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Diplomová práce Kláry Hájkové si klade za cíl „definovat hrdinu-idol v zajímavých konetxtech v 
různých historických údobích“, jak je uvedeno v celé práci několikrát ( v zadání, v anotaci, v úvodu 
práce, v závěru práce). Teoretická část práce se tedy zabývá jednotlivými pojmy souvisejícími s 
tématem hrdiny a příklady pojetí hrdiny v různých kulturně-historických obdobích. Je však škoda, 
že většina této části je postavena na nerelevantních zdrojích, které nejsou považovány za odborné 
zdroje pro absolventské práce – Wikipedie apod. - navíc např. kap. 3. je sestavena výhradně jen na 
celých citacích z tohoto zdroje. Jedná se tedy o sled celých odstavců převztaých ze stránek 
wikipedie věnujících se jednotlivým pojmům. Citace je sice přiznaná, ale nechápu smysl takovéto 
práce. O wikipedii jako zdroji pro diplomovou práci, navíc v takovémto rozsahu, zde není třeba 
diskutovat. I další kapitoly teoretické části působí spíš jako souhrn jednotlivých hesel z různých 
encyklopedických zdrojů, wikipedie vždy převládá. Jaký má smysl vypisování všech filmových 
adaptací Tří mušketýrů a dalších příběhů, zabírající celé stránky (kap. 6.1)? Kapitola 6. je zase celá 
převzatá z vypracované maturitní otázky gymnázia Cheb, uveřejněné na webu gymnázia.
Kapitola 11. teoretické části práce, se zabývá hrdinou  v umění. Působí opět jako heslovité výpisky, 
o pojetí hrdiny v různých historických obdobích vývoje umění toho příliš neříká. Zdroj, který je zde 
využit prakticky pro celou kapitolu je původně určen jako učebnice pro střední školy (série 
Průvodců výtvarným uměním). Jde o sérii kvalitní, nicméně težko ji lze obhájit jako odborný zdroj 
pro diplomovou práci univerzitního studia. Výčet uměleckých směrů končí u pop-artu, jako by se 
hrdina v umění naposledy objevil v šedesátých letech. Postmoderna a současnost není reflektována 
vůbec.
Praktická část práce se zabývá analýzou dětských hrdinů na základě dotazníků. Autorka se zde 
bohužel nevyhla některým zjednodušujícím závěrům, dle mého názoru zbytečně negativistickým. 
(A to již v předchozí kapitole 12., která se zabývá anketou o obálce Mateřídoušky. Diplomantka 
uvádí závěr: „z ankety vyplývá, že většině dospělým se obálka nelíbí a nesouhlasí s její úpravou, ale 
u většiny dětí je to právě naopak. Média a komerce mají zřejmě na děti větší vliv, než rodiče.“ Zde 
citovaní dospělí však pravděpodobně nejsou rodiči žádného z  tázaných dětí, nemají děti ve věku 
dotazovaných dětí a kdyby je měli, zřejmě by jim časopis nekoupili. Naopak o rodičích citovaných 
dětí nevíme, jaký vliv na názor dětí měli.)
Analýza uvádí, jaké hrdiny děti jmenovaly v jednotlivých třídách od druhé po pátou a odkud své 
hrdiny znají. Z celkového srovnání všech tříd vyplývá, že víc jak padesát procent žáků zná svého 
hrdinu z televize, další v pořadí jsou knihy, domov, nebo jiná možnost. Televize přitom 
mnohonásobně převládá. Autorka bez dalšího vysvětlení na závěr uvádí, že „výsledky jsou opravdu 
alarmující a leccos to o dnešní mladé generaci vypovídá.“ Zde se tedy nabízí otázka: v čem jsou 
podle Vás výsledky alarmující a co konkrétně to o dnešní generaci vypovídá?
V příloze uveřejněné dotazníky však obsahují i vyjádření dětí o tom, jak jejich hrdina vypadá, jaké 
má vlastnosti a proč si dět vybraly právě tohoto hrdinu. Analýza těchto výpovědí by byla určitě 
zajímavá a mohla by „vypovědět o dnešní maldé generaci.“
V realizovaných didaktických řadách neshledávám žádný problém. Jen mě trochu mrzí, že 
myšlenkové mapy nereflektují to, co bylo v dotaznících zjištěno – jako by dnešní děti neměly na 
Harryho Pottera, nebo současný komiks nárok. Dalším tématem k obhajobě tedy je: jak byste 
pracovala ve výuce s faktem, že většina Vámi dotazovaných dětí zvolila jako svého hrdinu 
Harryho Pottera? Jak byste do výuky zařadila jejich současné hrdiny, jak byste je 
konfrontovala s hrdiny Vámi nabízenými v myšlenkových mapách?
A nakonec doporučuji k přečtení aktuální článek z týdeníku Respekt, který je dostupný online: 
http://respekt.ihned.cz/c1-51588290-chci-byt-jako-harry-potter, jenž popisuje výsledky rozsáhlého 
sociologického šetření mezi českými dětmi.
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře.
V Praze dne 29.4. 2011                                                                          Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
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