
POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE JITKY CHARVÁTOVÉ 

Diplomantka si vytkla nanejvýš obtížný a zajímavý cíl: posoudit všechny složky 
dabingu z hlediska celkového působení na diváka- lexikální převod, úprava dialogů, režijní 
vedení herců, práce dabéra, okrajově i práce s hudbou a se zvukem. O své práci mluví jako o 
"skromném příspěvku do probíhajícího audiovizuálního diskurzu v oblasti dabingu televizní 
tvorby". 

Práci si rozdělila do dvou částí. Úvod podává zajímavý a přehledný obraz zkoumané 
problematiky a vytyčuje cíle práce; kazí ho pouze několik stylistických neobratností. 
V teoretické části vychází diplomantka z bohaté sekundární literatury a najejím základě 
zkoumá filmový dialog jako specifický fenomén, definuje podvojný charakter komunikace 
v audiovizuálním aktu, povahu a funkce filmového dialogu. Všímá si praktických otázek 
práce úpravce i dabéra a ukazuje na objektivní překážky v jejich práci dané komerčními 
zájmy dabingových studií. Poukazuje na rozdíly mezi tzv. "smyčkovým dabingem" a 
"elektronickým dabingem", který začíná v daném oboru převládat. Tato část se při prvním 
čtení zdá poněkud mechanická. Nadbytečná mi například připadá specifická charakteristika 
televizního seriálu jako audiovizuálního textu, neboť zkoumaná problematika se podle mého 
soudu týká i filmů neseriálových. Nicméně většina skutečností zde uvedených se ve velké 
míře zhodnotí v části analytické. 

V analytické části vychází diplomantka z modelu L. Peréz-Gonzálese, který se ukáže 
jako nanejvýš vhodný prostředek pro výzkum. Analýza se omezuje pouze na úvodní scénu 
filmu, ale i přes omezený rozsah zkoumané látky výsledky a závěry jsou dostatečně 
přesvědčivé. Dílčí problémy dabingu jsou zde shrnuty v komplexním obraze, přičemž 
některým otázkám je věnována větší, jiným menší pozornost (synchron). Je jistě možné 
s některými konstatováními polemizovat. Diplomantčiny požadavky na korespondenci 
zdrojového a cílového "textu" jsou občas maximalistické a místy nedosažitelné i vzhledem 
k rozdílné sémantické hustotě obou jazyků a nutnosti češtiny redukovat (např. down here). 
Nicméně nejvyšší hodnotou této práce je nalezení metody, jak dabing komplexně posoudit. 
Velice přínosné a ilustrativní jsou barevně odlišené tabulky a zcela brilantní je podle mého 
soudu diplomantčina charakteristika zdrojového a cílového "textu", s ohledem na dynamiku, 
dominanci i neverbální jednání postav. 

Lze říct, že jde o práci do velké míry průkopnickou a bude jen dobře, pokud se na 
jejím základě podaří vytvořit další rozbory dabovaných filmů. Bylo by jistě záhodné (a 
metoda vypracovaná diplomantkou to umožňuje) sledovat a porovnávat napříště finální 
produkty "smyčkového" a "elektronického dabingu", a tak prakticky potvrdit či vyvrátit 
názory uvedené v článku Ivana Žáčka. Práce poskytuje nástroj, jak se fundovaným způsobem 
soustředit na práci dabingového režiséra či dabéra apod. 

Rozsahově je tato diplomová práce na samém pomezí přijatelnosti, ale pracnost a 
hutnost příkladů uvedených v tabulkách nahrazuje mnoho stran textu. 

Domnívám se, že i přes uvedené výhrady je možné konstatovat, že jde o práci, kteráje 
více než "skromným příspěvkem" k dané problematice a navrhuji, aby byla ohodnocena jako 
výborná. 

V Praze dne 15.9.2009 Doc. PhDr. Jiří Josek 


