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Oponentský posudek na bakalářskou práci Tomáše Ficzy: 

Dystopian Visions of Aldous Huxley, Arthur Koestler, George Orwell and Anthony 

Burgess 

 

British dystopian fiction from 1932 - 1962 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Autor ve své bakalářské práci porovnává čtyři dystopické britské romány 20. století, 

jmenovitě Zánik Civilizace (Brave New World) od Aldouse Huxleyho, Tmu o polednách (Darkness 

at Noon) Arthura Koestlera, 1984 (Nineteen Eighty-Four) od George Orwella a Mechanický 

pomeranč (Clockwork Orange) od Anthonyho Burgesse. Snaží se přitom najít podobnosti a styčné 

body těchto čtyř románů, které vyšly v rozmezí tří dekád. 

 

Autor na začátku práce definuje dystopickou fikci coby literaturu, která popisuje jistý druh totalitní 

společnosti („trapped in a controlled world“ – str.1). Tuto definici dále upřesňuje tvrzením, že 

v příkrém kontrastu s utopickými vizemi společnosti se dystopická literatura zaměřuje na 

nedostatky a selhání imaginárních společností (arogantně předpokládám, že „imaginative“  

„imaginary“). Pokud ovšem chceme s Ficzovou definicí důsledně pracovat, není zcela jasné, jak se 

do této kategorie vměstnal např. Koestlerův román, který je vcelku pevně zakotven v realitě 

stalinských čistek konce třicátých let. Pokud je mi známo, kritika tento román sice nominálně 

označuje za dystopii, ale nikoli za obraz imaginární společnosti, spíše za výplod Koestlerovy 

básnické licence na pozadí reálných historických událostí.  

Podobnou výhradu lze možná vznést i k volbě Burgessova románu. Ten se sice odehrává v blízké 

imaginární budoucnosti, popisovaná společnost ale nese základní znaky dnešní reality a dílo lze 

jen těžko označit za dystopickou vizi společnosti, jejíž téměř existenčním problémem je skutečnost, 

že si neví rady s mladistvou kriminalitou, jak tvrdí autor. Již samotná skutečnost, že Alexe 

opakovaně vyhledá „výchovný poradce“ Deltoid, a samozřejmě i násilná Alexova převýchova, nám 

signalizují něco docela jiného. Já osobně jsem společenské klima Burgessova románu chápal tak, 

že řádící bojůvky adolescentů přijdou v principu vládnoucí garnituře vhod, protože nevědomky 

brání svobodě shromažďování. 

Autor se rozhodl zvolená díla srovnávat, což obnáší hledání analogií i kontrastů. Bylo by tedy 

záhodno zmínit kontrast mezi zjevně imaginárním světem románů Brave New World a Nineteen 

Eighty-Four na jedné straně a relativně zemitým Koestlerovým dílem na straně druhé, případně 

zmínit, kde by se na této škále zhruba nacházel Clockwork Orange. Osobně mi tato diverzifikace 

přijde tak zásadní, že bych ji u srovnávací práce čekal již v úvodu, spolu s autorovou výchozí 

premisou a vysvětlením výběru zkoumaných děl. 

 

Je ovšem třeba dodat, že mnoho autorových srovnávacích kategorií je stanoveno velmi vhodně a 

jsou nosným pilířem práce (sex without emotions, abuse of language, misuse of religion atd.). 

 

Další věcné výhrady / obsah: 

 Autor mohl poněkud šířeji rozvést raison d‘etre (tj. primární motivaci) popisovaných totalitních 

režimů, přičemž například u Orwellova románu je to minimálně v argumentační rovině téma 



    

Univerzita Karlova v Praze                                                                                                                   Katedra anglického jazyka a literatury 

stěžejní – viz Winstonovo dilema „I understand HOW: I don´t understand WHY“, a obsáhlá 

polemika s O´Brienem v závěru knihy.  

Ficza se tohoto tématu ve zkratce dotýká na str. 10 v souvislosti s Huxleyho románem. Tvrdí 

zde, že droga Soma „helps the controllers to achieve their goals“. Již ale nezmíní, jaké 

konkrétní cíle popsaný totalitní režim sleduje, což rozhodně není řečnická otázka, zejména 

pokud si ji položíme nezávisle u všech čtyř zkoumaných děl. Tomuto tématu se dále konkrétněji 

věnuje jen několik odstavců v kapitole IV (The control over human mind and soul) na str. 22 a 

23. 

 Autor zcela pomíjí téma eugeniky a sociálního darwinismu, které lze v menší či větší míře 

vystopovat ve všech zmiňovaných v dílech, zejména pak opět u Brave New World a 1984. 

 Paušalizující pasáže, u nichž palčivě chybí bližší upřesnění:  

Autor tvrdí, že v románu Darkness at Noon se sice policie objeví jen jednou, ale „one has the 

feeling that the police is almost omnipresent“, aniž by přitom odkázal na jedinou pasáž, která 

ho k tomuto pocitu dovedla. Z Rubašovovy kuřácké mánie v témž románu pak autor 

automaticky vyvozuje, že z ní můžeme získat představu o zvycích této společnosti („it can point 

to some habits that people in this society hold.“ – str. 11). 

 Nepřesné či neúplné formulace:  

Ficza označuje vězeňského kaplana (Clockwork Orange) za pokrytce proto, že se mu 

nezamlouvá způsob Alexovy převýchovy, ale neodváží se to sdělit svým nadřízeným. Zcela 

souhlasím s tvrzením, že kaplan vykazuje v románu známky pokrytectví, Ficzou popsaná 

vlastnost se však označuje slovem „zbabělost“ (cowardice), což rozhodně není totéž. 

 V poslední kapitole, nazvané Vyplněná proroctví (Fulfilled prophecies), se autor občas 

neubrání laciné psychologizaci, v některých případech velmi povrchní. Například na str. 27 

téměř lamentuje nad tím, že „if a person is wealthy, he or she may easily turn away from God 

because there is no need of religion for him or her. There is rather a feeling of self-fulfilment, 

self-obsession and independence from others, including God.“ Tato formulace prokazuje 

medvědí službu všem možným dotyčným i nedotyčným stranám, neboť (1) zplošťuje a karikuje 

pohnutky nábožensky založeného člověka, (2) okázale pomíjí sekulární jedince, kteří svůj 

morální a hodnotový kodex čerpají odjinud a „turning away from God“ vnímají jako velmi 

žádoucí a morální krok1, a (3) ignoruje historii a pluralitu náboženství, konkrétně např. 

protestantskou a islámskou etiku (zejména zakát), která vztah materiálního blahobytu a 

bohabojnosti vnímá úplně jinak, než jak jej popisuje Ficza. 

 

Formální výhrady / jazyk: 

 „Imaginative societies“ vs. „imaginary/imagined societies“ (str. 1) – z hlediska významu věty 

poměrně drastická záměna 

 Text na začátku str. 4 není srozumitelný. Patrně chybí tečka. 

 Frazeologie - Czenglish: the usage of the police/ the police usually occurs (str.12) 

 Předložkové vazby: „to result into“ (str. 7, 8), shoda podmětu s přísudkem: „Mond admits he 

rather envy..:“ (str. 9) 

 Syntax: „As an example can be used slogan:…“ (str. 16), „Not only there is no place for love…“ 

(str. 17) 

 Překlepy: „They hear music and slogans on daily bases and that subconsciously strengthen 

they desire to serve the party.“ (str. 20); „we can found his main thoughts in…“ (str. 24) 

                                                
1 Předepsaný formát posudku mi nedovoluje tento problém podrobněji rozvést. V případě zájmu rád upřesním, co jsem měl na mysli. 
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 Vztažné věty: „Whoever wonders too much embodies a potential danger to the system which is 

why people, who obey like sheep without deep thoughts, are a desirable prototype of citizens 

for totalitarian regimes.“ (str. 22) 

 

 

Přes uvedené výhrady se jedná o celistvou a velmi čtivou práci, kterou tímto doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 25.5. 2010                                 Jakub Ženíšek 

 


