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Nástin tématu 

Předmětem práce je nastavit zrcadlo současné západní společnosti skrze moderní díla 

dystopické populární literatury a filmografie. Tradice uměleckého směru utopie sahá hluboko 

do minulosti a jeho oblíbenost mezi autory i čtenáři či publikem neutuchá ani v dnešní době. 

Zcela zvláštní kategorii tvoří negativní utopie, neboli dystopie, která zcela obecně vzato 

popisuje vizi společnosti procházející určitou krizí nebo ovládanou diktátorským (totalitním) 

režimem. Autoři dystopických děl často zveličují některé negativní rysy společnosti nebo 

systému, v němž žijí, s cílem upozornit na ně či varovat před jejich možným převládnutím. 

Dystopická tvorba nám tím dává velmi specifický pohled na současnou společnost a zároveň i 

na její budoucnost. Právě těchto zvláštních úhlů pohledu bych rád využil ve své diplomové 

práci. Mým hlavním cílem bude podrobit moderní dystopickou tvorbu výzkumu a zjistit, zda 

se v ní zrcadlí současná společnost, nakolik je tento odraz věrný, a naopak v čem se odlišuje. 

V první teoretické části práce specifikuji současnou západní společnost, a to 

prostřednictvím charakteristiky jejích hlavních problémů. Čerpat budu například z konceptů 

autorů Frankfurtské školy, dále z prací Hannah Arendtové či Miloslava Petruska. 

Druhá část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku žánru dystopie, kořeny jeho 

vzniku a důvody jeho oblíbenosti a nadčasového charakteru. Tato část bude dále obsahovat 

typologie dystopické tvorby, jejichž znalost bude podnětná v dalších částech práce. 

Další část diplomové práce bude věnována představení děl dystopické tvorby. Nejprve 

přiblížím několik děl klasické dystopie od autorů jako Aldous Huxley nebo George Orwell. 

Tato díla byla již důsledně zanalyzována v minulosti mnoha autory, a proto se jim já osobně 

budu věnovat pouze v rozsahu potřebném pro splnění cílů práce. 

Těžiště mé práce spočívá v dílech mladších a modernějších, kterými se budu zabývat 

v další části kapitoly. Jako zástupce moderních dystopických děl jsem pro účely své práce 

vybral filmovou trilogii Matrix natočenou v letech 1999 – 2003, a knižní trilogii Hunger 

Games vydanou v letech 2008 – 2010. Druhé jmenované trilogii se dostalo rovněž filmové 

adaptace, a to zatím prvním dvěma částem (2012 a 2013), přičemž závěrečný díl by měl 

následovat v roce letošním. Tato díla jsem zvolil zejména z důvodu jejich značné popularity 

v západním světě a nepopiratelnému vlivu na soudobou kulturu, a potažmo i na celou 

společnost. Další kritérium výběru spočívá naopak ve specificích jednotlivých děl. Matrix 

patří mezi nejznámější zástupce kyberpunkového podžánru, který se vyznačuje zejména svým 

dystopickým charakterem, zásadní rolí umělé inteligence a moderních technologií obecně. 

V Hunger Games se zase promítají rozličné představy totalitních režimů a společností.  



Třetího zástupce moderní dystopie zvolím až během příprav a zpracovávání samotné 

práce, popřípadě vyberu i další moderní zástupce žánru, jejichž rozboru budu v jedné z 

podkapitol věnovat méně detailní pozornost než hlavní trojici děl. V současné době zvažuji 

několik děl, která bych do práce mohl ještě zařadit (např. Gattaca, Divergent). Konečný výběr 

učiním teprve v rámci vypracovávání práce a na základě další diskuze s vedoucím práce. 

U každého díla nejprve přiblížím zákulisí jeho vzniku a jeho příběh. Poté bude 

následovat analýza stěžejních dystopických rysů a motivů, které se v něm vyskytují. 

Extrahované znaky budou následně dány do kontrastu s výše zmíněnými zástupci děl klasické 

dystopie, přičemž cílem bude zodpovězení otázky, zda moderní dystopie obsahují originální 

myšlenky. V poslední podkapitole se pokusím najít paralely v reálném světě, které by 

korelovaly s rysy zkoumaných děl. 

V závěrečné kapitole se zaměřím na roli rozebíraných dystopií jako pokusných sond 

do budoucnosti. Následně získané poznatky porovnám s vědeckými koncepcemi zabývající se 

dalším vývojem světa, jako je například Střet civilizací Samuela Huntingtona. 

Cílem mé práce bude zodpovědět následující výzkumné otázky: 

1. Reflektují moderní dystopie současnou západní společnost, a pokud ano, tak v jakých 

ohledech? 

2. Přinášejí moderní dystopie originální myšlenky, nebo pouze opakují či parafrázují autory 

klasických dystopií? 

3. Jaké společné rysy má dystopická populární literatura a filmografie s odbornou literaturou 

v otázce budoucího vývoje společnosti? 
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