
Posudek diplomové práce Ivany Klímové 

"Vícejazyčnost v próze K. M. Čapka Choda" 

Volbu tématu, kterým se Ivana Klímová zabývala ve své diplomové práci, je 

bezesporu třeba uvítat. Karel Matěj Čapek Chod patří k významným, avšak v novější 

odborné reflexi spíše opomíjeným českým spisovatelům a právě užívání různých 

cizojazyčných formulací a důraz na mezijazykové konfrontace představuje jeden 

z nejvýznačnějších stylových rysů jeho prozaické tvorby. 

Diplomantka v práci nejprve podává stručný výklad o životě K. M. Čapka Choda 

a povaze jeho literárního díla. V zásadě zde (a rovněž v později uváděných celkových 

charakteristikách textů) parafrázuje vyjádření obsažená v odborných a esejistických 

příspěvcích věnovaných tomuto spisovateli (např. "ironického snovatele podivuhodných 

příběhů" - s. 19). Na druhé straně by myslím bylo v těchto partiích práce možné více 

využít novou monografii o Čapkovi Chodovi od Martina Tomáška (Labyrintem díla K. 

M Čapka Choda, 2006). Další kapitola pak probírá několik současných koncepcí 

vícejazyčnosti v literatuře. Podání je tu někdy heslovité, ale velmi přehledné; celkově 

jde o výstižné a užitečné shrnutí základních bodů problematiky. 

Po několika obecnějších poznámkách o vícejazyčnosti v prózách Čapka Choda 

pak následuje jádro diplomové práce, obsahující podrobné rozbory několika 

spisovatelových textů. Z velmi rozsáhlého prozaikova díla zvolila autorka tři povídkové 

texty a dva romány (Jindrové, Turbina). Vybrané texty jsou nepochybně důležité a 

reprezentativní, i když by se nabízela i některá díla další, zejména rozsáhlý román 

Antonín Vondrejc. Není ovšem zcela zřejmé, podle jakého principu jsou kapitoly 

věnované jednotlivým dílům řazeny - z chronologie vydání se zde nevychází. 

Předmětem pozornosti je v každém ze sledovaných textů několik aspektů. Autorka 

uvádí jednotlivé použité jazyky a jejich vazby na vypravěče a postavy, popisuje různé 

formy vícejazyčnosti a zamýšlí se nad motivací jejich užití a nad jejich funkcemi. 

Zároveň přihlíží ke komunikačnímu ustrojení textů a snaží se postihnout,jakje 

modelován jejich adresát. Porovnávání různých vydání próz slouží k ukázání rozdílů 

mezi tím, co pokládal za potřebné přeložit či vysvětlit spisovatel, a tím, co dodávají 

pozdější editoři; to naznačuje, jak se měnily předpoklady týkající se jazykových, ale i 

kulturních a věcných znalostí adresáta textů. Autorka popisuje cizojazyčné prvky próz 



pečlivě a podává důkladné klasifikace těchto prvků. Velmi rozsáhlá přitom je 

dokumentace výskytu cizojazyčných formulací. S tím pak souvisí dominance popisné 

složky v podávaných výkladech. Značně slaběji je zastoupena složka interpretační. 

Výklad o funkcích vícejazyčnosti se nejednou omezuje na poukaz, že jde o 

charakterizaci postavy; jindy se objevuje tvrzení, že se projevuje "autorova snaha o 

ozvláštnění vyjádření" (s. 93), či že užití daného jazyka ,Je důkazem Čapkova 

mistrovství" (s. 55). 

Po jazykové a technické stránce je práce připravena pečlivě. 
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Závěrem: Diplomová práce Ivany Klímové podává solidní a podrobný popis jedné 

složky jazyka literárních textů K. M. Čapka Choda. Požadavkům, které jsou na tyto 

práce kladeny, plně vyhovuje. 

Navrhované hodnocení: velmi dobře 

V Praze dne 13. května 2008 
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