
Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je analyzovat dystopické znaky, které se nacházejí ve 
dvou vědeckofantastických románech napsaných v 50. letech 20. století. Romány, na které se 
práce zaměřuje, jsou Fahrenheit 451 od spisovatele Raye Bradburyho a The Space Merchants 
od spoluautorů Frederika Pohla a Cyrila M. Kornblutha. Práce bude analyzovat dystopické 
znaky a jejich manifestaci ve výše zmíněných dílech. Práce se bude skládat z teoretické a 
analytické části. Teoretická část bude zaměřená na definici žánru vědeckofantastické 
literatury a jeho historický vývoj s důrazem na obraz vědeckofantastické literatury v 50. 
letech 20. století, jelikož to je doba, kdy oba romány byly poprvé publikovány. Analytická 
část se dále bude zaměřovat na vztah mezi dystopií, utopií a vědeckofantastickou literaturou 
v první polovině 20. století a na jednotlivé znaky, které definují žánr dystopické literatury. 

V úvodu první kapitoly analytické části je definována vědeckofantastická literatura a 
její místo v literárním kánonu. V této části je podrobně probrán termín kognitivního odcizení, 
který představil akademik Darko Suvin za účelem definování vědeckofantastické literatury. 
V první kapitole je nejvíce čerpáno z následujících knih: Metamorphoses of Science Fiction  
od Darka Suvina, The Routledge Concise History of Science Fiction od Marka Boulda a 
Sherryl Vintové a The Cambridge Companion to Science Fiction. První kapitola mapuje 
vývoj vědeckofantastické literatury od jejích velmi raných počátků v antickém Řecku až po 
úpadek vědeckofantastických časopisů na konci 50. let 20. století.  Hlavní část první kapitoly 
se z velké části zaměřuje na vývoj a podobu vědeckofantastické literatury v časopisové éře 40. 
a 50. let 20. století a na její transformaci z pulp časopisů (rodokapsy) do uznávaného 
literárního žánru. Dále se zabývá změnami, kterými vědeckofantastická literatura prošla, a 
zabývá se i otázkou narativních strategií, kterým vědeckofantastická literatura čelila. 
Podrobněji mapuje literaturu od spekulativní fikce 17. století, gotického románu 19. století až 
po vědeckofantastické romány konce 19. a začátku 20 století. 

V druhé kapitole se práce zaměřuje na téma dystopie a utopie a jejich blízkého vztahu 
s vědeckofantastickou literaturou. Literatura použita v této kapitole je kniha Scraps of the  
Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia od Toma Moylana. Podobně jako v první 
kapitole, i tato část mapuje historické pozadí a vlivy, které zapříčinily rozmach dystopického 
žánru na začátku 20. století. Tato kapitola se také podrobněji zaměřuje na specifické znaky 
dystopie, které charakterizují tento žánr, jakými jsou například vládnoucí režimy utiskující 
obyvatelstvo, vládní kontrola populace, ztráta svobody a klíčový moment rebelie proti režimu. 

Poslední kapitola analyzuje specifické znaky dystopie, které byly popsány v druhé 
kapitole, v románu Fahrenheit 451 od spisovatele Raye Bradburyho a The Space Merchants 
od spoluautorů Frederika Pohla a Cyrila M. Kornblutha. Analýza jednotlivých znaků dystopie 
je zasazena do kontextu dystopické a vědeckofantastické literatury 50. let. Tato kapitola se 
z velké části zaměřuje na rozbor vládnoucích systémů, prostředků kontroly populace a 
následné rebelie proti vládě. Literatura použita v této kapitole je mimo jiné znovu kniha od 
Toma Moylana Scraps of the Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia a kniha 
American Science Fiction and the Cold War: Literature and Film a eseje od Davida Seeda. 
Zabývá se bezohledným konzumerismem, který je jedním z témat obou románů, použitím 
médií a podporované závislosti na nich, která je využívaná jako prostředek kontroly. Dále 
práce porovnává roli obou protagonistů. V této kapitole je ve zkratce analyzovaná role 
katalytické postavy jako prostředku revolty proti vládě.
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