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Téma, které si pro svou bakalářskou práci Adéla Švábová vybrala, je v kontextu náplně jejího 

studijního oboru výjimečné. Stojí na pomezí dvou disciplín, které spolu (zdánlivě) nemají žádné 

styčné body: Deaf studies a filmové vědy. Musím na začátek ocenit odvahu zvolit si právě takové 

interdisciplinární téma, tím spíše jestliže Adéla Švábová nestuduje filmovou vědu jako druhý obor. 

Taková volba vyžaduje nejen to, aby se autorka dobře seznámila s oborem, kterému se studijně 

nevěnuje, ale také aby v práci oba póly disciplín vyvážila v harmonický celek. 

Práce Adély Švábové je rozdělena do dvou hlavních částí, z nichž první je teoretická a lze ji dále členit 

na čtyři subtémata a druhá zpracovává vlastní výzkum autorky spočívající ve srovnání osmi filmů, 

které zobrazují neslyšící postavu, podle předem stanovených výzkumných otázek. 

V první části autorka seznamuje čtenáře se vztahem umění a neslyšících. Tuto pasáž považuji v celku 

práce za nejproblematičtější. Orientuje se totiž zejména na to, zda a jak neslyšící působí 

v jednotlivých druzích umění. Například v části věnované malířství a sochařství jmenuje neslyšící 

umělce a náznakově se vyjadřuje ke specifikům jejich uměleckých děl. Jistě nelze zpochybňovat, že 

umělecká díla neslyšících autorů mohou oplývat mnohými specifiky, která stojí za to zkoumat 

i z pohledu sociologického, případně i medicínského. Pro mě jako čtenářku je ovšem nejasné, jaký 

vztah má umělecké dílo produkované neslyšícími autory a zobrazení neslyšící osoby v uměleckém díle 

osobami slyšícími. Ráda bych autorku poprosila o vysvětlení, proč tuto pasáž do práce zařadila jako 

úvodní. 

V této části si dovolím upozornit na některá naivní (ve smyslu neodborná) tvrzení, např. „Umění 

považujeme za určitý komunikační prostředek, jehož pomocí máme šanci sdělit naše nejniternější 

pocity, emoce a životní postoje“ (s. 13). Takováto tvrzení nacházím i jinde, např. „v souladu s 

filmovou řečí“ (s. 42). 

V další, informačně velmi bohaté, ale heterogenní, části podává autorka přehled počátků 

kinematografie s ohledem na komunitu diváků s vadou sluchu, neslyšící herce a filmové postavy. Ani 

zde není zcela patrné, v čem jsou pro autorčinu práci nosné informace o počátcích němého filmu 

a jeho reflexe neslyšícími (v čem byl němý film pro osoby s vadami sluchu nedocenitelným médiem, 

v čem jim vyhovoval styl herectví němých filmů atp.), jestliže se nadále soustřeďuje na zobrazení 

neslyšících ve filmu.  

Ráda bych autorce navrhla, aby tuto část práce zkusila po obhajobě zpracovat do tematicky laděného 

článku z oblasti historie kinematografie: pro takové účely ji považuju za brilantní. 

 



Zajímalo by mě ovšem, proč autorka při vyhledávání filmů s tematikou neslyšících nezařadila spojení 

znakový jazyk, případně orientačně alespoň adjektivum znakový (viz pozn. pod čarou č. 32, s. 27). 

 

Ve druhé části práce Adéla Švábová hodnotí osm filmů vybraných předem tak, aby reprezentovaly 

různé filmové žánry, různá období a rovněž různé účely přítomnosti neslyšící postavy ve filmu. Tady 

se autorka nechala inspirovat dělením načrtnutým v knize The Sage Deaf Studies Encyclopedia 

(2016). Autorka přeložila označení jednotlivých kategorií, jak dodává v poznámce č. 47 (s. 35) „s cílem 

co největší doslovnosti“. Mírně problematický se mi tento překlad zdál u kategorie Neslyšící postava 

a znakový jazyk jako intrika, v originále Deaf Characters and Sign Language for Intrigue. Nerada bych 

se tázala na nuance v (jinak velmi kvalitních) překladech autorky. Uvedený překlad působí tak, že 

přítomnost neslyšícího či znakového jazyka ve filmu je sama o sobě jakýmsi úskočným jednáním (ale 

koho? slyšících postav?). Váhám, zda neměla původní práce na mysli intriku ve významu „dějová 

zápletka v literárním díle“, který uvádí Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971), ovšem už 

tehdy jej hodnotí zastaralý. K tomu je pak podle mě opominuta předložka for, značící kauzalitu. 

Osobně bych váhala i nad kategorií Hluchota jako metonymie, z uvedených příkladů bych soudila 

spíše na metaforu. Pro případné rozpracování práce by stálo za to označení kategorií ještě promyslet, 

protože nepřesné vymezení může mít důsledky pro samotnou analýzu. 

K otázkám vymezeným pro analýzu (s. 39) bych se autorky ráda zeptala, jak a jestli vůbec lze dobře 

definovat „realitu“, která figuruje v otázce č. 2: Odpovídá zobrazení tématu hluchoty realitě?  

Část, v níž autorka hodnotí jednotlivé filmy z hlediska předem stanovených otázek, pokládám za 

velice zdařilou. Autorka připojuje názorné ukázky, kapitoly dobře strukturuje a na závěr předkládá 

přehledné shrnutí celého srovnání. Některé postřehy jsou skvělé, např. zobrazení významu komunity 

ve snímku Babel (s. 61) nebo interpretace získání „nového smyslu“ ve snímku Take Shelter (s. 64). 

Domnívám se, že těchto výkladů by filmový vědec bez znalosti oblasti Deaf studies nebyl schopen, 

a právě proto si i přes mnohé sporné jevy (žádající si diskusi, nikoli kritiku) práce Adély Švábové 

nadmíru cením a považuju ji pro náš obor za důležitou. Za až excelentní bych označila poznatky 

uvedené v kap. 5.5.7 Vyhodnocení mimo rozsah vytvořených otázek. 

 

Práce obsahuje nemalé množství chyb ve větné interpunkci (zde by bylo vhodné systematické 

doplnění znalostí pravidel syntaktického pravopisu), některé morfosyntaktické zvláštnosti i chyby 

pravopisné. Tyto nedostatky mi ovšem nebránily v porozumění, plynulosti čtení ani ve čtenářském 

zážitku, proto není třeba se o nich detailněji rozepisovat. Ráda je pak s autorkou proberu 

individuálně. 

 

Na základě uvedeného hodnocení doporučuju bakalářskou práci Adély Švábové k obhajobě 

a navrhuju hodnocení velmi dobře až výborně v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

Hana Prokšová 

 


