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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  

Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj stereotypizovaného obrazu Čechů v německých karikaturách na 

příkladu tří německých časopisů (Simplicissimus, Kladderadatsch a Fliegende Blätter), doplněných o dva 

rakouské tituly (Kikeriki a Figaro), ve čtyřech časových sondách z období let 1897–1939. Autorka formuluje 

hypotézu, podle níž „po vzniku ČSR dochází k zintenzivnění obrazu Čechů jako nepřátel“ (str. 2). 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):  

Předložená práce splňuje všemi svými parametry požadavky kladené na kvalifikační práce obhajované na 

Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Autorka staví svůj text na vlastní 

analýze pramenných obrazových materiálů, kterou rámuje a konfrontuje s početnou a kvalitní odbornou 

literaturou. Práce nabízí vyobrazení a následnou interpretaci 35 karikatur. Metodologicky je práce ukotvena 

v oblasti interpretace obrazu, konkrétně se autorka inspiruje hned u několika historiků, kteří s karikaturami 

pracují a staví vlastní kritéria, která u obrazových materiálů hodnotí. Teoretický rámec je místy až přehnaně 

široký, při definici pojmu národ se práce odvolává na ne méně než pět autorů.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Celkově je dílo zpracováno pečlivě. Text je napsán poměrně čtivým jazykem, zamrzí však místy těžší styl, 

nepřirozený pořádek slov ve větě, či řady po sobě jdoucích holých vět. Práce bohužel není prostá překlepů a 

termínů na hranici zkomolenin, jako „zidentifikovat“ (str. 17), nebo „nejčtivější“ (str. 32). Místy dochází 

k nadbytečnému opakování termínů – např. v jednom odstavci třikrát použitý pojem „zglajchšaltování“ (str. 75). 

Autorka systematicky používá výraz „zaznamenání hodný“, tato složenina se však píše dohromady. Roky 1914–

1918 pak nemůžeme v žádném případě označit za „meziválečné období“, jak tomu autorka opakovaně činí. 

Konečně opakované citace (poznámky pod čarou) autorka nezkracuje, což poněkud znepřehledňuje poznámkový 

aparát. 

  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita 

myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Předložená práce představuje hodnotnou studii analyzující obraz Čechů v německém tisku první třetiny 20. 

století. Jako největší slabinu hodnotím repetitivní, často se opakující informace, které často zaznívají v úvodu 

práce, úvodu kapitol, samotných interpretacích karikatur, shrnutích kapitol i v závěru textu. Nejvíce by práci 

prospěla výraznější redakční úprava. Teoretický úvod shledávám až lehce hypertrofovaným, lakoničtější volba a 

formulace teorie a metody by práci opět prospěla (samotný vývoj česko-německých vztahů nepatří do 

„teoretického“ rámce). Rovněž metodologie je řešena na str. 6/7 a následně na str. 26/27. Celkově se však jedná 

o velmi dobrou práci. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

1) Čím si vysvětlujete, že se Vaše hypotéza o vyostření stereotypního obrazu Čechů po vzniku ČSR až na 

výjimky nepotvrdila?  

2) Jakým výbojem prochází ve Vámi sledovaném období v karikaturách obraz sebe sama (Němce – 

„Michla“)?  

  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení známkou B.  

Datum: 6. 6. 2019        Podpis: David Emler 


