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Zuzana Malá se ve své bakalářské práci zaměřuje na román Never Let Me Go (2005, česky 

Neopouštěj mě) britského spisovatele japonského původu Kazua Ishigura, konkrétně na srovnání knižní 

předlohy s filmovou verzí, natočenou Markem Romanekem v roce 2010.  

Obecným teoretickým východiskem práce je tvrzení, že filmové adaptace románových předloh 

až na výjimky (1) zplošťují dějovou linii, (2) podávají neúplnou nebo dvojznačnou motivaci postav a (3) 

mají tendenci zdůrazňovat romantické prvky na úkor společenské satiry. Teoretická část kromě této 

obecné úvodní formulky nabízí poměrně obsáhlý (byť místy trochu nesourodý) přehled argumentace 

předních filmových teoretiků (namátkou Monaco, Stam, Cohen) ohledně filmových adaptací knižních 

předloh. Závěrem teoretického úvodu pak Malá představí oba traktované umělce, tedy Kazua Ishigura i 

Marka Romaneka. 

Praktická část pak na bázi uvedeného teoretického prizmatu hledá místa, kde se filmové 

zpracování odchyluje od originálu. V zájmu přehlednosti se při popisu těchto odchylek drží chronologie 

filmu. Srovnávací praktické pasáže autorka bez výjimky zakončuje kratičkou glosou, která nám 

připomíná, zda nás v té které scéně filmová verze ochudila o plnou hodnotu originálu. Toto připomenutí 

je jistě záhodné, pouze snad mohlo být trochu variabilnější, tj. místo několika univerzálních formulek se 

mohla autorka u těchto závěrečných glos trochu více rozepsat.  

 

Jednoznačným pozitivem praktické části práce je, že se autorka disciplinovaně drží základní 

argumentační linie a neodbíhá do epizodických odboček.  

 

Drobné formální výhrady: 

 Syntax, překlepy, informalismy typu „a lot of“ (str. 12) 

 

Drobné věcné výhrady: 

 Autorčino trojí teoretické východisko argumentuje až příliš jednoznačně v neprospěch filmových 

adaptací, přestože odkazované argumenty filmových teoretiků v úvodu práce tento závěr plně 

nepodporují. Toto je patrně spíše formulační problém než záměrný odsudek. Srovnávání mělo být 

čistě technicistní, nikoli obecně hodnotící. Bylo by rovněž šťastnější jednoznačně zmínit, že autorčina 

srovnávací analýza se nesnaží nutně postihnout či potvrdit nějaký obecný trend ve filmových 

adaptacích, ale že předmětem jejího zájmu je v tomto případě jen a pouze filmové zpracování 

Ishigurova románu. 

 Vzhledem k tomu, že autorka se dotýká i zeštíhlování knižní předlohy do scénáře, tedy ještě před 

použitím filmové mimetiky, nebylo by možná od věci kromě Romaneka velmi stručně představit i 

autora scénáře Alexe Garlanda, mimochodem též poměrně uznávaného romanopisce. 

 

Přes výše uvedené je třeba závěrem dodat, Zuzana Malá napsala zajímavou práci, kterou tímto 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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