
Posudek bakalářské/magisterské diplomové práce 
Posudek   -   Závěrečná práce  - CŽV   

 
Student: Bc. Simona VALENTOVÁ 
 
Obor: ČJ - RJ 
 
Název práce v českém jazyce: Komiks jako médium uměleckého sdělení 
 
Název práce v anglickém jazyce: Comics as the medium of the artistic 
expression 
 
Vedoucí práce: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 
 
Oponent práce: Mgr. Pavel Kořínek 
 
Závěrečná práce Simony Valentové Komiks jako médium uměleckého sdělení 
kombinuje teoreticky orientovaný (povahou převážně kompilační) výklad 
tematizující vybrané aspekty zkoumání komiksového média s krátkými 
interpretačními analýzami tří soudobých komiksových prací. Autorka přitom napříč 
celou prací prokazuje svoji obeznámenost s dějinami i teorií sledované umělecké 
formy a dokládá schopnost relevantní aplikace metodologických základů i dílčích 
analytických nástrojů, v prakticky orientovaných exkurzech pak její čtení zvolených 
komiksů nabízí mnohdy nesamozřejmé a interpretačně podnětné závěry. 
 
Zejména oddílu teoretickému by však prospělo rozšíření excerpované literatury (přes 
uvedení několika cizojazyčných textů práce takřka výhradně pracuje s česky 
dostupnými monografiemi Scotta McClouda a Thierryho Groensteena), u těch 
nemnoha skutečně využitých by potom bylo zapotřebí jejich pozornější čtení: na 
několika místech dochází v autorčiných formulacích k problematickému zkreslení 
přejímaných tvrzení, která tak leckdy v nově komponovaném textu pozbývají své 
platnosti a přesnosti (toto zejména platí např. pro kratičký a z kompozičního hlediska 
poměrně zbytný oddíl 2.2, Obecná historie komiksu). Zvýšenou pozornost by bylo 
vhodné věnovat i stylistickému vyvedení celého textu: rozkolísanému stylu 
předložené práce nepomáhají ani občasné truismy, popřípadě neargumentovaná 
konstatování a nepříliš zdařilé formulace. 
 
O mnoho podařenější jsou praktické ukázky interpretační analýzy tří komiksových 
děl: právě zde autorka nejlépe ilustruje své porozumění komiksové materii a 
schopnost předávat vlastní závěry čtenářům. V jednotlivostech sice i zde vysvítá 
určitá nadinterpretační (či dezinterpretační) lehkost (se kterou je například čistě 
formální, neautorská vlastnost nepřítomné paginace interpretována jako doklad 
segmentární kompozice), povětšinou ale Valentová hovoří o zkoumaných příbězích 
adekvátním jazykem, zajímavě a poutavě. 
 



Určité pochybnosti může vyvolávat volba interpretovaných textů, zejména tedy 
zahrnutí práce Vrána: Soumrak bohů. Chtěla-li práce, jak předjímá v úvodu, vybrat 
„komiksy zcela různorodé nejenom způsobem jejich zpracování, ale odlišné taky po 
stránce tematické a kulturní“ (s. 5), bývalo by asi lepší nezahrnout do výběru volné 
pokračování prvního z analyzovaných komiksů: třeba by pak zbylo místo na některý 
z komiksů autobiografických, kterážto žánrová kategorie představuje jeden 
z nejvýraznějších typů soudobého „ambiciózního komiksu“, popřípadě na nějakou 
práci domácí provenience. 
 
Zejména s ohledem na nepříliš zdařilé vyvedení teoretického exkurzu a 
s přihlédnutím k dílčím, ale žel četným opomenutím typografického či 
bibliografického charakteru (u japonských jmen by bylo např. vhodné využít 
relevantní českou transkripci a pořadí jméno – příjmení, popřípadě alespoň 
poznámkou zdůvodnit rezignaci na tento úzus) navrhuji práci hodnotit stupněm velmi 
dobře. 
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