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

Anna Korytářová se rozhodla ve svém diplomním projektu analyzovat komiksy, které reflektují rozpad 
Jugoslávie a následné války v 90. letech 20. století. Na základě svého empirického materiálu v podobě 
rozboru způsobů a forem, jakými komiksy zprostředkovávají porozumění rozpadu Jugoslávie, a 
především s tím spojené trauma, demonstrovala diskurzivní přístupy, jejichž pomocí příslušní 
komiksoví autoři fragmentaci Jugoslávie a násilí nahlížejí.  

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Z hlediska formální struktury postupuje autorka ukázkově. Práce je rozdělena do dvou ústředních celků. 
Po úvodní historické kontextualizaci, ve které autorka nastiňuje základní diskurzivní oblasti příčin 
rozpadu Jugoslávie, se diplomantka detailně věnuje teoreticko-metodologickému zarámování práce. 
Nejprve nastiňuje práci s komiksovými díly, následně zevrubně usouvztažňuje komiks a trauma a 
zasazuje své téma do širší diskuse literatury věnované komiksové tvorbě. Posléze její projekt detailně 
rozvádí metodiku výzkumu, cíle a výzkumné otázky, způsoby výběru komiksů, ale poukazuje i na četná 
úskalí a limity výzkumu. Rozbor komiksů je strukturován do jedenácti oblastí, ve kterých autorka 
svědomitě analyzuje jednotlivé vymezené fenomény a aspekty komiksové tvorby („krajinu konfliktu“, 
„nečernobílost“, kulturu bolesti“, „čtení traumatu“ aj.).  

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Diplomní projekt se opírá o rozsáhlý soupis sekundární literatury, vesměs anglické provenience. 
Primárními zdroji, jak již bylo konstatováno, je šest komiksových děl.  

Z formálního hlediska nemám žádné připomínky; diplomantka řádně cituje, v projektu je minimum 
překlepů a gramatických chyb. Jazykový projev diplomantky je velmi kultivovaný; text je psán čtivou 
a srozumitelnou formou.  

Seznámil jsem se s výsledky kontroly Turnitin. Práce splňuje požadavek na originalitu práce. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Diplomní projekt Anny Korytářové považuji v mnoha ohledech za nadstandardní práci. Inovativní, málo 
probádané téma, šíře využité sekundární literatury, aplikace promyšleného teoreticko-metodologického 
rámce, interdisciplinární pojetí, a především striktně a do detailu provedená analýza šesti komiksových 
děl splňují ústřední kritéria, která jsou v diplomových projektech vyžadována. Právě kapitola věnovaná 
rozboru komiksů je největším přínosem celé práce. Na základě poznatků nabytých ze studia teoretické 
literatury zde Korytářová vytyčuje a zevrubně zkoumá jednotlivé přístupy/způsoby porozumění rozpadu 
Jugoslávie v analyzovaných komiksech. Důležitým zjištěním diplomní práce je, že diskurs 



argumentující etnickou nenávistí, který je v historiografii dávno překonán, sice v komiksových dílech 
rezonuje nejčastěji, je ale nahlížen kriticky a odmítavě. Dále bych upozornil na poznatek, jak podstatné 
bylo pro jednotlivé autory nevykreslovat přeživší traumatu jako (super)hrdiny a spíše akcentovat jejich 
vlastní individuální identitu, což výrazněji napomáhá empatickému čtení.  

Jediná má kritičtěji laděná poznámka je, že autorka nekonfrontovala svá zjištění shromážděná z analýzy 
komiksových děl s prostudovanou odbornou literaturou věnovanou komiksovým dílům. Systematicky 
uspořádaná analýza Anny Korytářové by tak mohla sevřeněji usouvztažnit nabyté poznatky se zjištěními 
dalších autorů a zasadit tak celý diplomní projekt do širšího rámce výzkumu komiksové tvorby. Náznak 
takového postupu je v kapitole „závěry analytické části“, kde se však diplomantka více soustředí na 
shrnutí nejdůležitějších jevů plynoucí z její analýzy. Tato poznámka by mohla autorce posloužit při 
promýšlení úprav před publikováním zkrácené verze diplomní práce v některém z odborných časopisů, 
což rozhodně doporučuji. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
(jedna až tři): 

1) Čím si vysvětlujete, že právě diskurs argumentující etnickou nenávistí převládá ve zkoumaných 
komiksech, i když je nahlížen autory kriticky?  

2) Můžete pojmenovat a charakterizovat další diskurzivní přístupy, které usilují o objasnění válek 
v bývalé Jugoslávii, a v nichž etnicita hraje svou roli? 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Na základě výše vyřčeného konstatuji, že kolegyně Anna Korytářová sestavila velmi zdařilou práci, 
kterou rozhodně doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně – A.  

Datum: 12. 1. 2022        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při 
nedostatku místa zadní stranu nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její 
nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické 
zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou napravit; poměr 
těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 

 


