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Posudek bakalářské práce Adély Švábové 

Obraz n/Neslyšícího v kinematografii 

(FF UK, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, obor Čeština v komunikaci neslyšících) 

 

Adéla Švábová předkládá k obhajobě bakalářskou práci, v níž se věnuje tématu dosud u nás 

hlouběji nezkoumanému (alespoň pokud je nám známo) – již toto novátorství a průkopnictví 

lze hodnotit kladně, byť je zároveň doprovázeno mnohými úskalími. Téma si studentka 

zvolila sama a značnou samostatnost prokázala i při celém jeho průběžném zpracovávání – 

jako vedoucí oceňuji zaujatý a poctivý přístup, který zdaleka přesahoval pouhé splnění 

studijní povinnosti. 

Autorka svým způsobem propojuje své znalosti o neslyšících a znakovém jazyce 

s poznatky z oblasti médií a kinematografie. Vzhledem k studovanému oboru, na němž práce 

vznikla, je logické, že na téma nahlíží především z pohledu „Deaf studies“ a v rámci filmové 

vědy předpokládá čtenáře spíše nepoučeného, k němuž je však v textu vstřícná, ať už se jedná 

o uvedení do historického kontextu (kapitola 3) nebo mnohé vysvětlivky např. z filmové 

terminologie apod. Věřím ale, že práce Adély Švábové může zaujmout i čtenáře z řad 

„filmařů“ a nastínit jim ledacos z problematiky hluchoty a světa neslyšících.   

Ke struktuře a obsahu práce mám několik připomínek. 

Z průběžných konzultací vím, že kolegyně Švábová k celému předmětu svého zájmu i 

řešení různých dílčích problémů přistupuje s výraznou invencí, někdy ji vlastní zaujatost 

pohlcuje až příliš a tíhne k ulpívání na margináliích, většinou je však schopná udržet hlavní 

linii textu a případné odbočky či dodatky uvádět spíše okrajově. Častěji se však ponoření do 

problematiky projevuje opačným způsobem – autorka svou podrobnou znalost tématu a 

mnoha souvislostí nedokáže vždy dostatečně jasně a srozumitelně popsat, některé informace 

si čtenář musí domýšlet, hledat na různých místech v textu. Příkladem takové neexplicitnosti 

vedoucí k čtenářovu obtížnějšímu zorientování se jsou anotace vybraných filmů (kapitola 5.1) 

a následně analýza těchto filmů (kapitola 5.4), přičemž informace uváděné při analýze jsou 

v textu formulovány tak, jako by přímo navazovaly na anotaci filmu, přestože mezi anotací a 

analýzou jsou další dvě kapitoly (5.2 Výběr filmů a 5.3 Analýza účelu) a pro plné pochopení 

analýzy se k anotacím čtenář často musí vracet. Zařazení anotací před samotnou analýzu je 

účelné, bylo by však vhodné lépe promyslet informace a text analýzy, často by stačilo jen 

jinak formulovat, nebát se některé informace zopakovat. 

Samotné hlavní téma – „film a neslyšící“ – se autorka rozhodla uvést obecnější 

kapitolou Umění a neslyšící, v níž však zároveň pracuje s pojmem kultura. Zdá se mi, že tyto 

dva pojmy (umění – kultura) v kontextu zaměňuje, respektive místy užívá jako synonyma, 

jinde jako dva pojmy, ale dostatečně neobjasněné. V této kapitole také nejprve upozorňuje na 

nutnost odlišit „umění vytvářené neslyšícími“ a „neslyšící v rámci většinového umění“ – 

v dílčích podkapitolách však přechází od jednoho k druhému bez zřetelného dodržování 

nějakého systému. 

V rámci čtvrté kapitoly, věnující se mj. pojmům stereotyp, prototyp a mýtus, je 

zařazena i podkapitola Mýty o znakovém jazyce – název sice vychází ze stejnojmenné práce 

Jitky Herynkové, ve skutečnosti (a zvláště ve vztahu k předmětu zájmu Adély Švábové) se 



2 

 

však jedná o mýty nejen o znakovém jazyce, ale i o neslyšících, což by bylo vhodné do 

formulace názvu kapitoly doplnit. Autorka sice píše o výběru těch mýtů, „které jsou přímo 

navázány na některý z rozebíraných snímků“, více však tuto skutečnost a tento svůj záměr 

nevysvětluje (anebo ne dost zřetelně), ani v této části, ani pak dále, ať už při analýze 

jednotlivých filmů, či ve shrnutí nebo závěru. 

Stěžejní část celé bakalářské práce, pátá kapitola, je věnována vlastnímu výzkumu, 

tedy především analýze vybraných filmů s neslyšící postavou. Autorka nejprve v krátkých 

anotacích představuje všechny snímky vybrané pro analýzu, následně stručně popisuje 

důvody výběru. Domnívám se, že tyto dvě kapitolky mohly být zařazeny v obráceném pořadí 

– nejprve popis výběru, pak anotace filmů (ale možná je to jen otázka čtenářských preferencí 

a pořadí informací je diskutabilní). Problematičtější se mi zdá kapitola 5.3 Analýza účelu, 

v níž se Adéla Švábová snaží popsat různé možnosti/kategorie účelu přítomnosti neslyšící 

postavy ve filmu, a to jednak dle encyklopedie The Sage: Deaf Studies Encyklopedia, jejímž 

systémem kategorizace se inspirovala, jednak dle své úpravy těchto původních kategorií. 

Přechod a změny mezi těmito dvěma „systémy“ bohužel nejsou moc jasné, stejně tak chybí 

alespoň stručné nastínění obsahu některých názvů kategorií (ač byly nakonec vynechány či 

přejmenovány). Pro samotnou analýzu si autorka vytvořila šest otázek – respektive, lze 

předpokládat, že otázky vytvořila sama, konkrétně to v textu zmíněno není (nebo se nechala 

inspirovat jiným výzkumem, jinou prací – ?). Mezi otázkami pro analýzu je zařazena i otázka 

„Používá neslyšící hrdina znakový jazyk? Pokud ano, jedná se skutečně o některý z 

existujících znakových jazyků?“. Mohla by kolegyně Švábová v rámci obhajoby vysvětlit, jak 

tuto skutečnost zkoumala a hodnotila, vzhledem k tomu, že se až na jeden český film jedná o 

zahraniční snímky, tj. potenciálně s cizími znakovými jazyky – ? (Pozorný čtenář sice postup 

řešení této otázky vytuší z poděkování na úvodních stranách práce, ale v samotném textu 

zmíněn není.) U této otázky je dle mne zarážející, jak ji autorka v některých případech 

zodpověděla a vyhodnotila – např. u filmů Los Amigos (kap. 5.4.2) a Pupendo (kap. 5.4.5), 

kde píše o pantomimě a znakované češtině – a následně v závěrečném srovnání všech 

analyzovaných filmů. Může se autorka k tomuto problému vyjádřit?  

Pátá kapitola končí Porovnáním jednotlivých filmů, tj. srovnáním odpovědí na 

vytvořené otázky, a je doplněna ještě Vyhodnocením mimo rozsah vytvořených otázek. 

Následuje již jen Závěr celé bakalářské práce, kde se však opakuje jen to, co bylo řečeno 

v Úvodu (respektive v Závěru autorka potvrzuje to, co v Úvodu předeslala), a uzavření celého 

tématu je dle mého názoru pojato velmi stručně. Chybí podrobnější usouvztažnění např. 

s informacemi o vlivu médií na společnost a vznik stereotypu, mýtů atd., uvítala bych 

autorčinu shrnující úvahu o tom, jaký tedy z jejího výzkumu vyplývá „obraz n/Neslyšícího 

v kinematografii“ (?). 

 Formální úroveň textu dle mého názoru odpovídá průměrné studentské práci – 

objevují se zde sice některé jazykové nedostatky (zejména formulační) a pravopisné 

(interpunkce!!!) či typografické prohřešky (např. nejednotnost v užívání kurzivy pro názvy 

děl či v citacích), ne však v nepřípustné míře. Práce se zdroji – bibliografie, odkazy, citace – 

je v textu většinou v pořádku, objevuje se jen několik chyb či opomenutí. Není mi však zcela 

srozumitelný systém závěrečného seznamu literatury a jeho (ne)rozdělení – na jednu stranu 
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autorka rozděluje literaturu na tu, „z níž bylo čerpáno přímo“ a „zprostředkovaně“ (v druhé 

kategorii je ovšem jen jeden titul; ona zprostředkovanost mi není jasná…), na druhou stranu 

elektronické zdroje od tištěných odděluje jen částečně a jen některé (jsou volně připojeny 

hned za „hlavní“ seznam literatury), samostatně uvádí audiovizuální zdroje (což je logické), 

ale nepracuje s označením „Prameny“, kam by mohly patřit i zmiňované příklady beletrie 

v kapitole 2.4 Literatura. Mohla by se autorka při obhajobě k seznamu literatury vyjádřit a 

osvětlit svůj „systém“? 

Přestože formální podoba seznamu literatury je neobvyklá, jako podstatnější vidím a 

musím ocenit celkovou práci se zdroji, studentka se nijak nenechala odradit nutností čerpat ze 

zahraničních materiálů, kterých využívá v hojné míře a českému čtenáři tak zprostředkovává 

skutečně méně známé informace (jen poznámky „překlad AŠ“ jsou poněkud nejednotné – a 

snad by stačilo uvést tuto skutečnost vhodným způsobem na jednom místě někde na začátku 

práce). Stejně tak vybraná filmová díla analyzuje v jejich originální podobě (a důsledně proto 

uvádí i jejich originální názvy, českým překladem je doplňuje, jen pokud jsou známé i 

z tuzemské distribuce), k čtenáři (a to i neslyšícímu) je však natolik vstřícná, že ukázky 

v příloze na DVD doplnila vlastními anglickými a českými titulky. Ostatně, ukázky z filmů 

jsou pečlivě vybrané a velmi dobře a názorně ilustrují autorčiny postřehy a interpretace, již 

jen po jejich zhlédnutí si lze udělat představu o tom, jak jsou neslyšící ve filmech 

zobrazováni. 

   

Přes některé výše zmíněné nedostatky považuji bakalářskou práci Obraz n/Neslyšícího 

v kinematografii za zdařilou, přínosnou a podnětnou, vybízející k dalším úvahám a diskusím 

(např. i v rámci některých předmětů vyučovaných na ÚJKN). Jak navrhuje sama autorka, 

nabízí se i jako možná inspirace pro další podobné výzkumy a práce, zajímavé by jistě bylo 

téma neslyšící postavy v literatuře apod. 

 

Závěr: Domnívám se, že bakalářská práce Adély Švábové splňuje požadavky na závěrečné 

práce kladené a může být podkladem k obhajobě. 

Návrh hodnocení: velmi dobře, případně výborně – dle obhajoby 

 

V Praze, 27. 8. 2017       Radka Zbořilová 


