
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATURY PedF UK 

 

 

Autor práce: 
Jan Dlask 

Název práce: Byronic Archetype in Star Wars Saga 

Vedoucí práce: 
PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. 

Rok odevzdání: 2021 

Rozsah práce: 58 stran 

Posudek:   vedoucího 

Autor posudku: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. 

 

 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 

(0-5)1 

1. Celková 

charakteristika 

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného 

cíle, logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 
4 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 

problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 

realizaci praktické části 

5 

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 

srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 

závěrů práce 

4 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, 

interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
4 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost 

úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 
5 

6. Práce s odbornou 

literaturou 

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 

odpovídající úroveň citační praxe  

4 

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):  

 Jan Dlask se ve své bakalářské práci rozhodl prozkoumat jednoho z hlavních hrdinů filmové ságy Star Wars, 

Anakina Skywalkera z pohledu jeho příslušnosti k tzv. byronovskému typu postavy. Coby hlavní zdroj své 

analýzy si autor, mimo jednotlivé filmy, zvolil monografii Petera L. Thorsleva The Byronic Hero: Types and 

 
1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky znamená, 
že práce není doporučena k obhajobě. 



Prototypes (1962), která podává detailní popis tohoto archetypálního pojetí hrdiny a též rozpracovává 

tématiku jeho jednotlivých podob.  

 Teoretická část práce podává stručný přehled okolností vzniku slavného filmového díla, včetně inspirace 

dalšími, často kanonickými filmovými díly. Především však tato část práce popisuje jednotlivé podoby tzv. 

byronovské postavy, jež dokládá příklady z klasických literárních děl, např. George Gordona Byrona. 

Praktická část práce porovnává filmové podoby Anakina Skywalkera s jednotlivými archetypy a zároveň se 

snaží zodpovědět otázku týkající se originality a životaschopnosti takového typu postavy – je vůbec možné 

hovořit o byronovském archetypu ve spojitosti se soudobou literární tvorbou a popkulturou? A lze v dnešní 

době ještě hovořit o originalitě, když je byronovský typ postavy používán možná až příliš často? Odpovědi na 

tyto otázky hledá autor práce především prostřednictvím interpretace Star Wars a jejich 

protagonisty/antagonisty a spojuje je zároveň se zamyšlením nad úspěchem tohoto filmového fenoménu.  

 Z formálního hlediska je nutné pochválit autorovu pečlivou práci se zdroji a rovněž způsob strukturování 

textu. Coby vedoucí práce bych rovněž ráda vyzdvihla nejen autorovu snahu propojit svět literární kritiky a 

popkultury, ale rovněž jeho samostatný a soustředěný přístup ke zpracování bakalářské práce. Celkově lze 

konstatovat, že se jedná o velmi povedené uchopení důležitého, byť některými kritiky zatracovaného díla 

filmového díla, které odráží autorovo zjevné zaujetí zkoumanou tématikou. 

 

 Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

1. Jak autor práce hodnotí ztvárnění postavy Anakina Skywalkera/Darth Vadera poté, co se intenzivně věnoval 

jeho zkoumání skrze díla literární kritiky? Lze jej považovat za skutečně komplexní postavu? Považuje jeho 

pojetí za originální?  

Práci tímto doporučuji k obhajobě. 2 

 

Datum: 5. září 2021 

Podpis: 

 
2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu studenta v 

průběhu obhajoby. 


