
Posudek diplomové práce Lenky Novákové 
Sociokuturní aspekty překladu filmových titulků 

(Ústav translatologie, FF UK v Praze, 2012, 107 str.) 
 
 
Obsah. Diplomová práce se zabývá problematikou převodu substandardních jazykových útvarů a reálií při 
překladu audiovizuálního díla formou titulkování. V úvodní části autorka nejprve na základě sekundární 
literatury, internetových zdrojů, ale také informací získaných od osob činných v oblasti titulkování 
charakterizuje relevantní koncepty (jazykové variety, reálie, jazykové aspekty filmového díla, specifika 
titulků). V kapitole 5 (Překlad dialektů, sociolektů a reálií v titulcích), která je syntézou částí 2, 3 a 4, pak 
mj. konstatuje, že převod sociolektů a dialektů v titulcích zatím není uspokojivě vyřešeným problémem (str. 
35). Kapitola 6, která tvoří zhruba polovinu diplomové práce, se věnuje empirickému zkoumání dvou filmů, 
v nichž se sledované jevy vyskytují v kondenzované podobě. Po představení filmů formuluje autorka dvě 
hlavní hypotézy (převaha stylové nivelizace při převodu substandardního jazyka, převaha exotizačních 
postupů při převodu reálií) a vymezuje postup analýzy. Dále rozebírá převod jazykových prostředků – 
fonetických, morfosyntaktických a lexikálních –, přičemž nejobsáhlejší sbírka příkladů je představena 
v poslední kategorii (včetně verlanu, hovorových apokop, vulgarismů, ironie a slovních hříček). 
Diplomantka hodnotí stylovou adekvátnost českých titulků (vychází přitom ze stylových příznaků 
uváděných v lexikografických dílech, aby analýza byla pokud možno objektivní) a místy navrhuje vlastní, 
přiléhavější řešení. Část 6.6 je věnována rozboru reálií, které jsou rozčleněny do čtyř skupin: zeměpisné, 
společenské, kulturní a sportovní, metajazykové. Závěrem autorka konstatuje, že stylová nivelizace 
substandardního jazyka se ve zkoumaném materiálu nejeví jako dominantní a že při převodu reálií 
nepřevládají exotizační tendence. 
 
Metodologie. Teoretická část je založena na dostatečném počtu relevantních titulů sekundární literatury. 
Textové zpracování je solidní a logické. Pokud jde o excerpci reálií, uvádí autorka, že je úplná; v případě 
substandardního jazyka se omezila na reprezentativní příklady, převážně z prvních 25 minut každého filmu. 
Toto kvantitativní omezení připomíná také v závěru. Je zřejmé, že zpracování celých filmů (alespoň 
povšechnou formou, bez konkrétního rozboru dialogů) by vedlo ke zvýšení statistické reprezentativnosti 
analýzy. Zároveň by umožnilo elementární kvantitativní uchopení problému, které by jasněji podpořilo 
závěry práce. 
 
Konkrétní poznámky a náměty pro obhajobu: 
 
− Str. 9–12: V pasážích o varietách češtiny a francouzštiny by vzhledem k tématu práce byla vhodná 

také zmínka o rozrůznění zvukové podoby, které se nemusí shodovat s globální stratifikací. Např. 
regionální akcenty (striktně vzato nespisovné) pronikají do jinak spisovné češtiny. 

− Str. 15: pasáž nazvaná Jazyk dialogu rozebírá funkce verbální složky ve filmu – podle mého názoru 
sem patří i nedialogická část audiovizuálního díla. Ta sice bývá ve srovnání s psanou literaturou či 
dramatem omezenější, ale není vyloučena. Např. uváděné body 8 a 9 odpovídají monologu, nikoli 
dialogu. 

− Str. 25: Není mi jasný koncept „obrazů“, které odpovídají 16 políčkům. „Obraz“ je termín používaný 
ve scénáři, ale v jiném významu. 

− Str. 29: Příklad překladatelského oříšku ve filmu Mikulášovy patálie je velmi výmluvný. Jde o vlastní 
postřeh nebo o příklad převzatý ze sekundární literatury? Cafard je přesněji šváb. 

− Str. 29: Na začátku oddílu 4.3 mi není jasné, proč je definice překladu podle Macurové a Mareše 
kladena do protikladu s charakterem titulkování – i u titulkování jde o textovou interpretaci, která 
orientuje vnímání čtenáře. 

− Str. 31: Využití dialektů a sociolektů je v práci charakterizováno výlučně jako prvek zvyšující 
realismus filmu. V komediálním žánru je to ale často z jiných důvodů (Monty Python, Dr. 
Strangelove). 

− Str. 38: V klasifikaci faktorů ovlivňujících převod reálií podle Pedersena by se dalo diskutovat 
o členění bodu d) – do skoposu bych např. neřadil titulkovací normy, ale naopak např. cílové 
publikum. 

− Str. 39: Konkordanci termínů považuji za velmi užitečnou; terminologická nepřehlednost, kterou 
diplomantka zmiňuje, je často dána nedostatečným uvědoměním sémantických vztahů mezi 
konkurenčními termíny (synonymie, hyperonymie, hyponymie, překryv). Nerozumím však tomu, proč 



je „explicitation“ jak v řádce maximální exotizace, tak v řádce „domestikace“. „Paraphrase“ je dále 
prezentována jako synonymum „equivalence“, což podle mého názoru není vhodné. Nevím též, co 
spojuje „cultural adaptation“ se „substitution par la référence énonciative“. 

− Str. 42: Významový rozpor mezi pasáží o snaze žáků mluvit spisovně a větou Přítomnost učitele 
neznamená v komunikaci mezi žáky výraznou změnu. 

− Str. 47: Nedočetl jsem se, jak je řešena vícejazyčnost filmu – jsou v původní verzi filmu titulky, nebo 
se počítá s tím, že divák nebude arabštině a korsičtině rozumět? 

− Str. 49: Se nikdy neučíme hodinu. – Tuto substandardní formulaci bych spíše chápal jako fonetickou 
elizi (zamlčení prvního slova) než jako slovoslednou změnu. 

− Str. 52: V příkladu C’est quand le procès ? nejde o rámcovou konstrukci jako v následujících 
příkladech (C’est là que…), ale o dislokaci subjektu na konec věty. Dále by bylo vhodné odlišit 
základní rámcovou konstrukci (C’est là que…) od kombinace rámcové konstrukce a dislokace (Ce que 
je dis, c’est…) – poslední uvedená struktura je více konotována s hovorovou řečí. 

− Str. 53: Kategorie „opakování slov nebo významů“ je vymezena dosti vágně – zahrnuje opakování 
dané váháním i dislokaci. 

− Str. 55: Článek Sini et al. pojednává o překladu hovorových prvků v románu Entre les murs, podle 
nějž byl natočen jeden ze studovaných filmů – do jaké míry byl v textu využit? 

− Str. 56: … podobně univerzální příručka spisovných i nespisovných výrazů – vzniká dojem, že pro 
francouzštinu taková příručka existuje, z předchozího textu ale nevyplývá, o které dílo jde. 

− Str. 67: … rozšíření pohrdavého „le malien“ – transpozice je podle mého názoru vynucena 
nevhodností výrazu Malijec/Malijče v češtině. 

− Str. 80: Výraz funkční výpovědní perspektiva (= aktuální členění větné) je nevhodně použit pro 
překladatelskou modulaci. 

− Str. 91: K neutralizaci těchto prvků nedošlo v takové míře, jak jsme očekávali; dále str. 93: První část 
hypotézy (tj. neutralizaci příznakového jazyka) analýza nepotvrdila; dále str. 95 … v oblasti lexika je 
neutralizace výrazu spíše výjimkou. Při zběžném pročítání části 6.5.3 se mi zdá, že neutralizace není 
natolik výjimečná. K přesnějšímu odstínění závěru by bylo možné použít kvantitativní analýzu. 

 
Formální poznámky. Poděkování: Johance má být Jovance; chybějící větná čárka v Abstraktu a dále na 
str. 25, 31 a 92; str. 10: … je popisován jako výslednice jednotlivých činitelů… – formulačně nejasné; str. 
13: reálií má být reálie; str. 13: označovat výše prezentované termíny pojmem – nutno přeformulovat; str. 
19: ustálila vyšší vrstva – formulačně nejasné; str. 22: čelní místo má být čelné místo; str. 23 poslední věta 
– nevhodné aktuální členění; str. 24 druhá věta – nevhodné aktuální členění; str. 25: eventuelně má být 
eventuálně; str. 26: rušivější při umístění má být zřejmě rušivější než při umístění; str. 29: zjišťujících 
otázkách má být zjišťovacích otázkách; str. 41: collège funguje v češtině spíše jako neutrum; str. 43: montáž 
a střih – montage je francouzsky střih; nebo je montáž v české terminologii jiná etapa zpracování?; str. 48: 
stíraní má být stírání; str. 56: přídavného jména má být přídavné jméno; str. 72: petite couronne je spíše 
malý prstenec/věnec než malá koruna; str. 78: u zkratky CIP je omylem odkaz na zdroj, který se týká 
zkratky CPE; str. 87: imparfait du subjonctif je nevhodně přeloženo jako konjunktiv minulý. 
 
Závěr. Diplomová práce nabízí teoreticko-empirický pohled na zajímavé translatologické téma. Strukturně 
i obsahově je velmi zdařilá; diplomantka synteticky reflektovala sekundární zdroje, prokázala vlastní 
analytické schopnosti a předložila text na nadprůměrné stylistické úrovni. Z hlediska metodologického by 
bylo možné zahrnout větší množství dokladů a zpracovat je statisticky. Jinak je třeba většinu uvedených 
poznámek chápat jako námět k diskusi. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci známkou 
výborně. 
 
 
         28. ledna 2012, Tomáš Duběda 


