
Abstrakt 

Tato práce si klade za cíl popsat a vyložit relativně nový, ale velmi rozšířený fenomén 

amatérského překladu titulků k televizním seriálům a navrhnout model pro analýzu tohoto 

specifického druhu překladatelské činnosti v jejím sociálním a technologickém kontextu. Za 

tímto účelem práce adaptuje teoretické a metodologické přístupy z disciplin translatologie, 

sociologie a mediálních studií. Důraz je přitom kladen na měnící se funkce audiovizuálního 

překladu v současné společnosti a na normy regulující překladatelskou činnost. Motivace 

k překladatelské činnosti jsou pak vyloženy pomocí Bourdieuových konceptů kulturního a 

sociálního kapitálu. 

Analytický model je poté využit v případové studii týkající se českých titulků k první sérii 

televizního seriálu Game of Thrones (Hra o trůny). Studie využívá kombinace kvalitativních 

a kvantitativních metod k popisu a explanaci sociálního kontextu, samotného 

překladatelského procesu, recepce a strukturálních rysů výsledného textu amatérského 

překladu ve srovnání s profesionálním překladem vysílaným kanálem HBO. Motivace a 

průběh překladu jsou vyloženy na základě informátorského rozhovoru s autorem 

amatérských titulků. Očekávání uživatelů a recepce překladových textů jsou zkoumány 

prostřednictvím metody diskurzní analýzy komentářů na internetovém serveru Titulky.com. 

Poté jsou analyzovány samotné překladové texty, zvlášť po formální stránce a po stránce 

zvolené roviny překladu. 

Mezi závěry práce patří zjištění, že amatérský překlad často vzniká v časové tísni, neboť rychlé 

zprostředkování kulturního kapitálu v podobě možnosti zhlédnout nový díl seriálu je jednou 

ze základních funkcí amatérského titulkování. Přestože normy amatérského titulkování jsou 

do značné míry ovlivněny normami profesionálními, důraz je v amatérském prostředí kladen 

na jiné hodnoty, jimiž jsou kromě rychlosti i fanouškovství a solidarita uživatelů 

s překladatelem. Výsledné texty po publikování procházejí kolektivní kritikou překladu, 

během níž jsou opraveny některé chyby či nepřesnosti v překladu. Kontext i průběh tohoto 

specifického druhu překladatelské činnosti ovšem mohou vést k překladu na rovině slov, a 

tedy i k interferencím z jazyka originálu.  
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