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Oponentský posudek 
 

Bc. Vendula Mináriková: Cenzura československého filmového importu  

v 60. – 70. letech 20. století z hlediska překladu. 

Diplomová práce, Ústav translatologie FF UK 2019, 106 s. 

 

 

Své jasně vymezené téma pojednala Vendula Mináriková s neobyčejnou šíří záběru, vedle 

několikerých metodologických kapitol nechybí historický přehled, pohled na problematiku 

dovozu filmů či distribuční strategie. Celý ten kontextuální rámec nebere konce tak dlouho, až 

už čtenáře začne jímat obava, zda se ona slíbená cenzura překladu vůbec stihne. Stihla se. Jde 

o práci rozhodně velice svědomitou, což je patrné na první pohled. Autorka si dala práci 

s náročnými statistikami i s úzkostlivým výběrem dvou filmů k finální analýze. Jsem 

v trojnásob nezáviděníhodné situaci – mám být co oponent zostřeně kritický, nevím o 

translatologii vůbec nic, a ještě se tu pohybuji v cizím prostředí s pro mě neznámými kritérii 

hodnocení. Mé výhrady či spíše komentáře tak budou vedeny výlučně z pozice filmového 

historika, resp. historika čehokoliv, který je uvyklý práci s prameny všeho druhu, tedy i ke 

kritice pramenů. 

 Hned v úvodu práce provede autorka překvapivou redukci tématu na cenzuru překladů 

pouze pro dabing a je v tom po celou práci do té míry důsledná, že by se slušelo slovo 

„dabing“ instalovat do názvu celé práce. Přesto mi však toto tematické zúžení nedává smysl. 

Jestliže autorka programově rezignovala na otázku synchronizace obrazové a zvukové složky 

mluvního projevu (tedy otázku možných významových posunů z důvodů synchronizace), proč 

se potom vzdávat překladů pro podtitulky? Ty jsou navíc interesantní proto, že podtitulky 

hodně výřečných filmů podávají někdy dialogy v redukované podobě, aby diváci  nestrávili 

představení jen četbou titulků. Shodou okolností mají oba analyzované filmy i podobu 

dramatického textu pro jevištní provedení, jde tedy o filmy silně dialogické. I nadměrná 

četnost dialogů může být mimochodem motivací pro dabing. Dabing je krásné téma a také po 

čertech svůdné, a to z mnoha důvodů. Není divu, že se jím autorka ráda nechává svést, 

odměnou jsou jí za to (i nám čtenářům) některá neznámá či přinejmenším zcela opomíjená 

zjištění třeba o četnosti dabovaných filmů, o dramatickém rozdílu v četnosti dabingů mezi 60. 

a 70. lety, o rozdílné praxi mezi distribucí filmovou a uváděním v televizi, o (ne)zjistitelnosti 

jména překladatele. Právě v těchto pasážích je práce velmi přesvědčivá a třeba pro mě cenná, 

protože je to badateli nenavštěvovaný, možná i vůbec nenavštívený prostor. 

 Nicméně z hlediska slibovaného tématu je to většinou vlastně jen krásný bonus, cosi 

navíc, co přislíbené téma ani nezbytně nevyžadovalo a co upřímně řečeno svým rozsahem 

znejišťuje tematické těžiště práce. Jde také o terén velmi svízelný ve smyslu pramenném. 

Archivní prameny, jsou-li jaké, nebudou dostupné ještě řadu let, protože zpracovávání 

rozsáhlých poválečných fondů státního filmu je teprve v počátcích. Proto v celé práci hraje 

zásadní roli orální historie a zde měla autorka rozhodně šťastnou ruku (i s tou třešinkou na 

dortu v podobě tajemného romanisty). Olgu Walló, Michala Málka a Aleše Danielise znám 

osobně, jsou to ve své branži špičkoví a zkušení profesionálové a stojí za to jim velmi pozorně 

naslouchat. Ne všechny jejich názory autorka vstřebala a interpretačně využila, proto je 
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rozhodně cenné, že její polostrukturované rozhovory s nimi jsou v příloze čtenářům k 

dispozici. 

 Co jsme se tedy vlastně o cenzuře dabingových překladů dozvěděli? Konkrétních 

případů málo, spíše se tu před námi vynořuje celkový systém dohledu na poli překladu. 

Z vyššího nadhledu je pak zřejmé, že při transferu originálu do češtiny již cenzor v této cílové 

rovince spíše jen paběrkoval, protože klíčová cenzurní rozhodnutí padala ve fázích překladu 

předcházejících. 

 Autorka na konkrétních případech ovšem učinila zkušenost, kterou stojí zato 

reflektovat metodologicky. Identifikovala konkrétní zásahy/posuny a nevěděla, komu je 

přisoudit. Cenzorovi, překladateli, úpravci? Důležité je 1) neodhadovat, který z nich by to 

mohl být, prostě to nevíme a basta, a 2) rozlišovat mezi insidery a vnějšími činiteli. Málek, 

Danielis, Walló jsou lidé z branže a pro ty je typická kompetentní ochrana filmové kultury. 

V případě insiderů bych nehovořil ani tak o autocenzuře, jako spíše o taktice, jak dílu pomoci 

projít. Překlad překladatele kariérně neohrožoval, dostali ho zadaný, nepřicházeli s ním 

z vlastní iniciativy. Pro lidi zvenčí, rozmanité funkcionáře, cenzory etc. vybavené politickou 

mocí jsou naopak vůči překladem prostředkovanému dílu charakteristické invazivní ambice, 

podezíravost i mocenská exhibice. Nelze ovšem nahlížet na všechny zásahy do filmů jako na 

zásahy cenzurní povahy. Autorkou zmíněný revizionistický proud new censorship s jeho 

konceptem rozptýlené cenzury a chápání cenzury jako procesu vyjednávání se právě na 

problematiku filmového importu a jazykového transferu mimořádně hodí. Jistě by se z něho 

dalo pro tuto práci vykřesat více.  

Dále už jen v bodech: 

• Autorka chtěla a opravdu hodně chtěla přistihnout komunistickou cenzuru při činu. 

Abychom přece jen nechodili s klapkami na očích a neviděli příliš rudě, cenzurní zásahy 

do filmů se děly a dějí ve všech státech, režimech a dobách. Z hollywoodského filmu 

Merry Go Round Ericha von Stroheima z roku 1923 vystřihl československý Cenzurní 

sbor kinematografický při ministerstvu vnitra všechny scény s Františkem Josefem I., 

kterého navíc jako na potvoru s velkým úspěchem sehrál český herec a operetní zpěvák 

Antonín Vaverka. Křižník Potěmkin pustila švédská cenzura teprve poté, co byl film 

přestříhán tak, aby námořníci svou vzpouru prohráli. Československá cenzura si zase 

vyžádala, aby byl film opatřen závěrečným titulkem oznamujícím, jak to všechno v reálu 

dopadlo, že totiž když křižník dorazil k rumunským břehům, byli všichni námořníci 

okamžitě zatčeni. 

• Autorka pracovala s cenzurními kartami HSTD. Budiž projasněno, že Ústav pro studium 

totalitních režimů tento fond neobhospodařuje, fond je uložen v Archivu bezpečnostních 

složek MV ČR. Bylo by bývalo seriózní, aby na to pracovníci ÚSTR autorku upozornili. 

• Komik je původně divadelní hra, kterou přeložil Milan Lukeš a v Národním divadle 

skvěle inscenoval Alfréd Radok s Ladislavem Peškem v roli Archieho Rice. I Dvanáct 

rozhněvaných mužů je divadelní hra, která (mám pocit) vznikla až na základě filmového 

scénáře a byla rovněž přeložena do češtiny. Nabízelo se tu srovnání překladů s verzemi 

pro dabing, tedy srovnání s cenzurní praxí v dalším jiném médiu – v divadle. 

Neuvažovalo se o tom? 

• Tezi o tom, že by volbu dabingu mohla motivovat potřeba ideologické manipulace 

s textem originálu považuji za naprostý nesmysl. Takový film se totiž cenzorům vůbec 
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nemohl dostat na stůl. To nevylučuje výskyt nějaké naprosté výjimky, ale celý systém 

tomu odporuje. Lidé, kteří by připustili dovoz takového filmu, by tím ohrožovali sami 

sebe. Případy z přelomu 60. a 70. let vznikly v důsledku ostré změny politického kurzu, 

kterou provázela plošná prověrka celé distribuční nabídky. Seznam vyřazených filmů 

(jakož i lidí) tvořil přílohu Zprávy o situaci a návrh dalšího postupu konsolidace v čs. 

kinematografii ze dne 22. 3. 1971 předložené Lubomírem Štrougalem a Janem Fojtíkem 

předsednictvu ÚV KSČ. Celkové náklady na tento zásah byly mimochodem vyčísleny na 

90 miliónů Kčs (dnes něco kolem jedné miliardy korun). V roce 1997 jsme tuto zprávu 

publikovali v Iluminaci. 

• V literatuře jsem přece jen postrádal přinejmenším dva tituly: Lukáš Skupa, Vadí – 

nevadí. Česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA 2016; Iluminace 17, 2005, č. 2, 

tematické číslo o dabingu. 

• „...režim nebyl schopen reagovat na politické změny a nebyl tedy schopen řešit ani 

listopadové události roku 1989, které vedly k rozpadu Sovětského svazu...“ (s. 19) 

Listopad 1989 k rozpadu SSSR opravdu nevedl, nejsme světodějný stát. 

• Nemá žádný smysl přesvědčovat sebe i okolí o důvěryhodnosti fanouškovské webové 

stránky. Podstatná je skutečnost, že jde o stránku laickou, tedy vedenou bez znalosti 

profesionálních standardů tématu. Tečka.  

• Bylo by jistě zajímavé mít k dispozici onen foršrift pro překladatele zmiňovaný 

tajemným romanistou, ale nevěřím, že šlo o nějaký oficiální materiál předávaný 

překladatelům. Jednak by se o tom jistě mezi překladateli vědělo a dávno mluvilo, ale 

hlavně by si nikdo nic tak konkrétního tehdy nedovolil dát na papír. Nato byla éra 

normalizace strašlivě alibistická; klíčová sdělení se z opatrnosti děla ústně, resp. 

telefonicky. 

 

Je čas skončit. Diplomová práce Venduly Minárikové rozhodně naplňuje požadavky 

kladené na magisterskou práci. Jde o text metodologicky ukotvený, důkladně materiálově 

připravený, ambiciózně rozevřený a stylisticky vyrovnaný. Je cenný svou neobvyklou 

tematickou perspektivou a svými postřehy i závěry je obecně přínosný i v badatelském smyslu 

slova. Filmový historik v něm pochopitelně nalezne různá hluchá místa, krátká spojení či 

motivické absence, ale rozhodně ne v míře, která by akceptaci práce mohla jakkoliv ohrozit. 

Doporučuji proto magisterskou práci Venduly Minárikové k obhajobě a navrhuji známku 

velmi dobře. 

 

V Praze 19. 1. 2019 

     

       Doc. PhDr. Ivan Klimeš 

 


