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Předložená diplomová práce navazuje na četné práce o vícejazyčnosti, v nichž dosud převažovalo 

zaměření na  literární texty. Na rozdíl od nich se tato práce záslužně věnuje vícejazyčnosti ve 

filmové tvorbě, a to ve zvukových filmech, využívajících kódy různého charakteru (jazyky 

přirozené mluvené, konstruované a znakové). Vychází z celkové charakteristiky komunikace 

probíhající ve filmu. U vícejazyčnosti se zaměřuje na její funkce, a to v komunikaci primární i 

sekundární, pro film specifické. Práce podrobně klasifikuje a ilustruje formu zobrazení 

vícejazyčnosti, koexistenci reálného přirozeného a smyšleného jazyka a komunikaci neslyšících 

ve filmu. Materiálovým základem práce byl korpus celovečerních hraných filmů určených pro 

veřejnou distribuci, a to české i světové produkce. 

 

Diplomová práce má promyšlenou koncepci, její obsah je přehledně a logicky strukturován. 

Diplomantka prokázala dobrou orientaci v problematice i přehled v odborné literatuře jí 

věnované. Příkladné je její používání terminologie – odkazuje na příslušná pojetí, příp. účelově 

se omezuje na vymezení vlastní. Práce je psána výstižně, terminologicky přesně a jednoznačně, 

bez vážnějších formulačních či jiných jazykových nedostatků. Dílčími komunikačními situacemi 

(dialogy) z vybraného filmového materiálu vhodně dokládá příslušné formy zobrazování 

vícejazyčnosti. Příkladné je také citování, odkazování, používání poznámkového aparátu.  

 

Celkově nemám k práci žádné závažnější připomínky. Jako podnět k diskusi při obhajobě 

připojuji tři dílčí otázky: 

 

1. Přesněji podle jakého klíče byly sestavovány korpusy analyzovaných filmů? Můžete 

vymezit, příp. uvést přibližně, v jakém rozsahu či do jaké míry korpus zastupuje českou filmovou 

produkci (celovečerní zvukové filmy pro dospělé), ve které je využívána vícejazyčnost? 

2. Lze vysledovat za historii téměř stoletou (nejstarší uvedený film je z roku 1915) nějaké 

obecnější proměny či trendy v preferenci jednotlivých typů zobrazení vícejazyčnosti? 

3. Lze očekávat s nárůstem globalizace a multikulturalismu posilování vícejazyčnosti ve 

filmové tvorbě a proměny forem zobrazení, příp. i v souvislosti s technickým rozvojem či se 

vzrůstajícím podílem komunikace vedené anglicky a s všeobecnou internacionalizací slovní 

zásoby moderníchjazyků ? 

 

Závěr: Diplomová práce Dany Hamerlové splňuje nároky na diplomovou práci kladené, a 

proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji jako výbornou. 
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