
Posudek na bakalá�skou práci  Markéty Šejnohové 
“The Image of the London Underworld in Charles Dickens’s Oliver Twist” 
 
Jako téma své bakalá�ské práce si Markéta Šejnohová zvolila vyobrazení Londýnského 
podsv�tí v raném ale p�esto patrn� jednom z nejznám�jších román� úst�edního anglického 
viktoriánského romanopisce Charlese Dickense Oliver Twist (1837-39). Dickens je bezesporu 
nejv�tším literárním kroniká�em své doby a jedním z nejvýznamn�jších a nejnadan�jších 
Londýnských spisovatel�, jehož vrcholné romány poskytují originální a poutavý obraz ran� 
viktoriánského Londýna, jeho rozmanitých obyvatel a spole�enských problém�. Je známo, že 
Dickens si velmi liboval ve ztvárn�ní nejr�zn�jších roztodivných, zvláštních, pikareskních 
postavi�ek Londýna, lidí žijících mimo oficiální ve�ejný obraz m�stského života nebo p�ímo 
obývajících jeho podsv�tí. Je také dob�e zdokumentována spisovatelova fascinace sv�tem 
zlo�inu, soudních síní, v�zení i míst vykonávání rozsudku, stejn� jako jeho zvyk navšt�vovat 
márnice které vystavovaly n�která mrtvá t�la zrak�m zv�davých kolemjdoucích. Je tedy jen 
p�irozené, že podsv�tí a jeho p�edstavitelé se stalo nedílnou sou�ástí Dickensova literárního 
Londýna, a proto považuji téma které si diplomantka zvolila za nesmírn� zajímavé, 
p�edstavující pro autorku dobrou p�íležitost pro demonstraci její schopnosti analytické a 
interpreta�ní práce s textem. 

Za nesporný klad práce považuji její ucelenou a p�ehlednou formální a organiza�ní 
strukturu - celá práce je velmi koherentní, jen minimáln� odbo�uje od svého úst�edního 
tématu, 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. Úvodní �ást práce nabízí 
zajímavou a �tivou formou spole�ensko-kulturní pozadí Londýna t�icátých let devatenáctého 
století p�edevším z hlediska zlo�inu a kriminality, ale také židovského obyvatelstva a 
stereotypních p�edstav tehdejších londý�an� nejen o židovstvu. Následující �ást pak rozebírá 
jednotlivé úst�ední postavy podsv�tí (a hlavního protagonisty) tak jak jsou prezentovány 
v tomto románu. Za zdaleka nejlepší považuji analýzu postavy Fagina, p�edevším díky její 
komplexnosti – autorka nejprve poskytne historické pozadí týkající se jak soudobému chápání 
židovství tak daného typu kriminální �innosti který Fagin provozuje, které pak slouží jako 
výchozí bod pro rozbor postavy. Bohužel, podobn� ucelený p�ístup chybí u ostatních postav a 
jejich rozbor �asto sklouzává k pouhému popisu s malým využitím konfrontace sekundárních 
zdroj�. Myslím si, že témata jako „London mob“, „London hanging“, „prostitution and 
prostitutes“, „charitable organizations“ �i „child criminality“ by si zasloužili alespo� 
srovnatelnou pozornost jako téma židovství a pomohla by mnohem lépe zasadit ostatní 
kriminální postavy románu do širšího tematického a dobového kontextu, t�eba na úkor 
kapitoly „Oliver Twist“, která  je vzhledem k tématu práce vícemén� irelevantní a spíše 
hodnotí Dickensovu schopnost ztvárn�ní uv��itelných postav.  

P�esto se domnívám, že bakalá�ská práce Markéty Šejnohové 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 velmi dob�e. 
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