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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 

(0-5)1 

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 
2 

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 

2 

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) 

3 

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 
Diplomová práce Evy Petrové se zabývá současnými podobami dystopie v anglicky psané literatuře 

a vlivy, které jsou pro ně tematicky určující. Pro svou analýzu si diplomantka vybrala pětici románů 

napsaných po roce 2000, konkrétně Oryx and Crake (2003) od Margaret Atwood, Never Let Me Go 

(2005) od Kazuo Ishigura, The Hunger Games (2008) od Suzanne Collins, Matched (2010) od Ally 

Condie, a The Bone Season (2013) od Samanthy Shannon. V teoretické části práce se autorka věnuje 

definici a vymezení žánru dystopie a jeho vývoje v anglicky psané literatuře do konce minulého 

století. Praktická část je rozdělena do tří hlavních kapitol podle tří základních oblastí vlivu: social 

control, science and technology, apocalyptic ideas. Tyto pak dále pojednávají o dalších dílčích 

tématech, jakými jsou například masmédia, cenzura, medicína, přelidnění, genetické inženýrství, 

válka či přírodní katastrofy, a to vždy s odkazy na vybrané romány.  
Domnívám se, že v rovině obecného posouzení jde o práci poměrně solidní, samostatně vypracovanou, 

s adekvátní a logickou strukturou a využitím pestré škály sekundárních zdrojů. Po obsahové stránce je 

praktická část poněkud rozptýlená a popisná na úkor hlubší analýzy textů, což je dáno, mimo jiné, 

především množstvím analyzovaných románů.  

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

 

                                                      
1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 
znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 



1. Ve vývojovém přehledu anglicky psaných dystopií 20. století (kapitola 1.3) nefigurují žádné 

příklady z 90. let. Je to záměr proto, že se podle autorky v této dekádě tomuto žánru příliš nedařilo? 

Pokud ano, proč tomu tak bylo? Pokud ne, našla by autorka nějaký takový text? 

2. V práci postrádám obecnější nástin současné situace, tj. jaká je pozice tohoto žánru v anglicky 

psané literatuře 21. století a proč? 

3. Na závěr kapitoly 3.2.3 Overpopulation (str. 65) autorka zmiňuje Swiftův pamflet (nikoliv knihu, 

jak ona uvádí) A Modest Proposal a říká, že jeho extrémní satirické řešení přelidněnosti chudého 

Irska „is not far from the modern ideas of the 21st century, which are meant to be taken more 

seriously“. Mohla by autorka toto své tvrzení vysvětlit? 

4. Opravdu není v Ishigurově románu žádná zmínka o tom, že se román odehrává v Británii (jak 

autorka tvrdí na str. 75)? 

5. Mohla by autorka vysvětlit tuto větu ze str. 77 (kapitola Apocalyptic ideas)? „Even though the 

motifs of the humanity’s destruction have not really changed, the fears and anxieties behind them 

have.“ 

6. V posledním odstavci závěru práce autorka zmiňuje návaznost dystopických vlivů mezi 20. a 21. 

stoletím, bohužel však jen jednou větou. Mohla by se autorka nad tímto tématem zamyslet v rámci 

své obhajoby (možná ve spojení s reakcí na mou otázku č. 2)? 

 

Práci tímto 
  

k obhajobě.2 

 

Datum: 7. září 2018 

 

Podpis: Petr Chalupský 

                                                      
2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 


