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Teoreticko-empirická studie zpracovává téma titulkování hraných filmů za účelem zjistit 

rozdíly překladových norem mezi profesionálním a amatérských překladem Základní 

metodou je porovnání formulovaných norem (teoretická doporučení na bázi deskripce nebo 

preskripce) s vlastním empirickým zjištěním v obou kategoriích a mezi nimi navzájem. Téma 

je přínosné v tom smyslu, že se dosavadní výzkum této problematiky (a) orientoval spíše na 

seriálovou tvorbu, (b) normémy nebyly zjišťovány komplexně na velkém vzorku, zvláště ne 

v případě překladu do češtiny, (c) výzkum rozdílu amatérizmu a profesionalizmu je stále 

v počátcích.      

 

Teoretická část pokrývá relevantní oblast přípravy výzkumu a z hlediska dosavadní literatury 

ke stavu výzkumu ji lze považovat za vyčerpávající. Část je přehledně zpracována analyticko-

syntetickou metodou. 

 

Materiálový vzorek pro kvantitativní výzkum technických parametrů norem, na které se práce 

soustředí, je reprezentativní a validní, metoda a techniky zpracování jsou spolehlivé. Tato část 

výzkumu přináší nové poznatky v oblasti srovnání jednotlivých parametrů překladu titulků a 

přispívá k pochopení rozdílů mezi amatérským a profesionálním titulkováním, jakož i ke 

konfrontaci preskriptivních norem či doporučení s existujícími normami aplikovanými. 

V obou případech se ukazuje, že hranice jsou „neostré“, ale přesto se v některých technických 

parametrech amatérský a profesionální překlad relativně liší, a naopak, některé stipulované 

normativy nejsou zásadově dodržovány. Objektivně zjištěná data na bázi statistických metod 

jsou doprovázena popisem a konstruktivistickou explikací, především výrazných odchylek, na 

bázi kvalitativní analýzy. Práce navrhuje další směr zkoumání, kterým je recepce, a odtud 

vyvození norem.  

 

Antiiluzionizmus, exotizace, nivelizace vulgárnosti jsou pak zjištěny pro amatérský překlad 

z kvalitativní analýzy, kde se však neprokázalo, že by se profesionální překlad řídil 

konsistentní překladatelskou metodou/strategií v některých z vybraných kategorií. Tato 

analýza má vedlejší význam, protože byla provedena pouze na jednom vzorku filmu a je 

poněkud hrubá (u obou typů překladu by bylo potřeba vzít v úvahu celý soubor 

vněkontextových a vnitrotextových faktorů), ovšem její výsledek může být impulzem pro 

další, již započatý výzkum. Kromě toho souvisí s výsledky kvantitativní analýzy a jejich 

vysvětlením. Práce dospívá k názoru, že přechod mezi amatérizmem a profesionalitou může 

tvořit tzv. profesionální amatérizmus, který je již popsán v případě videoher. Dále potvrzuje 

zjištění ohledně hodnoty amatérského překladu, kterou je stejně jako u seriálových titulků či 

knižního překladu (Harry Potter) rychlá dostupnost obsahu.  

 

Po technické stránce zpracování je práce výborná, jen vypadl příklad (6) na str. 73. Zřídka 

se objevují jazykové prohřešky, zvl. v interpunkci (např. str. 78-79, 85). Nerozumím, proč 

diplomant používá termíny „zkorumpovaně“ a „násilný“ (str. 84).  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. 
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