
Posudek na bakalářskou práci Markéty Beťkové A Christmas Carol by Charles Dickens in the 
Context of Victorian Society 
 
 
Bakalářská práce Markéty Beťkové, která vznikla pod vedením Doc. PhDr. Anny Grmelové, 
CSc., je pozoruhodným pokusem o charakteristiku a interpretaci jednoho z  Dickensových 
nejznámějších děl, a nepochybně nejznámějšího díla světové literatury s tematikou Vánoc.  
 
Autorka práce nahlíží na zmíněný literární text několikerým způsobem – v nejhrubších rysech 
je možno hovořit o zkoumání – jak uvádí sama autorka –  jednak z „teroretického“ hlediska, 
jednak z hlediska (řečeno opět autorčinými slovy) „praktického“.“Teoretická část“ zkoumá 
klíčové abstrakce jako (auto)biografický aspekt, jenž se v próze odráží,  přes definici „třídy“, 
„rodiny“ v zdělání“, životní úrovně“, „zdraví“, „smrti“, postavení žen“ a posléze role 
anglických Vánoc a jejich charakteru před vznikem Dickensovy povídky, a v následujícím 
období ne zanedbatelným způsobem ovlivněným právě touto povídkou. Autorka přirozeně 
nepřichází s žádnou velkorysou teoretickou hypotézou týkající se těchto fenomenů, potažmo 
Dickense nebo literatury vůbec; nicméně v neztenčené míře v této „teroretické části“ 
projevuje mimořádný zájem o všemožné aspekty zkoumaného díla, a svůj zájem projevuje 
uplatňováním velmi systematického logického přístupu, obohaceného přesvědčivou znalostí 
obecné literární teorie a sekundární literatury o Dickensovi, diskutované povídce i o 
společenském pozadí děje Vánoční koledy. 
 
Druhá , „praktická“ polovina práce se odráží  od východisek postulovaných v „teroretické“ 
části, což ovšem neznamená, že by se v ní M. Beťková teoretickým problémům vyhýbala. 
S výjimkou závěrečné podkapitoly („Christmas in the Carol“) sice tato část práce jakoby by 
byla redukována na „kádrováckou“ charakteristiku jednotlivých protagonistů, nicméně 
v rámci jednotlivých podkapitol se autorka zabývá i značným počtem jiných literárněvědných, 
resp. historiografických  problémů způsobem, který svědčí o jejím úctyhodném všeobecném 
vzdělání.. 
 
K pozitivnímu vyznění bakalářské práce přispívá nepochybně její elegantní a věcný anglický 
styl. Pokud je místy jazyk práce něčím narušen, jsou to nedostatky spojené s její písemnou 
podobou – jako (v práci mnou vyznačená) jistá nedůslednost v interpunkci, poměrně nečetné 
překlepy a místy vynechaná slůvka – ty však nejsou nikterak podstatné. Jistou otázku 
vyvolává i autorkou použitý americký pravopis – nota bene v práci o díle anglické literatury, 
avšak současně se domnívám, že volba té které regionální varianty angličtiny je zcela věcí 
rozhodování samotné autorky. 
 
Práci považuji za vysoce kvalitní, splňující požadavky na  tento druh práce, a doporučuji ji 
k obhajobě a ohodnocení známkou výborně. 
 
V Praze, 7. 9. 2012 
 
 
Doc. PhDr. Josef Grmela, CSc. 
 
 
 


