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Jan Benedikt si pro svůj výzkum vybral zajímavé téma - idea světové vlády v díle H.G. Wellse, A. Huxleyho and 

G. Orwella.   

 

V úvodní části se nejprve zamýšlí nad základními pojmy dané problematiky, jakými jsou světovláda, 

socialismus, utopie a dystopie. Bohužel však jejich souvislost vysvětluje pouze zkratkovitě a čtenář si ji musí 

plně uvědomit sám až v průběhu četby druhé části práce. 

  

Jádro textu tvoří analýza třech děl – Wellsova The World Set Free, Orwellova Nineteen Eighty-Four a Brave 

New World Aldouse Huxleyho. Rozbory v jednotlivých kapitolách (3.1.1.-3.1.3) jsou rozkolísané. Místy působí 

jako synopse dějů obohacené komentáři. Kromě kapitoly o románu Nineteen Eighty-Four chybí i užití 

sekundárních zdrojů pro podporu argumentace. Nejcennější je kapitola čtvrtá, ve které autor předkládá 

komparativní analýzu zvolených textů. Zde úspěšně sleduje oblast průniků v otázkách pojetí světovlády všemi 

třemi spisovateli. Autorovi se navíc podařilo obohatit své úvahy o argumentaci jiných kritiků. Cením si okruhu 

témat, které se Bc. Jan Benedikt snaží zhodnotit. Jsou jimi například role jazyka, vzdělání, eugeniky a odlidštění. 

Se závěry lze souhlasit.    

  

 

K diskusi: Jaké jsou pozitivní konotace světovlády? 

 

Bibliografie: Práce je založena na dostatečném množství rozličných a kvalitních sekundárních zdrojů, se kterými 

autor většinou pracuje v souladu s nároky kladenými na diplomovou práci a dle předepsané citační normy. 

Výtkou je již zmíněné užití sekundární opory v rozborech.  

 

Jazyk, styl a formální úprava: Text je napsán celkem kultivovaným jazykem s drobnými gramatickými 

nedostatky. Např. …should be rebuild (16), to find out how does the Global Government (54), Huxley satires 

Well’s utopian novels (64) 

 

 

Celkové zhodnocení: Diplomová práce Bc. Jana Benedikta je výsledkem zájmu o téma. Autorovi se podařilo 

prokázat, že je schopen samostatného výzkumu a textové analýzy. V oblasti využití zdrojů však spatřuji prostor 

pro zlepšení. Po zvážení všech aspektů práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena stupněm  

          

     „velmi dobře“ (C). 

 

V Pardubicích 23. 4. 2019      PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.  


