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Jako téma své bakalá�ské práce si Ladislav Výmola zvolil srovnání dvou reprezentací 
díla jednoho z um�lecky nejvšestrann�jších a nejplodn�jších britských spisovatel� druhé 
poloviny minulého století Anthony Burgesse Mechanický pomeran� (1962) – jeho originální 
verze a sv�toznámého stejnojmenného filmového zpracování Stanley Kubricka z roku 1971. 
Síla Burgessova románu je z�ejmá z toho, že i po desetiletích vzbuzuje zájem �tená�� tak�ka 
všech v�kových kategorií a že je stále tématem, nejen akademických, diskusí a interpretací. 
Podobná situace je i v p�ípad� jeho filmového zpracování. Kubrick�v film lze bez nadsázky 
ozna�it termínem kultovní, a�koliv se od své originální p�edlohy v mnohém, v�etn� 
samotného záv�ru, odlišuje, což zap�í�inilo i rozpor obou samotných um�lc�. Mezi t�mito 
dv�ma verzemi tak existuje ur�ité nap�tí, které je i po tak�ka �ty�iceti letech inspirací ke 
zpracování. Proto se domnívám, že srovnání a interpretace rozdíl� t�chto dvou verzí stále 
p�edstavuje živé a zajímavé téma. 

Jak sám autor uvádí, t�žišt�m práce je popis všech d�ležitých filmových scén a jejich 
p�ímé srovnání s ekvivalentními scénami z knihy. Veškeré tyto scény jsou popsány a 
porovnány velmi precizn� a výstižn� s citem pro detail. Velmi kvalitní je také analýza jejich 
shodných a rozdílných prvk�. Na záv�r každé takto rozebrané scény následuje díl�í záv�r 
(„Conclusion and contribution to key motifs“), který ji shrnuje a srovnání interpretuje 
vzhledem k úst�edním témat�m a motiv�m knihy uvedeným v úvodní kapitole. K t�mto, dle 
mého názoru nejpodstatn�jším, �ástem práce mám ale ur�ité výhrady, protože ve v�tšin� 
p�ípad� jsou jaksi nedo�e�ené a tudíž p�sobí pon�kud zkratkovitým dojmem. N�kolik 
p�íklad�: na str.6 je popsán rozdíl v kostýmech hlavních protagonist�, aniž by následoval 
jakýkoliv pokus o vysv�tlení Kubrickovy um�lecké licence, na str.7 se dozvídáme, že v obou 
verzích je zpracování tématu násilí „fine“ op�t bez up�esn�ní tohoto vágního termínu, na str.9 
se na konci shrnutí objevuje zmínka klí�ového tématu morální volby, op�t bez dalšího 
komentá�e, atd. Další p�ípady už jen telegraficky: záv�r na str.13 opomíjí efekt rozdílnosti 
pojetí scén, na str.14 není ani zmínka o roli otcova zlov�stného snu ve struktu�e románu (ve 
filmu se nevyskytuje), na str.15 je v�ta „Music in the work is generálky linked with evil“ op�t 
bez up�esn�ní, stejn� tak i v p�ípad� tématu „carelessness of the society“, podobná situace je i 
v záv�rech dalších scén, nap�. role tématu politiky (25) �i velmi odlišných pojetí scén Hostile 
world (26). A�koliv nemám tak�ka žádných výhrad k tomu, co v práci je, domnívám se, že 
n�co podstatného v ní chybí – spole�ným jmenovatelem všech t�chto pasáží je malý rozsah 
komentá��, názor�, dohad�, interpretací i spekulací týkajících se rozdílností daných scén 
(možná na úkor popisných pasáží �i mén� významných scén). 

Druhá p�ipomínka se týká záv�re�né kapitoly, zabývající se d�ležitými scénami, které 
ve filmu chybí. Autor se zde zabývá, nutno �íci že z pochopitelných d�vod�, poslední 
kapitolou románu, p�i�emž ostatní ozna�uje za ne dostate�n� významné z hlediska klí�ových 
témat. Cht�l jsem se tedy zeptat na scénu z knihy, ve které Alex �te �lánek z novin na téma 
„Modern Youth“ (The visit of Mr. Deltoid - str.32 v anglické verzi), ironicky ho komentuje a 
nep�ímo tak odpovídá na jednu z klí�ových otázek románu – podstaty lidského zla a násilí. Je 
tato scéna ve filmu? Pokud ano, pro� se o ní autor nezmi�uje v práci? Pokud ne, pro� není 
zmín�na v záv�re�né kapitole? 

Ješt� krátký komentá� k jazykové stránce – práci by jist� snesla ješt� jedno „druhé“ 
�tení. Krom� gramatických nep�esností (�leny v celé práci, nadužívání slova „obvious/ly, 
Alexovské užívání slova „like“ (16, 25, 28) × chybné užití „as“ (19), atd.), bych rád upozornil 
na rozdílné užití slov „totality“ × „totalitarianism“ (3, 27) a „notes“ × „elections“ (25). Tyto 
nep�esnosti však výrazn� neruší celkový dojem práce.  



P�es tyto výhrady se domnívám, že bakalá�ská práce Ladislava Výmoly je zajímavá, 
dob�e strukturovaná, a podep�ená znalostí a využitím primárních i relevantních sekundárních 
zdroj�. Proto práci doporu�uji k obhajob� a navrhuji hodnocení velmi dob�e. 
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