
Posudek na bakalá�skou práci  Hany Kadlecové 
“The Power of Language and Propaganda in 1984 and A Clockwork 
Orange” 
 
Bakalá�ská práce Hany Kadlecové se zabývá tématem rozli�ných užití a forem jazyka 
v pravd�podobn�ji nejznám�jších románech dvou p�edních britských spisovatel� minulého 
století, 1984 (1949) George Orwella a A Clockwork Orange (1962) Anthony Burgesse. 
A�koliv oba romány predikují nep�íliš vzdálenou neradostnou budoucnost Anglie, v mnoha 
ohledech se jedná o zna�n� odlišná pojetí žánru dystopického románu, a� v rovin� 
charakteristiky hlavního p�edstavitele, dominantního politického systému �i režimu, v rovin� 
konstrukce samotného p�íb�hu, a v neposlední �ad� ve zpracování zásadního tématu užití a 
potenciálního zneužití jazyka pro politické, ideologické a jiné ú�ely. Základním spole�ným 
jmenovatelem obou román� vzhledem k tématu jazyka je fakt, že Orwell i Burgess v nich 
vytvá�ejí jazyk nový, do zna�né míry um�le vykonstruovaný speciáln� pro pot�eby 
významové linie p�íb�hu. Tyto fiktivní jazyky, Orwell�v Newspeak a Burgess�v Nadsat, se 
však podstatnou m�rou liší jak svou formou, motivací k jejich vytvo�ení �i skupinou obyvatel, 
kte�í je aktivn� používají. Navíc, totalitní režim v 1984 je již zab�hlou a tak�ka bezchybn� 
fungující politicko-ideologickou mašinérií, zatímco totalitní �i minimáln� autokratický vládní 
režim v A Clockwork Orange se teprve formuje, což ovliv�uje i jejich užití jazyka pro ú�ely 
politické �i ideologické propagandy. Proto považuji takové srovnání za velmi podn�tné téma 
p�edstavující pro jeho autorku zajímavou výzvu k demonstraci její schopnosti analytické a 
interpreta�ní práce s textem. 

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�in myšlenkový postup i 
strukturu její argumentace. Autorka dob�e a citliv� pracuje s primárními i sekundárními 
zdroji, její citace jsou výstižné a vždy ilustrují její myšlenky �i teze. P�edností je také 
nadstandardn� dobrý jazyk a velmi �tivý styl. Mali�ko rušivým dojmem p�sobí pouze 
nejednotnost ve formálním ozna�ování názv� román� a knih – st�ídav� kurzívou a bez 
kurzívy. Ocenit je také t�eba žánrov� i tematicky širokou škálu sekundárních zdroj�, které 
autorka využívá k dokreslení svých myšlenek. Autorka také velmi dob�e zvládá trochu 
problematické politické �tení Burgessova románu v�etn� názorné ilustrace pokrytectví za 
maskou morální zásadovosti opozi�ního hnutí vedeného F. Alexandrem. Velmi zajímavým je 
také srovnání Alexe s Julií jako rebel� bez v�tší p�í�iny („rebels without a greater cause“), 
kte�í se proti své v�li stávají politickými figurkami v rukou vládnoucí garnitury práv� díky 
své demonstrativní apoliti�nosti, lhostejnosti k širším spole�ensko-politickým témat�m, a 
tudíž fatální nev�domosti, která je �iní vhodnými prost�edky pro vládnoucí režim k dosažení 
svých cíl�.  

Samotné téma jazyka je zpracováno velmi p�ehledn� a podrobn� z n�kolika r�zných 
perspektiv: od obecn�jších, jako nástroj pro vyjád�ení myšlenek a reality �i prost�edek útlaku i 
vzdoru, až po konkrétní zpracování tématu jazyka v analyzovaných románech, tedy jazyk jako 
propaganda, �i role a forma psaných záznam� a mluveného diskurzu. Má jediná p�ipomínka 
se týká kapitoly „Language – Written Record“, která by mohla být d�kladn�ji zpracovaná 
p�edevším vzhledem k románu 1984, ve kterém je role psaných záznam� �i psaného slova 
velmi d�ležitá, a� už se jedná o Winston�v deník, jeho falzifikující p�episování historie �i 
„kací�ská kniha pravdy“ jejíž autorství je p�ipisováno Emmanuelu Goldsteinovi. Je pravda, že 
se autorka tohoto tématu namátkov� dotýká i v jiných kapitolách své práce, ale domnívám se, 
že kapitola „Language – Written Record“ by mohla být p�eci jen zpracována komplexn�ji 
vzhledem k tématu, které svým názvem ohlašuje (tak, jak se jí to ostatn� da�í u kapitol 
ostatních). 



P�esto se domnívám, že bakalá�ská práce Hany Kadlecové je zajímavá, dob�e 
strukturovaná a podep�ená znalostí a využitím primárních i sekundárních zdroj�. Proto práci 
doporu�uji k obhajob� a navrhuji hodnocení výborn� až velmi dob�e v závislosti na pr�b�hu 
obhajoby. 
 
 
V Praze 9.9. 2011                ..…………………………… 

           PhDr. Petr Chalupský, PhD.  
                    vedoucí práce 

  
      

 
  
 
 


