
Posudek na bakalářskou práci Ondřeje Chvosty, Superman: The American Nation and 
the Never-Ending Battle 
Práce je jedním z prvních pokusů v české anglistice o kulturní historii komiksu. Zvolený 
interpretační rámec moderní teorie mýtu (zejména Roland Barthes) a kritiky Amerického 
mýtu (Sacvan Bercovitch) je velmi důležitý pro pochopení celoamerického významu 
Supermana jako jednoho z nejdůležitějších amerických hrdinů 20. století. Další významnou 
předností práce je, že nesleduje vývoj postavy pouze v komiksovém žánru, ale také v dalších 
žánrech populární kultury (muzikál, film). Tady se však otevírá obrovské ještě nedostatečně 
probádané pole vlivu této postavy na různé seriály, internetové stránky, blogy, videohry, 
festivaly apod. 

Základní problematika Supermanovy postavy, která v určitém smyslu nahrazuje 
Prozřetelnost (důležitou v americkém náboženství i politických ideologiích), odkazuje 
k základním problémům teologie (sv. Augustin) i moderní antropologie (Lévi-Straussova 
strukturální analýza mýtů). Je velmi chvályhodné, že se autor poměrně důkladně věnuje 
různým mytickým dimenzím Supermanovy postavy. Demonstruje tak, že ani z moderní 
sociologicky, etnicky a esteticky velmi diverzifikované kultury nevymizela potřeba tzv. 
"kulturního hrdiny" a že v současné populární kultuře probíhá i určitá kritická reflexe 
jednotlivých hrdinů - např. v konfrontacích Batmana a Supermana. 

V práci postrádám přehlednější pojetí evoluce supermanovského mýtu (autor se 
soustřeďuje jen na jeho vybrané momenty) a větší zřetel k interakci Supermana s jinými 
postavami a vyprávěními populární kultury. Dalším zajímavým tématem, které by 
potřebovalo ještě rozvést, je Supermanova role po ll. září 2001. Jeho ztráta dominantního 
postavení mj. ukazuje, že ve světě komiksů, videoher a dalších forem populární kultury 
dochází k integracím postav, reálných i fantastických prostředí, které ukazují na značnou 
životaschopnost a rostoucí komplexitu této kultury. Zajímavé by bylo např. sledovat vliv 
Supermana na různé jiné komiksové hrdiny, ale také na další žánry (tzv. "graphic novel"), 
fantastické filmy apod. 

Je však jasné, že tato tématika již překračuje možnosti studie,ježje velmi zdařilým 
pokusem o uchopení problematiky mýtu v populární kultuře a touto svou orientací výrazně 
překračuje průměrnou úroveň anglistických bakalářských prací. Doporučuji k obhajobě a 
navrhuji hodnotit "výborně". 
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