
Posudek na bakalá�skou práci  Josefa Šorma 
“The Sceptic and the Believer: George Orwell’s and Clive Staples Lewis’ 
visions of a dystopian world” 
 
Jako téma své bakalá�ské práce si Josef Šorm zvolil srovnání fiktivních sv�t� dvou anglicky 
psaných dystopických román� ze �ty�icátých let minulého století, Nineteen Eighty-Four 
(1949, Devatenácet osmdesát �ty�i) George Orwella a That Hideous Strength (1945, Ta 
obludná síla) Cliva Staples Lewise. Jedná se o velmi originální myšlenku, nebo� ve srovnání s 
Orwellovým mistrovským dílem je Lewis�v román, na rozdíl od jeho kronik Narnie, u nás 
tak�ka neznámým dílem. Navíc se ob� tato dystopicky lad�ná díla zna�n� liší ve své podstat� 
– politicky a ideologicky podmín�ný sv�t Nineteen Eighty-Four je �asto v ostrém kontrastu 
s teologicky lad�ným sv�tem That Hideous Strength se silnými prvky sci-fi a s centrálním 
alegorickým spodobn�ním souboje dobra se zlem. Proto považuji takové srovnání za velmi 
podn�tné téma p�edstavující pro jeho autora zajímavou výzvu ohledn� jeho analytické práce 
s jednotlivými texty. 

Za nesporný klad práce považuji její ucelenou a p�ehlednou formální a organiza�ní 
strukturu - 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. Navíc autor p�istupuje ke svému tématu hned v první kapitole a 
zbyte�n� se tak nev�nuje sd�lování v kontextu práce redundantních informací typu 
biografických údaj� autor�. Analýza d�l je organizována kolem �ty� základních hledisek – 
charakteristika hlavních hrdin�, specifika úst�ední ženské postavy, charakteristika nep�ítele a 
popis p�íslušné dystopické spole�nosti. Tomuto také velmi adekvátn� odpovídá �len�ní práce 
do paralelních kapitol v�nujících se daným hledisk�m u jednotlivých román�. Nutné je ocenit 
autorovo neot�elé, i když místy k argumentaci vybízející �tení a interpretace postav 
(p�edevším v Orwellov� románu), za velmi zda�ilý také považuji záv�r práce, který podrobn� 
a p�itom p�ehledn� shrnuje její základní teze a myšlenky.  

K práci mám jen dv� výhrady (krom� dosti neš�astného užití slova „versus“ v názvu 
práce): zaprvé, nikde jsem nenašel uspokojivé vysv�tlení pro� si autor vybral ke srovnání 
práv� tyto dva (zna�n� odlišné) romány, a zadruhé, domnívám se že citace z primárních 
zdroj� v hlavní �ásti textu jsou místy zbyte�n� dlouhé a tudíž na úkor komplexnosti a 
plynulosti autorovy argumentace, která pak n�kdy vyznívá jen jako komentá� k románovému 
textu. 

P�esto se domnívám, že bakalá�ská práce Josefa Šorma 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 výborn� až velmi dob�e podle 
pr�b�hu obhajoby. 
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