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Adaptační studia získávají v posledních letech na významu a popularitě: spolu s tím,
jak se rozvíjejí koncepce intermediality a transmediální naratologie, se začíná více a
více badatelů zaměřovat na problematiku mediálních transdukcí a jejich nejrůznějších
realizací. Bakalářská práce Jitky Perglerové, srovnávající Hrabalovu Příliš hlučnou
samotu s její komiksovou adaptací francouzské provenience, se do této linie ústrojně
začleňuje.
Autorka práce své vytyčené téma ohledává z několika úhlů pohledu: kromě
nezbytného, v podstatě však pramenně-rekapitulačního shrnutí geneze komiksové
adaptace se zaměřuje především na práci s postavami, přičemž sleduje jak možné
symbolické obsahy a jejich mediální transformace, tak významové posuny vznikající
vizualizací a konkretizací (v rámci komiksového média). V následujícím rozsáhlém
oddíle pak Perglerová nabízí interpretační analýzu komiksové Příliš hlučné samoty,
při které se zaměřuje na několik klíčových konceptů gramatiky a sémantiky komiksu:
panelový tvar, juxtapozici obrazu a textu, stránkovou kompozici a sekvenční
distribuci.
V celé práci přitom nad pochyby jasně prokazuje své schopnosti analýzy textu i
paralelního a komparativního čtení, stejně jako schopnost aplikovat zvolené
teoretické koncepty (v komiksových studiích zde dominantně Scott McCloud) na
konkrétní analyzovaný materiál. V jednotlivostech by samozřejmě bylo lze na tématu
dále pracovat: škoda například, že při výkladu o (vizuálním médiem z podstaty
vynucené) konkretizaci postav nedošlo na alespoň letmé srovnání s filmovou Příliš
hlučnou samotou, které by v tomto kontextu mohlo být přínosné. Tak, jak byla práce
odevzdána, ale tato představuje kohezní a interpretačně přesvědčivou studii, která
prohlubuje naše poznání adaptačních, interpretačních a konkretizačních procesů
aktivizovaných při vzniku komiksové Příliš hlučné samoty. Specifický okruh hodný

zvýraznění pak představují drobné, ale inspirativní poznámky adaptačnětranskulturní, které naznačují významové posuny realizované v česko-francouzském
textovém potýkání.
Deskripce a interpretace komiksové adaptace Příliš hlučné samoty Ambrého, Trana a
Bergeové, ke které autorka ve své práci dochází, není svým přínosem ohraničena
rámcem studentské závěrečné práce, ale může myslím svými dílčími závěry a
postupy nabídnout i cenné vhledy v českém kontextu stále se teprve ustavujícímu
oboru studií komiksu (comics studies). Práci proto navrhuji hodnotit stupněm
výborně.
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