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Oponentský posudek na bakalá řskou práci Ladislava Výmoly: 
A Clockwork Orange – the treatment of the key themes and motifs in Bu rgess’s novel 
and Kubrick’s adaptation  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Autor ve své bakalářské práci porovnává kontroverzní román britského spisovatele 
Anthony Burgesse Mechanický pomeranč (A Clockwork Orange) s jeho filmovou verzí, kterou 
v roce 1971 natočil Stanley Kubrick.  Své porovnávání opírá o nejvýraznější témata a motivy 
knihy, potažmo filmu, kterými podle něj jsou (1) perverzní estetika, (2) násilí, (3) možnost volby 
mezi dobrem a zlem, (4) politika, (5) žargonoidní angličtina, (6) sofistikované zlo a (7) 
mladistvá delikvence (tak alespoň chápu poněkud všeobjímající nadpis „Youth“ na str. 4). 

 
K největším kladům práce řadím přehlednost.  Srovnávací pasáže jsou řazeny 

chronologicky, takže pokud je čtenář slušně obeznámen s dějem Mechanického pomeranče, 
během několika stran četby se dokonale zorientuje v autorově modu operandi a ví zhruba, co 
ho čeká. V práci jsem pouze nenašel vysvětlení, proč autor vždy uvádí jako první filmovou 
scénu a teprve potom příslušnou pasáž z knihy, což budí dojem, že Kubrickova interpretace je 
zásadnější než originál. Dalším jednoznačným plusem práce je skutečnost, že sám autor má 
hudební vzdělání a v několika pasážích jej osvědčuje ku prospěchu věci. 
 
Věcné výhrady / obsah: 
• Autor se nezřídka spokojí s citací a nesnaží se ji rozvést či vysvětlit, třebaže by to často 

nebylo od věci. Např. na str. 6 se dozvídáme, že Burgessův fiktivní pubescentní žargon 
Nadsat je „transliteration of the Russian sufix for teen“. Není mi bohužel známo, zda autor 
citované pasáže Breton Priestley tuto informaci dále rozvádí, ale v tomto znění jde 
rozhodně o informaci neúplnou. Nedozvíme se totiž původní ruské slovo a tím pádem se 
můžeme jen dohadovat, o jakou transliteraci asi mohlo jít. Tato informace samozřejmě 
nijak zásadně nesouvisí s hlavním tématem práce a je tedy zbytná, ale obecně nepůsobí 
dobře, když autor podnítí čtenářovu zvědavost a pak jeho očekávání pošle k ledu. Mimoto 
citovaná pasáž neodbytně vzbuzuje pocit, že autor sám se nenamáhal původní ruské slovo 
dohledat a že tedy vlastně nevěděl, o čem v danou chvíli píše. 

• Dalšího podobného „prohřešku“ se autor dopouští, když rezignuje na autorský komentář a 
spokojí se s prostou juxtapozicí, tzn. uvede vedle sebe filmovou a knižní pasáž, aniž by se 
zamýšlel nad možným vysvětlením rozdílů, kterých si všiml. Asi nejlepší příklad najdeme 
na straně 7, kde autor pouze konstatuje fakt, že oběť skupinového znásilnění je ve filmu 
výrazně starší než v knize, kde se podle všeho jedná o prepubescentní holčičku. Přitom 
právě zde je důvod nabíledni: ve filmové branži se vžila slovní spojení jako „graphic 
violence“ a „explicit imagery“, která jen potvrzují dobře známou skutečnost, že papír 
obecně snese víc než vizuální výrazivo.   

• Některé autorovy hodnotící soudy jsou problematické. Např. na str. 9 se dozvídáme, že 
(tehdy ještě recidivista) Alex pravidelně hovoří ke svým obětem vznosnou, „téměř 
Shakespearovskou“, angličtinou. Autor je přesvědčen, že páchané násilnosti a vznosná 
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angličtina jsou výrazně kontrastní prvky, neboť alžbětinská mluva je něco „co bychom si 
s násilím nikdy nespojili“ (vlastní překlad a parafráze). Samozřejmě chápu, co tím autor 
chtěl říci, ale kvocient násilí a zejména úmrtnost postav v alžbětinských tragédiích jsou 
minimálně srovnatelné s Mechanickým pomerančem. 

 
Formální výhrady / jazyk: 
• „to what extend“ (str. 2), „loose“ namísto „lose“ (str. 15, 17) 
• častá záměna „as“ za „like“ (např. str. 19: „Alex calls them all traitors as his former 

comrades.“) 
• „It is important to bear in mind that both versions have different ways to express 

themselves.“ (str. 2) 
• „I find the topic very fine.“ (str. 7)  
• „Alex  attempts to fight back in the anawares but is hardly punished.“ (str. 16) 
• Několik chronologicky nejasných pasáží, např. následující věta na str. 18: „After the two 

years of imprisonment Alex starts his story.“ Význam této věty může pochopit pouze 
čtenář, který román četl a ví, o čem je řeč. 

• U některých vět musí mít čtenář jistou dávku představivosti, např. při čtení následujcí 
pasáže na str. 28. „They meets Alex and one of them utters that for his purpose he should 
look more like injured or devastated…“ 

Jazyková úroveň samozřejmě není stěžejním hodnotícím kritériem, avšak u závěrečné práce 
se předpokládá jistá kvalita. 
 
 
 

Přes uvedené výhrady je třeba ocenit, že se autor disciplinovaně drží tématu a ve výsledku 
napsal poctivou a zajímavou práci, kterou tímto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
velmi dobře. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 16.9. 2009                                 Jakub Ženíšek 
 


