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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 
 

 Členové subkultury Skinheads byli na sklonku minulého století nedílnou součástí 
každodenního života německých měst i širší veřejné diskuze. Eva Koryntová se ve své 
bakalářské práci vydává po stopách vzniku a vývoje tohoto kontroverzního hnutí a zkoumá, 
nakolik se charakteristiky a stereotypy, které se s ním běžně spojují, promítají do dvou 
konkrétních hraných celovečerních filmů Dazlak – Skinhead z roku 1997 a Oi! Warning 
z roku 2000. 

V první části svého textu popisuje Eva Koryntová vznik skinheadského hnutí koncem 
60. let ve Velké Británii a jeho rozšíření do tehdejší Spolkové republiky a posléze i do 
Německé demokratické republiky (NDR). Rozebírá také, jakou dynamiku a posun směrem 
k pravicovému extrémismu tato subkultura zaznamenala po znovusjednocení Německa, kde 
vznikla její nová centra a jak na vzestup skinheadů a jejich rostoucí agresivitu reagovaly 
bezpečnostní orgány a veřejnost. Tuto teoretickou část autorka uzavírá popisem úpadku a 
marginalizace skinheadské subkultury v posledních dvou desetiletích.  

Praktická část práce je věnována konkrétnímu rozboru obou hraných filmů, které 
vznikly v době, kdy popularita skinheadů, jejich image a ideologie v Německu vrcholila. 
Autorka na dané snímky nahlíží prostřednictvím několika kritérií, které mají širší společenský 
přesah a jsou definována v odborné literatuře, a zkoumá, jakým způsobem snímky zachycují 
životní styl a postoje skinheadských postav.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 
 
  Téma, které si Eva Koryntová pro svou bakalářskou práci zvolila, je málo 

frekventované a přes znatelný ústup skinheadského hnutí v posledních letech i nadále 
společensky významné. Jako podklad pro svoji práci autorka využila relevantní vzorek 
sekundární literatury, který doplnila o vlastní analýzu filmových snímků a v jednom případě 
i storyboardu (grafické verze scénáře) a doprovodné publikace. Navíc s autorka snažila o 
aktivní komunikaci s tvůrci obou filmů. Práce Evy Koryntové je přehledná a logicky 
strukturovaná. 



 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 
 
  Formální i grafická stránka textu jsou v pořádku, jazykový projev autorky je plynulý a 

srozumitelný. Práce je vybavena dostatečným a přehledným poznámkovým aparátem.  
 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 
  
  Eva Koryntová se práci na svém tématu věnovala soustavně a zodpovědně, což se 

projevilo na konečném výsledku. Předkládaná bakalářská práce je vyvážená, solidně 
napsaná a celkově budí velmi dobrý dojem.  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
(jedna až tři): 
 
1) Jaké bylo přijetí obou vámi zkoumaných snímků u veřejnosti a kritiky? 
2) Domníváte se, že skinheadské hnutí má potenciál oslovovat i v budoucnosti nové 
stoupence?  
  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (A-F):  
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.  
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