
Oponentský posudek magisterské diplomové práce Mgr. Jaroslava Švelcha  
„Amatérský překlad televizních seriálů v sociálním kontextu“ (FF UK, Praha 2011) 
 
Diplomová práce Mgr. Jaroslava Švelcha se zabývá velmi aktuálním fenoménem amatérského 
překladu titulků k audiovizuálním dílům, konkrétně k seriálům, a navrhuje několik metod pro 
jejich analýzu. Autor při tom vychází nejen z poznatků translatologie, ale uplatňuje rovněž 
metody z oblasti sociologie a mediálních studií.  

V úvodu autor popisuje současný stav výzkumu v oblasti audiovizuálního a amatérské-
ho překladu a nabízí i terminologický a historický exkurz – to je u nově zkoumané problema-
tiky velmi přínosné i pro budoucí výzkum. 
 V hlavní části práce autor navrhuje tříúrovňový analytický model amatérského titulko-
vání: zkoumání na úrovni sociální (amatérské titulkování jako sociální aktivita), na úrovni 
technické (aktéři, nástroje, postupy) a na úrovni sémiotické. Dále se zabývá funkcemi a nor-
mami amatérského titulkování. Zde mimo jiné rozvíjí pojem popkulturní a subkulturní kapitál, 
které mohou velmi dobře posloužit k vysvětlení motivace amatérských titulkářů. Pokud jde o 
normy amatérského titulkování, navrhuje autor, aby byly zkoumány prostřednictvím komen-
tářů na příslušných serverech a manuálů pro překladatele, jež jsou k nalezení tamtéž. 
 Následuje případová studie, jež spočívá v analýze amatérských titulků k třem epizodám 
seriálu Game of Thrones a v jejich konfrontaci s titulky profesionálními (odvysílanými na kanále 
HBO). Autor nejprve podává charakteristiku seriálu a dále popisuje fungování serveru Titul-
ky.com, odkud byly zkoumané titulky získány. Jako materiál / metody využívá mj. osobní roz-
hovor s autorem amatérského překladu, emailovou komunikaci s překladatelem oficiální verze 
titulků a se zástupkyní produkční společnosti, která tuto českou verzi vyrobila. Kromě toho 
autor práce provedl diskursní analýzu komentářů ke zkoumaným amatérským titulkům a ko-
nečně srovnával původní anglické titulky, české amatérské titulky a české oficiální / profesio-
nální titulky. Některé kvantitativní údaje získal ze souborů s titulky ve formátu .srt pomocí 
speciálně vytvořeného programu. 
 Autor dospívá k řadě dílčích závěrů: Amatérské titulky do jisté míry usilují o dodržová-
ní norem titulků profesionálních (na jejich tradici a konvence tedy přímo navazují, a nestaví se 
vůči nim do opozice), analyzovaný amatérský překlad měl výraznější sklon k interferenci, ne-
dostatečná kompetence občas způsobila posuny vzniklé nedorozuměním, amatérské titulky 
byly častěji jednořádkové. Analýza komentářů a diskusí ke zkoumaným amatérským titulkům 
mimo jiné odhalila, že uživatelé vnímají překladatelovu roli jako „spasitelskou“, že vůči překla-
dateli často vyjadřují solidaritu a že ekvivalence s textem originálu nemusí vždy být hlavním 
měřítkem vnímané správnosti překladatelských řešení. V závěru práce se mimo jiné konstatu-
je, že by bylo vhodné dále studovat amatérské překladové normy (resp. jejich existenci) po-
mocí zevrubné analýzy korpusu překladových textů a konkrétně autor doporučuje kvantita-
tivní analýzu. Přináší i další podnětná doporučení a závěry. 
 
Výběr tématu a přínos práce 
 
Téma práce považuji za dobře vybrané. Jsem toho názoru, že z hlediska recepce překladového 
diskursu hrají titulky – včetně těch amatérských – stále významnější roli. A to přesto, že ama-
térské titulkování leží ve sféře pololegální až ilegální činnosti. Navzdory důležitosti titulků se 
tímto tématem v českém prostředí na odborné úrovni dosud zabýval jen málokdo. O to těžší je 
svým způsobem pozice autora zde posuzované práce, protože se nemohl opřít o solidní závěry 
předchozích studií. 
 Za stejně šťastnou považuji skutečnost, že si autor jako materiál pro svou případovou 
studii zvolil několik epizod z populárního fantasy seriálu, tedy z žánru a formátu, který je ty-
pickým příkladem popkultury, což je sféra, které translatologové v minulosti příliš pozornosti 
nevěnovali. 
 Jelikož jde o téma v translatologii nové, přináší autor v části 5.2 užitečný popis aktérů 
procesu amatérského překladu, jakož i nástrojů při něm používaných. Kladně hodnotím i au-



torův přísně deskriptivní přístup a systematické zaměření na vnější faktory, za nichž tvorba 
amatérských titulků probíhá (7.5), že se tedy nezajímá pouze o produkt, ale i o proces překla-
du. 
 Za velmi chvályhodný rovněž považuji skutečně interdisciplinární přístup: vedle 
translatologického instrumentária autor zapojuje i metody a koncepce z oblasti mediálních 
studií a sociologie, zejména pojem kulturního a sociálního kapitálu, což jednotlivá zjištění za-
sazuje do širšího kontextu. 
 Zajímavá je analýza recepce titulků a obecně skutečnost, že autor práce studuje jak 
titulky samotné, tak diskurs o nich (komentáře na titulkovém serveru). 
 Autorovi práce se zcela podařilo splnit zadání práce včetně jeho části formulované ve 
větě: „Studie by se měla stát i odrazovým můstkem pro zkoumání širší kategorie fanslation.“ 
Mé následující náměty a připomínky proto budou vycházet i z předpokladu, že se práce 
s velkou pravděpodobností stane inspirací pro další výzkum. 
 
Formální úprava 
 
Úpravu diplomové práce hodnotím velmi kladně. Pro účely prezentace zkoumaného empiric-
kého materiálu používá přehledné tabulky a barevně odlišuje některé důležité prvky. Součástí 
příloh jsou i otisky obrazovky (screenshots) se zobrazením scén, u kterých autor sleduje střihy. 
Dále je zařazen kompletní rozhovor s amatérským překladatelem, jehož překlad autor práce 
analyzoval, a další užitečný materiál. Kladně hodnotím i napohled podružný fakt, který však 
při recepci jakéhokoliv díla hraje podstatnou roli, a sice že autor pro sazbu zvolil nepříliš 
„okoukané“, avšak dobře čitelné písmo (Georgia?).  
 Jazyková úroveň práce je vysoká: formulace jsou výstižné, z akademického hlediska 
přesné a výsledný text je současně i svěží a čtivý. Snad jen na několika málo místech by se dalo 
diskutovat o tom, zda autor nepoužívá příliš neformální či mimo obec anglistů nestandardní 
vyjádření („server … překlápí … odpolední obsah z prémiové do veřejně přístupné sekce“ 
str. 94; „commonsensová smysluplnost“ str. 79). 
 Z čistě formálního hlediska je na místě otázka, zda je u českého textu vhodné, aby byl 
na odstavce členěn pomocí vertikálních mezer (místo horizontálního odsazení). Na několika 
místech zůstaly na konci řádku slova či zkratky (v, z, tj.), které by se na tomto místě vyskytovat 
neměly (viz http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=880). Ve významu „až“ je třeba místo spojovníku 
užívat pomlčku, např. „s. 183–207“ místo „s. 183-207“ (viz též Příručku ÚJČ, heslo Pomlčka, 
nebo normu ČSN 01 6910). Překlepů je v práci minimum a soudím, že ve všech případech jde 
o „kolaterální“ chyby, tzn. o nedokonale provedená vylepšení, která ve fázi konečné úpravy 
vedla ke vzniku chyb (např. „číslo označující serveru“ str. 12; „jednotlivé sady titulky“ str. 81).  
 Ke grafům poznamenávám, že chybí popis os. K bibliografické citaci audiovizuálních 
děl pak doporučuji uvádět jméno režiséra (ve smyslu § 63 odst. 1 autorského zákona je za au-
tora takovéhoto díla považován režisér).  
 Všechny výše uvedené nedostatky jsou nicméně vzhledem k celkovému obsahu a pří-
nosu práce nepodstatné a uvádím je jen jako doporučení především z toho důvodu, že autor 
má nesporné předpoklady pro další publikační činnost. 
 
Náměty, připomínky, témata k diskusi 
 
Současný stav výzkumu 
 
V jinak velmi komplexním přehledu relevantních prací na zkoumané téma postrádám práci, 
kterou v oblasti titulkování považuji za jednu z nejvýznamnějších, a sice J. Díaz Cintas a 
A. Remael: Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester a Kinderhook: St. Jerome Pub-
lishing 2007. Rovněž bych uvítal alespoň základní informaci o českých pracích o titulkování 
(byť by to byly jen diplomové práce či zmínky v pracích se širším záběrem), resp. o jejich ab-
senci.  



 
Relativnost definice profesionálního překladu a „čtecí rychlost“ jako jedna z norem 
 
Jak autor ukazuje na str. 18–19, definice amatérského překladu není zcela triviální problém a 
je s ní spojena řada sporných případů. Stejně sporná je však i definice překladu profesionální-
ho. Jako téma k diskusi proto navrhuji otázku, nakolik analyzovaný „profesionální“ překlad 
(tzn. české titulky z produkce HBO) splňuje normy profesionální titulkářské produkce. 
 Potíž spatřuji v tom, že – pokud je mi známo – popis norem profesionálního překladu 
v publikované české literatuře prozatím chybí. Domnívám se však, že za jednu 
z nejdůležitějších norem v titulkování lze v souladu s výše uvedenými autory (Díaz Cintas a 
Remael) považovat tzv. čtecí rychlost (reading speed), tj. počet znaků za sekundu (případně 
počet slov za minutu), či přesněji řečeno nepřekračování určité její kritické hodnoty a pokud 
možno konstantní dodržování zvolené optimální hodnoty (např. 12 nebo 16 znaků za sekun-
du). Právě tento požadavek však ve zkoumaném „profesionálním“ překladu dodržen nebyl 
(stejně tak jako v překladu amatérském). Pokud se zaměříme konkrétně na 9. epizodu první 
řady (zkráceně lze též epizody označovat v souladu s územ běžným v producentských kruzích 
jako „epizoda 109“), ke které již patrně oficiální titulky nebyly vyrobeny čistě na základě da-
bingových dialogů, zjistíme, že čtecí rychlost velmi kolísá (lze to nepřímo vyčíst i z relativně 
vysoké směrodatné odchylky expozice? – str. 81) a často dosahuje extrémně vysokých hod-
not, při kterých již průměrný divák nemůže stihnout titulek přečíst (např. titulek č. 14 má 46 
znaků a je zobrazen po dobu 1,385 s, tzn. čtecí rychlost je po zaokrouhlení extrémních 33 
znaků za sekundu). Nabízí se tedy otázka, nakolik zkoumaný „profesionální“ překlad skuteč-
ně splňuje příslušné normy. Rovněž by mě zajímalo, zda se k tomuto aspektu (tj. „rychlosti 
titulků“, k tomu, zda se dají „učíst“) jako k jednomu z faktorů kvality nevyjadřují uživatelé ser-
veru Titulky.com.  
 Zde hodnocená práce má charakter průřezové studie, a tak nebylo možné, aby se zabý-
vala všemi podstatnými parametry titulků, a výše uvedenou poznámku tedy nepředkládám 
jako výhradu k této konkrétní práci. Nicméně pro další výzkum doporučuji, aby byly popsány 
základní normy profesionálního titulkování včetně maximální/optimální čtecí rychlosti.  
 Jako další příklad, který relativizuje hranici mezi amatérským a profesionálním překla-
dem, se také dají uvést některé – jinak vcelku „profesionální“ – filmové festivaly, pro něž titul-
ky často vyhotovují rovněž překladatelé, kteří se zajímají o danou tematiku (srov. bod (d) na 
str. 19) a kteří tuto práci někdy provádějí bez nároku na honorář (bod (c) tamtéž). 
 Kdybychom znali přesný stav norem v profesionálním titulkování, možná by z práce 
vyplynula další zjištění, snad i to, že amatérští titulkáři na rozdíl od těch profesionálních využí-
vají kurzívu, případně další efekty. Konečně lze dodat, že výzkum norem profesionálního pře-
kladu by možná dospěl k závěru, že odlišné jsou platí pro titulky určené ke kinodistribuci, pro 
titulky na nosičích DVD a pro titulky vysílané v televizi. 
 
Kvantifikace využití slovníkových ekvivalentů 
 
Za novou a zajímavou považuji metodu kvantifikace využití slovníkových ekvivalentů, 
tzn. snahu zjistit, do jaké míry překladatelé uplatňují ekvivalenty obsažené ve slovníku u pří-
slušného hesla, a do jaké míry naopak používají volnější, často kreativnější překladová řešení 
(včetně postupů, jako je např. modulace). Autor práce bohužel nevysvětluje, z jakého důvodu 
pro tuto analýzu zvolil právě Velký anglicko-český slovník Haise a Hodka. Je to proto, že pře-
kladatelé používali právě tento slovník? Protože jde o jakýsi autoritativní  standard? Nakolik je 
validní (už kvůli zmíněné arbitrárnosti ekvivalentů volených autory slovníků – viz pozn. 78 na 
str. 89) toto dílčí hodnocení, používají-li překladatelé jiný slovník (např. oblíbený elektronický 
slovník společnosti Lingea, jehož elektronická verze je koneckonců výrazně cenově dostup-
nější než elektronická verze Haisova a Hodkova slovníku)? 
 



Pojetí střihu  
 
Na str. 82 autor uvádí, že podle Sokoliové ve Španělsku jedna norma spočívá v tom, že střih 
rovná se nový titulek. Tento jev autor práce sledoval na příkladu A (str. 84). Zajímalo by mě, 
zda Sokoliová skutečně hovoří o střizích v takto striktním pojetí, protože např. Karamitroglou 
(shodou okolností též vychází z řecké titulkářské tradice) ve své práci A Proposed Set of Subtit-
ling Standards in Europe (http://translationjournal.net/journal/04stndrd.htm) uvádí:  
 

„Subtitles should respect camera takes/cuts that signify a thematic change in the film product and, for this 
reason, they should disappear before the cuts. Different camera shots, fades and pans that do not indicate 
a major thematic change (e.g. a change from a long shot to a close-up and back) should not affect the du-
ration of the subtitles at all as they do not signify a thematic change.“ 

 
Nejsou tedy střihy sledovány příliš přísně (tab. na str. 84 a příloha 5)? 
 
Poznámky drobnějšího charakteru 
 
• str. 20 – jako zvláštní typ audiovizuálního jazykového transferu by bylo dobré uvést i převod for-

mou voice-overu a případně i audiopopisu 
• str. 91 – ad AČV (komentář k D1): „Hlawoun přesouvá do pozice jádra výpovědi Branův věk…“ – 

spíše „ponechává v pozici“ (je tam i v angličtině); mimochodem problém s AČV je zřejmě i v „profe-
sionálním“ překladu (str. 85, B14) 

 
Závěr a hodnocení 
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, diplomová práce je z hlediska metod i materiálu velmi kvalitně 
koncipována a zcela jistě má předpoklad stát se oním „odrazovým můstkem“ pro zkoumání 
amatérských překladů titulků, jak je uvedeno v zadání, ale i titulků profesionálních. Velmi 
podnětné je zejména zasazení celého fenoménu do sociálního kontextu a analýza diskursu 
komentářů a diskusí k titulkům. Je zřejmé, že autor práce vynaložil značné úsilí jak při analýze 
vybraných vzorků, tak při navazování kontaktů s příslušnými překladateli a při komunikaci 
s nimi – dokladem toho je i kompletní přepis rozhovoru s amatérským titulkářem. Kompara-
tivní analýza překladových textů je sice jen sondou omezeného rozsahu, i přesto však dospívá 
k zajímavým závěrům a představuje opět dobrou inspiraci pro další výzkum. I přes popsané 
připomínky a ke skutečnosti, že vybraný „profesionální“ překlad patrně nesplňuje všechna 
profesionální kritéria a normy, jsou autorova zjištění a závěry zcela validní a akceptovatelné. 
 Vzhledem k tomu, že práce splnila zadání, a k jejímu celkovému zpracování a přínosu 
pro budoucí výzkum doporučuji diplomovou práci Mgr. Jaroslava Švelcha k obhajobě a dopo-
ručuji hodnocení známkou výborně. 
 
V Praze 7. září 2011       Mgr. Miroslav Pošta 


