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V bakalářské práci s názvem Zur narratologischen Analyse  

von Theodor Fontanes Roman „Effi Briest“ se autorka zabývá analýzou narativní 

struktury románu Theodora Fontana Effi Briest, který je jedním z nejznámějších románů 

německé literatury. Po krátkém úvodu, v němž autorka vysvětluje, proč si téma zvolila, a 

formuluje cíl bakalářské práce, se ve druhé kapitole autorka nejprve zabývá vymezením 

základních pojmů z teorie naratologie, přičemž se opírá nejen o díla klasiků této discipliny F. 

K. Stanzela a G. Genetta, ale i o novější práce. Věnuje se především jednotlivým typům 

vypravěče a práci s časem i kategorii modus a jejímu vztahu k užitým jazykovým 

prostředkům. Celkový obraz ývoje společnosti a literatury v 19. století je krátce načrtnut 

v kapitole 3,1, autorka si zde všímá i filosofického směru positivismu, který byl pro vznik 

realismu důležitý, kapitoly 3.2 a 3.3 pak přinášejí stručnou charakteristiku poetického 

realismu a vývoje románu v tomto období, čtvrtá kapitola obsahuje stručnou biografii Theoora 

Fontana společně s charakteristikou jeho tvorby. Děj románu autorka přibližuje v páté 

kapitole, kde se také zamýšlí nad žánrovým zařazením díla a srovnává postavy románu 

s jejich reálnými předobrazy, jimiž byli protagonisté známého „Berlínského skandálu“, jímž 

se Fontane do jisté míry inspiroval. 

     Jádrem bakalářské práce je rozsáhlá šestá kapitola, v níž autorka přistupuje k vlastní 

analýze narativní struktury románu. Její pozornost se přitom zaměřuje na analýzu volby 

vypravěče, užití vnitřního monologu či způsobů charakterizace jednotlivých postav. Důležité 

úloze, kterou v románu mají dialogy, odpovídá i velký prostor, který je jim věnován, autorka 

zkoumá funkci, umístění v dějové linii  i psychologické pozadí románových dialogů. I když 

jsou v centru pozornosti samozřejmě dialogy mezi hlavními postavami, jedná se o dialogy 

mezi Effi a jejím manželem, Effi a majorem von Crampasem či Effi a jejími rodiči a 

v neposlední řadě o dialogy manželů Briestových, všímá si také dialogů vedlejších postav. 

Kromě bohatství dialogů je pro román Effi Briest charakteristická i značná četnost dopisů, což 

neuniklo ani autorce. I u analýzy dopisů se zaměřuje na jejich funkci v narativní struktuře 



 

 

románu, jedná se zejména o změnu vypravěče a jeho perspektivy a o zrychlení či zpomalení 

tempa děje, a na umístění dopisů v dějové linii a jejich funkci nástroje, který děj posouvá.  

     Při analýze práce s časem si autorka všímá zakorvení chronologicky 

vyprávěného rmánu v Bismrckově éře, užívání datumů a jiných časových údajů i 

propojení osudu titulní hrdinky a střídání ročních období. Analýzu práce s časem 

vhodně doplňuje analýza místa děje, u tří základních míst děje románu autorka 

poukazuje na souvislost s biografií Theodora Fontana a uvažuje i o jejich funkci 

v sémantické struktuře románu. Při analýze významu místa Effina dětstí a 

raného mládí a současně i místa jejího posledního odpočinku Hohen-Cremen si 

autorka všímá i shody prostorové kompozice první a poslední kapitoly románu. 

Rozbor motivů duelu, strašidla a houpačky je podrobný a nechybí mu schopnost 

vcítit se do románových postav, stranou pozornosti autorky nezůstávají ani téma 

nevěry spojené s tématem nudy a téma viny, s nímž je konfrontována nejen 

hlavní hrdinaka, její manžel a rodiče, ale i vedlejší postavy románu. V této 

souvislosti mapuje i užití obratu „das ist ein weites Feld“, kterým se Effin otec 

zodpovězení otázky viny vyhýbá. Dalšími obraty, jejichž užití autorka zkoumá, 

jsou označení „Damenmann“ a zvolání Effi, komm.“ 

  V bakalářské práci autorka prokázala, že je schopná na základě vlastní četby a 

sekundární literatury analyzovat a interpretovat román „Effi Briest“ Theodora Fontan. V 

teoretické části ovšem ukazuje místy určitou nejistotu při práci s pojmy a nevyhnula se ani 

neobratným formulacím, zejména kapitolám 3.2 a  3.3 by prospěla pozornější práce se 

sekundární literaturou. Snaha autorky neopakovat se ji vedla k tomu, že v šesté kapitole  již 

necituje odbornou naratologickou literaturu, což ji na některých místech zbavilo možnosti 

prohloubit svou interpretaci, celkově je však její interpretace na dobré úrovni a autorka se 

nebojí ani vyjádřit vlastní názor. Zdařilé části práce jsou Závěr a Resumé. I když se vyskytují 

gramatické chyby, je práce srozumitelná a celková úroveň němčiny je dobrá. V některých 

případech však autork nedovede zvolit správný výraz (například S. 10), patrně nejhrubší 

chybou je nevhodné užití slova „Durchschnitt“ (S. 23). 

     Závěrem bych autorce ráda položila následující otázky. Lze najít v textu románu prvky 

intertextuality? Co znamená sloveso „medisieren“ a v jakém kontextu je v románu použito? 

Jak byste pracovala s románem „Effi Briest“ při výuce němčiny a je to vzhledem k jeho délce 

a složitosti vůbec možné?   

 



 

 

 

Hodnocení: Bakalářskou práci Denisy Benešové doporučuji k obhajobě.      


