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Abstrakt 

Bakalářská práce zkoumá kritické texty o angloamerických komiksech, které v České 

republice vyšly mezi lety 2000 a 2010. Články podrobené analýze pocházejí 

z kulturních a společenských časopisů - Host, Týden, Ikarie a dále z kulturní rubriky 

deníku Lidové noviny. 

Rozbor kritických textů vychází z odborných knih o literární kritice a o komiksu. 

Na základě stanovených kritérií je popsán přístup kritiků k hodnocení komiksů. Podle 

autora práce by v kritikách měl být zmíněn děj, charakteristika postav, popis výtvarné 

stránky komiksu a hodnocení díla v kontextu s osobou jeho autora. 

V práci jsou společně analyzovány a srovnány kritické texty o komiksu Z pekla a 

Strážci – Watchmen. Komiksy Hellboy: Sémě zkázy, Sandman: Krajina snů a Oskar Ed  

jsou analyzovány podle zmíněných kritérií a komparativně srovnávány. Práce by měla 

zhodnotit, do jaké míry je v českých médiích reflektován angloamerický komiks a zda 

se v nich vyskytují kvalitní kritiky na tento druh literatury či médium, jak jej nazývají 

někteří odborníci. 

 

Abstract 

The bachelor thesis analyzes critiques and reviews of Anglo-American comic books 

which were published in the Czech Republic between years 2000 and 2010. The reviews 

were found in Czech culture and social magazines – Host, Týden, Ikarie and newspapers 

Lidové noviny.  

The examination is based upon books about literary critique and comics. Criteria 

which should be involved in every review are also stated there. They are: describing the 



 
 

story of the comics and the main characters, describing the drawing style and judging 

the comics upon the intention of their author.  

One part of work analyzes reviews about each comics From Hell and Watchmen 

alone. Reviews about comics Hellboy: Seed of Destruction, Sandman:Dream Country 

and Oskar Ed are analyzed together and compared with one another. There is also a 

comparison of reviews about comics with reviews about films based upon the comic 

books.    

Conclusion of this work is how the Czech critics see the famous Anglo-American 

comic books and if there are any critiques of a high quality at all in Czech periodicals. 
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Úvod 

 

O komiksu se v médiích píše stále častěji. Vycházejí nejenom recenze na nová díla, ale i 

rozhovory s autory a výtvarníky. Komiks také výrazným způsobem proniká do filmové 

tvorby. Cílem bakalářské práce je zhodnotit a porovnat mezi sebou kritické články o 

angloamerických komiksech, které vyšly v českém překladu mezi lety 2000 - 2010. 

Práce zjišťuje, jaké jsou typické znaky těchto kritických textů, jakými argumenty kritici 

dokládají svá tvrzení o kvalitách komiksu a zda mají kritiky některé znaky společné.     

Pro účely zkoumání jsem zvolil literární časopisy, kde jsem předpokládal výskyt 

kritických textů o komiksech. Jedná se o Host, Týden, Ikarie a dále také kulturní rubriku 

deníku Lidové noviny.  

Podkladem pro reflexi kritik je kniha Anatomie kritiky kanadského teoretika 

Northropa Frye a stať Co je kritika, co není a k čemu je na světě českého literárního 

historika Václava Černého. Ve svých dílech se oba autoři zabývají podstatou a principy 

kritiky, což je důležité pro studium samotných kritických textů.    

Kritika se zabývá analýzou díla, provádí ji většinou literární publicista na základě 

osobní zkušenosti s literaturou a vychází ze znalostí z různých vědeckých oborů. Snaží 

se přitom zhodnotit a postihnout záměr díla, jeho myšlenku či vyznění. Čtenáři, či 

neodborná veřejnost, si pomocí kritiky tvoří představu o konkrétním uměleckém díle, 

které je zajímá. 

Objekty kritických článků, které tato práce analyzuje, jsou komiksy úspěšných 

autorů jako Neil Gaiman, Alan Moore, Mike Mignola a James O’Barr. Jejich díla v 

zahraničí poprvé vyšla v osmdesátých a na začátku devadesátých let, do České 

republiky se ale dostala se značným zpožděním. Jedná se o komiksy Hellboy: Sémě 

zkázy (2002), Vrána (2003), Sandman: Krajina snů (2005), Z pekla (2003) a Strážci – 

Watchmen (2004) 1.  

Zmíněné komiksy jsou pozoruhodné díky svým novátorským postupům, což se 

týká zejména děl Z pekla a Strážci – Watchmen. Scénárista Alan Moore ve Strážcích 

experimentoval s prolínáním příběhových rovin, Z pekla je zase ukázkou, že komiks 

může sloužit také jako literatura faktu. Oba komiksy jsou odlišného žánru. Zatímco 

                                                 
1 V závorce uvádím rok, kdy vyšel český překlad komiksu.  
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Z pekla je především horor s prvky tajemna, Strážci jsou spíše kombinací detektivky a 

science fiction. 

Komiksy Hellboy a Sandman jsou inspirovány mytologií různých národů od 

starověku až po současnost. Díky tomu vznikli výjimeční hlavní hrdinové a dvě 

několikadílné série, které zároveň inspirovaly řadu pokračování, které na ně volně 

navazují. Obě díla patří do žánru fantasy literatury, obsahují rovněž prvky hororu. Zde 

je možné zařadit i komiks Vrána - má výrazného hlavního hrdinu a také inspiroval 

několik volných pokračování.     

Kvůli srovnání je ke komiksům přidán také Oskar Ed z tuzemské scény, jehož 

příběh se žánrově shoduje s ostatními komiksy, kterých se týká převážná část této práce. 

Vyšel ve stejném období jako zmíněná díla (2003).  

Práce se v první části zabývá teoretickými východisky kritiky, která se týká  

komiksu jako žánru. Výklad o komiksu vychází zejména z knihy francouzského 

teoretika Thierryho Groensteena Stavba komiksu. V další části je stručně popsán obsah 

komiksů a také charakteristika periodik, ve kterých se nacházely zkoumané kritické 

články. V poslední části je uskutečněna reflexe kritických článků a jejich srovnání. 

Práce se zde rovněž zabývá kritickými texty o filmech, které byly natočeny na základě 

vybraných komiksů. Jedná se o snímky Vrána, Hellboy, Strážci – Watchmen a Z pekla. 

Hodnotí se, do jaké míry kritici využívali komiksová díla při analýze filmových 

adaptací. V závěru jsou analyzovány kritické texty v jednotlivých médiích, snahou je 

najít společné znaky a zjistit, které z nich splňovaly kritéria vyplývající z teoretické 

části práce.  
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1. Pojmy, zdroje a popis analýzy kritických text ů 

 

1.1 Komiks jako médium 

 

Komiks je médium, ve kterém se v širokém smyslu spojuje obraz a písmo. Jeho 

jednoznačná definice zatím neexistuje a mnoho teoretiků se různí v názorech na to, čím 

komiks ve skutečnosti je.  

Základní jednotkou komiksu je podle Thierryho Groensteena takzvaná viněta. 

Jedná se o: „Fragmentární komiksový obraz uchycený v rozbujelém systému; nikdy 

tedy nevytváří celek výpovědi, ale může být sama chápána jako složka širšího 

mechanismu.“2  

Sled několika vinět může mít řadu označení, začneme tedy od nejmenšího počtu. 

V novinách nejčastěji nalézáme komiksový strip, což je sled několika dějově 

propojených obrázků (obyčejně tří až čtyř). Většinou se jedná o humorný příběh 

zakončený pointou. Strip může být samostatným příběhem nebo pouze jedním dílem 

z dlouhé série.   

Soubor několika vinět nebo stripů na jedné stránce tvoří arch, jak jej nazývá 

Thierry Groensteen. „V českém prostředí si pro arch většinou vystačíme s poněkud 

obecnějším výrazem stránka. (Ve frankofonním prostředí se používá termín planche, 

celostránková ilustrace.) V češtině bývá arch označován i termínem panel.“3 

Komiks ovšem může tvořit celý časopis, komiksový román nebo grafickou 

novelu. Groensteen to označuje za album. Podle něj se jedná o „archy sdružené do 

formátu knihy“.4  

Scott McCloud se ve své knize Jak rozumět komiksu definuje toto médium jako 

záměrnou juxtaponovanou5 sekvenci kreslených a jiných obrazů, určenou ke sdělování 

informací nebo k vyvolání estetického prožitku.6  

                                                 
2 GROENSTEEN, Thierry. Stavba komiksu. 1. vydání. Brno: Host, 2005. s. 199.  
3 GROENSTEEN, ref. 2, s. 198.  
4 GROENSTEEN, ref. 2, s. 195. 
5 juxtapozice = položení dvou prvků vedle sebe (Akademický slovník cizích slov. 2001. s. 358). McCloud 
to popisuje jako pozici dvou či více prvků vedle sebe (MCCLOUD, ref. 6, s. 7)  
6 MCCLOUD Scott. Jak rozumět komiksu. 1. vydání. Praha: BB/art, 2008. s. 9.  
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Sekvenčnost je pro komiks důležitá, protože díky ní se v komiksu vypráví 

příběhy. Groensteen je charakterizuje jako „segment vyprávění (sled několika vinět), 

charakterizovaný jednotou děje anebo místa“.7  

Komiks je dále charakteristický svou kresbou. Existují různé styly různých 

kreslířů, jedná se například o karikaturu nebo realismus. Kresbou lze vyjádřit v podstatě 

cokoliv. Dokáže skutečnost vyjádřit reálně či abstraktně, zjednodušit význam sdělení, 

vyjádřit náladu. Co je ovšem nejčastějším předmětem kresby v komiksu? Může to být 

kresba lidí, tedy postav, nebo vykreslené prostředí, ve kterém se příběh odehrává, ale 

také ztvárnění řady věcí, co se v komiksu vyskytnou.  

V knize Thierryho Groensteena se píše toto: „Přítomnost minimálně jedné stálé 

postavy je jedním z nejvýraznějších atributů komiksu. Nicméně toto pravidlo se dá 

obejít, v komiksu nemusí být přítomna žádná lidská bytost, ale pouze metaforizované 

dekorace či objekty; postava může být přítomna pouze „podprahově“ (projevovat se jen 

prostřednictvím verbální narace); může být neidentifikovatelná (autor se vyhýbá 

zobrazení jejích fyzických rysů, nebo je naopak zobrazena v neustále mutované 

podobě); postava náleží ke skupině nerozlišitelných bytostí; postava se obnovuje 

v každé vinětě, její přítomnost je omezena na jediný výskyt.“8  

Postavy často něco vyjadřují samy o sobě, ale pokud chtějí promluvit, jsou jim 

slova vkládána do úst pomocí bublin. V nich se nachází text promluvy. Poprvé se 

bublina objevila v komiksovém stripu Happy Hooligan od Fredericka Burr Oppera. 

Vycházel mezi lety 1900 a 1932. Ale mluvit uměl v roce 1896 už Yellow Kid kreslíře 

Richarda F. Outcalta.9   

Historie tohoto specifického média by se dala nalézt už v dobách starověkých 

civilizací, které používaly obrázkové písmo. Dnešní podoba komiksu se ovšem začala 

tvořit na počátku 20. století. V USA například vycházely nejprve humorné stripy, které 

vyprávěly nějaký vtip nebo ironizovaly aktuální dění.10  

První, kdo začal vyprávět příběh, byl Rudolph Dirks, proslavil se zejména stripem 

The Katzenjammer Kids (poprvé v roce 1897). S příběhy na pokračování přichází až 

výše zmíněný Frederick Burr Opper.11 

                                                 
7 GROENSTEEN, Thierry. Stavba komiksu. 1. vydání. Brno: Host, 2005.   
8 GROENSTEEN, ref. 7, s. 197.  
9 KRUML, Milan. Comics: stručné dějiny. 1. vydání. Praha: Comics Centrum, 2007. s. 20 – 36. 
10 KRUML, ref. 9.   
11 KRUML, ref. 9.  
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Komiksové stripy nejprve vycházely jako nedělní příloha v časopisech a 

novinách. Pravidelný denní strip se prosadil až kolem roku 1907.12 Od denního stripu se 

pak kreslíři a zejména vydavatelé novin odhodlali zařadit do svých novin celé 

komiksové stránky, kde vycházely příběhy na pokračování. V pozdějších dobách došlo i 

na komiksová alba a romány.   

 

1.2 Teoretická východiska kritiky 

 

Northrop Frye13 kritiku rozděluje na několik kategorií a poukazuje na to, že kritika má 

řadu vlastností vědního oboru. S tím se ztotožňuje také český literární teoretik Václav 

Černý ve své knize Co je kritika, co není a k čemu je na světě.14 Ze studia odborných 

textů vycházejí kritéria, podle kterých se budou posuzovat kritické texty o vybraných 

komiksech.  

Kritika analyzuje literární dílo, provádí ji člověk, nejčastěji publicista, aby 

zhodnotil jeho kvalitu. Kdo je tedy kritik a co potřebuje znát? Podle Northropa Frye 

kritik čerpá z osobní zkušenosti s literaturou, Frye ale upozorňuje na rozdíl mezi 

literárním vědcem a literárním publicistou. Oba přistupují k literatuře jinak. Vědec se 

například zabývá studiem jednotlivých autorů nebo studiem určitého období, které se 

vyznačuje myšlenkovým proudem – třeba romantismem.15  

Polemiku nad rozdíly mezi vědcem a kritikem nalezneme také u Václava 

Černého, který tvrdí, že „není skutečného kritika, který by mohl nezahrnovat vědce; ale 

opačným směrem proud jednoty neprobíhá, vědec, jehož vědeckým oborem je umění, 

naprosto není ještě uměleckým kritikem“.16   

Publicista tedy může k hodnocení díla přistupovat vědecky, na druhé straně má 

jistou zkušenost s literaturou, přečetl řadu knih, a spíše na základě toho soudí umělecká 

díla nová.  

Černý v tomto ohledu nabízí vysvětlení. Podle něj se umělec ve svých dílech snaží 

o nalezení podstaty či dotvoření skutečnosti a o pochopení smyslu lidského bytí.  

Stejným způsobem přistupuje k hodnocení uměleckého díla kritik. „Nuže v čem jiném 

                                                 
12 KRUML, Milan. Comics: stručné dějiny. 1. vydání. Praha: Comics Centrum, 2007. s. 20 – 36.  
13 FRYE, Northrop. Anatomie kritiky. 1. vydání. Brno: Host, 2003.  
14 ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. 1. vydání. Brno: Blok, 1968. edice Hosta 
do domu.  
15 FRYE, ref. 13, s. 25.  
16 ČERNÝ, ref 14, s. 59. 
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by pak mohla záležet kritika než v soudu, jestli se umělcovi toto docelení skutečnosti 

podařilo, v čem se podařilo, do jaké míry a proč? Kritik se ztotožní s tvořivým úmyslem 

básníka a domýšlí, dotváří a doceluje, co domyslil a docelil básník, a činí to v jeho 

stopách; snaží se zjistit, v čem se básník nemýlil anebo mýlil a třebas i lhal, a hodnotu 

básníkova díla měří a soudí obrazem téhož díla ideálně dovršeného.“17  

V ideálním případě by publicista mohl vycházet z práce literárního vědce. Frye 

tomu ovšem příliš nevěří: „Literární publicista či mluvčí daného kritického postoje 

s tímto materiálem umí nakládat jen nahodile a namátkou, k literárnímu vědci přitom 

často přistupuje jako Hamlet k hrobaři: ignoruje vše, co je mu předkládáno, a vybere si 

jen kuriózní lebku, nad níž může moralizovat.“18 Tyto dvě role se tedy navzájem 

ovlivňují, ale vzájemně se nemohou nahrazovat.   

 

Součástí kritiky jsou hodnotové soudy, které určují, jak je dílo kvalitní. Mohou 

být obsaženy přímo v textu kritiky, velmi často na konci článku v podobě shrnujícího 

tvrzení. Existují také hodnocení v podobě procentní škály či počtu hvězdiček vedle 

článku. Podle Praktické encyklopedie žurnalistiky se hodnocení vyskytují především 

v recenzích, které mají kratší prostor na posouzení uměleckého díla.19  

Northrop Frye se zmiňuje zejména o komparativních hodnotových soudech a 

právě s nimi se lze nejčastěji setkat při studiu kritik komiksů. 

Komparativní kritika se rozděluje dále na dva druhy. První se snaží vztáhnout dílo 

k osobě autora a druhý klade důraz na současného čtenáře a sleduje styl, techniku, 

složitost významu a obrazná připodobnění.20 První druh komparativní kritiky tedy hledá 

pohnutky pro vznik díla, v druhém případě se jedná o hodnocení kvalit.  

Frye ovšem vysvětluje svůj pohled na kritiku básní, zajímal se především o 

psanou literaturu. V případě kritiky komiksů jejich autoři hodnotí také grafickou 

stránku, která ke komiksu neodmyslitelně patří.  

 

Kritik je zároveň jakýmsi propagátorem, ať už knihy, filmu nebo zmíněného 

komiksu. I na jeho soudu může záležet, jak se bude dané dílo prodávat a jak bude 

přijímáno čtenáři. Frye k tomu dodává: „Literární praktik a autor zdaleka nejsou totožní, 

                                                 
17 ČERNÝ, ref. 16, s. 60. 
18 FRYE, Northrop. Anatomie kritiky. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. s. 26.  
19 OSVALDOVÁ, B. HALADA, J. a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. Vyd. 3. Praha: Libri, 2007. 
20 FRYE, ref. 18, s. 38.  
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i když se jejich funkce často kryjí; literární teoretik a konzument literatury nesplývají 

v jedno už vůbec, a to ani tehdy, koexistují-li v osobě jednoho člověka.“21  

Hodnocení kritika je ale velmi subjektivní. Frye to vysvětluje tím, že „kritik má 

subjektivní zkušenostní základ, utvářený povahou a každým kontaktem se slovy, tedy i 

s novinami, reklamami, rozhovory, filmy a vším, co četl už v devíti letech“.22 

Kvalita kritiky tedy závisí na pojetí literárního publicisty. Pozitivní je zapojení 

osobních zkušeností a celkový kulturní rozhled. Díky tomu čtenář dostane možnost 

pochopit dílo a zasadit si je do kontextu tvorby a vývoje žánru, zejména srovnání 

s předchozí uměleckou tvorbou. Autor kritického článku nemusí přejímat roli literárního 

vědce, musí při psaní brát v potaz zaměření časopisu a cílovou skupinu čtenářů. Texty 

tedy v některých případech mohou být méně hodnotící, čímž se možná ztrácí kvalita 

kritického přístupu a kontext, ale články jsou poté přístupné i nenáročné veřejnosti.  

 

1.3 Metoda práce  

Práce se zabývá hermeneutickou analýzou kritik a recenzí, které byly vyhledány v 

časopisech Ikarie, Týden, Host a v deníku Lidové noviny. Články se týkaly pěti 

angloamerických komiksů a jednoho slovenského.  

Uvedená periodika se buď zabývají literaturou, nebo mají alespoň rubriku, kde 

informují či vydávají kritické texty o nových publikacích. Byla zvolena na základě 

předpokladu, že se zde naleznou požadované texty.  

Kritické texty o komiksech Z pekla a Strážci – Watchmen jsou porovnávány mezi 

sebou, stejně tak články o dílech Hellboy: Sémě zkázy, Sandman: Krajina snů a Oskar 

Ed. Srovnávají se především ty články, které spojuje společné téma nebo autor. Práce 

zkoumá, jak je v nich celkově hodnoceno dílo, jeho vizuální stránka, jakým způsobem 

se přistupovalo k popisu děje nebo do jaké míry se dílo dávalo do kontextu s osobností 

autora.  

Práce se snaží postihnout intence kritiků a hledá specifické argumentační názory. 

V případě recenzí na stejné dílo je předpokladem nalezení společných rysů, které ovšem 

budou podány a zhodnoceny rozdílným způsobem v závislosti na osobnostech 

publicistů.  

                                                 
21 FRYE, Northrop. Anatomie kritiky. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. s. 37.  
22 FRYE, ref. 21, s. 47.  
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2. Charakteristika vybraných komiks ů a periodik 

2.1 Přínos vybraných komiks ů  

 

„Po pokračující expanzi v poválečném období se žánr (komiksu) nově formuloval od 

osmdesátých let 20. století směrem k závažnosti výpovědi (autobiografický Maus 1986, 

1991 Arta Spiegelmana) a parodii (Donžon L. Trondheima a J. Sfarra). Rozmnožily se 

intertextově pojaté komiksy s postavami z klasického kulturního odkazu (dvoudílná 

Liga výjimečných A. Moora - K. O´Neila, 1999, 2003). Alan Moore je autorem scénáře 

komiksového románu Z pekla (kresba E. Campbell 2003), v němž přesné sociologické 

postřehy o viktoriánské Anglii zatemňují skutečnou realitu.“23  

Komiksy, které se vyskytují v této práci, mají řadu těchto významných rysů, jichž 

si všímali i kritici. Jedná se nejenom o na svou dobu přelomovou práci s dějovou linkou 

a sledem vinět (komiks Strážci – Watchmen), ale také o důraz na historickou přesnost a 

doslova vědeckou práci s historickými prameny (komiks Z pekla). To je typické 

zejména pro scénáristu Alana Moora, který se odvážil experimentovat se svými výtvory 

a posouval tak hranice komiksu jako žánru i média. Dokázal tak, že je komiksem možné 

vyjádřit cokoliv.  

V komiksu Z pekla24 je například zpracována verze příběhu o Jacku Rozparovači, 

kterým je v tomto případě William Withey Gull, dvorní lékař královny Viktorie. Alan 

Moore důkladně prostudoval dobové materiály i pozdější publikace o vraždách pěti 

prostitutek v londýnské čtvrti Whitechapel. Základy komiksu položil na knihách Iana 

Sinclaira, autora hawksmoorovské25 mytologie, podle nichž jsou některé významné 

památky v Londýně uspořádány do mystického vzoru.26 Dále Moore vycházel z knihy 

Stephena Knighta Jack Rozparovač: Definitivní řešení z roku 1976. Jedná se o 

domněnku, že britská královna pověřila svého dvorního lékaře Williama Gulla, aby se 

vypořádal s pěticí prostitutek, které ohrožovaly dobré jméno královské rodiny. Gull 

                                                 
23 ČEŇKOVÁ, Jana: Komiks pro děti a mládež In: ČEŇKOVÁ, Jana a kolektiv. Vývoj literatury pro děti 
a mládež a její žánrové struktury. 1. vydání. Praha: Portál, 2006. s. 152.  
24 MOORE, Alan; CAMPBELL, Eddie. Z pekla. 1. vydání. Praha: BB art, 2003.  
25 Architekt Nicholas Hawksmoore na začátku 18. století postavil 6 kostelů, u kterých se později skutečně 
staly vraždy přisuzované Jacku Rozparovačovi.    
26 NAGY, Ladislav. Londýn – město jako tělo, text a literární postava. Host. 2004, č. 3, s. 39. 
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ovšem vraždy pojal jako zednářský rituál a páchal je na vybraných lokalitách v Londýně 

blízko kostelů Nicholase Hawksmoora.27  

Moore postupoval jako autor literatury faktu, načerpal velké množství 

věrohodných informací a spojil je v příběh, který ukazuje, jak události mohly kdysi 

proběhnout. Rozsah svého bádání vysvětluje v podrobných dodatcích na konci komiksu. 

V samotném díle se projevuje velký důraz na historickou hodnověrnost a také Moorova 

záliba v bezpočtu různých detailů, jak situačních, tak graficky ztvárněných, díky nimž 

ukazuje život různých společenských vrstev v Londýně na konci 19. století. Popsán je 

třeba život chudých žen, které se musely ve městě živit jako prostitutky. Z pekla tímto 

splňuje důležitý znak viktoriánského románu, vyskytují se v něm rovněž prvky 

detektivky, historického románu či hororu. Ukazuje se tedy, že se jedná o 

mnohovrstevné dílo napsané a zpracované v duchu postmodernismu.28  

Alan Moore na komiksu spolupracoval s kreslířem Eddiem Campbellem. Z pekla 

vyšlo v knižním vydání v roce 1999. V České republice se objevilo v roce 2003 (viz. 

Příloha 1).29 

V komiksu Strážci – Watchmen30 se Alan Moore uchýlil k experimentu se 

superhrdinským žánrem a s technikou vyprávění. Děj se odehrává v alternativním světě 

v roce 1985, ve kterém došlo k vyostření vztahů mezi Spojenými státy a Sovětským 

svazem a hrozí nukleární válka. Dojde k vraždě Edwarda Blaka, jednoho z bývalých 

Strážců (lidí, kteří se oblékali do kostýmů, aby bojovali se zločinem) a začne 

vyšetřování vedoucí k rozkrytí rozsáhlého spiknutí. Hrdinové zde nemají nadlidské či 

nadpřirozené schopnosti jako v jiných podobných komiksech, ale jsou to obyčejní lidé. 

Vyskytuje se tady ale všemocná postava Doktora Manhattana, ovlivňující události 

v celém příběhu. Ukáže se ovšem, že ani on jako ztělesněný bůh nedokáže ovlivnit běh 

dějin a spasit svět.  

Moore se v retrospektivních kapitolách zabývá osobnostmi hlavních postav, 

motivy pro boj se zločinem a vývojem jejich charakteru, do komiksu přitom 

zapracovává ukázky z fiktivní knihy o superhrdinech nebo výstřižky z novin, čímž 

dodává vyprávění autentičnost. Hledá podstatu lidství a toho, do jaké míry je možné 

                                                 
27 MANDYS, Pavel. V pekle fakt a fabulace. Týden. 2004, č. 6, s. 72. 
28 MANDYS, Pavel. V pekle fakt a fabulace. Týden. 2004, č. 6, s. 72. 
29 MOORE, Alan; CAMPBELL, Eddie. Z pekla. 1. vydání. Praha: BB art, 2003. 
30 MOORE, Alan; GIBBONS, Dave; HIGGINS, John. Strážci: Watchmen. 1. vydání. Praha: BB art, 
Crew, 2004.  
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porozumět jednání druhých a odpustit.31 Zamýšlí se nad smyslem naší existence a 

principy vyššího dobra. Pozoruhodné je také zapojení dějově nesouvisejícího komiksu 

Příběhy černé lodě32, který vznikl speciálně kvůli tomuto účelu. V určitých pasážích, 

kde je potřeba podtrhnout atmosféru vyprávění, se viněty jednoho komiksu střídají 

s vinětami druhého. Přitom ve vinětách Strážců se objevují dialogické bubliny 

z Příběhů černé lodě a naopak.  

Grafickou stránku Strážců měl na starost kreslíř Dave Gibbons a kolorista John 

Higgins. Původně komiks vycházel jako dvanáctidílná série v 80. letech, dočkal se ale 

knižního vydání. Česky vyšel v roce 2004 (viz. Příloha 2).33 

Komiksy Strážci – Watchmen a Z pekla se objevují v několika seznamech 

zahrnujících nejlepší komiksy a grafické novely všech dob. Například v článku 50 

nejlepších grafických novel na webu ForbiddenPlanet.com jsou Strážci na druhém místě 

a Z pekla na čtvrtém.34 V jiném seznamu 30 zásadních grafických novel na webu 

vydavatelství DC Comics jsou Strážci na první příčce.35  

Na desátém místě v seznamu 50 nejlepších grafických novel se vyskytuje komiks 

Hellboy: Sémě zkázy36. Jeho autor, scénárista a kreslíř Mike Mignola, není takový 

experimentátor jako Alan Moore, ale přesto vytvořil populární sérii s hlavním hrdinou 

pocházejícím z pekla.  

Hellboy je démonické stvoření s upilovanými rohy a kamennou pravačkou. Na 

svět byl vyvolán okultistickým experimentem na konci druhé světové války. Malého 

vyděšeného démona se ujal doktor Bruttenholm a vychoval z něj přítele lidí. Jako 

dospělý se Hellboy stává vyšetřovatelem Úřadu paranormálního výzkumu a obrany, aby 

ochraňoval lidstvo před nadpřirozenem. V díle Sémě zkázy pátrá po osudu expedice, 

která se vydala na severní pól prozkoumat zbytky starověkého chrámu.   

Mignola vytvořil kombinaci hororu a fantasy příběhu, nechal se přitom inspirovat 

mýty řady národů, okultismem a také spisovatelem Howardem Phillipsem 

                                                 
31 ČEPELÁK, Vojtěch. Superhrdinové jako my. Host. 2005, č. 5, s. 62. 
32 V originále Tales of the Black Freighter. Příběh o námořníkovy, ze kterého se stane vyvrhel a skončí 
jako pirát. 
33 MOORE, Alan; GIBBONS, Dave; HIGGINS, John. Strážci: Watchmen. 1. vydání. Praha: BB art, 
Crew, 2004. 
34 50 Best Of The Best Graphic Novels. Forbidden Planet [online]. 2009 [cit. 2011-12-27]. Dostupný 
z WWW: <http://forbiddenplanet.com/picks/50-best-graphic-novels/>. 
35 DC Comics: 30 Essential Graphic Novels. DC Comics [online]. [cit. 2011-12-27]. Dostupný z WWW: 
<http://www.dccomics.com/sites/essential30/>. 
36 MIGNOLA, Mike; BYRNE, John. Hellboy: Sémě zkázy. 2. upravené vydání. Praha : Comics Centrum, 
2007.  
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Lovecraftem37, v jehož povídkách se vyskytuje téma uvězněných bohů, kteří se snaží 

proniknout do našeho světa a zničit ho. Komiks má tedy velmi temnou atmosféru, 

podtrhuje ji nejen kontrastní kresba, ale i výjevy z Apokalypsy malíře Albrechta 

Dürera38, které jsou zakomponovány do částí mezi kapitolami. Z komiksu výrazně 

vystupuje svítivě rudá postava hlavního hrdiny, ten příběh odlehčuje díky trefným 

komentářům a také svým přístupem k řešení problémů – nejdřív se snaží domluvit a pak 

neváhá použít veškerou svou nadlidskou sílu ke zničení protivníků.  

V České republice vyšel komiks v roce 2002 (viz. Příloha 3). Původně vyšel 

v roce 1994 pod anglickým názvem Hellboy: Seed of Destruction. Na tomto díle 

Mignola spolupracoval s komiksovým umělcem Johnem Byrnem.39 

Podobně výrazný je také hlavní hrdina Erik v komiksu Vrána40 od autora Jamese 

O’Barra. Má ovšem vizáž rockera s černobíle pomalovaným obličejem a hlavní 

motivací jeho činů je pomsta. Erik se totiž vrátil ze záhrobí díky duchu Vrány, aby se 

pomstil těm, co zavraždili jeho a především jeho milovanou dívku. Ústřední motiv 

Vrány je svým způsobem jednoduchý. Jedná se o popis krevní msty na zločincích, 

kterou doprovází verše prokletých básníků nebo písně některých rockových kapel. 

James O’Barr ale zároveň v komiksu vyjadřuje pocit ztráty a velkou lítost nad 

vzpomínkami na minulost, protože sám také přišel o přítelkyni. Vytváření tohoto 

komiksu byl jeden ze způsobů, jak se autor vyrovnával s vlastním zármutkem. Vrána 

(anglicky The Crow) vyšla v České republice v roce 2003 (viz. Příloha 4), tedy o čtrnáct 

let později než v USA. Autorem je pouze James O’Barr.41   

Pokud se vrátíme k seznamům nejlepších komiksů všech dob, například na 

stránkách ForbiddenPlanet.com nalezneme některé komiksy ze série Sandman od 

scénáristy Neila Gaimana. Komiks Sandman: Krajina snů42 zde bohužel není, ale o jeho 

kvalitě může svědčit třeba ocenění World Fantasy Award z roku 199143 za nejlepší 

povídku. Kniha je rozdělená do čtyř krátkých příběhů, ve kterých nějakým způsobem, 

                                                 
37 Spisovatel a literární kritik, který žil v letech 1890 – 1937. Je považován za jednoho z průkopníků 
hororové literatury a fikce. U nás jsou známé především jeho povídky Dagon a Volání Cthulhu.  
38 Německý malíř a grafik, který žil na přelomu 15. a 16. století. Cyklus Apokalypsa je dřevořezba 
zobrazující biblický konec světa.   
39 MIGNOLA, Mike; BYRNE, John. Hellboy: Sémě zkázy. 2. upravené vydání. Praha : Comics Centrum, 
2007. 
40 O’BARR, James. Vrána. 1. vydání. Praha: Comics Centrum, 2003.  
41 O’BARR, ref. 40. 
42 GAIMAN, Neal. Sandman: Krajina snů. 1. vydání. Praha: Crew, 2005.  
43 1991 World Fantasy Award Winners and Nominees. World Fantasy [online]. [cit. 2011-12-27]. 
Dostupný z WWW: <http://www.worldfantasy.org/awards/1991.html>. 
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přímo nebo okrajově, vystupuje postava Pána Snů – Sandmana. Je to bytost mocnější 

než někteří bohové, ale může ovlivňovat pouze záležitosti týkající se říše Snění.  

Neil Gaiman je dalším autorem, který se nechává inspirovat mýty, v komiksové 

sérii o Sandmanovi se objevují náměty z řecké, africké či arabské mytologie. V Krajině 

snů se jedna z povídek věnuje nešťastnému osudu múzy Kalliopé, v další povídce 

vystupuje spisovatel William Shakespeare, zde je podáno alternativní vysvětlení pro 

vznik hry Sen noci svatojánské.  

Krajina snů (anglicky Dream Country) je v pořadí třetí díl o Sandmanovi. U nás 

vyšel v roce 2005 (viz. Příloha 5), v USA už v roce 1990. Na komiksu se podíleli tři 

kreslíři – Charles Vess, Kelley Jones a Colleen Doran.44  

První díl komiksu Oskar Ed45 slovenského autora Branko Jelinka je ze současnosti 

a věnuje se některým problémům dnešního moderního světa. Setkáváme se zde 

s podivným hrdinou, který má neurčitou tvář, hlavu ve tvaru mandle a na ústech nosí 

přišroubovaný náhubek. Také dovede, i když ne vědomě, oživovat obyčejné věci, které 

si pak chtějí povídat s ním i s dalšími lidmi. Snaží se proto svou schopnost skrývat, ale 

kvůli tomu se odcizuje přátelům a dostává se i do problémů s policií. Jelinek vytvořil 

absurdní atmosféru, kdy obyčejné věci jako rohlík nebo tříkolka získávají ústa a stanou 

se velmi upovídanými společníky. Ve fantasy žánru jsou mluvící předměty zcela běžné, 

ale v tomto komiksu se z nich stávají nepřirozené a děsivé věci. Komiks Oskar Ed se 

tak snaží poukázat na odcizenost moderního světa a dnešní konzumní společnosti.46   

První díl z trilogie vyšel v roce 2003 (viz. Příloha 6), druhý díl byl vydán o rok 

později a poslední část se objevila v roce 2006.  

2.2 Vybraná periodika s kritickými texty 

 

V dnešní době je psaní o komiksu stále běžnější. Komiks do našeho povědomí 

neproniká jen jako okrajová záležitost, kterou se zabývá určitá skupina lidí, můžeme si 

ho všímat všude kolem nás. Během října tohoto roku se například v pražském metru 

objevily typicky komiksové kresby od českých umělců, cílem akce prý bylo „zvýšení 

kvality cestování“.47 Po roce 2000 ovšem komiks natolik rozšířený nebyl, spíš se 

                                                 
44 GAIMAN, Neal. Sandman: Krajina snů. 1. vydání. Praha: Crew, 2005. 
45 JELÍNEK, Branko. Oskar Ed : 1. díl. 1. vydání. Praha : Mot, 2003.  
46 ČEPELÁK, Vojtěch. V čelistech podivnosti. Ikarie. 2004, č. 1, s. 47. 
47 SEDLÁČEK, Jakub. Pražské metro zkrášlují komiksy. Vladimir 518 nakreslil bezdomovce, Švejdík 
básníka. iHNed [online]. 27. 10. 2011[cit. 2011-12-29]. Dostupný z WWW: <http://life.ihned.cz/c1-
53420870-prazske-metro-zkrasluji-komiksy-vladimir-518-nakreslil-bezdomovce-svejdik-basnika>. 
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jednalo o okrajovou záležitost. Tehdy se ale do České republiky začaly dostávat 

významné komiksy ze zahraničí, v některých případech se jednalo o skutečně 

přelomová díla (Z pekla, Strážci), která musela být nějakým způsobem reflektována i 

v periodikách.  

Při hledání článků je potřeba na jedné straně určit, čeho se mají týkat. V předchozí 

podkapitole byly představeny komiksy a uveden jejich přínos či zajímavé rysy, kterých 

si případní kritici mohou všímat. Na straně druhé je potřeba určit, kde budou kritické 

články vyhledány.   

Nacházely se v periodikách, která se věnují literatuře nebo v nich vycházejí 

hodnocení a recenze nových knižních titulů. Výběr je to z části náhodný, ale minimálně 

ke kritice mají všechna periodika nějaký vztah. Z hlediska žánrů je komiksům nejblíže 

Ikarie. Jedná se o měsíčník, jehož hlavním tématem je literatura z oblasti science 

fiction, fantasy a hororu. Vycházel mezi lety 1990 a 2010, poté byl nakladatelstvím 

Mladá fronta zrušen. Ve stejném roce začal vycházet jeho nástupce pod jménem XB-

1.48  

V časopise byly otiskovány především povídky autorů, jejichž tvorba odpovídala 

zaměření Ikarie. Část časopisu se věnovala publicistice, a tak zde vycházely recenze na 

nově vydané knižní tituly, popřípadě filmy nebo počítačové hry. Publicistika má ovšem 

menší prostor, protože hlavní část periodika otiskuje beletrii, články jsou proto většinou 

krátké. 

Současné literatuře se pečlivě věnuje také měsíčník Host. Vyvinul se ze 

stejnojmenného sborníku, který vycházel jako samizdat od roku 1985 do 1989. V těchto 

letech ovšem vyšlo jen pět čísel a až po roce 1990 byl tento časopis oficiálně 

zaregistrován jako periodikum. Původně vycházel jednou za dva měsíce.49  

Časopis vydává nakladatelství Host. Je zde možné přečíst si ukázky z nových 

knih, zároveň zde vychází kritika na nové tituly nebo rozhovory a reportáže. Host má 

větší rozsah než Ikarie a článkům je věnován potřebný prostor pro analýzu. 

Další časopis Týden se už nevěnuje převážně literatuře, ale jedná se o 

společensko-politický týdeník. Vychází od roku 2000 a vydává jej společnost Empresa 

Media. Přestože hlavní pole jeho působnosti se týká událostí v české společnosti nebo 

                                                 
48 RÍŠA, Vlado. Ikarie končí… XB-1 začíná! The Queen is dead, long live the Queen! Fantasy Planet 
[online]. 25.11.2010 [cit. 2012-01-02]. Dostupný z WWW: <http://www.fantasyplanet.cz/clanek/ikarie-
konci-xb-1-zacina-the-queen-is-dead-long-live-the-queen-pr>. 
49 Časopis Host v proměnách času. Host [online]. [cit. 2012-01-02]. Dostupný z WWW: 
<http://www.casopis.hostbrno.cz/cs/o-nas/historie>. 
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ve světě a jejich následných analýz, kulturní rubrika reflektuje také novinky v literární 

oblasti.50 Kritiky zde mají svůj prostor, ale je typické, že se často hodnotí několik titulů 

najednou.  

Z denního tisku byly pro účely práce zvoleny Lidové noviny. Jsou v pořadí 

druhým deníkem, který vydává společnost Mafra. Pod různými názvy a s přestávkami 

vycházejí už od roku 1893. Po druhé světové válce se deník přejmenoval na Svobodné 

noviny a k původnímu názvu se vrátil až po květnu roku 1948. Během čtyř let ale jejich 

vydávání zastavil komunistický režim. Od roku 1990 opět vychází jako legálně 

zaregistrovaný deník. Čtenářům nabízí zejména zpravodajství v tradičních rubrikách 

z domova, zahraničí, sportu a z kultury. Dále se poměrně dost věnuje publicistice, kde 

se nachází analýzy, komentáře a sloupky.51  

Lidové noviny mají pravidelnou sobotní přílohu Orientace, která se věnuje umění 

a kultuře. V této části se objevují literární recenze, některé jsou rozsáhlejší, jiné méně. 

Záleží na tématu, kterému se příloha věnuje. Komiksy jsou převážně literární záležitost, 

proto se v práci zjišťovalo, zda o nich vycházejí recenze také ve zpravodajsko-

publicistickém deníku.    

                                                 
50 Soukupova Empresa Media získala časopisy Týden a Instinkt. Česká televize [online]. 30. 9. 2011 [cit. 
2012-01-02]. Dostupný z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-a-technologie/137997-
soukupova-empresa-media-ziskala-casopisy-tyden-a-instinkt/>. 
51 Historie LN. Lidovky [online]. [cit. 2012-01-02]. Dostupný z WWW: <http://epaper.lidovky.cz/lidove-
noviny/kdo-jsme/vice-z-historie>. 
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3. Analýza kritických článků ve vybraných časopisech  

 

Kritické texty o komiksech byly ve všech zmíněných periodikách, je ovšem nutné 

dodat, že všech šest vybraných komiksů kriticky hodnotil pouze časopis Ikarie. Jenom 

tady byly k nalezení články o komiksech Vrána, Sandman: Krajina snů a Oskar Ed. 

Texty v Ikarii  měly podobný rozsah až na recenze na komiks Hellboy a Strážci – 

Watchmen, které dostaly na analýzu větší prostor. Kritici se zde uchylovali k psaní o 

dojmech z díla, o jeho atmosféře a část svých textů postavili na převyprávění příběhu a 

hlavní zápletky, snažili se čtenáře nalákat na zajímavý obsah. Časopis Host věnoval 

prostor dvěma delším textům o komiksech Alana Moora Z pekla a Strážci - Watchmen. 

Kritici se zabývali myšlenkami děl a poukazovali na specifické autorské postupy, 

především na novátorský přístup k vyprávění či detailní sondu do historických reálií.  

V podobném duchu se nesla také rozsáhlá kritika na komiks Z pekla v Lidových 

novinách. Tak důkladnou analýzu ocení spíše nároční čtenáři, nejedná se jen o 

představování nově vyšlé knihy. Články v Hostu a Lidových novinách mohou sloužit 

také k většímu pochopení už přečteného díla. Komiksy od scénáristy Alana Moora byly 

předmětem kritik také v časopise Týden, důraz byl přitom kladen na komiks Z pekla, 

který byl srovnán s literaturou faktu či s jinými díly tohoto scénáristy. Články v tomto 

časopise by mohly být považovány za kombinace obecné recenze a důkladné kritiky, 

spojil se zde přístup publicistů z Ikarie a z Hosta.   

 

3.1 Reflexe kritik v časopise Ikarie a Týden 

 

Co je typické pro jednotlivé kritiky? Začneme u komiksu Hellboy: Sémě zkázy. Ondřej 

Neff ve svém článku52 chválí vydání prvního dílu série o Hellboyovi, předtím se totiž 

čtenáři mohli setkat pouze s kratšími příběhy, které zprostředkovával například časopis 

CREW.53 Hlavní hrdina komiksu zřejmě patří mezi oblíbené postavy recenzenta, a tak 

popisuje spíš jeho život než děj samotného komiksu. Neff se ovšem přes hlavního 

                                                 
52 NEFF, Ondřej. Úředník Hellboy. Ikarie. 2002, č. 6, s. 64. 
53 Příběh Mrtvola vyšel v druhém čísle CREW v roce 1997. V číslech 6 a 7 byl otištěn příběh Vlci ze 
svatého Anastasia, v čísle 16 byl Původ bestie. V časopise COMICS ve čtvrtém čísle vyšla Baba Jaga. 
V časopise MODRÁ CREW (č. 5) pak vyšly Povídky z temnot a jako samostatná kniha vyšla ilustrovaná 
novela Ztracená armáda. (NEFF, ref. 47, s. 64.) 
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hrdinu dostává k výtvarné stránce komiksu a k jeho atmosféře. Kladně hodnotí 

kontrastní nasvícení scén, kde na temných kulisách vyniká právě Hellboy, ale chválí 

také zcela jasnou inspiraci v dílech H. P. Lovecrafta. Podstatná část článku se týká 

vývoje kresby Hellboye, což je přímo v komiksu vidět v dodatcích, a také kariéry 

kreslíře Mika Mignoly.  

 Pavel Mandys v Týdnu54 se tomuto komiksu věnuje jenom v jednom delším 

odstavci. Všímá si a kladně hodnotí podobné věci jako Ondřej Neff, ale na rozdíl od něj 

neprojevuje takové nadšení nad vydáním samostatného dílu Hellboye. Upozorňuje, že 

se jedná o žánr superhdinského komiksu, který podle jeho mínění není příliš kvalitní. 

Dodává ovšem, že hlavní postava nemá výrazné nadpřirozené schopnosti, což je 

netypické pro tento žánr.  

 Obě recenze rozebíraly především hlavního hrdinu a jeho výtvarnou podobu 

v komiksu. Byly použity podobné argumenty, články hledaly podobnost s tvorbou 

komiksového autora Franka Millera. Ondřej Neff ale napsal delší a kvalitnější text, 

přidanou hodnotou je zmínka o kariéře Mika Mignoly nebo shrnutí o tom, v jakých 

periodikách se vyskytovaly kratší příběhy s Hellboyem. Jeho článek se také liší od 

jiných v Ikarii, je delší a obsahuje více souvisejících informací.  

 V časopise Ikarie byly publikovány čtyři recenze o komiksech Vrána, Sandman: 

Krajina snů, Z pekla a Strážci - Watchmen, jejich autorem je Filip Gotfrid. V článku55 o 

Vráně se rozhodl uvést čtenáře do příběhu pomocí několika vět z komiksu, čímž se 

dostal k popisu zápletky a k hlavnímu hybateli děje – pomstě. O té se rozepisuje: 

„Historie stará jako lidstvo samo, ba ještě starší, vezmeme-li v potaz nejprvnější 

provinění, byť se točilo kolem obyčejného a v podstatě zanedbatelného jablka… Po těch 

staletích je proto nemožné vymyslet novou zápletku, lze ji jen jinak vyprávět. A James 

O’Barr to dokázal. Vypráví smutně, tragicky, s nekonečným stýskáním si po milované 

osobě. V přehršli černobílých obrazů se téměř ztrácí základní motiv odplaty a na povrch 

vystupuje, skoro jako vytlačen plastickou linkou pro slepce, nekonečný milostný žal.“56 

Na konci článku, poté co píše o dojmech z komiksu a o motivech Jamese O’Barra 

k vytvoření Vrány, se Filip Gotfrid obloukem vrací na začátek a článek uzavírá stejnými 

slovy. 

                                                 
54 MANDYS, Pavel. Pozdravy z pekel. Týden. 2002, č. 12, s. 82. 
55 GOTFRID, Filip. Vrány stín. Ikarie. 2003, č. 10, s. 48. 
56 GOTFRID, ref. 50. 
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 Podobný styl zvolil v další recenzi57 o komiksu Sandman: Krajina snů. 

Místo úvodu se rovnou věnuje shrnutí příběhu každé ze čtyř povídek. Pojímá to jako 

vyprávění: „Kočky mají odedávna sen o světě, ve kterém je poměr velikostí jich samých 

a lidí přesně naopak. Ten svět kdysi existoval a kočky sní o tom, že se vrátí. Mohl by, 

když budou kočky dostatečně chtít. A přesně o tom je tento Sen tisíce koček. Will 

Shakespeare sní o tom, jak bude rozesmávat i rozplakávat publikum jednou provždy. 

My víme, že se mu to podařilo, ale on to ve své době samozřejmě netušil. A tak přijal 

nabídku na představení pod širým nebem i od podivného, hubeného chlápka v černém, 

kterému se v očích namísto zorniček blýskají dvě nekonečně vzdálené hvězdy. A stejně 

podivné jako přízračný manažer bude tuto noc i publikum.“58 Závěr recenze 

vyjadřuje mírné zklamání, protože tento komiks se skládá pouze z krátkých příběhů. 

Větší kvalitu mají údajně delší díla od Neila Gaimana, v nichž je větší prostor na 

složitou zápletku.  

 Gotfrid se v těchto recenzích zaměřil na příběh komiksů, postavil na nich svůj 

článek a poté hodnotil zajímavé aspekty, které vyplynuly z děje, chtěl na ně upozornit 

čtenáře. Zároveň přizpůsobil styl svého psaní a jakoby se vžil do komiksů, používal 

citace a popisoval zajímavé scény, ale téměř se vyhnul širším souvislostem. To se 

ukazuje i v recenzi59 na komiks Z pekla, kde v převážné části textu píše o příběhu 

zavražděných žen a popisuje jejich domov - městskou část Whitechapel v Londýně. 

Vychází zde opět ze svých dojmů při čtení. Pozastavil se ovšem nad důležitým znakem 

tohoto komiksu. Nastínil a ocenil důkladnou studii, která předcházela jeho vzniku: „Z 

pekla Alana Moora už není komiks, ale grafický viktoriánský román, a ještě mnohem 

více. Spolu se dvěma dodatky (přičemž anotace k jednotlivým kapitolám doporučuji číst 

souběžně) je to nejen giganticky detailní studie skutečných vražd z roku 1888, ale přímo 

literární spiknutí, v ničem nezaostávající za tím, které se prostě (ať už jakkoliv) muselo 

tenkrát odehrát.“60 Tady se širší kontext nakonec objevil, a čtenář tak má alespoň malou 

představu o propracovanosti celého komiksu. Gotfrid zde pokládá otázky, snaží se 

navést čtenáře k tomu, aby přemýšlel o Jacku Rozparovači, a svým způsobem tak 

nabádá k přečtení komiksu Z pekla.  

                                                 
57 GOTFRID, Filip. Postavy snů. Ikarie. 2005, č. 5, s. 47. 
58 GOTFRID, ref. 52. 
59 GOTFRID, Filip. Čáry a máry pod kočáry. Ikarie. 2004, č. 2, s. 47. 
60 GOTFRID, ref. 54. 
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To podporuje i hodnocením kvalitní černobílé kresby Edieho Campbella a celkově 

vyvedeného vzhledu českého vydání, které vypadá dokonce lépe než originální anglické 

vydání.  

 Trochu jiný postup Filip Gotfrid zvolil v úvodu článku61 o komiksu Strážci - 

Watchmen. Rozhodl se srovnat toto dílo od Alana Moora s jinými, které do té doby 

vyšly v českém prostředí. Strážce pak vyhodnotil jako nejlepší dílo, jaké u nás kdy 

vyšlo, připouští ovšem srovnání s Návratem Temného rytíře od Franka Millera (2003). 

Pak se ale znovu obrací k příběhové stránce Strážců a na charakteristice hlavních hrdinů 

dokládá promyšlenost komiksu. Nejsou to nadlidé se superschopnostmi, ale obyčejní 

smrtelníci, kteří bez masky na tváři řeší běžné problémy. To je v článku ukázáno na 

citaci z rozhovoru, kde si hlavní hrdinové vypráví o tragikomické příhodě z minulosti. 

Gotfrid se snaží objasnit jejich funkci v příběhu: „Alan Moore totiž strhl superhrdinům 

jejich vnitřní masky. Je ovšem příliš dobrým autorem, aby bílé zaměnil za černé, aby 

problémy mstitelů jen tak jednoduše vyměnil za problémy světa s nimi. Protože všichni 

mají své problémy, své světlé a temné stránky, celé kontinenty, národy, jejich mocní i 

ten nejposlednější bezdomovec.“62 Nenápadně tak popisuje vedlejší postavy, které 

oživují svět, kde se dějiny ubíraly jinou cestou než ve skutečnosti. Neopomíná zdůraznit 

propojení Strážců s fiktivním komiksem Příběhy černé lodě a také začátky kapitol, kam 

jsou zařazeny výstřižky z novin a výňatky z různých dokumentů, které se vztahují k 

minulosti postav či k událostem v příběhu.  

Tato recenze se svou podrobností a rozsahem podobá textu Ondřeje Neffa, 

Strážci jsou ovšem hodnoceni v kontextu s jiným komiksem a vycházejí z toho jako 

nejlepší dílo, jaké kdy vyšlo. Analýza je prováděna formou vyprávění příběhu, čímž se 

recenzent dostal k důležitým momentům (například milníkům v alternativní historii) a 

pasážím (zmíněné zakomponování žánrově odlišného komiksu o pirátech). V článku je 

také popsána myšlenka zlidštění hrdinů, kteří se v reálně fungujícím světě musí potýkat 

sami se sebou, i když by jako superhrdinové měli zachraňovat svět.   

 Články Filipa Gotfrida mají charakter vyprávěného příběhu, do kterého je 

vložena analýza díla. Vojtěch Čepelák v recenzi63 na první díl Oskara Eda dává větší 

důraz na výklad myšlenek a na popis. Upozorňuje na absurdní temný příběh, který 

nastavuje zrcadlo modernímu světu: „Příběh je krutý, ale ne množstvím mrtvol (ty tu 

                                                 
61 GOTFRID, Filip. Smetana na smetaně. Ikarie. 2005, č. 4, s. 46. 
62 GOTFRID, ref. 56, s. 47. 
63 ČEPELÁK, Vojtěch. V čelistech podivnosti. Ikarie. 2004, č. 1, s. 47. 
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moc nehledejte), nýbrž skutečnou lidskou bolestí a pocitem odcizení. Co čekat od 

hrdiny, který nemá žádnou lidskou tvář a chodí po světě s přišroubovaným náhubkem? 

Tenhle komiks není o rychlém zabíjení, ale o mnohem zákeřnější krutosti lidské 

bezcitnosti a neschopnosti komunikovat. Krátce řečeno, je o odcizenosti moderního 

města a konzumní společnosti – postmoderna může jásat.“64  

Vyústěním článku je doporučení pro čtenáře, co od komiksu čekat, což je změna 

oproti předešlým případům. Kritika má především postihnout záměr díla a zhodnotit, 

nakolik se povedl. Zprostředkovává čtenářům zážitek z knihy a je pro ně vodítkem, co si 

v knihkupectví koupit: „Celkový součet je jasný, pokud upřednostňujete akci, bitevní 

scény nebo geniálně zašmodrchané příběhy, tady se budete nudit – odeberte si dva body 

hodnocení. Pokud hledáte skvěle odvedenou kresbu, detailně prokreslenou, anatomicky 

hodnověrnou, občas experimentující a vizuálně silnou, tak si smlsnete. A jestli vás bere 

mírně nezařaditelná, zčásti depresivní, zčásti podivná a zčásti domácky hořkosladce 

uklidňující atmosféra, kterou popřípadě rádi kombinujete s důkladnou sondou do 

agonizované lidské duše, mohlo by vás tohle dílo taky zaujmout. Není jen tak 

ledasjaké.“65 

 

3.2 Reflexe kritik v časopise Host, Týden a v Lidových novinách 

 

 Vojtěch Čepelák je také autorem jednoho ze dvou kritických textů66 v časopise 

Host. Začíná obecným popisem vývoje superhrdinského komiksu v alternativním světě 

Strážců. „Aféra Watergate kvůli vraždě několika novinářů nikdy nenastala a Nixon je 

stále americkým prezidentem. Hysterické cenzurní tažení z padesátých let proti 

společnosti E. C. Comics, která stálo za pádem comicsu do osidel teenageru, americká 

vláda v této historické alternativně nepodpořila, ale udělala pravý opak, a US comics tak 

dospěl o několik desetiletí dříve. Příčina toho všeho a mnoha dalšího tkvěla 

v superhrdinech, kteří opustili stránky comicsů a stali se realitou.“67 Tuto myšlenku dále 

rozvádí, popisuje průběh alternativních dějin a dostává se tak k zápletce příběhu.  

 

 

                                                 
64 ČEPELÁK, Vojtěch. V čelistech podivnosti. Ikarie. 2004, č. 1, s. 47. 
65 ČEPELÁK, ref. 59, s. 47. 
66 ČEPELÁK, Vojtěch. Superhrdinové jako my. Host. 2005, č. 6, s. 94 – 95. 
67 ČEPELÁK, ref. 61, s. 94. 
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Nezůstává ale u popisu děje, snaží se o výklad autorských intencí Alana Moora. 

Ten se prý zabývá lidstvím a „hledá kořeny v neschopnosti porozumět a odpustit. 

Přemýšlí o podstatě tohoto světa a čtenáři předkládá mnohé teorie dotýkající se smyslu 

naší existence i osudu. Existuje Bůh? Co znamená lidstvo v měřítku vesmíru? Kde je 

pravda? Postavy se ve svých názorech pohybují od krajní levice k ultrapravici, ale 

nakonec je jen na čtenáři, kam se přikloní.“68  

Čepelák se jako jediný z recenzentů Strážců pokusil o pojmenování konkrétních 

politických názorů hlavních postav, ale v celkovém významu recenze je to pouze 

zajímavost. Dále už si všímá podobných věcí jako Filip Gotfrid, ale nevěnuje takovou 

pozornost konkrétnímu popisu postav, spíš zmiňuje, že jsou velmi propracované 

z hlediska historie a charakteru. Poukazuje na zapojení druhotných materiálů v podobě 

výňatků z fiktivních novin a deníků nebo na komiks Příběhy černé lodě, který pomáhá 

umocňovat účinek obrazů a výpovědí. Na tomto dokládá, že Alan Moore z komiksu 

učinil uměleckou formu, která princip střídání vinět a dialogů mistrovsky využívá. 

Zaštiťuje se názory komiksových teoretiků, píše o tom například Scott McCloud, podle 

kterého je možné kombinovat slova a obrazy v komiksu téměř neomezeně.69  

Autorem druhé recenze70 v časopisu Host je Ladislav Nagy. V poměrně dlouhém 

článku velmi pečlivě rozebírá komiks Z pekla, ke kterému se dostává přes zamyšlení 

nad vývojem historického románu ve Velké Británii.  

Polemizuje s tím, že tento žánr byl ještě před padesáti lety jen jakýsi útěk od 

reality k vysněné verzi historie, ale teprve nedávno začal být historický román přijímán 

jako seriózní literatura. Tvrzení podporuje jmény několika význačných britských 

spisovatelů, kteří se uchýlili k psaní o historii – Graham Swift, Barry Unsworth či 

Salman Rushdie. Díky tomu se Ladislav Nagy dostává ke jménům Ian Sinclair a 

Michael Moorcock, jejichž díla nastudoval Alan Moore, aby mohl vybudovat rozsáhlý 

příběh o Jacku Rozparovači.  

Tyto informace pravděpodobně pocházejí ze samotného komiksu a z 

jeho dodatků, kde se o těchto knihách píše. Kritika to ovšem rozvádí: „Právě Sinclair 

v moderní literatuře oživil téma mystického Londýna a ve svých těžko zařaditelných 

textech zkusil literárně uchopit amalgám interpretačních taktik a postupů, které – 

v okultním kontextu – Londýn vykládaly jako pokračovatele egyptské tradice, jako střed 

                                                 
68 ČEPELÁK, Vojtěch. Superhrdinové jako my. Host. 2005, č. 6, s. 95 
69 MCCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. 1. vydání. Praha: BB/art, 2008. s. 152.  
70 NAGY, Ladislav. Londýn – město jako tělo, text a literární postava. Host. 2004, č. 3, s. 39 – 41. 
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světové říše a především jako živý, několikavrstevný organismus. Silně jej v tomto 

ohledu inspirovala architektura Nicholase Hawksmoora, zejména jeho ponuré kostely 

situované ve stejně ponurých částech starého centra. Dalo by se říct, že Sinclair vytvořil 

celou hawksmoorovskou mytologii, okořeněnou notnou dávkou zednářských spekulací 

a okultních dohadů. V ucelenější, čtivější a sensačnější formě ji poté rozvinul Peter 

Ackroyd v thrilleru Hawksmoor a touto teorií se nechal inspirovat i Alan Moore ve 

svém monumentálním komiksu Z pekla, který nyní v českém překladu vydává BB 

art.“71  

Ladislav Nagy se rozsáhle věnuje pozadí vzniku komiksu, aby doložil 

obdivuhodnou složitost celého díla. Používá velmi detailní argumenty na rozdíl od 

Filipa Gotfrida, který svůj názor formuluje jen ve formě tvrzení, že Z pekla je 

viktoriánský grafický román. Recenzent dále popisuje zápletku příběhu, ale pojímá to 

opět jako výklad různých teorií o tom, kdo byl skutečně vrah a proč k vraždám došlo. 

Nenechává se ovšem vést pouze informacemi v komiksu a snaží fabulace uvádět na 

pravou míru. Teorie o rituálním podtextu vražd v blízkosti kostelů architekta 

Hawksmoora je pouze nápad Alana Moora: „(…) kostely stojí na těchto obskurních 

místech jednoduše proto, že Hawksmoor nebyl nejuznávanějším architektem své doby a 

ty nejvýznačnější zakázky dostávali lidé jako Christopher Wren. Sice se nechal silně 

inspirovat starými modely a jeho architektura má blízko k postmodernímu eklektismu, 

nicméně není nic známo o jeho spojitosti s nějakou okultní skupinou. Přesto je to teorie 

zajímavá, konzistentní a hlavně – literárně inspirativní.“72  

Z článku vyplývá, že Z pekla nemá silný a originální příběh, protože ten je dnes 

všeobecně znám a mnohokrát zpracován v různých publikacích, ale obsahuje nové 

hypotézy nutící čtenáře k zamyšlení a pochybnostem. A to je tedy největším přínosem 

tohoto komiksu. Podle Ladislava Nagye je komiks Z pekla „odvážné zkoumání toho, 

kam až komiks může jít, geniální hříčka s rozsáhlým korpusem literatury, beletrie i 

literatury faktu (…)“73 Není zde doporučení, pro koho je komiks vhodný, jako v recenzi 

na Oskara Eda, článek je zevrubnou studií působivého komiksu, kterou rozhodně 

nebude číst nenáročný čtenář. 

                                                 
71 NAGY, Ladislav. Londýn – město jako tělo, text a literární postava. Host. 2004, č. 3, s. 40. 
72 NAGY, ref. 66. 
73 NAGY, ref. 66, s. 41. 
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Ukazuje se tedy, že Alan Moore je velký experimentátor, který dovede 

z komiksu udělat velkolepé umělecké dílo. Například Martin Foret jej ve svém článku74 

v Lidových novinách přirovnává k autorovi literatury faktu. Dokládá to na pečlivé práci 

a rozsáhlém studiu pramenů - historických analýz či zpráv z policejního vyšetřování. 

Také velmi chválí dodatky v knize, kde je bádání po různých „rozparovačských 

mýtech“ popsáno. Dále uvádí, jak z různých informací a teorií Moore poskládal příběh, 

který propojil pomocí své invence. „Moore nám však nepředkládá monstrózní horor, 

nýbrž syrově realistické vylíčení událostí i toho, co bylo za nimi. Tomuto vyznění 

napomáhá i zvolené médium – vypravěč je zcela upozaděn (na rozdíl od zapáleného 

badatele Dodatků), a před našima očima se tak odbývají jednotlivé scény, které až 

v kontextu se scénami jinými začínají dostávat smysl (pro nás) i význam (pro běh 

událostí). V některých z nich, a opět ne nepodstatných či nepodložených, se setkáme 

třeba i s Oscarem Wildem či Sloním mužem.“75  

Z pekla tedy dokáže obstát jako literatura faktu i jako tradiční román, je to 

mnohovrstevný a důmyslně vystavený komiks. Martin Foret jej neváhá přirovnat ke 

knize Jméno růže od Umbera Eca. V článku se dále uvažuje nad tím, jak detailně je v 

příběhu vykreslen život všech společenských vrstev v tehdejším Londýně. To je vidět i 

na kvalitní kresbě, která vychází z konkrétních předobrazů šatů, staveb nebo rekvizit. 

Vše posiluje dojem a důvěryhodnost vyprávění. 

  Komiks Z pekla podrobil kritice také Pavel Mandys v článku76 v časopise 

Týden. Opět se nevyhnul srovnání s literaturou faktu a s díly spisovatele Miroslava 

Ivanova. Na recenzenty velmi zapůsobila práce Alana Moora (podobně jako zmíněný 

český spisovatel se před samotným sepsáním knihy nejprve věnuje podrobnému studiu 

podkladů), a proto ji ve svých textech velmi zdůrazňovali. Pavel Mandys připomíná i 

předchozí díla jako Liga výjimečných (2002), Top Ten (2003) či Bažináč (2003).77 „Síla 

těchto Mooreových komiksů tkví v detailu, v odkazech a citacích, v postmoderní práci 

s populárním žánrem, k němuž přidává druhý plán. Jedinou nevýhodou pak zůstává 

převaha skrytého pozadí: syžet příběhů (až na Watchmen) není nijak zvlášť originální, 

to hlavní mají komiksoví znalci připravené v jednotlivých obrázcích či dialozích, kde se 

skrývá narážka na vše možné od laciných brakových sešitů až po vrcholná díla 

                                                 
74 FORET, Martin. Přes rameno Rozparovače. Lidové noviny. 17. 1.2004, č. 13, str. 16. 
75 FORET, ref. 69.  
76 MANDYS, Pavel. V pekle fakt a fabulace. Týden. 2004, č. 6, s. 72. 
77 V závorkách je uveden rok, kdy komiksy vyšly v českém překladu.  
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světového malířství.78 Tím je shrnuta podstata i Moorových komiksů, které byly 

vybrány pro účely této bakalářské práce. S originalitou příběhu by se ovšem dalo 

polemizovat, protože ve Strážcích se sice jedná o často používaný motiv spiknutí se 

snahou změnit řád světa, ale vyústění děje je na svou dobu (rok 1986) velmi nečekané.   

 Pavel Mandys také podrobně popisuje styl kresby: „Campbell vše prezentuje 

nervní perokresbou, dovedně zachycuje nevzhledné, ale o to originálnější lidské typy, 

dynamicky pracuje se světlem, stínem i tmou, občas obraz záměrně „ušpiní“, nevyhýbá 

se odpornostem, ale ani si v nich nelibuje. Ukazuje brutální i melancholickou stránku 

oněch událostí, jednotlivé hrdiny v jejich utrpení.“79 Je velmi konkrétní a zároveň se 

snaží o vysvětlení pro takový styl kresby. Naproti tomu Ladislav Nagy se grafické 

stránce téměř vyhnul a popsal kresbu Eddieho Campbella jen jako úsporné tahy a práci 

s kontrastem černé a bílé barvy.  

 Další recenze80 v Týdnu, týkající se Strážců, se o grafické podobě komiksu 

rozepsala mnohem více. Styl kresby tentokrát není až tak důležitý, zdůrazňuje se 

celková úprava, rozložení kapitol a řazení vinět. Vyprávění je v tomto komiksu vedeno 

klasicky diagonálně, ale také horizontálně či vertikálně a v některých případech dochází 

k prolínání rovin, tedy k již několikrát zmíněnému střídání vinět. V popisu narativního 

stylu jde Pavel Mandys dál než ostatní kritici a hodnotí to jako vrchol, který Alan 

Moore zatím nedokázal překonat. Jinak se článek podobá jeho předchozímu, v úvodu 

vzpomíná na jiná díla slavného scénáristy.  

Článek vyšel jen o rok později než ten, co hodnotil komiks Z pekla, a tak 

k seznamu Pavla Mandyse, kde uváděl další Moorovu tvorbu, přibylo jen jedno dílo. 

Označuje Strážce za jistou parodii superhrdinského žánru: „Předně hrdiny nacházíme 

zestárlé poté, co jim byla americkou vládou zakázána oficiální činnost. Zadruhé jen 

jediný, Doktor Manhattan, má doopravdy nadpřirozené schopnosti, ostatní mají oproti 

obyčejným smrtelníkům jen více peněz a vynalézavosti (Sůva), síly (Komediant), 

inteligence (Ozymandias) anebo zarputilosti a pohotovosti (Rorschach). Sledujeme, jak 

se protloukají: cynický Komediant se nechává najímat vládou na speciální mise 

například ve Vietnamu, Ozymandias začal bohatnout na vlastním merchandisingu a i na 

prozíravém investování, jen Rorschach, Mooreovi patrně postava nejmilejší, dále 

pronásleduje zločince, sám stíhaný policií, a žije skromně a osaměle. Nacházíme se 

                                                 
78 MANDYS, Pavel. V pekle fakt a fabulace. Týden. 2004, č. 6, s. 72. 
79 MANDYS, ref. 73.  
80 MANDYS, Pavel. Staří mistři a jejich učedníci. Týden. 2005, č. 5, str. 66. 
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v roce 1985, tedy v době studené války, ovšem v paralelním světě, v němž se Americe 

dařilo lépe než v tom skutečném.“81  

Přistupuje tedy k analýze Strážců podobně jako článek Filipa Gotfrida, který se 

nejprve zaměřil na hlavní hrdiny a poté na události v alternativní historii. Oba 

recenzenti chtěli zdůraznit význam příběhové linie a vztáhli ji ke konkrétním jménům a 

událostem. Vojtěch Čepelák psal o příběhu z obecnějšího hlediska, ale nakonec se 

dobral ke stejnému – k vyústění mezinárodního napětí a k hrozící jaderné válce. Poté už 

se recenze věnovaly popisu a rozboru jiných skutečností.  

 

3.3 Reflexe recenzí na filmy v r ůzných periodikách 

  

Vyjma komiksů Sandman: Krajina snů a Oskar Ed se všechny ostatní dočkaly 

filmové podoby. Jistému srovnávání s předlohami se proto snímky nevyhnuly. Nejvíce 

je to znát v článku82 Jiřího Pavlovského o filmu Hellboy. Zmiňuje, že režisér Guillermo 

del Toro ve filmu odkazuje na několik různých příběhů o Hellboyovi, neuvádí ale jejich 

konkrétní názvy. Čtenář znalý komiksů může z popisu alespoň odtušit inspiraci v 

povídce Mrtvola83. Pavlovský poukazuje také na to, že se do filmu promítl vliv 

spisovatele H. P. Lovecrafta, což se projevuje hororovou atmosférou i výskytem motivů 

z jeho povídek. Podle Dany Křivánkové84 se filmová adaptace komiksů o Hellboyovi 

velmi povedla. Snímek skvěle vystihl podobu i povahu hlavního hrdiny, který vtipně 

komentuje události a při řešení záludných problémů patřičně využívá své kamenné 

pravice. Recenzenti tedy nezapomněli na původní komiks a zmínili důležité znaky, 

které k němu neodmyslitelně patří – podoba a charakteristika Hellboye, atmosféra a 

odkazy na některé příběhy.    

Hodnocení filmové Vrány je v podání Marka Dobeše85 poněkud horší. Film se 

odklonil od původního příběhu, to ovšem není vůbec zmíněno a hodnotí se spíš 

působivost filmu. „(…)děj se mu rozpadá do několika fascinujících klipů spojených 

plytkými a směšně trapnými scénami (neorganicky vklíněny vzpomínky na chvíli 

milostného štěstí, moralizování hlavního hrdiny) (…)“86 Recenze připomíná úspěch 

                                                 
81 MANDYS, Pavel. Staří mistři a jejich učedníci. Týden. 2005, č. 5, str. 66. 
82 PAVLOVSKÝ, Jiří. Satan přichází. Ikarie, 2004. s. 25. 
83 Česky vyšla v roce 1997 v pátém albu edice Modrá CREW. 
84 KŘIVÁNKOVÁ, Dana. Podléhejte bez výčitek svědomí. Lidové noviny, 2004. s. 8. 
85 DOBEŠ, Marek. Nevyrovnaný let vzhůru. Ikarie, 1995. č. 2. 
86 DOBEŠ, ref. 80.  
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komiksu, což bylo způsobeno mimo jiné osobní vlohou autora Jamese O’Barra a jeho 

bolestnou zkušeností, ale srovnávání zde končí. Nejspíš i sám film se od původního díla 

natolik liší, že je v něm těžké hledat znaky komiksu. Zajímavé je hodnocení z odstupu 

několika let na webu kinomol.cz87, kde je snímek Vrána chválen jako naprosto 

povedená kombinace žánrů - hororu, romance a akčního filmu. Jedná se prý o nejlepší 

zpracování komiksového díla, i když není uvedeno nic pro ověření tohoto tvrzení. Autor 

tedy vsadil na svůj dojem a snažil se pro film nadchnout i své možné čtenáře.  

Důkladnější srovnávání s předlohou provedla Jana Kačurová v článku88 o filmu 

Strážci. Rozdělila svůj text tematicky na dvě části, přičemž komiksu se věnuje v té 

první. Shrnuje v ní nejdůležitější momenty a myšlenky příběhu, hlavní postavy popisuje 

už na základě filmu. Podle jejího mínění se tak komplexní dílo nepovedlo převést, 

především se ztratila hloubka postav a složitá zápletka. Došlo tedy k výraznému 

zjednodušení děje, což recenzentka hodnotí jako nepovedené, navíc spíš než 

s předlohou srovnává filmové Strážce s jinou adaptací komiksu 300: Bitva u Thermopyl 

z roku 2006. 

Srovnávání se zcela vyhnul Pavel Žďárek ve svém článku89 v časopise Ikarie. 

Objasňuje sice, že se Z pekla natáčelo podle komiksové předlohy a obě díla spojuje 

fabulování, ale dále se zabývá jenom filmem a jeho zpracováním. Stejně tak psal Pavel 

Mandys90 v časopise Týden, i když zde je recenze ovlivněna krátkým prostorem, bylo 

proto důležitější uvést film.  

Recenzenti tedy používají komiksové předlohy ke srovnávání s filmovými 

adaptacemi. Je jasné, že pokaždé dochází k zjednodušení a přizpůsobení díla filmovému 

plátnu. Je obtížné experimentovat se střihem jako v komiksu Strážci - Watchmen nebo 

jasně zpracovat složitý příběh v krátkém časovém úseku. Kde má komiks možnost 

věnovat celé kapitoly jednomu tématu, film musí mít spád, a proto jsou výsledky 

natáčení podle předloh obecně hodnoceny hůře. Kritici totiž automaticky očekávají 

věrnost komiksům. Výjimkou je Z pekla (článek Pavla Žďárka), kde recenzent 

srovnávání zcela odmítl a psal o filmu jako o samostatném díle, nebyl tedy zatížený 

očekáváním, a Hellboy, který obstál i po srovnání se svým papírovým předobrazem.  

 

                                                 
87 Vorvaň. Vrána. Kinomol [online]. 2.8.2004, [cit. 2011-05-16]. Dostupné z WWW: 
<http://www.kinomol.cz/clanek-2004080201>. 
88 KAČUROVÁ, Jana. Snyderův domek z karet. Lidové noviny, 2009. č. 54 s. 15. 
89 ŽĎÁREK, Pavel. Jack Rozparovač. Ikarie, 2002. s. 61. 
90 MANDYS, Pavel. Z pekla. Týden. 2002, č. 6, s. 68. 
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Závěr 

 

Po srovnání a analýze všech článků se ukazují znaky typické pro jednotlivá média. 

Nejvýraznější a nejvíce plodná je Ikarie. Pokud je potřeba dohledat recenzi na nějaký 

komiks, je pravděpodobné, že bude nalezena právě tady. Není možné zde očekávat 

podrobnou studii díla, ani odborné jazykové výrazy. Autoři spíš využívají barvitého 

jazyka, a zpřístupňují tak své texty pro širokou čtenářskou veřejnost. Převážná část 

kritických textů Filipa Gotfrida (o komiksech Sandman: Krajina snů, Z pekla a Vrána) 

je postavena na hodnocení atmosféry a kvality děje. V podstatě stejné to bylo i v textu o 

Strážcích, i když zde se pokusil vyložit několik stěžejních myšlenek a přidat souvislosti. 

V Ikarii se výrazně vyjímají články Ondřeje Neffa (o komiksu Hellboy: Sémě zkázy) a 

Vojtěcha Čepeláka (komiks Oskar Ed). Neff také píše velmi čtivě, ale do textu zařadil 

mnoho informací navíc (o kresbě a autorovi), takže se nezaměřil jen na samotný komiks 

či převyprávění příběhu. Čepelák se také nenoří do děje, ale snaží se o výklad toho, jak 

dílo působí na čtenáře. Proto místo hodnocení zvolil doporučení, uvedl, pro koho je 

komiks vhodný. Předem počítal s tím, že si článek přečtou potenciální čtenáři 

samotného komiksu a snažil se jim usnadnit rozhodování.  

 Zcela jinak jsou pojaté kritiky v časopise Host. Jejich úlohou bylo představit 

přelomová díla z komiksové scény a vybraly si pro to tvorbu scénáristy Alana Moora. 

Jejich analýza je velmi důkladná a čtenářům spíš poslouží jako odborná příručka při 

čtení komiksu. Odborněji k tomu přistoupil Ladislav Nagy (článek o komiksu Z pekla), 

v rozsáhlém úvodu se věnoval žánrovému zařazení knih o historii a k samotnému 

komiksu se dostal přes rozbor teorií, které se zde objevily. Poskytl tedy podstatné 

souvislosti pro pochopení vzniku Z pekla, povedlo se mu vypíchnout to nejdůležitější. 

Z části se přitom řídil dodatky, kde jsou všechny teorie a vznik komiksu podrobně 

vylíčeny, ale přidal k nim vlastní znalosti. Vojtěch Čepelák (článek o komiksu Strážci) 

se vrátil k obdobnému stylu jako v časopise Ikarie a místo literárních souvislostí rovnou 

objasňoval promyšlenost díla a pokrokové nápady Alana Moora. Jeho článek by mohl 

být tematicky rozdělen na polovinu, v jedné se zabývá obsahem komiksu a v druhé 

hodnotí jeho formu. 

 Průnikem těchto dvou měsíčníků je časopis Týden. Pavel Mandys rovněž 

hodnotil komiksy Alana Moora, a tak se zde některé skutečnosti opakovaly. V článku 

týkající se Z pekla zdůraznil badatelské práce o případu Jacka Rozparovače a s tím 
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související historickou hodnověrnost a intertextovost komiksu. Text o Strážcích má opět 

dvě tematické části, nejdříve se věnuje ději, tedy obsahu, a poté grafické stránce – formě 

zpracování. Jeho recenze jsou ovšem kratší, mnohem konkrétnější v popisu motivů, 

které jsou zásadní, díla dával do kontextu s další tvorbou Alana Moora a také se více 

věnoval kresbě, nehodnotil ji jen v jedné či dvou větách. Čtenář se v Týdnu dostane ke 

zhuštěným informacím, které ovšem neztrácejí kvalitu.    

     Kritika v Lidových novinách (o komiksu Z pekla) se svým pojetím podobá stylu 

časopisu Host. Je rozsáhlá, podrobná, ale místo obecného úvodu se snaží doložit, že 

Z pekla obstojí jako literatura faktu i jako postmoderní román. Zabývá se obdobnými 

skutečnostmi jako předchozí články o stejném komiksu. Tady čtenář najde skutečně 

důkladnou analýzu díla od prvotní myšlenky až po vazbu knihy.  

V periodikách se nacházely recenze a kritiky především na komiksy Strážci – 

Watchmen a Z pekla, což jsou pokroková díla, která komiks jako médium obohatila 

svým novým přístupem. O ostatních vybraných komiksech se psaly především méně 

rozsáhlé recenze a většinou o nich byla zmínka jen v Ikarii  (komiksy Vrána, Oskar Ed a 

Sandman: Krajina snů). Zajímavým společným znakem všech článků je veskrze 

pozitivní hodnocení, žádný z kritiků se o komiksech nevyjadřuje negativně.  

Ze zkoumání vyplývá především to, že kritika je vyhrazena významným 

komiksovým dílům. V literárních časopisech budou zcela jistě nadále dostávat prostor 

srovnávací studie tvorby díla Alana Moora a bude sledováno, kam se jeho tvorba 

posunula a co nového je ještě schopný pomocí komiksu vyjádřit. Časopisy, které se 

zaměřují na současné populární žánry fantasy, science fiction a horor, budou 

pravděpodobně otiskovat recenze na velkou část vycházejících komiksů, ale především 

budou referovat o zavedených sériích a známých autorech. Kritice budou podrobovány 

také zajímavé novinky.  

U filmových recenzí se pro hodnocení využívá předloha, podle které byl daný film 

natočen. Začátky filmových a komiksových recenzí často shodně připomínají vznik 

komiksového díla a představují jeho autora. Filmy na základě komiksů se natáčejí dál a 

měly by být srovnávány, aby čtenář nepřišel o kontext vzniku předlohy.      

O komiksu vychází skutečně kvalitní kritika, před kterou tento žánr dovede obstát. 

Práce se v první kapitole pokusila o výklad kritiky, z čehož vyplynulo, že publicista se 

snaží o nalezení podstaty uměleckého díla či o dotvoření záměru autora. Hodnocení 

provádí na základě své zkušenosti s prameny a odbornou literaturou. Zejména tyto dvě 

skutečnosti se v kritických textech projevovaly, i když každý z kritiků postupoval podle 
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svého. Hodnotícími kritikami byl snad každý text v časopise Ikarie, stejně tak v Týdnu. 

Jednalo se tedy o komparativní kritiku, pokud se budeme držet hodnocení, které nadnesl 

Northrop Frye.91 Jako příklad může posloužit článek Vojtěcha Čepeláka o komiksu 

Oskar Ed, hodnocení pojal jako snahu navrhnout, pro koho je komiks vhodný. Jeho 

komparativní kritika se zaměřovala na čtenáře. Kvalitní a komplexní texty, ve kterých 

se projevily znalosti literárních publicistů (Vojtěch Čepelák a Ladislav Nagy), byly 

především v časopise Host. Zde kritici poněkud upozadili své dojmy z díla, aby dali 

prostor pro výklad a autorský záměr. Komiksy tedy vztahovali k osobám autorů – 

k umělcům. Nejlépe z periodik ovšem vychází Lidové noviny, kde se nacházela celistvá 

a inspirativní kritika Martina Foreta.  

    

                                                 
91 FRYE, Northrop. Anatomie kritiky. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. s. 38. ISBN 80-7294-078-3 
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Summary 

This work was searching for critiques and reviews in Czech magazines and      

newspapers. Appropriate articles were found in four periodicals Ikarie, Host, Týden and 

Lidové noviny.  

The critiques and reviews were compared with one another in order to see how the 

writers and critics analyzed the comic books. A short analysis of film reviews was 

included. Articles were dealing with films which were based on the comic books. Most 

of the critiques were published in magazine Ikarie. However the arcticles were not very 

long and their authors wrote mainly about story of the graphic novels and they mostly 

included rating instead of analysis. These reviews focused on evaluating the comics and 

films and were also describing their impression. Very thorough articles were published 

in magazine Host and in newspapers Lidové noviny. They analyzed only graphic novels 

by Alan Moore, who likes to experiment with comics and who created two remarkable 

comic books From Hell and Watchmen. The critiques were more complex and they 

described some interesting parts of the comic books. Critics tried to describe intentions 

of Alan Moore and their rating was based on their knowledge about comics and 

literature.  

Similar critiques were found in magazine Týden. There were two articles about 

graphic novels by Alan Moore. In these critiques there were not so many facts but their 

author had written articles which were combinations between writing styles of 

magazines Ikarie and Host. The reviews of films and the reviews of comics were 

similar. They were found in magazines Týden and Ikarie. The film reviews were mostly 

based on knowledge of pattern comic books. Films were rated as good. 

The conclusion of this work is that there are critiques mainly about very famous 

graphic novels which also contributed to quality of this genre. Czech critics prefer the 

famous comic books and if there are any critiques in Czech periodicals they are 

especially in literary magazines and magazines about science fiction and fantasy, the 

best one being in newspapers Lidové noviny. Article about From Hell was long and 

there was everything what is helpful for readers to understand the graphic novel.  

There are more reviews but not every medium reflects every comics which is 

published in the Czech Republic.  
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Seznam p říloh 

Příloha č. 1: Obálka komiksu Z pekla (obrázek) 

Zdroj: Minotaur [online]. [cit. 2012-01-02]. Dostupný z WWW: 

 <http://www.minotaur.cz/sfaf/catalog/z-pekla-p-2020.html 

nebo http://knihy.abz.cz/imgs/products/img_180901_main.jpg>. 

 

Příloha č. 2: Obálka komiksu Strážci – Watchmen (obrázek)  

Zdroj: Komiksarium [online]. [cit. 2012-01-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.komiksarium.cz/wp-content/uploads/2008/11/watchmen.jpg 

nebo http://www.komiksarium.cz/?p=1729>. 

 

 

Příloha č. 3: Obálka komiksu Hellboy: Sémě zkázy (obrázek)  

Zdroj: Fantasyobchod [online]. [cit. 2012-01-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.fantasyobchod.cz/images/Hellboy_1_Seme_zkazy0.jpg 

nebo http://knihy.abz.cz/imgs/products/img_241768_main.jpg>. 

 

Příloha č. 4: Obálka komiksu Vrána (obrázek)  

Zdroj: Livre [online]. [cit. 2012-01-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.livre.cz/images/knihy/0091423-23.jpg>. 

 

 

Příloha č. 5: Obálka komiksu Sandman: Krajina snů (obrázek) 

Zdroj: Minotaur [online]. [cit. 2012-01-02]. Dostupný 

z WWW:<http://www.minotaur.cz/sfaf/catalog/normalni_image.php?img=cmx0

485ob.jpg>. 

 

 

Příloha č. 6: Obálka komiksu Oskar Ed (obrázek) 

Zdroj: Eshop Inter Zone [online]. [cit. 2012-01-02]. Dostupný z WWW: 

<http://eshop.inter-zone.cz/static/product/data39/big/oe1.jpg>. 
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