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Aneta Křižková se ve své bakalářské práci věnovala zajímavému pozapomenutému románu 

Zkáza lidství, který lze zařadit do výrazné vlny více než čtyřiceti děl utopické literatury ze dvacátých a 

počátku třicátých let dvacátého století. Jednalo se o ojedinělý fenomén, dříve ani později nebylo 

vytvořeno takové množství děl spekulujících či varujících ohledně předpovídaného budoucího vývoje. 

Ač psány z různých ideových pozic a propagující či odmítající různé systémy společenského uspořádání 

a hospodářské organizace, měla většina děl některé společné rysy. Jejich autoři tíhli k odmítání 

parlamentního systému, kapitalismu, individualismu i ženské emancipace. Naopak propagovali silný 

nacionalismus (český národ či stát se často stával vedoucím evropským či světovým činitelem), 

protiněmecky a antisemitsky zaměřenou xenofobii a různá kolektivní uspořádání společnosti i 

ekonomiky. Navazovali sice na celosvětovou vlnu utopického uvažování z konce 19. století, ale svým 

zaměřením se od hlavních směrů utopického a dystopického myšlení odlišovali svým lokálním 

nacionalistickým pojetím a do velké míry i svým tradicionalismem.  

V takto vedené diskuzi ohledně možného ideálního uspořádání či hrozící budoucnosti 

vykrystalizovalo několik základních utopických směrů (ať už žádaných či odmítaných), které je možné 

zhruba rozdělit na systémy socialistické, reformovaného kapitalismu, vědecky racionální, spiritistické 

a křesťanské. Akanovu Zkázu lidství bych řadil mezi spiritisticky zaměřené utopie (dalšími díly by byly 

Procházkové Marťané a Lukšíkovo V ovzduší míru a paprscích lásky), sám Akana se v knize ke spiritismu 

několikrát hlásí. Mimo jiné zmiňuje, že spiritisté respektive spiritualisté (spolu s okkultisty, psychiky, 

theosofy a indickými budhisty) nejlépe pochopili Verovo učení a díky němu vyšli bez obav z vědy na 

veřejnost (s. 120) a popisuje spiritismus jako náboženství pro drobný lid bez prostředníků mezi jím a 

bohem, díky kterému se jeho stoupenci stávají dokonalejšími a mravnými. 

 

Autorka práce se rozhodla k Akanově knize přistoupit skrze motivickou analýzu, s jejíž pomocí 

se pokusila „ukázat využité filosofické koncepty a dobové tendenční směřování literatury.“ V úvodním 

kapitole představila samotný žánr utopické (a dystopické) tvorby, apokalyptickou literaturu a samotný 

Akanův román. Vzhledem k poměrně omezené reflexi utopické beletrie v českém akademickém 

prostředí by ovšem bylo na místě pokusit se ji (alespoň z části) shromáždit a v práci reflektovat. 

Z chybějících základních studií lze zmínit například další dobový článek obhlížející rozvoj utopické 

tvorby od Miroslava Rutteho či pozdější reflexe prvorepublikové utopické tvorby od Jiřího Holého, 

studie Ivana Adamoviče či trojici sborníků Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian zasazující 

českou tvorbu do východoevropského kontextu, případně samozřejmě i něco z bohaté světové 

akademické produkce. Nedostatečnou oporu v existující sekundární literatuře považuju v předložené 

bakalářské práci za nejpodstatnější nedostatek.  

Hlavními motivy, které si autorka pro svou analýzu vybrala, se staly motiv těla a morálky a 

motiv boha a apokalypsy, které hrají v románu prominentní úlohu. Pro zvolený typ analýzy lze 

považovat tyto motivy v díle za zásadní (naopak například pro komparativní analýzu prvorepublikových 

utopií by byly důležité motivy jiné). V těchto kapitolách autorka prokázala velký rozhled po literární 



teorii i schopnost různé přístupy aplikovat na studovaný materiál, dalece tak překonává výkon 

očekávaný u bakalářské práce.  

Ovšem je otázkou, proč se autorka soustředí na křesťanství a zcela vynechává spiritismus, který 

byl podle všeho hlavním autorovým inspiračním zdrojem a ze kterého vychází autorovo hlavní téma, 

které se v románu pokouší opakovaně propagovat, vztah hmoty a ducha a odmítnutí racionálního či 

vědeckého rozumu jako příčiny všeho zla i představa přesunu celého lidstva do vyšší nehmotné 

dimenze. Ze spiritismu vychází také pojetí morálky a její důležitost v duchovním vzestupu. Naopak 

ukotvení analýzy v křesťanství a transcendentalismu potlačuje pro autorův záměr zásadní prvky 

vycházející z východních věrouk, které spiritismus propojuje s křesťanskou tradicí a které se autor 

snažil u čtenářů orientovaných v křesťanství propagovat. 

Na závěr jen několik drobností, se kterými bych si dovolil polemizovat. Je otázkou, nakolik u 

autorkou zmiňovaného narušení struktury románu (s. 20) jde o autorský účel či spíše o autorskou 

nešikovnost, typickou pro utopickou produkci obecně a pro prvorepublikovou obzvlášť. Také asi není 

na místě mluvit ve dvacátých letech o postmoderní kritice heterogennosti (s. 21). A „Prezentace 

dobových „nešvarů“ společnosti [...] v rámci zasazení do apokryfního příběhu apokalypsy“ (s. 37) je u 

Akany asi nejbližší biblickému vylíčení, ovšem podobné motivy lze nalézt i v další dobové dystopické 

tvorbě - viz například o něco starší a v lecčems podobný Lučanův román Žlutí proti bílým, Müldnerův 

Zločin doktora Modrana, Hrubého série V soumraku lidstva či Dušanova Hrůza nesmrtelnosti.    

 

Přes uvedené výtky považuju předloženou práci za nadstandardní, a proto ji doporučuju 

k obhajobě. Kvůli omezené práci se sekundární literaturou navrhuju hodnocení známkou mezi výborně 

a  velmi dobře.   

 

V Obytcích 31. 8. 2016, 

                                                                                                                                   Jakub Machek 


