
Posudek diplomové práce Dany Hamerlové 

„Vícejazyčnost ve zvukovém filmu“ 

 

Diplomová práce Dany Hamerlové navazuje na dosavadní výzkumy fungování 

vícejazyčnosti v umělecké komunikaci a obohacuje je o řadu zajímavých poznatků a 

pozorování. K podnětnosti textu přispívá jak jeho tematické vymezení, tak i fakt, že se opírá o 

značně rozsáhlou relevantní odbornou literaturu a k rozborům využívá velmi bohatý a vnitřně 

diferencovaný materiál. 

Zatímco vícejazyčnost v umělecké komunikaci byla dosud zkoumána především na 

literárních textech, autorka se zaměřuje na jazykovou stránku filmu, jíž zatím byla věnována 

pozornost značně menší. Základní teoretické východisko diplomantčiných výkladů 

představují aktuální české koncepce textové vícejazyčnosti, zároveň však práce soustavně 

přihlíží k mnoha dalším odborným pojednáním, včetně důležitých studií zahraničních 

publikovaných v různých jazycích (David Bordwell a Kristin Thompsonová, Chris Wahl aj.). 

Diplomová práce je promyšleně a systematicky uspořádána do několika základních částí 

(k její přehlednosti přitom napomáhá využití desetinného třídění). První a druhá kapitola 

práce shrnují teorii, z níž výzkum vychází, a osvětlují uplatněný pojmoslovný aparát. Jde tu 

sice v zásadě o svod dosavadních názorů, je ovšem třeba ocenit důraz na přesná a 

jednoznačná vymezení. Následující kapitola si pak podrobněji všímá vztahů mezi přirozenými 

mluvenými jazyky v rámci filmového sdělení. Výklad je založen na už existující kategorizaci 

forem a funkcí vícejazyčnosti, nesporným přínosem ovšem je doložení jednotlivých kategorií 

prostřednictvím četných příkladů a interpretace těchto příkladů; zvlášť podnětný je popis role 

postavy tlumočníka jako zprostředkovatele obsahu cizojazyčných promluv jednak pro jiné 

postavy, jednak pro diváky (s. 26–29). 

V dalších částech textu je věnována pozornost – do značné míry průkopnicky – relacím 

mezi přirozenými mluvenými jazyky a jazyky smyšlenými (kap. 4) a mezi mluvenými jazyky 

a prostředky komunikace, které užívají neslyšící (znakový jazyk, odezírání), ve filmových 

dílech (kap. 5). Ke kvalitě výkladu opět přispívá široká pramenná základna i autorčina 

schopnost diferencovat a interpretovat rozmanité formy a funkce jednotlivých jazyků.  

Diplomová práce tak s využitím promyšlené koncepce a na základě reprezentativního 

vzorku filmů soustavně a přesvědčivě pojednává o vícejazyčnosti ve zvukovém filmu. Velmi 

zajímavá jsou í některá dílčí pozorování, např. porovnání rozdílů mezi originální a dabovanou 

verzí komedie Muž z Acapulca, jež byly podmíněny kulturními (a možná i politickými) 

faktory (s. 27), nebo osvětlení motivace určitých složek smyšleného jazyka vystupujícího 



v Bergmanově filmu Mlčení (s. 48). Podané výklady by mohly být doplněny větším zřetelem 

k vývojovým proměnám uplatnění jazyka ve filmu (spjatými i s rozvojem filmové techniky), 

ale to už tematické zaměření diplomové práce v zásadě přesahuje. Po formální a jazykové 

stránce je práce (až na ojedinělé případy, jako je chybějící čárka na s. 34) připravena pečlivě. 

Diplomová práce Dany Hamerlové tak plně splňuje požadavky, jež jsou na tyto práce 

kladeny. Doporučuji ji proto k obhajobě. 
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