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Abstrakt: 

Str. 4, řádek 1: 

Špatně: Tato teoreticko-empirická diplomová práce má interdisciplinární charakter se zabývá 

uplatňováním cenzury v procesu importu filmů do Československa v 60. a 70. letech 

20. století. 

Správně: Tato teoreticko-empirická diplomová práce má interdisciplinární charakter a zabývá 

se uplatňováním cenzury v procesu importu filmů do Československa v 60. a 70. letech 

20. století. 

 

Str. 4, řádek 10: 

Špatně: Závěr práce nabízí srovnání těchto dvou dabingů s ohledem na dobový kontext, 

porovnání podmínek, za nichž československý dabing v 60. a 70. letech vznikal a další možné 

směry budoucího bádání. 

Správně: Závěr práce nabízí srovnání těchto dvou dabingů s ohledem na dobový kontext, 

porovnání podmínek, za nichž československý dabing v 60. a 70. letech vznikal, a další 

možné směry budoucího bádání. 

 

Str. 21, řádek 4: 

Špatně: O tom však již v následující kapitole č. 3.3 – Cenzurní praktiky komunistického 

režimu. 

Správně: O tom však již v následující kapitole č. 3.3 – Cenzura v komunismu – instituce a 

praktiky. 

 

Str. 21, řádek 30: 

Špatně: což často vedlo i protichůdným rozhodnutím jednotlivých cenzorů. 

Správně: což často vedlo i k protichůdným rozhodnutím jednotlivých cenzorů. 

 

Str. 27, řádek 14-15: 

Špatně: Níže tedy uvádíme také počet nalezených cenzurních karet, které se nám v archivu 

Ústavu pro studium totalitních režimů podařilo dohledat. 

Správně: Níže tedy uvádíme také počet nalezených cenzurních karet, které se nám v Archivu 

bezpečnostních složek MV ČR podařilo dohledat. 

 

Str. 30, řádek 7: 

Špatně: Československé filmové distribuci 

Správně: československé filmové distribuci 

 

Str. 32, poznámka pod čarou č. 8: 

Špatně: 14 sovětských filmů bylo bez překladu. Některé z nich byly vyrobeny v české 

koprodukci, a tudíž byly česky a nemusely se překládat. 

Správně: 14 sovětských filmů bylo bez překladu. Některé z nich byly vyrobeny 

v československé koprodukci, a tudíž byly česky nebo slovensky a nemusely se překládat. 

 

 



Str. 34, řádek 18-19: 

Špatně: Ty jsou uložené v archivu Ústavu pro studium totalitních režimů a jsou po předchozí 

domluvě přístupné veřejnosti. 

Správně: Ty jsou uložené v Archivu bezpečnostních složek MV ČR a jsou po předchozí 

domluvě přístupné veřejnosti. 

 

Str. 34, poznámka pod čarou č. 24: 

Špatně: www.ustrcr.cz [cit. 3. 12. 2018] 

Správně: www.abscr.cz [cit. 11. 2. 2019] 

 

Str. 35, řádek 17-18: 

Špatně: Tabulka č. 6 znázorňuje počet cenzurních karet, které jsme nalezli v archivu Ústavu 

pro studium totalitních režimů a které se nám podařilo přiřadit k distribuovaným filmům ve 

zkoumaném období. 

Správně: Tabulka č. 6 znázorňuje počet cenzurních karet, které jsme nalezli v Archivu 

bezpečnostních složek MV ČR a které se nám podařilo přiřadit k distribuovaným filmům ve 

zkoumaném období. 

 

Str. 38, řádek 16: 

Špatně: doktorské práce 

Správně: disertační práce 

 

Str. 38, řádek 1: 

Špatně: rozširuje 

Správně: rozšiřuje 

 

Str. 38, řádek 26: 

Špatně: refrection 

Správně: refraction 

 

Str. 40, řádek 24: 

Špatně: dvou 

Správně: dvěma 

 

Str. 42, řádek 4: 

Špatně: Analýza konkrétních děl, bude vyžadovat alespoň minimální znalost teorie dabingu. 

Správně: Analýza konkrétních děl bude vyžadovat alespoň minimální znalost teorie dabingu. 

 

Str. 50, řádek 12: 

Špatně: Martin Bouda zmínil kriminálku Dempsey a Makepeaceová, ve kterém jedním 

z případů bylo i pašování drog v krabicích od ruského kaviáru. 

Správně: Martin Bouda zmínil kriminálku Dempsey a Makepeaceová, ve které jedním 

z případů bylo i pašování drog v krabicích od ruského kaviáru. 

 

http://www.ustrcr.cz/
http://www.abscr.cz/


Str. 56, řádek 1: 

Špatně: Walló sice sama na Komikovi nepracovala, vzpomněla si ale, že v 70. letech v televizi 

řešil. 

Správně: Walló sice sama na Komikovi nepracovala, vzpomněla si ale, že se v 70. letech v 

televizi řešil. 

 

Str. 56, řádek 1: 

Špatně: Řepek 

Správně: Řapek 

 

Str. 56, řádek 21: 

Špatně: Jedná se o zmínky o Suezské krizi, které uvedla na svých webových stránkách Česká 

televize a o slangové výrazy, které podle cenzurní karty „překladatelka nezvládla.“ 

Správně: Jedná se o zmínky o Suezské krizi, které uvedla na svých webových stránkách 

Česká televize, a o slangové výrazy, které podle cenzurní karty „překladatelka nezvládla.“ 

 

Str. 64, řádek 22: 

Špatně: Dále prozkoumáme promluvy Jiřího Voskovce, zda u nich nedošlo ke změnám 

významu a nakonec ještě rozebereme obvykle cenzurovaná témata podle informací získaných 

od pamětníků. 

Správně: Dále prozkoumáme promluvy Jiřího Voskovce, zda u nich nedošlo ke změnám 

významu, a nakonec ještě rozebereme obvykle cenzurovaná témata podle informací získaných 

od pamětníků. 

 

Str. 69, řádek 2: 

Špatně: uspořádali rozhovory 

Správně: vedli rozhovory 

 

Str. 74: 

Doplnění: SKUPA, Lukáš, 2014. Přísně utajená komunikace: Česká kinematografie a 

cenzura, případ Filmového studia Barrandov v letech 1962–1970. Brno. Disertační práce. 

Masarykova univerzita. 

 

Str. 75, řádek 24: 

Špatně: Cenzurní karty – archiv Ústavu pro studium totalitních režimů 

Správně: Cenzurní karty – Archiv bezpečnostních složek MV ČR 

 

Str. 82, řádek 21: 

Špatně: Jinak na dabingforum přispívá pan Bouda s televize. 

Správně: Jinak na dabingforum přispívá pan Bouda z televize. 

 

Str. 83, řádek 32: 

Špatně: namlouvaly herci 

Správně: namlouvali herci 



 

Str. 86, řádek 21: 

Špatně: A tak se stříhalo a stříhalo, až s něj zůstalo něco málo přes hodinu. 

Správně: A tak se stříhalo a stříhalo, až z něj zůstalo něco málo přes hodinu. 

 

Str. 88, řádek 15: 

Špatně: Zajímám se také o překlad o dabing. 

Správně: Zajímám se také o překlad pro dabing. 

 

Str. 94, řádek 33: 

Špatně: abych jí ochránila před bílým terorem. 

Správně: abych ji ochránila před bílým terorem. 

 

Str. 96, řádek 11: 

Špatně: detektivu 

Správně: detektivku 

 

Str. 97, řádek 18: 

Špatně: durh 

Správně: druh 

 

Str. 98, řádek 27: 

Doplněno: OW: 

 

Str. 99, řádek 15: 

Špatně: právě Martin Bouda mi jí objevil. 

Správně: právě Martin Bouda mi ji objevil. 

 

Str. 99, řádek 34: 

Špatně: tak se obtížnější filmy předávali Barrandovu 

Správně: tak se obtížnější filmy předávaly Barrandovu 

 

Str. 101, řádek 3: 

Špatně: To je naprosto zajímavá historie, také by vydala na práci a já se jí marně snažím nějak 

udat. 

Správně: To je naprosto zajímavá historie, také by vydala na práci a já se ji marně snažím 

nějak udat. 

 

 

 


