
Posudek na bakalářskou práci  Markéty Beťkové 
“ A Christmas Carol by Charles Dickens in the Context of Victorian society”  
Tématem bakalářské práce Markéty Beťkové je jedna z nejznámějších a nejčtenějších knih 
předního britského viktoriánského spisovatele Charlese Dickense – novela či alegorická 
povídka pro dospělé A Christmas Carol (1843, Vánoční koleda). Autorka práce se zaměřuje 
především na to, jakým způsobem lze tuto knihu vnímat kontextu doby svého vzniku, a to jak 
po stránce společenské a ekonomické, tak po stránce literární. Vzhledem k tomu, že Charles 
Dickens byl spisovatelem, v jehož díle se zásadně snoubí fikce a idealizace nejen 
s realistickými aspekty soudobé společnosti, ale také se silnými autobiografickými rysy, 
považuji toto téma za zajímavou příležitost pro autorčinu analytickou a interpretační práci 
nejen s textem samotným, ale také s relevantními sekundárními zdroji. 

Za nesporný klad práce považuji její ucelenou a přehlednou formální a organizační 
strukturu - celá práce je velmi koherentní, jen minimálně odbočuje od svého ústředního 
tématu, její rozdělení do jednotlivých kapitol jasně odráží autorčin myšlenkový postup i 
strukturu její argumentace. Autorka dobře a citlivě pracuje s primárními i sekundárními 
zdroji, její citace jsou výstižné a vždy ilustrují její myšlenky či teze. Ocenit je také třeba velmi 
širokou škálu sekundárních zdrojů, se kterými autorka pracuje. Naopak trochu rušivým 
dojmem působí některé jazykové, stylistické a gramatické nepřesnosti, jako např. užití členů 
či obraty jako „time and experience in which it was produced“ (str. 1), „there is something to 
fear of“ (str. 1), „Scrooge reminds a 17th century puritan“ (str. 23), atd. V úvodu autorka 
představuje cíle a strukturu své práce, proto není zcelajasné, proč je do ní zařazen její poslední 
odstavec, který obsahově patří již do teoretické části. Teoretická část představuje společenské, 
ekonomické a kulturní pozadí doby vzniku knihy, které autorka ovšem nezpracovává 
izolovaně, ale vždy v těsné souvislosti s textem A Christmas Carol, což považuji za velmi 
zdařilý krok, díky kterému vůbec nevadí, že je tato část podstatně delší než část praktická. 
Jedinou slabou výjimkou je podkapitola II.8 Women, která je velmi povrchní a zkratkovitá – 
mohla by ji autorka doplnit v rámci své obhajoby? 

Praktická část analyzuje přímo danou knihu, a to nejprve jednotlivé hlavní postavy, a 
posléze zobrazení Vánoc. Zatímco poslední zmiňovaná kapitola je velmi zdařilá a přímo 
navazuje na část teoretickou, u rozboru postav (III.2-III.5) tuto přímou relevanci k tématu či 
návaznost na teoretickou část nevidím, a nikde v textu (včetně závěru) jsem její vysvětlení 
nenašel. Mohla by autorka u obhajoby vysvětlit, jakou relevanci mají tyto rozbory vzhledem 
k tématu její práce? 

A ještě jedna poznámka na konec: autorka v práci velmi detailně popisuje okolnosti 
vzniku knihy i fakt, že se Dickens stal po právu doslova ztělesněním Vánoc pro většinu svých 
součastníků. Nikde však nezmiňuje zásadní ironii doprovázející napsání A Christmas Carol, a 
to že bylo z (poměrně významné) části motivováno potřebou finančního zisku na splátku 
hypotéky na nový dům, který spisovatel pořídil kvůli své rozrůstající se rodině. Je pravdou, že 
nechtěl vydělat za každou cenu (pročež i stanovil cenu výtisku velmi nízko a nakonec, 
především z důvodu rychlého rozšíření pirátských kopií textu, na knize takřka prodělal), ale 
ve světle tohoto faktu vyznívá například první věta na straně 16 částečně jako idealizující 
polopravda. 

Přesto se domnívám, že bakalářská práce Markéty Beťkové je velmi zajímavá, dobře 
strukturovaná a podepřená znalostí a využitím primárních i relevantních sekundárních zdrojů. 
Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře v závislosti na průběhu 
obhajoby. 
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