
Posudek diplomové práce Ivany Klímové "Vícejazyčnost v próze K. M. Čapka Choda" 

Diplomová práce Ivany Klímové se zaměřuje na analýzu pěti próz K. M. Čapka Choda 

z hlediska vícejazyčnosti; vychází z pečlivě provedené excerpce románů Jindrové, Turbina a 

povídek Liberum arbitrium, Polichinell MaxI, Dusza ordynarna. 

Práce má přehlednou stavbu. Úvodní kapitola shrnuje základní data o autorově životě (s. 6 

- 8), poté se věnuje pozornost odborné literatuře zabývající se vícejazyčností v literatuře (s. 9 

- 12) a charakteristice doby, v níž K. M. Čapek Chod žil a tvořil (s. 13 - 14) a nakonec - po 

krátkém úvodu - diplomantka přechází ke komentování citací z výše uvedených Čapkových 

próz. 

Analýza odborné literatury vztahující se k danému tématu tedy bohužel zůstává poněkud 

stranou diplomantčiny pozornosti; na necelých třech stranách je představena monografie P. 

Mareše a stati M. Uličného a J. Jodase. I. Klímová téměř nerozšiřuje doporučený základní 

seznam odborné literatury (překvapivě se nezabývá např. studiemi A. Debické, A. Macurové, 

J. Janáčkové, A. Jedličkové a dalších) ajejí přehledy mají charakter rozsáhlejších anotací. 

Pokud jde o konkrétní analýzu jednotlivých příkladů, zvolila diplomantka velmi vhodný 

postup: porovnává vydání, která se realizovala za Čapkova života, s vydáními pozdějšími, kdy 

text mohl poznámkami opatřit jiný editor, ne autor sám. Tím získává určité informace o 

změnách týkajících se jazykové situace (které cizojazyčné pasáže je nutno opatřit 

poznámkami, aby jim čtenáři - současníci Čapkovi, nebo čtenáři pozdější - rozuměli). Tato 

rovina podavatel - čtenář není však dále podrobněji rozpracovaná; prosím proto diplomantku, 

zda by bylo možno uvést nějaké obecnější závěry týkající se této problematiky. Např.: Mají 

ve všech zkoumaných dílech něco společného ty pasáže, které sám Čapek opatřil poznámkou 

nebo které pokládal za nutné zdvojit? 

V souvislosti s konfrontací dobového a pozdějšího vydání próz se dále nabízí otázka: 

máme nástroje pro to, abychom zjistili, zda některé cizojazyčn6 prvky v době Čapkova života 

nebyly spíše chápány jako přejímky než jako projevy vícejazyčnosti? O která kritéria se 

diplomantka opírala, když měla rozhodnout, co je přejímka a co cizojazyčný prvek? 

Pokud jde o vícejazyčnost v komunikaci mezi postavami, i v této souvislosti by podle 

mého názoru bylo zapotřebí většího zevšeobecnění (kdy autor dává přednost doslovnému 



záznamu v cizím jazyce, kdy naopak se pouze na základě komunikační situace vyvozuje, že 

promluva byla pronesena v cizím jazyce, kdy dochází k jazykovým deformacím, oscilacím 

mezi více kódy, k hybridizaci apod. Postrádám rovněž hlubší rozpracování funkcí, které 

jednotlivé jazyky v prózách K. M. Čapka Choda plní; přehled uvedený na str. 16 je příliš 

obecný a měl by být snad spíše součástí závěru. 

Oceňuji diplomantčinu píli, s jakou jazykový materiál shromáždila. Práce je formulačně 

propracovaná, I. Klímová vždy pečlivě uvádí interpretaci nebo překlad cizojazyčných pasáží. 

Grafická a pravopisná úroveň je rovněž - až na jednotlivosti - výborná. Proto závěrem 

konstatuji, že předložená práce splňuje základní požadavky kladené na diplomové práce, a 

doporučuji ji proto k obhajobě . 
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