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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Populární kultura byla a je důležitým prostředkem k ovlivnění veřejného mínění a k vzbuzení sympatií či naopak 
antipatií vůči jednotlivcům, skupinám osob či dokonce národům. Důležitost tohoto nástroje vzrůstá během 
období válečných konfliktů či zvýšeného napětí, kdy je „kulturní fronta“ často využívána k zajištění podpory 
většiny obyvatelstva pro záměry a cíle vládnoucích elit. Nejinak tomu bylo i během studené války, a to na obou 
stranách hranice rozdělující pomyslně oba znesvářené bloky.  
Kolegyně Solomennikova si pro svoji bakalářskou práci zvolila právě téma z oblasti kulturní, což není na IMS 
zcela obvyklým jevem. Konkrétně se rozhodla věnovat otázce zobrazování Rusů v americkém populárním filmu 
během studené války i v letech po jejím skončení. Snaží se dokázat, že negativní zobrazování Rusů v těchto 
filmech přetrvalo, byť se zažité stereotypy alespoň částečně proměnily – od agentů sovětských tajných služeb 
během studené války po mafiány a zločince v době současnější a současné. Zároveň ve své práci mapuje 
jednotlivé vývojové etapy amerického populárního filmu s ohledem na tento konkrétní fenomén.   
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Téma, které si autorka zvolila, není jednoduché uchopit. Již samotný výběr relevantních filmových titulů, jejich 
adekvátní analýza, a to s využitím odpovídajícího metodologického ukotvení, je procesem dosti náročným. 
Navíc i časové rozpětí práce je poměrně široké.  
Práce je strukturována chronologicky, což je v tomto případě logické. Vzhledem k povaze práce je jádrem 
výzkumu analýza samotných filmových titulů, podpořená využitím adekvátní odborné literatury. Dá se říci, že 
výběr jednotlivých titulů a jejich relevanci pro svůj výzkum autorka zdůvodňuje relativně přesvědčivě, stejně 
jako metodu, kterou volí při jejich následné analýze. Metodologické ukotvení by jistě mohlo být rozvedeno a 
popsáno šíře, stejně jako rozbor zdrojů a literatury, který je i na bakalářskou práci poněkud krátký (nicméně to 
vyplývá i ze zvláštní povahy této práce, jak je zmíněno výše). Nedá se nicméně říci, že by autorka s odbornou 
literaturou pracovala nedostatečně či že by neprezentovala práci, která by nebyla odborně na úrovni. Zároveň je 
nutno konstatovat, že její vlastní analýza je podpořena logickými a podloženými argumenty a že se s jejími 
závěry dá v zásadě souhlasit.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Hlavním nedostatkem práce je její jazykové zpracování. Je pochopitelně třeba reflektovat (a rovněž ocenit), že 
autorka svůj text zpracovávala v jazyce, který není jejím mateřským. Nicméně gramatických chyb a překlepů 
stejně jako stylisticky ne zcela vhodně zvolených výrazů a obratů je v práci snad až příliš mnoho, což může 
působit chvílemi až rušivě. V poznámkovém aparátu se dají objevit jisté dílčí nedostatky, ale celkově je na 
dostatečně dobré úrovni.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Kolegyně Solomennikova zpracovala téma z oblasti, která je stále velmi aktuální, byť těžiště její práce spočívá 
v době studené války. V obecné rovině práce své předpokládané cíle naplnila. Pokud by bylo věnováno více 
pozornosti některým z věcí uvedených výše (zejména formální stránce práce), byl by její přínos a její kvalita 
ještě výrazně vyšší. Přesto lze říci, že práci je možno doporučit k obhajobě, jelikož všechna vyžadovaná kritéria.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1) Dá se očekávat, že vzhledem k aktuálním zhoršeným vztahům USA-Rusko zesílí negativní znázornění Rusů 
v americkém populární filmu? 



2) Jak by autorka zhodnotila reálný dopad zobrazení Rusů v americkém filmu na smýšlení americké veřejnosti o 
Rusech a Rusku? Do jaké míry je toto smyšlení  skutečně ovlivněno negativními obrazy a stereotypy z populární 
kultury?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Bakalářskou práci doporučuji komisi k obhajobě s hodnocením velmi dobře až výborně, v závislosti na 
obhajobě.  
 
Datum: 07. 06. 2015       Podpis: PhDr. Jan Bečka, PhD.  
 
 


