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Posudek vedoucí práce

„Die Wende“ als Meilensein in der deutschen Literatur. 
Analyse und Vergleich ausgewählter Werke

Celková charakteristika práce
Diplomová práce Martina Zierise je interdisciplinárním pojednáním o dějinných a společenských proměnách 
Německa ve druhé polovině dvacátého století a počátku století dvacátého prvního a o jejich odrazu 
v současné literatuře. Pohledu Martina Zierise jako literárního vědce co do rozsahu i hloubky konkuruje 
pohled Martina Zierise jako historika. Tato dvoustrannost, která je obohacením klasického pohlížení na 
literaturu, je výrazem dvouoborového studia (němčina – dějepis), které Martin Zieris na PedF UK 
předkládanou prací prakticky ukončuje. 

Členění práce a formální náležitosti
Práce je rozdělena do následujících částí (nikoliv kapitol):

 Einletung
 Historischer Einblick in die Schlüsselpunkte deutscher Geschichte des 20. Jahrhunderts als Auftakt 

zum Thema der vorliegenden Arbeit
 Historische Zäsuren als literarischer Stoff bei den aus kulturell unterschiedlichen Milieus 

stammenden Autoren
 Analyse Ausgewählter Werke

 Claudia Rutsch: „Aufbau Ost“ versus Ingo Schulze: „Simple Storys“
 Yadé Kara: „Selam Berlin“ versus Wladimir Kaminer „Russendisco“

 Diskussion
 Abschluss
 Shrnutí
 Literatur
 Anhang

Práce je vypracována v němčině, má celkem 101 stran textu a je opatřena resumé v českém jazyce.

Komentáře k jednotlivým částem práce
Historický vhled do pojednávané problematiky tvoří nejen úvodní část práce, ale i zarámování fundovaného 
přiblížení vybraných literárních děl od Claudie Rusch(ové), Inga Schulzeho, Yadé Kara(ové) a Wladimira 
Kaminera. Kritériem výběru autorů bylo diplomantem předpokládané odlišné nahlížení na přelomové 
dějinné události (zejména na pád berlínské zdi a znovusjednocení Německa), jež mělo být podmíněno jednak 
různými kulturními kořeny autorů a jednak společenským prostředím, v němž jmenovaní spisovatelé 
vyrůstali nebo žili, a k němuž se v daných dílech alespoň částečně vraceli. 

V úvodní části práce, která je věnována věnována historickému a společenskému kontextu a posléze krásné 
literatuře, Martin Zieris prokázal potřebnou znalost odborné literatury, z níž v souladu s požadovanou 
normou cituje, kterou reflektuje, či opatřuje vlastními komentáři.

Kapitoly, v nichž se diplomant věnuje literární analýzem jsou koncipovány jako pojednání o dvojicích 
autorů, díky čemuž poměrně bohatě rozčlenený text vzbuzuje dojem kompaktnosti, a to i přesto, že 
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diplomant místy inklinuje až k bodově věcnému způsobu prezentace zjištěných informací. Představované 
romány jsou vhodně doplňovány ukázkami. 
Martin Zieris v této části práce prokázal schopnost vybraná díla odpovídajícím způsobem představit 
z pohledu zpracování tématu i autorského stylu, přičemž oba pohledy dokázal zasadit umně opět do již výše 
zmíněného historicko-společenského kontextu. Jistě by bylo možné a i nanejvýš zajímavé jít 
v literárněvědném pohledu do větší hloubky, ale zároveň je nutné poznamenat, že takové zkoumání by práci 
jistě ubralo na inovativní plastičnosti, kterou  jí propůjčily právě historické reálie. Slabším místem práce je 
fakt, že se v práci objevuje částečný nesoulad mezi pojednáním o historii a literatuře. Na předělové dějinné 
události,  které jsou i součástí titulu předkládané diplomové práce, se Martin Zieris soustředil především v 
kapitolách věnovaných historii, zatímco analýza literární látky jej logicky vedla k problematice 
každodenního života (jako příklad lze uvést kapitolu Grau der DDR) a tudíž i k pohledu částečně 
sociologickému, který se do tvorby autorů promítá v podstatně větší šíři. Sledování každodennosti není 
uvedeno jako předmět zkoumání, ba spíše naopak.

Diskuse v závěrečné části práce předkládá odpovědi na výzkumné otázky z úvodu (1. Wie unterscheiden sich 
literarische Darstellungen eines historisches Ereinisses bei den hier vorgestellten Autoren? 2. Inwiefern 
widerspiegelt sich in diesen Werken das Autobiographische und wieweit widerspricht literarische Fiktion der 
(historischen) Realität? 3. Welchen Erfolg erzielten die Werke bei den Lesern, wie wurden sie von der 
Literaturkritik geschätzt und wie sind sie in den bis jetzt erschienenen literaturwissenschaftlichen 
Publikationen reflektiert?) a rozvíjí je do dalších otázek a následných odpovědí. Závěr práce poznatky 
z diskuze krátce shrnuje a dále nekomentuje.

Shrnutí je napsáno v českém jazyce.

Seznam literatury je bohatý a obsahuje kvalitní tituly.

Přílohy práce mají ilustrativní charakter – přinášejí fotografie představovaných autorů a nascanované titulní 
stránky analyzovaných děl (včetně překladů do češtiny), které práci vhodných způsobem doplňují. Totéž lze 
konstatovat i o dalším obrazovém materiálu, který je v práci zastoupen sice jen výjimečně (na str. 60 a potom 
na str. 85), avšak funkčně. V obou případech slouží k dokreslení společensko-historických reálií.

Předkládaná práce obsahuje po formální stránce všechny náležitosti. Jazyková úroveň je na odpovídající 
úrovně, i když je škoda, že se v textu četněji objevují i jazykové chyby, které se diplomantovi bohužel 
nepodařilo uhlídat. K přehlédnutí došlo dokonce i v nadpisu jedné z kapitol a ve formulaci výzkumných 
otázek: (Historischer Einblick der Schlüsselereignisse... - viz obsah práce + strana 19; Inwiefern spiegelt sich 
in diesen Werken das Autobiographische wider.... - poprvé na str. 12).

Celkové hodnocení
Předkládanou diplomovou práci Martina Zierise považuji i přes zmíněná slabší místa za invenční, 
zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Náměty k diskusi při obhajobě
 Jakým způsobem jste došel k výběru autorů a autorek, jejichž díla se staly předmětem zkoumání ve 
Vaší práci? Byly ještě další osobnosti o nichž jste uvažoval?
 Který autor/která autorka a které Vámi analyzované dílo Vám přišlo nejzajímavější z pohledu 
literárního vědce, z pohledu historika a učitele? Která díla (či které momenty) byste si vybral k didaktické 
adaptaci a jak byste tuto volbu zdůvodnil?

Praha, 22.8..2015 PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.


