
Posudek diplomové práce 

______________________________________________________________________________ 

Název práce: „DIE WENDE“ ALS MEILENSTEIN IN DER DEUTSCHEN LITERATUR. 

ANALYSE UND VERGLEICH AUSGEWÄHLTER WERKE. 

Autor práce: Bc. Martin ZIERIS 

Vedoucí práce: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 

Oponentka: Eva Markvartová, Ph.D. 

Předložená diplomová práce (119 stran) je psána německy, obsahuje úvod, tři stěžejní části, 

závěr, seznam použité literatury a dalších informačních zdrojů a dvoustránkovou obrazovou 

přílohu. 

______________________________________________________________________________ 

 

K jednotlivým částem: 

 

Autor zvolil tradiční strukturu práce, tj. rozdělení na teoretickou a analytickou část. Teoretická 

východiska jsou přitom maximálně obsažná a představují solidní základ potřebný pro vlastní 

interpretaci. Úvodní kapitola seznamuje čtenáře se strukturou práce, významem zvoleného 

tématu pro teorii i praxi a metodou zpracování. Martin Zieris v ní velmi obšírně popisuje 

současný stav problematiky, zamýšlí se nad existujícími problémy a podrobně představuje a 

zhodnocuje nejdůležitější prameny k danému tématu, čímž dostatečně prokazuje, že k výzkumu 

přistupuje se znalostí věci a opírá se o literaturu relevantní tématu práce. 

 

Následující část „Historischer Einblick der Schlüsselpunkte [sic!] deutscher Geschichte“ 

osvětluje dějinné pozadí. Představuje nutný historizující úvod a je tudíž převážně kompilačního 

charakteru. 

 

Třetí část práce se věnuje interpretaci vybraných románů. Je uvedena subkapitolou uvádějící 

přehled kriterií, na jejichž základě byla zvolena primární literatura. Osu při výběru děl přitom 

tvoří historický milník „Politický obrat 1989“ /„německé znovusjednocení“. Následuje 

představení jednotlivých autorů a vlastní analýza. Při samotné analýze se autor zaměřuje 

především na souvislosti mezi životem autorů, politickým vývojem doby a obsahem románů. 

 

Obsah jednotlivých kapitol je místy nerovnoměrně rozložen. Teoretická část práce je velmi 

obsáhlá (v úvodu možná až zbytečně podrobná), praktická/ interpretační část je oproti tomu 

v některých případech příliš stručná. Je zde vidět, že autor má tendenci držet se spíše 

objektivních historických faktů a zákonitostí, což mu chvílemi brání v dosažení hlubších 

interpretačních rovin (analyzujeme literární dílo, nikoli popis skutečnosti). Určitou disproporci 

tak např. vykazuje jinak velmi zdařilá kapitola 3.2.4 pojednávající o odrazu historických událostí 

v románech Aufbau Ost a Siple Storys. Diplomant se skutečně detailně soustředí na román 

Aufbau Ost, v případě románu Siple Storys se však interpretace omezuje na několik málo 

odstavců a dvakrát opakované tvrzení, že se zde „historické události odráží zcela nezřetelně, 

nenápadně a v pozadí“ (str. 49 a str. 43).  

 

 



Na mnohých místech diplomant prokazuje velice dobrou schopnost interpretace a dochází ke 

znamenitým závěrům. Škoda jen, že občas využívá značně subjektivní hodnotové soudy, které 

do odborného textu nepatří (např. „Sein Text wird dadurch einfacher, […] und dank dem Humor 

beliebt, würde ich schätzen.“ (S. 75), „Nach dieser Analyse schätze ich mich zu behaupten [sic!], 

dass … (S. 76), „man kann sich nur vermuten [sic!], dass es auch mit der Tatsache 

zusammenhängt, dass Schulze selber am 9. November 1989 diesen Meilenstein verschlief“  (S. 

42) etc. Je třeba jasně rozlišovat mezi fakty, názory a spekulacemi! 

 

Samotný text práce uzavírá resumé v německém a českém jazyce. Oddíl „Diskuze“ bych zařadila 

a využila jako součást shrnutí závěrů diplomové práce v německém jazyce.  

 

Autor ve své diplomové práci dodržel veškeré požadavky na formální náležitosti práce včetně 

úpravy. Celkový dojem bohužel kazí gramatické nepřesnosti, které jsem do textu vyznačila 

tužkou. Jde jak o jazykové chyby, tak o přehlédnutí či překlepy, občasné zaměňování pomlčky a 

spojovníku, nejednotnost u poznámek pod čarou a při používání zkratek. Mezi čísla označující 

různé stupně členění textu se klade tečka, za číslo posledního stupně nikoli; každá průběžná 

poznámka pod čarou se považuje za samostatný celek, tudíž má být zakončena tečkou (na str. 9 

chybí všude); kurzíva nenarušuje celek, přesto je dostatečně výrazná, není tedy třeba psát tučně a 

k tomu větším písmem názvy děl či jiné údaje atd. Diplomant se občas uchyluje k hovorovým 

obratům, z hlediska stylistiky se v textu místy objevují ne zcela srozumitelné formulace ([…], 

denn gerade ihre Herkunft kann die Werkauffassung bei den Autoren annähern“ (S. 61). Je 

škoda, že pan Zieris při editaci textu nepožádal o jazykovou revizi rodilého mluvčího.  

 

I přes uvedené výtky ukazuje zpracování práce na autorovu značnou erudovanost, velmi dobrou 

orientaci v problematice, jakož i znalost relevantní literatury. Velice zde oceňuji originalitu a 

tvůrčí přístup. Autor věnoval tématu opravdu mimořádnou pozornost.  

 

Otázky, náměty k rozpravě: 

 

1. Was konkret verstehen Sie unter der „Thematik der DDR, die nicht das Objekt Ihrer Arbeit 

sein soll“ wie Sie auf S. 12 erwähnen? (Im Nachhinein schreiben Sie doch über 

Ausreiseprozesse, sozialistische Wendungen in der Schule, typische Gerichte in der DDR, 

Ampelmännchen etc.?) 

2. Erscheinen die historischen Ereignisse im Roman Simple Storys wirklich so „unauffällig und 

undeutlich“, wie Sie behaupten (S. 43 und 49)? Neben den „geschichtlichen“ Problemen aus dem 

ersten Kapitel, die man mit dem Gegensatzpaar ALTES (Vergangenheit) – NEUES 

(Schwierigkeiten, die wegen der neuen Situation entstehen) zusammenfassen könnte, ergeben 

sich im Laufe des Romans doch noch weitere? Welche?  

 

V Praze, dne 17. 8. 2015                _______________________ 

 

                                                                                                          Eva Markvartová, Ph.D. 


