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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 
Studentka se v práci zabývá subkulturou skinheads a jejím představením ve dvou německých 
filmech z konce 90. let 20.  a z počátku 21. století.  Cílem práce je zamyslet se nad tím, jak se 
ve vybraných filmech ukazují typické znaky skinheads, nebo jak filmy pracují se stereotypy o 
této subkultuře, resp. se znaky, které jako charakteristické pro skinheads označuje odborná 
literatura. 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 
Ve své práci nejprve načrtává historii skinheads a jejich sociální a politické zařazení. 
Podrobněji následně sleduje vývoj skinheads v Německu, a to zejména po znovusjednocení 
včetně období jejich největšího vlivu tedy 90. let. Získává tak historicko-sociální kontext pro 
druhou část práce, v níž se věnuje oběma vybraným filmům. Zatímco první část práce velmi 
umně a přehledně představí celou subkulturu a proces jejího vzniku. Druhá část se nejprve 
věnuje obsahu obou filmů (které ovšem v popisu působí poněkud zmatečně), následně se 
věnuje zobrazení skinheadů v obou filmech a na závěr nabízí srovnání obou filmů i porovnání 
zobrazení skinheadů v nich s charakteristikami skinheads dle odborné literatury 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 
Z hlediska jazykového lze u autorky nalézt dvě polohy.  Na straně jedné její práci 

charakterizuje velmi dobrá úprava (zcela bez chyb a překlepů) i argumentační úroveň a 
pěkné stylistické a formulační schopnosti Zároveň si vak neodpustím výtku vůči 
občasným, ale zato do očí bijícím vybočením z patřičného diskurzu. Jedná se zejména o 
opakované užívání slangového „outfit“, výraz „politický statement“ (str.29), a zejména o 
formulaci v závěru (str.35): „Toho se chytla média …“. Jsou to samozřejmě drobnosti, ale 
přece jen narušují četbu této práce a posouvají ji stylisticky mimo rámec žánru. Citace i 
další formální náležitosti práce jsou zcela v pořádku. Oceňuji také zařazení grafů, které 
tvrzení dobře dokumentují. 

  
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 
Práce je zaměřena na velmi zajímavé a ožehavé téma spojující pohled historický, sociální, 

politický a kulturní, a to na subkulturu, která nebývá příliš často tématem podobně 
zaměřených prací – spíše než o její subkultuře se hovoří o napojení na pravicový 
extremismus. Z tohoto pohledu jde o objevné téma, které autorka zpracovává s patřičným 
nadhledem a objektivitou. V práci mi chybí větší zaměření na samotné filmy, a to 
z hlediska filmové vědy a recepce a také větší diskuse tématu stereotypizace, kterého se 
práce dotýká, ale teoreticky jej netematizuje a tak trochu to vypadá, jako by stereotypy 
vytvářela odborná literatura o skinheads. Dále chybí zdůvodnění výběru obou filmů. 
Zajímavou je zmínka o přijetí filmů samotnou komunitou skinheads, i když i toto tééma by 
si zasloužilo více rozvést. Práce je tedy na velmi dobré úrovni pro maximální hodnocení 
však postrádám lepší rozbor filmů nejen z hlediska práce se stereotypy, ale co do jejich 



filmografické úrovně a techniky, jakož i teoretické rozpracování tématu stereotypů, které 
oba filmy boří i upevňují. 

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ: 
Kdo je zamýšleným publikem obou filmů a jak byly přijaty? 
Jak byste hodnotila kvalitu obou snímků a filmařskou dovednost autorů? 
Jaké byly okolnosti vzniku obou filmů? Proč se na tuto problematiku dle Vašeho názoru 
nezaměřují renomovaní tvůrci a silné producentské skupiny a společnosti (na rozdíl např. od 
hippies)? Nebo lze nalézt mezi dalšími snímky o skinheads takové, které by této 
charakteristice neodpovídaly? Pokud ano, můžete, prosím, zdůvodnit svůj výběr? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
Navrhovaná známka: B  
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