
 

Adéla Štočková, 8.A 

(Charakteristika literární postavy) 

Vybrala jsem si postavu Sherlocka Holmese ze stejnojmenné knihy Příběhy Sherlocka 
Holmese od spisovatele Artura Conana Doyla. Tento literární hrdina se mi zdá velmi 
zajímavý, již samotný jeho vzhled musí zaujmout každého. 

Vysoká, hubená postava, která vypadá až trochu vyzáble, ostře řezané rysy v obličeji, 

bystré pronikavé oči a trochu ironicky sevřené rty. Výrazný, vysoko posazený orlí nos dodává 

tváři rozhodnost a ostražitost. Energickou povahu také podtrhuje jeho čtverhranná brada. 

Ruce má naopak jemné a citlivé, jak dokládá jeho umění hrát na housle a šikovně zacházet 

s drobnými a křehkými předměty. Má je však často potřísněné inkoustem nebo rozličnými 

chemikáliemi. Tělo má šlachovité a ohebné, jak se často mohl přesvědčit zločinec, který se 

rozhodl Sherlocka napadnout. 

Typické je i jeho oblečení, jako by právě odešel z anglického salonu 19. století. Dobře 

střižený vlněný oblek s vestou, vysoké černé boty, kostkovaný plášť  a nezbytná 

,,sherlockovská‘´ čepice. 

Sherlock je velmi inteligentní člověk s nebývale rozsáhlým vzděláním, ale je nutno říci, 

že jen ve svém oboru – kriminalistice. Znalost v jiných oblastech, jako je například literatura, 

filozofie nebo lékařství je nulová. Má však jednu důležitou vlastnost, dokáže rychle vyhledat 

potřebné informace, i když jeho hlavním zdrojem vědomostí jsou noviny Times, které 

pravidelně čte, a dokáže v nich nalézt téměř vše. Objeví-li se u něho nějaká neznalost (neví, 

že Země obíhá kolem Slunce) přejde to prostě tvrzením, že tuto informaci k vyřešení případu 

nepotřebuje, nechce si zbytečně zahlcovat mozek. V oboru kriminalistiky je ovšem 

nedostižný, jak se o tom přesvědčili všichni zločinci, se kterými se setkal, především profesor 

Moriarty. Kdybych měla zmínit i některý negativní povahový rys, bylo by to přílišné zahledění 

do sebe, určitá nadřazenost nad ostatní lidi, včetně oblíbeného doktora Watsona, a často 

požívaná ironie při jeho rozhovorech s lidmi. Naopak jeho zvídavost, zápal pro každý případ, 

který řeší, i osobní statečnost jsou mi sympatické. 

Kniha se mi opravdu velmi líbila. Kromě hlavní postavy musím pochválit i 

propracovanost příběhu a napětí do posledních řádků knihy. 


