
Posudek diplomové práce 
Jitka Charvátová: Interpersonální dynamika v dabingu televizního seriálu: Dominance, 
verbální a neverbální jednání postav 

Práce představuje kvalitativní výzkum dabingu seriálového dialogu se zaměřením na jeho 
kompozici z hlediska několika sémiotických kódú. Soustřeďuje se na analýzu konečného 
produktu, který je výsledkem kolektivní práce (překladatel, úpravce, režisér, dabéři; přičemž 
některé role se mohu slučovat) a výrobní technologie (smyčka vs kontinuální dabing); 
nemalou úlohu hraje i rozdíl mezi vlastní výrobou a outsourcingem, jakož i faktory 
ekonomické atd. 

Na vzorku z úvodního dílu seriálu Akta X dokazuje, že k negativnímu komunikačnímu 
posunu v charakteristice postav, dramatičnosti dialogu a dějové linie (včetně koherence) 
dochází vzájemnou interakcí složek verbálních, parajazykových a neverbálních. Vyvrací tak 
dosavadní názory, že překlad a překladatel (dabing) mohou ovlivnit jen složku verbální, 
přičemž další složky zústávají nedotčené - verbální a suprasegmentální složky totiž mohou 
jejich význam modifikovat. V závěru rovněž nepřímo potvrzuje zjištění Levého ohledně 
rozdílú interpretačních možností dramatického dialogu mezi češtinou a angličtinou v rovině 
suprasegmentální: psaný text v češtině poskytuje hercildabérovi díky jazykově systémovým 
vlastnostem daleko větší interpretační prostor než text anglický, což se však v případě 
kontinuálního dabingu bez přípravy múže stát negativním faktorem. 

Vanalýze nejsou bohužel sledovány vnětextové faktory, které byly v teoretické části 

specifikovány. Analýza se tak soustřeďuje na oba "texty"; výsledkem je zjištění posunú a 
jejich strukturních příčin, nikoliv však příčin z hlediska konkrétních subjektú účastnících se 
výroby dabované verze (nemluvě o její aprobaci; recepce je obecně podchycena - internetový 
fanklub, nikoliv však u konkrétního analyzovaného dílu). 

Teoretická a přehledová část je tudíž propracovanější než aplikace, která se metodologicky 
soustřeďuje pouzer:šfrukturní analýzu komunikátu a pomíjí zapojenost kontextových složek 
výroby (vnější faktory konkrétního procesu, o nichž se rozepisuje v teoretické části), a tak se 
tato jistým zpúsobem jeví jako redundantní. Rozsah empirického výzkumu je na diplomovou 
práci spíše malý. Stejně problematický múže být předepsaný rozsah práce, kterým je 60 NS 
(bez bibliografie). Studentka by jej měla u obhajoby doložit přepočtem znakú na NS. 

Práce je však přes uvedené nedostatky nesporně velmi přínosná a je nutno ocenit náročnost 
analýzy z hlediska předchozí přípravy ve studijní fázi; teoretické zázemí je velmi dobré a 
dostatečně široké. Naplňuje i přání Levého, aby byl takový komplexní výzkum proveden, i 
když se tehdy jednalo o oblast dramatu, a vyvrací mýtus o nedotknutelnosti neverbální složky 
při překladu. 

Práce vykazuje dúležitý přínos a schopnost velmi jemné analýzy i teoretické erudice, má však 
některé nedostatky. Navrhuji známku "velmi dobře". 
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