Posudek na bakalá skou práci Št pána Bra ky

“Human Corruption and Dystopian Motifs in Anthony Burgess’ A
Clockwork Orange and George Orwell’s 1984”
Bakalá ská práce Št pána Bra ky se zabývá tématem lidské zkaženosti a dystopickými
motivy ve vrcholných dílech dvou p edních britských vizioná ských spisovatel dvacátého
století, 1984 (1949) George Orwella a A Clockwork Orange (1962) Athonyho 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 i
v rovin konstrukce samotného p íb hu. P esto je v nich však možné vysledovat n kolik
klí ových podobností, jako nap íklad zásah vládnoucích mechanism do osobních svobod
lov ka, všudyp ítomná morální a etická korupce i zásadní role jazyka a jeho
potencionálního zneužití pro politické, ideologické a jiné ú ely. Bez zajímavosti jist není ani
to, že jednotlivé dystopické spole nosti zobrazené ve vybraných románech 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 k
demonstraci jeho schopnosti analytické a interpreta ní práce s textem.
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 násilná redukce
lidské svobody a možnosti volby, 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. Autor dob e a citliv pracuje s primárními i sekundárními zdroji, jeho citace
jsou výstižné a vždy ilustrují jeho myšlenky i teze. Práce je také napsána tivým stylem a
jazykem, drobné gramatické a lexikální nep esnosti výrazn nenarušují její celkový dobrý
dojem. Je nutné ocenit, že se autorovi úsp šn da í nalézt politickou rovinu p íb hu v A
Clockwork Orange, která je tená i velmi asto opomíjena, a navíc podpo it svou argumentaci
adekvátními citacemi z románu (str. 18-19). Tím srovnání s politicky mnohem explicitn jším
Orwellovým románem získává na pot ebné komplexnosti a vyváženosti.
K práci mám jen pár výhrad. Není jist náhodou, že se tak ka veškeré velké dystopie
20. století odehrávají ve m stech, a autor práce si je toho v dom když na za átek praktické
ásti za azuje kapitolu „Atmosphere of the Cities“. Domnívám se nicmén , že tato by si,
zejména v p ípad Londýna v A Clockwork Orange, zasloužila více pozornosti a ucelen jší
srovnání (které je áste n nazna eno i v následující kapitole). Druhá p ipomínka se týká
kapitoly III.6 „Newspeak and Nadsat“ – a koliv nelze nesouhlasit s tím, co autor v kapitole
zmi uje, postrádám zde n jakou výrazn jší spojitost s úst edním tématem práce, tedy lidskou
zkažeností a dystopickými motivy. P eci jen lingvistická a lexikální analýza jazyk
„Newspeak“ a „Nadsat“ p sobí bez za azení do širších tematických souvislostí pon kud
izolovan a nedo e en (a koliv se o toto syntetické tení autor pokouší v záv ru práce na str.
29). Na záv r bych si dovolil i trochu zapolemizovat s v tou „1984 has always been less
likely to become a reality than A Clockwork Orange“ – zde by bylo opravdu dobré být
pon kud konkrétn jší, nebo v kontextu evropských d jin minulého století to byl práv
Orwell v sv t jenž na mnoha místech došel tak ka naprostého svého hr zného napln ní.
P estoto se domnívám, že bakalá ská práce Št pána Bra ky 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, v závislosti
na pr b hu obhajoby.
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