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Anotace 

Bakalářská práce Komparace originálního zvuku a českého dabingu v seriálu Přátelé se 

zabývá analyzováním rozdílů v originálním znění a v dabingu amerického seriálu Přátelé.  

Seriál Přátelé je americký sitkom, který byl vysílaný na televizní stanici NBC od 22. září 

1994 do 6. května 2004. Seriál je zaměřený na život šesti přátel ve věku od 20 do 30 let, 

kteří žijí na Manhattanu v New York City.  

Během deseti let vysílání obdržel pořad spoustu cen a stal se jedním z nejpopulárnějších 

televizních pořadů v historii. Seriál se tak stal fenoménem, který dodnes ovlivňuje a baví 

diváky po celém světě.  

V České republice se dabovaná verze pořadu začala vysílat v roce 1996 na České televizi. 

Český dabing seriálu byl režírován Alešem Sobotkou, pod vedením tvůrčí skupiny Aleny 

Poledňákové a Vladimíra Tišnovského. 

Existuje mnoho argumentů pro i proti dabování či titulkování televizních pořadů. Jaká 

metoda překladu bude tedy v zemi použita je ovlivněno složitou řadou faktorů, jako je 

například cena, dostupnost příslušné technologie, úroveň gramotnosti atd.  

Celkový význam a kontext může být tedy značně odlišný od originální verze, jedná-li se o 

překlad dabingový či titulkový. 

V této práci za pomoci kvantitativních a kvalitativních metod výzkumu analyzuji, zda byl 

dabing správnou variantou pro překlad seriálu Přátelé, a jaké měly rozdíly v překladu 

dopad na výsledný význam a kontext seriálu. 

 

Annotation 

The bachelor's thesis Comparison of the original sound and Czech dubbing in the TV 

series Friends deals with the analysis of differences in the original sound and in the 

dubbing of the American TV series Friends. 

The Friends series is an American sitcom that aired on NBC from September 22, 1994 to 

May 6, 2004. The series focuses on the lives of six friends between the ages of 20 and 30 



 

 

 

who live in Manhattan, New York City. 

During the ten years of broadcasting, the show received many awards and became one of 

the most popular television shows in history. The series has thus become a phenomenon 

that still affects and entertains viewers around the world. 

In the Czech Republic, a dubbed version of the TV show began broadcasting on Ceska 

televize in 1996. The Czech dubbing of the series was directed by Ales Sobotka, led by the 

creative group of Alena Polednakova and Vladimir Tisnovsky. 

There are many arguments for and against dubbing or subtitling TV shows. What 

determines dubbing or subtitling, as the main method of television translation in a country, 

is influenced by a complex number of factors, such as price, availability of relevant 

technology, literacy level etc. 

The overall meaning and context may therefore be quite different from the original version 

if the translation is dubbed or subtitled. 

In this work, using a quantitative and qualitative research methods, I analyze whether 

dubbing was the right option for the translation of the TV series Friends, and what the 

differences in translation had on the resulting meaning and context of the series. 
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Úvod 

Seriály, u kterých není originální zvuk český jazyk, je možné sledovat dvěma hlavními 

způsoby. Buď to s dabingem či v originálním znění. Ve své kvalifikační práci se pokusím 

komparovat originální zvuk a český dabing v seriálu Přátelé a pokusím se zanalyzovat vliv 

rozdílů těchto dvou verzí na výsledný význam a kontext. 

Na začátek své kvalifikační práce uvedu a popíšu výzkumné metody, které ve své 

práci budu aplikovat a popíšu strukturu práce. Nastíním, o jaké publikace či zdroje se budu ve 

své práci opírat a co jsem v těchto zdrojích objevila. 

Dále seriál Přátelé krátce představím a pokusím se o vysvětlení, jak se stal tento seriál 

fenoménem po celém světě i přímo v České republice. Krátce nastíním, od kdy do kdy se 

seriál vysílal, uvedu, jaký měl pořad obsazení a kdo byli jeho tvůrci. Pokusím se také uvést 

výhody a nevýhody českého dabingu a pokusím se porovnat, zda je lepší seriál sledovat 

s dabingem či v originálním znění, případně s titulky. 

Ve své analytické části kvalifikační práce se za použití kvantitativní metody pokusím 

zjistit, jak tyto rozdíly ovlivnily pochopení a sledovací návyky tohoto seriálu pro určitý 

vzorek diváků. 

Ve své práci bych dále chtěla analyzovat, jaký má seriál Přátelé kulturní význam a 

jaký vliv obecně na kulturu, jak ve Spojených státech, tak v České republice, měl.  

Taktéž diskurzivní analýzou se socio-kulturním přístupem posoudím, na základě 

několika ukázek ze seriálu, zda je dabing správnou volbou pro překlad dialogů v seriálu. 

Ve své kvalifikační práci jsem se od tezí odchýlila nevyužitím publikace Friends: the 

official companion od Davida Wilda, jelikož informace z ní nakonec nebyly pro mou práci 

potřebné.  

Další publikací, kterou jsem nepoužila, byla kniha Linguistic theories of humor: The 

Official Celebration of All Ten Years, jejímž autorem je Salvatore Attardo. Tato kniha není 

dostupná. 

  



 

10 

 

1. Rešerše zdrojů 

V této kapitole popíšu, jaké zdroje jsem k vypracování mé kvalifikační práce použila a 

v čem byli pro moji práci přínosné. 

1.1. Literatura 

Tématu dabingu se věnuje řada odborných publikací. Z důvodu relevantnosti jsem 

volila české publikace na toto téma. Přímo k seriálu Přátelé je dostupných publikací méně, 

z tohoto důvodu jsem volila zahraniční publikace.  

Televizní dabing od Oldřicha Kautského je kniha, jejímž cílem je informovat a popsat 

práci na dabingu u hraných filmů a televizních pořadů. Popisuje historii vzniku dabingu 

v televizi, která je úzce spojena s historií dabingu hraných filmů. Kniha přináší základní 

informace o problematice spojené s prací na dabingu.  

Zahraniční publikace Přátelé od autorky Kelsey Miller je kniha, která detailně zkoumá 

seriál Přátelé z pohledu fenoménu, jakým se seriál stal a jaký vliv na diváky a kulturu po 

celém světě měl. Tato kniha se zabývá všemi aspekty tohoto seriálu.  

Kniha Metody výzkumu médií od Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské podrobně 

popisuje různé výzkumné metody používané při výzkumu médií. Svou koncepcí kniha 

obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií, tak i akademického. 

1.2. Akademické práce 

Na téma televizní dabing či přímo na seriál Přátelé byly již některé vysokoškolské 

práce vydány. Podobná témata se dají najít v následujících vybraných pracích. 

Jednou takovou prací je kvalifikační práce pod názvem Linguistic Analysis of 

Wordplay in the Friends Sitcom od Jany Kuchařové.  

Další takovou prací je Recepce seriálu Přátelé středoškoláky: vliv divácké slasti na 

užití sit-comu od Ivy Přivřelové.  

Další práce, která se zabývala dabingem a titulky v televizi je Subtitling and Dubbing 

on the Czech Television Screen od Marie Salovaarové.  
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1.3. Internetové zdroje 

Na internetu je k dispozici nesčetné množství informací o seriálu Přátelé i o dabingu 

obecně. Vyzdvihnu tedy ty nejpodstatnější, z kterých jsem nejvíce čerpala. 

Velké množství informací o seriálu Přátelé jsem čerpala ze stránek 

http://www.nbcnews.com/ a https://abcnews.go.com/. Na těchto stránkách lze najít vše o 

seriálu, od jejich počátků po jeho ocenění a umístění v různých žebříčkách.  

O dabované verzi seriálu Přátelé a o dabingu obecně je spousta informací na stránce 

www.ceskatelevize.cz. Na české televizi byl seriál původně vysílán.  

Další českou stránku, ze které jsem čerpala je https://dabingforum.cz/. Na této stránce 

lze najít velké množství informací ohledně všech deseti sezón dabované verzi seriálu Přátelé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.nbcnews.com/
https://abcnews.go.com/
http://www.ceskatelevize.cz/
https://dabingforum.cz/
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2. Seriál Přátelé 

Seriál Přátelé je americký sitkom, který vytvořili David Crane a Marta Kauffman. Byl 

vysílaný na televizní stanici NBC od 22. září 1994 do 6. května 2004. Seriál je zaměřený na 

život šesti přátel ve věku od 20 do 30 let, kteří žijí na Manhattanu v New York City. Hlavní 

postavy těchto šesti přátel hrají Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt 

LeBlanc, Matthew Perry a David Schwimmer.1 

Seriál byl produkovaný Bright/Kauffman/Crane Productions, v asociaci s Warner 

Bros. Television. Původními exekutivnímu producenty byli Kevin S. Bright, Marta Kaufmann 

a David Crane.2 

Tvůrci sitkomu Kauffman a Crane začali seriál tvořit mezi listopadem a prosincem 

roku 1993 pod názvem Insomnia Cafe. S nápadem na tento pořad přišli za Kevinem Brightem 

a dohromady pak nápad navrhli stanici NBC. Po několika změnách a úpravách ve scénáři, 

zahrnující změnu názvu pořadu na Six of One a Friends Like Us3, se název seriálu ustálil na 

konečném titulu Friends – Přátelé.4 

Natáčení jedné epizody byl dlouhý proces, který obvykle trval pět hodin. Epizody byly 

natáčeny před živým publikem složeným z 300 fanoušků, jejichž smích můžeme v seriálu 

slyšet. Obsazení seriálu tento způsob natáčení preferovalo. "Je to jako test, abychom zjistili, 

zda materiál funguje, jestli vtipy fungují, jestli se příběh sleduje." řekl LeBlanc.5 

Hlavním kritériem úspěšnosti vtipu byl tedy především smích. Předpokladem této 

definice humoru a smíchu je to, že to, co lidi rozesměje, je vtipné.6 

Natáčení probíhalo ve studiích Warner Bros. ve městě Burbank v Kalifornii. Poslední 

díl seriálu byl odvysílán 6. května 2004 a byl sledován více než 52 miliony Američanů. 7 

 
1 Friends (1994) (a Titles & Air Dates Guide). Epguides.com [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: 

http://epguides.com/Friends/ 
2 Ibid. 
3 Friends' Was Originally Called 'Six of One. ABC News [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: 

https://abcnews.go.com/blogs/entertainment/2012/04/friends-was-originally-called-six-of-one  
4 LAUER, Matt. Friends' creators share story of show's beginnings - Dateline NBC - Newsmakers |NBC News 

[online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: http://www.nbcnews.com/id/4899445/ns/dateline_nbc-

newsmakers/t/friends-creators-share-shows-beginnings/#.XrLSaWgzaCg  
5 DANKO, Meredith. 40 Facts About Friends. Mental Floss [online]. 2017 [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: 
https://www.mentalfloss.com/article/56565/25-things-you-might-not-know-about-friends (překlad vlastní)  
6 ATTARDO, Salvatore. Linguistic theories of humor: The Official Celebration of All Ten Years. New York: Mouton 
de Gruyter, 1994, s. 10. ISBN 31-101-4255-4. 
7 SEEMAYER, Zach. The 10 Most-Watched TV Series Finales Ever! | Entertainment Tonight. Entertainment 

Tonight [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: 

https://www.etonline.com/gallery/144979_10_Most_Watched_TV_Series_Finales_Ever_Gallery  

http://epguides.com/Friends/
https://abcnews.go.com/blogs/entertainment/2012/04/friends-was-originally-called-six-of-one
http://www.nbcnews.com/id/4899445/ns/dateline_nbc-newsmakers/t/friends-creators-share-shows-beginnings/#.XrLSaWgzaCg
http://www.nbcnews.com/id/4899445/ns/dateline_nbc-newsmakers/t/friends-creators-share-shows-beginnings/#.XrLSaWgzaCg
https://www.mentalfloss.com/article/56565/25-things-you-might-not-know-about-friends
https://www.etonline.com/gallery/144979_10_Most_Watched_TV_Series_Finales_Ever_Gallery
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Seriál obdržel spoustu cen během jeho vysílání a stal se tak jedním z nejpopulárnějších 

televizních pořadů v historii.8 Přátelé byli nominováni na 62 Primetime Emmy ocenění, 

vyhráli Outstanding Comedy Series cenu v roce 2002 za 8 sezónu.9 Seriál se také umístil na 

21. místě v TV Guide’s 50 Greatest TV Shows of All Time10 a jako 7. v Empire magazínu 

The 50 Greatest TV Shows of All Time11. V roce 2013 se Přátelé umístili na 24. místě 

v Writers Guild of America’s 101 Best Written TV Series of All Time12 a na 28. místě v TV 

Guide’s 60 Best TV Series of All Time.13 

  

 
8 Complete List - The 100 Best TV Shows of All-TIME. TIME.com [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20090226031518/http://www.time.com/time/specials/2007/completelist/0%2C%2C

1651341%2C00.html  
9 Friends. Television Academy [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20181017004933/https://www.emmys.com/shows/friends#awards  
10 TV Guide Names Top 50 Shows. CBS News [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: 

https://www.cbsnews.com/news/tv-guide-names-top-50-shows/  
11 Empire Magazine's 50 Greatest TV Shows of All Time. Listal RSS Feed [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné 

z: https://www.listal.com/list/empire-magazines-50-greatest-tv  
12 WGAW. 101 Best Written TV Series List. Wayback Machine [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: 

https://www.wga.org/writers-room/101-best-lists/101-best-written-tv-series/list    
13 ROUSH, Matt a Bruce FRETTS. The Greatest Shows on Earth Vol. 61 no. 3194–3195. TV Guide. 61(3194-

3195), 16-19. 

https://web.archive.org/web/20090226031518/http:/www.time.com/time/specials/2007/completelist/0%2C%2C1651341%2C00.html
https://web.archive.org/web/20090226031518/http:/www.time.com/time/specials/2007/completelist/0%2C%2C1651341%2C00.html
https://web.archive.org/web/20181017004933/https:/www.emmys.com/shows/friends#awards
https://www.cbsnews.com/news/tv-guide-names-top-50-shows/
https://www.listal.com/list/empire-magazines-50-greatest-tv
https://www.wga.org/writers-room/101-best-lists/101-best-written-tv-series/list
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3. Fenomén Přátelé 

Během deseti let vysílání seriálu se Přátelé stali fenoménem, který dodnes ovlivňuje a 

baví diváky po celém světě.  

„Seriál byl totiž všudy přítomný. Mohli jste ho sledovat uprostřed noci na obrazovce 

televize v hotelovém pokoji a ústřední melodii zaslechnout ve kterémkoli supermarketu a 

nedokázat ji dostat z hlavy po zbytek týdne. Přátelé byli vhodný odrazový můstek k jakékoliv 

konverzaci („Víš přece, Adam Goldberg, Omámení a zmatení. Ten Chandlerův pošahanej 

spolubydlící se zlatou rybkou? Jo přesně tenhle“).“14 

Pro spoustu lidí nebyli Přátelé jen seriálem, ale stalo se to pro ně něco, k čemu se 

vraceli, když nemohli usnout, když byli nemocní, když dostali vyhazov, když se s někým 

rozešli. Přátelé se pro tyto lidi stal jakýmsi lékem na bolest. Během těžkých okamžiků se 

k seriálu stále vraceli, protože se mohli spolehnout na jeho osvědčené vtipy, které sice už 

slyšeli několikrát, ale pokaždé je dokázali rozesmát nebo jim aspoň zvednout náladu.15 

„Američané mají pro pocity, které sledování Přátel vyvolává, přiléhavý název feel-

good. U sledování tohoto seriálu se publikum cítí dobře, na obličeji mu vyloudí typický 

přiblblý široký úsměv.“16 

Přátelé se pro mnoho lidí stali jakýmsi prostředkem pro únik od reality, před zprávami 

o všem hrozném, co se ve světě děje. 

„Spousta mých známých reagovala příběhy o vlastních životních obdobích, kdy si na 

Přátelé zase vzpomněli. Někdo je znova začal sledovat po 11. září. Mnozí další zmiňovali 

volby v roce 2016 nebo střelbu v Las Vegas v roce 2017. Přátelé si často pouštěli právě tehdy, 

kdy už nedokázali snést další a další zpravodajské přenosy.“17 

Pro mnohé byl seriál jakýmsi pojítkem či vzpomínkou na dobu, kdy se vše zdálo 

jednodušší, alespoň tedy pro ně. Byl pro ně jakýmsi odlehčením, odtržením od reality. 

Sledovali ho právě pro to, že se s ním nemohli ztotožnit. „Vždyť je to směšné – šest dospělých 

s dokonalými účesy, kteří se během pracovního dne povalují v kavárně. Kdo přesně platí ta 

 
14 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 9. ISBN 978-80-7585-574-9. 
15 Ibid. 
16 KADLECOVÁ, Kateřina. Přátelé: Kultovní seriál baví diváky nepřetržitě již čtvrt století. Co stojí za jeho 

úspěchem? Reflex.cz [online]. 2019 [cit. 2020-05-09]. Dostupné z: 

https://www.reflex.cz/clanek/causy/73480/pratele-kultovni-serial-bavi-divaky-nepretrzite-jiz-ctvrt-stoleti-co-

stoji-za-jeho-uspechem.html  
17 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 12-13. ISBN 978-80-7585-574-9. 

https://www.reflex.cz/clanek/causy/73480/pratele-kultovni-serial-bavi-divaky-nepretrzite-jiz-ctvrt-stoleti-co-stoji-za-jeho-uspechem.html
https://www.reflex.cz/clanek/causy/73480/pratele-kultovni-serial-bavi-divaky-nepretrzite-jiz-ctvrt-stoleti-co-stoji-za-jeho-uspechem.html
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jejich obrovská latte?“18 

Pro některé lidi však seriál znamenal zcela něco jiného. Pro lidi, kteří nebyli ze 

Spojených států, seriál Přátelé představoval Ameriku. Romantizoval jim život v New Yorku, 

to, jak jsou lidé v Americe přátelští a jak snadné je vytvořit si přátelství, jejichž pouto může 

být silnější i než to rodinné.  „Možná se doopravdy přestěhuju do New Yorku, moje nejlepší 

kamarádka bude mít byt s regulovaným nájemným v Greenwich Village a my tam budeme 

spolu bydlet. To bude super. A naproti přes chodbu budou bydlet kluci, se kterými se budeme 

kamarádit.“19 

Celkem 16 milionů Američanů sleduje reprízy pořadu každý týden. To je zhruba 

stejně, nebo možná i více, než kolik lidí seriál sledovalo v době jejich vysílání. A to jsou 

pouze lidé, kteří Přátelé sledují v televizi. Netflix získal vysílací právo v roce 2015 a od té 

doby společnost dosáhla nějakých 118 milionů předplatitelů po celém světě. Fanouškovská 

základna zůstává pevná i na jiných trzích. V roce 2016 ve Velké Británii, kde reprízy Přátel 

běží na stanici Comedy Central, který je určený publiku v rozmezí 16–34 let, zvýšil rating až 

o 10 procent. Teenageři, kteří v době premiéry seriálu nebyli ani na světě, přijdou každý den 

po škole domů a zapnou si v televizi Přátelé.20 

„Přátelé dokázali přesáhnout éry, národnosti, kulturní bariéry, dokonce i svoje vlastní 

nesouvisející a očekávatelné nedostatky. Protože ve svém jádru jde o seriál týkající se čehosi 

skutečně univerzálního: přátelství.“21 

Je to seriál, který je o tom přechodném období od rané dospělosti, kdy se lidé 

odpoutávají a osamostatňují od své rodiny, tvoří si nové krátkodobé známosti a budoucnost je 

nejistá, ale vzrušující. A jediné, na co se člověk může spolehnout, jsou jeho přátelé, kteří 

prožívají úplně to samé.22 

„Leckdo z nás si tenkrát připadal osamělý, mnohé naše rodiny složené z okruhu přátel 

byly docela disfunkční. Všichni ale poznáváme – což Přátele naprosto vystihuje – tu 

nezpochybnitelnou a jen mezi přáteli existující lásku, která vám dokáže změnit život. Tu 

záchrannou sít, která vás zachytí, když vás vlastní rodina zklame nebo se rozpadne. Je to 

místo, ke kterému se můžete přimknout, když se začne rozpadat milostný vztah. Přátelé jsou 

 
18 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 12-13. ISBN 978-80-7585-574-9. 
19 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 13-14. ISBN 978-80-7585-574-9. 
20 Ibid. 
21 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 15. ISBN 978-80-7585-574-9. 
22 Ibid. 
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lidé, kteří vás za ruku neochvějně vyvedou z úzkých uliček.“23 

Kritička Martha Baylesová toto období nazývá pojmem „sladká léta“, je to pomíjivé 

období úplné svobody, kdy člověk nemá téměř žádné odpovědnosti a během jehož jsou 

přátelé rodina „ve většině případů nemají mladí lidé dostatek prostředků ani podporu rodičů, 

aby mohli takové období zažít“24, vysvětluje však ve své knize Through a Screen Darkly. A 

přesto nebo možná právě proto, jsou Přátelé v této generaci tak populární. Představují jakýsi 

cíl či přinejmenším prostředek, jakým toto vše zažít alespoň zprostředkovaně.25 

„Období, kdy pro nás naši přátelé znamenají rodinu, prožíváme dodnes. Některé věci 

se nemění a Přátelé nám to připomínají. Proto se k nim tak často vracíme ve chvílích 

zármutku či strachu, když nás postihne katastrofa nebo když v životě nevíme, kudy dál.“26 

 

3.1. Vliv seriálu Přátelé na kulturu 

Seriál Přátelé ovlivnil kulturu po celém světě. V roce 1997 se objevil trend, který se 

jmenoval jednoduše “Rachel“. Šlo o trend, kdy účes Jennifer Aniston, která hrála postavu 

Rachel Green, začaly napodobovat miliony žen po celém světě. V roce 2010 jedna britská 

studie uvedla, že okolo 11 milionů žen ve Velké Británii mělo tento účes, a i dnes je to stále 

jeden z nejžádanějších účesů.27  

„Nedá se přesně odhadnout, kolik žen v USA (a to pomíjíme desítky dalších zemí na 

světě, kde se Přátelé vysílali) nakráčelo do salonu se stránkou vytrženou z magazínu People, 

aby zanedlouho vyšly ven s účesem ‘a la Rachel‘ na hlavě.“28 

Hlavním tématem televize v 90. letech ve Spojených státech byla „normálnost, na 

kterou můžeme aspirovat“29, tak tento trend nazvala producentka Lauren Zalaznicková, která 

v 90. letech pracovala pro NBC Universal. Jejím cílem bylo spojit národní charakter 

Američanů s jejich televizními návyky. Na přelomu 70. a 80. let ve Spojených státech prudce 

stoupala nezaměstnanost a propast mezi bohatými a chudými se začala prohlubovat. Podle 

Zalaznickové se televize té doby točila kolem fantazií a kolem moci a bohatství. V půlce 90. 

let však přišla nová nálada. Ekonomika prosperovala a pravidelným tempem rostla. Studená 

 
23 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 15. ISBN 978-80-7585-574-9. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 276. ISBN 978-80-7585-574-9. 
27 Ibid. 
28 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 131-132. ISBN 978-80-7585-574-9. 
29 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 136. ISBN 978-80-7585-574-9. 
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válka i válka v Zálivu skončily, a i když války se ve světě stále bojovaly a lidé stále trpěli 

všemi různými způsoby, Američané měli tu výsadu, že si tohoto nemuseli všímat.30 „Prostě 

„Clintonova éra“, říká Zalaznicková. „Shodli jsme se, že svět je docela v pohodě a pořád se to 

zlepšuje a že hrnek kafe za čtyři dolary by si měl v Central Perku dopřávat každý.“31 

Byly to časy dosažitelného luxusu. Módním trendem se stalo normální oblečení, jako 

tričko a džíny. Tvůrci chtěli postavy, s kterými se lidé mohli ztotožnit, postavy, které se 

oblékali ve stylovém oblečení, které si ale každý může koupit v nejbližším obchodním domě. 

Jeden ze znaků, že se seriál stal něčím víc, než seriálem je, když lidé začnou polemizovat a 

diskutovat o nereálnostech či nesrovnalostech, které se v pořadu objevili, vůči reálnému 

světu.32 „Tehdy to byla úplná móda, říkat: Jak si ten byt vůbec můžou dovolit?“ podotýká 

Klosterman. „Byl to nicméně důkaz, že Přátelé doopravdy táhnou. Důležitost sitkomu poznáte 

také podle toho, že si lidé začnou lámat hlavu s jeho věrohodností.“33 

Historikové William Strauss a Neil Howe v roce 1997 vydali knihu The Fourth 

Turning, v které poukazují na to, že Generace X je „generací nejstarších nevěst a ženichů 

v historii.“ Zatímco totiž generace před nimi preferovali stabilitu a zázemí, generace X byla 

první generace, která se nehrnula do manželství a rodinu si nahrazovala jinými sociálními 

vazbami. „A to často v podobě početné skupiny Přátel.“34 Napsali Streauss s Howem.  

Marta Kauffmanová a David Crane tedy tímto seriálem identifikovali něco zcela 

nového, ale nadčasového. Tato generace prožívala období, kdy přátelé jsou rodina mnohem 

déle a bylo pro ně mnohem důležitější. Proto se Přátelé stali pro tuto generaci tak populární. 

Spousta diváků viděla v postavách seriálu sama sebe.35 „Vůbec jsme netušili, že se z nich 

stává takhle podstatná součást kultury.“36 Vzpomíná Lisa Kudrowová. 

Vliv seriálu se šířil rapidně, a to i mimo Spojené státy. Kavárny se začali objevovat na 

každém rohu po celém světě, dokonce i v zemích, kde bylo tradiční pití čaje. Sahar Hashemi, 

spoluzakladatel Coffee Republic v Londýně uvedl, že když kavárnu poprvé otevřeli „lidé 

vůbec nevěděli, o co jde.“ 37. Ve Velké Británii byly historicky více populární hospody.38 

Ovšem čím větší vliv Přátelé nabírali, tím častěji byla kladená otázka, zda je ten vliv 

 
30 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 137. ISBN 978-80-7585-574-9. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 139. ISBN 978-80-7585-574-9. 
35 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 139. ISBN 978-80-7585-574-9. 
36 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 140. ISBN 978-80-7585-574-9. 
37 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 171. ISBN 978-80-7585-574-9. 
38 Ibid. 



 

18 

 

pozitivní. A pokud ano, tak jak a pro koho? Jedna věc však jistá byla, a to, že vliv mají 

obrovský. Pravděpodobně největší příkladem toho, jaký měl seriál vliv lze vidět v módě.39 

„Přátelé jsou příkladem, že trendy věci nemusí nutně svítit na obálce Vogue,“ řekla historička 

mody Kimberley Chrismanová-Campbellová. „Ten seriál kvalitně zobrazuje skutečnou 

módu.“40 

3.2. Seriál Přátelé v České republice 

Stejně jako po celém světě, tak i v České republice nebyl seriál Přátelé pouze velmi 

úspěšným, ale měl i značný kulturní vliv. I české ženy v 90. letech tento trend dostihl a 

chodily tak do kadeřnictvích s prosbou o ostříhání ‘na Rachel‘.41 

„Dodnes mě překvapuje, jak je ten seriál sledovaný, i Česká televize ho tehdy hodně 

podcenila.“42 líčí Miriam Chytilová, dabérka postavy Rachel, kterou hrála herečka Jennifer 

Aniston. 

České diváky seriál ovlivnil spousty způsoby. Zpopularizoval kupříkladu spolubydlení 

a pití kávy. Dá se také říct, že seriál diváky i mnohé naučil. Například jak komunikovat, že 

být přáteli i po rozchodu je možné, a že riskovat se někdy vyplatí, jak jsme se mohli 

přesvědčit například v epizodě, kde Ross vyzná Rachel lásku těsně před tím, než má nastoupit 

do letadla a odletět za prací do Paříže.43 

V pořadu Studio 6 Víkend na České televizi byl blok dílu věnovaný fenoménu 

sitkomu Přátelé, v kterém byli hosté dabéři čtyř hlavních postav seriálu Miriam Chytilová, 

Pavla Rychlá, Daniel Rous a Petr Rychlý. V této reportáží moderátoři Jiří Václavek a Linda 

Bartošová s hosty rozebírají, jaký úspěch seriál v České republice dosáhnul.44 

 
39 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 171. ISBN 978-80-7585-574-9 
40 MILLER, Kelsey. Přátelé. Praha: Kontrast, 2019, s. 172. ISBN 978-80-7585-574-9. 
41 KADLECOVÁ, Kateřina. Přátelé: Kultovní seriál baví diváky nepřetržitě již čtvrt století. Co stojí za jeho 

úspěchem? Reflex.cz [online]. 2019 [cit. 2020-05-09]. Dostupné z: 

https://www.reflex.cz/clanek/causy/73480/pratele-kultovni-serial-bavi-divaky-nepretrzite-jiz-ctvrt-stoleti-co-

stoji-za-jeho-uspechem.html   
42 DVTV. 25 let Přátel? Byla to krásná část života, dabing nás spojil, říká Miriam Chytilová. Aktuálně.cz 

[online]. [cit. 2020-05-13]. Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/25-let-pratel-byla-to-krasna-cast-zivota-

dabing-nas-spojil-

r/r~dfd005f2dfaf11e98d520cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu  
43VACKOVÁ, Zuzana. 7 věcí, které jsme se naučili ze seriálu Přátelé! Ženy.cz [online]. [cit. 2020-05-13]. 

Dostupné z: https://www.zeny.cz/lifestyle/7-veci-ktere-jsme-se-naucili-ze-serialu-pratele-3209.html  
44 Fenomén sitcomu Přátelé: Studio 6 Víkend. In: Česká televize: iVysílání [online]. 4. 5. 2019 [cit. 2020-05-13]. 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-

vikend/219411010120504/obsah/694397-fenomen-sitcomu-

pratele?fbclid=IwAR18u5weMd8syOd42uaZMA1v7s04m3ilyUz3wgAFMCNEqh2tyeiEkTvZqbQ  

https://www.reflex.cz/clanek/causy/73480/pratele-kultovni-serial-bavi-divaky-nepretrzite-jiz-ctvrt-stoleti-co-stoji-za-jeho-uspechem.html
https://www.reflex.cz/clanek/causy/73480/pratele-kultovni-serial-bavi-divaky-nepretrzite-jiz-ctvrt-stoleti-co-stoji-za-jeho-uspechem.html
https://video.aktualne.cz/dvtv/25-let-pratel-byla-to-krasna-cast-zivota-dabing-nas-spojil-r/r~dfd005f2dfaf11e98d520cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://video.aktualne.cz/dvtv/25-let-pratel-byla-to-krasna-cast-zivota-dabing-nas-spojil-r/r~dfd005f2dfaf11e98d520cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://video.aktualne.cz/dvtv/25-let-pratel-byla-to-krasna-cast-zivota-dabing-nas-spojil-r/r~dfd005f2dfaf11e98d520cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.zeny.cz/lifestyle/7-veci-ktere-jsme-se-naucili-ze-serialu-pratele-3209.html
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/219411010120504/obsah/694397-fenomen-sitcomu-pratele?fbclid=IwAR18u5weMd8syOd42uaZMA1v7s04m3ilyUz3wgAFMCNEqh2tyeiEkTvZqbQ
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/219411010120504/obsah/694397-fenomen-sitcomu-pratele?fbclid=IwAR18u5weMd8syOd42uaZMA1v7s04m3ilyUz3wgAFMCNEqh2tyeiEkTvZqbQ
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/219411010120504/obsah/694397-fenomen-sitcomu-pratele?fbclid=IwAR18u5weMd8syOd42uaZMA1v7s04m3ilyUz3wgAFMCNEqh2tyeiEkTvZqbQ
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„A úspěch Přátelé zažili i v Česku, podle kritiků a diváků byli výkony českých dabérů 

někdy i dokonce lepší než ty originální výkony.“45 Uvádí moderátor pořadu Jiří Václavek. 

Daniel Rous, dabér postavy Rosse Gellera, jako příklad toho, že je seriál stále velmi 

populární, uvádí to, že se ho na něj stále někdo ptá. „Až mě to vlastně, musím říct, trošku 

obtěžuje, protože už to dávno skončilo. Ale vlastně to pořád ještě pokračuje, pořád to někde 

běží.“46 

Na otázku, jak si vysvětlují, že je seriál tak nadčasový, že oslovuje i náctileté diváky 

dodnes odpověděla Miriam Chytilová tím, že seriál byla novinka v tom smyslu, že to byla 

parta 30letých lidí, kteří spolu žili jako rodina. To se totiž, dle Miriam Chytilové, do té doby 

nedělalo, a proto to tyto mladší generace tolik oslovilo.47 

„A to se samozřejmě líbí mladým lidem do dneška, že tedy odejdou od rodiny a můžou 

mít nějakou náhradní rodinu v podobě svých vrstevníků.“48 

Petr Rychlý, dabér seriálové postavy Joeyho Tribianni, doplnil, že dle jeho názoru je 

seriál úspěšný, díky faktu, že má jedno ústřední téma. A to jsou vztahy a přátelství.  

„Je to to obecné téma, které zůstává, a to je prostě ten vztah, láska a přátelství. A to si 

myslím, že to ty lidi okouzluje.“ 

 

  

 
45 Fenomén sitcomu Přátelé: Studio 6 Víkend. In: Česká televize: iVysílání [online]. 4. 5. 2019 [cit. 2020-05-13]. 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-

vikend/219411010120504/obsah/694397-fenomen-sitcomu-

pratele?fbclid=IwAR18u5weMd8syOd42uaZMA1v7s04m3ilyUz3wgAFMCNEqh2tyeiEkTvZqbQ  
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/219411010120504/obsah/694397-fenomen-sitcomu-pratele?fbclid=IwAR18u5weMd8syOd42uaZMA1v7s04m3ilyUz3wgAFMCNEqh2tyeiEkTvZqbQ
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/219411010120504/obsah/694397-fenomen-sitcomu-pratele?fbclid=IwAR18u5weMd8syOd42uaZMA1v7s04m3ilyUz3wgAFMCNEqh2tyeiEkTvZqbQ
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/219411010120504/obsah/694397-fenomen-sitcomu-pratele?fbclid=IwAR18u5weMd8syOd42uaZMA1v7s04m3ilyUz3wgAFMCNEqh2tyeiEkTvZqbQ
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4. Výzkumné metody 

Pro zkoumání médií se koncem 20. století objevily metody, kterými lze jejich účinky a 

role ve společnosti vnímat. 

„Média jsou důležitou součástí našeho každodenního života. Jejich význam pro život 

společnosti vzrůstal zejména během 20. století v souvislosti s nástupem elektronických médií a 

takzvaných nových médií včetně internetu.“ 49 

Autoři knihy Metody výzkumu médií Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská 

označují studium médií a komunikací je interdisciplinární oblast, v které se střetávají a 

prolínají perspektivy a odborné disciplíny z různých oblastí. Z hlediska vývoje studia a 

zkoumání komunikací a médií lze za tvůrčí odvětví považovat sociologii, psychologii či 

lingvistiku, ale také praktickou teorii žurnalistiky, filozofie, estetiky, etnografie či filmové 

studie. A mnoho dalších odvětví, které se zabývají životem a činy lidí a společnosti.50 

Z tohoto hlediska mediální studia reprezentují multiparadigmatickou oblast zkoumání 

a tato skutečnost je vyobrazená v počtu různých metod, kterými se média a komunikace 

zkoumají. 

„Se vzrůstající důležitostí médií v životě společnosti si ustavené tradičnější vědní 

disciplíny začaly všímat mediální komunikace a přirozeně aplikovaly na její zkoumání své 

ustavené metody poznání.“51
 

V oblasti akademického výzkumu je zpravidla dáno, že je více spojená s teorií, což 

znamená, že výsledné poznatky se snaží o vysvětlení pozice médií ve společnosti, jejich 

potencionální vliv na jednotlivce či společnost většinou z dlouhodobějšího hlediska.52 

K vypracování výzkumu v mé kvalifikační práci jsem vybrala metody, které jsou 

představeny v následujících kapitolách. 

  

 
49TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 7. ISBN 

978-80-7367-683-4. 
50 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 8-9. 

ISBN 978-80-7367-683-4. 
51TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 9-10. 

ISBN 978-80-7367-683-4. 
52 WIMMER, Roger D a Joseph R DOMINICK. Mass Media Research. 10. Boston: Wadsworth, Cengage 

Learning, 2014, s. 14-15. ISBN 9781133307334. 
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4.1. Kvalitativní a kvantitativní metody poznání 
 

Dle Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské rozdělení na kvalitativní a 

kvantitativní metody může být použito k tradičnímu rozpoznání metod zkoumání médií. Oba 

tyto typy metod jsou založené na jiné myšlence z hlediska možnosti pochopení reality.53 

Kvantitativní metoda je primárně založena na otázce: Kolik? A je reprezentována 

několika různými typy dotazníkových šetření a psychologických experimentů.54 

Zkoumání mediálních sdělení je pak reprezentováno Berelsonovou kvantitativní 

obsahovou analýzou. Tento soubor metod je charakterizovaný vysokou mírou standardizace, 

což znamená, že proces sběru dat je stejný pro celý zkoumaný vzorek.55 

Kvantitativní výzkum je založený na měření proměnných, zkoumání frekvence 

výskytu individuálních proměnných nebo jejich kategorií. Jednou z velkých výhod 

kvantitativního výzkumu je použití statistiky a čísel, které dokládají větší přesnost výsledkům 

a zároveň také větší přesvědčivost výsledků.56 

„Velkou výhodou kvantitativních výzkumů je jejich přenositelnost a replikovatelnost. 

Umožňují provádět komparativní výzkumy různých mediálních krajin, případně replikovat 

starší výzkum s odstupem několika let a odhalovat tak vývojové trendy zkoumaných jevů. 

Naopak určitou nevýhodou může být to, že se zaměřují na kvantifikaci pouze některých prvků. 

Prvky, které nelze kvantifikovat, mohou být přitom významnější než ty měřené“57 

 

Kvantitativní metody mohou být dle Trampoty a Vojtěchovské charakterizovány následujícím 

způsobem: 

• „Vycházejí z pozitivistické tradice. 

• Redukují realitu na počitatelné jevy. 

• Považují sociální realitu za něco, co existuje nezávisle a vně výzkumníka a co je 

možné rozložit na jednotlivé prvky. 

 
53 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 16. ISBN 

978-80-7367-683-4. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 WIMMER, Roger D a Joseph R DOMINICK. Mass Media Research. 10. Boston: Wadsworth, Cengage 

Learning, 2014, s. 14-15. ISBN 9781133307334. 
57 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 17. ISBN 

978-80-7367-683-4. 
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• Měly by být replikovatelné i jinými badateli a přinášet shodné výsledky. 

• Používají spíše deduktivní metodu.“ 58 

 

Kvalitativní metoda se většinou zabývá převážně otázkou: Jak? Kvalitativní metody 

sběru dat zahrnují například, ohniskové skupiny, hloubkové rozhovory a zúčastněné 

pozorování. Charakteristickým znakem těchto metod je, že nejsou standardizované, jako je 

tomu v případě kvantitativních metod. Interakce mezi výzkumníkem a zkoumaným má vždy 

odlišnou formu na základě toho, že každý průběh či reakce lidí je unikátní.59 

Výhodou kvalitativních metod je to, že výzkumník může jít do hloubky v případě, že 

narazí na nečekané informace, sběr dat je více otevřený a není zatěžovaný výzkumníkovou 

znalostí tématu před samotným sběrem dat. Toto je především pozitivní, pokud to dané téma 

nebylo zatím prozkoumáno a flexibilita kvalitativního přístupu napomáhá k větší otevřenosti 

novým podnětům.60 

Nevýhodou je, že těmito metodami většinou není možné zpracovat velký vzorek a 

velký počet případů. Dalším problematickým aspektem těchto metod může být také 

subjektivita a reliabilita.61 

 

O kvalitativních metodách dle Trampoty a Vojtěchovské platí následující: 

• „Vycházejí z představy, že poznání se děje na základě interpretace a je vždy 

subjektivní povahy. 

• Výzkumník je nedílnou součástí výzkumu a je nezastupitelný. 

• Vykazují menší replikovatelnost; změna výzkumníka znamená i pravděpodobnou 

změnu výsledků. 

• Bývají též označovány jako konstruktivistické, interpretativní, reflexivní.  

• Používají spíše induktivní metodu.“62 

  

 
58 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s.18. ISBN 

978-80-7367-683-4. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 METODOLOGIE SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU. Univerzitní informační systém MENDELU [online]. 

[cit. 2020-05-06]. Dostupné z: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=31875  
62 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s.19. ISBN 

978-80-7367-683-4. 

https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=31875
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Protože jak kvantitativní, tak kvalitativní metody mají své výhody a nevýhody, je často 

použita jejich kombinace. Kombinování těchto metod se také často nazývá termínem 

triangulace. Triangulace kvantitativní a kvalitativní metodologie může být prováděna buď 

simultánně či sekvenčně.63 

Simultánní triangulace znamená kombinování kvantitativní a kvalitativní analýzy 

paralelně a nezávisle na sobě, s tím, že kvantitativní analýza většinou posuzuje větší vzorek a 

kvalitativní jen nějakou její část.64 

Sekvenční triangulace znamená, že výsledky jedné metody řídí, jak bude aplikována 

druhá metoda. 

„Například použijeme nejdříve kvantitativní obsahovou analýzu televizních zpráv pro 

zjištění, kolikrát se vyskytují ve zprávách jednotlivé profese, a poté na nejfrekventovanější 

profese aplikujeme kvalitativní analýzu.“65 

4.2. Diskurzivní analýza 

Kritická diskurzivní analýza (dále KDA) je analytická metoda, která je využívána 

v různých disciplínách. Nejen v mediálních či kulturních studiích, ale také v lingvistice, 

psychologii a v dalších humanitních vědách.66 

„Analýza diskurzu nebo diskurzní analýza je definována jako analýza jazykového 

jednání, mluveného i psaného, které přesahuje hranice jednotlivých vět. Zaměřuje se zejména 

na to, jak je význam konstruován a interpretován prostřednictvím jazyka používaného 

v různých sociálních situacích a kontextech.“67 

KDA je využívána různými typy disciplín, takže je mnoho tradicí, přístupů a škol, 

které lze použít k dosažení daného analytického cíle. Na jednu stranu, KDA je pozitivní 

v tom, že nemá žádný striktní postup a může být tedy přizpůsobena individuálnímu výzkumu 

na míru. Na druhou stranu je těžké porozumět jejímu použití a je složité vytvořit pochopitelný 

rámec analýzy, který bude pro výzkum dostačující. 

 
63 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s.19-20. 

ISBN 978-80-7367-683-4. 
64 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s.20. ISBN 

978-80-7367-683-4. 
65 Ibid. 
66 Kritická diskurzivní analýza. Medkult [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: 

http://medkult.upmedia.cz/Keywords/kriticka-diskurzivni-analyza/#_ftn1 
67HÁJEK, Martin. Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2014, s. 113. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-161-9. 

http://medkult.upmedia.cz/Keywords/kriticka-diskurzivni-analyza/#_ftn1
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4.3. Diskurz 

Pro pochopení KDA je nejdříve nutné pochopit, co znamená pojem diskurz. Tento 

koncept je těžké uchopit, jelikož jeho definice jsou velmi rozsáhlé, a téměř každá disciplína, 

která s tímto konceptem pracuje, ho chápe odlišně. Barkerova definice je, že diskurz je pouze 

prostý plynulý úsek textu/mluvy, smysluplný výklad.68 

Z lingvistického pohledu Schiffrinové a Tannenové je diskurz definován jako použití 

jazyka v kontextu, ve spojitosti se sociálními praktikami, jako „něco nad větou“ či aktuální 

užití jazyka v komunikaci nebo také jako „úsek jazykového vyjádření delší než věta, složený 

z několika propojených vět, konstituující koherentní jednotku“69 

Jeden z hlavních představitelů mediálních a kulturních studií je historik a filozof 

Michel Foucault. Jeho práce zformulovala profesionálnější pochopení konceptu diskurz, 

využívaný zástupci kulturních studií.70 

Foucaltovo pojetí diskurzu udává, že se nejedná pouze o text či diskusi. Barker ve 

svém slovníku definuje koncept diskurzu jako „‘sjednocení‘ jazyka a praxe a vystihuje 

usměrněné formy hovoru o určitém subjektu, jejichž prostřednictvím objekty a praktiky 

získávají význam.“ Diskurz konstruuje význam, definuje objekty znalostí a rozhoduje, jaký 

význam může mluvčí používat či jaký používat nemohou.71 

4.4. Kritická diskurzivní analýza 

Kritická diskurzivní analýza se snaží propojit sociální analýzu s analýzou 

lingvistickou, případně psychologickou.72  

Osobnost, kterou je třeba zmínit ve spojitosti s kulturálními a mediálními studii je 

profesor lingvistiky Norman Fairclough. Fairclough se pokusil spojit Foucultův koncept 

diskurzu s lingvistickou diskurzivní analýzou. Vytvořil trojdimenzionální analýzu ze 

sociolingvistické analýzy, do které zahrnul analýzu sociální, lingvistickou a diskurzivní.73 

 
68 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006, s. 41. ISBN 80-7367-099-2. 
69 Nový encyklopedický slovník češtiny. CzechEncy [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: 

https://www.czechency.org/slovnik/DISKURZ  
70 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006, s. 41. ISBN 80-7367-099-2. 
71 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006, s. 42. ISBN 80-7367-099-2. 
72 HÁJEK, Martin. Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2014, s. 121. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-161-9. 
73 HÁJEK, Martin. Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2014, s. 122. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-161-9. 

https://www.czechency.org/slovnik/DISKURZ
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Fairlough vychází z Foucultova prohlášení, že diskurz ovlivňuje sociální realitu, ale že 

společnost, sociální dění a struktura společnosti zároveň také působí na diskurz. Fairclough na 

toto téma uvádí „tři konstruktivní aspekty diskurzu vzhledem ke společnosti: 1. diskurz 

ovlivňuje sociální identity, subjektivitu nebo typy self (jáství, identity); 2. diskurz působí na 

sociální vztahy mezi lidmi; 3. diskurz přispívá ke konstrukci vědění a věření (identitní, relační 

a ideační funkce jazyka).“74 

Fairclough tedy zkoumá vztah mezi diskurzem a sociální změnou. V této tradici se KDA 

zabývá diskurzivní praxí, tedy procesem, v kterém jsou texty tvořeny a následně 

konzumovány. V této tradici se také dále zabývá sociální praxí neboli problémem 

nerovnoměrného rozložení moci ve společnosti. KDA se pokouší vysvětlit proč je text v dané 

komunikaci sestaven tak, jak je.75 

Jeden z důležitých proudů kritické diskurzivní analýzy, jehož představitelem je N. 

Fairclough, je socio-kulturní přístup. Tento přístup zdůrazňuje vztahy mezi diskurzivní a 

sociokulturní praxí a monitoruje změny v jazyce a spojuje je se změnami ve společnosti a 

kultuře. 

Znaky socio-kulturního přístupu: 

• „Důraz na lingvistickou analýzu 

• Důraz na analýzu intertextuality (tj. odkazování jednoto textu na druhý) 

• Propojuje textovou analýzu, diskurzivní analýzu a sociologickou analýzu = vytváří 

trojdimenzionální model – podle Fairclougha totiž nestačil dvojdimenzionální 

model sociolingvistické analýzy.“76 

  

  

 

  

 
74 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006, s.123. ISBN 80-7367-099-2. 
75 Kritická diskurzivní analýza. Medkult [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: 

http://medkult.upmedia.cz/Keywords/kriticka-diskurzivni-analyza/#_ftn1 
76 Kritická diskurzivní analýza. Medkult [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: 

http://medkult.upmedia.cz/Keywords/kriticka-diskurzivni-analyza/#_ftn1  

http://medkult.upmedia.cz/Keywords/kriticka-diskurzivni-analyza/#_ftn1
http://medkult.upmedia.cz/Keywords/kriticka-diskurzivni-analyza/#_ftn1
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5. Dabing vs. titulky 

„Ať už je ve svém přístupu domestikující nebo cizí, jakákoli forma audiovizuálního 

překladu hraje v konečném důsledku jedinečnou roli při rozvoji národních identit i národních 

stereotypů. Přenos kulturních hodnot v televizním překladu získal v literatuře velmi malou 

pozornost a zůstává jednou z nejnaléhavějších oblastí výzkumu překladatelských studií.“77 

Každá země má vlastní tradici v překládání filmů či seriálů a každá se přiklání k jedné 

ze dvou hlavních variant: dabing či titulky.  

Dabing je metodou, kdy je původní text z velké části modifikován a je tak přizpůsoben 

pro dané publikum prostředkem domestikace. Je to metoda, kdy dialog v cizím jazyce je 

přizpůsoben ústům a pohybům herce ve filmu či v seriálu. Cílem dabingu je vyvolat 

v divácích pocit, že skutečně poslouchají herce mluvit ve svém vlastním jazyce. 78  

Výhodou dabingu je, že zahrnuje méně textové redukce než titulkování, je více 

profesionalizovaný a čerpá ze zavedených metod post-synchronizace. Vytváří také 

homogennější diskurs, tím že se jedná o orální překlad orálního zdrojového textu, takže divák 

nemusí dělit svoji pozornost mezi obrazem a písemným překladem. Nevyžaduje také od svých 

uživatelů vysokou úroveň gramotnosti, což je důležité pro dětskou část publika či negramotné 

diváky.79 

Nevýhodou této metody je existence synchronizačního vymezení, které může dabéry 

přimět k tomu, aby původní text z velké části změnili, jen aby se mohli trefit do pohybu rtů. 

Dalším argumentem proti dabingu může být to, že dabovaný pořad či film může být 

považován za méně “autentický“ než film či pořad s titulky.80 

Dabing je mnohem nákladnější a pracnější než jakákoliv jiná metody televizního 

překladu. Čísla uváděná pro průměrné náklady za hodinu na titulkování a dabing v Evropě 

značí, že dabing je 15krát dražší než titulkování. 81 

Na druhou stranu titulkování, tedy poskytnutí překladu původního textu do daného 

 
77 BAKER, Mona. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 1998, s. 76. ISBN 0-415-

09380-5. (překlad vlastní) 
78 SHUTTLEWORTH, Mark. Dictionary of Translation Studies. London: Routledge, 2014, s. 45. ISBN 

9781315760490. 
79 BAKER, Mona. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 1998, s. 75. ISBN 0-415-

09380-5. 
80 Ibid. 
81 BAKER, Mona. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 1998, s. 75. ISBN 0-415-

09380-5. 
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jazyka ve formě synchronizovaných titulků, většinou ve spodní části obrazovky, je forma, 

která původní text modifikuje v co nejmenším rozměru a poskytne tak danému publiku 

možnost zažít daný cizí pořad ve svém původním vyznění. 82 

Titulkování je také oproti dabingu mnohem rychlejší a levnější metodou překladu 

televizních pořadů či filmů.83 

Nevýhodou titulků je, že přestože titulkování zachovává původní dialog, který 

umožňuje cílovému publiku užívat si kvalitu hlasu a intonaci původních herců, autentičnost 

získaná tímto způsobem je částečně ztracena při rekonstrukci polysemiotického celku. Proces 

přijímání probíhající v myslích publika se pak výrazně liší od původního procesu.84  

Dle překladatele Oldřicha Kautského je překlad mluveného slova beze zbytku 

nemožný, aniž by se popsala celá plocha plátna či obrazovky, jelikož zrak vnímá pomaleji než 

sluch. Titulky tedy musí vyjádřit pouze nejpodstatnější smysl dialogu.85 

„Kromě toho je nutné počítat s rozdělením divákovy pozornosti k psanému slovu i 

k akci na obraze. Autor titulků tedy překládá, ale současně zestručňuje.“86 

Existuje také argument, že volba dabingu nad titulky má „kulturní, ideologické a 

lingvistické“ důvody, v jehož důsledku dabing preferují větší země s podstatě mono 

lingválními kulturami. V některých společnostech je tedy dabing upřednostňován z 

nacionalistických důvodů jako způsob „naturalizace“ dováženého filmu a zároveň 

minimalizování nějakého cizího, případně podvratného vlivu, úplným skrytím původního 

dialogu.87 

Argumenty pro a proti dabování či titulkování jsou stejně přesvědčivé a to, co určuje 

výběr dabingu nebo titulkování jako hlavní metodu televizního překladu v zemi, ovlivňuje 

složitá řada faktorů. Mezi tyto faktory patří cena, dostupnost příslušné technologie, úroveň 

gramotnosti, zájem o cizí jazyky, míra kulturní otevřenosti a síla místního filmového 

průmyslu. Žádný z těchto faktorů sám o sobě ale nemůže vysvětlit jaká metoda je v zemi 

 
82 SHUTTLEWORTH, Mark. Dictionary of Translation Studies. London: Routledge, 2014, s. 161. ISBN 

9781315760490. 
83 Ibid. 
84 BAKER, Mona. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 1998, s. 245. ISBN 0-

415-09380-5. 
85 KAUTSKÝ, Oldřich. Televizní dabing. Praha: Studijní odbor Čs. televize, 1969, s. 26. 
86 Ibid. 
87 SHUTTLEWORTH, Mark. Dictionary of Translation Studies. London: Routledge, 2014, s. 46. ISBN 

9781315760490. 
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preferovanější.88 

„Ve výsledku se zdá, že volba metody je z velké části určena návyky publika. Diváci v 

zemích, kde se tradičně dabuje, většinou preferují dabing a pro diváky v zemích, kde se 

tradičně používají titulky, je obtížné užít si dabovaný film.“89 

5.1. Originální znění v seriálu Přátelé 

Nejčastější praxí pro získání pořadu pro vysílání je nákup (akvizice) hotového 

produktu. Vysílací schémata komerčních televizí jsou naprosto dominovaná nakoupenými 

pořady. Jedinou produkcí s nimi spojenou je pak výroba české verze pořadu (titulky nebo 

dabing).90  

Jelikož je seriál Přátelé komediální pořad, bylo v něm použito mnoho druhů 

lingvistických prostředků pro vytvoření vtipů či vtipných situací.  

 Jedním z těchto prostředků jsou slovní hříčky. Slovní hříčky se dají definovat, jako 

„úmyslná komunikativní strategie, nebo její výsledek, používaná s určitým specifickým 

sémantickým nebo pragmatickým efektem.“91 

 Dle autora knihy Wordplay and translation Dirka Delabastity je možné použitím 

lingvistických prostředků kategorizovat slovní hříčky následujícím způsobem:  

• Fonologická a grafologická struktura 

• Lexikální struktura (polysemie) 

• Lexikální struktura (idiom) 

• Morfologická struktura 

• Syntaktická struktura92 

Delabastita také tvrdí, že „častokrát dva, nebo i více z uvedených lingvistických prostředků, 

jsou použity současně k tomu, aby byla vytvořena jedna slovní hříčka.“93 

 
88BAKER, Mona. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 1998, s. 75. ISBN 0-415-

09380-5. 
89 Ibid. (překlad vlastní) 
90 ŠTOLL, Martin. Tři podoby televize. Praha: Literární akademie, 2013, s. 124. ISBN 978-80-86877-67-9. 
91 DELABASTITA, Dirk. Wordplay and translation. New York: Routledge, 2014, s. 1-2. ISBN 978-1-900650-

01-4. 
92 DELABASTITA, Dirk. Wordplay and translation. New York: Routledge, 2014, s. 130. ISBN 978-1-900650-

01-4. 
93 DELABASTITA, Dirk. Wordplay and translation. New York: Routledge, 2014, s. 131. ISBN 978-1-900650-

01-4. (překlad vlastní) 
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 Vtipy a slovní hříčky je ale velmi složité přeložit do jiného jazyka tak, aby se vtip 

zachoval. Překlad není jen o nahrazení slov jednoho jazyka za slova jazyka jiného a 

přizpůsobení syntaxe tak, aby to tomu vyhovovalo. Pro úspěšnost překladu je důležité, aby 

překladatel přeložil také všechen význam, který náleží kultuře originálního jazyka.94 

Otázka zní, co je to význam? Podle filosofa Jürgena Habermase lze na tuto 

problematiku nahlížet přístupem, který Habermas označuje jako intencionalistickou 

sémantiku. Tento přístup vychází z přesvědčení, že nejdůležitějším prvkem je jednající 

subjekt, který používá znaky k přenosu svých přání a záměrů ze svého vnitřního, 

subjektivního světa do světa vnějšího. Odhalením významu tohoto prvku vnějšího světa pak 

znamená odhalení záměru, s kterým mluvčí tento výrok pronesl. Tedy, co tím chtěl mluvčí 

říct? Význam znaku z tohoto pohledu je tedy záměr, s kterým mluvčí používá daný znak 

v nějaké situaci.95 

5.2. Český dabing seriálu Přátelé 

Oficiální český dabing seriálu Přátelé byl režírován Alešem Sobotkou, pod vedením 

tvůrčí skupiny Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského. Česká dabovaná verze Přátel se 

začala vysílat v roce 1996 na České televizi.96  

V českém znění hlavní postavy namluvili dabéři Miriam Chytilová – Jennifer 

Aniston (Rachel Greenová), Pavla Rychlá – Courteney Cox (Monica Gellerová), Stanislava 

Jachnická – Lisa Kudrow (Phoebe Buffetová), Petr Rychlý – Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), 

Rostislav Čtvrtlík/Aleš Procházka (10 epizod v 5. sérii) – Matthew Perry (Chandler Bing) a 

Daniel Rous – David Schwimmer (Ross Geller).97 

Seriál Přátelé byl v České republice velice úspěšný, a i dnes je stále velmi populární. 

Na stránce ČSFD.cz (česko-slovenská filmová databáze) je aktuálně umístěn na 73. místě 

v žebříčku Nejlepší seriál a na 3. místě v žebříčku Nejoblíbenější seriál. Celkové skóre na 

ČSFD.cz má seriál 89 % ze 100 %.98 

 
94 CHIARO, Delia. The Language of Jokes: Analysing verbal play. New York: Routledge, 1992. ISBN 0-415-

03089-7. 
95 GVOŽDIAK, Vít. Základy sémiotiky 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 15. ISBN 978-80-
244-4294-5. 
96 Přátelé. Dabingforum.cz [online]. [cit. 2020-05-09]. Dostupné z: 

https://www.dabingforum.cz/viewtopic.php?f=2&t=985  
97 Ibid. 
98 Přátelé / Friends (TV seriál) (1994). ČSFD.cz [online]. [cit. 2020-05-09]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/68928-pratele/prehled/  

https://www.dabingforum.cz/viewtopic.php?f=2&t=985
https://www.csfd.cz/film/68928-pratele/prehled/
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Dle dabéra postavy Rosse Gellera, Daniela Rouse, byl dabing podařený i tím, že se vše 

zkoušelo, a že se ve studiu dabéři potkávali a scény nahrávali společně a dabing měl tedy lepší 

kontinuitu.  Na rozdíl od dnešních dabingů, kdy se točí každý sám a nahrává se tedy 

odděleně.99 

  

 
99 Fenomén sitcomu Přátelé: Studio 6 Víkend. In: Česká televize: iVysílání [online]. 4. 5. 2019 [cit. 2020-05-13]. 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-

vikend/219411010120504/obsah/694397-fenomen-sitcomu-

pratele?fbclid=IwAR18u5weMd8syOd42uaZMA1v7s04m3ilyUz3wgAFMCNEqh2tyeiEkTvZqbQ  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/219411010120504/obsah/694397-fenomen-sitcomu-pratele?fbclid=IwAR18u5weMd8syOd42uaZMA1v7s04m3ilyUz3wgAFMCNEqh2tyeiEkTvZqbQ
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/219411010120504/obsah/694397-fenomen-sitcomu-pratele?fbclid=IwAR18u5weMd8syOd42uaZMA1v7s04m3ilyUz3wgAFMCNEqh2tyeiEkTvZqbQ
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/219411010120504/obsah/694397-fenomen-sitcomu-pratele?fbclid=IwAR18u5weMd8syOd42uaZMA1v7s04m3ilyUz3wgAFMCNEqh2tyeiEkTvZqbQ
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6. Komparace originálního znění a českého 

dabingu 

Celkový význam a kontext může být tedy značně odlišný na základě překladu do 

cizího jazyka a další odlišnosti nastávají ještě v případě, že se jedná buď o překlad dabingový 

či titulkový. V této části se pokusím zanalyzovat, jaký vliv měl český dabing seriálu oproti 

originálnímu znění na výsledný význam a kontext. 

6.1. Dotazníkové šetření 

Kvantitativní metodou dotazníkového šetření jsem provedla srovnání originálního 

znění a českého dabingu seriálu Přátelé. 

Dotazník jsem vytvořila prostřednictvím služby Survio (survio.com) a sdílela jsem ho 

na sociální síti Facebook a na diskusní fóra věnující se seriálu Přátelé, jmenovitě se jedná o 

Dabingforum.cz a MovieZone.cz. Otázek v dotazníku bylo celkem 12, vstupním parametrem 

byla pouze znalost seriálu Přátelé a dotazník byl zcela anonymní. V dotazníku jsem zvolila 

kombinaci otázek, použila jsem tedy otázky s odpověďmi typu ABCD i otázky s otevřenými 

odpověďmi. Dotazník byl aktivní od 4. 4. 2020 do 27. 4. 2020. Za toto období na dotazník 

odpovědělo 100 respondentů.  

Cílem dotazníku bylo především zjistit, kolik respondentů preferuje verzi dabingovou 

či originální a proč. V následující části každou otázku uvedu a předložím její výsledek. 

1. První otázkou jsem se snažila zjistit, v jakém provedení respondenti seriál 

Přátelé sledují či sledovali.  

Na tuto otázku odpovědělo 46 % procent s dabingem, 45 % nejdříve s dabingem a poté 

i v originálním znění, 5 % v originálním znění, 2 % v originálním znění s titulky a 2 % zvolili 

možnost Jiná odpověď.  

Výsledek této otázky byl téměř půl na půl s odpověďmi: s dabingem a s nejdříve 

s dabingem a poté i v originálním znění. 

2. Dle výsledku další otázky, která se ptala na věk respondentů, bylo 64 % 

respondentů v rozmezí 25–34 let, 17 % bylo v rozmezí 18-24, 11 % 35-44, 4 % 

pod 18 a 4 % v rozmezí 45-54 let. 
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Většině respondentů tedy bylo mezi 25 až 34 let. 

3. V otázce číslo 3 jsem zjišťovala, jakou úroveň anglického jazyka mají 

respondenti dle oxfordského dělení úrovně.100 

Nejvíce, 27 % odpovědělo C1 – Advanced, 25 % odpovědělo B2 – Velmi pokročilí, 

22 % B1 – Pokročilí, 10 % C2 – Proficient, 9 % A2 – Mírně pokročilí, 6 % A1 – Falešní 

začátečníci a 1 % vybralo odpověď: Vůbec neumím.  

Výsledky této otázky byla vcelku rovnoměrně rozdělené mezi úrovně B1, B2 a C1. 

4. V otázce číslo 4 jsem se ptala, jestli je některá z hlavních postav sympatičtější 

kvůli hlasu, která má v originálním znění oproti v dabingu. Byla možnost 

zaškrtnout více možností. 

Možnosti byly: Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey, Chandler, Ne a Nevím. 

Výsledky této otázky bylo, že 37 % respondentů odpovědělo, že Ne, 22 % Nevím, 18 

% Chandler, 15 % Monica, 15 % Joey, 11 % Ross, 10 % Phoebe a 8 % Rachel. 

Po sečtení byly tedy všechny postavy dohromady zaškrtnuty ze 77 %, ovšem po 

detailním prozkoumání odpovědí, vzhledem k možnosti zaškrtnou více postav, bylo reálně 40 

% respondentů, kteří aspoň jednu z postav zaškrtli.  

Důvody byly většinou takové, že postavy v originálním znění působí více přirozeně a 

bylo to v něm více humorné. Dalšími důvody byl například ‘nepříjemný‘ hlas Pavly Rychlé 

(dabérka Monicy Gellerové), nebo že postava Rosse Gellera nepůsobí v originále tak hloupě. 

5. V následující otázce číslo 5 jsem se dotazovala, v jaké verzi, pokud seriál 

sledovali jak s dabingem, tak v originálním znění, jim seriál připadal vtipnější. 

Možnosti byly: Originální znění, Dabing a Nevím (pro respondenty, kteří nemohli 

porovnat). 

Výsledkem bylo 44 % originální znění, 24 % Dabing a 32 % uvedlo Nevím. 

6. V další otázce jsem se ptala, jestli je nějak seriál Přátelé ovlivnil s tím, že 

odpověď Ano byla zároveň otevřená odpověď na poznámky.  

Na tuto otázku odpovědělo 36 % respondentů odpovědí Nevím, 30 % Ne a 28 % Ano. 

U odpovědi Ano, byly uvedeny různé způsoby, jakým je seriál ovlivnil. Například 

 
100 Úrovně angličtiny. Oxford House [online]. [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.oxfordhouse.cz/kurzy-

anglictiny/urovne-anglictiny/  

https://www.oxfordhouse.cz/kurzy-anglictiny/urovne-anglictiny/
https://www.oxfordhouse.cz/kurzy-anglictiny/urovne-anglictiny/
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jeden respondent uvedl, že „snažím se být vtipný jako Chandler a uklízet jako Monica“, další 

uvedl, že „vtipy používám v každodenním životě a je to taková moje záchrana, když 

potřebuju rozveselit.“ Seriál tedy respondenty ovlivnil mnoha způsoby, od stylu humoru po 

řešení hádek ve vztazích.  

Pro otázky číslo 7. až 10 jsem si vybrala 4 náhodné scény ze seriálu, jejichž dialog, 

případně monolog, jsem přepsala do dvou variant. Jedna byla s překladem, který byl 

v dabované verzi a druhá varianta byl můj vlastní doslovný překlad z verze s originálním 

zněním. Otázka zněla, jaká z variant jim připadala vtipnější. 

7. V otázce číslo 7 přišel překlad dabingové verze vtipnější 62 % respondentů 

oproti 38 % respondentů, kterým přišel vtipnější doslovný překlad z originálu. 

8. V otázce číslo 8 byla jako vtipnější verze zvolen dabingový překlad 53 % 

respondenty a 47 % překlad doslovný. 

9. V otázce číslo 9 byla dabingová verze zvolena 52 % respondenty a 48 % 

respondentů zvolilo překlad doslovný. 

10. V otázce číslo 10 byl jako vtipnější zvolen překlad dabingové verze 54 % 

respondentů a překlad doslovný byl zvolen 46 % respondentů. 

Z těchto údajů se tedy dá vyčíst, že mimo otázku číslo 7, obě verze byly preferovány 

přibližně stejným podílem respondentů, i když dabing byl vždy o něco populárnější. 

Je však zajímavé podotknout, že větší rozdíl v odpovědích v otázce číslo 7, mohl 

způsobit fakt, že humorná scéna odkazuje na seriál Three’s Company101, který není v České 

republice moc známý, jelikož zde nikdy nebyl vysílaný. Tedy pointa vtipu, jaký byl 

v originále, se pro české publikum mohla vytratit.  

11. V předposlední otázce číslo 11 jsem se dotazovala, v jaké podobě bylo seriál 

Přátelé sledovat nejlepší. Na výběr bylo ze dvou možností: v originálním znění 

(případně s titulky) nebo s dabingem. 

Celkem 52 % respondentů odpovědělo, že preferují sledovat seriál v originálním znění 

(případně s titulky) a 48 % odpovědělo, že s dabingem. 

12. Poslední otázka číslo 12 byla otevřená otázka, kde jsem poprosila o krátké 

vysvětlení, z jakého důvodu preferují originální znění/dabing. 

Respondenti, kteří v otázce 11 zvolili, že preferují originální znění, nejčastější udávali 

 
101 Americký komediální seriál z roku 1976  
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jako důvod to, že jim seriál v této verzi připadá vtipnější. Další důvody, které se objevovaly, 

bylo například, že spousta vtipů se ztrácí v překladu, preference hlasů originálních herců a 

procvičení anglického jazyka. 

Respondenti, kteří naopak zvolili, že preferují verzi s dabingem, jako nejčastější důvod 

uváděli zvyk či nedostatečnou úroveň anglického jazyka na sledování seriálu v originále. 

Dalšími důvody bylo, že ani nikdy v originálním znění seriál neviděli, dabing je pro ně 

pohodlnější a celkově ho hodnotili jako vydařený.  

Z responzí, u kterých byl preferovaný seriál v originálním znění (případně s titulky) se 

tedy dá vyčíst následující: 

Většina těchto respondentů (67,3 %) zvolila, že seriál sledovali nejdříve s dabingem a 

poté i v originálním znění. Znají tedy seriál v obou verzích. Věkové rozmezí těchto 

respondentů bylo ze 71,2 % mezi 25-34 let. Léta narození těchto respondentů se tedy 

pohybují přibližně od roku 1986 do roku 1995. Vzhledem k tomu, že se dabovaný seriál 

v České republice začal vysílat roku 1996 je možné, že velká část tohoto vzorku seriál 

sledovala v době, kdy se díly poprvé na ČT vysílaly.  

Úroveň anglického jazyka této skupiny je z 38,5 % C1 – Advanced, 28,8 % B2 – 

Pokročilí, 17,3 % C2 – Proficient, 11,5 % B1 – Pokročilí a 3,8 % A2 – Mírně pokročilí.102 

Z této informace lze odvodit, že většina této části respondentů má dobrou znalost 

anglického jazyka, což mohlo být také důležitým faktorem pro znalost seriálu i v jeho 

originálním znění a následně k preferování této verze. Tomuto naznačuje i fakt, že 75 % 

respondentů této skupiny odpovědělo, že seriál jim přijde v originálním znění vtipnější.  

Respondentů, kteří si byli vědomi toho, že je seriál Přátelé nějakým způsobem 

ovlivnil, bylo v této skupině 42,3 %. Respondenti uváděli příklady jako styl humoru, 

používání frází ze seriálu v každodenním životě, znalosti pop kultury, řešení problémů ve 

vztazích a inspirování v tom, jak může dospělé přátelství vypadat.  

V části dotazníku, kde jsem dávala respondentům porovnat scénu ze seriálu ve dvou 

variantách překladu, dabingovým a doslovným, preferovala tato část respondentů vždy o něco 

více překlad doslovný. Jedinou výjimkou, kdy byl výsledek přesně 50 na 50, byl příklad 

z otázky č. 7, kde se objevila narážka na seriál Three’s Company. Tento fakt dále podporuje 

mou hypotézu, že neznalost této reference mohla ovlivnit výsledný význam vtipu a přispět tak 

 
102 Úrovně angličtiny. Oxford House [online]. [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.oxfordhouse.cz/kurzy-

anglictiny/urovne-anglictiny/   

https://www.oxfordhouse.cz/kurzy-anglictiny/urovne-anglictiny/
https://www.oxfordhouse.cz/kurzy-anglictiny/urovne-anglictiny/
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k jeho částečnému nepochopení. I přes to, že respondenti této skupiny mají dobrou znalost 

anglického jazyka a seriál znají v obou variantách, v této ukázce se oproti ostatním ukázkám 

větší procento přiklánělo k dabingovému verzi překladu.  

Toto je ukázkou, jak se původní smysl myšlenky dá ztratit v konečném dekódování 

divákem.  V tomto případě se tedy dá říct, že dabingový překlad byl lepší volbou, jelikož i 

přes to, že překlad nebyl doslovný, a tedy ztratil svojí “autenticitu“, podařilo se mu lépe 

přenést celkovou podstatu vtipu.  

Na druhou stranu z responzí, u kterých byl preferovaný seriál s dabingem, se dá vyčíst 

následující: 

Většina těchto respondentů (77,1 %) uvedla, že seriál sledují či sledovali s dabingem. 

Přes polovinu těchto respondentů, 56,3 %, bylo stejně jako u předchozí skupiny 

v rozmezí od 25–34 let. Ovšem značný podíl, 22,9 %, bylo v rozmezí 18-24 let. V této 

skupině, tedy bylo větší množství mladších diváků než ve skupině, která preferuje originální 

znění. 

Úroveň anglického jazyka této skupiny je z 33,3 % B1 – Pokročilí, 20,8 % B2 – Velmi 

pokročilí, 14,6 % A2 – Mírně pokročilí, 14,6 % C1 – Advanced, 12,5 % A1 – Falešní 

začátečníci, 2,1 % C2 – Proficient a 2,1 % uvedlo, že anglicky vůbec neumí.103 

Z tohoto se tedy dá vyčíst, že tato skupina má horší úroveň anglického jazyka než 

skupina předchozí, což může vysvětlovat, proč se většina této skupiny nikdy od dabingu 

nepřesunula a proč je tedy dabing jejich preferovaná varianta. 

Potvrzuje to také, že 43,8 % respondentů z této skupiny uvedlo, že jim seriál přijde 

vtipnější v dabingové verzi, ale 45,8 % odpovědělo Nevím, jelikož seriál v originálním znění 

nikdy nesledovali, a tedy nemají srovnání. 

Respondentů, kteří uvedli, že je seriál nějakým způsobem ovlivnil, bylo v této skupině 

jen 12,5 %. 43,8 % odpovědělo Nevím a 39,6 % odpovědělo Ne.  

Toto je zajímavé, jelikož se z tohoto dá odvodit, že respondenti, kteří preferují 

sledovat seriál Přátelé v originálním znění, byli seriálem mnohem více ovlivněni, nebo si to 

alespoň více uvědomují. Tato skutečnost může poukazovat na jev, že v dabingovém překladu 

se něco podstatného nepodařilo přenést. Jiným vysvětlením může ale být také to, že 

 
103 Úrovně angličtiny. Oxford House [online]. [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.oxfordhouse.cz/kurzy-

anglictiny/urovne-anglictiny/   

https://www.oxfordhouse.cz/kurzy-anglictiny/urovne-anglictiny/
https://www.oxfordhouse.cz/kurzy-anglictiny/urovne-anglictiny/
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respondenti, kteří seriál preferují v originálním znění, mohou být pouze větší fanoušci seriálu, 

více pro ně tedy znamená a tím pádem je seriál ovlivnil větší měrou. 

V otázkách, kdy jsem dávala respondentům porovnat scény ve dvou variantách 

překladu, s dabingovým a s doslovným, v této skupině jednoznačně zvítězil překlad 

dabingový. 

6.2. Shrnutí 

I přes mnoho rozdílů v dabingovém překladu oproti doslovnému překladu, dabing 

seriálu Přátelé byl očividně dle odpovědí respondentů dobře zpracovaný a celkově velmi 

podařený. Především v tom, že dokázal přenést hlavní myšlenky a celkový význam uvést do 

kontextu i pro české publikum. I přes nevýhody dabingu, jako je především trefení se hercům 

do úst, je dabing pro české diváky očividně oblíbený způsob překladu. 

„Kromě toho omezení synchronizací rtů není tak omezující, jak se zdá. Přizpůsobení 

zvuků k pohybům rtů je problém pouze u detailních záběrů, kde jsou jasně viditelné pohyby 

obličeje a rtů mluvčího. A ani zde nemusí být všechny zvuky shodné. Pouze labiální a semi-

labiální souhlásky, kde musí být ústa uzavřena, vyžadují pečlivé přizpůsobení zvuků.“104 

Lze usoudit, že pro preferenci seriálu v originálním znění (případně s titulky) je velmi 

důležitá úroveň anglického jazyka. Pro mnohé respondenty byla znalost anglického jazyka či 

chuť si znalost zlepšit důvodem, proč se na seriál v originálním znění začali dívat. Nicméně 

pro většinu z této skupiny, která má srovnání s oběma verzemi, byl seriál v originálním znění 

preferovaný a označen za vtipnější, což může vypovídat o tom, že se v dabingovém překladu 

nepodařil vystihnout smysl a celkový kontext. 

„Jestliže tedy tvůrce filmového či televizního dabingu v časovém stresu neinterpretuje 

správně předlohu a nemá čas zamýšlet se nad vystižením celkového smyslu původního filmu, 

může se stát, že se ve snaze zachovat rytmus a kadenci originálního dialogu uchýlí ke zdánlivě 

nejjednoduššímu řešení, totiž k nemístné adaptaci, čímž zcela zkreslí celkový dojem 

z dabovaného filmu.“105 

 
104 BAKER, Mona. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 1998, s. 75. ISBN 0-

415-09380-5. (překlad vlastní) 
105 HRALA, Milan. Český překlad II (1945-2004): sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu 

translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie 

(MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005. V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005, s. 325. 

ISBN 80-7308-101-6. 
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7. Analýza rozdílů v originálním znění a 

českém dabingu 

V této části se pokusím za pomocí kvantitativní obsahové analýzy a kritické 

diskurzivní analýzy vyzkoumat rozdíly v originálním znění oproti českému dabingu, a jak tyto 

rozdíly mohly mít vliv na výsledný význam.106 

Pro analýzu rozdílů v překladu jsem si k porovnání vybrala čtyři náhodné scény. Text 

dabingového překladu byl přepsán ze samotných epizod s českým dabingem a vlastní překlad 

byl vytvořen z epizod v originálním znění.107 

7.1. Analýza vybraných scén 

S02E06 – The One with the Baby on the Bus/Alergická reakce 

V této epizodě se Joeymu a Chandlerovi ztratí Rossův syn, Ben, když ho zapomenou 

v autobuse. Bena nakonec vypátrají, ale nastane problém, že děti jsou v místnosti dvě a Joey 

s Chandlerem nevědí, který z nich je Ben a jediné, čím se pro ně děti liší, je vzorem na 

oblečení. Jedno dítě má na oblečení kačery a druhé klauny. Rozhodnou se, že vyberou tím, že 

si hodí mincí. V následujícím dialogu se rozhodují, jaké straně mince přiřadí kačery a jaké 

klauny.  

Dabingový překlad: 

Joye: Kačer je hlava, protože kačeři mají hlavy. 

Chandler: Teda vidím, že zoologie je tvé hobby. 

Vlastní překlad: 

Joey: Kačer je hlava, protože kačeři mají hlavy. 

Chandler: Co za strašidelný klauny přišlo tobě na oslavu narozenin? 

Vidíme tedy, že překlad nejen že nebyl doslovný, ale pozměnil i význam. Dabingový 

překlad, ale v tomto případě dává smysl. Nejen, že se z něj nevytratil pointa vtipu, tedy že 

Chandler si utahuje ze způsobu, jakým Joeye strany mince přiřadil, jelikož kačeři i klauni 

 
106 Jazykové prostředky v originální verzi jsem byla schopna analyzovat vzhledem ke svému působení a studiu 
ve Spojených státech, které mě vybavilo dostatečnou znalostí kultury i stylu anglického jazyka užívaného v USA. 
107 Přátelé [seriál na DVD]. Režie James Burrows. Praha: MagicBox, 2012. 
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mají hlavy, ale dává i větší smysl pro české publikum. Ve Spojených státech je totiž časté, že 

rodiče pro narozeninové oslavy svých dětí najímají klauny, jako zdroj zábavy. Vtip 

v originálním znění je tedy americkému publiku blízký, dává jim smysl a je to tedy vtipné. 

Pro české publikum by ale v tomto překladu vtip nemusel tak vyznít, jelikož v České 

republice najímat klauny na oslavy běžné není. Tento překlad je tedy příklad kulturních 

odkazů v seriálu, které se doslovně přeložit nedává smysl, a dabingový překlad je tedy dle 

mého názoru v tomto příkladu správnou volbou. 

S01E04 – The One with George Stephanopoulos/Náplast na smutek 

V tomto díle je scéna, kde v kavárně Cetral Perku posedávají a povídají si Ross, 

Phoebe a Monica. Do kavárny pak přijdou i Joey a Chandler a předají Rossovi lístek na 

hokejový zápas, jako dárek k narozeninám. 

Dabingový překlad: 

Ross: Narozeniny jsem měl před půl rokem. 

Joey: No a? 

Ross: Takže asi máte lístek navíc a nemůžete se dohodnout, kdo vezme svou holku. 

Chandler: Pořád říkám, že je tě u pračlověků škoda. 

Vlastní překlad: 

Ross: Moje narozeniny byly před sedmi měsíci. 

Joey: No a? 

Ross: Takže hádám, že máte lístek navíc a nemůžete se dohodnout, který z vás vezme 

svou holku. 

Chandler: Jestli pak my nejsme pan Poloprázdná sklenice? 

První rozdíl v překladu je, že, Ross v originále řekl sedm měsíců a v dabingové verzi 

řekl před půl rokem. Toto bylo pravděpodobně z důvodu lepší synchronizace pohybů úst a je 

to jen malý detail, který nijak význam neovlivnil.  

Druhý rozdíl byl ale větší a zcela přeměnil význam a komičnost vtipu. Chandler 

v anglickém originále řekne: Well, aren’t we Mr. The Glass is half empty? V originále toto 

smysl dává a je to vtipné, protože fráze Glass half empty, je běžný výraz pro označení, že je 
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na danou situaci nahlíženo pesimistickým pohledem oproti výrazu Glass half full108, jež je 

označení pro optimistické nahlížení na situaci.  Chandler si tedy tímto rýpnutím dělá z Rosse 

legraci, že na situaci nahlíží pesimisticky. 

Tento vtip tedy funguje v anglickém originále, ale v doslovném českém překladu 

očividně vůbec nedává smysl. Je tedy samozřejmě, že překladatelé museli odpověď upravit. 

Výsledným překladem se ale stala věta se zcela jiným významem: Pořád říkám, že je tě u 

pračlověků škoda.  

Tato odpověď již smysl dává, ale celkový význam vtip ztratí, jelikož v originále si 

Chandler spíše dělá legraci z Rossovi reakce, zatímco v českém překladu to vyzní spíše jako 

chvála Rossova intelektu. Domnívám se tedy, že vtip se zcela v překladu ztratil, a lepší 

překlad této fráze by dle mého názoru bylo například: Vidím, že jsi Pan Vidím-vše-černě. 

S04E04 – The One with Ross’s Wedding: Part 2/Rossova svatba 2 

V této epizodě, jež je druhá část finále 4. sezóny, v kterém se Ross žení, spolu 

Chandler a Monica poprvé mají sex. Druhé ráno, když se probudí, se domluví, že se o tom 

nikdo nesmí dozvědět. V jedné scéně se Joey snaží najít Monicu a zeptá se Chandlera, jestli ji 

neviděl. 

Dabingový překlad: 

Joey: Neviděls Monicu? 

Chandler: Chodím s ní snad? 

Vlastní překlad: 

Joey: Neviděls Monicu? 

Chandler: Nevídám se s Monicou! 

Doslovný překlad v tomto případě smysl nedává, jelikož Chandler se s Monicou 

očividně vídá. V angličtině je však výraz “to see“ neboli “vídat se“ mnohoznačný a může 

tedy také znamenat, že spolu lidé chodí či randí. Chandler tedy Joeyho otázku pochopí tímto 

figurativním významem namísto tím doslovným. 

Dabingovému překladu se podařilo zachovat figurativní význam překladem: Chodím 

s ní snad? Nicméně slovní hříčka se již přeložit nepodařila. V českém jazyce není totiž žádný 

vhodný ekvivalent, kterým se podařilo zachovat celý význam dialogu.  

 
108 Poloplná sklenice (Překlad vlastní) 
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V tomto případě se dabingovému překladu podařilo zachovat alespoň část významu a 

byl tedy dle mého názoru správnou volbou. 

S02E14 – The One with the Prom Video/Domácí video 

V této epizodě je scéna, kdy Ross zvedne telefon v bytě Monicy a Rachel. Nějaký muž 

volá Rachel a Ross se nabídne, že převezme pro Rachel vzkaz a ptá se, jak se dotyčný 

jmenuje. Muž na telefonu odpoví Casey a Ross se ujišťuje, jak se to správně píše otázkou, zda 

je to jako Casey ten baseballista nebo Kasey ten muzikant. Po zavěšení telefonu se Ross 

Phoebe a Chandlera zeptá, kdo to je ten Casey a proč jí volá. Ross je z tohoto telefonátu 

rozhozený, protože je do Rachel zamilovaný a nelíbí se mu, že jí volají jiní muži.  

Dabingový překlad: 

 Ross: Co jí tak může chtít? 

Chandler: Nejspíš si s ní užít…víš, co tím myslím. Vyspat se s ní, rozumíš! 

Vlastní překlad: 

Ross: Co jí tak může chtít? 

Chandler: Myslím, že si s ní chce trochu zatančit, trochu se s ní pomilovat a v podstatě 

se do toho dneska v noci dát. 

V tomto příkladu je téměř nemožné přeložit původní význam, jaký je v originálním 

znění, jelikož Chandlerova odpověď odkazuje na text písničky od kapely KC and the 

Sunshine band – Get down tonight, která je ve Spojených státech velmi známá. Komický 

efekt je vytvořený tím, Chandler svou odpovědí naráží na Rossovu otázku, jak se jméno 

Casey píše, zda s C nebo s K, přičemž Ross jako příklad pro K použije název kapely KC and 

the Sunshine band. Chandlerova odpověď je pak přemluvený refrén písníčky Get down 

tonight.109 Vtip funguje tím, že text písničky naznačuje romantický úmysl a lze tedy zároveň 

použít i jako odpověď na Rossovu otázku.  

Tento význam je samozřejmě téměř nemožný zachovat v jakémkoliv překladu, aniž by 

se do titulků nemuselo vložit nějaké vysvětlení. Dabingový překlad sice tedy neodpovídá 

významu originálního podání, ale zachová smysl Chandlerovi odpovědi a je tedy tak dle mého 

názoru dobrou alternativou.  

 
109 KC and the Sunshine Band – Get Down Tonight Lyrics. Genius [online]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné z: 

https://genius.com/Kc-and-the-sunshine-band-get-down-tonight-lyrics  

https://genius.com/Kc-and-the-sunshine-band-get-down-tonight-lyrics


 

41 

 

7.2. Shrnutí 

Na základě analyzování těchto příkladů se domnívám, že ačkoliv dabingový překlad 

není ideální a celkový význam a smysl většiny vtipů a referencí se přeložit a přenést 

nepodařilo, je dabing dle mého názoru kvalitně zpracovaný a jako způsob překladu je tedy 

dabing velmi dobrou variantou.  

Oldřich Kautský to ve své knize Televizní dabing vystihl tímto výrokem. „Čas je pro 

autora českého dabingu nerovný soupeř, nesmiřitelný nepřítel. Jen málokdy jej lze ošálit a 

uzmout mu ždibec pro vysvětlení toho, co je cizímu divákovi běžné, ale pro nás cizokrajnou 

zvláštností.“110 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
110 KAUTSKÝ, Oldřich. Televizní dabing. Praha: Studijní odbor Čs. televize, 1969, s. 44. 
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Závěr 

Cílem mé kvalifikační práce bylo porovnat rozdíly v originálním znění a v českém 

dabingu v seriálu Přátelé a analyzovat, jak tyto rozdíly ovlivnily výsledný význam. Dále jsem 

chtěla analyzovat, jaký vliv měl seriál na kulturu a zda byl dabing správnou volbou pro 

překlad seriálu. 

Během deseti let vysílání se seriál stal fenoménem, který ovlivnil vývoj kultury a 

trendů po celém světě. Postavy v seriálu se pro mnohé diváky staly jejich vzorem a jejich styl 

života se stalo něčím, na co aspirovat. Seriál tedy ovlivnil vývoj módy, zpopularizoval 

kavárny, účesy a koncept spolubydlení. Pro mnoho lidí měl seriál vliv na vývoj jejich smyslu 

pro humor a pro některé se seriál stal dokonce i jakousi příručkou na řešení problému a na 

správnou komunikaci ve vztazích. 

Rozhodnutí, zda použít dabing či titulkování jako hlavní metodu překladu v zemi, je 

ovlivněno komplexní řadou faktorů. Mezi tyto faktory patří kupříkladu cena či síla místního 

filmového průmyslu. Nejvíce rozhodujícím faktorem pro výběr metody se však zdá být zvyk 

publika dané země.  

Kvantitativní metodou dotazníkového šetření jsem vyzkoumala, že originální znění 

(případně s titulky) preferovali respondenti s průměrně lepší úrovní anglického jazyka. 

Nejčastějším důvodem, proč preferují seriál v originálním znění, bylo to, že byl seriál v této 

podobě vtipnější. Většina respondentů, kteří preferovali dabing, seriál v originálním znění 

nikdy nesledovali. Z tohoto vyplívá, že se dabingovému překladu nepodařilo přeložit a 

přenést všechen význam, který byl v originále.  

Analyzováním odpovědí respondentů jsem zjistila, že i přes mnohé rozdíly 

v originálním znění oproti českému dabingu, je dabing seriálu Přátelé považován za velice 

dobře zpracovaný a je velmi oblíbený. 

 Za pomocí kvantitativní obsahové analýzy a kritické diskurzivní analýzy jsem 

vyzkoumala, že rozdíly v originálním znění oproti českému dabingu měly značný vliv na 

výsledný význam. Nicméně na základě mé analýzy jsem zjistila, že i přes tyto rozdíly byl 

dabing správnou volbou pro překlad seriálu Přátelé.  
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Summary 

The aim of my thesis was to compare the differences in the original version and in the 

Czech dubbing in the series Friends and to analyze how these differences affected the final 

meaning. I also wanted to analyze what effect the series had on culture and whether dubbing 

was the right choice for translating the series. 

During the ten years of broadcasting, the series has become a phenomenon that has 

influenced the development of culture and trends around the world. The characters in the 

series became role models for many viewers and their lifestyle became something to aspire to. 

The series thus influenced the development of fashion, popularized cafes, hairstyles and the 

concept of roommates. For many people, the series has influenced the development of their 

sense of humor, and for some, the series has even become a kind of guide to problem solving 

and proper communication in relationships. 

Using a quantitative method of a questionnaire survey, I examined that the original 

wording (possibly with subtitles) was preferred by respondents with an average better level of 

English. The most common reason why they preferred the series in its original version was 

that the series was funnier in this form. Most respondents who preferred dubbing never 

watched the series in the original version. That means that the dubbing translation failed to 

translate and convey all the meaning that was in the original. 

By analyzing the answers of the respondents, I found that despite many differences in 

the original version compared to the Czech dubbing, the dubbing of the series Friends is 

considered very well done and is very popular. 

  With the help of quantitative content analysis and critical discursive analysis, I 

researched that the differences in the original wording compared to Czech dubbing had a 

significant effect on the final meaning. However, based on my analysis, I found that despite 

these differences, dubbing was the right choice for translating the Friends series.  
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