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1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 

znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 

odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

3 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod  

a zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 
3 

3. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost  

a provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 

poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 

3 

4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací, 

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 

stylu 

3 

5. Věcná správnost  
a přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost, 

podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 

schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

3 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 

danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 

potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

2 

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 
Martina Palášková se ve své diplomové práci zabývá analýzou postav ženských hrdinek ve čtyřech 

románech Charlese Dickense a to David Copperfiled, Bleak House, Little Dorrit a Great 

Expectations. V teoretické části své práce je nastíněno historické a společenské pozadí viktoriánské 

éry, autorův život i jeho víceméně reduktivní vnímání žen, které se odráží v až typizovaném 

vykreslení jednotlivých románových postav. Tato nesmírně zajímavá a bohužel i poměrně stručná 

část je zakončena vykreslením praktické pomoci, kterou Charles Dickens nabízel tehdejším tzv. 

padlým ženám. Již v této části práce diplomantka pracuje s archetypální dichotomií: padlá žena – 

anděl rodinného krbu, či Afrodita (femme fatale) – Demetrie (matka). V interpretační části jsou tyto 

kategorie dále, detailněji rozrůzněny v závislosti na hlavních povahových rysech a jednání postav. 

Diplomantka jich představuje celou plejádu, místy ale kvůli potřebě kategorizace není rozvinuta 

hlubší analýza a zevrubnější interpretace postav, které zůstávají více či méně typizovanými 

naplněními jednotlivých kategorií. Otázkou ovšem je, zdali je to absencí hlubší a citlivější analýzy, 

či Dickensovým ztvárněním těchto postav.  

Z obsahového hlediska je práce možná až příliš široce pojatá a zejména v teoretické části to vede 

k mírně zjednodušujícímu výkladu společenských, kulturních a literárních dějin. Autorčina 

argumentace se otáčí v kruhu, což sice přispívá k její průhlednosti a přehlednosti, zároveň se čtenář 

ve velmi stručné závěrečné kapitole dozvídá to samé, co bylo již řečeno v Úvodu práce a to, že 

Dickens vnímal a vykresloval ženy značně zkresleně a že se dá v jeho tvorbě snadno vyčíst oscilace 
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znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 



mezi opačnými póly. Diplomantka neprohlubuje svou analýzu, ani se nepokouší o obecnější závěry. 

Je třeba ale ocenit autorčino zaujetí tematikou a výběr autora, který sice patří do kánonu anglické 

literatury, jehož dílo není mezi mladšími čtenáři populární především kvůli délce.  

Práce je psána velmi jednoduchým, přesto ale poměrně čtivým jazykem s minimem chyb. 

V teoretické části práce je velké množství neuvozených citací, což narušuje plynulost textu.  

Celkově je práce Martiny Paláškové poctivým a pečlivě zpracovaným pokusem uchopit část 

zajímavé tematiky.  

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

 
1) Z jakého důvodu si autorka vybrala tyto čtyři romány k analýze? 

2) Mohla by autorka blíže vysvětlit své tvrzení ze strany 17: “During the Victorian period, divorce 

was not very common. It was against all ideas of the ideal family and pure viktorián society.” Co 

myslí onou „pure“ society?  

3) Bylo by možné objasnit blíže analýzu básně Oscara Wildea vztahující se k prostituci a citované 

na straně 19? Skutečně se autorka domnívá, že je “disrespectful”? Je Wildova volba slov kritická 

vůči popisovaným ženám nebo společenské situaci? Zaujímal Oscar Wilde na základě této básně 

k prostituci stejně pokrytecký postoj jako jeho současníci? 

4) Mohla by se autorka vyjádřit ke svému tvrzení ze strany 27 ohledně ostrakizace žen: “In this 

novel Dickens raises the problem of prostitution in Victorian England. Unlike the society he does 

not share the common opinion that fallen women have to be ostracized. He gives them a second 

chance by sending them to Australia, the same idea he practised in Urania Cottage”.  

5) Mohla by se autorka vyjádřit k spojení smrti postavy coby projevu společenského darwinismu na 

straně 31? Jak do tohoto schématu zapadá její velká sexuální atraktivita?  

 

 

Práci tímto 
  

k obhajobě.
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