
UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta sociálních věd

Institut mezinárodních studií
PROTOKOL O HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(Posudek oponenta)

Práci předložil(a) student(ka): Anna Korytářová
Název práce: Skicování traumatu: rozpad Jugoslávie v komiksech

Oponoval (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): František Šístek, M.A., Ph.D.

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

Cílem předkládané diplomové práce je zjistit, jakou formou zprostředkovávají komiksy porozumění rozpadu 
Jugoslávie čtenáři a jak autoři přistupují k zobrazování traumatu. Práce analyzuje, nakolik byly vybrané komiksy
poplatné převládajícím diskursům o jugoslávských válkách, i způsoby vyobrazení traumatu. 

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

Ačkoli by zvolené téma mohlo vyvolat dojem, že jde o snadnou a docela zábavnou práci, na rozdíl od „vyšších“ 
a „závažných“ politických témat, pravdou je spíš opak. Seriózní rozbor reprezentací jugoslávského konfliktu a 
osobních i kolektivních traumat, s nimiž se musejí potýkat jeho (často zcela nedobrovolní) účastníci a do jisté 
míry také převážně zahraniční autoři analyzovaných komiksů, vyžaduje značné množství času, obeznámenost s 
nedávnými dějinami regionu, znalost širší literatury i zákonitostí samotného komiksu jako svébytné umělecké a 
komunikační formy. V úvodu se autorka nepokouší o chronologický popis zásadních momentů a příčin rozpadu 
Jugoslávie, jak je často zvykem. Místo toho skicuje hlavní kontury interpretací rozpadu jugoslávské federace, na 
které posléze naváže ve vlastním jádru práce, které tvoří rozbor vybraných komiksů. Nejde tedy jen o formální, 
vzhledem k vlastnímu tématu poněkud nadbytečný „historický úvod“.  Kvalitní a svým rozsahem přiměřené jsou
také pasáže, věnované komiksu jako takovému, resp. odborné produkci, věnované komiksům a grafickým 
románům. DP nechybí teoretická a metodologická část, struktura je logická, citace i práce s prameny a 
literaturou mají standardní úroveň. Autorka prokazuje svůj přehled v širší problematice, nezapomíná ve výčtu 
literatury ani na diplomové práce na téma komiksu, obhájených v ČR v posledních letech. Poněkud mě 
překvapilo, že práce postrádá vizuální přílohy. Ačkoli A. Korytářová dokáže dobře pojmenovat a přiblížit např. i 
rozdíly v technice a vizuální pojetí ve vlastním textu, pro potenciálního čtenáře, který sám uvedená díla nečetl, 
by se pro lepší představu přeci jen asi hodila alespoň jedna reprezentativní ukázka z těch komiksů, kterým se 
autorka podrobněji věnuje. (Podobně, jako na s. 24 v rámci snahy o osvětlení klíčových termínů komiksu jako 
žánru zařadila ukázku z českého komiksu Král Šumavy). Výběr komiksů zasazených do prostoru bývalé 
Jugoslávie jinak považuji za velmi vhodný. Jednotlivé okruhy, které (po představení každého z vybraných děl) 
tvoří podkapitoly, na něž je rozčleněna hlavní část interpretací A. Korytářové, jsou relevantní a čtivé. Vedle 
nevyhnutelného tématu vzájemných vztahů, resp. nenávistí v balkánském prostředí na národnostním základě a 
konkrétním projevům válečného konfliktu se věnuje také oblasti autoreflexivity, osobních prožitků války a 
souvisejícím traumatům. 

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

DP je psána v češtině, kultivovaným jazykem s minimálním množstvím chyb. Jde mj. o následující drobnosti: 

s. 39 – komiksový autoři 
s. 65 – nadpis „odvěká nenávist“ mohl být v uvozovkách, odkazuje k ustálenému (a mnohokrát kritizovanému)

pojmu „ancient hatreds“, rozšířenému v souvislosti s interpretací konfliktu v bývalé Jugoslávii v 90. letech
20. století

s. 80 – ne Sabina, ale Sabrina Ramet

Z  formálního  hlediska  i  co  se  týče  grafické  úpravy  není  co  vytknout.  Citace  jsou  v  pořádku,  závěrečná
bibliografie je rozdělena na primární a sekundární zdroje, bibliografické položky obsahují kompletní údaje. 



4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU

   Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému:
   [  ] Theses     [  x] Turnitin     [  ] Ouriginal (Urkund)
   Komentář k výsledku kontroly: Kontrola potvrdila, že jde o originální text, shody s jinými jsou minimální,

většinou jde o názvy zdrojů, případně řádně uvedené citáty. 

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

Jde o kvalitní práci na originální, na první pohled přitažlivé, z hlediska zpracování však docela nesnadné téma.
Předložená DP splňuje všechny hlavní požadavky, kladené na práce tohoto typu. Vyzdvihl bych mj. autorčin
seriózní,  odbornou  literaturou  i  studiem  samotných  komiksů  poučený  přístup  ke  zvolené  problematice.
Respektuje  skutečnost,  že  daná  forma  má  své  zákonitosti  i  způsob  vyjadřování,  které  přispívají  k  jeho
působivosti, nehodnotí tedy komiksy jen z omezeného hlediska věrnosti historickým faktům a povrchního
realismu. Ačkoli v DP nevychází z nově objevených nebo vlastním terénním výzkumem získaných poznatků,
nýbrž z publikovaných zdrojů, které celkem snadno najdeme v řadě knihoven i knihkupectví, jádro práce se
zakládá do značné míry na vlastní interpretaci, přináší proto také řadu originálních postřehů. 

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

Proč  není  komiks,  věnovaný  problematice  rozpadu  Jugoslávie  a  souvisejících  traumat,  příliš  rozšířený  v
samotném postjugoslávském prostředí?  Je tu nějaký zřejmý důvod?  V jiných oblastech, ať již jde o odbornou
produkci,  publicistiku, film, literaturu i  výtvarné umění,  jsou traumatické zkušenosti  z rozpadu Jugoslávie a
následných  válek  víceméně  ve  všech  postjugoslávských  společnostech  poměrně  soustavně  a  dlouhodobě
reflektovány z mnoha stran.  

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
    (A a B výborně, C a D velmi dobře, E dobře, F nevyhověl): 

Doporučuji přijmout diplomovou práci Anny Korytářové k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou A –
výborně. 

 

Datum: 20. ledna 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.


