
Posouzení bakalářské práce Andrey Štefáčkové „ Proč je Harry Potter tak populární?“ 

 

Autorka předložené bakalářské práce si vybrala téma zajímavé, ale také obtížné. Řešit 

problematiku přitažlivosti nějakého literární díla jako jsou příběhy o Harry Potterovi je velmi 

složité, na druhou stranu každý taková práce otevírá nové možnosti pohledu na kulturní 

produkty podobného tylu.  

 

Andrea Štefáčková vychází z několika předpokladů. Prvním je, že kniha je kulturní artefakt a 

jako takovou ji lze zkoumat a dále, že jde o jev populární a lze se proto podívat na zdroje 

popularity také u této publikace.  Za podstatný znak oblíbenosti díla považuje jeho  

přístupnost pro co největší množství lidí, tedy široce sdílené významy, ideje nebo potřeby.  

 

Z těchto zdrojů popularity díla vybírá dvě oblasti, kterým se dále podrobněji věnuje: 

psychoanalytická interpretace knihy z hlediska univerzality psychických přání a potřeb a 

druhou oblastí jsou univerzální struktury sociální v podobě genderových stereotypů.  

 

Psychoanalytická interpretace se opírá zejména o teorii rodinné romance a jejího vývoje na 

konkrétních prvcích díla, osobách i jejich vývoji. A dále na podobách vtahu k rodičům a 

dospívaní, v podobě porovnávání a sbližování antagonistických osob (Harry a Lord 

Voldemort). Považuji je za pozoruhodné.  

Genderová interpretace díla naopak vyhledává genderové stereotypy a podrobně je popisuje 

na mnoha postavách, jejich vlastnostech, prokreslení i vývoji a osudu, včetně jejich počtu a 

zasazení do struktury knihy. Za zajímavé považuji i zmínku o symbolických zobrazení 

ženství.  Uvažovat se tady mohlo asi i o tradiční genderové strukturaci blízké tomuto žánru 

knih. 

 

K práci mám několik dotazů – připomínek: 

Především si kladu otázku, proč si autorka vybrala právě tyto dva dosti rozdílné přístupy. 

Očekávala bych potom,  že je porovná, ukáže některé jejich rozdíly v  interpretování 

popisovaných jevů. Např., že z hlediska psychoanalýzy se čtenář, ať muž či žena, může 

identifikovat s mužskou postavou Harry Pottera .  

 

V práci cítím v podtextu, že popularita díla je něčím poněkud problematickým, na rozdíl od 

„čistého umění. Zvažovaly se tyto otázky? 

V diskusi Andrea Štefáčková zmiňuje, že je možno se na popularitu díla dívat i z jiných 

pohledů. Což je určitě pravda. Napsat nebo vytvořit populární dílo nelze asi úplně 

naprogramovat, i když známe určité zákonitosti a ne vždy se podaří. Knihu je potřeba dobře 

napsat, jinak se oblíbenou nikdy nestane a to se autorce Harryho Pottera nedá upřít.   

  

Poslední je připomínka spíše formální. Při čtení textu jsem si mnohdy nebyla jistá, jestli jsem 

schopna důsledně odlišit závěry autorky práce a informace z odborné literatury. 

 

Tyto otázky a připomínky hovoří spíše o tom, že téma je náročné, že mě práce zaujala  a 

nutila mě přemýšlet, nežli to, že bych měla být hodně kritická. Myslím, že je dobře, že se 

Andrea Štefáčková podobné práci věnovala, ráda jsem si jí přečetla. 

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené,  doporučuji ji  k obhajobě a 

hodnotím  velmi dobře. 
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