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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

Studentka se v práci zabývá reflexí polských a německých stereotypů, příp. jejich dekonstrukci v polské, resp. 

Polsko-německé kinematografii. Práce se tak pohybuje na pomezí teorie a analýzy filmu, kulturologie i 

sociologie ve smyslu interkulturních vztahů a částečně i analýzy historické paměti. Cílem práce je diskutovat o 

termínu stereotypu při vnímání interkulturních vztahů ve vybraných polských a polsko-německých filmech. 

Autorka analyzuje vznik stereotypních vnímání druhého národa, zvláště v důsledku konfliktní polsko-německé 

historie. Oproti cíl deklarovanému v titulu práce můžeme vidět, že se autorka zaměřuje n díla polských tvůrců, 

byť v jednom případě v německé produkci. Nicméně tento bod by si zasloužil též pozornost autorky.  Práce tedy 

zahrnuje jednak teoretickou analýzu pojmu stereotypu, dále roli propagandy či určité interpretace historie při 

vzniku a udržování určitého stereotypu. Dále se autorka zaměřuje na jednotlivé stereotypní obrazy Poláků ve 

vybraných polských a polsko-německých filmech a diskutuje jejich roli a roli jejich dekonstrukce pro vzájemné 

posko-německé vztahy, a zejména pro vytváření cesty k usmíření po konfliktní minulosti a její rovněž konfliktní 

interpretaci 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Autorka v první části popisuje problém polsko-německé konfliktní minulosti a následně i interpretace této 

historie, jak ji prezentovala polská vládou podporovaná historiografie před rokem 1989, kterou autorka 

prezentuje jako komunistickou propagandu. Na tomto místě je ovšem třeba opatrnosti, protože tento termín je 

spíše politickou proklamací a v diplomové práci bych ocenila větší snahu o nestrannost, kterou by artikuloval 

opatrnější výběr používaných termínů bez hodnotového zabarvení. Práce následně analyzuje termín stereotypy 

v interkulturních vztazích, aby jej v závěrečné práci aplikovala na obrazy Poláků a jejich dekonstrukci ve 

vybraných filmech. I na tomto místě bych pouze zopakovala výtku ve smyslu opatrnějšího, objektivnější výběru 

termínů. V magisterské práci není úplně na místě název kapitoly: „Co jest najchętniej pokazywane“ 

Otázka ochoty, vůle záliby asi zcela nepatří do magisterské práce, zvláště není-li podložena nějakými daty a 

vypadá spíše jako dojem autorky. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Z hlediska jazykového lze autorku pochválit za pečlivě zpracovanou práci s jen občasnými překlepy (např. 

občasné vynechání písmene, které však ani pro čtenáře, pro nějž není polština mateřských jazykem 

nepřestavuje překážku pro porozumění. Citace sekundární literatury jsou provedeny zcela korektně. 

Literatura, kterou autorka vybrala považuji za relevantní a co do rozsahu odpovídající úrovni magisterské 

diplomové práce. 

  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Práce je zaměřena na dosti zajímavé a také populární téma v nterkulturní teorii, totiž na otázku stereotypů ve 

vztahu dvou kultur či národů. Práce spojuje poznatky z oblasti teorie, resp. interpretace filmu, sociologie a 

historiografie. Práce je psána srozumitelně, je přehledná a informativní. Autorka velmi pěkně propojuje 

teoretické a praktické části své práce. Výše jsem zmínila některé připomínky týkající se občasného 

nedodržení žánru diplomové práce např. při výběru terminologie. Celkově však práce odpovídajícím 

způsobem naplňuje požadavky kladené na tento typ prací. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: Když 

hovoříte o tom, co „je rádo“ zobrazováno, na jaké bázi opíráte svůj výběr diskutovaných stereotypních obrazů? 

Při výběru filmů jste volila filmy s polskými tvůrci. Jste si vědoma tohoto vymezení a je záměrné? Jedná se o 

stereotyp Poláků v německých filmech, nebo spíše ve filmech polských tvůrců pro německé publikum? Nemění 

tento fakt pohled na pojetí toho, co je stereotyp Poláků, resp. Němců v kinematografii?  

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhovaná známka: B. 
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