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Bakalářská práce sleduje nejnovější tendence v bádání o komiksu, které se od původního zájmu o 
komiks jakožto typický projev západní, zejména americké popkultury v posledních letech – 
v souvislosti s proměnami samotné komiksové produkce – posunulo ke sledování uměleckého 
potenciálu tohoto žánru. Specifickým projevem zmíněného posunu jsou komiksová zpracování 
literárních předloh, jež už nemají, tak jako tomu bylo v minulosti, osvětové poslání (tzn. seznámit 
nečtenáře atraktivní formou s kanonickými díly), nýbrž usilují o plnohodnotnou transformaci 
literárního sdělení do komiksového formátu. V souvislosti s tím je příznačná volba titulů: sahá se 
k autorům kultovním, fungujícím jako synonymum literární výlučnosti (viz např. komiksové verze 
Kafkovy Proměny). Díla Bohumila Hrabala, nezřídka považovaná kvůli své zaměřenosti na 
jazykovou komunikaci za nepřevoditelná do jiného uměleckého druhu, do této kategorie bezesporu 
patří, přičemž Příliš hlučná samota jako dílo v podstatě lyrické a bezdějové jistě nepoměrně více 
než třeba Ostře sledované vlaky. Je proto zajímavé sledovat, jak si francouzští autoři komiksové 
podoby tohoto Hrabalova díla při jeho transformaci počínali; k obecným záležitostem převodu 
z jednoho uměleckého druhu do druhého zde přistupuje ještě skutečnost, že komiksová verze se 
primárně obrací k francouzskému čtenáři, nedisponujícímu zkušeností s životem v komunistickém 
režimu, že tu tedy dochází k přesazení uměleckého sdělení do jiného kulturního prostředí.
     Sledování intermediální transformace uměleckých obsahů je vždy metodologicky neobyčejně 
náročné. Zatímco v daleko probádanější oblasti vztahů mezi literaturou a filmem se lze opřít o 
relativní dostatek odborné literatury, v případě komiksového zpracování literárních předloh je 
výzkum teprve v počátcích. Autorka si však navzdory tomu počínala s až udivující nápaditostí a 
jistotou. Dobrým východiskem srovnávací analýzy se jí stala citlivá interpretace Hrabalovy literární 
předlohy, inspirovaná sice existující odbornou literaturou (zejména pracemi M. Jankoviče), avšak 
v mnohém původní. Pozoruhodné je na ní to, že na rozdíl od převládajících pohledů nezdůrazňuje 
aktuálně politickou rovinu díla, nýbrž – ve shodě s komiksovým zpracováním - jeho obecnější 
kontexty, zejména svár mezi přirozeným světem a technickou civilizací. Jde o další doklad toho, že 
pro současnou mladou generaci jsou díla vyrovnávající se se zkušeností života v totalitním režimu 
čtenářsky atraktivní tehdy, mají-li obecnější přesah; v opačném případě se pro ně stávají pouhou 
ilustrací toho, co znají z hodin dějepisu.
Práci plně doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji jako výbornou. 
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