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“Dystopian Visions of Aldous Huxley, Arthur Koestler, George Orwell and 
Anthony Burgess” 
 
 Jako téma své bakalá�ské práce si Tomáš Ficza zvolil srovnání fiktivních sv�t� ve 
�ty�ech anglicky psaných románech se silnými dystopickými prvky vydaných v rozmezí 
t�iceti let mezi 1932 a 1962, a to Brave New World (1932, Konec civilizace) Aldouse 
Huxleyho, Darkness at Noon (1940, Tma o polednách) Artura Koestlera, Nineteen Eighty-
Four, (1949, 1984) George Orwella a A Clockwork Orange (1962, Mechanický pomeran�) 
Anthonyho Burgesse. A�koliv tyto romány jsou pravd�podobn� nejvýrazn�ji dystopicky 
lad�ná díla anglicky psané mainstreamové prózy tohoto období, jedná se o zna�n� ambiciozní 
projekt nebo� jednotlivé dystopické spole�nosti v nich zobrazené jsou motivovány odlišnými 
spole�enskými, politickými a kulturními okolnostmi i rozdílnými osobními zkušenostmi 
jejich autor�, odlišné jsou také intence za jejich napsáním. Proto považuji takové srovnání za 
velmi podn�tné téma p�edstavující pro jeho autora zajímavou výzvu. 
 Jak sám autor uvádí, t�žišt�m práce je srovnání vybraných dystopií z r�zných hledisek 
která lze vysledovat do jisté míry ve všech �ty�ech románech, jako nap�íklad výslechy, užití 
drog, role policie, zneužití jazyka �i p�ekrucování historie pro politické a mocenské ú�ely. 
Veškerá tato hlediska jsou popsána a porovnána velmi precizn� a výstižn� s citem pro detail. 
P�edností práce je také její jasná a p�ehledná organiza�ní struktura – celá práce je velmi 
koherentní, jen minimáln� odbo�uje od svého úst�edního tématu, její rozd�lení do 
jednotlivých kapitol jasn� odráží autor�v myšlenkový postup i strukturu jeho argumentace. 
P�estože se takto vedený diskurs zákonit� nevyhne jisté schemati�nosti �i mechanickému 
opakování, jedná se o text �tivý jak po obsahové tak po stylistické stránce. Co naopak ve 
srovnávací práci tohoto typu postrádám je d�kladn�jší a komplexn�jší práce s rozdílnými 
aspekty jednotlivých dystopických vizí – p�eci jen se jedná o romány v mnohém natolik 
vzájemn� odlišné, že alespo� jedna kapitola v�nující se zásadním rozdíl�m by práci bezesporu 
obohatila.  Má druhá výhrada se týká práce s primárními zdroji – v jednotlivých kapitolách se 
až na pár �estných výjimek nevyskytují tak�ka žádné citace z daných román�. Domnívám se, 
že vhodn� vybrané citace by mnohdy pomohly práci oživit a vnést do ní p�ím�jší relevanci 
k analyzovaným román�m. T�etí p�ipomínka se týká záv�re�né kapitoly „Fulfilled 
prophecies“, která již pouze svým zám�rem n�kolikanásobn� p�ekra�uje ambice této práce a 
vysta�ila by tematicky minimáln� na novou práci stejného rozsahu. I když se autor snaží 
citovat mnohé sou�asné myslitele a spole�ensko-kulturní komentátory jako nap�. Baumana �i 
Postmana, ve v�tšin� p�ípad� napln�ných proroctví se jedná o úvahy sice v jádru 
opodstatn�né ale jaksi nedo�e�ené, eklektické a tudíž p�sobí pon�kud zkratkovitým dojmem. 
Myslím si, že tato kapitolka mohla být vynechána na úkor detailn�jší cita�ní práce 
s primárními texty v kapitolách p�edchozích nebo již výše zmín�né kapitoly v�nující se 
rozdíl�m mezi jednotlivými romány. 

P�estoto se domnívám, že bakalá�ská práce Tomáše Ficzy 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. 
 
 
 
V Praze 22.5.2010                ..…………………………… 

          PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.  
          vedoucí práce 

 
   



 
 
 
 


