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Práce Tomáše Hnyka přináší to, co české translatologii doposud chybělo: systematickou, 

statisticky poučenou kvantitativní analýzu překladatelských norem v oblasti filmových 

titulků. Diplomantův výzkum je výborně koncepčně připraven a výtečně zpracován i 

prezentován. Jeho vědecká úroveň se vyrovná zahraničním textům, které jsou v něm 

citovány, a v mnohém je dokonce předčí. Autorovy závěry jsou podložené kvalitní analytickou 

a interpretační prací a suverénně vypovídají o současné překladatelské praxi. Veškeré moje 

další výtky jsou proto spíše na okraj; popřípadě mohou být chápany jako snaha o doporučení 

pro případnou přepracovanou verzi předloženou do rigorózního řízení. 

Těžiště práce spočívá v kvantitativní analýze. Kvalitativní část ji sice vhodně doplňuje, je však 

o poznání méně propracovaná. Zejména jí chybí solidnější teoretický základ a vymezení 

konceptů jako „násilný“, „reprodukční“ či „adekvátní“ překlad (viz str. 43). Metodologický 

postup je v této části také jen hrubě naznačen. S tím souvisí i nejasnost v kvantitativní části – 

není zcela jasné, jak autor postupoval při vyhledávání případného značení dialogů. 

Při rozboru překladatelských norem diplomant vychází v případě amatérského překladu 

z odlišného typu zdrojů než u překladu profesionálního. Na to by bylo vhodné upozornit a 

zřetelněji odlišit normativní zdroje od zdrojů deskriptivních. Autor ne zcela přesně používá 

pojem „teoretici“ i pro autory, kteří píší především příručky a empirické práce. 

Po formální stránce je práce nadstandardní, mimořádně dobře graficky zpracovaná, a to 

včetně přehledných grafů a tabulek. Je v ní přesto několik překlepů, autor například 

opakovaně přidává „t“ do příjmení kolegyně Ešnerové, v příjmení Díaze-Cintase zato vypouští 

spojovníky. Autor systematicky píše slovo „například“ s mezerou, což je sice normou 

povoleno, ale vnímám to trochu jako škádlení čtenáře. 

Na závěr si dovolím několik komentářů, které již nesouvisí se samotným hodnocením práce.  

(1) Na straně 19 diplomant naráží na to, že akademické studium titulků zobecňuje závěry 

týkající se dramatických žánrů (hraný film, TV seriál) na titulkování obecně. S tím zcela 

souhlasím a doufám, že se objeví (či objevila) i práce týkající se titulkování např. 

dokumentárních filmů.  

(2) K úvahám nad chybějícími jmény překladatelů na DVD (str. 45) bych dodal, že 

profesionální titulkáři nejenže překládají primárně pro peníze, ale také často nemají na rozdíl 

od amatérů vliv na finální podobu své práce.  

(3) Možným vysvětlením toho, že titulky k některým filmům se objeví před vydáním DVD, je 

fakt, že mohou být vytvořeny na základě verze uvedené v kinech, jež byla nasnímána kamerou 

(cam-rip).  

Práci doporučuji hodnotit ji známkou výborně. Doufám, že autor svůj výzkum bude 

publikovat v podobě vědeckého článku. 

V Praze 10. 9. 2015      Jaroslav Švelch 


