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Filmové festivaly jsou v České republice důležitou položkou v úhrnu tlumočených 

interakcí. Před 15 lety bylo hlavní tlumočnickou činností na festivalech tlumočení 

filmů. Dnes se důraz přesouvá na úvody a debaty spojené s promítáním, což je 

způsobeno technologickým pokrokem v oblasti titulkování.  

Dizertační práce popisuje tlumočení na filmových festivalech ze dvou pohledů. 

První pohled je pohled z dálky a jeho výsledkem je seznam pozorovaných způsobů 

tlumočení na jednotlivých filmových festivalech v České republice.  Data pro tento 

seznam byla získána pomocí dotazníků a rozhovorů s agenturami a organizátory 

festivalů. 

Druhý pohled pozoruje filmové festivaly z bližší a podrobnější perspektivy. Dívá se na 

tlumočení úvodů a debat v rámci promítání filmů. Do výzkumu byly zahrnuty 

následující filmové festivaly: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (2009), 

Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět (2009, 2010, 2011), 

Festival krátkých filmů Praha (2011) a Mezinárodní filmový festival Praha-Febiofest 

(2011). 

Způsob tlumočení v debatách a úvodech je převážně konsekutivní, někdy je ale v 

 jednom směru nahrazen šušotáží.  Tlumočení ve zkoumaných interakcích probíhalo 

mezi angličtinou, němčinou a češtinou. 

Výzkum je kvalitativní a má orientační povahu. Kvalitativní analýza je podpořena 

programem  Atlas.ti. V kinosálech bylo nahráno 25 tlumočených interakcí ze šesti 

ročníků čtyř filmových festivalů. 

Teoretickou základnu této práce tvoří pojmy: interakce, dialog, kultura a text. Kultura 

je nahlížena jako kultura jazyková i jako kultura osobní, která je spjata s normami a 

hodnotami jednotlivců. Každá interakce je považována za jedinečné setkání těchto 

kultur.  



ABSTRACT 

Film festivals are an important setting for interpreted interactions in the Czech 

Republic. Fifteen years ago, the most common interpreting activity at film festivals 

was that of the film dialogue. However, with technological innovations in subtitling, 

interpreted introductions before the screening and debates with crew members 

post-screening currently constitute the major interpreting activities at many film 

festivals. 

This thesis observes interpreting at film festivals from two points of view. 

Firstly, interpreting at Czech festivals is observed from a distance. Research was 

conducted by means of interviews and questionnaires directed to film festival 

organizers and hired agencies responsible for interpreting at the festivals. The result 

of this investigation is presented as a list of interpreting methods and approaches 

observed at individual festivals in the Czech Republic. 

Secondly, the thesis looks at four Czech film festivals from a closer perspective. 

Consecutively interpreted interactions before and after film screenings were 

observed in detail. The following festivals were included in the research: Karlovy Vary 

International Film Festival (2009), International Human Rights Documentary Film 

Festival One World (2009, 2010, 2011), Prague Short Film Festival (2011) and  Prague 

International Film Festival – Febiofest (2011).  

While the working mode of interpreting in the examined debates was mostly 

consecutive, in some cases it was combined with chuchotage in one direction of the 

bilateral communication. Three languages were included in the analysis: English, 

German and Czech.  

The mode of research was orientational and qualitative. Qualitative analysis of 

recordings from the debates and introductions was supported by ATLAS.ti software. 

Twenty-five interactions from the four festivals were recorded in the cinemas.  

The research is based on four theoretical concepts: culture, interaction, dialogue and 

text. Culture is traced both as language culture and as an individual culture with 

associated norms and values. Each interaction is seen as a unique encounter of 

cultures. 



 


