
Oponentský posudek bakalářské práce Viktórie Šupšakové Agatha Christie v české literární kultuře 
 
ÚČLK FF UK v Praze, obor český jazyk a literatura 
 
Cíl práce, její účel a směřování 

Práce je primárně zaměřená na zmapování českého obrazu děl Agathy Christie, což je téma 
vydatné a smysluplné. Bohužel je ale vytlačeno stranou řadou dalších a dle mého soudu zbytečných 
prvků, jako je emotivní líčení autorčina života, které by se spíš hodilo na web Databáze knih než do 
kvalifikační práce. Stejně tak i kapitola o historii detektivního žánru ve světě a poté i v českém 
kontextu je jen taková středoškolská přehledovka (autorka ostatně sama přiznává, že využívá svoji 
středoškolskou práci), založená na výčtech jmen a děl, pro niž lze dnes podklady vygooglovat během 
pár minut; v bakalářské práci pak působí jako snaha o dodržení jakýchsi podivných akademických 
zvyků, kdy látka musí být nejprve přehledně představena, ale k analytickému psaní i k reflexi 
jakýchkoli otázek má tato pasáž daleko. 

Vzniká tím záhadný paradox celé práce: Na jedné straně je na ní patrná velká míra odvedené 
práce, pečlivost v dohledávání některých detailů a snaha o rozvíjení vlastních a původních 
výkladových komentářů, ale na druhé straně ji hyzdí zcela banální rysy, které ani na bakalářské úrovni 
nemají v kvalifikační práci co dělat. 
 
Metodologie a práce s odbornou literaturou 
 Práce je v zásadě heuristická a nemusí se opírat o jakékoli módní metodologie. Mělo by jí jít o 
přesný popis, což je ale – opět – rušeno nepřesnostmi jazykovými a stylovými. Práce se opírá o 
bohaté spektrum odborné literatury, která je místy i funkčně využívána, a to dokonce i citacemi 
z prací psaných anglicky či odkazy na ně; o to je pak – opět – nepochopitelnější, že ve stejné práci se 
nachází resumé (viz níže), které má k jakékoli angličtině na míle daleko. 
Jádrem práce je výčet česky vydaných knih Agahty Christie (aniž by se ale dospělo k nějaké 
interpretaci, jež by tato data dokázala posunout do literárněhistorického rámce) a časopiseckých 
výskytů. To je samo o sobě zajímavé čtení, ale i zde je jeho úroveň rozkolísaná a doprovázejí ho i 
naivistní tvrzení typu „Párkrát se mezi českými spisovatelkami objevily takové, které byly svým stylem 
psaní přirovnávané k Agathe Christie. Z nejbližší doby by to byla Veronika Černucká (1979), která je 
označována jako „česká Agatha Christie“ v recenzi (na online stránkách Vaše literatura) na její knihu 
Poslední modlitba, jež vyšla v roce 2016“ (s. 34). Web VašeLiteratura je prosím zcela amatérským 
prostředím a otázku „Rodí se česká Agatha Christie?“ si položila v článku – zjevně píárového 
charakteru – o paní Černucké jakási „copyrighterka“ Sabina Huřťáková Hašková, která s ní na jiném 
místě téhož webu zároveň dělá rozhovor… Toto přece není analytický a jakkoli podložený názor, 
s nímž by měl absolvent bakalářského studia operovat; očekávat zde schopnost rozlišení u 
absolventky bakalářského studia je stejně na místě jako čekat, že bude umět rozlišovat mezi 
podloženými soudy a drby. 
  
Styl a prezentace 

Styl a způsob prezentace výkladu jsou na celé práci tím nejrušivějším, ba nejděsivějším. 
Pokud se přesto i za toto příšerné jazykové a stylové provedení děkuje asi sedmi lidem, s jejichž 
pomocí byla práce dokončena, musely by těchto pomocníků být nejspíš desítky, aby práce dostala 
standardní podobu. 

Zmiňuji jen pár rysů nestandardnosti: 
Práce nemá stránkování, takže k pasážím lze odkazovat jen za pomoci zobrazení stránek 

v PDF softwaru. 
Pokud děkuji své vedoucí práce, měl bych vynaložit úsilí nejen dát její jméno do bloku a vložit 

do textu, ale také je vyskloňovat: „Tímto bych chtěla velice poděkovat své vedoucí Mgr. Markéta 
Řadová Holanová, Ph.D. za připomínky…“ (s. 2).  

Anglický abstrakt dělal nejspíš Google translator nějaké beta verze dostupné před deseti 
roky. První věta: „In seen bachelor thesis we focus on British written being Agatha Christie (1890–



1976) and her work in Czech literature culture“ (s. 4). Britské napsané bytí Agatha Christie… Když 
neumím anglicky, musím si to dát přeložit od někoho, kdo to umí. 

S větami typu „Reakce Agathy Christie, když se dozvěděla, že jí tento časopis bude vydávat 
povídky: „Psát pro Sketch – úžasné!“ in Christie, A.: Vlastní životopis, Praha, Knižní klub 2013, s. 296“ 
(s. 7) se dnes nejspíš lze ucházet o práci v novinových přílohách (tedy kdyby se odstranil ten 
bibliografický odkaz), ale do kvalifikační práce je psát nesmím, protože jsou zcela vně odborného 
výkladového diskurzu. 

Hloupé jsou překlepy ve jménech a opět neochota skloňovat: „dva soubory pravidel 
detektivního žánru od spisovatelů S. S. Vand Dine a Ronalda Knoxe“ (s. 8), stejně jako překlepy 
v datech: „Manfred B. Lee (1905–1871)“ (s. 12) – i při zběžné četbě výsledného textu by mělo 
autorku trknout, že tvrdí, že autor zemřel dříve, než se narodil. A takto by šlo pokračovat: „Dorothy L. 
Sayresová“ (s. 12) namísto Sayersová; „Hammetův“ (s. 15) namísto Hammettův; „Povídky z Jedné 
kapsy a Povídky z druhé kapsy“ (s. 16) a záhada, proč z Jedné, ale z druhé; „Kondrýsová“ (s. 35) 
namísto Kondrysová atd. 

Jako navýsost sporné se mi jeví i členění nakladatelství, kdy do poslední skupiny 
„Nakladatelství s malou publikační činností“ s. 21) jsou vřazena i třeba nakladatelství Karel Voleský 
(databáze ČNB eviduje mezi roky 1927 a 1948 na 280 vydaných knih) či Naše vojsko nebo Práce; 
vyčlenit jako malé nakladatelství „Státní nakladatelství kráné literatury a umění“ (s. 21) znamená 
popřít či neregistrovat jeho provázanost s Odeonem, který je uváděn mezi „velkými“. 
 
Celková koherence a akademická disciplinovanost 
 Předložená práce se mi jeví jako navýsost kontroverzní a záhadná: Slibuje zaměření na českou 
recepci, a přitom se jí nakonec jenom letmo a spíše výčtově dotkne, a to jen z hlediska vydavatelů a 
nakladatelů; nezohledňuje ani trochu dějiny překládání díla Agathy Christie ani jiné nosné a 
očekávatelné aspekty (ediční proměny, proměny paratextových rysů atp.). Závěrečný plod práce, 
Příloha 1 - Kompletní bibliografie Agathy Christie, je přehledem anglicky vydaných knih (byť 
opatřeným i českými názvy), čili něčím, co lze vytvořit jen s pomocí anglické wikipedie a co s tématem 
práce vůbec nesouvisí. Práce je zároveň kondenzátem všech možných prohřešků proti akademickému 
psaní, jichž se jiní studenti dopouštějí spíš jen jednotlivě a každý jen v určité proporci. Zároveň je ale 
na textu zjevná i práce, která odvedena byla, jen ji výsledná podoba textu nedokáže nabídnout. Práci 
po dlouhém váhání doporučuji k obhajobě, ale nedovedu si představit jakékoli jiné hodnocení než 
známkou dobře, a to pouze v případě, kdy alespoň některé z výše uvedených podivností autorka 
práce uvede na pravou míru.  
 
 
V Praze dne 23. 8. 2019 
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