
Posudek na bakalářskou práci  Michaely Čihákové 
“The Visions of Consumer Society in Aldous Huxley’s Brave New World 
and Julian Barnes’s England, England”  
 
Bakalářské práce Michaely Čihákové se zabývá tématem zobrazením konzumní, či lépe 
řečeno hyperkonzumní, společnosti v románech Brave New World (1932) Aldouse Huxleyho 
a England, England (1998) Juliana Barnese. Tyto dva romány, které od sebe dělí časový 
odstup takřka sedmdesáti let, mají jedno společné – oba prezentují dystopicky laděnou 
budoucí vizi hyperkonzumní společnosti, která je ovšem psaná v dominantně satirickém 
duchu. Výsledkem je tak osobité spojení vážného zamyšlení nad některými zásadními 
morálními a etickými otázkami a varování před jejich zneužitím s humorným až fraškovitým 
vypodobněním absurdit ke kterým bezmyšlenkovitě otrocké podléhání principům čistě 
konzumní společnosti v důsledku vede. Je zároveň zřejmé, že v mnoha pohledech se tyto dvě 
fiktivní vize liší, což je způsobeno především tím, že Huxley svůj román psal v době prvního 
boomu konzumní společnosti v Evropě a USA, zatímco Barnes již využívá výhody časového 
odstupu a zkušenosti s vývojem západní pozdně kapitalistické, postindustriální společnosti. 
Proto považuji tuto volbu za zajímavou příležitost pro autorku k demonstraci její schopnosti 
analytické a interpretační práce s literárním textem i s relevantní historickou a sociologickou 
sekundární literaturou. 
 Za nesporný klad práce považuji její ucelenou a přehlednou formální a organizační 
strukturu - celá práce je velmi koherentní, její rozdělení do jednotlivých kapitol jasně odráží 
autorčin myšlenkový postup i strukturu její argumentace. Autorka dobře pracuje s primárními 
i sekundárními zdroji, její citace jsou většinou výstižné a ilustrují její myšlenky či teze. Po 
obsahové stránce mám k práci nicméně několik výhrad: 

1. teoretická část práce čítá 8 stran, z nich rovná polovina pojednává o historickém 
vývoji konzumní společnosti v 18. a 19. století, a pouhé necelé 4 strany pak tomu, co 
je pro analyzované texty opravdu relevantní, tedy 20. a 90. létům minulého století. 
Především vývoj ve 20. letech je zmíněn velmi stručně (na to že autorka správně tvrdí, 
že se jednalo o první zásadní období opravdového etablovaní daného jevu). 

2. v praktické části si myslím, že by se kapitola o Brave New World mohla více věnovat 
danému tématu – z jejích 7 stran dvě vysvětlují její žánr (dystopie/utopie), navíc 
autorka nevěnuje moc pozornosti faktu, že se jedná do značné míry o satirický text, a 
další dvě strany pojednávají o „conditioning“ a jeho dopadu na osobnost člověka, což 
je spíše pozadí zpracování tématu konzumní společnosti v daném románu. Autorka tak 
například vůbec nezmiňuje roli hlavních postav románu (Bernard, Helmholtz, John, 
Mustapha Mond) ve vztahu k diskutovanému fenoménu. 

3. kapitola o England, England je z tohoto pohledu mnohem zdařilejší, od ústředního 
tématu práce v podstatě neodbíhá, pouze podkapitola „Original vs. Replica“ je 
opravdu jen náznakem, především ale proto, že jí chybí opora v teoretické části – celá 
scéna s francouzským intelektuálem je parodií na poststrukturalistické teorie včetně 
Baudrillardovy knihy Simulacra and Simulation, nicméně rolí originálu, repliky, 
kopie, simulace, atd. v postmoderní společnosti se autorka v teoretické části své práce 
nezabývá 

 
Přesto se domnívám, že bakalářská práce Michaely Čihákové je zajímavá, dobře 

strukturovaná a podepřená znalostí a využitím primárních i relevantních sekundárních zdrojů. 
Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře v závislosti na průběhu 
obhajoby. 
 
 



V Praze 22.5.2013                ..…………………………… 
           PhDr. Petr Chalupský, PhD.  
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