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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá
schváleným

tezím

Odchyluje se od tezí,
odchýlení je ale

vhodné a zdůvodněné

Odchyluje se od tezí a
odchýlení není vhodné a

v práci zdůvodněné

Neodpovídá
schváleným

tezím
1.1. Cíl práce
1.2. Metoda práce
1.3. Struktura práce
*) Označte vybrané hodnocení. 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)

Komentář ke schváleným tezím:             

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu   1   
2.2 Původnost práce a přínos oboru   2   
2.3 RelaTvní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 

pro analýzu zvoleného tématu
  2   

2.4 Schopnost kriTcky vyhodnoTt prostudovanou literaturu   3   
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů   3   
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle 
  2   



*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody; max. 1000 znaků)

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce:   
Analýza a zejména komparace zkoumaných dystopických děl je značně povrchní. Totéž 
pla[ v ještě větší míře o práci s relevantní společensko-vědní literaturou. Autor sice cituje 
řadu autorů z oblas= poli=cké, sociální a kulturní teorie (např. Marcuseho, Postmana, 
Baudrillarda), s žádnou teorií však nepracuje důkladněji. Jako celek působí předkládaná 
práce nepříliš objevně. Viz též Shrnující komentář.         

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce  1    
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu  2    
3.3 Zvládnud terminologie oboru  1    
3.4 Dodržení citační normy  1    
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1    
3.6 Jazyková a stylisTcká úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
 2    

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci 

 -    

3.8 Grafická úprava textu  1    
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody; max. 2000 znaků)

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:     

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.;
max. 1500 znaků)

Shrnující komentář:  
Autor si pro svou diplomovou práci zvolil zajímavé a poměrně originální téma: reflexi 
problémů současné společnos= v dystopické literatuře a filmu. Autor přitom zkoumá 
jednak tři klasické dystopie vzniklé okolo poloviny dvacátého stole[ (Orwellovo 1984, 
Huxleyho Krásný nový svět a Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita), jednak tři současné  
dystopie – filmovou trilogii Matrix od sourozenců Wachovskich a knižní trilogie Hunger 
Games od Suzanne Collins a Divergent od Veronicy Roth. 
Autor přitom klade důraz zejména na současná dystopická díla. Klasické dystopie od 
Orwella, Huxleyho a Bradburyho uvádí především pro srovnání jako jakýsi stadnard či 
etalon žánru, s nímž mají být současná díla srovnávána. Z textu není bohužel zcela jasné, k
čemu má takové srovnání vést. V Úvodu (str. 3) autor nejdříve vysvětluje, že jím zkoumaná 
současná dystopická díla je možné považovat za produkty mainstreamového pop-
kulturného průmyslu od nichž, na rozdíl od oněch klasických dystopií, nemůžeme očekávat 
seriózní reflexi společenských problémů. Cílem práce pak má mimo jiné být právě 
zhodno=t zda a nakolik tato díla nějakou „podnětnou společenskou kri=ku“ obsahují. 
Otázce, nakolik představují zkoumané současné dystopie produkt zábavního průmyslu a 



nakolik je lze naopak považovat za seriózní umělecká díla se společensko-kri=ckým 
obsahem, se autor ve vlastní práce bohužel důkladněji nevěnuje. Určitý posun je ostatně 
patrný již ve formulaci příslušné výzkumné otázky, která zní „Přinášejí moderní dystopie 
originální myšlenky, nebo pouze opakují či parafrázují autory klasických dystopií?“ 
Hlavním cílem práce nicméně má být zjis=t, nakolik současné (autorovým jazykem 
„moderní“) dystopie reflektují problémy současné západní společnos= a nakolik se jejich 
diagnóza problémů doby překrývá s odbornými díly z oblas= poli=cké, společenské či 
kulturní teorie. 
Práce skutečně cituje řadu relevantních odborných děl, žádnou teorii však nepředstavuje v 
její celistvos=. Autor tohoto posudku se nemůže vyhnout dojmu, že méně by v mohlo být 
více, jinak řečeno že by bylo vhodnější vybrat si dva až tři relevantní autory, jejichž 
myšlenky by byly představeny a využity důkladněji. (Mohlo by jít např. o Postmana, 
Marcuseho, případně též Baudrillarda.)
Totéž pla[ i o výběru a způsobu zpracování klasických i současných dystopických děl. 
Zejména v případě klasických dystopií by bylo vhodnější soustředit se jen na Orwella a 
Huxleyho a důkladněji zpracovat kontrast mezi jejich dvěma odlišnými dystopickými 
vizemi, přičemž by šlo dobře využít i teorie N. Postmana či H. Maruseho.  I v případě 
současných dystopií by možná stačilo zkoumat jen dvě trilogie, ale zkoumat je hlouběji a 
více se přitom soustředit na paralely mezi prezentací společensko-poli=ckých problémů v 
těchto dílech a jejich konceptualizací v odborné literatuře.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT 
5.1      Nakolik představují vámi zkoumané současné (či „moderní“) dystopie produkty 

pop-kulturního průmyslu a nakolik jde naopak o seriozní umělecká díla s kriTckým 
přesahem? 

5.2      
5.3      

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
vyberte známku ze seznamu: 

dobře

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:         

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         

Datum:      10. 6. 2016                                                      Podpis:


