
Posudek na bakalářskou práci Michaely Čihákové 
 

“The Vision of Consumer Society in Aldous Huxley’s Brave New World and 

Julian Barnes’s England, England” 
 

 Svou bakalářskou práci se Michaela Čiháková rozhodla založit na analýze pojednání 

konzumerismu v díle dvou předních britských autorů, Aldouse Huxleyho a Juliana Barnese. 

Ačkoliv data vydání Konce civilizace (1932) a England, England (1998) od sebe dělí bezmála 

sedmdesát let, oba romány se shodují v zaměření, neboť zachycují téma stále aktuálnějšího 

rázu, působení konzumerismu na jednotlivce a zároveň i na celkový společenský vývoj.  

 Teoretická část práce se soustřeďuje zejména na stručné nastínění historického vývoje 

konzumerismu, jehož počátky autorka, v souladu s použitými prameny, datuje do osmnáctého 

století. Praktická část práce pak přináší analýzu pojetí hlavních aspektů konzumerismu 

v románech, které autorka bakalářské práce řadí do dystopického žánru a jejichž vznik spojuje 

s historickým kontextem, který byl notně poznamenaný nástupem dvou mohutných vln 

konzumního způsobu života – 20.let a konce 90.let 20.století.  

 Úvod práce má spíše ráz anotace, shrnuje obsah práce, aniž by nějakým způsobem 

osvětloval její zaměření, výběr zkoumaných děl a rovněž autorčinu motivaci. Autorka 

konstatuje přítomnost konzumerismu coby klíčového prvku obou románů a v obou částech 

své práce zdůrazňuje jeho úlohu při utváření lidské individuality a emocí. Teoretická část 

práce čerpá z odborných publikací, které se zaměřují na roli konzumního způsobu života 

v novodobých dějinách. Autorka tak na jejich základě přichází s celou řadou provokativních 

tezí jako např. vynález volného času a s ním spojené nudy v 18.století, rostoucí počet rozvodů 

a znevažování instituce manželství, důraz kladený na ženskou přitažlivost apod. Tato tvrzení, 

sama o sobě velice zajímavá, se ovšem nestávají předmětem hlubší analýzy. Ze způsobu, 

kterým autorka přistupuje k literárním dílům zkoumaným v praktické části práce, je patrné 

autorčino zaujetí pro věc a zároveň také možná až příliš silný dojem, který na ní četba románů 

zanechala. Analýza problematiky konzumerismu a s ním i obou zvolených románů je 

provedena značně jednostranně, aniž by se autorka pokoušela o hlubší a komplexnější náhled.  

Román Konec civilizace je tak nahlížen pouze z hlediska dopadu konzumerismu na 

všechny sféry lidského života a autorka opakovaně poukazuje na pravdivost předpovědí 

autora– to, co Aldous Huxley zamýšlel jako dystopickou vizi společnosti 26.století, je spíše 

popisem dnešního společenského paradigma. Otázkou ovšem zůstává, nakolik je toto zjištění 

z hlediska bakalářské práce produktivní a přínosné. Bakalářská práce se až příliš často 

pohybuje na úrovni obecné roviny, čemuž odpovídá i přístup autorky k analýze vybraných 



románů v praktické části své bakalářské práce. Ten je poznamenán téměř úplnou absencí 

práce s konkrétními částmi textů, práce tak místy působí jako reprodukce děl, nikoliv 

interpretace. 

Přestože se každý z autorů zaměřuje na odlišné rysy konzumerismu – Aldous Huxley na 

technologický pokrok a Julian Barnes zejména na proces komodifikace, oba se shodují na 

hlavním společném rysu, kterým je upřednostňování iluze před realitou. Nejzdařilejší částí je 

tak po všech stránkách úsek, kde autorka na příkladu England, England zkoumá vztah mezi 

skutečností a jejím fiktivním ztvárněním, mezi originálem a imitací. V závěru Michaela 

Čiháková dospívá ke zjištění, že obě díla jsou až okázalými ztvárněními vlivu konzumního 

způsobu života, ať už na osobnost, či na celkové společenské zřízení. I z tohoto důvodu je 

přínos jejich interpretace primárně z tohoto hlediska poněkud diskutabilní.  

Bakalářská práce Michaely Čihákové je po stránce jazykové a stylistické téměř 

bezchybná. Ačkoliv je argumentace zejména ve vztahu k práci s citacemi místy mírně 

problematická, autorka se vyjadřuje obratně a za využití široké škály výrazových prostředků.  

 

Při obhajobě se autorka bakalářské práce zaměří na následující otázky: 

1) Co považuje za typickou dystopii? (zejména ve vztahu ke svým tvrzením ze strany 

11“The core problem lies in the fact that  it is quite  difficult to point the finger at the 

source of the evil. In other dystopian works it is usually easy to find enemy against 

whom the characters shoudl fight. ”  a strany 24 “However, the novels do not represent 

typical dystopias. ”  

2) Může autorka vysvětlit a ilustrovat příklady své tvrzení prezentované ve vztahu k 

románu Konec civilizace, že jednotliví lidé nemají možnost volby, zejména 

s přihlédnutím k opakovanému použití termínu “the tyranny of choice ” (str.13) a 

citaci ze strany 23: “ I‘m claiming right to be unhappy. Not to mention the right to 

grow old and ugly and impotent; the right to have syphilis and cancer and the right to 

have too little to eat; the right to be lousy; the right to live in constant apprehension of 

chat may happen tomorrow; the righ to catch typhoid; the right to be tortured by 

unspeakable pains of every kind.” 

 

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.  
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