Posudek na bakalá skou práci Zuzany Slabyhoudové

“Between Irony and Decadence: Oscar Wilde’s Portrayal of the Upper
Class”
Jako téma své bakalá ské práce si Zuzana Slabyhoudová zvolila zobrazení vyšších
spole enských t íd ve vybraných dílech jednoho z nejznám jších anglických literát a
osobitého komentátora ve ejného života konce devatenáctého století Oscara Wilda. Pro
ilustraci svých myšlenek diplomantka analyzuje Wild v jediný román Obraz Doriana Graye
(1890) a t i z jeho divadelních her, konkrétn V jí lady Windermerové (1892), Ideální
manžel (1895) a Jak je d ležité míti Filipa (1895). Vzhledem k faktu, že Wilde dokázal být
velmi b itkým spole enským kritikem, považuji téma zabývající se jeho reflexí spole enské
t ídy ze které vzešel a ve které se tak ka po celý život pohyboval, ale která se ho zárove
v kritickém okamžiku jeho života nemilosrdn z ekla, za zajímavou p íležitost pro autorku k
demonstraci její schopnosti analytické a interpreta ní práce s literárním textem.
Za nesporný klad práce považuji její ucelenou a p ehlednou formální a organiza ní
strukturu - celá práce je velmi koherentní, její rozd lení do jednotlivých kapitol jasn odráží
autor in myšlenkový postup i strukturu její argumentace. Autorka dob e a citliv pracuje
s primárními i sekundárními zdroji, její citace jsou výstižné a vždy ilustrují její myšlenky i
teze. Oce uji také fakt, že vybraná díla nejsou diskutována odd len , ale dohromady
z hlediska úst edního tématu. Úvodní ást práce nabízí základní kontext Wildova života a
vnímání sv ta prost ednictvím p iblížení jeho životní a um lecké filozofie esteticismu.
P edností této kapitoly je, že se snaží za adit esteticismus do širších kulturn -spole enských
souvislostí (jedinou drobnou faktografickou nep esností je formulace „medieval PreRaphaelite painters“ na str.3). Druhá úvodní kapitola se zabývá Wildovým chápáním morálky
a morálnosti, a jejich vztahu k literární a obecn um lecké tvorb . A koliv této kapitole po
obsahové stránce není v podstat co zásadního vytknout, chybí mi v ní výrazn ji akcentovaná
relevance k tématu práce, tedy vyšší spole enské vrstv : Je Wildovo pojetí morálky
aplikovatelné i na jeho pohled na danou spole enskou vrstvu? Pokud ano, jakým zp sobem?
V hlavní ásti práce se pak autorka v nuje zobrazení vyšších spole enských vrstev ve
Wildov díle a nutno íci, že se jí až na výjimky da í zachytit onu svébytn paradoxní a tudíž
asto ambivalentní povahu jeho vztahu ke svému spole enskému prost edí, který osciluje
mezi cynickým schvalováním na stran jedné, a kritickým odsouzením na stran druhé. Snad
jen dv p ipomínky: na str.21 autorka opakovan zmi uje že „aristocrats were not educated“,
což není tak úpln pravda, bylo by zde t eba rozlišit mezi formálním vzd láním a jeho
kvalitou, Wilde spíše poukazuje na povrchnost vzd lání než na jeho nedostatek. Na str.22
v záv re ném shrnutí kapitoly pak postrádám alespo zmínku o Wildov pozitivnímu vztahu
ke své t íd , p edevším n kterým jejím hodnotám. Mohla by se diplomantka p i obhajob
k tomuto aspektu vyjád it? V pozitivním slova smyslu neobvyklou je kapitolka „Glossary“,
která svou formou zajímav p ipomíná Wild v „Preface“ k Obrazu Doriana Graye a oživuje
tak autor inu argumentaci. Op t je ale škoda, že si autorka nedala v tší práci s zd vodn ním
relevance této kapitoly v kontextu tématu její bakalá ské práce.
Na záv r ješt jeden podn t k zamyšlení: práce nese název „Between Irony and
Dekadence“, ale nikde v jejím textu (ani v záv ru) jsem se nedo kal komentá e ke vztahu
ironie a dekadence ve Wildov zobrazení vyšší t ídy. Mohla by tak diplomantka u init
v pr b hu obhajoby?

P esto se domnívám, že bakalá ská práce Zuzany Slabyhoudové je velmi zajímavá,
dob e strukturovaná a podep ená znalostí a využitím primárních i relevantních sekundárních
zdroj . Proto práci doporu uji k obhajob a navrhuji hodnocení výborn až velmi dob e,
v závislosti na pr b hu obhajoby.
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