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Předložená disertační práce „Romantické impulsy ve viktoriánské literatuře“ 

zpracovává toto téma ve čtyřech kapitolách a jednom „intermezzu“ – kapitole o dobových 

diskusích o jazyce. Autorův výklad je v podstatě chronologický: po fundovaném výkladu o 

anglickém estetickém myšlení v osmnáctém století a genezi romantické estetiky se věnuje 

podrobné analýze umělecké teorie a praxe ve vztahu k romantismu u významných osobností 

viktoriánské literatury, výtvarného umění a estetiky (především J. Ruskin, D. G. Rossetti, W. 

Pater, L. Carroll, O. Wilde, ale zmíněni jsou i mnozí další). Vzorek studované primární 

literatury je reprezentativní. Bohatá sekundární literatura sahá od prací literárněvědných, 

historických a biografických po práce estetické a filozofické a zahrnuje vedle známých 

základních studií také speciální časopisecké články včetně těch nejnovějších. 

Svůj metodologický přístup zdůvodnil dr. Beran v úvodu předloženého spisu.  

Disertace prokazuje autorovy hluboké znalosti jak dobové teoretické literatury, tak i poezie, 

beletrie a výtvarného umění. Vedle toho průběžně využívá velké množství kvalitní sekundární 

odborné literatury, kterou dokázal kriticky zhodnotit a doplnit vlastními stanovisky. Své 

jednotlivé teze vždy pečlivě zdůvodňuje, v práci nenajdeme žádné nepodložené spekulace či 

generalizace. Své interpretace jednotlivých textů a celkové závěry průběžně konfrontuje jak 

se staršími, tak novějšími výsledky bádání ve výše zmíněné sekundární literatuře. Dále je 

vhodné připomenout, že mnohé primární a sekundární zdroje autor cituje ve vlastním 

kvalitním překladu (a uvádí i původní znění). 

Ve svém výkladu dr. Beran postihl vývoj sledované problematiky včetně jejích 

vnitřních diferencí. Prokázal své schopnosti v několika podstatných rovinách literárněvědné 

práce – podal jak celkový přehled, tak i citlivý rozbor a kritické zhodnocení vhodně 

zvolených literárních děl, pochopení jejich vztahu k autorské estetice a poetice a vztahu 

k širšímu dobovému myšlenkovému, literárnímu a společensko-politickému kontextu a načrtl 

komparatistický zřetel k dalším dílům.  

Z formálního hlediska má práce více než odpovídající rozsah (210 stran textu a dvě 

obrazové přílohy vhodně se vztahující k výkladu), příslušný odborný aparát a standardní 

formální uspořádání. Je psána česky a její jazyk a styl jsou na odpovídající úrovni.  

Autor se podrobně seznámil se studovanou problematikou, položil si a zodpověděl 

mnoho důležitých otázek o podstatných souvislostech teorie, tvorby a historického vývoje. 

Výklad se logicky a přehledně rozvíjí, jednotlivé problémy jsou uceleně diskutovány v 
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příslušných kapitolách. Autorovy závěry jsou podložené argumenty a přesvědčivé. Práce jako 

celek je jak dobrým shrnutím dosavadního bádání a úvodem do problematiky, tak přínosným 

rozborem s novými poznatky. Vzhledem k charakteru práce lze doporučit její publikaci – byla 

by přínosem jak pro specialisty (vzhledem k tomu, že je psána česky, i mimo oblast anglistů), 

tak i pokročilé studenty anglistiky. 

Závěrem lze konstatovat, že práce dodržela svůj definovaný úkol. Předložená studie 

shromáždila rozsáhlý hodnotný a u nás částečně méně známý materiál, podala jeho citlivý 

rozbor a kritické zhodnocení a toto využila pro formulování obecnějších závěrů. Z práce je 

zřejmé, že autor je dobře seznámen jak se studovaným materiálem, tak s literárněvědnou a 

literárněhistorickou metodologií.  

Předložený spis jako celek po obsahové a formální stránce zcela splňuje požadavky 

kladené na Ph.D. práci v daném oboru. 
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