
Posudek diplomové práce Bc. Aleny Karlové 

„Studenti a učitelé v českých filmech ze školního prostředí“ 

 

Alena Karlová si pro svou diplomovou práci zvolila téma, které je jistě zajímavé a které, 

pokud vím, nebylo zatím předmětem soustavného výzkumu. Autorka si v práci všímá toho, 

jak vypadá a jak se vyvíjelo znázornění komunikace ve školním (středoškolském) prostředí 

(mezi studenty a učiteli, mezi studenty, mezi učiteli) v českých filmech vzniklých od třicátých 

let dvacátého století. Analýza této komunikace může poukázat na proměny konvencí jednoho 

filmového (sub)žánru ve vztahu k měnícím se diváckým očekáváním a zároveň také – byť 

nepřímo – naznačit změny, k nimž dochází v reálném užívání jazyka a v reálné komunikaci. 

Autorka se na zpracování tématu pečlivě připravila a prostudovala relativně rozsáhlou, 

v češtině dostupnou odbornou literaturu, jež se zařazuje do několika oblastí zkoumání. Tomu 

pak odpovídá struktura první, teoretické části práce.  

Nejprve jsou na základě přehledových publikací o české kinematografii stručně 

představeny filmy, jež jsou situovány do prostředí střední školy. Většina z těchto filmů se 

poté stává předmětem rozboru. Výběr je přitom dobře odůvodněný; stranou zůstala díla, která 

víceméně kopírují podobu filmů, jimiž se práce zabývá (Studujeme za školou), případně 

taková, která se vyznačují výraznou stylizací (Starci na chmelu, Zločin v dívčí škole).  

Obsáhleji pak práce probírá obecné otázky komunikace ve škole; autorka zde shrnuje 

jak poznatky uváděné v základních syntetických příručkách (Peter Gavora, Jiří Mareš a Jaro 

Křivohlavý), tak i závěry některých prací zaměřených speciálněji (humor ve škole). K tomu se 

připojuje ještě náčrt problematiky jazyka mládeže. Tyto kapitolky, pojednávající o formách 

reálné školní komunikace, vytvářejí určité pozadí pro následující rozbor komunikace 

znázorněné ve filmech. Zároveň je ale při tomto rozboru nutno brát v úvahu fakt, že hraný 

film vždy vytváří fikční svět a operuje (i v případě ryze komerčních projektů) s estetickou 

funkcí. O tom, že si je autorka těchto komplikací vědoma, svědčí dvě další kapitolky, jež jsou 

věnovány stylistice uměleckého vyjadřování a specifice jazyka ve filmu. Při jejich rozsahu 

(každá z nich zabírá jen necelé dvě strany) mohly ovšem být zmíněny jen zcela elementární 

věci, které k následujícím výkladům většinou nemají přímý vztah. 

Hlavní část práce zahrnuje rozbor „jazyka a komunikace“ v devíti českých filmech 

zasazených do středoškolského prostředí. Autorka postupuje chronologicky, aby bylo zřejmé, 

jak se ztvárnění tohoto prostředí vyvíjelo, a zároveň v jednotlivých monografických 

kapitolách zachovává shodnou strukturu výkladu (komunikace student – student, učitel – 

učitel, učitel – student). Výklady jsou evidentně založeny na důkladném pozorování daných 



filmů, podrobně jsou popisovány jazykové prostředky užívané postavami a stejná pozornost je 

věnována způsobům jejich komunikační interakce (v hojné míře jsou přitom užívány citace 

dialogů). Čtenář práce tak získává dobrou představu o podobách komunikace ve sledovaných 

filmech a při porovnávání kapitol i o změnách této komunikace. Negativní důsledek 

zvoleného přístupu ovšem představuje určitá monotónnost této části práce a fakt, že popis 

toho, co je zjevné (a nejednou očekávatelné) někdy převažuje nad interpretací komunikačního 

jednání a toho, jak se dané jednání podílí na utváření smyslu filmu. 

Po jazykové a formální stránce je diplomová práce připravena pečlivě. 

Diplomová práce Aleny Karlové bezpochyby je solidně zpracovaným příspěvkem, jenž 

podrobně ukazuje způsoby ztvárnění školní komunikace v českých filmech, popisná složka tu 

ovšem poněkud zastiňuje složku interpretační. Předložená práce plně splňuje požadavky, jež 

jsou kladeny na diplomové práce. Doporučuji ji k obhajobě. 
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