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Název práce: Typologie technopesimismu v české literatuře 1850–1950 

Typ práce: bakalářská 

Hodnocení práce: výborně 

Vedoucí práce: Mgr. Josef Šlerka 

Oponent/-ka práce: Mgr. Dita Malečková, Ph. D.  

Konzultant/-ka práce:  

Řešitel/-ka práce: Martin Ouřada 

Slovní hodnocení práce 

Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat českou beletristickou tvorbu z let 1850–1950 a najít 
v ní díla, která souvisí s technopesimismem, tedy tématizací negativních aspektů vztahu mezi 
člověkem a strojem.  
 
Autor se od stručné historie moderního technopesimismu přesouvá k přehledu publikací, které 
v období 1850–1950 vyšly na našem území a tematicky se váží k technopesimismu a 
pokračuje k vlastnímu výzkumu.  
 
Výzkum má jasně definovaný materiál (motiv) i metodu (obsahová analýza), jakož i podobu 
výsledku (typologie modelových motivů) a je spojený i s poměrně detailním popisem 
autorské inspirace konkrétních spisovatelů. Autor osvědčuje jak výbornou znalost zkoumané 
oblasti, tak schopnost analyzovat ji pomocí nových prostředků.  
 
V závěru autor porovnává výsledky svého výzkumu se současnou situací, tedy se současným 
stavem vztahu člověka–technologie. Soustředí se na pojem odcizení, který uvádí do 
společenského, filosofického a sociologického kontextu a ukazuje, že jde o téma, které 
propojuje minulost a současnost, literaturu, filosofickou a sociologickou analýzu i přímé 
prožívání situaci, v níž se člověku nevyplňují “ani jeho minimální požadavky na porozumění 
průběhu a výsledkům situací, jichž se účastní” (48) – viz současná dokumentární tvorba 
zastoupená dokumentem Hranice práce (2017). Druhým základním motivem (kterému autor 
věnuje méně prostoru)  je mezilidská komunikace  a její ovlivnění technologií. 
 
Text je přehlednou sondou do vnímání vztahu člověka a stroje tak, jak se vyvíjel v posledních 
asi 150 letech, i když jen na omezeném poli literatury, respektive společenských věd. Jeho 
postup je čitelný a logický, vyznačuje se výbornou prací se zdroji. 
 
Autor se nevyhnul drobným překlepům a gramatickým chybám, jinak je text slohově 
vynikající.  
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Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce  Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

35 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 15 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 

17 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 13 0 – 15 bodů 

gramatika textu 3 0 – 5 bodů 

CELKEM 83  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze ................... dne  28. 8. 2018 ......  Dita Malečková .......................................  

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 


