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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

TÉMA PRÁCE: 

Tématem diplomové práce je teoretická analýza vizuálních a narativních složek kultury a 

jejich vlivu na utváření kulturní identity. V ohnisku autorčina zájmu stojí jak deskriptivní 

popis teorie provázaného systému zvaného "kruh kultury" v intencích teorie kultury Stuarta 

HaHa, tak analýza problematiky kulturní reprezentace, kulturní identity a kulturních 

stereotypů. Cílem práce bylo, jak podotýká diplomantka v úvodu, rozluštit otázku, kam až 

sahá kulturní determinace lidského života prostřednictvím transmise mediálních informací a 

utvářením významů, jimiž rozumíme světu. V této souvislosti bych rád ocenil volbu tématu, 

které má výrazně kulturo logický rozměr a lze jej považovat za příspěvek k problematice 

kulturních studií. 

KONCEPCE PRÁCE: 

Práci tvoří tři relativně samostatné části, ve kterých autorka systematicky provádí jak 

teoretickou deskripci, tak analýzu zkoumané problematiky. V intencích současné kulturologie 

se ve své práci snaží využívat interdisciplinární přístup, zejména poznatky a přístupy 

rozvíjené v rámci kulturních studií, teorie médií, sociologie a psychologie. V první části 

práce, která představuje expozici zkoumaného problému, autorka aplikovala na danou 

problematiku model "kruh kultury", který umožňuje porozumět kulturním produktům 

prostřednictvím vzájemně spjatých procesů produkce, reprezentace, spotřeby a regulace jako 

nástrojů utváření identity. Podle mého názoru je tato část velmi stručná a ve svých 

důsledcích reduktivní. Zahrnuje necelé 3 strany, což je na prezentaci tak složitého problému 



velice malý prostor. Práci by prospělo, kdyby v této úvodní části práce autorka podrobně 

vymezila pojmy, se kterými v práci operuje, včetně centrální kategorie své práce - kultury. 

Prezentované téma - koncepci kruhu kultury, by také bylo vhodné zasadit do širšího 

teoretického diskurzu. Ve druhé části práce autorka seznamuje čtenáře s problematikou 

kulturní reprezentace v kontextu vizuality, jazyka a enkulturace. V této části práce se správně 

zaměřuje na dvě vlivné osobnosti souvisící s utvářením postmoderního diskurzu - Rolanda 

Barthese a Michaela Foucaulta. Její prezentace teorií těchto autorů má ale velmi popisný 

charakter a neobsahuje téměř žádné autorčiny vlastní postřehy, názory nebo komentáře. 

V případě Foucaulta navíc provádí prezentaci jeho názorů z "druhé ruky" (prostřednictvím 

Hall 1992 a Aumont 2005). Tento přístup není příliš korektní, neboť řada původních děl 

tohoto autora je k dispozici v češtině. Druhou část práce diplomantka završuje rozborem 

takových témat, jako je enkulturační význam mýtů, role příběhů dnes a filmu jako 

specifického příkladu narativity a vizuality. Všechny výše uvedené problémové okruhy cítím 

jako kulturo logicky relevantní témata, která by si ale zasloužila větší prostor, než jim autorka 

poskytla. Třetí část práce je věnována nosným otázkám kulturní identity a kulturním 

stereotypům. Zvláštní pozornost je věnována aktuální problematice gen deru a genderových 

stereotypů. V práci postrádám konkrétní, jasně formulovaný závěr. Považuji proto za 

užitečné, aby autorka v průběhu obhajoby shrnula, k čemu při psaní diplomové práce dospěla 

a jasně vyjádřila, v čem vidí přínos této práce. 

HODNOCENÍ PRÁCE: 1 = nejlepší. 5 = nejhorší 

1. Formulace cílů práce 1 2 3 4 5 

2. Volba vhodné metodiky 2 3 4 5 

3. Splnění cílů práce 2 3 4 5 

4. Odborný přínos práce 2 3 4 5 

5. Originalita práce 2 3 4 5 

6. Struktura práce 2 3 4 5 

7. Práce s daty a informacemi 2 3 4 5 

8. Postup řešení je logický 2 3 4 5 

9. Klíčová slova vystihují obsah 2 3 4 5 

10. Členění textu do odstavců a kapitol 2 3 4 5 



II. Práce s odbornou literaturou 2 3 4 5 

12. Srozumitelnost textu (úroveň jazykového zpracování) 2 3 4 5 

13. Přesnost formulací 2 3 4 5 

14. Práce s odborným jazykem 2 3 4 5 

15. Formální zpracování a grafická úprava 2 3 4 5 

NÁ VRH HODNOCENÍ PRÁCE ZNÁMKOU: 2 3 4 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: 

Obecně je možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Autorka dokázala formulovat z kulturo logického hlediska relevantní cíle a pokusila se uplatnit 

interdisciplinární přístup. Práci by ale prospělo více autorského vkladu. Dikce celé práce je 

deskriptivní, práce postrádá hlubší analytický rozměr a prezentovaný obsah působí jako celek 

povrchně. Postrádám jasně formulované vlastní (i dílčí) závěry, k nimž autorka při řešení dané 

problematiky dospěla. Po stránce koncepční je práce nevyvážená. Zejména první, podle mého 

názoru velice důležitá část práce, je zbytečně svým rozsahem omezená. Autorka jako přínos 

své práce označila "množství citované cizojazyčné literatury', ale jednotlivé, zbytečně 

rozsáhlé citace se nenamáhala přeložit a ponechala je, navzdory běžným standardům 

diplomové práce, v textu nepřeložené. V několika případech uvozené citáty nedoplnila 

přesnou stránkou (například odkaz na str. 17 - Mirzoeff 1999, s.? nebo odkaz na str. 69 

Barnard, Spencer 1996, s?). Jinde chybně nebo nedůsledně odkazuje na autora a vydání knihy, 

které není v použité literatuře uvedeno, jako například str. 39 - Dumézli, 1997 nebo Moore, 

1997/A (není jasné o jaké A jde). Na straně 62 špatně cituje z Velkého sociologického 

slovníku, který navíc v použité literatuře ani neuvádí. V textu najdeme řadu gramatických 

chyb Uako například Česká Republika - str. 7, Praha: Mladá Fronta, Praha: portál - s. 77), 

nebo stylistických chyb (například poslední věta shrnutí - s. 75), které svědčí o spěchu, 

nedůslednosti a malé pečlivosti, s níž finální verze práce vznikala. Navzdory výše uvedeným 

výhradám práci doporučuji k obhajobě. 
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