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Vergleich der Motive und Gemeinsamkeiten der Hauptfiguren in den
ausgewählten Werken von Hermann Hesse
Práce naplňuje po formální stránce požadavky kladené na bakalářskou práci, na její
rozsah (40 stran vlastního textu), celkovou logickou výstavbu, uvedenou bibliografii
primární a sekundární literatury, internetových pramenů a přehledných schémat
vztahů literárních postav ve vybraných dílech v příloze.
Tématem práce je charakteristika a porovnání hlavních postav z pěti knih Hermann
Hesseho a na tomto základě stanovení hlavních motivů, námětů a inspirací jeho
veškerého díla se závěrečným zamyšlením nad postavou samotného autora a
vzájemného vztahu jeho díla a života. K naplnění svého záměru si autor práce zvolil
ke zpracování pět románů v pořadí jejich napsání a vydání, jež se v německém
originále jmenují Peter Camenzid, Demian, Siddharta, Steppenwolf a Narziß a
Goldmund.
První kapitola je věnována samotnému objektu práce, jeho dětství a rodinnému
prostředí, mládí, dospívání a školním létům, vztahům se ženami, cestám i osudům
v období mezi první a druhou světovou válkou i závěru jeho života ve Švýcarsku.
Druhá kapitola rozebírá vybraných pět literárních děl, s těžištěm v autobiografických
elementech, jak odpovídá zadání práce.
Třetí kapitola představuje syntézu dvou předchozích a shrnutí všech literárních a
autobiografických paralel mezi Hessem samotným a jeho literárními protagonisty.
Nalezení celkem sedmi jednotlivých kategorií a jejich podrobný popis svědčí o
důkladné a původní práci autora, které představují zajímavý pohled na jeho dílo. Pro
nalezení a stanovení biografických a literárních paralel využil autor nejen původní
literární texty, ale zabýval se i Hesseho soukromou korespondencí, existujícími
biografiemi a postřehy přátel. Veškeré zdroje a prameny jsou řádně citovány a
doloženy, mezi citáty a odkazy z primární literatury a komentáři autora nejsou patrné
jazykové švy, jedná se pouze o úspornější jazyková vyjádření a drobnější
nedopatření („…, aber er musste sie in Bad Boll kennengelernt haben und ist in sie
hoffnungslos verliebt.“, s. 38).

Hodnocení: Bakalářská práce je hodnocena známkou 1 (výborně).
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