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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 
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) 

2 

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 

Cílem diplomové práce Evy Petrové má být zkoumání vlivů na anglicky psanou dystopickou 

literaturu 21. století. Coby svou motivaci uvádí autorka v úvodu svou zálibu v tomto 

literárním a filmovém žánru a zároveň implikuje potřebu vyplnit mezeru v sekundární 

literatuře, která se věnuje tomuto tématu. V teoretické části své práce diplomantka nastiňuje 

vývoj termínu dystopie jako takové a uvádí řadu možných koncepcí. V další části pak 

popisuje „vlivy“ na dystopický žánr do začátku 21. století. Po stručném převyprávění obsahů 

                                                      
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. 



jednotlivých děl, na kterých chce založit svou analýzu, přistupuje Bc. Eva Petrová k vymezení 

tří základních aspektů tzv. „vlivů“ na dystopickou literaturu 21. století, jejichž přítomnost 

hodlá selektivně demonstrovat na pěti vybraných dílech tohoto žánru – jmenovitě se jedná o 

díla Oryx and Crake(2003) by Margaret Atwood, Never Let Me Go (2005) Kazua Ishigura, 

The Hunger Games (2008) Suzanne Collinsové, Matched (2010) Ally Condie a The Bone 

Season (2013) Samanthy Shannon. Oněmi vlivy autorka rozumí společenský dohled, který na 

sebe bere různé podoby, např. masmédia, cenzuru apod., vědu a techniku, rovněž ve všech 

možných podobách, včetně medicíny, přelidnění, či genetického inženýrství. Posledním 

zpracovávaným „vlivem“ je válka a terorismus. Tyto „vlivy“ diplomantka definuje a dokládá 

jejich důležitost jak v reálném tak i fiktivním světě.  

Z práce je patrné autorčino zaujetí i dlouhodobý zájem o téma. Jako první velmi 

problematický bod diplomové práce Bc. Petrové spatřuji absenci nějaké jednotící teze či snad 

argumentu. Práce má z toho důvodu spíše kompilační povahu - diplomantka na sebe vrší 

informace a zdroje, aniž by je kriticky hodnotila. Absence výchozí teze se odráží rovněž 

v rozsahu, který překračuje nároky kladené na tento typ závěrečné práce. Dalším 

problematickým bodem je pak autorčina koncepce „vlivu“. Pokud je jedním z důvodů vzniku 

práce, alespoň dle diplomantky, absence sekundární literatury, včetně vyjádření autorů, na 

dané téma, je velmi ožehavé se pouštět na půdu popisu „vlivů“. Navíc většina oněch „vlivů“ 

je ve zkoumané literatuře uchopená jako témata. Pokud by tedy autorka upustila od slova 

„vliv“ a zavedla namísto něj téma, tak by kauzalitu, která tak, jak je nastavená, nefunguje, 

bylo možné otočit. Diplomantka by popisovala ústřední témata románů, jejichž původ by 

hledala ve vztahu autorů k jejich současnosti a obavám z budoucího vývoje.  

 Interpretační část práce je psána poutavě a poučeně. Nerozumím nicméně příliš výběru děl 

určených k analýze. Autorka své důvody blíže nevysvětluje a díla ani vzájemně neporovnává 

a nepoužívá k analýze aspektů jednotlivých „vlivů“ ani všechna s tvrzením, že právě všechna 

dané aspekty ve větší či menší míře obsahují. Vzhledem k tomu, že se jedná o zajímavé a 

cenné romány a nepochybuji o diplomatčině výjimečném vztahu právě k těmto dílům, bych 

ráda, aby byl jejich výběr vysvětlen blíže u obhajoby. I další mé otázky se týkají výběru 

literatury, ať už románů analyzovaných v interpretační části, tak i děl, která autorka vybírá pro 

ilustraci vývoje témat dystopického žánru v kapitole 1.3. Lze mezi nimi vysledovat nějakou 

kontinuitu nebo výraznější rozdíly v pojetí?  Vzhledem k šíři záběru práce a častým poměrně 

podrobným popisům děl, které autorka neuvádí v seznamu použité literatury, bych rovněž 

uvítala vysvětlení původu informací a případné doplnění jejich autorů a zdrojů.  



Po formální stránce se autorka dopouští občasných prohřešků jak typografických, tak 

jazykových, práce ale naplňuje nároky kladené na takový typ studentské práce. Z hlediska 

použité literatury je potřeba ocenit množství a různorodost zdrojů, které diplomantka pro svou 

práci nastudovala a zpracovala. Zaráží mě ovšem mírně její tvrzení z úvodu práce, kde tvrdí, 

že k tématice dystopické fikce 21. století neexistuje odborná literatura. Centrální katalog UK 

uvádí hned dva zdroje vydané po roce 2000, jmenovitě se jedná o publikaci Imagining 

Surveillance: Eutopian and Dystopian literature and Film vydanou Edinburgh University 

Press v roce 2015 a dále publikaci Blast, Corrupt, Dismantle, Erase: Contemporary North 

American Dystopian Literature vydanou v roce 2014. Databáze JSTOR po zadání 

vyhledávání monografií, či jejich kapitol na téma dystopická literatura uvádí 2 101 

odpovídajících odkazů. Existuje rovněž The Society for Utopian Studies, která si vydává svou 

odbornou publikaci. Napadlo autorku práce při hledání pramenů zkusit také tyto zdroje?  

Přes rozptyl témat, kterými se zabývá, se diplomantce daří práci celkem jasně strukturovat. 

Jak jsem již zmiňovala, je též patrný její zájem o téma a rovněž snaha ho uchopit originálně a 

co nejobsáhlěji. Přestože diplomová práce naráží na hluboké nedostatky ve vlastní podstatě, 

lze konstatovat, že se jedná o upřímný pokus pojmout tento čtenářsky nesmírně zajímavý a 

oblíbený žánr.   

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

 

1) Mohla by autorka objasnit své tvrzení ze strany 15 „Not that many works, however, have 

been focused on the fact that some novels were more than accurate in those predictions – as 

John Brunner managed to do in his Stand on Zanzibar, as mentioned before, or J.G. Ballard’s 

Crash and Super-Cannes.“ Proč u Ballarda vynechala část podstatnou trilogie a to High Rise 

(1975)? Jedná se o záměr? Je tato myšlenka, kterou autorka ohledně J.G. Ballarda uvádí, její 

vlastní? Pokud ne, co je zdrojem informací pokud romány nejsou uvedeny v seznamu 

literatury?  

 

2) Mohla by autorka vysvětlit a doložit ať už primárními nebo sekundárními zdroji své tvrzení 

týkající se komiksové postavy Batmana ze strany 16 „The major reason for that is that this 

work has been created for pure joy, thrill and entertainment, rather than to emphasize or 

satirize the social and political issues of our time.“ Dalo by se toto tvrzení vztáhnout i na 

filmovou trilogii Christopher Nolana?  

 

3) Jak by autorka definovala termín „influence on dystopia“? 

 

4) Na které dílo E.M. Forstera odkazuje citace z „Scraps of the Untained Sky?“ na str. 20? 

Proč ho autorka ve svém přehledu neuvádí?  

 

5) Podle jakého klíče vybírala autorka díla, která zmiňuje v kapitole 1.3? Co je cílem této 

kapitoly? Mohla by autorka uvést příklady, ze kterých by bylo patrné, jak zmiňovaná díla 

předjímají ta, o kterých pojednává zbytek její práce?  



 

6) Podle jakého klíče autorka vybírala knihy určené k analýze?  

 

7) Jak autorka určila „influences“ na díla, které analyzuje v interpretační části práce,  pokud 

tvrdí hned v úvodu, že právě z tohoto hlediska narazila její práce na nedostatek sekundárních 

zdrojů?  

 

8) Autorka na str. 41 zmiňuje tzv. panoticon. Jedná se o pouhý výplod představivosti autorky 

Hunger Games?  

 

9 Mohla by autorka nějak blíže vysvětlit své tvrzení ze strany 85 „The idea of zombie 

apocalypse is widely spread throughout the whole world, and each generation reflects its 

concerns into the figure of a specific kind of zombie.”?  

 

Práci tímto 
  

k obhajobě.
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Datum: 11. září 2017 

 

Podpis: 
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