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1. Stručná charakteristika práce 
 
Bakalářská práce Martiny Faltové analyzuje a porovnává hlavní ženské postavy v 
románech Pýcha a předsuek (Pride and Prejudice) a Rozum a cit (Sense and 
Sensibility) anglické spisovatelky Jane Austenové. Jedná se o upravenou formu 
práce, kterou předložila k obhajobě v červnu 2013. V první části (2. a 3. kapitola) 
představuje život a dílo Jane Austenové, historický a sociální kontext doby a jejich 
ohlas v díle autorky. Tematizuje také roli neprovdaných žen na přelomu 18. a 19. 
století a vztah Austenové k tradici „feminismu“. Centrem práce je analýza a 
komparace ženských postav ve dvou zmíněných románech – Elinor a Marianne 
Dashwoodových (Rozum a cit) a Elizabeth a Jane Bennetových (Pýcha a 
předsudek). V závěrečné části (5. kapitola) se kolegyně Faltová zabývá etickými 
motivy v díle Jane Austenové, pojetím manželství, sociálním postavením mužů ve 
vztahu k ženám a autorčině pojetí ženy v kontrastu k pojetí postav mužských. 
Práce je uzavřena krátkým shrnutím.    
 
2. Celkové zhodnocení  
 
Oproti minulé verzi autorka upouští od nepříliš zdařilého historicko-filozofického 
exkurzu a struktura práce je mírně upravena. Autorka text také rozšířila a pracuje 
s větším množstvím sekundárních pramenů, což jistě přispívá k širší diskuzi nad 
traktovanými tématy.  
Stylisticky je práce na mnoha místech upravena a gramaticky pečlivěji ošetřena, 
přesto je v práci stále poměrně mnoho překlepů, nedokončených vět a jiných 
podobných problémů. 
Za hlavní slabinu této BP považuji nepoměr mezi prací s primárními a 
sekundárními prameny: autorka vcelku dobře pracuje se sekundární literaturou, 
ale v zásadě minimálně s původními texty citovaných románů. Upouští tím od 
přímé konfrontace s citovanými prameny, a tak bohužel nemůže rozvinout vlastní 
interpretační stanovisko. 
 
Práci doporučuji k obhajobě.  
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