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     Diplomová práce Markéty Koťové 

     Das Alltägliche und das Außerordentliche im Leben und Erleben der 

kindlichen Protagonisten von Adalbert Stifters Erzählungen Bergkristall und 

Granit 

V diplomové práci se Koťová zabývá nejen uměleckým ztvárněním každodenního a 

mimořádného v životě a v prožitcích dětských protagonistů povídek „Granit“ a „Bergkristall“, 

ale klade si především otázku, zda vzájemný vztah mezi každodenním a mimořádným, jak je 

v těchto textech podáván, odpovídá Stifterovým teoretickým názorům vyjádřeným 

v předmluvě k souboru povídek „Bunte Steine“, v němž jsou obě zkoumané povídky 

obsaženy. Již v povedeném Úvodu diplomové práce (kapitola 1) představuje Koťová Stiftera 

nejen jako spisovatele, ale i jako pedagoga, dotýká se jeho složité osobnosti a nastiňuje jeho 

humanistické smýšlení a jeho neobvyklé pojetí velkého a malého, na které se podrobně 

zaměřuje ve čtvrté kapitole. Ve druhé a třetí kapitole se autorka zabývá Stifterovým životem a 

dílem, při čemž se neomezuje jen na faktografický popis, ale přibližuje i autorovy politické 

názory a morální postoje. V podkapitole 3.2 pak autorka charakterizuje literární směry 

biedermeier a poetický realismus, na jejichž rozhraní Stifterovo dílo stojí. O tom, že tato 

charakteristika jde za rámec znalostí obsažených ve slovníkových heslech, svědčí poznámka 

7. Krátká, ale výstižná podkapitola 3.3 přináší zamyšlení nad tím, jakou roli hrálo psaní ve 

Stifterově životě. Jako úvod k vlastní analýze je třeba chápat čtvrtou kapitolu věnovanou 

souboru povídek „Bunte Steine“ a především Stifterově slavné předmluvě k tomuto souboru, 

ve které autor v polemice s Ch. F. Hebbelem formuloval své názory na přírodu, život člověka 

a lidskou společnost známé jako „sanftes Gesetz“. zvláště důležitá je podkapitola 4,5, ve které 

autorka ukazuje obsahovou shodu termínů „malý“ a „mimořádný“ i termínů „velký“ a 

„každodenní“. V kapitolách 5 a 6 autorka provádí podrobnou analýzu povídek „Granit“ a 

„Bergkristall“, v nichž dvojice dětských protagonistů úspěšně čelí nástrahám přírody. Rozbor 

vnímání a jednání dětských protagonistů i přírodních jevů přitom autorka stále konfrontuje se 

Stifterovým pojetím velkého a malého, ale všímá si i dalších aspektů textu. Kladem analýzy 

povídky „Granit“ je například i to, že si autorka povšimla prolínání časových rovin i 

skutečnosti, že  povídka vykazuje některé rysy typické pro pohádky.  

     V sedmé kapitole, která je nejzdařilejší částí diplomové práce,  pak autorka oba zkoumané 

texty srovnává a zasazuje poznatky, k nimž při analýze dospěla, do širšího kulturního 

kontextu. Rozšiřující a doplňující informace týkající se například způsobu vyprávění či 

rétorických figur užitých v textu přináší poznámkový aparát skládající se z 25 poznámek. 

Strukturu diplomové práce, pracovní postupy autorky i výsledky, ke kterým autorka dospěla, 

stručně a výstižně přibližují závěr a resumé (kapitola 8).  

     V předkládané diplomové práci Markéta Koťová prokázala, že je schopna pracovat 

s primární a sekundární literaturou i pozorně číst, analyzovat a interpretovat literární text. 

Cenné je to, že se auotorka zvolenému témtu věnuje opravdu důsledně, a dokáže nalézt i 

některé souvislosti, které jsou na první pohled méně zřejmé, Analýzu chování dětských 

protagonistů by ovšem bylo možné prohloubit a více ji propojit s nejmodernějšími poznatky 

psychologie dítěte, to platí zejména o kapitole 7.3, v níž autorka sice naznačuje, že utváření 

osobnosti dítěte je výsledkem složitých vztahů mezi vrozenýi předpoklady dítěte a 

výchovnými  vlivy, ale tuto souvislot příliš nerozvádí. Zajímavým obohacením diplomové 

práce by také bylo obecnější zamyšlení nad dětským protagonistou v německy psané literatuře 

biedermeieru a poetického realismu či srovnání s literaturou českou.  



 

 

     Diplomová práce je psána výbornou němčinou, chyby či stylistické neobratnosti se 

vyskytují zcela výjimečně, tou nejnápadnější je vynechání členu v názvu kapitoly 6.1, vhodné 

není ani začínat samostatně stojící větu spojkou Oder (podkapitola 7.5.2).  

     Závěrem bych autorce ráda položila tyto otázky. Kterou ze zkoumaných povídek pokládáte 

za vhodnější pro využití ve výuce a jakým způsobem byste ji žákům či studentům přiblížila? 

Byla některá z povídek ze souboru „Bunte Steine“ zpracována pro divadlo či film? Můžete 

krátce nastínit recepci Stifterova díla ve 20. století? 

 

Hodnocení: Diplomovou práci Markéty Koťové doporučuji k obhajobě. 
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