
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VIKTÓRIE ŠUPŠAKOVÉ AGATHA CHRISTIE V ČESKÉ 
LITERÁRNÍ KULTUŘE 

Cíl práce, její účel a směřování 

Cílem bakalářské práce Viktórie Šupšakové bylo popsat vývoj postavení Agathy Christie v české 

literární kultuře prostřednictvím důkladného zmapování ediční historie jejích textů i zpracováním 

recepce její osobnosti i díla. Diplomantka se do tohoto úkolu zhostila se značnou energií a 

odhodláním, takže se jí podařilo shromáždit obsáhlý korpus informací zejména k vydávání děl Agathy 

Christie. Bohužel však neodhadla časovou náročnost této činnosti, z čehož vyplynuly dva stěžejní 

problémy, významně ovlivňující celek práce – autorce nezbyl čas na důkladnou interpretaci 

nashromážděných dat a na závěrečnou redakci celého textu. 

Metodologie, využití dat, práce s odbornou literaturou 

Východiskem práce Viktórie Šupšakové bylo bibliografické zpracování především knižně 

publikovaných překladů děl Agathy Christie a diplomantka za pomoci Retrospektivní bibliografie české 

literatury přihlédla též k časopiseckým a novinovým otiskům. Historie českých překladů je 

v předkládané bakalářské práci zachycena takřka v úplnosti. Vzhledem k časové tísni při dokončování 

textu není žel předložena v adekvátní podobě (např. ve formě bibliografického soupisu v příloze 

práce), ale je rozložena v jedné z kapitol.  

Autorka pracovala s řadou novějších i starších sekundárních textů týkajících se detektivního žánru 

v české i světové literatuře. Výběr literatury předmětu k těmto přehledovým pasážím je vcelku 

uspokojivý, nevhodně zvolený se jeví jen v úvodní biografické kapitole, kde autorka čerpá spíše 

z popularizační než odborné literatury.  

Styl a prezentace 

Rozvržení práce je tradiční – za úvodními pasážemi představujícími Agathu Christie a žánr detektivky 

následuje klíčová kapitola, členěná do drobných podkapitol. Zde jsou v přehledu prezentována 

nakladatelství, ve kterých vycházely překlady díla Agathy Christie, přičemž nejsou opominuty ani 

v češtině vydaná dramata a divadelní adaptace děl této britské spisovatelky. Vzhledem ke značnému 

množství podniků, vydávajících tvorbu Agathy Christie, je členění na podkapitoly podle jednotlivých 

nakladatelství logickou volbou, vhodnější by však bylo chronologické než abecední řazení, zvolené 

řešení je značně chaotické – rovněž z toho důvodu, že není nikterak okomentováno. Diskutabilní je 

vymezení podkapitoly 4.9 („Nakladatelství s malou publikační činností“), kam autorka zařadila podniky, 

které v průběhu své existence vydaly relativně malé množství knih Agathy Christie, bohužel však na 

toto kritérium explicitně neupozorňuje ani jej nekomentuje, tudíž je výsledkem značně heterogenní 

skupina nakladatelství, jejichž produkci není možné označit jako malou.  



Jak bylo částečně naznačeno v předchozím odstavci, jazyková a stylistická stránka předkládaného 

textu je problematická. Na řadě míst by bylo záhodno vyjádření a teze rozvinout, domyslet a následně 

precizovat. Pravopisné chyby a stylistické neobratnosti výrazně poškozují čtenářský dojem a částečně 

tak znehodnocují množství práce, které diplomantka odvedla. Předpokládám, že značným dílem 

pramení ze spěchu, v němž byla práce dokončována, částečně nese vinu také nezkušenost autorky 

s psaním odborného textu.   

Celková koherence a akademická disciplinovanost 

Předkládaná bakalářská práce představuje ve stávající podobě dobře připravené podklady, jejichž 

interpretace by mohla přispět jak ke zkoumání recepce díla konkrétní autorky, tak k bádání o 

detektivním žánru a jeho postavení v širším kontextu. Zastavuje se však u dílčího, tezovitého popisu a 

důkladnější a koherentní výklad prakticky nenabízí, ačkoli je informačně nabitá a potenciál k takovému 

výkladu by zde byl.  

Zejména s ohledem na důkladné rešerše, jež diplomantka provedla, práci k obhajobě doporučuji a 

v případě standardního průběhu obhajoby navrhuji hodnocení dobře.  

 

 

 

 

V Praze 28. srpna 2019       Markéta Řadová Holanová 


