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Průběh obhajoby: V úvodu diplomandka představila svou práci: nutnost zúžení tématu

na dabované filmy a překlady z angličtiny, principy cenzury. Shrnula
teoretická východiska - Antona Popoviče a André Lefevera - a
představila dvě cenzurovaná díla, která v práci blíže analyzovala.
Vedoucí práce ocenila samostatnost diplomandčina přístupu,
dohledávání archivních materiálů, tvorbu korpusu cenzurovaných
filmů, který je velkým přínosem práce. Dalším pozitivem je pět
rozhovorů s pamětníky, ale vedoucí zároveň konstatovala, že
potenciál, který tento materiál má, nebyl v práci úplně využit.
Komentovala také výběr filmů pro bližší analýzu a obtíže s volbou
reprezentativních vzorků, z nichž by se daly vyvozovat obecnější
závěry o principech cenzury. Oponent poukázal na problematičnost
vyzdvižení "překladového hlediska" v názvu práce, protože
překladových otázek je z jeho hlediska v práci málo. Množství
kontextového materiálu je naopak možná až přílišné. Poukázal na to,
že se diplomandka vzdala rozlišování mezi překladem pro dabing a
pro titulky; také na to, že oba analyzované filmy jsou původně
divadelní hrou, a je otázka, k jakým transformacím došlo už při
překladu pro divadlo a do jaké míry je filmový překlad samostatnou
verzí. Vytkl, že koncept "vyjednávání" se zasahující mocí není v
práci dostatečně aplikován, poukázal také na rozptýlenost "cenzury",
k níž může docházet v různých fázích (v překladu, v redukci dialogů,
na úrovni střihu). Všechny zásahy také nelze mechanicky přičítat
komunistické moci a ideologické motivaci (například časové faktory
- nutnost "vejít" se u filmů pro televizi do 90 minut). Diplomandka
reagovala na připomínky k nerozlišování dabingu od titulků a k
tématu divadelních her jako podkladu pro analyzované filmy.
V diskusi zazněla otázka, zda se diplomadka věnovala i filmům,
které nakoenc cenzurou vůbec neprošly. Diplomadka konstatovala,
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že neměla zatím badatelský přístup k záznamům z jednání
cenzurních komisí, takže mohla vycházet pouze z rozhovorů s
pamětníky. Oponent poukázal na to, že už sám Hollywood dělal pro
východní blok jakýsi cenzurní předvýběr.
Podstatným poznatkem získaným během výzkumu bylo, že zásahů
do překladu se využívalo relativně méně ve srovnání se střihy;
nepotvrdila se hypotéza, že se dabing používal k zakrytí cenzurních
zásahů.
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