
ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá filmovými adaptacemi hry Williama Shakespeara Hamlet. Jde o 

hru mnohovrstevnou a často dvojznačnou. Tato dvojznačnost tlačí režiséry k tomu, aby 

zaujímali zásadně odlišné postoje. Práce se dívá na různé režisérské přístupy a poměřuje 

je z hlediska efektivity. Zamýšlí se také nad tím, které aspekty původní hry se režiséři 

rozhodli zdůraznit a jak to ovlivnilo výsledný dojem z filmu. Metodou pozorného 

sledování vybraných adaptací se práce snaží zachytit různé aspekty filmů jako jsou 

herecké styly, obsazení, lokace příběhu a hudební doprovod. Zkoumána je také role 

prvků, které výhradně náležejí k filmovému jazyku. Mezi ty patří detail obličeje, 

vzdálenost a úhel snímání kamerou, dynamika střihu, juxtapozice záběrů a použití 

zpětných záběrů. Práce se zabývá obecnými problémy spojenými s adaptací her do 

filmového média. Zaměřuje se na konkrétní případy v rámci jednotlivých filmů, kdy 

posun při adaptaci ukazuje dva odlišné způsoby zprostředkování příběhu. 

Práce se omezí na adaptace v anglickém jazyce s jedinou výjimkou, kterou tvoří film 

Grigorije Kozinceva z roku 1964 vycházejícího z Pasternakova překladu hry do ruštiny. 

Práce věnuje zvýšenou pozornost způsobu, jakým Kozincev využívá film, aby zachytil 

dynamika totalitního státu a jeho dopad na společnost. Kozincev zdůrazňuje koncepci 

sledování, která je přítomna i ve hře samotné. V tomto kontextu vyzdvihuje scénu 

s flétnou, která ukazuje odcizeného jednotlivce, který nemůže věřit ani těm, které 

považoval za přátele. Film se spíše než na Hamleta jako jedince soustředí na příběh 

muže, jehož osud je formován hluboce poškozenou společností. Mezi nejnápadnější 

hlediska filmu se řadí obraznost a symbolika přírodních živlů rozvíjená napříč filmem. 

Práce se zaměří i na škrty, především na vyškrtnutí scény, kdy Hamlet zvažuje vraždu 

Claudia. 

Pozornost bude věnována i vlivné a Oscary ověnčené verze sira Laurence Oliviera 

z roku 1948. Tento film měl zásadní vliv na všechny pozdější adaptace. Olivier jako 

první používá techniku voice-overu při monolozích. Olivier také invenčně pracuje 

s kamerou, jejíž pohyby spojuje s Hamletovým vědomím. Probrána bude i koncepce 

Elsinoru jako hradu mysli, stejně jako význam toho, že je často až nápadně prázdný. 

Pozornost je věnována i Freudovské interpretaci a jejím limitům s ohledem na tuto 

adaptaci. Olivier také hned v úvodu jako interpretační vodítko přidává slavnou větu, kde 



říká, že jde o tragédii muže, který se neuměl rozhodnout. Práce si všímá i biografických 

kontextů, které film spojují s Olivierovým dětstvím . 

Kenneth Branagh se rozhodne podstoupit výzvu a udělat něco, co nikdo před ním 

neudělal a co bylo dokonce považováno za nemožné. Konkrétně se rozhodne adaptovat 

Shakespearovu nejdelší hru a neškrtat ve scénáři. Výsledkem je bohatě zdobený 

čtyřhodinový film, který testuje Branaghovy filmařské hranice. Režisér se pokouší udržet 

pozornost publika mimo jiné tím, že používá velmi různorodé záměry a často mění 

rytmus filmového vyprávění. Opulentnost je komunikována skrze kostýmy a výpravu, ale 

také díky technickým specifikacím. Film je velmi širokoúhlý (poměr 2,2:1) a je natočen 

v mimořádně vysokém rozlišení. Branagh také k udržení pozornosti publika používá 

postupů typických pro velkofilmy. 

Režiséři mohou dosáhnout výborných výsledků skrze rozličné postupy. Filmové 

médium jako takové není v procesu adaptace pouze reduktivní. Naopak je schopno dodat 

scénám sílu skrze své unikátní možnosti. Zatímco některé aspekty hry mohou být 

ztraceny v překladu, ve filmu vyvstávají nové cesty k vyjádření nuancí hry. V nejlepším 

případě jsou filmové adaptace schopné bavit diváky a zároveň přinášet relevantní a 

poutavé interpretace Shakespearových her. 


