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Posuzovaná diplomová práce má interdisciplinárních charakter a odpovídá tradičnímu členění 

na část teoretickou a empirickou. Řešitelka zkoumá, jaký vliv má v daném socio-kulturním 

polysystému politická ideologie a (auto)cenzura na praxi filmového importu v Československu 60. a 70. 

let 20. století, konkrétně se pak diplomantka zajímá o celovečerní hrané anglicky mluvené filmy, které 

byly do češtiny nadabované.  

V úvodu se V. Mináriková zabývá fenoménem cenzury (vyjmenovává jednotlivé definice jako 

např. cenzura literární, institucionální preventivní a následná), pro úplnost rovněž zmiňuje 

i téma tzv. new censorship a v neposlední řadě se zaobírá dvojicí cenzura a překlad. Kvituji 

s povděkem, že autorka pracuje s nejnovější sekundární literaturou existující k danému tématu 

(Wögerbauer et al. 2015). Dále studentka neopomíjí ani historický kontext či instituce 

a  praktiky cenzury během komunistického režimu nebo import filmů do Československa.  

Metodologickou inspiraci čerpá diplomantka nejen ze západní, ale i z československé 

translatologie: polysystémové teorie, tj. teorie polysystému (Even-Zohar, Toury) a manipulační 

škola (Lefevere), dále pak  Anton Popovič (1968, 1971, 1975) a jeho teorie metatextu 

a stylistické posuny na mikrorovině. Velmi pozitivně hodnotím promyšlenou volbu výše 

uvedených metodologických nástrojů, neboť se osvědčily jako zcela adekvátní a užitečné právě 

pro bádání týkající se manipulace s textem a translatologickou analýzu. Pro šetření s pamětníky 

diplomantka použila polostrukturované rozhovory. Rovněž zkoumá specifika překladu pro 

dabing.      

Jako materiál posloužily V. Minárikové filmové karty z týdeníku Filmový přehled 

(diplomantka poukazuje na jistá úskalí práce s tímto zdrojem), dále cenzurní karty (HSTD, 

ÚPS), případně informace z webové stránky dabingforum.cz. Následně se jí podařilo vytvořit 

korpus 3 791 celovečerních filmů uvedených do československé distribuce v letech 1960-1979 

(data získaná z těchto zdrojů jí poskytla počty filmů importovaných z daných zemí, rovněž 

rozdíly mezi šedesátými a sedmdesátými lety či dovozem z východních nebo západních bloku; 

vše ilustruje názornými tabulkami). Zde bych ráda vyzdvihla autorčinu pečlivou a časově 

náročnou práci s archivními materiály.  

Za jednu z nejpřínosnějších částí práce považuji rozhovory, které diplomantka provedla 

s Michaelem Málkem, Martinem Boudou, Alešem Danielisem, Olgou Walló, nejmenovaným 

romanistou. Celé znění rozhovorů lze nalézt v přílohách práce, zajímavé a konkrétní informace 

se dovídáme např. na str. 47-50, jde o cenné údaje, které nelze nalézt v jiných sekundárních 

zdrojích. Na tomto místě bych nicméně měla výtku, že ještě několik zajímavostí zůstalo 

„skryto“ pouze v přílohách a neobjevilo se ve vlastním textu práce.  

Jako vzorek pro translatologickou analýzu si studentka zvolila britský film Komik (1967) 

a americký snímek Dvanáct rozhněvaných mužů (1950). Oceňuji, že diplomantka zcela 

příhodně podrobila analýze excerpty, které z hlediska ideologie vládnoucího režimu obsahují 

problematická místa, tedy filosoficko-náboženské a národnostní motivy či expresivní (vulgární) 

vyjadřování, a dokázala v nich patrný vliv cenzury. Podotýkám, že komentáře k jednotlivým 



ukázkám jsou velmi pečlivé, detailní a naprosto vyčerpávající. Samozřejmě nelze vyvozovat 

obecné závěry po prozkoumání takto malého vzorku, bylo by například záhodno uvést americký 

i britský film pro každé období, aby byly zjištěné výsledky vypovídající, ale z hlediska rozsahu 

práce nakonec zvolila studentka jednoho zástupce pro každé období. Navíc mnozí dotazovaní 

několikrát zopakovali, že ke každému filmu se přistupovalo „individuálně“ a záleželo na 

subjektivním rozhodnutí osob podílejících se na celém procesu schvalování a upravování.  

V závěru práce pak řešitelka přehledně shrnuje výsledky, k nimž dospěla, a zamýšlí se i nad 

možnými směry budoucího bádání. Studentka si na začátku bádání stanovila následující 

hypotézy: 1) Dabing se využíval za účelem zakrytí cenzurních zásahů. 2) V 60. letech byly 

poměry v dabingu uvolněnější než v 70. letech (str. 10-11). První hypotézu „vyvrátily 

rozhovory s pamětníky. […] hlavním kritériem, které rozhodovalo o způsobu překladu filmu, 

byla jeho očekávaná návštěvnost – filmy s vysokou očekávanou návštěvností a dětské filmy se 

dabovaly, ostatní filmy se titulkovaly“ (str. 70). Řešitelka také zjistila, že nejčastější cenzurní 

praktikou bylo vystřižení určité nevhodné části nebo herce. Druhou hypotézu „potvrdili 

pamětníci i odborníci. Často uváděli, že se až divili, jaké dialogy v 60. letech prošly do 

distribuce. Naopak z let 70. pocházejí absurdní příběhy o cenzurování veškerých ,nemravnýchʻ 

či násilných scén“ (str. 70). I přes veškeré diplomantčiny snahy zůstala i po prostudování 

odborné literatury a po provedení rozhovorů nezodpovězena otázka, co přesně znamená termín 

„archivní“ film nalezený v cenzurních kartách.  

Co se týče formálního aspektu diplomové práce, je velice přehledně členěna. Také je psána 

čtivým a kultivovaným jazykem, obsahuje jen minimální počet překlepů. 

 

Diplomová práce Bc. Venduly Minárikové nesporně splnila stanovený cíl a může posloužit jako 

inspirace pro další výzkum.  

 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě a předběžně ji 

hodnotím známkou „výborně“. 

 

V Praze 18. ledna 2019    

 

 

      PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.

        vedoucí práce    

       


