
Abstrakt 

Postava upíra je jedním z nejsilnějších obrazu v současné kultuře. Používá se v 

knihách filmech, obchodním zboží a dokonce je s ním spojena celá subkultura zakořeněná 

v moderním pojetí gotiky. Proces rozvoje této postavy má dlouhou a složitou historii, 

která odráží rozvoj kultury a společnosti. Popularita této figury je částečně založená na její 

všestrannosti, přizpůsobivosti a schopnosti obsáhnout široké spektrum témat a prvků které 

reprezentují současnou společnost. Tato fascinace upířím toposem se také zaslouží na 

převedení této postavy z folkloru do literatury devatenáctého století, a na následné 

expanzi do populární literatury. 

Tato práce se snaží stručně obsáhnout ranní rozvoj postavy upíra v evropském 

kontextu a srovnat tento rozvoj s ranými projevy upíra v literatuře. Zaměří se zejména na 

projevy upíra v britské literatuře devatenáctého století. Práce se také pokusí ujasnit 

podstatu upíra, která je spojená s kulturními koncepty té doby. Bude také sledovat, jak se 

změny v tradičních výkladech projevují a jak jsou transformovány v konceptu městské 

gotiky. Zpřesnění základního pozadí struktury Viktoriánské společnosti, jak v politice, tak 

v ekonomii a mezilidských vztazích, bude přezkoumáno v souvislosti spojitosti těchto 

témat s postavou upíra. 

Práce se zaměří na rozbor hlavních obav a úzkostí viktoriánské společnosti a pokusí 

se určit, jak se promítají sociální normy a předpisy na postavě upíra, a jak jsou tyto jevy 

adaptovány. Jelikož upír slouží také jako symbol, spojení těchto témat s upírem ovlivní i 

samotnou povahu postavy, tudíž se práce pokusí určit, jak se adaptace těchto témat 

navzájem ovlivňuje. 

V jádru zaměření práce se bude pracovat s básněmi, krátkými povídkami i delšími 

texty, které se zabývají tematikou upíra. V jejich analýze se bude pátrat po důležitosti 

spojitosti mezi upírem a otázkami jako jsou sociální normy, pohlaví, sexualita, hygiena či 

vlastenecká soudržnost. Práce se pokusí zjistit, jakým způsobem se tato témata odráží na 

postavě upíra, a zda se změny v uvažování o těchto tématech na upírech jakožto 

symbolech společenských jevů projevují.  

V závěru by práce měla být schopna vysvětlit podstatu upíra v literatuře 

devatenáctého století a určit jednotlivé a souhrnné obavy společnosti, co je způsobilo a 

možné příčiny pro jejich použití v kontextu upíří symboliky. Tato práce a její závěry se 



také pokusí poskytnout základnu pro budoucí průzkum ze stejné nebo podobné oblasti 

zájmu. 

 

 

 

Klíčová slova: Upír, Britská literatura, Devatenácté Století,  Mýty, Tradiční folklorní 

koncepty, Pohlaví, Sexualita, Společnost,  

 


