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  V úvodu své práce si diplomantka coby její cíl stanovuje „postihnout strukturu a 

fungování archetypů a stereotypů, příp. emblémů ve zvolených žánrech populární literatury – 

červené knihovně a komiksu.“ Práce tak sleduje v podstatě tři aspekty: snaží se vysvětlit povahu 

archetypu a stereotypu a jejich vzájemný vztah, definuje roli archetypu pro povahu mýtického 

vyprávění a sleduje proces mytizace v tzv. triviálních žánrech. Tradiční téma autorského mýtu 

tak diplomantka sleduje v kontextu populární literatury. Teoretická východiska se propojují 

s analýzou konkrétního materiálu a směřují opět k literárně teoretickým závěrům – narativní 

schémata, povaha hrdinství, apod. 

Autorka rozpracovávala podobné téma už ve své bakalářské práci, z práce diplomové je 

opravdu patrné, že se diplomantka tématu věnuje dlouhodobě, že se orientuje v relevantní 

sekundární literatuře a že vychází z rozsáhlé znalosti pramenné. Současně, pokud se dobře 

vzpomínám na zmiňovanou bakalářskou práci, tak předkládaná diplomová práce není jen jejím 

pokračováním či rozšířením, autorka pracuje s jinými koncepty, kriticky je analyzuje a 

komparuje. 

V teoretické části práce zkoumá diplomantka souvislosti populární literatury s mýtem, 

přičemž funkčně využívá východiska literárně antropologická, religionistická či kulturně 

antropologická. Nalézá společné rysy, jako např. schematičnost a iterativnost. Ostatně to jsou 

principy, k nimž se neustále vrací; v jejich analýze ostatně spočívá těžiště práce. Autorka 

promýšlí, jak definovat a odlišit tyto vlastnosti, jedná-li se o archetyp či o stereotyp. Přechod 

od jednoho k druhému pak postihuje i samotný princip mytizace, respektive nalezení mytické 

struktury (archetyp) v populárním vyprávění (stereotyp). Pro co nejvýstižnější popis toho, jak 

se archetypální proměňuje ve stereotypní, rozebírá Bc. Diana Štelová i Caweltiho termín 

„formula“. Zmiňuje též emblém, což je zásadní především vzhledem k volbě pramenné 

literatury. V souvislosti se schematičností populární literatury, zejména romancí, se nelze 



nevyhnout též kategorii kýče, což autorka činí a naznačuje i možnou problematizaci takového 

pojetí (Je vše schematické a iterativní kýčem? Může pak být i mýtus kýčem?). 

Ve druhé části práce diplomantka aplikuje teoretická východiska a koncepty na 

konkrétní texty populární literatury (zúženo na žánr romance a hrdinského komiksu). Jedná se 

o analýzu velmi pečlivou a podnětnou a je z ní patrné, že autora vychází z velmi bohaté 

čtenářské zkušenosti, jíž ovšem nechybí kritický odstup, a čtu-li mezi řádky, i jemná ironie, 

kterou esejistický styl snese. Autorka se, inspirována jungiánskou metodou,  pokouší definovat 

především určitá hrdinská schémata – porovnává tradiční archetypy, jež konstruují mýtického 

hrdinu (Gilgameš, Orfeus,…) s postavami komiksových superhrdinů (Superman, Batman, 

Sandman) a romancí. Záměrně odlišuje hrdinství mužské a femininní – zde je přínosný 

především (arche/streo)typ „anděla v domě“. I zde má konkrétní analýza obecnější a 

teoretičtější přesah, např. v pasážích, kde se diplomantka zabývá různými pojetími touhy 

(Lacan, Bataille či postlacanovské feministické koncepty). Analytická část vrcholí kapitolou, 

v níž se popisují jazykové konvence, klišé a patos populární literatury. Četné podněty čerpá 

diplomantka od Johna Fiska, jež spojuje užívání jazykových klišé v populární kultuře se 

soudobou dominantní ideologií. Přičemž právě klišé populární literatury mohou podle něj 

současně odkrývat průrvu mezi ideologií a každodenní zkušeností. 

Četnost teoretických perspektiv i mnohost materiálu by jistě otevíraly další otázky a 

směry analýzy – např. vzájemná komparace žánru romance a hrdinského komiksu: jedná se o 

tutéž mytickou strukturu? Obdobný proces stereotypizace? Náleží patos (zmíněný v souvislosti 

s romancí) též tradičně ironickému komiksu? Jak fungují vizuální klišé a emblémy? Obrazová 

příloha možná mohla mít vlastní komentář). Berme to ovšem jako důkaz, že práce Diany 

Štelové přirozeně vede k dalšímu promýšlení, či jako možné podněty k obhajobě. Práce splňuje 

podmínky kladené na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

jako výbornou. 
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