Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Ústav germánských studií, oddělení skandinavistiky

Diplomová práce

Martina Kašparová

Amatérská versus profesionální tvorba titulků
ke švédským filmům
Amateur versus Professional Subtitling of Swedish movies

Praha 2015

Vedoucí práce: PhDr. Petra Štajnerová, Ph.D.

Ráda bych poděkovala vedoucí své diplomové práce, PhDr. Petře Štajnerové, Ph.D., za
podnětná doporučení a připomínky k této práci. Poděkování za pomoc a cenné rady patří
rovněž Mgr. Miroslavu Poštovi a PhDr. Dagmar Hartlové.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny
použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia
či k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze, dne 20. července 2015
…………………………..
Martina Kašparová

Klíčová slova
audiovizuální překlad, překlad, titulky, titulkování, amatérské titulky, film, švédský film

Keywords
audiovisual translation, translation, subtitles, subtitling, fansubbing, film, Swedish film

Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá problematikou audiovizuálního překladu s důrazem na
titulky. Konkrétně se zaměřuje na velmi rozšířený fenomén amatérské tvorby
mezijazykových titulků na materiálu švédského celovečerního filmu Ať vejde ten pravý
(Låt den rätte komma in). V teoretické části jsou představena specifika tvorby filmových
titulků, hlavní využívané překladatelské postupy a strategie a porovnány jednotlivé části
překladatelského procesu u titulků profesionálních a amatérských, a to s ohledem na
odlišnou motivaci překladatelů a rozdílné podmínky produkce, distribuce i recepce těchto
dvou typů titulků. Praktickou část tvoří analýza švédskojazyčného audiovizuálního
materiálu a následná analýza příslušných amatérských a profesionálních titulků. V centru
pozornosti jsou zejména uplatněné titulkovací strategie a převod kulturně vázaných a
příznakových prvků, ale oba typy titulků jsou analyzovány i po formální stránce. Při všech
částech analýzy se zohledňují aktuálně uplatňované normy titulkování, rozdílný
sociokulturní kontext a společné i odlišné znaky češtiny a švédštiny. Na základě této
analýzy je následně zhodnocena kvalita zkoumaných amatérských a profesionálních
titulků.

Abstract:
This master thesis deals with audiovisual translation with an emphasis on subtitles. In
particular, it concentrates on the widespread phenomenon of amateur interlingual subtitling
(fansubbing) using the Swedish feature movie Let the Right One In (Låt den rätte komma
in) as material. In the theoretical part, the specifics of film subtitling are addressed: the
most frequently used subtitling strategies and proceedings and the differences between
professional and amateur subtitling in the single stages of the subtitling process –
production, distribution and reception of subtitles and also translators’ motivation and
working conditions. In the empirical part, an analysis of Swedish audiovisual material is
carried out, followed by an analysis of the respective professional and amateur-produced
subtitles. The focus is on applied subtitling strategies, transfer of culture-specific items and
marked speech, but also formal features of both subtitle types are discussed. In the course
of the analysis, the current subtitling norms are taken into consideration, as well as the
different socio-cultural context and distinctions between the Czech and the Swedish
language. In the conclusion, the quality of the researched subtitles is assessed.
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1. Úvod
Zejména v posledním desetiletí ovládá kulturní scénu v České republice výrazná severská
módní vlna. Na literárním poli kralují obzvláště detektivní romány. Oblibu severské
produkce lze však sledovat i v oblasti kinematografie. Dokladem toho může být fakt, že od
roku 2000 počet českých premiér severských (tj. dánských, finských, islandských,
norských a švédských) filmů neustále narůstá: v roce 2000 byly do českých kin uvedeny
takové snímky dva, v roce 2010 sedm, v roce 2011 jedenáct. Vrchol přišel v roce 2013,
kdy mělo premiéru celkem šestnáct celovečerních severských filmů (viz Unie filmových
distributorů [online]). Za tímto boomem severské kinematografie u nás nepochybně stojí
také již zmíněné krimi romány, protože mnoha těmto filmům (jmenujme např. trilogii
Milénium /2009, Män som hatar kvinnor; 2009 Flickan som lekte med elden; 2009
Luftslottet som sprängdes/ podle bestselleru Stiega Larssona či dánský snímek Žena v kleci
/2013, Kvinden i buret/ podle detektivky Jussiho Adler-Olsena) posloužily jako literární
předloha, a připravily tak diváckou základnu a půdu českým distribučním společnostem.
Přesto se do české distribuce dostane jen zlomek severské filmové tvorby. Diváci
zajímající se o kinematografii této evropské oblasti mají několik možností: severské
snímky mohou zhlédnout na filmových festivalech nebo v rámci specializovaných
přehlídek – na ty se v ČR kontinuálně zaměřují zejména kulturní centrum Skandinávský
dům a občanské sdružení Severský filmový klub. Jinou, zvláště mezi mladým publikem
rozšířenou praxí je si konkrétní film bezplatně stáhnout z internetu.
Severské jazyky1 většinou nepatří k běžné výbavě českého diváka, tudíž mu při
sledování severských filmů nezbývá nic jiného, než se spolehnout na pomoc překladu,
nejčastěji ve formě titulků, výjimečně i dabingu. V běžné distribuci, na festivalech a
přehlídkách překlad do češtiny zajišťují profesionální překladatelé. Pokud však divák film
získá z internetových úložišť a nejedná se o verzi zkopírovanou včetně překladu přímo
z oficiálního nosiče, do hry často vstupují amatérští překladatelé, kteří se z vlastního zájmu
a bez nároku na finanční odměnu věnují vytváření českých verzí takto distribuovaných
filmů.
1

Pod tímto označením rozumíme severogermánskou větev germánských jazyků, tzn. dánštinu, faerštinu,
islandštinu, norštinu a švédštinu.
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Tato diplomová práce se věnuje nejčastějšímu druhu amatérského audiovizuálního
překladu – titulkování. Představuje ho jako fenomén v kontextu audiovizuálního překladu a
nabízí jeho přehledné srovnání s tvorbou titulků v profesionálním prostředí, a to ve všech
fázích překladatelského procesu: od zadání přes vlastní překlad až po recepci titulků.
Krátce pojednán bude i status a motivace překladatelů.
Druhou část práce tvoří deskriptivní studie. Nejprve zanalyzujeme vybraný švédský
film Ať vejde ten pravý (2008, Låt den rätte komma in), natočený podle stejnojmenného
románu Johna Ajvide Lindqvista, což nám dá prostor i ke srovnání s literární předlohou.
Těžištěm práce bude ovšem analýza profesionálních a amatérských titulků k danému
snímku. Zajímat nás bude především to, jaké konkrétní strategie překladatelé využívali či
jak se vypořádali s převodem kulturně vázaných nebo příznakových prvků, stranou ovšem
nezůstane ani formální stránka titulků. Na základě této analýzy pak bude možné zhodnotit
kvalitu obou typů titulků.
Naše diplomová práce si klade za cíl přispět do bádání na poli audiovizuálního
překladu, a to jednak samotným tematickým zaměřením na amatérsky vytvářené titulky,
kterým se navzdory jejich rozšíření a neustále rostoucí popularitě nedostalo v ČR příliš
velké pozornosti, jednak pokusem stanovit, zda amatérské titulky představují pouze
okrajový fenomén substandardní kvality, nebo je třeba s nimi počítat do budoucna coby
možnou konkurencí titulků profesionálních či alespoň zdrojem inspirace pro jejich tvorbu.
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2. Audiovizuální překlad
Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, audiovizuální (dále jen „AV“) díla nás v současné době
obklopují na každém kroku. Pod pojmem „audiovizuální dílo“ rozumíme
„dílo […], které sestává z řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících
dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li
doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.“
(Dílo audiovizuální a díla audiovizuálně užitá [online])

AV díla jsou tedy díla multimediální povahy a v různé míře kombinují zvukové a vizuální
kanály s verbálními i neverbálními dimenzemi komunikace. Na základě poměru
zvukových a vizuálních složek rozlišujeme čtyři typy AV textů:
a)
b)
c)
d)

AV text kombinující složku zvukovou a verbální (např. dialog, monolog, píseň)
AV text kombinující složku zvukovou a neverbální (např. hudba, zvukové efekty, hluk)
AV text kombinující složku vizuální a neverbální (např. obrázky, fotky, gesta)
AV texty kombinující složku vizuální a verbální (např. bannery, dopisy, novinové titulky)
(Chiaro 2008:2–3).

Z výše uvedeného je patrné, že AV díla zapojují vždy minimálně dva znakové systémy.
Jako příklady AV děl můžeme uvést veškerou filmovou produkci, pořady vysílané
státními i soukromými televizními stanicemi, počítačové hry, interaktivní výukové
programy na CD ROM aj. – tedy velmi podstatnou složku naší každodenní reality. Jejich
společnou vlastností je to, že více či méně závisejí na moderních technologiích, jejichž
vývoj bezprostředně ovlivňuje procesy vzniku, distribuce i recepce AV díla. Od vynálezu
kinematografu bratry Lumiérovými v roce 1895 uplynulo již více než sto let, němé filmy
byly postupně nahrazeny tzv. „talkies“, tedy filmy se zvukem, neforemné kazety VHS byly
vytlačeny nosiči DVD nebo Blu-ray a AV díla v současnosti konzumujeme častěji
z obrazovek počítačů než z pláten kin. V důsledku globalizace se k nám navíc dostávají
také AV díla pocházející i z velmi vzdálených kultur.
Ať už jsou ale technické zázemí a globalizační mechanismy sebedokonalejší, šíření
AV děl by nebylo možné bez jejich zpřístupnění co nejširšímu spektru diváků.2 Tehdy
vstupuje do hry audiovizuální překlad. Jeho úkolem je překonat jednak bariéry jazykové a
kulturní, znemožňující porozumění sekundárním recipientům AV díla (tj. příslušníkům
jiných kultur a mluvčím jiných jazyků, než je tomu v případě originálu), jednak bariéry
2

Povšimněme si, že v souvislosti s AV díly se většinou mluví o „divácích“, a nikoli o „posluchačích“
nebo „čtenářích“. Je to proto, že u AV děl se dominance přisuzuje vizuální složce (srov. Chiaro 2008:3).
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související s nejrůznějšími dysfunkcemi příjemců AV díla (zejména nemožnost vnímat
zvuk či obraz AV díla).

2.1 Terminologie
Jakkoli by se pojem „audiovizuální překlad“ mohl zdát samozřejmý, v akademických
kruzích konsenzus rozhodně nepanuje. V odborné literatuře na dané téma se setkáme
s pojmy jako „film translation“ (Snell-Hornby 1988), „film and TV translation“
(Delabastita 1989), „screen translation“ (Mason 1989), „media translation“ (Equíluz 1994),
„film communication“ (Lecuona 1994), „(multi)media translation“ (Gambier a
Gottlieb 2001) nebo právě „audiovisual translation“ (Luyken 1991, Dries 1995, Baker
1998) (Orero 2004:VII-XIII). V naší práci se přikláníme k poslední uvedené variantě, která
má tu výhodu, že se, podobně jako Gambierův a Gottliebův „(multi)media translation“,
neomezuje pouze na některé druhy AV děl, ale zahrnuje třeba i tvorbu tzv. nadtitulků pro
divadelní představení.
Debaty zpočátku vyvolával také samotný výraz „překlad“, jejž někteří v kontextu
AV děl nahrazovali pojmy „adaptace“, „manipulace“, „transfer“ nebo dokonce „cenzura“.
Důvodem pro odmítání „překladu“ byl zejména polysémiotický charakter AV textů, od
něhož se odvíjejí i specifika tohoto převodu – časové a prostorové omezení, krátká
„životnost“ cílového textu, problematika autorství (kvůli více aktantům podílejícím se na
vzniku cílového textu) nebo nejasné definice výchozího textu (kterým může být pro
překladatele třeba i nekompletní dialogová listina, scénář, titulky v jiném jazyce apod.)
(Gambier a Gottlieb 2001:XII [online]). Na první pohled se tak převod AV textů od
tradičního pojetí překladu coby v první řadě jazykového transferu výrazně liší, ale
postupně se ukázalo, že propast mezi AV a „neaudiovizuálními“ díly není tak veliká, jak
by se mohlo zdát: např. dětské ilustrované knihy nebo turistické brožury rovněž kombinují
více sémiotických systémů, a přesto jsou předmětem translatologického zkoumání.3
S převratnými změnami v souvislosti s transformací „paper oriented society“ na „media
3

Jako první na texty hybridní povahy poukázala německá badatelka K. Reiß ve své publikaci
Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik (1971); jako „audio-mediální texty“ označovala
takové, které byly napsány za účelem přednášení či zpěvu. Později svůj koncept rozpracovala
s H. Vermeerem ve společném díle Grundlegungen einer allgemeinen Translationstheori (1984), kde se
termín změnil na „multi-mediální texty“, aby mohl obsáhnout i texty s absencí zvukové složky jako
např. komiksy (Gambier a Gottlieb 2001:X [online]).
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oriented society“ (Orero 2004:VIII) se pak většina současných akademiků již bez výhrad
přiklání ke klasifikování audiovizuálního překladu (dále jen „AVP“) jako samostatné a
plnohodnotné poddisciplíny translatologie (Remael 2012:13).

2.2 Vývoj a dosavadní výzkum AVP
AVP hrál velkou roli již od vzniku filmového průmyslu – dokonce i v němých filmech bez
zvuku, kde se pro porozumění AV dílu využívaly tzv. mezititulky,4 v podstatě předchůdci
dnešních (pod)titulků, případně „komentátor“, jenž publikum slovně uváděl do děje. Pokud
se měl snímek dostat za hranice daného jazykového a kulturního společenství, bylo nutné
jej nějakým způsobem zprostředkovat cílové kultuře. S příchodem ozvučených filmů na
konci 20. let 19. století potřeba překládat filmový materiál ještě vzrostla (Chiaro 2002:2).
Jako počátek systematičtějšího zkoumání AVP se uvádí až rok 1995, tedy rok stého
výročí vzniku filmového průmyslu. Výzkum do této doby samozřejmě probíhal, ale většina
vědeckých prací byla svým charakterem spíše preskriptivní, tj. představovala jakýsi návod,
jak při tvorbě AVP postupovat, a jednalo se převážně o případové studie (např. zkoumání
konkrétního filmu natočeného podle literární předlohy), srovnávání jednotlivých typů AVP
(nejčastěji mezijazykové titulky versus dabing) apod. (Gambier 2008:15). Zpočátku byli
autory těchto studií ti, kteří se AVP věnovali v rámci své praxe (Remael 2012:13),
postupně se výzkum začal přesouvat na akademickou půdu, kde se ho logicky ujali
lingvisté. Ti se ale primárně soustředili na jazykový materiál a nebrali ohled na
sémiotickou komplexnost AV děl, čímž se výzkum AVP de facto nelišil od zkoumání
literárních překladů. AV dílům se věnovali také filmoví vědci, ovšem pro ty hrála otázka
překladu vždy jen podružnou roli, protože centrální u AV díla pro ně byla vizuální složka
(Díaz Cintas 2004:23). Vzhledem ke vzájemné závislosti hned několika znakových
systémů konstituujících AV dílo je jasné, že ani jeden z přístupů se nedá považovat za
optimální, a bylo tedy žádoucí zapracovat na propojení lingvistiky, potažmo translatologie,
s ostatními relevantními vědními odvětvími (kromě zmíněné filmové vědy např. mediální
studia, psychologie nebo sociologie).
V mnoha ohledech revoluční byla 90. léta 20. století. Charakterizuje je
internacionalizace distribuce a rapidní rozvoj moderních technologií, z nichž jednu
4

Jednalo se o kartičky s textem natištěným na tmavém podkladu, které se objevovaly mezi jednotlivými
scénami a tlumočily děj filmu a/nebo dialogy postav (Díaz Cintas a Remael 2007:26).
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z nejpodstatnějších představuje systém vzájemně propojených počítačových sítí – internet
– a samozřejmě také digitalizace. Jinou přelomovou vymožeností byl vznik nového média,
DVD (z angl. „digital video/versatile disc“), určeného ke kvalitnějšímu záznamu
zvukového a obrazového materiálu, než jaký umožňoval jeho předchůdce CD (z angl.
„compact disc“). Distribuce AV děl se tedy stala jednodušší, rychlejší a pohodlnější, což
vedlo logicky k jejich větší dostupnosti a zároveň k obrovskému nárůstu materiálu pro
překlad.
Se všemi změnami se samozřejmě snažil udržet krok i AVP, jež se v těchto letech
konečně stal uznávanou poddisciplínou translatologie. Odstartovaly tak pravidelně
pořádané konference,5 workshopy, semináře a další akce tematicky zaměřené na AVP
(Gambier 2008:13). Zároveň se začaly psát studie snažící se o nový, interdisciplinárnější
přístup k AVP, tj. beroucí v potaz nejen jazykový obsah, ale i složku zvukovou a
obrazovou. Světlo světa spatřily první samostatné publikace o AVP.6
V následujícím období, vlastně až do současnosti, se oblast AVP těší obrovskému
zájmu, o čemž svědčí řada otevíraných pre- i postgraduálních kurzů o AVP na univerzitách
nebo narůstající množství vědeckých prací na toto téma. Až na výjimky je bádání o AVP
evropskou doménou – nejuznávanější autority oboru pocházejí ze Španělska (Jorge Díaz
Cintas, Frederic Chaume, Pilar Orero), Belgie (Aline Remael), Dánska (Henrik Gottlieb)
nebo Švédska (Jan Pedersen).
Jakkoli populární oblastí výzkumu je AVP v Evropě, České republiky se tento trend
podle všeho zatím příliš netýká. AVP je reflektován pouze v několika ojedinělých
publikacích. Nejaktuálnější z nich, Titulkujeme profesionálně (2011) Miroslava Pošty, je
jedinou publikací v češtině zabývající se problematikou titulků; Dabing, ano i ne (1970)
Oldřicha Kautského a Herec v dabingu (1987) a Režie dabingu (1987) Olgy Walló pak
představují již poněkud zastaralé příspěvky k dalšímu rozšířenému typu AVP. Potěšující je
nicméně narůstající počet českých diplomových prací o AVP.

5

Např. konference v italském Forlì v letech 1993, 1995, 1998 a 2005, konference pořádaná v Berlíně od
roku 1996 každé dva roky, konference v Granadě, Terstu atd. (srov. Gambier 2008:14)

6

Např. Subtitling for the Media. A Handbook of Art (1992) Jana Ivarssona, Dubbing and Subtitling.
Guidelines for production and distribution (1995) Josephine Dries, Communication audiovisuelle et
transferts linguistiques (1995) Yvese Gambiera nebo Subtitling (1998), jejímiž autory jsou již zmíněný
Jan Ivarsson a Marry Caroll.
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2.2.1 Vývoj a dosavadní výzkum amatérského AVP
Nyní se zmiňme o vývoji a stavu zkoumání amatérského AVP. Pod pojmem
„amatérský AVP“ rozumíme AVP vytvářený neprofesionálním překladatelem, který si
nečiní nárok na finanční odměnu. Díaz Cintas a Remael (2007:26–27) považují za důležitý
milník amatérského AVP 80. léta 20. století, kdy se začaly projevovat první snahy
amerických a evropských fanoušků zpopularizovat v jejich zemích nedostupné japonské
animované seriály, tzv. anime. Rozhodli se je tedy svépomocí distribuovat a překládat do
angličtiny, případně svých mateřských jazyků, k čemuž jim později výborně posloužil
právě internet. Za vším stála filozofie, že AV pořady zdarma přeložené fanoušky7 by měly
být rovněž zdarma k dispozici fanouškům těchto pořadů. Postupně se však tato praxe
rozšířila i na jiné jazykové kombinace a typy AV pořadů, čemuž napomáhá zejména
nelegální masové8 šíření AV děl prostřednictvím internetu, ale i snadná dostupnost
bezplatného softwaru pro tvorbu AVP.9
Ožehavým tématem v souvislosti s amatérským AVP je otázka legality. Při vzniku
prvních takových překladů některé produkční společnosti fakt, že bude jejich dílo někdo
zdarma propagovat v zahraničí, dokonce vítaly a počínání amatérských překladatelů
tolerovaly. Navíc fungovala mezi producenty a fanoušky nepsaná dohoda, že jakmile se
AV dílo objeví v oficiální distribuci, fanoušci svůj překlad stáhnou z oběhu. Postupně se
ale začaly množit případy porušení této dohody ze strany fanoušků a producenti se právem
ohrazovali proti porušování autorského práva (Díaz Cintas a Muñoz Sánchez 2006:44–45,
[online]). Boj mezi těmito dvěma stranami trvá dodnes, nicméně je poměrně jasné, na čí
straně je právo – amatérský AVP je nelegální bez ohledu na motivaci.
Zahraniční badatelé fenomén amatérského AVP přirozeně zaznamenali a na to konto
vzniklo několik studií, z nichž uveďme např. Fansubs: Audiovisual Translation
in an Amateur Environment (Díaz Cintas a Muñoz Sánchez 2006), Undertextning:
7

Někdy se proto pro anglické označení tohoto typu AVP používá prefix fan-, tj. „fansubbing“,
„fandubbing“ apod. V odborné literatuře se nejčastěji setkáme právě s označením „fansubbing“, resp.
„fansubber“ (Díaz Cintas a Muñoz Sánchez 2006:[online]), pod nímž se ovšem rozumí zpravidla právě
jen překlad japonského anime. Proto jsme se v této práci rozhodli používat neutrálnější „amatérský
překlad / překladatel“.

8

Že se nejedná o zrovna malá čísla, dokládá i to, že např. ve Francii uživatelé internetu stáhnou
v průměru 700 000 celovečerních filmů denně! (Gambier 2009:20 [online]).

9

V českém prostředí tyto freewarové programy využívají i někteří profesionální překladatelé, protože
placený sofware s pokročilými funkcemi je pro ně finančně nedostupný.
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kvalitetskillnader mellan professionella undertextare och amatörer (F. Ivarsson 2007),
Amateur Subtitling on the Internet (Bogucki 2009) nebo The Power of Fan Communities:
An Overview of Fansubbing in Brazil (Bold 2011).
V českém prostředí se sice jedná o hojně rozšířený jev, úzce související s popularitou
bezplatného stahování AV děl z datových úložišť na internetu, nicméně v akademickém
prostředí mu příliš velká pozornost doposud věnována nebyla. Kromě okrajových zmínek
v Poštově Titulkujeme profesionálně je problematika amatérského AVP představena už jen
v několika studentských závěrečných pracích – jmenujme např. Amatérský překlad
televizních seriálů v sociálním kontextu (Švelch 2011) nebo Srovnání amatérského a
profesionálního překladu titulků v seriálu Game of Thrones (Platošová 2013).

2.3 Budoucnost AVP
Protože technologický vývoj postupuje neustále kupředu, dá se předpokládat, že i v oblasti
AVP, která na technologiích přímo závisí, se tyto změny promítnou. Jen v souvislosti
s digitalizací byl zaznamenán rapidní nárůst televizních vysílacích kanálů na území EU:
47 v roce 1989, 1 500 v roce 2002 (Gambier 2008:28). Tato čísla mají pochopitelně vliv i
na pracovní podmínky překladatelů – na obrovské množství AV materiálu zpravidla
nebývá příliš času ani peněz, a v sázce je tak kvalita výsledných produktů.
Výzvu mohou představovat nové formáty médií (např. AV díla určená pro čím dál
dokonalejší mobilní telefony) nebo třeba nové softwarové nástroje pro práci
s AV materiálem. U odborných překladů už není žádnou zvláštností použití tzv. nástrojů
CAT (tj. nástrojů počítačem podporovaného překladu). Myšlenka zapojit je i v oblasti AVP
je z důvodu usnadnění a urychlení práce překladateli a tím i snížení nákladů lákavá, neboť
některé dialogy se opakují, ovšem souhlasíme s Poštovým názorem, že „u těchto
technických nástrojů nemusí být snadné skloubit jejich technickou chladnost s tvůrčím
uvažováním“ (2011:122). Problematická by podle něj mohla být i otázka autorských práv.
Další zajímavou novinku představují programy na převod mluvené řeči do textu,
jejichž využití se plánuje při vytváření dabovaných verzí AV děl. V nedávné minulosti byl
realizován např. projekt MUSA (z angl. „Multilingual Subtitling of Multimedia Content“),
v jehož rámci byl vyvíjen software pro rozpoznání hlasu a jeho přepis do textu, jež by se
dal využít např. pro živé titulkování (Gambier 2008:27). Nebo vznikly prototypy
programů, které jsou schopné upravit hlas dabéra tak, aby se co nejvíc podobal hlasu
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daného filmového herce. Na tomto místě, tentokrát ještě zřetelněji, opět vyvstávají
autorskoprávní otázky (Gambier 2008:26). Ani kvalita výsledných produktů vytvořených
pomocí těchto nástrojů není prozatím přijatelná, ovšem do budoucna je s nimi rozhodně
třeba počítat.
Jako další vývojový trend můžeme zmínit snahy výrobců a distributorů AV děl
oslovit ještě širší spektrum potenciálních recipientů, ba co víc, nabízet produkty šité přímo
na míru jejich potřebám, které by však bylo pro tyto účely nutné důkladněji zmapovat
(Gambier 2008:30). V návaznosti na to bychom se v budoucnu mohli dočkat např. celé
sady titulků k jednomu AV programu: pro náročné/běžné diváky, pro neslyšící diváky,
titulky s nižší čtecí rychlostí apod. (Pošta 2011:123).
Díky zvýšenému zájmu akademiků o problematiku AVP se nyní intenzivně zkoumají
rovněž konkrétní možnosti využití titulků (intra- i interlingválních) ve výuce cizích jazyků
– zmiňme například již ukončený projekt LeViS (z angl. „Learning via Subtitling“),
projekt pro aktivní studium cizích jazyků prostřednictvím otitulkovaného AV materiálu –,
či obecně při získávání a zlepšování gramotnosti recipientů AV děl.

2.3.1

Budoucnost amatérského AVP

Také amatérský AVP je přímo závislý na vývoji moderních technologií. Možnosti, které
dnes nabízí internet a jeho prostřednictvím volně dostupné nástroje na vytváření AVP, jsou
skutečně široké. Programy pro AVP se neustále zdokonalují – mnohdy si v ničem nezadají
s těmi profesionálními – a výrazně stoupá i uživatelská gramotnost amatérských
překladatelů. Pošta dokonce uvádí, že amatérský AVP bývá někdy po technické stránce
podobně kvalitní jako ten profesionální (2011:9). Na to reaguje i zajímavý aktuální trend
najímat si pro spolupráci na oficiálním překladu některých tematicky úzce zaměřených
AV děl právě amatérské překladatele, kteří se v dané problematice orientují často mnohem
lépe než univerzálně vzdělaní překladatelé (O’Hagan 2009:12 [online]).
Jinak je budoucnost amatérského AVP poměrně těžko předvídatelná. Dá se však
očekávat, že dokud se budou nelegální kopie AV děl zdarma šířit po internetu, bude
existovat i poptávka po jejich převodu do cílového jazyka.
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3.

Titulky

V kapitole 2.2 jsme uvedli, že jedním z prvních typů AVP byly tzv. mezititulky a slovní
komentář. V současnosti existuje typů AVP samozřejmě více. Ve výčtech autorů
aktuálních publikací o AVP se nejčastěji zmiňují tyto: nadtitulky, intra- a interlingvální
titulky coby psané formy AVP a dabing, voice-over, audiopopis a tlumočení, případně
tlumočení ve znakovém jazyce, coby mluvené formy (Díaz Cintas 2008:2). Nejrozšířenější
a také doposud nejzkoumanější typ AVP představují interlingvální neboli mezijazykové
titulky (dále jen „titulky“). Obliba výzkumu titulků vychází zejména ze skutečnosti, že se
jedná o typ AVP fixovaný písmem a k bádání je k dispozici zároveň výchozí i cílový text,
tj. originální AV dílo i jeho překlad.
Proces titulkování je ve většině odborných publikací definován přibližně takto:
„the rendering in a different language of verbal messages in filmic media, in the shape of one
or more lines of written text, presented on the screen in synch with the original verbal
message“ (Gottlieb 2004:86).

Teoretikové AVP se ve svých pracích často pokoušejí titulky dále klasifikovat. Asi
nejucelenější příspěvek na toto téma nabízí studie E. Bartolla (2004), který kombinuje a
rozšiřuje poznatky svých předchůdců (Gottlieb, J. Ivarsson, Díaz Cintas aj.). Bartoll
(2004:55–58) při návrhu klasifikace titulků rozlišuje následující parametry:
a) technické: pozice titulků na obrazovce, jejich pohyblivost, volitelnost, archivace, doba
vzniku, barva, typ AV díla, vysílací kanál
b) lingvistické: vztah výchozího a cílového jazyka, komunikační záměr titulků
c) technicko-lingvistické: předpokládaný příjemce, osoba překladatele a jeho pracovní
podmínky

Vycházeli jsme z nich při úvaze nad specifikací titulků, na které se bude dále soustředit
naše diplomová práce. Bude se jednat o titulky mezijazykové (tj. dochází zde k převodu
z výchozího jazyka do odlišného jazyka cílového), jejichž účelem je zajistit porozumění
AV dílu pro slyšící a vidící diváky, kteří výchozí jazyk většinou neovládají, případně ne do
takové míry, aby byli schopní sledovat dané AV dílo bez této pomůcky. AV dílem je
v našem případě celovečerní film, archivovaný na DVD, filmových kotoučích nebo jako
elektronický soubor v počítači či na internetovém úložišti, a předem vytvořené titulky jsou
promítány na obrazovku současně s ním.
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Ostatní parametry (barva, pohyblivost, pozice na obrazovce, volitelnost aj.)
významným způsobem ovlivňuje skutečnost, vzniká-li překlad v profesionálním či
amatérském prostředí, protože v každém z nich platí jiné konvence.

3.1 Vlastnosti titulků
V následujících podkapitolách popíšeme charakteristické vlastnosti titulků. Zaměříme se
vždy nejprve na atributy titulků profesionálních a v samostatném oddílu je doplníme o
poznatky o titulcích amatérských.
Titulky k AV dílům jsou psanými texty, k nimž se váže několik specifik. Asi tím
nejzásadnějším je fakt, že jsou nerozlučně spjaty s konkrétním AV dílem a srozumitelné
zpravidla jen v jeho přítomnosti, kdy se dodatečně stávají součástí komplexu znakových
systémů, které dané AV dílo kombinuje za účelem zprostředkovat určité sdělení.
Titulky slouží k písemnému zachycení mluvených dialogů, ale také dopisů, písní,
rozhlasového či televizního vysílání, nápisů v obraze aj., a to v jazyce cílových recipientů,
odlišném od jazyka použitého v AV díle. Pokud dojde k situaci, kdy by ve stejném
okamžiku zazněl dialog a píseň, případně se objevil nějaký nápis, titulek by měl prioritně
zachytit dialog (Díaz Cintas a Remael 2007:60).
Pro titulky platí dvojí omezení: jednak prostorové, jednak časové (Pošta 2011:42).
V praxi to znamená, že pro každý titulek, umístěný většinou ve spodní části obrazovky,10
jsou k dispozici dva řádky11 o určitém počtu znaků a tyto dva řádky musejí být z důvodu
synchronizace s filmovými dialogy a děním na obrazovce zobrazeny pouze po určitou
omezenou dobu, ale zároveň natolik dlouho, aby je příjemce AV díla stihl přečíst a
zpracovat informace v nich obsažené. Nedodržování konvencí spojených s časovými a
prostorovými omezeními přitahuje nežádoucí pozornost a může diváka zmást, nebo mu
dokonce zkazit zážitek ze sledování AV díla. Zde zmiňme oblíbené tvrzení teoretiků
titulkování, že nejlepší titulky jsou takové, které divák vůbec nezaregistruje (Díaz Cintas a
Remael 2007:40).

10

Aby co nejméně zasahovaly do obrazu. Pokud je ovšem něco důležitého ve spodní části obrazovky,
bývají přesunuty jinam, zpravidla k hornímu okraji obrazovky (Díaz Cintas a Remael 2007:83).

11

Tři nebo čtyři řádky textu na sebe poutají příliš pozornosti, protože výrazně zasahují do obrazu. Běžně
se ovšem používají v titulcích pro neslyšící diváky nebo v bilingvních titulcích (Díaz Cintas a Remael
2007:82).
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3.1.1 Prostorové omezení, členění a zarovnání
U prostorového omezení je pro překladatele nejdůležitější údaj maximálního počtu znaků
na řádek. Někdy bývá zadán přímo klientem, jindy překladateli nezbývá nic jiného, než se
držet obecně uznávaných standardů. Konkrétní číselné hodnoty se liší v závislosti na
vysílacím kanálu, hlavně podle velikosti plátna či obrazovky – u televizních pořadů jsou
většinou nižší (Pošta 2011:43 uvádí 30–37 znaků na řádek) než pro DVD a kina (zde Pošta
udává hraniční hodnotu 40 znaků na řádek).
Optimální situace nastane, pokud na jeden titulek připadne jedna věta či souvětí
(Pošta 2011:54), to ovšem nebývá pravidlem. Musí-li tedy překladatel větný či souvětný
celek dělit, měl by tak činit na co nejvyšší možné syntaktické úrovni, aby od sebe nevzdálil
úzce související informace.12 To se netýká jen dělení mezi jednotlivými titulky, ale i dělení
na řádky v rámci jednoho titulku. Někdy je také nutné respektovat požadavek zadavatele
členit titulek po estetické stránce tak, aby oba řádky byly přibližně stejně dlouhé. Někteří
překladatelé se rovněž drží zásady, že první řádek musí být kratší než spodní, aby titulek
obraz zbytečně nezakrýval a aby se oko diváka tolik nenamáhalo (Lomheim 1999:193).
Možností členění v rámci titulku je často více a záleží na překladateli či jeho klientovi, jaké
konkrétní řešení zvolí. Pošta (2011:61) i Lomheim (1999:194–196) ovšem zastávají názor,
že na prvním místě by měla být logika, syntaktická a významová struktura repliky a až na
dalším estetická stránka věci. Díaz Cintas a Remael v titulcích doporučují respektovat také
prozodické vlastnosti mluveného jazyka (2007:179).
Na rozdíl od titulků pro neslyšící, které jsou na obrazovce nejčastěji zarovnané
vlevo, bývají běžné interlingvální titulky vycentrované. Výjimku tvoří titulky pro dialog
dvou či více osob, kde je přípustné zarovnávat rovněž doleva (Díaz Cintas a Remael
2007:88).

3.1.2 Časové omezení
Neméně důležité je také to, aby se titulek objevil na obrazovce včas, tj. synchronně se
zvukem a/nebo obrazem, poskytl divákovi dostatečnou dobu na přečtení a kognitivní
zpracování informace, současně mu dovolil vnímat děj AV díla a také včas zmizel. Ideálně

12

Neměl by například oddělovat předložku či přívlastek od řídícího substantiva, jednotlivé části jednoho
slovesného tvaru apod.
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by měl sledovat i rytmus filmu a respektovat střihy mezi jednotlivými scénami, což je u
řady současných snímků s velmi rychlými střihy velmi obtížné.
Vhodná délka zobrazení konkrétního titulku, tedy optimální čtecí rychlost (tj. počet
znaků za sekundu), je předmětem specifikace ze strany zadavatele nebo otázkou
subjektivní volby překladatele, ale za standardní se považují hodnoty mezi 12 až 20 znaky
za sekundu (Pošta 2011:49). Jinými slovy: zobrazení jednoho titulku by mělo trvat
nejméně jednu vteřinu a nikdy ne déle než šest vteřin (Díaz Cintas a Remael 2007:85–88).
Je důležité, aby se překladatel snažil dodržovat alespoň přibližně konstantní čtecí rychlost
v průběhu celého pořadu, protože na začátku si na ni divák zvykne a pak očekává, že bude
dodržována (Pošta 2011:50).
Optimální čtecí rychlost se odvíjí také od média a předpokládaného cílového
příjemce AV díla. V televizním vysílání, jehož spektrum recipientů je skutečně široké,
bývá čtecí rychlost nižší než při promítání celovečerního filmu v kině.13
Důležité je také ponechávat mezi jednotlivými titulky krátkou mezeru, aby divák
vůbec zaregistroval, že se titulek změnil, a mohl začít číst a zpracovávat nový. Pošta
(2011:47) doporučuje mezeru o minimální délce 0,08 sekundy. V moderních titulkovacích
programech je možné si konkrétní hodnotu čtecí rychlosti i délku mezer nastavit a program
pohlídá, aby ji překladatel nepřekračoval.

3.1.3 Další formální vlastnosti titulků: interpunkce, velká písmena, kurzíva
Při titulkování je také třeba dbát správného použití interpunkce. Pro každý jazyk platí
odlišné konvence,14 a pokud překladatel pracuje s dialogovou listinou ve výchozím jazyce
nebo dříve vytvořenými titulky v jiném jazyce, neměl by mechanicky přejímat interpunkci
zde použitou, ale respektovat aktuální jazykové normy platné pro výchozí jazyk.15 Mezi
jiná problematická místa patří třeba rozdíl v použití spojovníku a pomlčky (na který se ale
z důvodu úspory místa často rezignuje), podoba uvozovek (české „“ versus švédské ””),
13

Díaz Cintas a Remael (2007:24) to přičítají jednak velkému plátnu a z toho vyplývajícímu lepšímu
rozlišení obrazu, jednak odlišnému kulturnímu profilu návštěvníka kina nebo skutečnosti, že v kině jsou
podmínky pro soustředěné sledování filmu lepší.

14

Např. ve švédštině se čárka používá výrazně méně než v češtině, a to spíše pro lepší srozumitelnost
textu než pro označení gramatických struktur (Språkbruk 2002:[online])

15

Typografická pravidla platná pro češtinu zachycuje např. dokument Úprava písemností zpracovaných
textovými editory, ČSN 01 6910.
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trojtečky apod. V různých jazykových párech mohou být oblasti použití těchto
interpunkčních znamének rozdílné, nicméně ve zkoumaném jazykovém páru švédštinačeština se uvozovky a spojovník používají pro víceméně shodné účely, tj. uvozovky
označují citát případně výraz, který chce autor textu zdůraznit (např. neologismus, ironicky
myšlené slovo) či se od něj nějak distancovat, spojovník slouží zejména k označení
vsuvky, případně osamostatňuje část výpovědi, a trojtečka signalizuje nedokončenou
výpověď.
V titulcích se také setkáme se zápisem velkými písmeny. V minulosti se takto
označoval křik, v současnosti se kapitálky v titulcích používají většinou pro označení
názvu AV díla a přepis nápisů v obraze. V zásadě ovšem pouze těch kratších, jinak by na
obrazovce zabíraly příliš místa (Díaz Cintas a Remael 2007:118).
Specifickou oblast použití má v titulcích i kurzíva. Její pomocí se označují nejčastěji
promluvy mimo obraz nebo hlasy slyšené zprostředkovaně, třeba z rádia nebo televize,
někdy také vnitřní monology nebo texty písní (Díaz Cintas a Remael 2007:124–128). Pošta
nicméně tvrdí, že mnozí čeští klienti kurzívu v textu titulků nechtějí (2011:40).

3.1.4 Vlastnosti amatérských titulků
Jak uvádějí Díaz Cintas a Muñoz Sánchez, „subtitling by fans for fans […] is far less
dogmatic and more creative and individualistic than what has traditionally been done“
(2006:51 [online]). Amatérští překladatelé rádi do maximální míry využívají možností,
které jim nabízejí moderní titulkovací programy: experimentují s nejrůznějšími efekty,
např. efekt postupného vybarvování jednotlivých písmen či slabik (tzv. karaoke efekt),
fonty

písma,

netradičními

symboly16

či

stylizovanými

obrázky

lidské

tváře

(tzv. emotikony), umisťují titulky jak do spodní, tak horní části obrazovky (Díaz Cintas a
Muñoz Sánchez 2006:47 [online]) nebo v titulcích používají různé barvy pro odlišení
replik jednotlivých mluvčích, podobně jako se používají v titulcích pro neslyšící diváky.17
Prostorová a časová omezení dodržují amatérští překladatelé titulků spíše intuitivně,
respektive díky výchozímu nastavení titulkovacích programů. Nezřídka se ovšem

16

V běžných titulcích se použití symbolů typu *, @, ( ), &, +, /, # apod. nedoporučuje (Díaz Cintas a
Remael 2007:117), ovšem Pošta (2011:41) považuje za rozhodující faktor to, zda je ten který symbol
v daném kontextu všeobecně srozumitelný.

17

Pro běžné titulky je standardem jedna barva – bílá či žlutá (Díaz Cintas a Remael 2007:84 a 130).
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amatérské titulky vyznačují větším počtem znaků na řádek a vyšší čtecí rychlostí, než je
standard (Pošta 2011:43), někdy se v nich také setkáme s víceřádkovými titulky (Díaz
Cintas a Muñoz Sánchez 2006:47 [online]). V některých případech mohou ovšem
administrátoři webových stránek, kam se titulky nahrávají a kde se shromažďují, po
překladatelích vyžadovat dodržování určitých pravidel. Jedním z nejčastějších bývá právě
stanovení maximálního přípustného počtu znaků na řádek.
Amatérské titulky by se tedy podle teoretiků měly vyznačovat relativní volností a
kreativitou; nakolik se to projevuje v českém prostředí, bude předmětem našeho zkoumání
v empirické části práce.
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4. Titulkování
V této části práce se budeme věnovat celkovému procesu titulkování – od zadání přes
produkci a distribuci až po recepci –, nejprve v profesionálním, posléze v amatérském
prostředí. Zmíníme rovněž odlišný status, motivaci a odměnu profesionálních a
amatérských překladatelů.
Následně se zaměříme na vlastní produkci titulků, představíme nejčastěji
uplatňované strategie a specifika převodu prvků, které jsme zvolili za klíčové pro náš
výzkum. Závěrečný oddíl této kapitoly bude patřit otázce kvality titulků.

4.1 Profesionální titulkování
V kontextu naší práce chápeme profesionální titulkování jako tvorbu titulků nejčastěji na
objednávku distributora, který se ve své zemi rozhodne uvést zahraniční film, tj. uvést ho
v jiném jazykově-kulturním společenství, než pro nějž bylo AV dílo primárně určeno.18 Za
tímto účelem dojde k oslovení agentury nebo přímo překladatele.19 Na vzniku finálních
titulků se ovšem vedle překladatele podílejí i další subjekty – např. dramaturg, korektor či
nejrůznější techničtí pracovníci. Proto je titulkování často označováno za týmovou práci
(Díaz Cintas a Remael 2007:29).

4.1.1 Zadání
Překladatel od zadavatele (distributor / televizní stanice / překladatelská agentura apod.)
zpravidla obdrží podklady ke zhotovení titulků: v ideálním případě dialogovou listinu či
scénář přesně korespondující s daným filmem, film fyzicky na DVD nebo přístupové údaje
k jeho stažení či přehrávání (streaming) přes internet, titulky ve výchozím nebo jiném
jazyce (často v angličtině) a dostatek času na vlastní práci. Reálná situace však mnohdy
vypadá jinak: překladatel dostane jen film nebo jen scénář, písemné podklady se neshodují
s filmem, řada dialogů je vynechaná a je nutné pracovat z odposlechu, film lze zhlédnout
18

Jak uvádí Chiaro (2008:7), je toto rozhodnutí ve většině případů motivováno ekonomicky – nejprve se
zvažuje, zda je uvedení filmu v zahraničí lukrativní finančně, teprve v druhé instanci přichází myšlenky
na to, zda a jak daný snímek obohatí diváky.

19

Většina AV překladatelů v dnešní době působí na volné noze, ačkoli v zemích s výrazně velkým
objemem materiálu k titulkování se můžeme setkat i s internisty (Díaz Cintas a Remael 2007:35).
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pouze jednou nebo jen z velmi nekvalitní kopie,20 termín odevzdání je extrémně krátký
apod. Dále by mělo být v zadání specifikováno, v jaké podobě má překladatel titulky
odevzdat – zejména to, zda se po něm očekává pouze přeložený text, nebo titulky
načasované.

4.1.2 Překlad a časování titulků
Po ujasnění těchto základních informací následuje vlastní překlad z výchozího do cílového
jazyka. Překladatel pracuje nejčastěji v některém z textových editorů, pokud i časuje,
využívá k práci titulkovací programy – zejména ty bezplatné, které se dají volně stáhnout
z internetu a mají omezené, většinou však zcela postačující funkce. Někteří překladatelé
pracují i s placenými programy, k nimž mohou dostat přístup od zadavatele překladu
(Pošta 2011:28).
Samozřejmostí u profesionálního titulkování by měl být překlad z originálního
jazyka, v němž byl film natočen. V praxi se však bohužel můžeme stále ještě setkat
s použitím angličtiny coby pivotního jazyka, obzvláště u minoritních jazyků, pro něž
kvalifikovaní překladatelé chybějí. Není třeba dodávat, že tato praxe nezřídka vede
k zanášení chyb a nežádoucích interpretací do výsledných titulků.
Jak jsme již zmínili, titulkování představuje týmovou práci. Překladatel text přeloží,
rozsegmentuje do jednotlivých titulků a takto připravené je odešle dramaturgovi, který je
upraví a také načasuje, případně předá jinému speciálně vyškolenému pracovníkovi
provádějícímu časování.21 V dnešní době je každopádně velkou výhodou, někdy dokonce
nutností, aby byl překladatel gramotný i po technické stránce a titulky zvládl načasovat
(Pošta 2011:11–12). Stejný názor zastává i Luyken, protože takový postup podle něj „will
reduce the risk of error due to the inaccurate communication of concepts“ (1991:57).
Každé titulky by měly samozřejmě projít důkladnou korekturou: nejprve
autokorekturou překladatele, v další fázi také korekturou druhé osoby, na jejíž postřehy by

20

Důvodem bývá obava z dalšího šíření AV materiálu.

21

Pokud není už od začátku nutné držet se předpřipravených šablon (tzv. master titles), které přesně
diktují technické parametry titulků (počet znaků, délku zobrazení titulku i celkový počet titulků), což je
problematické zejména u jazyků s diametrálně odlišnou sémantickou hustotou.
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měl mít překladatel možnost reagovat, což ale (především z časových důvodů) nebývá
pravidlem.22

4.1.3 Nasazení a distribuce titulků
V závěrečné fázi by měla podle Díaze Cintase a Remael proběhnout ještě zkušební
projekce za přítomnosti zadavatele, po níž se v titulcích uskuteční případné poslední
úpravy. V dnešní době se ale otitulkovaný materiál většinou jen odešle zadavateli, který si
jej projde a s případnými připomínkami se obrátí na překladatelskou agenturu či přímo na
překladatele a ti zapracují změny (2007:33).
Pak už nezbývá nic jiného, než titulky připojit k filmu. Existuje pro to několik
možností,23 z nichž se dnes nejčastěji využívá dvou: nevratného vypálení titulků laserem
do filmového materiálu, tj. přímo do obrazu, nebo v současné době mnohem běžnějších
elektronických titulků. Elektronické titulky se nestávají nedílnou součástí filmu; lze je
„zapnout/vypnout“ a také dodatečně upravovat podle potřeby, případně je bez problémů
nahradit jinou jazykovou verzí, což z nich činí velmi ekonomické řešení.
Profesionální titulky se distribuují vždy společně s daným filmem: laserové jsou
pochopitelně nedílnou součástí filmové distribuční kopie, z níž se film promítá v kinech,
elektronické se kromě kin vyžívají také u filmů vysílaných v televizi a archivovaných na
DVD24 či jejich kvalitnějším nástupci Blu-ray.

4.1.4 Recepce titulků
Stejně jako kterýkoli jiný překladatelský proces, nekončí ani titulkování vznikem cílového
textu, ale až jeho recepcí cílovým příjemcem, divákem filmu. Recepci filmových titulků
bohužel nebyla doposud věnována dostatečná pozornost; jednak kvůli velmi pestrému

22

V Polsku byla nedávno realizována studie týkající se pracovních podmínek tamních AV překladatelů.
Odhalila, že 54 % překladatelů nemá možnost sledovat, či dokonce reagovat na změny provedené
v překladu po jeho odevzdání (Jankowska 2012:52). Jaká je situace v ČR v případě překladu titulků ze
švédštiny, jsme se pokusili zmapovat metodou dotazníku a rozhovorů a výsledky tohoto výzkumu
uvádíme v Příloze 1.

23

Podrobněji se o nich rozepisují Díaz Cintas a Remael (2007:33–34).

24

Použití elektronických titulků umožňuje velkou variabilitu jazykových verzí; uvádí se, že na DVD lze
uložit až sedm různých dabovaných verzí AV díla a až 32 stop titulků (Díaz Cintas a Remael 2007:35).
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spektru diváků (odlišný věk, vzdělání, jazykové znalosti, čtecí návyky apod.), jednak
v důsledku komplexnosti AV děl – zkoumání recepce by vyžadovalo neuropsychologickou
či psycholingivstickou analýzu vnímání a chápání jednotek složených z obrazu, zvuku a
slov (Gambier a Gottlieb 2001:XIX [online]).
Pro začátek by však bylo užitečné seznámit se s názory diváků: zda konkrétním
titulkům rozuměli bez potíží, nebo museli věnovat větší úsilí k jejich pochopení, zda jim
vyhovovala čtecí rychlost, okamžik nasazení titulků i jejich zmizení, členění a zarovnání,
umístění, velikost a typ písma aj. Znalost preferencí a potřeb diváků v souvislosti s titulky
by byla zcela jistě přínosná pro distributory i samotné překladatele, a proto doufejme, že se
stane předmětem některého budoucího výzkumu.

4.1.5 Motivace, status a odměna profesionálního překladatele
Producenty filmů někdy vůbec nezajímá, co se s jejich filmy děje při exportu do zahraničí.
Kvalitní překlad je přitom základem mezinárodního úspěchu filmu. Přesto jsou titulky
občas považovány za pouhý doplněk filmu, za komponentu vystavenou tržním silám (Díaz
Cintas a Remael 2007:38). Profese překladatele se v tomto světle jeví jako druhořadá, což
potvrzuje i bohužel stále ještě frekventovaná praxe neuvádět u AV díla na DVD jméno
autora překladu titulků (Pošta 2011:19). J. Ivarsson přitom zmiňuje, že
„subtitlers have the same copyright under the Berne and World Conventions as writers and
therefore have the right to see their names on works that are published“ (1992:106).

V Code of Good Subtitling Practice (1998:[online]) tentýž autor navrhuje zmínění jména
překladatele v závěrečných titulcích, případně na začátku filmu za jménem scénáristy.
I když se situace v tomto ohledu postupně zlepšuje, uvedení autorství titulků stále ještě
není samozřejmostí, a to má pochopitelně negativní dopad na sociální uznání
AV překladatelů (Díaz Cintas a Remael 2007:40).
V českých podmínkách je situace o to horší, neboť zde na rozdíl od zahraničí25
neexistují žádná profesní asociace, která by AV překladatele sdružovala a zasazovala se za
jejich práva (Pošta 2011:13). Absence takového sdružení se projevuje mj. v nejasných
požadavcích na kvalitu překladu anebo v otázkách smluvních podmínek či finančního
ohodnocení této práce (Pošta 2011:13–15). Výmluvná je například i skutečnost, že zatímco
25

Jmenujme např. Norsk audiovisuell oversetterforening, NAViO, v Norsku, nebo Forum for
Billedmedieoversættere, FBO v Dánsku.
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v případě dabingu se každoročně udělují Ceny Františka Filipovského, které oceňují
nejlepší výkony v této oblasti, pro titulkování žádná obdobná ocenění neexistují. Ani
jména překladatelů titulků nejsou všeobecně známá (Pošta 2011:8).
Jednou z motivací profesionálních překladatelů titulků bývají finance. Honorář
většinou určuje zadavatel – podle počtu titulků, délky pořadu či paušálně – a jejich výše se
může velmi výrazně lišit. Jednota tlumočníků a překladatelů nově sice stanovuje
doporučené minimální tarify za jeden titulek,26 ale reálné částky bývají, podobně jako u
klasických překladů, podstatně nižší.27

4.1.6 Profesionální titulkování švédských filmů v českém prostředí
Jak konkrétně vypadá profesionální titulkování švédských filmů v ČR, jsme zjišťovali
jednak metodou dotazníku rozeslaného titulkujícím překladatelům ze švédštiny, jednak
metodou

rozhovorů

se

zástupci

několika

českých

distribučních

společností

a

překladatelských agentur. Výsledky tohoto zkoumání jsou k nahlédnutí v Příloze 1.

26

V roce 2013 to bylo 10 Kč za titulek z cizího jazyka do češtiny a 14 Kč z češtiny do cizího jazyka.
V dokumentu je dále uvedeno, že „(p)řekladatel musí mít film k dispozici po celou dobu tvorby titulků“
(Doporučené minimální tarify za překlad a tlumočení v Kč a EUR na rok 2013 [online]).

27

Při pohledu na již zmíněnou studii společnosti Media Consulting Group – Peacefulfish
(In Pošta 2011:27) se ovšem není čemu divit: v ČR je částka za výrobu minuty titulkovaného pořadu ve
srovnání s ostatními zeměmi Evropy jednou z nejnižších (ČR 3,6–5 € versus Belgie 15–20 €) a odměna
pro překladatele tvoří jen poměrnou část této částky.
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4.2 Amatérské titulkování
Jak jsme již definovali v úvodu této práce, amatérské titulkování představuje ekonomicky
nemotivovaný překlad AV materiálu vytvářený amatérským překladatelem z vlastní
iniciativy, čistě dobrovolně a v jeho volném čase pro potřeby ostatních uživatelů internetu.

4.2.1 Zadání
Konkrétní film k překladu amatérskému překladateli ve většině případů nikdo neurčuje –
vybírá si jej sám dle svých osobních preferencí, případně může vyhovět přáním jiných
uživatelů internetu, kteří je často vyjadřují na diskuzních fórech specializovaných
webových stránek. Zpravidla se však jedná spíše o současnou filmovou produkci než o
klasickou tvorbu (Bogucki 2009:49 [online]). Rozhodující roli při výběru filmu nicméně
hraje skutečnost, je-li jeho kopie již dostupná na internetu. To bývá záhy po uvedení filmu
do distribuce nebo vydání DVD v zemi vzniku filmu.
Amatérský překladatel většinou nemá možnost pracovat s postprodukčním skriptem
či scénářem, a tak se opírá buď o své znalosti – velkou předností dnešních amatérských
překladatelů titulků je ochota a schopnost pracovat z odposlechu –, nebo o jiné dostupné
titulky k danému filmu. Rozumí-li originálnímu jazyku filmu, často využívá z DVD
vyextrahované intralingvální titulky pro neslyšící (Bold 2011:11 [online]), pokud ne, za
výchozí text mu slouží titulky v jiném jazyce, jež ovládá – nejčastěji v angličtině.
Zatímco u populárních seriálů bývá žádoucí, aby se titulky v cílovém jazyce objevily
na internetu ještě týž den po odvysílání, vytvoření filmových titulků nebývá časově
limitováno. Jak ovšem zmiňuje Bogucki, často je otázkou prestiže, aby překladatel s titulky
ke konkrétnímu snímku přišel jako první (2009:56 [online]).
Občas se také stává, že jeden konkrétní film otitulkuje nezávisle na sobě několik
překladatelů, takže si divák může vybrat: podle oblíbeného překladatele či podle verze
filmu, kterou si z internetu stáhl a pro niž jsou titulky připravené.

4.2.2 Překlad a časování titulků
Díaz Cintas a Muñoz Sánchez ve své studii poměrně zevrubně popisují celý proces
fanouškovského překladu titulků k japonským anime seriálům a rozlišují až sedm různých
osob podílejících se na vzniku finálních titulků (2006:38–43 [online]). Takto výrazná
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týmová práce je u amatérských titulků k celovečerním filmům spíše výjimečná. Právě
naopak – amatérský překladatel je v dnešní době schopný zastat většinu úkolů (překlad,
časování, vygenerování souboru s načasovanými titulky, jeho umístění na internet aj.)
svépomocí, a to hlavně díky funkcím moderních titulkovacích programů. Nezřídka však
zcela chybí fáze korektury nebo zkušební projekce.

4.2.3 Nasazení a distribuce titulků
Po vytvoření titulků má překladatel de facto dvě možnosti: přidání hotových titulků přímo
do kopie filmu, s níž pracoval (tzv. hardsubbing), nebo pouhé vygenerování samostatného
souboru s titulky (tzv. softsubbing) (Bold (2011:13 [online]). Vklíčování titulků do obrazu
je srovnatelné s laserovými titulky, s tím rozdílem, že jej lze provést v domácích
podmínkách díky speciálním počítačovým programům a nejedná se o proces zcela
nevratný. Druhá možnost, tj. distribuce samostatného souboru s načasovanými titulky, je
jednak praktikovanější (Ivarsson 2007:28 [online]), jednak o něco méně problematická, co
se legálnosti týče – překladatel totiž nešíří vlastní AV dílo, ale pouze titulky.
Podle zvolené metody pak probíhá distribuce, v tomto případě nahrání na
specializované internetové servery. Překladatel dává do oběhu buď kompletní „balíček“
filmu s titulky, nebo pouze soubor s titulky, který často pro snazší orientaci uživatelů
pojmenovává podle konkrétní verze filmu, pro niž byly titulky vytvořeny.

4.2.4 Recepce titulků
Kolem amatérských titulků zdarma sdílených na internetu vzniklo v průběhu let
propracované zázemí, soustředěné kolem určité internetové stránky.28 Ta je volně přístupná
všem uživatelům internetu29 a nabízí např. diskuzní fóra, kde si uživatelé mezi sebou
rozdělují filmy pro překlad nebo poptávají překladatele pro film, který by rádi viděli
přeložený, a kde se debatuje o nejrůznějších tématech souvisejících s titulky: o optimálních
postupech při převodu filmů do komprimovaných formátů, extrahování titulků,
překladatelských i technických problémech apod.

28

Existují také samostatné hostitelské stránky s titulky a dalším materiálem k některým populárním
seriálům (v ČR např. www.edna.cz), těmi se ale v naší diplomové práci zabývat nebudeme.

29

Někdy je ovšem nutné se pro přístup ke zde shromážděným materiálům bezplatně zaregistrovat.
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Hlavní součástí takové stránky je ovšem databáze vložených souborů s titulky.
Uživatelům je dovoleno stahovat si titulky pro vlastní potřebu. Po stažení a využití titulků
je má uživatel možnost ohodnotit a okomentovat – poděkovat za ně, pochválit je, vytknout
jim případné nedostatky nebo navrhnout lepší překladatelská řešení. Amatérský překladatel
tak na rozdíl od profesionála získává přímou zpětnou vazbu ke své práci a může se k ní
rovněž vyjádřit, titulky upravit podle návrhů ostatních nebo si z jejich komentářů vzít
poučení pro příště. Uživatelé takovýchto stránek často sami překládají a nahrávají sem
vlastní titulky, takže jejich zpětná vazba má autora překladu spíše než cokoli jiného
motivovat ke zlepšení a povzbudit k další práci.
Ačkoli je objektivita takového posuzování kvality titulků velmi diskutabilní, jsme
přesvědčeni o tom, že podobné shromažďování názorů recipientů titulků by bylo cenným
zdrojem poznatků i v profesionálním prostředí.

4.2.5 Motivace, status a odměna amatérského překladatele
Na rozdíl od profesionálního překladatele není amatérský překladatel titulků za svou práci
finančně ohodnocen. Nabízí se tak otázka, co jej k této činnosti motivuje. Bold (2011: 6–7
[online]) uvádí jednak zájem zprostředkovat jinojazyčné AV dílo těm, kteří daný jazyk
neovládají (což je motivace společná překladům obecně), jednak zájem dostat konkrétní
film i k divákům, v jejichž zemích by jinak vůbec nebyl uváděn. O’Hagan zase zmiňuje
snahu kompenzovat prodlevu mezi produkcí filmu a distribucí jeho profesionálně
přeložené verze (2009:11 [online]).
Jiným důvodem může být touha amatérských překladatelů prezentovat své
schopnosti a dovednosti ostatním, a tak se dočkat sociálního uznání v rámci dané komunity
uživatelů. Amatérští překladatelé proto zpravidla nezapomínají uvést ve vlastním textu
titulků své jméno, a to v podobě pseudonymu (tzv. nicku), pod níž překladatelé svou práci
na stránky nahrávají. Uživatel, který je s těmito titulky spokojen, si pak může cíleně
vybírat titulky vytvořené konkrétním překladatelem. Nezřídka bývají na stránkách uváděny
žebříčky nejoblíbenějších překladatelů, které vznikají na základě již zmíněné zpětné vazby
od ostatních uživatelů a které mohou dané jedince motivovat k neustálému zkvalitňování
jejich práce. K tomuto pozitivnímu efektu přispívá dle našeho názoru větší potřeba
amatérských překladatelů sdružovat se a rozebírat svá řešení a pracovní postupy, než je
tomu v případě profesionálních překladatelů titulků.
31

4.2.6 Amatérské titulkování švédských filmů v českém prostředí
V ČR se na titulky k nelegálně šířeným kopiím filmů specializuje poměrně velké množství
webových stránek.30 Nejobsáhlejší je bezpochyby oblíbený server www.titulky.com,
ostatní stránky většinou jen shromažďují zde uveřejněné titulky. Server funguje v ČR od
roku 2004. Denně má kolem 50 000 unikátních návštěvníků,31 z toho 80 % tvoří lidé ve
věku 15–34 let, 60 % jsou muži a přes 65 % má vysokoškolské či středoškolské vzdělání
s maturitou (Informace a statistika serveru titulky.com [online]). Server zahrnuje diskuzní
fórum, stránku s informacemi o rozpracovaných titulcích, stránku s požadavky na titulky
k dosud neotitulkovaným filmům, žebříčky nejoblíbenějších a nejaktivnějších překladatelů,
nejstahovanějších titulků, uživatelský manuál (obsahující zejména informace o fungování
stránky a praktické rady pro nové překladatele i uživatele), pravidla serveru (týkající se
např. registrace, etiky, otázky autorských práv apod.) a hlavně – vlastní databázi titulků
s vyhledávacím nástrojem. Pomocí něj může uživatel hledat konkrétní titulky, a to jak pod
českým, tak pod originálním názvem filmu. Má-li štěstí, dostane se na stránku, odkud si
titulky může stáhnout, podívat se, na kterou verzi filmu jsou načasované, a po využití je
zde ohodnotit nebo okomentovat.
Titulky na server www.titulky.com může nahrát kdokoli, kdo se zde zdarma
zaregistruje. Určitý počet prvních titulků po překladateli kontroluje administrátor a před
zveřejněním je musí schválit, ale pokud překladatel přidává titulky častěji, tato fáze odpadá
(Pravidla serveru titulky.com [online]). Za publikované překlady, aktivitu a pozitivní
zpětnou vazbu od uživatelů je překladatel odměňován virtuálními body, které lze při určité
hodnotě vyměnit za věcné dárky od provozovatele serveru, což pro některé překladatele
může fungovat jako motivace.
Na www.titulky.com lze najít i titulky k celé řadě švédských filmů – zpravidla k těm,
které ve formě stažitelných videosouborů kolují po internetu. V mnoha případech se však
bohužel jedná o titulky „ukradené“, tj. vyextrahované z originálního DVD či z obrazu
filmu, který už běžel v televizi. Soustředili jsme se tedy na titulky, které byly skutečně
vytvořené překladatelem. Porovnáním autorství těchto titulků jsme došli k celkem
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Jmenujme např. titulky-divx.jinak.cz, titulky.g6.cz, mojetitulky.com nebo českou mutaci databáze
www.opensubtitles.org.
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Osoba, která otevře konkrétní webovou stránku v určitém časovém období a jejíž návštěva se započítá
do statistiky. Při další návštěvě ve stejném časovém období už se tato nepočítá jako unikátní.
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předvídatelnému závěru, že titulkování švédských filmů se nikdo nevěnuje soustavně, ale
pouze doplňkově vedle titulkování filmů jiné, převážně americké produkce.
Podobně jako u profesionálních titulků jsme se metodou dotazování chtěli dozvědět
více o podmínkách amatérského titulkování u nás. Prostřednictvím e-mailu jsme oslovili
celkem třináct překladatelů, kteří byli u dohledaných titulků ke švédským filmům uvedeni
jako autoři, a požádali je o vyplnění anonymního dotazníku. Ze všech dotázaných
odpověděl pouze jediný, a to překladatel užívající pseudonym mevrt, jehož titulky jsme se
shodou okolností rozhodli analyzovat v empirické části naší práce. Rozhovor s tímto
amatérským překladatelem jsou k dispozici v Příloze 2.
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4.3 Překlad pro titulky
V kapitole 3. jsme uvedli, že titulkování je de facto převod verbálního sdělení AV díla
z výchozího jazyka do cílového a platí pro něj určitá časová a prostorová omezení. Bylo by
ovšem chybou domnívat se, že proces titulkování představuje výhradně lingvistickou
operaci, a přistupovat k němu naprosto stejně jako k literárnímu překladu.32 Od literárního
překladu se titulkování liší na první pohled tím, že se nejedná pouze o převod z jednoho
jazyka do druhého, ale také o změnu kódu – z mluveného na psaný – tzv. překlad
intersémiotický.
Překladatel je tedy postaven před nelehkou volbu mezi zachováním orality
výchozího textu a výrazového rejstříku textu psaného (Rosa 2001: 214–215 [online]). Po
analýze titulků v portugalštině Rosa nicméně dochází k závěru, že celá řada
charakteristických rysů mluvené komunikace (např. hezitace, reformulace, opakování,
nedokončené výpovědi, vyšinutí z větné vazby, zvolání, použití substandardních a
kolokviálních variant jazyka, důraz nejen na referenční funkci jazyka, ale hlavně na
expresivní a fatickou apod.) se v titulcích ve většině případů ztrácí (2001:216 [online]).
Stylizace mluvenosti v psaném projevu se přitom dá docílit např. syntaktickými prostředky
či vhodnou kombinací bezpříznakového lexika. To ovšem od překladatele vyžaduje jistou
kreativitu, což je pochopitelně časově náročnější, tím pádem méně vyhledávané řešení.
Vezmeme-li v úvahu již zmíněná časová a prostorová omezení, je jasné, že titulky
nikdy nemohou být zcela přesným zachycením mluvených dialogů. Zákonitě v nich tedy
dochází k vynechávkám (Linde a Kay 1999:4), protože při plném zachování by se jednalo
de facto o pouhý přepis v cílovém jazyce, a titulky by tak byly příliš dlouhé, zabíraly by na
obrazovce příliš místa a zcela zbytečně by zatěžovaly schopnost recipientů je kognitivně
zpracovat (Díaz Cintas a Remael 2007:61). Účelem titulků je však v první řadě zajistit
porozumění zamýšlenému sdělení jinojazyčného AV díla. Proto se v nich přednostně
zachovávají informačně relevantní prvky právě na úkor prvků mluveného jazyka a těch,
které bez obtíží vyplývají v kontextu, a často také dochází ke zjednodušení na gramatické,
syntaktické i lexikální rovině33 (Díaz Cintas a Remael 2007:64).
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Díaz Cintas a Remael nicméně podotýkají, že jistá omezení se týkají každého překladu – např. překlad
poezie je omezen metrem a rytmem (2007:145).

33

V jedné ze svých starších studií (2004:105) se proto Remael (dle našeho názoru oprávněně) obává
nežádoucí homogenizace jazyka titulků.
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V písemné komunikaci zpravidla dominuje standardní varianta jazyka. Titulky jako
takové jsou považovány primárně za psaný text, a měly by proto respektovat aktuální
normu spisovného jazyka. V českém prostředí ji zachycují jazykové příručky jako
např. Pravidla českého pravopisu. Odchylky od této normy mohou v písemné podobě
působit zvláštně, nebo dokonce nepřijatelně. Pošta doporučuje v případě pochybností
použít raději o něco spisovnější variantu34 (2011:35–36). Ta bývá zpravidla i kratší, takže
překladateli navíc pomůže zredukovat počet znaků. Titulky by ovšem měly brát ohled i na
jazyk originálu a snažit se mu co nejvíce přiblížit (Pošta 2011:35), respektovat jeho styl.
Pokud se například konkrétní osoba vyjadřuje substandardně nebo používá jiné
charakteristické výrazové prostředky, mělo by se to v jazyce titulků odrazit. Stále však
ještě platí, že titulky ke stejnému AV dílu bývají spisovnější než dabing (Pošta 2011:35).
Stejně jako v jiných oblastech použití jazyka lze nicméně i v oblasti AVP sledovat trend
ztráty výsadního postavení spisovného standardu a pronikání substandardních variant také
do jazyka titulků (Remael 2004:105). Rosa v tom spatřuje snahu o věrnější a adekvátnější
převod výchozího textu a zvyšující se prestiž mluveného jazyka (2001:219–220 [online]).
Překladatel usilující odvedení kvalitní práce si také musí hned na začátku uvědomit,
že jeho hlavním úkolem je sice převést mluvené filmové dialogy z výchozího jazyka do
písemné formy titulků v jazyce cílovém, ale že na výsledné podobě filmového materiálu se
podílejí i jiné, vzájemně propojené znakové systémy – obraz, zvuk a mluvené slovo (Díaz
Cintas a Remael 2007:46–47). Titulky pak do tohoto polysystému vstupují jako nový,
podpůrný prvek, který se ke stávajícím znakovým systémům určitým způsobem vztahuje.35
Spíše než další omezení je ale třeba tuto skutečnost využít ve svůj prospěch a při vytváření
titulků se opřít o informace zprostředkovávané ostatními kanály.36 Překladatel by tedy měl
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V tom se jeho názor shoduje s Levého teorií o posouvání funkčních vrstev jazyka při překladatelské
stylizaci divadelního dialogu směrem nahoru (1998:165).

35

A rozhodně by s nimi neměl být v rozporu. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy filmová postava na
obrazovce kývá hlavou na znamení souhlasu – v takovémto případě by se v titulcích neměla objevit
negace. U dvojic jazyků s výrazně odlišnými kulturními zvyklostmi to může vyvolávat nemalé
problémy.
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Obrazová složka filmu je sama o sobě dost sdělná (např. prostředí, dobové kostýmy, gesta, výrazy
obličeje, řeč těla,…), což překladateli umožňuje kondenzovat text titulků: např. použít kratší deiktika
namísto konkrétního pojmenování předmětu. Díky této sémiotické provázanosti pak může odpadnout i
nutnost explicitace „mluvenosti“ v titulcích – povzdechy, výkřiky, hezitační pauzy apod. jsou
srozumitelné samy o sobě, ovšem opět jen pro některé jazykové páry.

35

mít ideálně alespoň určité povědomí o funkci filmových dialogů a jejich interakci
s ostatními sémiotickými systémy filmu – podle Remael by byly důsledkem mnohem
kvalitnější titulky (2004:105–106).

4.3.1

Překladatelské univerzálie

V předcházejících oddílech jsme již zmínili některá specifika titulků, jichž by si měl být
překladatel při své práci vědom. Nic to však nemění na tom, že překlad titulků stále
představuje zejména

mezijazykovou

a mezikulturní

komunikaci, je výsledkem

individuálního čtení, interpretace a volby (Díaz Cintas a Remael 2007:145). S ostatními
typy překladu má tedy řadu styčných bodů. V této souvislosti bychom rádi představili
teorii tzv. překladatelských univerzálií. Jedná se o
„linguistic features which typically occur in translated rather than original texts and are
thought to be independent of the influence of the specific language pairs involved in the
process of translation“ (Baker 1993 In: Laviosa-Braithwaite 2001:288).

Tato teorie, vycházející ze srovnávacích analýz překladů a jejich výchozích textů,
identifikuje několik jevů, které se v různé míře objevují u všech překladových textů bez
ohledu na jazykovou kombinaci, osobu překladatele a další faktory. Pošta v kontextu
titulkování považuje za nejdůležitější tři z nich: zjednodušování, explicitaci a normalizaci
(2011:62).
Laviosa-Braithwaite

i

další

teoretici

vypozorovali

v překladových

textech

zjednodušování na lexikální, syntaktické i stylistické úrovni. Projevovalo se hlavně
použitím hyperonym (např. pták místo stehlík), frekventovanějších výrazů daného jazyka
na úkor méně obvyklých synonym –, segmentací složitých souvětí na věty jednoduché
nebo vyhýbání se opakování (2001:288). Pošta tyto tendence chápe jako projev
tzv. minimaxové strategie, tedy že se překladatel snaží dosáhnout maximálního výsledku
při minimálním úsilí, což podle Pošty může být i důsledkem šibeničních termínů
odevzdání hotových překladů (2011:63). Při nadužívání dochází pochopitelně k nežádoucí
generalizaci,37 v souvislosti s titulky je však zjednodušování považováno za naprosto
legitimní postup.

37

To je patrné hlavně v extrémních případech, kdy je sofistikovaný originál zprostředkován vyloženě
triviálním jazykem.

36

Druhým typickým jevem v překladových textech je explicitace. Jedná se o výsledek
procesu, „při němž dochází k výslovnějšímu, jednoznačnějšímu, výraznějšímu nebo
specifičtějšímu vyjádření významů obsažených v originálu“ (Pošta 2011:64). Důvodem
explicitace je v první řadě snaha zprostředkovat výchozí text příjemci co nejjasněji a
nejsrozumitelněji. To zahrnuje například dokončení původně eliptických výpovědí,
zpřehlednění syntaktických vztahů kohezními indikátory, nenutný převod jmenných
konstrukcí vedlejší větou nebo úprava aktuálního větného členění či vysvětlení prvků
originálu, kterými cílová kultura nedisponuje. V praxi to zpravidla znamená vkládání
dalších slov, a tím pádem rozšíření cílového textu. V kontextu titulkování a prostorových a
časových omezení jde samozřejmě o efekt nežádoucí. Zlogičťování originálního sdělení
v překladu nicméně odpovídá požadavku, aby titulky sloužily divákovi k rychlému
porozumění sdělení (Rosa 2001:218 [online]).
Konečně normalizace označuje eliminaci nezvyklých prvků originálu v jazyce
překladu (Laviosa Braithwaite 2001:289–290). Konkrétně se může jednat např. o opravu
chyb obsažených ve výchozím textu, náhradu projevů idiolektu konvenčními výrazy nebo
obecně o přizpůsobování cizích elementů normám přijímající kultury. Do této kategorie
patří mimo jiné i již zmíněné favorizování standardního písemného kódu před stylizací
orality. Takovéto počínání sice možná vede k větší srozumitelnosti a přirozenosti sdělení
v cílovém jazyce, ale zároveň recipienty ochuzuje o mnohé vlastnosti originálu.
Nakolik se tyto překladatelské univerzálie projevují v českých titulcích ke
švédskému AV dílu, budeme zkoumat v praktické části.

4.3.2

Titulkovací strategie

Protože se interlingvální titulky dočkaly ze všech typů AVP doposud nejintenzivnějšího
výzkumu, byly speciálně pro jejich převod vypracovány přehledy používaných strategií.
Jejich počet a názvy se u různých autorů liší, ale mnozí (např. Ghaemi a
Benyamin 2010 [online]) považují za stěžejní návrh klasifikace vypracovaný Gottliebem
(In Michael 2012:[online]) a pozdější Lomheimův model (1999).
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Gottlieb na základě analýzy amerického filmu Mladý Frankenstein vysílaného
dánskou televizí navrhuje celkem deset strategií: převod („transfer“), imitaci („imitation“),
transkripci („transcription“), expanzi („expansion“), parafrázi („paraphrase“), dislokaci
(„dislocation“),

kondenzaci

(„condensation“),

vyškrtnutí

(„deletion“),

decimaci

(„decimation“) a rezignaci („resignation“) (In Michael 2012:[online]). Co konkrétně si pod
těmito pojmy představit, ilustruje tabulka na Obr. 1:

Obr. 1: Přehled Gottliebovy klasifikace strategií překladu titulků (In Michael 2012:117 [online])

Michael (2012:119 [online]) ovšem poukazuje na jistou problematičnost Gottliebovy
klasifikace. Ve svém článku zmiňuje několik studií, které zpochybňují objektivitu
jednotlivých strategií a také jejich exkluzivitu – prohlašují, že řada z nich se při tvorbě
jednoho titulku uplatňuje současně,38 a naopak, že pro některé z nich neexistuje
v Gottliebově modelu odpovídající „škatulka“, což Michael následně potvrzuje i svým
výzkumem.
Gottliebovy strategie podrobil kritice i již zmíněný S. Lomheim. Gottliebovi vytýkal
zejména jejich nadbytečný počet; sám jich navrhuje pouze šest (Lomheim 1999:202).
38

Michael podotýká, že v rámci jednoho titulku bývá zapojeno více strategií, nicméně se nepřekrývají
(2012:119 [online]).

38

Pojem „převod“ („transfer“) používá jako obecný pojem pro převod mluveného slova do
psaného jazyka titulků, zatímco „převod“ v Gottliebově slova smyslu označuje výrazem
„překlad“ („translation“). Ten definuje jako „linguistic transfer that meets the normal
requirements for equivalent translation“, pod kterým chápe „reproducing the closest
natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning and secondly
in terms of style“ (1999:200). Lomheim navíc podotýká, že některé strategie jevící se na
první pohled jako redukce či expanze jsou ve skutečnosti právě „jen“ překladem.39 Ve
výsledku vedle překladu dochází pouze k šestici strategií: vynechání („omission“),
kompresi („compression“), expanzi („expansion“), generalizaci („generalisation“),
specifikaci („specification“) a neutralizaci („neutralisation“) (1999:202). Rozumí pod nimi
následující:
-

překlad: viz výše
vynechání: prosté vynechání výrazu
komprese: náhrada úspornějším výrazem
expanze: přidání informace, která se v originálu nevyskytuje
generalizace: náhrada specifického výrazu obecným
specifikace: opak generalizace, náhrada obecného výrazu specifickým
neutralizace: náhrada stylistických kvalit originálu neutrálními výrazy v cílovém jazyce
(1999:202–204)

V závěru své studie Lomheim ovšem dodává, že ani mezi těmito několika strategiemi
mnohdy neexistují ostré hranice, že jsou propojené a že různé strategie mohou být v rámci
jednoho titulku libovolně kombinovány (1999:204).
Srovnáme-li Gottliebovu a Lomheimovu klasifikaci, povšimneme si, že kromě
převodu/překladu se shodují i na strategii expanze, Gottliebova kondenzace odpovídá
Lomheimově kompresi a vyškrtnutí Lomheimově vynechání. Na základě jimi provedených
empirických výzkumů40 jsou právě toto nejčastější titulkovací strategie.
39

Ilustruje to na příkladu převodu anglických výrazů „24 hours“ / „day and night“ do norštiny – výraz
„døgn“ má sice menší počet slov, ale označuje přesně totéž co originál; stejně tak francouzské „Palais
Bourbon“ a jeho norský protějšek „Palais Bourbon, den franske nasjonalforsamling“ podle něj není
expanze, ale překlad, protože vysvětlivka je nezbytná k pochopení cílovým recipientem (1999:200).

40

Lomheim analyzoval tři žánrově odlišné pořady přeložené z angličtiny a francouzštiny do norštiny.
Překlad zaznamenal u 68/50/33 % všech použitých titulků, kompresi nebo vynechání (jež posléze
označuje souhrnným pojmem „redukce“) u 26/42/61 % a expanzi u 6/8/6 % titulků (1999:206). Gottlieb
zkoumal dánské titulky k americkému filmu Mladý Frankenstein. Převod zaznamenal u 44,9 %,
parafrázi u 14,5 % a kondenzaci u 12,9 % titulků (In O’Connell 1996:155). Je ovšem nutné si uvědomit,
že identifikace jednotlivých strategií je vždy otázkou subjektivní interpretace.

39

Pokud je nám známo, pro analýzu interlingválních titulků doposud neexistuje jiná
ucelenější klasifikace titulkovacích strategií, a proto je právě Lomheimův model pro tyto
účely často využíván a i my z něj v naší práci budeme vycházet.
Nyní se zaměříme na nejčastější strategie a jejich doposud poměrně vágní popis
doplníme v následujících podkapitolách o poznatky dalších teoretiků AVP, abychom
s nimi mohli operovat při následné analýze titulků. Kromě překladu to budou redukce,
vynechání a expanze.

4.3.2.1 Redukce
Vzhledem k tomu, že každý titulek může obsahovat jen určitý počet znaků a být zobrazen
jen po jistou dobu, je pro zachování významového obsahu originálu nutné psaný text
titulků co možná nejvíce zkrátit, aniž by došlo ke ztrátě relevantních informací. Takovéto
počínání nazývají různí autoři různě: Lomheim (1999) hovoří o kompresi jako typu
redukce, Gottlieb (In Michael 2012:[online]) o kondenzaci, Pošta (2011) o zkracování
formou kondenzace a Díaz Cintas a Remael (2007) o částečné redukci („partial
reduction“),41 jíž se dociluje kondenzací („condensation“). Všechny pojmy jsou dle našeho
názoru vyhovující, pro přehlednost jsme se ovšem pro danou strategii rozhodli dále
používat jediný termín, a to redukce.
Redukce tedy představuje „co nejstručnější vyjádření informace originálu“
(Pošta 2011:68). Na tomto místě je plně zapojena kreativita překladatele. Jak uvádějí Díaz
Cintas a Remael, je rozdíl mezi tím, kde lze a kde je nutné redukovat – někdy to vyplyne
přímo z lingvistických rozdílů v rámci konkrétních jazykových párů (2007:150). Výsledná
řešení by v každém případě měla znít přirozeně a srozumitelně, protože pokud by nad
jejich významem divák musel složitě přemýšlet, minuly by se takto kondenzované titulky
účinkem.
Existuje řada možností, jak text do titulků zkrátit, aby nedošlo ke ztrátě informací.
Pro češtinu zmiňuje Pošta (2011:69–72) jednak možnosti redukce na úrovni slov, jednak
na úrovni větné. Pro výraznější efekt bývají tyto postupy často kombinovány.

41

Tato strategie je podle nich často kombinována s redukcí úplnou („total reduction“), pod kterou se
rozumí vynechání („omission/deletion“), což celkově vede k reformulaci celého sdělení (2007:146).

40

• univerbizace = použití jednoslovného výrazu, např. učitel angličtiny – angličtinář
• stažené formy sloves = spojení participia a tvaru slovesa být do jednoho tvaru, např. mluvil
jsi – mluvils
• kratší synonymum = volba možného kratšího výrazu,42 např. tady – zde / tu
• využití zástupných slov = možnost odkazování na obrazovou složku AV díla, např. tam,
tohle, on
• zjednodušení složených slovesných tvarů = např. budu se muset zamyslet – zvážím to43
• zápis čísla číslicí = např. pět set – 500
• spojení informací z více vět do jedné = často usnadní porozumění

Díaz Cintas a Remael (2007:153–159) zmiňují ještě celou řadu dalších způsobů
redukce v titulcích, z nichž uveďme některé aplikovatelné v českých podmínkách:
• změna slovního druhu = sloveso na substantivum, adjektivum na sloveso apod.,
např. Souvisí to s tím, že se stěhuje. – Souvisí to s jeho stěhováním.
• změna záporného tvrzení na kladné = např. nebyl zrovna velký – byl malý
• změna nepřímých otázek na přímé = např. Rád bych věděl, kdo to udělal. – Kdo to udělal?
• změna slovesného rodu = z trpného na činný a naopak, např. Bylo mu řečeno, aby se
odstěhoval. – Řekli mu, aby se odstěhoval.

Vždy je ovšem nutné brát v potaz kontext a také styl ostatních jazykových prostředků
zvolený pro daný titulek, potažmo pro titulky ke konkrétnímu filmu celkově; např. stažené
formy sloves jsou silně hovorové, některé kratší výrazy mohou naopak působit mnohem
knižněji než originál.
Za pozornost jistě stojí také Poštova poznámka o tom, že k účelům kvantitativní
redukce může v některých případech sloužit i překlad s ohledem na komunikační funkci,
tj. „cíl, záměr, kterého chceme dosáhnout určitými slovy“ (2011:73). K vyjádření určité
komunikační funkce (prosba, návrh, příkaz, doporučení aj.) má každý jazyk k dispozici
jiný inventář prostředků a překladatel by měl dané jazyky ovládat natolik, aby byl schopen
v dané komunikační situaci zvolit optimální řešení a osvobodit se od původní formulace
originálu.44 Zda bude toto řešení kratší či nikoli, záleží ovšem na konkrétním jazykovém
páru.

42

Pošta na tomto místě zmiňuje i jednu z překladatelských univerzálií, lexikální zjednodušování
(2011:63), např. kormorán – pták. Zde ale očividně dochází ke ztrátě informace, takže tento postup
bychom doporučili pouze v odůvodněných případech.

43

V podobných případech je ovšem nutné zvážit možné nežádoucí posuny, zejména co se modality týče
(Díaz Cintas a Remael 2007:155).

44

Např. I don’t feel like discussing this with you on campus, Mr. Potter. – doslovný překlad: Nemám
pocit, že bych o tomto s vámi měl diskutovat na kampusu, pane Pottere. – překlad s ohledem na
komunikační funkci: Na univerzitní půdě to s vámi probírat nebudu, pane Pottere. (Pošta 2011:74).
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4.3.2.2 Vynechání
Jinou, radikálnější možností zkracování textu je vynechání – buď celého dialogu, nebo
jeho části.45 Terminologie užívaná jednotlivými teoretiky se příliš neliší: Lomheim (1999)
mluví o vynechání jako o typu redukce, Pošta (2011:68) o zkracování formou vypouštění,
Gottlieb (In Michael 2012:[online]) o vyškrtnutí a Díaz Cintas a Remael (2007:146) o
úplné redukci, jíž se dociluje vypuštěním lexikálních jednotek. Protože se jedná o
prakticky synonymní výrazy, sjednotíme je do jediného, a to vynechání.
Díaz Cintas a Remael chápou tuto strategii jako eliminování prvků, jež nejsou
relevantní pro porozumění informaci obsažené ve výchozím sdělení (2007:146). Na to, jak
stanovit, které prvky vypustit lze a které nikoli, neexistují žádná pevně daná pravidla, ale
rozhodně není možné postupovat libovolně; vždy záleží na konkrétní komunikační situaci
(Pošta 2011:68). Překladatel by si měl v každém případě položit otázku, zda divák sdělení
bez daného elementu pochopí, nebo jej dokonce nepochopí zcela jinak, než bylo původně
zamýšleno (Díaz Cintas a Remael 2007:163).
Při tvorbě titulků lze velice dobře využít toho, že mluvený jazyk obsahuje celou řadu
redundantních prvků. Jedná se o nejrůznější fatické výrazy (jako např. víš, hele, prostě,
vlastně apod.), které primárně nenesou informaci, ale mají jiné funkce – kupříkladu
mluvčímu poskytují čas navíc pro zformulování následující výpovědi (Pošta 2011:70–71).
Neméně často se v mluvené řeči objevuje opakování, hezitace, autokorekce aj. Vypuštění
právě těchto prvků se pak vyloženě nabízí; pokud ovšem nejsou typické pro promluvu
dané filmové postavy (Díaz Cintas a Remael 2007:166).
Překladatel se může opřít o ostatní sémiotické systémy filmu a v titulcích vypustit
informace jasně vyplývající z obrazu či kontextu. Mohou to být například oslovení, pokud
je zřejmé, kdo ke komu mluví,46 pozdravy nebo spontánní projevy pocitů (výkřiky,
povzdechy apod.).

45

Ve studii o vynechávkách v titulcích překládaných z anglického originálu do perštiny (Hosseinnia
2014:401 [online]) dochází autorka k závěru, že vynechávky se týkají v 67,8 % případů jednotlivých
slov či výrazů, kompletní informace bývá vynechána v 32,2 %.

46

Karamitroglou (1998:[online]) nicméně doporučuje právě vlastní jména a jiné prvky jako třeba
internacionalismy či slova společná oběma jazykům v titulcích ponechávat, protože někteří diváci se
mohou cítit podvedeni, když v titulcích nespatří známé slovo, které slyšeli v originále, byť jinak
výchozímu jazyku nerozumí.
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Kromě jednotlivých slov občas dochází také k vypouštění částí nebo i celých vět.
Výsledkem jsou pak podle Pošty eliptická či implicitní sdělení (např. Můžu prosím dostat
koktejl ze šampaňského? – Koktejl ze šampaňského., Šel jsem do děkanovy kanceláře. – Šel
jsem za děkanem.) (2011:71–72). Při realizaci takovýchto vynechávek by měl však
překladatel zvážit, zda budou výsledné titulky dostatečně a bez obtíží srozumitelné
divákovi – Díaz Cintas a Remael se v této souvislosti obávají nedostatku až totálního
rozpadu koherence (2007:171–172).
S tím souvisí také fakt vztahující se ke zkracování jak formou redukce, tak
vynechání: bude-li text titulků zestručněný příliš, musí příjemce věnovat mnohem více
času a úsilí na jejich zpracování, a překladatelovy snahy se tak minou účinkem. Stejně tak
není vhodné, aby „upovídaná“ postava měla v titulcích u svého projevu jen několik slov a
naopak (Díaz Cintas a Remael 2007:150).
Jiný problém nastane, pokud na obrazovce mluví více postav najednou nebo jsou
dialogy rušeny hlasitými zvuky prostředí. Díaz Cintas a Remael v tomto případě
doporučují ponechat v titulcích jen to nejdůležitější a zbytek vypustit a také spoléhat na to,
že podstatné promluvy tvůrci filmu nechali dobře zachytitelné (2007:166).

4.3.2.3 Expanze
„Expanze“ je pojem, který budeme používat k označení postupů, při nichž dochází
k rozšiřování

textu

o

prvky,

jež

se

v originálu

nevyskytují.

Gottlieb

(In Michael 2012: [online]) i Lomheim (1999) používají pro tuto strategii tentýž název,
ovšem připomeňme, že Lomheim chápe jisté formy expanze jako nezbytné, jelikož kratší
možnost převodu dané informace do cílového jazyka neexistuje, a označuje je za
překlad (viz 4.3.2). Pošta (2011:64–67) o rozšiřování textu hovoří pouze v souvislosti
s překladatelskou univerzálií – explicitací (viz oddíl 4.3.1), Díaz Cintas a Remael zmiňují
přidání („addition“) coby formu explicitace usnadňující pochopení výchozího textu
(2007:207). Potřeba explicitovat totiž vyplývá zejména z tendence soustředit pozornost na
cílového příjemce a konvence cílové kultury, což zase vychází z chápání titulků jako
pomůcky zajišťující porozumění spíše než jako věrného obrazu originálu.
H. Vahid Dastjerdi a R. Rahekhoda, kteří zkoumali strategii expanze v perských
titulcích ke třem anglickojazyčným filmům, rozlišují ve své studii (2010:[online]) několik
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původců expanze: explicitaci,47 chybný překlad, parafrázi (tj. volné přeformulování) a
vlastní invenci překladatele. Docházejí k zajímavému závěru, že ve většině případů, kde se
expanze uplatnila, mohl překladatel stejně tak dobře použít kratší rovnocenné řešení, které
by jednak vyhovělo prostorovým a časovým omezením titulků, jednak dovolilo divákovi
čerpat informace i z ostatních znakových systémů filmu.
V souvislosti s expanzí bychom rádi zmínili obecně překladatelskou strategii
kompenzace. Propagovali ji mimo jiné přední čeští teoretici uměleckého překladu (např.
J. Levý nebo O. Fischer). Ti zastávali názor, že „protože se dílo nutně někde ochudí, je
nutno zase jinde je obohatit“ (In Levý 1998:132). Domníváme se, že tento postup je
aplikovatelný také na titulky – v jeho důsledku může dojít právě k expanzi nebo
vynechání. Zda se kompenzace v titulcích uplatňuje, zjistíme až naším výzkumem.

4.3.2.4 Titulkovací strategie v amatérském prostředí
Amatérský překlad titulků nebyl zatím příliš zkoumán, ale výše uvedené strategie by se
v něm samozřejmě vysledovat daly. Otázkou však je, v jakém poměru. Podle Boguckého
bývají amatérští překladatelé méně svázáni jakýmikoli pravidly a doporučeními pro tvorbu
titulků, a tak nemají potřebu sahat ke strategiím, jako je například redukce (2009:50
[online]). Díaz Cintas a Muñoz Sánchez (2006:46 [online]) a Bold (2011:15 [online]) se
zase domnívají, že titulky amatérských překladatelů mívají velmi blízko k originálnímu
dílu a snaží se ho divákovi zprostředkovat co nejdetailněji. Předpokládáme tedy, že
v těchto titulcích zaznamenáme především strategii, kterou Lomheim nazývá překladem
(viz 4.3.2.), a strategii expanze, že budou doslovnější a budou originál „kopírovat“ i
syntakticky.
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Zde navíc rozlišují explicitaci informace již zprostředkované vizuální stránkou filmu (tzn. v titulcích je
explicitován prvek zřejmý z obrazu), ko-textem (tj. přidání prvku jasně vyplývajícího z bezprostředního
lingvistického okolí) či kontextem (tj. přidání prvku jasně vyplývajícího z celkového kontextu filmu).
Tyto prvky se ve výchozím textu nevyskytují (Vahid Dastjerdi a Rahekhoda 2010:[online]).
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4.3.3

Převod kulturně vázaných prvků

Jak uvádí Levý, jakékoli přeložené dílo je konglomerátem dvou struktur – významového
obsahu a formálního obrysu originálu a jazyka přijímající kultury. Tyto struktury jsou
v neustálém napětí, které se může projevit rozpory (1998:95). Ty jsou asi nejvýrazněji
patrné v případě extralingvistických odkazů – historických, společensko-politických,
geografických a etnografických reálií a nejrůznějších kulturních aluzí – a to zejména pokud
se jedná o dvojici kultur velmi odlišných; takovéto prvky v cílové kultuře většinou
neexistují a pro cílové diváky mohou být zcela neznámé. Díky globalizaci se k nám
dostávají AV díla takřka z celého světa, takže překladatel je s nejrozličnějšími kulturně
vázanými prvky konfrontován neustále a je jeho úkolem je uspokojivě převést. AVP pak
slouží divákovi jako prostředek informování nejen o originálu, ale i o cizí kultuře vůbec.
Grit (In Díaz Cintas a Remael 2007:201) rozlišuje několik typů kulturních referencí:
geografické: objekty fyzické geografie (např. savana, tornádo), geografické objekty (např.
Sergels torg, Kaknästornet, Aneby), endemická zvířata a druhý rostlin (např. kivi, kagu)
etnografické: objekty každodenního (např. tapas, iglú, smörgås) a pracovního (např. gaučo,
komisař, ranger) života, výrazy vztahující se k umění a kultuře (např. Díkůvzdání, Den
švédské vlajky), původu (např. gringo, Pařížan, Örebroan), označení měr, vah a měn
(např. palec, hektogram, unce, euro, libra)
socio-politické: administrativní a územní jednotky (např. hrabství, län), instituce a funkce
(např. Říšský sněm, Kongres, atašé, šerif), sociokulturní pojmy (např. prohibice), vojenské
instituce a objekty (např. marina, Högkvarteret, rotmistr)

Jejich převod představuje pro překladatele jeden z nejnáročnějších úkolů vůbec;48 neustále
totiž osciluje mezi volbou převést tyto prvky co nejvěrněji, ale zároveň tak, aby byly
cílovým recipientům srozumitelné, tedy mezi tzv. exotizací a domestikací. U AVP mu
situaci navíc komplikují časová a prostorová omezení: na rozdíl od klasického literárního
překladu, kde lze na zprostředkování problematických míst využít takřka neomezeného
prostoru, je AV překladatel často výrazně limitován možnostmi AV materiálu.
Přesto je třeba se s těmito kulturními referencemi určitým způsobem vypořádat.
Pedersen ve své studii představuje následující taxonomii jejich převodu:

48

Pedersen taková místa označuje dokonce za „crisis points“, které od překladatele vyžadují aktivní
rozhodnutí (2005:[online]).
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Obr. 2: Taxonomie převodu extralingvistických kulturně vázaných prvků v titulcích
(Pedersen 2005:4 [online])

Kromě případů, kdy už v cílové kultuře pro danou kulturní referenci oficiální
ekvivalent existuje (např. Kalle Anka – Kačer Donald), a po ruce je tudíž předpřipravené
řešení, se překladatel musí v každé jednotlivé situaci rozhodnout, zda se bude orientovat
spíše na kulturu výchozí (na obr. „SL oriented“), nebo cílovou (na obr. „TL oriented“). Při
rozhodování49 o vhodné strategii hraje roli celá řada faktorů: např. do jaké míry je daná
kulturní reference známa primárním i sekundárním recipientům, zda se jedná o prvek
existující mimo dané AV dílo či nikoli, jak často se v díle objevuje, jaké znalosti se dají
předpokládat u recipientů apod. (Pedersen (2005:11–15 [online]).
V závislosti na těchto faktorech jsou pak voleny strategie minimálního až
maximálního zásahu do původní podoby kulturního prvku:
zachování („retention“): pouhé přepsání daného prvku (s možností uzpůsobit jeho pravopis
či gramatické kategorie) a jeho zakomponování do cílového jazyka (někdy bývá tento nový
prvek označen uvozovkami či kurzívou), např. muffin, Arvidsjaur, Ronja
specifikace („specification“): přepis daného prvku s vysvětlující poznámkou (jejíž obsah je
pro příjemce originálu v daném prvku již implikován v podobě konotací), např. hráč kriketu
Ian Botham
doslovný překlad / kalk („direct translation“): nic se nepřidává ani nevynechává, vytvoření
neologismu, např. skyscraper – skyskrapa
generalizace („generalisation“): převod specifického prvku obecnějším výrazem, nejčastěji
hyperonymem, např. the Corinth coffee shop – ett kafé
49

Pedersen nicméně dodává, že překladatel si je použití té či oné strategie ne vždy vědom
(2005:9 [online]).
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substituce („substitution“): náhrada daného prvku domácím prvkem známějším cílovému
recipientovi, např. the Prison Board – kriminalvårdsstyrelsen, převod palců a stop na metry
parafráze („paraphrase“): vynechání daného prvku a opsání jeho významu, např. VE Day
celebrations – firandet av kapitulationen i andra världskriget
vynechání („omission“): pokud je daný prvek nepřevoditelný,50 např. Fernweh (tj. stesk po
místě, kde člověk dosud nebyl), gökotta (tj. časně ranní procházka za účelem poslechu zpěvu
ptáků)
(Pedersen (2005:4–9 [online]).

Velmi podobný, o něco málo obsáhlejší přehled strategií pro převod kulturních prvků
v titulcích nabízejí i Díaz Cintas a Remael (2007:202), ale my se ve svém bádání opřeme o
tento Pedersenův.
Rozhodně také nesmíme zapomínat na to, že samotná AV stránka filmu je velice
sdělná a kulturu originálu dokáže zprostředkovat beze slov, např. prostředím, oblečením
herců či zvolenou hudbou. Plyne z toho ovšem i povinnost překladatele nepoužívat řešení,
která by byla s informacemi zprostředkovanými AV složkou v rozporu.
Jak už bylo uvedeno výše, současná norma je spíš taková, že titulky by měly
vycházet vstříc cílovým recipientům. Při převodu kulturních referencí je tedy žádoucí
navodit představu cizího prostředí, ale zároveň dosáhnout maximální možné významové
srozumitelnosti.

4.3.3.1 Převod kulturně vázaných prvků v amatérském prostředí
V kapitole 4.3.2.4 jsme již zmínili teorii Díaze Cintase a Muñoze Sáncheze o tom, že
amatérští překladatelé titulků mají tendenci držet se originálního textu více než
profesionálové a neochuzovat recipienty o informace v něm obsažené. Tito teoretikové se
explicitně vyjadřují právě ke kulturně vázaným prvkům: amatérští překladatelé je často
zachovávají v originální podobě, ovšem opatřují je vysvětlujícími poznámkami, které
někdy umisťují do závorek přímo do textu titulků51 (2006:46 [online]). Podle Pedersenovy
kategorizace se v takovém případě jedná o strategie zachování a specifikace, jejichž cílem
je zprostředkovat divákovi maximální možné poznání cizí kultury. Dlouhé vysvětlivky
však pochopitelně zabírají více místa na obrazovce a mohou také zbytečně zvyšovat čtecí
rychlost.
50

Důvodem může být někdy také lenost překladatele (Pedersen 2005:9 [online]).

51

Navíc zmiňují extrémní případy, kdy jsou tyto vysvětlivky umístěny v horní části obrazovky současně
s titulky v té spodní (Díaz Cintas a Muñoz Sánchez 2006:46 [online]). V českých amatérských titulcích
jsme se nicméně s takovou situací dosud nesetkali.
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Na obranu amatérů je každopádně třeba uvést již zmíněný poznatek (viz 2.2.1), že se
v určité problematice často orientují lépe než univerzálně vzdělaní profesionální
překladatelé; například González je přesvědčen o tom, že někteří amatérští překladatelé se
s převodem kulturních referencí dokážou vypořádat dokonce lépe než profesionálové,
protože jsou v dané oblasti nezřídka osobně zainteresováni (In Bold 2011:7 [online]).

4.3.4

Převod příznakových prvků

Řada filmů se pokouší o realistické zachycení skutečnosti a o její zprostředkování
divákům. Z tohoto důvodu nechávají filmoví tvůrci své postavy mluvit co možná
nejautentičtějším jazykem, v němž se mohou promítnout sociální a geografický původ
daného jedince, jeho osobnost nebo také to, v jakém prostředí se pohybuje. Dané faktory
zpravidla ovlivňují lexikum, gramatiku, syntax nebo třeba výslovnost konkrétní postavy,
což o ní mnohdy vypovídá mnohem více než významový obsah toho, co říká. Pokud
takovéto jevy některými svými vlastnostmi vybočují z předpokládaného paradigmatu a
nesou

charakteristické

rysy

určitého

významu,

označují

se

za

příznakové52

(Čechová 2005:[online]).
Jazyk může být příznakový z hlediska stylu či rejstříku,53 buď idiosynkraticky, nebo
v závislosti na sociální či geografické příslušnosti (Díaz Cintas a Remael 2007:187).
V návaznosti na to rozlišují titíž autoři mezi dialektem, sociolektem a idiolektem. Dialekt
pro ně představuje variantu jazyka spojenou s množinou uživatelů z určité geografické
oblasti, sociolekt je jazykem určité společenské skupiny nebo třídy (např. profesní žargon
či slang) a idiolekt reprezentuje jazykové návyky konkrétního jedince – jeho osobní styl a
oblíbené výrazy, ale třeba i řečové vady (2007:191). Tyto varianty se mohou vyznačovat
specifickou slovní zásobou, nestandardní gramatikou či neobvyklou výslovností
(de Meo 2012:79) a jejich specifičnost by v překladu nikdy neměla být zcela ignorována
(Tortoriello 2012:102).
Překladatel by tedy měl případnou příznakovost originálu odhalit a pokusit se ji
alespoň částečně zprostředkovat divákovi. Nejprve by se měl ovšem zamyslet, zda
52

Autorka navíc rozlišuje mezi příznakovostí systémovou a situačně-kontextovou: některé jazykové prvky
jsou příznakové samy o sobě, jiné příznakovosti nabývají až v určitém kontextu (např. použití knižního
výrazu v projevu proneseném převážně v hovorovém jazyce) (Čechová 2005:[online]).

53

Útvar jazyka určený tématem či aktivitou (lékařský, matematický apod.). Příznakovost se projevuje
převážně jen v lexiku (Díaz Cintas a Remael 2007:189).
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příznakovost v daném AV díle plní nějakou funkci; pokud ne, její zachování není
nezbytné. Jak už jsme uvedli v úvodu kapitoly 4.3, převést mluvený jazyk do titulků bez
jakýchkoli ztrát v silách překladatele většinou není, ale reflektovat každou jednotlivou
odchylku není ani žádoucí. Jejich převod navíc nebývá právě snadným úkolem, což
vyplývá z odlišností mezi jednotlivými jazykovými páry. Jako relativně nejméně
problematická se jeví reprodukce lexikálních prvků, naopak přízvuk či výslovnost mohou
být pro překladatele tvrdým oříškem, a proto bývají v titulcích velmi často neutralizovány.
Stejně tak často dochází (v zájmu srozumitelnosti) k opravám chyb, byť mohou být pro
danou postavu charakteristické (Díaz Cintas a Remael 2007:186).
Ideálním řešením je tyto odlišnosti dostupnými prostředky cílového jazyka alespoň
naznačit; nejčastěji právě lexikem či úpravou pravopisu (Díaz Cintas a Remael 2007:194),
protože například náhrada původního dialektu dialektem cílového jazyka by v divákovi
mohla vyvolat nežádoucí asociace. Stejně jako v případě kulturně vázaných prvků lze i
v tomto případě využít současné přítomnosti ostatních znakových systémů AV díla: např.
tónu nebo hlasitosti dialogu či chování a řeči těla postav.
Za pozornost stojí také studie M. de Meo, která zjišťovala zastoupení jednotlivých
překladatelských strategií při převodu příznakové řeči na příkladu anglických titulků
k italským filmům. Došla k závěru, že vzhledem k oslabenější referenční či denotativní
funkci takovýchto prvků na úkor fatické se velmi často používá vynechání, redukce či
kompenzace, naopak k explicitaci (tím pádem k expanzi) dochází jen zřídka (2012: 89–92).

4.3.4.1 Převod vulgarismů
Poměrně specifickou kategorii příznakových prvků představují vulgarismy, tudíž jsme se
jejich převod rozhodli pojednat samostatně.
Vulgarismy jsou výrazy, jejichž použití je omezené, nebo dokonce zakázané
společenským územ (Díaz Cintas a Remael 2007:196). Mají původ v tabuizovaných
tématech – Andersson (In Mattsson 2006:3 [online]) rozlišuje vulgarismy vycházející
z oblasti sexu či náboženství a týkající se exkrementů a fyzických a mentálních handicapů
–, ale jejich frekventovaným používáním coby konceptu vnímaného naší kulturou jako
tabu se jejich význam rozšířil a staly se z nich nadávky (Karjalainen in Mattsson 2006:3
[online]).
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Společným rysem vulgarismů je jejich výrazná konotativnost na úkor denotativního
významu; daný prvek slouží k vyjádření určité emoce: překvapení, strachu, vzteku,
rozhořčení, zoufalství, radosti apod., přičemž konkrétní implikace je zcela závislá na
kontextu. Jako takové tedy děj nerozvíjejí a jsou v podstatě redundantní, ovšem stejně jako
jiné příznakové prvky mohou velmi dobře posloužit k charakterizaci filmových postav.
V titulcích bývají vulgarismy často vynechávány. Mattsson (2006:3 [online]), která
analyzovala švédské titulky k anglickojazyčnému originálu, zjistila, že překladatel
vynechal celých 63 % nadávek obsažených v originálním textu! Předpokládaným důvodem
pro toto počínání jsou podle ní zejména normy cílové kultury, konkrétně v tomto případě
fakt, že se vulgarismy ve švédských psaných textech (ať už v překladech či původních
dílech) objevují jen zřídka (Mattsson 2006:7 [online]). Zde vidíme opět projev opozice
mluvenosti a psanosti – to, co je v mluvené řeči ještě akceptovatelné, může napsané
působit výrazně silněji až nepřijatelně (Hjort 2009:[online]). Nezapomínejme ovšem, že
hledisko (ne)přijatelnosti se může postupem času proměňovat.
Jiným důvodem pro vynechání mohou být omezení daná formátem titulků. Při
nedostatečném počtu znaků překladatel většinou raději zachová jiné, relevantnější
informace a divák je odkázán na dojem z AV složky díla (např. výrazy obličeje, agresivní
tón hlasu aj.). U frekventovanějších cizích jazyků jako např. angličtina cílový divák
nadávku často sám rozpozná, tudíž ji v titulcích není nutné za každou cenu zachycovat
(Hjort 2009:[online]), pokud tedy není charakteristická pro konkrétní postavu.
Pokud už překladatel vulgarismy zachová, velmi často dochází k jejich zmírnění,
rovněž v souladu s konvencemi cílové kultury (Díaz Cintas a Remael 2007:195) či
instrukcemi zadavatele (Hjort 2009:[online]). Podle Díaze Cintase a Remael je opět ideální
nezachovávat všechny takovéto prvky, ale dialogy jejich použitím jen čas od času opepřit
(2007:200).

4.3.4.2 Převod příznakových prvků v amatérském prostředí
Jak už bylo několikrát uvedeno výše, amatérští překladatelé titulků často považují
originální text za hlavní autoritu a dělají vše proto, aby zachovali veškeré jeho kvality,
čímž se staví do opozice vůči přehnaným úpravám hraničícím až s cenzurou, kterými podle
nich někdy procházejí profesionální titulky (O’Hagan 2009:12 [online]). Z tohoto důvodu
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se dá v amatérských titulcích očekávat projev většího množství jedinečných prvků
originálu.
Je ovšem otázkou, nakolik jsou amatérští překladatelé schopni rozeznat prostředky
určitým způsobem příznakové a převést je do cílového jazyka. Bold nicméně
vypozorovala, že v případě vulgarismů a kolokviálního jazyka nemají amatéři nejmenší
zábrany a převádějí je velice věrně (2011:15 [online]). To může souviset i s tím, že nejsou
tolik svázáni jazykovými a kulturními normami a také mají představu, pro jaký okruh
příjemců své titulky vytvářejí.
Obecně však předpokládáme, že co se týče příznakových prvků, bude i amatérským
překladatelům působit nejmenší potíže převod lexika – už jen z důvodu dostupnosti
nepřeberného množství nejrůznějších materiálů na internetu (např. slovníků slangu,
idiomů apod.).

4.4 Kvalita titulků
Podobně jako jiné sféry lidské činnosti upravuje i poskytování překladatelských služeb
norma – v tomto případě česká státní norma ČSN EN 15038 vycházející z evropské normy
EN 15038. V platnost vstoupila v roce 2006 a stanovuje podmínky poskytování
překladatelských služeb z hlediska lidských a technických zdrojů, smluvních podmínek i
managementu kvality (ACTA 2006:[online]). Zpracování zakázky podle této normy má
zákazníkům poskytnout jistotu kvality výsledného produktu.
Zavést určitou normu i do oblasti titulkování se v roce 1998 pokusili i J. Ivarsson a
M. Carroll v již zmíněném preskriptivním souboru pravidel Code of Good Subtitling
Practice. Tento dokument, zahrnující celkem 32 doporučení, byl téhož roku přijat na
zasedání European Association for Studies in Screen Translation (zkr. ESIST) v Berlíně.
Doporučení se týkají časování, vlastního překladu, formátování a dalších technických
aspektů titulkování, ale třeba i pracovních podmínek překladatelů. Podobný dokument,
A Proposed Set of Subtitling Standards in Europe, vytvořil v roce 1998 také
F. Karamitroglou. Navržená doporučení z obou dokumentů jsou de facto velmi stručným
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shrnutím většiny záležitostí pojednaných v 3. a 4. kapitole této diplomové práce, a jejich
dodržování by mělo vést k vysoce kvalitním titulkům.54
V reálném světě se však překladatel (a potažmo i další osoby podílející se na vzniku
titulků) při zpracování zakázky většinou neřídí pouze obecnými doporučeními, ale
především musí respektovat požadavky zadavatele překladu. Ty mohou být přímo
ovlivněny i typem média. V českých podmínkách jsou zpravidla striktnější pro filmy
promítané v kinech a vysílané Českou televizí než pro filmy na DVD (Pošta 2011:7).
Vyhovění těmto požadavkům je jedním z rozhodujících faktorů pro to, zda bude překlad
považován za kvalitní.
Zároveň se překladatel snaží naplnit očekávání recipientů, tedy diváků AV díla.
V úvahu by měl vzít jejich věk, vzdělání, znalosti, čtecí návyky, ale také žánr daného
AV díla (Gambier a Gottlieb 2001:XVI [online]). Úloha překladatele je mnohdy navíc
velmi nevděčná: na rozdíl od jiných typů AVP se u titulků nabízí možnost sledovat překlad
současně s originálem, čehož někteří diváci využívají ke kontrole správnosti překladu,
někdy si tak rovněž ověřují své znalosti daného cizího jazyka (Pošta 2011:77). Díaz Cintas
a Remael hovoří v této souvislosti o „zranitelnosti překladatele“, který se tím může cítit
nucen k mnohem větší doslovnosti (2007:57).
V zásadě platí, že kvalitní titulky by měly být gramaticky správné,55 bez
pravopisných chyb,56 jasně srozumitelné, koherentní a důvěryhodné a měly by respektovat
obecně platné konvence titulkování (James 2001:152 [online]).
Primární zodpovědnost za titulky nese překladatel. Kvalitu odvedené práce mohou
ovlivnit jednak jeho znalosti a schopnosti, jednak externí faktory – např. nekvalitní (či
chybějící) podklady, nedostatek času nebo nízká odměna. Klíčová je proto fáze korektur,
která by v překladatelském procesu nikdy neměla chybět. Nejprve po sobě titulky
kontroluje sám překladatel, posléze by se měly dostat ke korektorovi nebo dramaturgovi.
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Pošta (2009:17–18) v této souvislosti navrhuje vytvoření podobných standardů na míru českým
podmínkám – důsledkem by podle něj bylo zkvalitnění a profesionalizace českého titulkování. Do
diskuze o podobě těchto norem by Pošta rád zapojil i diváky a amatérské překladatele titulků.
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Není-li agramatičnost charakteristkou určité postavy či celého filmu. Rosa nicméně upozorňuje, že
titulky, které se výrazně liší od psané normy cílového jazyka, mohou být považovány za nekvalitní bez
ohledu na zamýšlenou funkci (2001:218 [online]).
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Ty jsou poměrně snadno odhalitelné, ale pokud v textu titulků zůstanou, přitahují nežádoucí pozornost a
mohou zpomalit vnímání a ztížit porozumění (Pošta 2011:79).
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Protože jak uvádí Pošta, titulky jsou „příliš důležtité na to, aby jejich kvalita závisela na
jediném člověku“ (2011:82).
Za optimální považujeme trojstupňovou kontrolu kvality, tak jak ji navrhuje James:
kontrolu pravopisu, pročtení titulků bez videa a závěrečné zhlédnutí titulků s videem
(2001:154 [online]). První dva stupně představují kontrolu převážně na lingvistické úrovni,
až ten třetí zapojuje AV složku filmu a umožňuje mimo jiné zkontrolovat kompletnost
překladu (např. zda jsou převedeny nápisy v obraze) a korespondenci titulků s vizuální
stránkou filmu nebo vyjasnit případné interpretační nejasnosti. Už dávno totiž neplatí, že
jediným relevantním kritériem pro posouzení kvality překladu titulků je množství
jazykových chyb (Gambier a Gottlieb 2001:XII [online]).
Na závěr bychom ještě rádi upozornili, že zajištění kvalitních titulků není důležité jen
pro úspěch konkrétního snímku, ale jak uvádí Gambier a Gottlieb, je třeba zvážit i neustále
se zvyšující vliv AV médií na udržení, změny a šíření sociolingvistických norem a
lingvistických standardů (2001:XVI [online]).

4.4.1

Kvalita amatérských titulků

Z hlediska kvality bývá amatérský AVP obecně často považován za substandardní (Díaz
Cintas a Sánchez 2006:46 [online]), ovšem to je diskutabilní – někteří teoretikové naopak
odsuzují profesionální AV překladatele za slepé dodržování titulkovacích konvencí,
v jehož důsledku dochází k nepatřičnému „znásilňování“ originálu, a vítají postupy, které
do této oblasti vnášejí právě amatéři (Nornes 1999:17–18 [online]).
Substandardnost může evokovat již samotný výraz „amatér“, jež sice pochází
z latinského „amator“ (česky „milovník“) a primárně označuje někoho, kdo určitou činnost
dělá z vlastního zájmu ve svém volném čase, ale na druhou stranu mívá lehce pejorativní
nádech – jako označení pro člověka, který se nějaké činnosti věnuje bez dostatečných
odborných znalostí (kvalifikace), dělá ji nedokonale, diletantsky (Akademický slovník
cizích slov 1995:44). Logicky se tedy nabízí generalizace, že amatérské titulky jsou vždy
kvalitativně horší než profesionální, avšak studie, které by to jednoznačně prokazovaly,
zatím neexistují. Je celkem nasnadě, že člověk bez lingvistického vzdělání patrně nebude
s jazykem pracovat tak obratně jako vystudovaný filolog či translatolog. Jak ale uvádí
jedna z předních osobností českého titulkování, A. Kareninová, rozlišit, kdo je profesionál
a kdo amatér, není úplně jednoduché, protože „když začne studovaný člověk s titulky, je
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svým způsobem taky amatér, dokud nezíská návyky“ (E-mailová korespondence
s A. Kareninovou 2014:[online]).
Bylo by také chybou domnívat se, že pro amatérské titulky neplatí vůbec žádná
pravidla. Z předcházejících oddílů věnujících se titulkování v amatérském prostředí jasně
vyplývá, že amatérští překladatelé většinou (byť třeba nevědomky) vycházejí z konvencí
profesionálního titulkování, někdy je doplňují o vlastní nové postupy.57 Na některých
hostitelských stránkách jsou přímo zveřejněné pokyny pro překladatele, které stanovují, jak
by měl výsledný soubor s titulky vypadat. Při podrobnějším zkoumání bychom v nich
nalezly řadu styčných bodů s výše zmíněnými oficiálními soupisy standardů: stanovený
maximální počet znaků na řádek, délka zobrazení titulku, požadavek pravopisné a
gramatické správnosti apod. (Bold 2011:11 [online]).
U amatérských překladů až na výjimky58 neprobíhá před distribucí titulků korektura
jinou osobou. Veškerá zodpovědnost tedy leží na bedrech samotného překladatele. Často je
prvním, kdo může jeho titulky posoudit, až cílový recipient – uživatel titulků. Ten hraje u
amatérských titulků při hodnocení kvality zásadní roli. Jak jsme již uvedli v oddílu 4.2.4,
uživatelé titulků poskytují překladateli zpětnou vazbu na nejrůznější úrovni. Kontrolu
kvality tak nezajišťuje pouze několik vybraných jedinců, jako je tomu v případě
profesionálního titulkování, ale je posuzována kolektivně množinou uživatelů daných
titulků na základě toho, zda splnily jejich očekávání. Určitě by tudíž nebylo na škodu
analyzovat titulky považované určitou komunitou za kvalitní; jsme toho názoru, že
vzhledem ke zvyšujícím se nárokům konzumentů AV děl by taková analýza mohla přinést
výsledky, které by si vyžádaly přehodnocení aktuálních kritérií pro stanovování kvality
v profesionálním prostředí.
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Chiaro v této souvislosti mluví o „hybridních formách“, které budou mít dost možná vliv na budoucí
podobu titulkování (2008:7).

58

Jako je např. několikastupňový proces tvorby titulků pro anime (viz 4.2.2).
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5. Zkoumaný materiál – film Ať vejde ten pravý
Pro náš výzkum jsme zvolili jediný film, snímek Ať vejde ten pravý režiséra Tomase
Alfredsona. Důvodem byl omezený prostor na zkoumání všech vybraných jevů daný
rozsahem této práce, ale také možnost využít oficiálních podkladových materiálů
(originální dialogová listina, dialogová listina v angličtině, finální české titulky a obsáhlý
doprovodný text) od již zmíněné distribuční společnosti Cinemart, dostupnost amatérských
titulků, jež nebyly pouze vyextrahované z DVD, ale skutečně vytvořené, a také ochota
profesionálního i amatérského překladatele zodpovědět naše dotazy.

5.1 Film Ať vejde ten pravý
Na Filmovém festivalu v Göteborgu byl v lednu 2008 uveden dlouho očekávaný snímek
Ať vejde ten pravý (Låt den rätte komma in). Oficiální premiéru měl ve Švédsku zhruba o
půl roku později a okamžitě vzbudil bouřlivé ohlasy.
Snímek vycházející ze stejnojmenné literární předlohy spisovatele Johna Ajvide
Lindqvista, který k němu napsal i scénář, natočil švédský režisér Tomas Alfredson
(nar. 1965). Ten má na svém režijním kontě řadu převážně televizních seriálů a filmů,
např. seriál Vojáci v měsíčním světle (2000, Soldater i månsken) či svéráznou švédskou
komedii Sexuální turistika v Tallinnu (1999, Torsk på Tallinn), ale i několik celovečerních
filmů: Čtyři odstíny hnědé (2004, Fyra nyanser av brunt) nebo Jeden musí z kola ven
(2011, Tinker Tailor Soldier Spy). Na rok 2016 chystá Alfredson filmovou adaptaci
krimirománu populárního norského spisovatele Joa Nesbøho Sněhulák. V mezinárodním
měřítku na sebe Alfredson poprvé upozornil právě 114minutovým snímkem Ať vejde ten
pravý. O úspěchu filmu svědčí i celá řada získaných ocenění (čtyři ceny Guldbaggen /mj.
za režii a scénář/ udělované Švédským filmovým institutem, americké ocenění Saturn za
nejlepší zahraniční film nebo cenu Méliès d'Or) a také o dva roky mladší britsko-americký
remake Let Me In (2010) nebo divadelní verze Let the Right One In v podání Národního
divadla ve Skotsku. V České republice měl snímek premiéru na Mezinárodním filmovém
festivalu v Karlových Varech v roce 2008, do kin vstoupil 12. listopadu 2009, na DVD se
objevil až o necelý rok později, 29. října 2010, v edici Levné knihy.
Dějová linie filmu je celkem prostá: snímek zachycuje příběh dvanáctiletého
introvertního chlapce Oskara (hraje ho Kåre Hedebrant, nar. 1995), outsidera šikanovaného
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spolužáky. Oskar by se svým trýznitelům rád vzepřel, ale je příliš ustrašený a zakřiknutý, a
tak o pomstě pouze sní a své fantazie posiluje shromažďováním novinových výstřižků o
brutálních činech spáchaných v okolí. Oskar žije na ponurém sídlišti v Blackebergu na
předměstí Stockholmu, vychováván matkou, jež o syna jeví jen minimální zájem, a otcem-alkoholikem. Oskarova bezútěšná existence se promění po setkání s dívenkou Eli (Lina
Leandersson, nar. 1995), která se v doprovodu staršího muže Håkana (Per Ragnar,
nar. 1941) přistěhuje do sousedního bytu. Oskar v Eli postupně nachází spřízněnou duši –
v podstatě je to první bytost, jež má zájem se s ním přátelit –, ale zároveň odhaluje její
hrůzné tajemství, a sice to, že je Eli upír a k přežití potřebuje lidskou krev. Obstarává ji pro
ni Håkan, v důsledku čehož začne v okolí Blackebergu docházet k podivným vraždám.
Film bývá často označován za „horor“, případně „upírský horor“ (Cinemart – Ať
vejde ten pravý [online]). Oproti jiným filmům tohoto žánru ovšem není vyprávěn
z pohledu obětí čelících nějakému nebezpečí ani nestaví na lekacích scénách, ale hororové
prvky se v něm objevují jako přirozená součást reality, nečekaně, nesamoúčelně, jakoby
mimochodem. S motivem upírů se sice také pracuje, ale celkově film
„postrádá většinu žánrových ingrediencí a klišé. Žádné vyceněné zuby, žádné fetišizující
polykání doušků blahodárné krve, žádná touha po věčném životě (…) a především žádná
radost z upírství“ (Šulc 2009:[online]).

Představují se nám v něm ovšem jiné zákonitosti: upír může vstoupit do místnosti jen na
pozvání a moc si nerozumí s kočkami. Upíři ve filmu každopádně nejsou ztvárněni jako
krvelačná monstra ale jako zoufalé bytosti, které nejsou ze své podstaty zlé, ale musejí
zabíjet a podřizovat se svému osudu, protože nemají jinou volbu. V kontrastu
s všudypřítomným zlem v lidském světě pak paradoxně reprezentují veskrze kladné hrdiny.
Jak poznamenává recenzent J. Bušta, přítomnost upírů slouží v tomto případě jen jako
něco, co příběhu dodává žánrovou identitu, ale není vlastním jádrem vyprávění
(2009:[online]).
Film Ať vejde ten pravý tematizuje především vývoj vztahu dvou dětských,
z většinové společnosti vyloučených hlavních hrdinů, šikanu ve školním prostředí a život
na stockholmském předměstí v 80. letech minulého století, sledovaný z dětské perspektivy.
Dle našeho názoru by mu tudíž lépe slušela nálepka „drama s hororovými prvky“.
Autentičnost upírské linie je navíc poměrně diskutabilní. Je totiž dost dobře možné,
že se celá odehrává pouze v mysli hlavního aktéra Oskara, který od nepříjemné reality a ze
strachu z vlastního zla utíká ke knížkám a svým oblíbeným výstřižkům o vraždách. Tuto
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interpretaci by podporovala i skutečnost, že se vraždy odehrávají zpravidla na
frekventovaných místech a nedochází k jejich vyšetřování. Nikdo se také nepozastavuje
nad tím, že Eli nechodí do školy nebo že po smrti opatrovníka Håkana zcela postrádá dozor
dospělého.
Ať už je forma Eliiny existence jakákoli, je jisté, že tato bytost pomáhá Oskarovi
dospět, získat sebevědomí a částečně si i uvědomit vlastní sexualitu. Od určité chvíle Eli
funguje jako Oskarův anděl strážný a možná i náhrada za chybějící funkční rodičovskou
postavu. Zároveň s ním sdílí pocity odcizení a osamění, což mezi dětmi vytváří silné
pouto. Představuje-li však toto pouto neobvyklé přátelství až lásku ve stylu Romea a Julie,
nebo je to jen Elin promyšlený tah jak si obstarat náhradu za předchozího pomocníka
Håkana, zůstává již na individuální divácké interpretaci.
Zdá se, že Eli je ve stejném věku jako Oskar, ovšem na otázku ohledně věku
odpovídá: „Jag är tolv år. Fast det har jag varit väldigt länge.“ (Ať vejde ten pravý
2010:[DVD]). Další zvláštností je to, že postavu Eli hraje dívka, ale při jedné výmluvné
scéně se divák dozvídá, že Eli má místo pohlavních orgánů jednu velikou jizvu. Tuto
nejednoznačnost v otázce pohlaví posílil Alfredson i tak, že do role Eli obsadil nepříliš
femininní představitelku a její hlas nechal předabovat hlubším hlasem herečky Elif Ceylan
(Janson 2013:24 [online]).
Způsob, jakým Alfredson látku Lindqvistova románu podává, je velice chladný,
odtažitý a civilní a až na (nutno dodat, že nepovedené) výjimky se zdržuje přehnaných
vizuálních efektů. Přesto film vyvolává silné emoce. Může za to i fakt, že některé scény,
zpravidla ty potenciálně nejbrutálnější či fantastické, se odehrávají zcela mimo kameru
nebo jsou zabírané rozostřeně, z dálky, v odrazu v zrcadle či přes sklo a divák nezřídka
sleduje až jejich následky. Musí si toho tudíž hodně domýšlet a jeho fantazie pracuje na
plné obrátky – není ani tak děsivé to, co se mu ukazuje, ale především to, co zůstává
nedořečené, skryté. Kameraman Hoyte van Hoytema však na druhou stranu pracuje
s dlouhými poetickými záběry, na které v současné filmové produkci s velmi rychlými
střihy nejsme příliš zvyklí, ale díky nimž se již od začátku hutnou atmosféru daří ještě více
stupňovat. Napomáhá tomu i chladné barevné ladění, silná kontrastivnost – všudypřítomný
protiklad světla a stínu, krve a sněhu, dobra a zla nebo světa lidí a světa upírů –,
nepřirozeně zesílené zvuky a také sugestivní hudba švédského skladatele Johana
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Söderqvista59 v podání Slovenského národního filmového orchestru, využívající primárně
klavír, housle a kytaru.

5.2 Vztah filmu a jeho literární předlohy
Je celkem obvyklé, že se úspěšná kniha dočká filmové adaptace. Nejinak tomu bylo
u debutového románu J. A. Lindqvista (nar. 1968) Låt den rätte komma in vydaného
v roce 2004 nakladatelstvím Ordfront. Z poměrně nenápadné knihy se stal záhy bestseller,
který byl obratem přeložen do mnoha jazyků. Publikum u nás se románu v českém
překladu Jany Holé dočkalo nicméně až v roce 2010, rok po uvedení filmu.
Lindqvist svůj realisticky a syrově podaný příběh situoval na šedé, ponuré sídliště
v Blackebergu, kde sám vyrůstal (Där vill jag vara 2008:[online]). Mohl tak přesvědčivě a
komplexně vylíčit celou škálu charakterů, které se zde v 80. letech 20. století dost možná
pohybovaly – jedince na okraji společnosti jako bezdomovce, jedince závislé na drogách či
alkoholu, pedofily, prostitutky, ale i obyčejné lidi a jejich obyčejné životy, odehrávající se
za okny unifikovaných budov, nebo třeba děti šikanující své spolužáky. Žádná z postav
není vyloženě hlavní a autor mezi nimi v postupně se zkracujících intervalech přepíná,
čímž vytváří velmi plastický obraz výseku tehdejší švédské společnosti. Do tohoto světa
převážně ztracených existenci přidává ještě postavu Eli, přes dvě století starého upíra,
který sem však svým způsobem dokonale zapadá.
Nápad zpracovat Lindqvistův příběh do filmové podoby neměl jen Alfredson.
Lindqvistovi se ozvala bezmála třicítka dalších tvůrců, kteří s ohledem na silnou
fanouškovskou základnu knihy zavětřili příležitost k natočení komerčně úspěšného
snímku. Lindqvist dlouho odolával, ovšem s Alfredsonem ho pojil podobný pohled na
možné zpracování příběhu, a tak se tito dva muži nakonec dohodli. Lindqvist nicméně trval
na tom, že scénář k filmu napíše sám (Lagerström 2008:[online]). Díky intenzivní
spolupráci režiséra s autorem tak nehrozilo nebezpečí nepochopení předlohy a diametrálně
odlišné interpretace díla.
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Söderqvist složil hudbu k mnoha dalším současným severským snímkům: např. dánským Po svatbě
(2006, Efter brylluppet), Když se muž vrací domů (2007, En mand kommer hjem), Lepší svět (2010,
Hævnen) nebo Žena v kleci (2013, Kvinden i buret) nebo norským Kon-Tiki (2012) či Společně (2009,
Sammen).
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Vezmeme-li v úvahu, že Lindqvistův román čítá bezmála čtyři sta stran, které
Alfredson zpracovával do přibližně dvouhodinového filmu, je logické, že scénář nemohl
obsáhnout vše a bylo nutné škrtat. Sám Alfredson je toho názoru, že
„det största misstaget många gör vid överföringar till film, är att tillämpa någon slags
osthyvelmodell. Med det mesta bibehållet men förkortat.“ (In Lagerström 2008:[online]).

Proto se s Lindqvistem rozhodli hned na začátku soustředit jen na několik dějových linií a
ty rozpracovat důkladněji. Z výsledku jejich práce vyplývá, že se zaměřili v první řadě na
Oskara a Eli a jejich rozvíjející se vztah. Některé příběhy, postavy a detaily z knihy tak ve
filmu zmizely zcela; zůstaly prakticky jen ty, které s dětským světem nějak interferují.
V této souvislosti si kritici často stěžují na značné omezení prostoru, kterého se ve
filmu dostává Håkanovi (Stránský 2009:[online]). V knize se jedná o poměrně důležitou,
tragickou postavu, již pohání kupředu zejména její pedofilní sklony; film však Håkana
redukuje pouze na bezejmenného Elina pomocníka, postupně selhávajícího ve svěřeném
úkolu. Alfredson ovšem vysvětluje, že dobře ztvárnit pedofila ve filmu je ošidné a
představuje příliš

velkou

zodpovědnost,

čemuž

se raději

vyhnul

(Lagerström

2008:[online]). Jiná kritika se týká nedostatečného obeznámení diváka s minulostí Eli, ve
skutečnosti vykastrovaného chlapce, jehož jednání se bez znalosti literární předlohy jeví
místy jako ne zcela pochopitelné.
Film celkově postrádá drsnost knihy a v důsledku zaměření pozornosti na platonický
vztah dětských aktérů i původní výrazný sociálně-kritický rozměr. Jak ovšem upozorňuje
Hutcheon (In Janson 2013:[online]), filmovou adaptaci knihy nelze automaticky považovat
za její kopii, ale spíše za samostatné dílo, jehož myšlenky z této knihy vycházejí. Režisér
má výhradní právo zpracovat literární předlohu po svém, podle toho, jak si ji on sám
vykládá. Alfredson se rozhodl pro zpracování románu do podoby romantického příběhu o
dospívání. Dle našeho názoru se mu podařilo velmi dobře zachytit ústřední pocity knihy –
osamělost, strach, touhu někam patřit nebo lhostejnost okolí –, a navzdory tomu, že
upozadil násilí a další společenské problémy tematizované v knize, se mu podařilo vytvořit
zdařilou adaptaci. Nesmíme také zapomínat, že Alfredson svou práci diskutoval
s Lindqvistem, který zná román bezesporu nejlépe. Lindqvist vyjádřil s filmovým
ztvárněním, zejména s jeho vizuální stránkou, spokojenost a označil ho za mistrovské dílo
(Där vill jag vara 2008:[online]) a za vše, co si od jeho zfilmování mohl přát (Lagerström
2008:[online]).
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5.3 Jazyk filmu
U Alfredsonova zpracování nepředstavují dialogy klíčovou složku filmu; důraz je kladen
zejména na výmluvnou vizuální a hudební stránku. Ve snímku nezřídka zaregistrujeme
delší pasáže bez jediného dialogu. Přesto si troufáme tvrdit, že i jazyk hraje v Ať vejde ten
pravý důležitou roli. Kromě hovorové švédštiny60 jsou ve filmu relativně často zastoupeny
vulgarismy nebo slangové výrazy, útržkovitě také jiné jazyky, a dokonce Morseova
abeceda. Setkáme se zde i s prvky vázanými na švédskou kulturu. V následujících oddílech
uvedené jazykové prvky rozebereme podrobněji a uvedeme konkrétní příklady filmových
dialogů. Při jazykové analýze filmu jsme kromě vlastního filmového materiálu na DVD
pracovali také s dialogovou listinou, kterou nám laskavě poskytla distribuční společnost
Cinemart.

5.3.1

Kulturně vázané prvky

Zatímco literární předloha se vyznačuje poměrně bohatým zastoupením prvků vázaných na
švédskou, ale také třeba americkou kulturu – setkáme se zde s názvy filmů a seriálů, novin,
výrobků, tradičních jídel, jmény míst, herců, spisovatelů nebo politiků a narážkami na
aktuální události –, ve filmové adaptaci se s reáliemi výrazně šetřilo. Domníváme se, že je
to způsobeno jednak snahou natočit mezinárodní snímek, jednak již zmíněným
upozaděním společensko-kritického rozměru literárního díla ve prospěch líčení citového
života dětských hrdinů a ponuré atmosféry předměstského sídliště. Řadu kulturních
narážek zde však přesto nalezneme.
Vyjdeme-li z Gritovy klasifikace kulturních referencí představené v kapitole 4.3.3,
objevují se ve filmu Ať vejde ten pravý převážně etnografické a geografické odkazy. Ty
geografické jsou zastoupeny názvy stockholmských čtvrtí Vällingby a Ängby a samotným
místním jménem Stockholm, v rámci předpovědi počasí zazní i řada dalších geografických
názvů: ostrovy Öland a Gotland, kraje Dalarna a Småland, historické území ve středním
Švédsku Svealand nebo oblast Bergslagen.
Etnografických referencí je o něco málo více. Jedná se o vlastní jména postav
(Oskar, Eli, Lacke, Gösta, Conny, Virginia a domácká podoba téhož jména Ginia apod.) či
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Švédsky „talspråk“, tj. volnější, méně standardizovaná varianta jazyka běžně užívaná v mluvené
komunikaci (Norstedts 1990:1002).
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o objekty každodenního života reprezentované směsí různých druhů cukrovinek blandat a
celosvětově známým hlavolamem Rubiks kub.
Několik referencí souvisí s oblastí školství: setkáme se s výrazy magister, což
představuje starší oslovení učitele, kurator označuje sociálního pracovníka ve škole.
Lågstadium je podle Norstedts svenska ordbok „det inledande treåriga stadiet i
grundskolan“ (1990:579), mellanstadium označuje následující tři roky, tedy 4.–6. ročník
(1990:610). Konečně friluftsdag je výrazem pro školní den, při němž se většina času tráví
venkovními aktivitami.
Ve filmu se dále objeví odkazy na literární díla: švédská podoba citátu z novely
The Hobbit, or There and Back Again (česky Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, dále jen
Hobit) britského spisovatele J. R. R. Tolkiena a citát ze Shakespearovy tragédie Romeo a
Julie.
K historickým osobnostem a jejich funkcím odkazuje hlasatel zpráv v rádiu, když
jmenuje Leonida Iljiče Brežněva, toho času generálního tajemníka Ústředního výboru
Komunistické strany Sovětského svazu. Coby odkaz k historickým událostem chápeme i
výraz ryssar, Rusové, o nichž se baví Morgan a Jocke (Det är ju bara nåt nys dom har
lurat i oss, ungefär som ryssarna eller nåt …, Vadå, säger du att det inte finns några
ryssar?, Klart att det finns ryssar alltså, men …). Patrně probírají tehdy aktuální téma
výskytu sovětských ponorek ve švédských vodách.
A konečně ve scéně, kdy spolu hlavní dětští hrdinové leží v posteli, se objeví i
reference na švédskou hádací hru Bulleribock: Bulleri, bulleribock, hur många horn står
opp? Frázi pronáší jedinec za zády druhé osoby, zatímco jí všemi prsty ťuká do rytmu na
záda. Při posledním slově, tedy „opp“, zvolí určitý počet prstů, které ponechá vztyčené tak,
aby se dotýkaly zad hádajícího. Dotyčný má za úkol počet prstů uhodnout. Po jeho tipu
začne první osoba opět bubnovat prsty na záda spoluhráče a do toho pronese: „Sex du sa,
fem det vaʼ, bulleri bulleribock.“, přičemž první číslo je tip hádajícího, druhé skutečný
počet vztyčených prstů. Pokud hádající uhodne, hráči se vymění (Nordlander 1975).

5.3.2

Příznakové prvky

Jak již bylo řečeno, snímek se odehrává na předměstí Stockholmu a jeho aktéry jsou
jednak děti školou povinné a osoby kolem nich, jednak lidé na okraji společnosti. Těmto
postavám je společné místně shodné prostředí, jejich sociální, potažmo i ekonomická
61

situace je však odlišná. Rozdílnost je postihnuta i jazykově: zatímco autority (učitelka,
Oskarova matka, policista) a děti hovoří převážně hovorovou švédštinou, skupinka
scházejících se vyděděnců se baví velmi neformálně a nejde daleko pro vulgární či
slangový výraz. Mluva těchto jedinců, ovlivněná sociálním statusem a prostředím, v němž
se pohybují, vybočuje z paradigmatu standardního hovorového jazyka, a je tudíž
příznaková.
Příznakovost jazyka této skupiny postav se projevuje zejména na lexikální úrovni.
Jejich výpovědi jsou prošpikované vulgarismy (např. Nej, nej för fan!, Å fy satan!, Vaddå
för en jävla unge? Varför i helsike skulle en unge vilja döda Jocke?, Blåbetong hela skiten
kanske., Jag ska slita den ungjäveln i stycken!, Du fattar inte ett skit., Du är helt jävla
iskall …) a slangovými výrazy (např. Åttio lakan., Då kan vi tjacka det där fina torpet …,
Jannes gamla kvart., Din jävla gamla fetknopp.). Nejpříznakovější jsou z tohoto pohledu
promluvy Lackeho, který podobné výrazy používá bezmála v každé druhé větě. Na
opačném pólu spektra se pak nachází jeho bezmála knižní zvolání I glädjens och
samvarons tecken, tack för ännu en kväll.
Příklad geograficky a idiosynkraticky podmíněné příznakovosti nalezneme u učitele
tělocviku Avily. Jedná se o cizince, což je patrné jednak z jeho fyzického vzezření, hlavně
ovšem z jeho specifického zacházení se švédštinou, která podle všeho není jeho mateřským
jazykem.61 V Avilově projevu se kromě cizího přízvuku objevují gramatické chyby a
chyby ve slovosledu (např. Klocka sju., Vad det spelar för roll?), ale jistý si není ani ve
slovní zásobě, např. když díru v ledu pojmenuje ishål namísto isvak, což vyústí
v komickou situaci. Až na konci filmu lze z jeho promluvy vyvodit, že pochází ze
španělsky mluvící země (Kom igen, Oskar. Kom igen. Vamos, vamos. Uno, dos. Ta i
ordentligt …).
Zbylé postavy, jak již bylo řečeno, se vyjadřují hovorovou formou standardního
jazyka. Hovorovost se projevuje staženými formami slov (např. Är det nån som vill fråga
nåt?, Jag förstår om det är många som är oroliga, men kuratorn är här hela dan., Han
flytta in på min gård häromdan., Jag vill också va ifred., Kan det ha vart en dvärg?),
hovorovým lexikem (např. Du har snott dem., Vem ska prata med hans morsa nu då?, Vad
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V Lindqvistově románu se dozvíme celé jméno učitele tělocviku: Fernando Cristóbal de Reyes y Ávila.
Na stránkách knihy je jeho vyjadřování ještě příznakovější: do promluv vkládá španělské výrazy, dělá
mnohem více gramatických chyb (chybně používá určitý a neurčitý člen, nedodržuje pravidla slovosledu,
nečasuje slovesa), a proto se mu žáci za zády posmívají, ačkoli jinak ho pro jeho přísnost respektují.
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glor du på?, Tja., Går moppen?)62 nebo v dalších prvcích typických pro mluvený jazyk:
nedokončenými výpověďmi, hezitačními zvuky a pauzami (např. Ehh, inget., Nä, jag …
läser mycket och så., Mm … Visst.), opakováním již řečeného (např. Jag stod ju uppe på
balkongen däruppe.), vynecháváním podmětu (např. Ses imorgon, då.) nebo výplňkovými
slovy (např. Men liksom … är du gammal?, Det var alltså här någonstans, förstår ni.).
Místy se v promluvách chlapců šikanujících Oskara objeví také vulgarismy, omezujíci se
ovšem na obligátní výraz fan (např. Det ska du ge fan i., Men vafan., Vafan.), nebo
některé slangové výrazy (např. Fan, taja får du göra hemma.). V jednom případě použije
Oskar rovněž anglicismus (Aaa … sure.), ale vzhledem k jednorázovému výskytu se
nedomníváme, že by se jednalo o projev idiolektu.
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V dialogové listině byla explicitně uvedena také hovorová varianta osobního zájmena de – dom, ale
vzhledem ke shodné výslovnosti jsme ji mezi příklady hovorových prvků neuváděli.
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6. Analýza titulků
Pro účely naší analýzy jsme sestavili přehlednou tabulku obsahující přepis originálních
švédských dialogů a zároveň titulky profesionální (dále označované jako P + pořadí
titulku) a amatérské (dále označované jako A + pořadí titulku). U obou typů titulků jsme
měli k dispozici elektronické soubory obsahující vlastní text titulků včetně časového kódu,
tudíž jsme s nimi mohli začít pracovat bez jakékoli náročnější přípravy. O něco složitější
byla situace v případě filmových dialogů. Distribuční společnost nám sice poskytla
dialogovou listinu, kde je přehledně rozepsáno, která postava pronáší co;63 jak jsme ovšem
zmínili v kapitole 4.1.1, ne vždy se jedná o finální podobu výchozího textu – během
natáčení se dialogy často pozměňují, vynechávají či přidávají. Proto bylo nutné filmový
materiál důkladně projít s dialogovou listinou a metodou odposlechu se přesvědčit, nakolik
text dialogové listiny odpovídá skutečně proneseným dialogům. Zjistili jsme, že dialogová
listina z velké části kopíruje použité dialogy – zaznamenává dokonce i hezitační zvuky
nebo odmlky, což není úplně obvyklé. Zcela kompletní ovšem není: chybí zde některé
dialogy na pozadí, obsah rozhlasového či televizního vysílání a také veškeré nápisy
v obraze.
Absence nápisů v dialogové listině je logická – jde o psaný text, který lze přečíst
z obrazu. Překladatel však na takové nápisy nesmí zapomínat, protože pro cílového diváka
nejsou srozumitelné a mnohdy hrají ve filmu důležitou roli; je tedy nutné s nimi při
překladu počítat. Proto jsme veškeré psané vzkazy, nadpisy v novinách a další nápisy
v obraze do naší tabulky zahrnuli také.
Co se týče dialogů na pozadí, hlasů z rádia či televize nebo písní, jejich vynechání
v dialogové listině je pravděpodobně známkou toho, že je filmoví tvůrci považovali pouze
za doplňkové, celkovou atmosféru dotvářející prvky. To by mohlo svádět k tomu vůbec se
jimi při překladu nezabývat. Překladatel by měl ovšem vždy zvážit, nakolik je převod
těchto prvků pro děj filmu nebo dokreslení charakterů či prostředí relevantní, s ohledem na
předpokládaného cílového recipienta. Ve filmu Ať vejde ten pravý se občas jedná i o
několik vteřin trvající pasáže a švédštinu neovládající divák by se mohl cítit ochuzen,
pokud je v titulcích neuvidí. Proto jsme se rozhodli aplikovat metodu odposlechu a v rámci
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Tuto verzi dialogové listiny při překladu využívala i Jana Holá, překladatelka oficiálních titulků k filmu
(E-mailová korespondence s J. Holou 2014:[online].
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možností64 zahrnout do sloupce Originální dialogy i tyto složky. Veškerý dodatečně
doplněný materiál je od původních dialogů odlišený hranatými závorkami [].

6.1

Formální analýza titulků

Nejprve nás zajímalo, co konkrétně se v titulcích (ne)objevilo. Oboje titulky zachycují
mluvené dialogy, naprostou většinu nápisů v obraze (výjimkou je pouze název podniku
Sun Palace, kde se scházejí Lacke, Virginia a spol.) a částečně také útržky televizního
nebo rozhlasového vysílání. Texty písní ani jedny titulky nezahrnují. Rozhodnutí s těmito
úseky při překladu nepracovat považujeme za opodstatněné, jelikož nejsou pro porozumění
filmu nezbytné a ani nepřinášejí divákům žádné nové informace. Velkým překvapením pro
nás ovšem bylo zjištění, že podíl zachycených sekundárních informací originálu, tj. již
zmíněných hlasů na pozadí, televizního a rozhlasového vysílání nebo písní, je
v profesionálních i amatérských titulcích prakticky totožný. U těchto prvků přitom
zpravidla záleží na individuálním rozhodnutí překladatele, zda je do titulků zahrne či
nikoli. Zjištěná shoda je dle našeho názoru způsobena hlavně vlivem již hotových
anglických titulků, které měli oba překladatelé při práci k dispozici.
Na základě naší tabulky bylo také možné stanovit míru kondenzace originálního
textu v titulcích, k čemuž jsme využili Lomheimovu metodu porovnání počtu slov
originálu a počtu slov v titulcích. Na první pohled může tato metoda působit poněkud
nespolehlivě – kvůli odlišným lexikálním strukturám jednotlivých jazyků65 –, ovšem podle
Lomheima se tyto rozdíly v delších textech vyrovnají (1999:191), a pro naše účely je tudíž
aplikovatelná. Originální dialogy čítají celkem 3 576 slov, profesionální titulky 2 356 slov
(65,9 % originálu) a amatérské 2 408 slov (67,3 % originálu) (viz Graf č. 2). Profesionální
titulky tedy kondenzují původní dialogy o něco více než amatérské, nicméně rozdíl je
prakticky zanedbatelný. Navíc se jedná o čistě matematické srovnání, které nevypovídá o
příčinách tohoto výsledku.
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Metodou odposlechu bylo místy nemožné zachytit některé z jazykových projevů, protože byly tlumené,
nezřetelné nebo přehlušené jinou promluvou. V takovém případě jsme použili trojici symbolů „???“.
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Například ve švédštině se používají členy, tj. českému slovu auto odpovídají dvě švédská en bil apod.
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Graf č. 2: Podíl zachycených informací (míra kondenzace originálu v titulcích)
Nakonec jsme se zaměřili na zkoumání vlastností titulků popsaných v kapitole 3.1.
Zjišťovali jsme tedy počet znaků na řádek, procentuální zastoupení jedno- a
dvouřádkových titulků, dobu zobrazení titulků v sekundách, čtecí rychlost,66 způsob dělení
slov mezi řádky jednoho titulku, případně mezi dvěma titulky, pozici titulků na obrazovce,
interpunkci, použití kurzívy, kapitálek, symbolů či jiných atypických znaků a efektů.

6.1.1

Formální stránka profesionálních titulků

Zkoumané profesionální titulky jsou zarovnány na střed a umístěny standardně ve spodní
části obrazovky, a nepůsobí tudíž nijak rušivě. Nápisy v obraze jsou v titulcích odlišeny
kapitálkami, stejně tak název filmu. Pro titulky k televiznímu/rozhlasovému vysílání není
oproti konvencím použita kurzíva a neobjevuje se ani v případech, kdy je mluvčí mimo
záběry kamery.67 Nijak odlišený není ani citát z Tolkienovy knihy Hobit, čímž vzniká
dojem, že se jedná o autentická slova učitelky, nikoli o citaci z literárního díla.
Profesionálních titulků k filmu Ať vejde ten pravý je celkem 536, z toho 185 je
dvouřádkových (tj. 34,5 %). Občas je zvolené dvouřádkové řešení na úkor zbytečně dlouhé
projekce titulku – např. titulek P149 je na obrazovce zobrazen úctyhodných 9,1 sekundy,
přičemž dva jednořádkové titulky (jako je tomu např. u A149 a A150) by prokázaly
mnohem lepší službu.
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Hodnoty u položek délka titulku v sekundách a čtecí rychlost jsme získali s pomocí volně
distribuovaného titulkovacího programu Visual SubSync, který je dokáže vypočítat z časového kódu
titulků a počtu znaků jednotlivých titulků.
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To může být ovšem i požadavkem zadavatele překladu (viz kapitola 3.1.3).
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V profesionálních titulcích je bez výjimky dodržován maximální počet znaků na
řádek pro tento typ média – žádný z titulků není delší než obecně akceptovaných 40 znaků
na řádek.
Průměrná čtecí rychlost byla u profesionálních titulků velmi nízká, 6,2 znaků za
sekundu, což je patrně způsobeno pozvolným tempem filmu, ale u některých titulků (např.
P106 nebo P64) jsme zaznamenaly značné výkyvy: nutnost číst rychlostí až 18 znaků za
sekundu, což by u některých diváků mohlo po velmi klidném začátku způsobit potíže se
zpracováním zprostředkované informace.
Z hlediska členění titulků jsou ve většině případů respektována pravidla české
syntaxe, nicméně ne vždy: např. u P432 (Je na čase prodat tu ǀ tátovu sbírku známek) nebo
P355 (Museli ho vyříznout motorovou ǀ pilou. Běž na policii.) nic nebrání tomu, aby byl
celý větný člen na jednom řádku.
V posledním titulku je uvedeno jméno překladatele.

6.1.2

Formální stránka amatérských titulků

Také zkoumané amatérské titulky obsahují pseudonym autora, jsou zarovnané na střed a
umístěné ve spodní části obrazovky.68 Pro převod nadpisů v novinách jsou použity
kapitálky, ovšem název filmu nebo vzkazy od Eli jsou v titulcích zapsány standardně. Na
druhou stranu ovšem autor titulků používá kurzívu, a to jak pro dialogy odehrávající se
mimo záběry kamery, tak pro záznam televizního/rozhlasového vysílání. Úryvek z Hobita
(A161–164) je označen uvozovkami, které divákovi jasně signalizují, že jde o citát.
Amatérských titulků je celkem 549, tedy o něco více než titulků profesionálních, což
je způsobeno mimo jiné i vyšším podílem jednořádkových titulků (75,2 %).
Zjistili jsme, že v celkem osmi titulcích překračuje počet znaků na řádek hraniční
hodnotu 40, přičemž v šesti případech neexistuje objektivní důvod proč text titulku
nerozdělit do dvou kratších řádků. Extrémem je pak titulek A351, v němž jeden z řádků
čítá 46 znaků, a není tudíž technicky možné, aby se vešel na obrazovku.
Více než desítka titulků z celkového počtu zůstává zobrazena po dobu delší než
doporučovaných 6 sekund, nejdéle je to 8,4 sekundy u A203.
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U takto volně distribuovaných titulků je ale tato úprava zpravidla způsobena automaticky nastavením
přehrávače videosouborů.
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Průměrná čtecí rychlost je velmi podobná jako u profesionálních titulků – 6,7 znaků
za sekundu –, ovšem její kolísání je o něco častější. I tak ale čtecí rychlost dosahuje
maximálních hodnot kolem 15–17 znaků za sekundu, což je pořád ještě v mezích normy.
Členění titulků je až na několik málo výjimek (A208, A274 nebo A275) přirozené a
respektuje českou syntax. To však nelze tvrdit o použití interpunkce – v amatérských
titulcích se poměrně často setkáme s chybějícími čárkami (např. A181 Musíš se líp koukat
kam šlapeš.), což je dle našeho názoru do jisté míry způsobeno vlivem psaného anglického
výchozího textu. Ze stejného důvodu se při zápisu čísel číslicí v titulcích objeví desetinná
čárka (A444 80,000. Osmdesát táců.), přičemž čeština standardně odděluje řády čísel
pouze mezerou, případně tečkou, což se ovšem týká jen textů administrativní povahy
(Internetová jazyková příručka [online]). V titulcích je rovněž nadužívaná trojtečka, která
zde mnohdy neplní svou primární funkci, pouze zbytečně navyšuje počet znaků.
Zajímavým zjištěním ovšem je, že po formální stránce nenalezneme ve
zkoumaných amatérských titulcích žádné tvůrčí nebo neobvyklé prvky, zmíněné
v kapitole 3.1.4.

6.2

Analýza strategií a konkrétních řešení v titulcích

Po formální analýze jsme přistoupili k analýze strategií uplatněných při tvorbě titulků.
Oboje titulky jsme prošli společně s originálem a snažili se v nich identifikovat titulkovací
strategie vycházející z Lomheimova modelu, který jsme představili v kapitole 4.3.2 a
příslušných podkapitolách, především pak překlad, redukci, vynechání a expanzi. Na
základě výsledků dosud provedených výzkumů69 jsme očekávali, že v profesionálních
titulcích se právě tyto čtyři strategie budou objevovat nejčastěji, a to v uvedeném pořadí.
Zajímalo nás samozřejmě také to, do jaké míry se budou výsledky lišit u amatérských
titulků – v podkapitole 4.3.2.4 jsme vyslovili domněnku o nejhojnějším výskytu strategie
překladu, dále expanze a naopak menší zastoupení redukce.
Zkoumanou jednotku pro nás představoval jeden titulek; někdy se přitom jednalo o
větu jednoduchou, někdy jen o její část, jindy o celé souvětí. Také z tohoto důvodu
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Tyto výzkumy byly provedeny pro odlišné jazykové kombinace – Lomheim (1999) zkoumal norské
titulky k anglickým a francouzských pořadům, Gottlieb (In O’Connell 1996) jazykový pár angličtinadánština, Hupáková (2012) norština-čeština –, ovšem podobné výsledky naznačují, že zastoupení
titulkovacích strategií není příliš závislé na konkrétním jazykovém páru.

68

docházelo často k situacím, kdy se v rámci jednoho titulku uplatnilo vícero strategií.
Rozhodli jsme se v takovýchto případech započítat obě – výsledný počet aplikovaných
strategií proto převyšuje počet titulků. Při našem bádání jsme rovněž došli k poznatku, že
některá řešení, zejména v amatérských titulcích, nesplňují požadavky kladené na strategii
označovanou Lomheimem jako překlad. Připomeňme si, že jejím výsledkem má být
ekvivalentní převedení informace originálu, a to jak po stránce sémantické, tak stylistické.
Ne vždy je ovšem této ekvivalence dosaženo, a proto jsme se rozhodli rozšířit naše
kategorie ještě o strategii nazvanou „neekvivalentní překlad“, kam spadají veškerá řešení,
která by bez odhalených nedostatků byla klasifikována jako překlad. Rovněž je třeba si
uvědomit, že identifikace strategií nikdy nemůže být zcela objektivní, jelikož do velké
míry závisí na subjektu hodnotitele.
U profesionálních titulků jsme odhalili celkem 623 výskytů titulkovacích strategií.
Výrazně, více než v dosavadních výzkumech, převažovala strategie překladu (450
výskytů). Dalšími nejčetnějšími strategiemi byly vynechání (66 výskytů) a redukce
(55 výskytů). Výrazně méně výskytů měla expanze (27 výskytů), následovaná neutralizací
(16 výskytů), zaznamenali jsme i několik málo případů generalizace (5 výskytů),
specifikace (3 výskyty) a neekvivalentního překladu (1 výskyt). Distribuci jednotlivých
strategií ilustruje Graf č. 3.
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Graf č. 3: Distribuce titulkovacích strategií v profesionálních titulcích
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Poměrně překvapivé pro nás byly hodnoty získané při analýze strategií aplikovaných
v amatérských titulcích. Ačkoli bylo výskytů strategií více (celkem 640), procentuální
zastoupení většiny z nich se téměř nelišilo od profesionálních titulků (viz Graf č. 4). I zde
byl nejfrekventovanější překlad, nicméně lexikální či stylistická pochybení vedoucí
k vytvoření ad hoc strategie neekvivalentního překladu snížily jeho zastoupení ze 72,5 %
na 66,1 % (tj. 423 výskytů). Následovaly strategie vynechání (64 výskytů), redukce
(51 výskytů) a zmíněný neekvivalentní překlad (41 výskytů). Expanze se v amatérských
titulcích objevila mírně častěji (32 výskytů) než v profesionálních, ale rozdíl nebyl nijak
markantní. Okrajovější strategii neutralizace jsme identifikovali shodně v 16 případech,
specifikace (7 výskytů) byla v amatérských titulcích téměř stejně častá jako generalizace
(6 výskytů).
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Graf č. 4: Distribuce titulkovacích strategií v amatérských titulcích
V následujících podkapitolách se k identifikovaným strategiím vyjádříme podrobněji
a uvedeme příklady konkrétních řešení v analyzovaných titulcích.

6.2.1

Překlad

Nejuplatňovanější strategií byla strategie překladu, která tvořila bezmála tři čtvrtiny
veškerých aplikovaných strategií u titulků profesionálních a zhruba dvě třetiny u titulků
amatérských. Požadované ekvivalence bylo při převodu dosahováno různými způsoby,
rozhodně se nemuselo jednat o doslovný překlad. Za ekvivalentní jsme považovali překlad
adekvátní konkrétní komunikační situaci a zohledňující rozdílné výrazové prostředky
pracovních jazyků; čistě formální redukce či expanze textu pro nás nebyly měřítkem.
Někdy bylo nutné do titulků nějakou informaci doplnit z důvodu předpokládaných
nedostatečných znalostí cílových diváků, aby byla zajištěna bezproblémová recepce
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českým divákem (např. Det är ju bara nåt nys dom har lurat i oss, ungefär som ryssarna
eller nåt … – P74 Vláda nás jen vodí za nos. Jako s těma Rusákama. – A74 To vláda nás
těma sračkama krmí. Zrovna jako to s těma Rusákama…).
Jiným důvodem kvantitativní expanze byly jazykové rozdíly mezi švédštinou a
češtinou. Třeba ve větě För att det inte fanns nån rök i lungorna. je použit určitý tvar
substantiva „lungor“, protože se zde myslí nějaké konkrétní plíce. Čeština kategorii členu
nemá, a tak bylo nutné specifikovat, o čí plíce se jedná. Oba překladatelé70 toho docílili
doplněním patienta dějem zasaženého: P11 Oběť neměla v plicích kouř. – A11 V plicích
mrtvého se nenašly stopy kouře., což hodnotíme jako ekvivalentní překlad, nikoli strategii
expanze.
K nárůstu objemu textu docházelo, i pokud se překladatelé rozhodli převést
originální dialogy s ohledem na jejich komunikační funkci. Například u Oskar. Du. by
doslovný překlad „Oskare. Ty.“ působil nanejvýš nepřirozeně. Úkolem originálního
sdělení je přitom přerušit druhého mluvčího, upoutat jeho pozornost. V obou typech titulků
je toho dosaženo adekvátně: P186/A188 Oskare, poslouchej… V případě dialogu Oskar.
Hej. Hej gubben! by byl doslovný překlad sice možný, ale zvolené řešení (P225+226
Oskare! Vítám tě. Nazdar, synku.) profesionální překladatelky považujeme rovněž za
ekvivalentní.
Opačný efekt, tedy kvantitativní redukce textu, byla výsledkem například převodu
švédské koordinační konstrukce ve větě Jag måste gå och kissa. Do češtiny se podobné
konstrukce často převádějí jediným plnovýznamovým slovesem,71 jako to udělala
překladatelka (P312 (…) chce se mi čurat.).
V češtině se také méně než ve švédštině používají posesivní zájmena, a není je tedy
vždy nutné za každou cenu převádět, obzvlášť nerozlišují-li význam a z výpovědi jasně
vyplývá, komu daný objekt přináleží (jako např. Förlåt, jag letar efter min pappa. – P257
Hledám tatínka.). Řešení se zachovaným posesivem je v některých situacích také
akceptovatelné (např. zde A261 Promiňte, hledám svého tatínka.) a v amatérských titulcích
poměrně frekventované.
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Při analýze konkrétních řešení v titulcích často používáme formulace typu „překladatelé
použili/zvolili/(…) řešení X“. Zejména v případě profesionálního titulkování je ovšem nutné brát
v potaz, že dané rozhodnutí může být stejně tak dobře volbou dramaturga či editora titulků.
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Případně spojením „jít + infinitiv“, pokud není první sloveso sémanticky oslabené. Tuto druhou, méně
kondenzovanou variantu zvolil amatérský překladatel (A319 (…) musím jít čůrat.).
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Pro ekvivalentní překlad bylo rovněž nezbytné vzít v úvahu odlišné konvence platící
pro tykání a vykání v daných jazycích. Zatímco ve švédštině si ve většině situací vystačíme
s oslovováním pomocí druhé osoby jednotného čísla du, jež u nás odpovídá tykání,
v češtině musíme volit oslovení podle formálnosti situace a podle vztahu k oslovované
osobě. V analyzovaném textu převažovaly mezi aktéry neformální vztahy, a tak bylo i
v titulcích vhodné zachovat tykání, což se také stalo. Při konfrontaci dětských aktérů
s autoritami by bylo v češtině namístě vykání, k přímému oslovení dospělého dítětem však
ve filmu dochází jen zřídka. Přesto několik projevů vykání v titulcích nalezneme: užití
slovesného tvaru druhé osobě množného čísla pro oslovení jedince (např. Var kan han va
då? – P261 Nevíte, kde je? – A265 Víte, kde je?; Vad är det där? – P27 Co to máte?;
Förlåt, jag letar efter min pappa. – A261 Promiňte, hledám svého tatínka.), formální
pozdrav (-Bra Oskar … -Hej. – P510 -Výborně, Oskare. -Dobrý den.) nebo zdvořilostní
výraz pane (Magistern, magistern. Jag måste gå och kissa. – P312 Pane učiteli, chce se
mi čurat. A511 Pane Avilo, musím jít čůrat.).
Nejen v souvislosti se slovesnými tvary nás zajímalo i to, jak se překladatelé
vypořádali s nejasnostmi ohledně pohlaví Eli. Originální text vodítko neposkytl, jelikož
švédština používá jeden slovesný tvar pro všechny osoby. V češtině bylo každopádně
nutné se ve třetí osobě rozhodnout pro koncovku rodu mužského, nebo ženského.
V profesionálním překladu se vycházelo z fyzického vzezření Eli a z toho, jak tuto postavu
vnímá její okolí, a bylo jí přisouzeno ženské pohlaví.72 Profesionální titulky to reflektovaly
ženskými koncovkami adjektiv, zájmen, dokonce i podstatných jmen (např. Gå hem själv.
– P97 Běž si domů sama.; Är du skadad? – P120 Jsi zraněná?; Du har snott dom. – P426
Tys je ukradla.; Är du vampyr? – P405 Ty jsi upírka?; Är du … död? – P407+408 Jsi…
mrtvá?), a nic na tom nezměnilo ani zásadní odhalení zhruba v polovině filmu: Oskar. Jag
är ingen flicka. Amatérský překladatel daný problém vyřešil mnohem elegantněji: v první
polovině filmu dialogy v titulcích formuloval tak, aby nebylo nutné se pro tvary dle
pohlaví rozhodovat (překlad stejných vět jako výše: A97 Ty běž domů.; A119 Není ti nic?),
v druhé polovině už konzistentně používal mužské koncovky (A426 To jsi ukradl…; A414
Ty jsi upír? A416+417 Jsi mrtvý?). Obě možnosti jsou podle našeho názoru vhodně
zvolené a ekvivalentní, ovšem řešení amatérského překladatele považujeme za zdařilejší,
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V českém překladu románu mluví tatáž překladatelka o Eli v ženském rodě pouze do chvíle, kdy Oskar
spatří jizvu po kastraci (Lindqvist 2010:326), dále pokračuje v rodě mužském.
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neboť až do inkriminované scény poskytuje divákovi prostor pro vlastní úsudek pouze na
základě filmového materiálu.
Posledním tématem, kterým jsme se u strategie překladu zabývali, byla doslovnost.
V kapitole 4.3.2.4 jsme uvedli, že u amatérských titulků očekáváme větší doslovnost a
syntaktické kopírování originálních dialogů než u titulků profesionálních. Tato hypotéza se
potvrdila jen částečně. Případy doslovného překladu tam, kde byla možná i volnější,
přirozenější varianta, jsme sice zaznamenali, ovšem u amatérských i profesionálních
titulků (např. Är du här igen? – A94 To ty seš zase tady. /oproti tomu P94 Co tu zas děláš
ty?/; Är du skadad? – P120 Jsi zraněná? /oproti tomu A119 Není ti nic?/), většinou se však
oba překladatelé od originálních konstrukcí oprostili. V amatérských titulcích jsme se
nicméně častěji setkávali se zachováváním nejrůznějších povzdechů a výkřiků (např. Ehh,
vad heter du? – A139 Ehm, jak se jmenuješ?) a již zmíněných posesivních zájmen.

6.2.2

Neekvivalentní překlad

Ne vše se překladatelům podařilo do češtiny převést adekvátně. Nedostatky jsme odhalili
zejména v amatérských titulcích. Převážně se jednalo o pochybení v lexiku, často na
úrovni jednotlivých slov (např. Vill du låna den? – A102 Chceš to zkusit?; Eller gå en
kilometer? – A67 Nebo ujít půldruhýho kilometru.; Jo … den där styrketräningen. – A208
Ten vzpěračský tréninkový program po škole.; Hur stor var den? – A130 Jak starý bylo to
dítě?; Är det ett pussel? – A100 To je nějaká skládanka?; Huggormar då Jocke! – A77
Ale vezmi si třeba chřestýše73…).
V několika případech došlo k nepochopení části (např. Och så går du inte utanför
gården förrän jag kommer. – A64 A dokud se nevrátím, tak nesmíš ani na krok.; Men ska
du inte titta färdigt? – A89 To se ani nebudeš koukat na televizi?) nebo dokonce celé věty
(např. Vem ska prata med hans morsa nu då? – A175 Doufám, že to nechceš žalovat
mamince?; Så det fanns lite hemma ändå? – A398 Takže přece sis něco ulil?; Det där
skötte du ju jävligt snyggt Lacke. – A377 Jdi se omluvit, Lacke.74).
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Správně by měla být „zmije“.
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Tato věta činila problémy i překladatelce oficiálních titulků, která ji přeložila jako Uklidni se, Lacke.
(P370), což je podle nás méně vhodné než, byť chybné, amatérské řešení, lépe se hodící do kontextu.
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Z některých chyb se dalo přímo usuzovat na anglicky psaný výchozí text:75
z dvojice vět Går moppen? – A343 Kolo už jezdí? bylo možné vyčíst mezičlánek
v anglickém výrazu „bike“ (česky jízdní kolo i motorka), v titulcích k Ehh, ja, det kallas
för halotan. byl dokonce ponechán anglický výraz „halothane“: A27 Tohle? Říká se tomu
halothane. Také převod věty Är ni liksom fattiga? pomocí slovesného a adjektivního tvaru
v jednotném čísle (A424 Ty seš jako chudej?) napovídá, že překladatel vycházel
z anglického „you“, převáděného do češtiny dle situace jako „ty“ nebo „vy“.
Po stylistické stránce amatérské titulky z velké části odpovídaly situaci a osobnosti
mluvčího, ačkoli místy byly lehce rozkolísané. Neekvivalentnost spatřujeme například
v převádění tázacích dovětků „va?“ či „eller hur?“, poměrně knižním „že?“ (např. Du har
flyttat in i femton va? – A85 Zrovna jste se přistěhovali do čísla 15, že?) u mluvčích
používajících jinak hovorovou nebo obecnou češtinu, nebo naopak nespisovný výraz
v promluvě Oskarovy maminky (Eller gå en kilometer? – A67 Nebo ujít půldruhýho
kilometru.). Nevhodně byl zvolen i pozdrav v dialogu Oskara a jeho učitele Avily –
namísto zdvořilého „dobrý den/večer“ se v titulcích objevilo neformální, v češtině
za daných okolností zcela nepřijatelné „ahoj“ (-Bra Oskar … -Hej. – A520 -Dobře,
Oskare. -Ahoj.).

6.2.3

Vynechání

Strategie vynechání byla druhou nejzastoupenější strategií ve zkoumaných titulcích. Jak
jsme konstatovali v kapitole 4.3.2.2, spočívá v eliminování celého dialogu nebo jeho části
za předpokladu, že daný prvek není nezbytný pro pochopení zprostředkovávané informace
originálního textu.
Z prvků, jež překladatelé často vynechávali, jmenujme oslovení, pokud bylo zřejmé,
kdo ke komu mluví (např. Oskar, jag gör det för att jag måste. – P482 Já zabíjím, protože
musím. – A492 Já to dělám, protože musím.; Oskar och Conny vad gör ni? – A333 Co to
tady vyvádíte?), případně pokud se opakovalo (např. Eli? Eli? – P352 Eli? – A359 Eli?),
zdvořilost (např. Men Ginia snälla, för fan, vi kan väl snacka om saken? – P372
Nemůžeme si spolu promluvit? – A379 Můžeme si o tom aspoň promluvit?; Förlåt, jag
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V e-mailovém rozhovoru amatérský překladatel anglický výchozí text přiznává (E-mailová
korespondence s mevrtem 2014:[online]). Pokoušeli jsme se dohledat verzi titulků, z níž vycházel, ale
zřejmě byla nahrazena novější verzí, protože výrazy, které dle našeho názoru přivodily zmíněné chyby,
jsme v ní nebyli schopni identifikovat.
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letar efter min pappa. – P257 Hledám tatínka.; Oskar, kan du vara snäll och öppna nu? –
P490 Otevři mi, Oskare. – A500 Pusť mě dovnitř, Oskare.) nebo pozdravy (např. -Hej. Här kommer ju stumpan. Tjena, tjena. – P71 -Ahoj. -Tady je moje kočička. – A71 -Ahoj. Podívejme, tady je moje zlatíčko.; Tja. Det är Martin. – P501 Tady Martin. – A511 To
jsem já, Martin.). Často byly vynechány rovněž vulgarismy, ovšem v tomto případě se
podle našeho názoru jedná spíše o strategii neutralizace, která bude pojednána v oddílu
6.2.5.
Další skupinou zaznamenaných vynechávek byly prvky charakteristické pro mluvený
jazyk, zejména pak opakování (např. Men, magistern kommer ju, han kommer att bli helt
galen ju. – P323 Nebo bude pan Avila zuřit. – A330 Pan Avila bude vyšilovat.; Du fattar
inte ett skit. Du är kall. Du är helt jävla iskall … – P368 Ty to nechápeš. Jsi studená jak
psí čumák. – A375 Ty to nechápeš. Jsi studená jako psí čumák.) nebo fatické výrazy
(např. Det är ju fel, fattar du? – A400 Dopadlo to úplně špatně.; Jaha. Här sitter ni och
har det bra? – P384 Vypadá to, že si užíváte. – A391 Vypadáte, že se skvěle bavíte.).
V dialogové listině byly písemně zachyceny i nejrůznější projevy emocí, váhání,
povzdechy, výkřiky apod., které se v textu titulků zpravidla neobjevovaly.76 Taková
vypuštění jsme coby projev strategie vynechání (ani expanze, pokud se v titulcích objevily)
nepočítali, jelikož jsou tyto prvky většinou slyšitelné a obecně srozumitelné.
Stejně jsme postupovali u tzv. diskurzivních částic (švédsky diskurspartiklar), tedy
krátkých výplňkových slov, která jsou sémanticky oslabená a mají spíše pragmatickou
funkci (Mattsson 2006:273). Mezi taková slova, uplatňující se zejména v mluvené
švédštině, řadíme výrazy jako liksom, alltså, då, ju, bara aj. Na jejich zachování v titulcích
se z důvodu úspory místa, ale i nesnadnosti jejich převodu často rezignuje. Hupáková to
považuje v mnoha případech za opodstatněné, jelikož jsou tyto prvky nezřídka sémanticky
redundantní a jejich překlad by působil rušivým dojmem (2012:82), Mattsson však namítá,
že zmíněná slůvka mnohdy plní důležité textuální a interpersonální funkce a jejich
vypuštění může vést k tomu, že daná výpověď bude znít kategoričtěji, než byla zamýšlena
(2006:275). Obecně se přikláníme spíše k názoru Mattsson, ale nepřevedení diskurzních
částic v následujících příkladech (Blunda då! – P277/A281 Zavři oči.; Är ni liksom fattiga?
76

Některé z nich se ovšem překladatelé rozhodli převést. Například pro vyjádření překvapení v dialogu Oskar. Jag är ingen flicka. -Nehe. zvolila profesionální překladatelka česky přirozeně znějící -Oskare,
já nejsem holka. -No jo. (P290). Amatérský překladatel oproti tomu nevhodně zkopíroval řešení
z anglických titulků: Oskare… Já nejsem holka. Oh… (A295+296+297).
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– P415 Jste chudí?; … man vet alltså inte varför den här pojken mördades. – P54 Nikdo
neví, proč byl ten chlapec zavražděn. – A54 Zatím se neví, proč byl chlapec zavražděn.)
jsme nakonec přesto vyhodnotili jako strategii ekvivalentního překladu, nikoli vynechání,
ačkoli si uvědomujeme, že právě zde dochází k ochuzení titulků o rysy mluvené
komunikace.
Oboje titulky dále neobsahovaly informace jasně vyplývající z kontextu (např. Dom
hade fan fått såga upp honom ur isen. – P355/A362 Museli ho vyříznout motorovou pilou.;
Det var en villa som brann ner till grunden och så hittade vi en person där inne. Död,
naturligtvis. – A6 Dům lehl popelem a uvnitř se našlo tělo.; Magistern undrade om du
skulle komma på träningen ikväll. – A511 Pan Avila chtěl vědět, jestli dneska večer
přijdeš.; Identifieringen försvåras av att mannen skadade sig själv allvarligt före
gripandet. – P253+254 Jeho identifikaci komplikují rány na obličeji, které si sám způsobil.
– A257 Kvůli jeho poranění obličeje, které si sám způsobil, nebyla dosud zjištěna jeho
totožnost.). To platí i pro nepříliš zřetelné dialogy na pozadí ve scéně, kdy je Matte
uvězněn v šatně tělocvičny a snaží se k němu dostat jeho zachránci. V titulcích je
zachyceno hlavně Matteho volání o pomoc, které má v dané scéně prioritu; hlasy Matteho
zachránců jsou otitulkovány jen sporadicky, protože je z obrazu jasné, oč jim jde.
Elegantně jsou vyřešeny rovněž titulky k rozhlasové předpovědi počasí – ta trvá poměrně
dlouho, ovšem pro děj filmu slouží jako pozadí pro Håkanovo neverbální počínaní.
Překladatelé se proto rozhodli informovat diváka, že se jedná o předpověď počasí, ale
zároveň na ni zbytečně nepřitahovat pozornost (P24 Následuje předpověď počasí. Bude
převážně oblačno… – A24 A nyní předpověď počasí…).
V řadě případů došlo také k vypuštění částí vět za vzniku eliptických sdělení (např.
Vad varmt och skönt ni har det här. – P389 Útulný hnízdečko.; Så det fanns lite hemma
ändå? – P390 Jako doma, co?; Fixar du det inte så … sticker jag ut ena ögat på dig. –
P527 Ale když ne, takt ti vypíchnu oko. – A537+538 Ale když ne, tak ti vypíchnu jedno
oko.; Men tills i övermorgon då. Men sen får du inte låna den. – P104 Tak pozítří. Ale
určitě. – A104 Tak teda do pozítří, ale dýl ne.). Jak vyplývá z příkladů, bývá v těchto
případech eliminován zpravidla slovesný tvar pochopitelný z kontextu, výjimkou však není
ani vynechání substantiva (např. Vad var det för papper du skrev på? – P168 Co sis to
psal? – A170 Co sis to tam zapisoval?).
Naprostá většina překladatelských řešení vzniklých strategií vynechání je podle nás
srozumitelná a jejich recepce nevyžaduje po divákovi zvýšenou námahu. Zmíněné prvky
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byly v profesionálních i amatérských titulcích vynechány s velmi podobnou četností,
nezřídka i na stejných místech, a tak nebylo možné vysledovat v rámci této strategie žádné
tendence v závislosti na typu titulků.

6.2.4

Redukce

Oproti

našim

očekáváním

a

dosavadním

výzkumům

byla

strategie

redukce

v analyzovaných titulcích zastoupena poměrně málo, dokonce méně než strategie
vynechání. Tyto dvě strategie bývá někdy obtížné od sebe odlišit, protože na první pohled
nemusí být jasné, zda bylo v titulcích něco úplně vynecháno, nebo jenom kvantitativně
zredukováno za současného zachování informací originálu. V rámci jednoho titulku se
často uplatňují obě strategie za účelem co největšího možného zestručnění textu, které je
z důvodu omezení daných formátem titulků klíčové. V našem výzkumu jsme za projev
strategie redukce považovali takové případy, kdy ke zmenšení objemu textu došlo cíleně,
nikoli v důsledku lingvistických odlišností mezi švédštinou a češtinou, tj. u redukovaných
vyjádření byla přípustná i delší, doslovnější varianta. Projevy nutné kvantitativní redukce
byly klasifikovány jako překlad.
Nejčastější formu redukce představovalo ve zkoumaných profesionálních i
amatérských titulcích spojování informací z více vět do jedné (např. God natt kära du. Din
jävla gamla fetknopp. – P113 Dobrou noc, starouši. – A113 Dobrou noc, starej brachu.;
Som vet att jag bor här. Tillsammans med dig. – P228 Vědí, že bydlím s tebou. – A232 a
vědí, že s tebou tady žiju.; Det var en villa som brann ner till grunden och så hittade vi en
person där inne. Död, naturligtvis. – P6 Celý dům vyhořel a uvnitř jsme objevili mrtvolu. –
A6 Dům lehl popelem a uvnitř se našlo tělo.), což mělo za výsledek nejen kratší, ale i
rychleji pochopitelná vyjádření.
Tvůrčí schopnosti překladatelů se ovšem více projevovaly při reformulacích
původních sdělení, kdy docházelo za účelem krácení ke změnám slovního druhu (např. Då
är han på plan 7, men man får inte komma in där hur som helst. – A267 Ale je to
oddělení s omezeným přístupem.; Identiteterna har inte kunnat fastställas på den man
som igår greps misstänkt för mord (…) – P251 Policie včera zatkla neznámého muže a
obvinila ho z vraždy – A255 Neznámý muž byl včera zadržen a čelí obvinění z vraždy; Är
det nån som vill fråga nåt? A57 Nějaké otázky?; Polisen har ju många metoder för att se
om något inte står rätt till … – P4 Policie má své metody, jak odhalit špinavou hru.; Du
börjar. – A389 Ty první.).
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Pouze v profesionálních titulcích jsme zaznamenali strategii redukce docílenou
použitím stažených forem sloves (Du förresten. Jag tyckte det var bra det där du gjorde
mot Conny. – P506 Hele, to bylo fakt dobrý, cos udělal Connymu.; Tog du min tändare? –
P375 Sebrals mi zapalovač.; Hur gjorde du? – P137 Jaks to dokázala?), ke zjednodušení
složených slovesných tvarů docházelo v obou typech titulků (např. Jag slog Conny så hårt
i huvudet att han fick åka till sjukhus. – P345 Praštil jsem Connyho tyčí tak silně, že musel
do nemocnice.; Får jag komma in? – P266/A270 Můžu dál?; Kissa vid trädet där. – A320
Běž za strom.), stejně jako ke změnám nepřímých otázek na přímé (např. Vilken sorts
böcker, undrar man ju då? – A14 A co to čteš za knihy?; Vet ni vilka droger som är dom
vanligaste (…) – P17 Které jsou podle vás nejužívanější drogy? – A17 Jaké drogy jsou
podle vás nejrozšířenější…).
Okrajově jsme vysledovali také další způsoby redukce textu. Jednak použití deiktik
(např. Jag skiter i gympan. – P23 Já na něj nejdu.; Det är bara att komma in. Gå mot
dörrarna så öppnar dom sig. – P255 Můžeš jít dál. Tudy.) nebo anaforických prostředků
(např. Kommer inte med ditt jävla “Lacke, Lacke“. – P367 Tohle na mě nezkoušej.), které
byly opět vysledovatelné pouze v profesionálních titulcích; zápis čísel číslicí namísto
slovního vyjádření (např. Tolv år. Åtta månader. Och nio dagar. – A145 12 let, 8 měsíců a
9 dní.; Du har flyttat in i femton va? – A85 Zrovna jste se přistěhovali do čísla 15, že?) se
naopak vyskytoval pouze v amatérských titulcích.

6.2.5

Expanze

Expanzi jsme v 4.3.2.3 definovali jako strategii vyznačující se rozšiřováním textu titulků o
nové prvky, jež originál neobsahuje. Jak už jsme ovšem zmínili dříve, za expanzi
nepovažujeme nutně pouze kvantitativní nárůst textu titulků – některé informace
překladatel doplnit musí, aby cílovému recipientovi AV díla zajistil porozumění, a jedná se
tedy o strategii překladu, nikoli expanze. Ta spočívá v přidání prvků, jež by pro dosažení
ekvivalentního překladu vůbec přidávány být nemusely, a ušetřily by tak v titulcích tolik
cenný prostor.
V teoretické části jsme vyslovili hypotézu, že strategie expanze bude jednou
z hlavních strategií uplatněných v amatérských titulcích, a to z důvodu snahy překladatele
zprostředkovat originální text co nejdetailněji. Výsledky našeho zkoumání nicméně
ukazují, že tato strategie se v obou typech titulků objevuje přibližně stejně často a není
příliš frekventovaná (4,3 % všech strategií v profesionálních, 5 % v amatérských titulcích).
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Ve většině případů se jedná o expanzi, kterou považujeme za projev překladatelské
univerzálie explicitace – výslovnějšího vyjádření informací obsažených v originálu,
s cílem maximálního zesrozumitelnění textu pro jeho cílového příjemce (viz 4.3.1).
V analyzovaných titulcích se jednalo konkrétně o dořečení původně eliptických
výpovědí (např. Idag då … dom försökte slänga mig i en vak på isen. Men jag … – P342
Dneska jsem… Chtěli mě strčit do díry v ledu, ale já se nedal.), o doplnění informací jasně
vyplývajících přímo z obrazu (např. Öppna din jävel! – A410 Otevři dveře, ty parchante!)
nebo ještě častěji z kontextu (např. Så du får aldrig några presenter? – P150 To nikdy
nedostáváš dárky k narozeninám? – Takže to ani nedostáváš žádné dárky k narozeninám,
že?.; Identiteterna har ine kunnat fastställas på den man som igår greps misstänkt för
mord (…). – P251 Policie včera zatkla neznámého muže a obvinila ho z vraždy (…).; Det
är ju bara att gå till snuten nu. – A362 Běž říct policajtům, co jsi viděl.; Har alla lämnat in
lapparna till friluftsdagen på torsdag? – A166 Dali jste mi všichni od rodičů podepsané
povolení ke čtvrtečnímu výletu?).
Přidávána byla i slova nenesoucí žádný lexikální význam jako třeba tázací dovětky
(např. Bara på garden, då. – A91 Nevzdaluj se z hřiště, ano?; Så det fanns lite hemma
ändå? – P390 Jako doma, co?) nebo spojovací výrazy (např. Vilken sorts böcker, undrar
man ju då? – A14 A co to čteš za knihy?; Har jag chans på dig, eller? – A298 Ale chceš se
mnou chodit nebo ne?).
V obou textech titulků se objevuje shodně po jedné celé větě, kterou jsme
v originální verzi nenašli. V profesionálních titulcích se nachází ve scéně, kdy ženě uteče
pes a doběhne k Håkanovi, jenž právě zabil mladíka a nechává ho vykrvácet. Žena psa
hledá, několikrát ho zavolá jménem a pak si uleví: Jävla hund! Překladatelka převedla toto
zvolání adekvátně, stejný titulek však rozšířila o další informace: P31 Pse jeden blbá!
Kdepak jsi? Expanzí vzniklé řešení sice dává smysl, ale je neopodstatněné, protože
situační kontext naprosto zřetelně vyplývá z audiovizuální složky filmu. Ještě
diskutabilnější je však vložená věta vzniklá po převodu části dialogu mezi Oskarovým
otcem a jeho kamarádem: Jaha. Här sitter ni och har det bra? – A391 Vypadáte, že se
skvěle bavíte. Jako za starých časů. Navzdory tomu, že vyznačená výpověď nepůsobí
v textu titulků nijak rušivě a nepatřičně, neexistuje pro toto řešení žádný objektivní důvod,
nejsme si vědomi ani významové souvislosti.
Zamýšleli jsme se také nad tím, zda použití strategie expanze není v některých
případech projevem kompenzace, a došli k závěru, že tuto tendenci lze místy skutečně
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vysledovat. Za příklad může sloužit dialog Oskara a Eli na hřišti před domem: Vill du låna
den? Tills imorn. Jag kanske inte är här imorgon. Men tills i övermorgon då. Men sen får
du inte låna den. – P102+103+104 Chceš si ji půjčit? -Můžeš mi ji zítra vrátit. -Možná tu
zítra nebudu. -Tak pozítří. Ale určitě. – A102+103+104 Chceš to zkusit? Můžeš si ji
nechat do zítřka. -Možná tady zítra nebudu. -Tak teda do pozítří, ale dýl ne. U druhé věty
lze vypozorovat strategii expanze – překladatelé mohli stejně tak dobře použít doslovný
překlad „Do zítra.“, ale v řešení se rozhodli být explicitnější; pro převod páté věty
originálu naopak aplikovali vynechání.
Jak už jsme zjistili, v titulcích občas chybí vulgarismy zastoupené v originálním
textu. Na jiných místech naopak dochází k jejich spontánnímu doplnění: Nu tar du fram
handtaget och öppnar! – P244 Otevři ty dveře, sakra! – A249 Otevři ty zatracený dveře!;
Det är ju bara nåt nys dom har lurat i oss (…). – A74 To vláda nás těma sračkama krmí.;
Vem ska prata med hans morsa nu då? – P173 Do prdele, kdo to teď vysvětlí jeho mámě?
I toto použití strategie expanze chápeme jako kompenzaci.

6.2.6

Neutralizace, specifikace a generalizace

Poměrně malý podíl (kolem 4 % u obou typů titulků) veškerých aplikovaných
titulkovacích strategií tvořily neutralizace, specifikace a generalizace.
Více než polovinu představovala strategie neutralizace, tj. zmírnění expresivity
výchozího sdělení v cílovém textu, již překladatelé použili v podstatě jen v případě
některých dialogů obsahujících vulgarismy. Coby neutralizaci jsme pak klasifikovali
vypuštění právě těchto výrazů (např. Vafan, ska du sitta ensam? Vafan, kom över och
garva lite istället. – P86 Nemusíte tu sedět tak sám. Přidejte se k naší partě. – A86
Nemusíte tady sedět tak sám. Pojďte se k nám pobavit.; Varför i helsike skulle en unge
vilja döda Jocke? – P269/A273 Proč by dítě zabíjelo Jockeho?; Det var en jävla trafik
ikväll … – P396 Dneska večer se tu dveře netrhnou. – A404 Dnes večer je tu nějak rušno.).
Převodu vulgarismů a dalších příznakových prvků se budeme věnovat ještě v kapitole
6.2.7.
Se strategií generalizace, tedy náhradou specifického výrazu obecným, jsme se u
obou titulků setkali v méně než jednom procentu případů. Jako typický, bezmála
učebnicový příklad generalizace uveďme převod substantiv ve větě Höra lärkan sjunga
och potatis och rödbetor. – P439 Poslouchat, jak ptáčci zpívají a pěstovat zeleninu… –
A449 Poslouchat, jak ptáci zpívají a pěstovat si vlastní zeleninu… Generalizaci jsme
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zaznamenali i v dalších případech: Men det är några killar i 8b som brukar vara där ändå.
– A348 Ale některé větší děti se tady přesto scházejí.; Du tränar. Sen kan du göra bom …
femtio gånger! – P211 Když budeš trénovat, bude z tebe silák.; Jag bor här på
klätterställningen. – A43 Bydlím přímo tady na dětským hřišti.
Ačkoli je generalizace legitimní titulkovací strategií a zkoumané titulky nepostrádají
srozumitelnost, domníváme se, že ekvivalentnější řešení převodu by bylo nejen možné, ale
i žádoucí, aby divák nebyl ochuzen o informace originálu, jakkoli se mohou zdát na první
pohled nepodstatné.
Strategii specifikace, tj. náhradu obecného výrazu specifickým, aplikoval častěji
amatérský překladatel, a to i přesto, že v drtivé většině těchto případů bylo možné převést
tyto prvky doslovněji, rovněž obecným výrazem (např. Du luktar konstigt. – A108 Divně
voníš. /pro srovnání P108 Jsi nějak divně cítit./). Nabyli jsme ovšem dojmu, že překladatel
vycházel zejména z kontextu (např. Polisen har ju många metoder för att se om något inte
står rätt till … – A4 Policie zná způsoby jak určit zda došlo ke zločinu.) a své, ne vždy
správné interpretace originálu (např. Vill du träffa mig ikväll? – A501 Chceš si dnes večer
někam vyjít?).
Specifikace se ovšem objevila i v profesionálních titulcích, věta Men, jag bär dig
någonstans där du kan ringa. byla dle našeho názoru zdařile převedena jako P122 Tak já
tě odnesu k nejbližšímu telefonu., stejně jako Jag ska dela ut reklam imorgon. – P422
Zítra budu roznášet letáky. – A432 Zítra musím roznášet letáky.
Všechny tyto tři titulkovací strategie se uplatnily jak v profesionálních, tak
amatérských titulcích a jsou poměrně dobrým příkladem projevu tzv. překladatelských
univerzálií – zjednodušování, explicitace a normalizace, představených v kapitole 4.3.1.

6.2.7

Převod kulturně vázaných prvků

V kapitole 5.3.1 jsme v jazyce filmu identifikovali prvky spjaté s cizími kulturami. Nyní se
podíváme, jak se s nimi vypořádali překladatelé a které strategie z Pedersenovy klasifikace
představené v 4.3.3 přitom uplatnili. Protože jsme tentokrát odhalili větší množství rozdílů,
rozebereme nejprve řešení v profesionálních titulcích a až posléze se budeme věnovat
titulkům amatérským.
Pro převod geografických názvů a antroponym použila překladatelka oficiální verze
strategii zachování. Tato strategie nemusí znamenat jen prostý přepis daného prvku (jako
např. P64 Stalo se to přece ve Vällingby.), umožňuje i jeho uzpůsobení pravopisu a
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gramatickým kategoriím cílového jazyka, což je v případě češtiny coby flektivního jazyka
žádoucí. Ve zkoumaném materiálu se s tím setkáme u antroponym: např. pro oslovování je
v češtině normou vokativ (např. P59 Oskare!, P356 Na co ještě čekáš, Gösto?) a jména se
oproti švédštině deklinují, tj. připojují se k nim pádové koncovky (např. P269 Proč by dítě
zabíjelo Jockeho?). Jak jsme již zmínili, občas byla antroponyma v oslovení vypuštěna,
pokud bylo zřejmé, kdo ke komu mluví.
Pro původem maďarský hlavolam, s nímž si hrají Oskar a Eli, byl stejně jako ve
švédštině použit kalk. Rubikovu kostku zná bezpochyby každý český divák. U scény
s nákupem cukrovinek zvolila překladatelka generalizaci pytlík bonbonů. V tomto řešení se
vytrácí skutečnost, že se jedná o kombinaci různých druhů bonbonů, ale pro děj filmu to
nemá nijak zásadní význam.
Školské reálie jsou v oficiální verzi dle našeho názoru převedeny adekvátně. O
Avilovi se mluví prostě a jednoduše jako o panu učiteli (P312), případně panu Avilovi
(P323), z kurator se v titulcích stala konkrétnější školní psycholožka (P56). Pojmy
lågstadium a mellanstadium vyřešila překladatelka substitucí domácími slovními spojeními
první a druhý stupeň (P303 a P304), byť se sémanticky zcela nepřekrývají – první stupeň
označuje v českém systému 1.–5. ročník základní školy, druhý stupeň ty zbývající.
Podstatné zde ovšem je, že se jedná o starší a mladší děti, což je v překladovém řešení
zachováno. Pro friluftsdagen v češtině přímý ekvivalent nemáme, pro podobné akce se
používá spojení „sportovní den“, což v sobě však nutně nezahrnuje pobyt venku. Zvolený
výlet (P164) proto vnímáme jako optimální řešení.
Převod citátů z děl světové literatury překladatelka vyřešila v případě Hobita
parafrází úryvku překladu Františka Vrby (Tolkien 2002:80), tak, aby sdělení bylo
srozumitelné i těm divákům, kteří dané dílo nečetli. Oceňujeme zejména využití strategie
redukce, kdy překladatelka převedla bez kontextu nicneříkající osobní zájmeno de jako
stráže čímž obsáhla i význam slovesa vakta (Snart återvände de för att vakta porten,
muttrande och svärande. – P161 Brzy se stráže k bráně vrátily, něco si mumlaly a
nadávaly.)
Citát z Romea a Julie patrně nebyl bez Lindqvistovy knižní předlohy, kde se
k Shakespearovu dramatu explicitně odkazuje, na první pohled rozpoznatelný a sama
překladatelka v e-mailové korespondenci přiznala, že ho v titulcích upravila až dodatečně
na základě svého překladového řešení v románu, který se v češtině objevil později než jeho
filmová adaptace (E-mailová korespondence s J. Holou 2014:[online]). V české verzi
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knihy Ať vejde ten pravý je podle informací v tiráži použit překlad E. A. Saudka: „Když
prchnu, budu žít. Když prodlím, zemřu.“ (Lindqvist 2010: 181 a 242), nicméně řešení ve
zkoumaných titulcích (P391) je přeformulované současnějším jazykem: Buď odejdu a
budu žít, nebo zůstanu a zemřu., což je vzhledem ke věku protagonistů, kteří s daným
citátem operují, adekvátnější.
Historické reference týkající se Ruska byly do češtiny přeloženy jednak doslovně
(P250 …podle generálního tajemníka komunistické strany Brežněva.), jednak velmi
expresivním, až hanlivým výrazem Rusáci, který je v očích českého diváka silně
konotativně zatížen. Divák možná není plně obeznámen se vztahy mezi Ruskem a
Švédskem v 80. letech 20. století, v čemž mu titulky nijak nepomáhají, ale bezpochyby se
dokáže vžít do role štamgastů emotivně rozebírajících aktuální politickou situaci.
Posledním kulturním odkazem je hra Bulleribock využívající rýmovanou říkanku.
Překladatelka se sice snažila zachovat rým, ale říkanku substituovala textem české lidové
písničky Bude zima bude mráz, kam se, ptáčku, kam schováš? (P284), která se do daného
kontextu, snad vyjma narážky na zimu, nehodí. Za mnohem podařenější řešení považujeme
tvůrčí postup amatérského překladatele (viz následující kapitola).

6.2.7.1 Převod kulturně vázaných prvků v amatérských titulcích
Také amatérský překladatel zvolil při převodu geografických referencí a osobních
vlastních jmen strategii zachování. V titulcích však tyto prvky postrádají charakteristické
švédské znaky „ä“ nebo „ö“ (tedy např. A5 Vzpomínáte si na ten požár v Angby? nebo
A125 Gosto?), což je projevem toho, že překladatel pracoval s výchozím textem
v angličtině a originální podobu jmen si neověřoval. Rešerše by také odhalila, že okrajově
zmíněné jméno Janne je mužské, nikoli ženské (A79 Mají byt po Janne.). S většinou
ostatních antroponym se překladatel vypořádal bez potíží, a to včetně jejich vypuštění na
místech, kde nebyla nezbytná. Výjimku tvoří rozkolísanost u jména Jocke, domácké
podoby mužského jména Joakim, kde se překladatel nedokázal rozhodnout, který vzor
skloňování použít. Vedle správného zájmenného skloňování (A273 Proč by dítě zabíjelo
Jockeho?) totiž aplikoval i skloňování podle vzoru „pán“ (A129 Viděl jsem Jockea a to
dítě…), používá jej však chybně – skloňování cizích antroponym zakončených v písmu i
výslovnosti na -e podle vzoru pán je sice přípustné, ale vypouští se při něm písmeno „e“
předcházející „a“ (Internetová jazyková příručka [online]), správně by tedy bylo „Viděl
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jsem Jocka a to dítě…“. Ve vokativu v titulku A114 se objeví dokonce varianta Jockeu!,
ačkoli na jiných místech (např. A126 a A127) je forma oslovení zcela v pořádku.
Výraznější problém nenastal u Rubikovy kostky ani cukrovinek. Překladateli se
v parafrázi směs bonbonů (A215) podařilo zcela zachovat význam švédského blandat.
Reference ke vzdělávacímu systému jsou s ohledem na komunikační situaci vyřešeny
rovněž adekvátně. Výraz magister amatérský překladatel opsal ve všech případech
spojením pan + vlastní jméno (A330 Pan Avila bude vyšilovat., A319 Pane Avilo, musím
jít čůrat.), kurator je přeložen jako poradkyně (A56). Pro friluftsdag zvolil překladatel
řešení shodné s profesionálními titulky, tj. výlet (A166). Kreativní byl amatérský
překladatel při převodu výrazů lågstadium a mellandstadium, když v titulcích použil kalky
nízký ročník (A310 Nízký ročník bude bruslit se mnou.) a střední ročník (A311 Střední
ročník bruslit sám.). V češtině se občas užívají plurálové tvary, tj. nízké/mladší a střední
ročníky, nikoli singulár, tudíž zvolené řešení funguje spíše jako humorný prvek, coby
součást projevu učitele-cizince, kterému dělá švédština stále ještě potíže.
Citát z Hobita si amatérský překladatel poctivě dohledal a použil naprosto doslovný
přepis části Vrbova překladu (A 161+162+163+164 „…proplétal mezi stíny stromů, běžel
rychle a tiše a vyhýbal se slunci, a tak se brzy s bručením a proklínáním vrátili na stráž ke
dveřím. Bilbo jim unikl.“). Tento postup je zcela jistě chvályhodný, ale domníváme se, že
je na úkor srozumitelnosti – úryvku chybí začátek, nejprve jde o vyprávění ve třetí osobě
singuláru, které najednou přechází do plurálu. Nezasvěcený cílový divák se při čtení
takového textu může oprávněně „ztratit“ a musí věnovat příliš času a úsilí na jeho
pochopení.
Druhý citát je převeden zdařileji – i přes chybějící interpunkci zní přirozeně a
adekvátně věku Eli, která jej píše Oskarovi jako vzkaz (A399 „Musím odejít a žít nebo
zůstat a zemřít.“ Tvůj Eli.) Vše nasvědčuje tomu, že české řešení vychází přímo
z originální podoby „I must be gone and live, or stay and die.“ (Shakespeare 1904:32).
V případě historických odkazů není ani amatérským titulkům téměř co vytknout –
volí stejná řešení jako titulky profesionální. Jediným rozdílem je velké počáteční písmeno
ve spojení Komunistická strana, které je v případě, že nejde o úplný název politické strany,
tj. Komunistická strana Sovětského svazu, pravopisně chybné.
S rýmovanou říkankou u hry Bulleribock si překladatel poradil tvůrčím způsobem.
Podařilo se mu převést jak veršovanou formu, tak smysl originálního sdělení: Mulisy bulisy
velkej trám. Kolik prstů tady mám? (A289). Výhrady máme snad jen k chybějícím čárkám
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a k nespisovné koncovce -ej, kterou bychom v dětské říkance nepoužili, ale překladatelova
kreativita si rozhodně zaslouží pochvalu.

6.2.8

Převod příznakových prvků

Jako příznakovou jsme v kapitole 5.3.2 vyhodnotili mluvu sociálních vyděděnců Lackeho,
Jockeho, Virginie a dalších, tělocvikáře Avily, místy i promluvy dětských aktérů. Zajímalo
nás, jak bude tato příznakovost postihnuta v titulcích.
Ke stylizaci hovorovosti a nespisovnosti se v českých překladech často používá
obecná čeština (Kufnerová 2003:71–72), původně interdialektický útvar jazyka, dnes
všeobecně užívaný v běžné mluvě na celém území Čech a značné části Moravy (Karlík
2003:93). Prostředky obecné češtiny jsou hojně zastoupeny i v analyzovaných titulcích,
především pak v podobě výrazů se změnami na hláskové a tvarové rovině (např. koncovka
-ej namísto -ý, -í/ý- místo -é- nebo koncovka instrumentálu plurálu -ma) a expresivního
lexika.
Sociolekt Lackeho a osob kolem něj charakterizuje časté použití vulgarismů a
příležitostné slangové výrazy. Jak jsme již konstatovali v kapitole 6.2.3, vulgarismy byly
v obou typech titulků na některých místech vynechány. Tento postup je dle našeho názoru
zcela namístě, neboť zachování všech takových prvků by v psané češtině působilo rušivě.
Na druhou stranu byla absence vulgarismů nezřídka kompenzována jinde, ať už také
vulgarismem, nebo jiným příznakovým prvkem (např. Det är ju fel, fattar du? – P392
Všechno je v háji, chápete?; Dåligt? – P83/A83 Špatný zprávy?; Vafan, han kanske
bjuder! – P81 Třeba za nás zatáhne rundu. – A81 Možná nám zaplatí rundu.; Det är ju
bara nåt nys dom har lurat i oss, ungefär som ryssarna eller nåt … – A74 To vláda nás
těma sračkama krmí. Zrovna jako s těma Rusákama…).
Pokud už k převedení vulgarismu došlo, volili oba překladatelé adekvátní výrazivo
z inventáře domácích prostředků. Nejčastěji se v řešeních objevovalo slůvko sakra (např.
Ginja. Vart fan har du varit? – P398 Ginio? Kde ses sakra toulala? – A406 Ginio? Kde jsi
sakra byla?; Vem fan har gjort det här? – P136 Kdo to, sakra, udělal? – A135 Kdo má
tohle sakra na svědomí?), ale překladatelé použili poměrně bohatou škálu výrazů (např. Ja,
det är för jävligt. – P84 Jo, život stojí za prd. – A84 Jo, život stojí za hovno.; Öppna din
jävel! – P402 Otevři, ty hajzle! – A410 Otevři dveře, ty parchante!; Aj, din jävel. – P124
Do prdele! – A123 Doprdele!; Vafan är det där för någonting? Å fy satan! – P134 Co je
tohle? Panebože! – A133 Co to sakra je? Bože!; Håll käften! – P534/A546 Drž hubu!).
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Pro slangové a jiné citově zabarvené výrazy se překladatelům většinou podařilo najít
odpovídající české ekvivalenty (např. Åttio tusen. Åttio lakan. – P434 …za osmdesát tisíc,
osmdesát litrů. – A444 80,000. Osmdesát táců.; Det är ju bara att gå till snuten nu. –
A362 Běž říct policajtům, co jsi viděl.; Vilken jävla lirare va. – P433 To byl frajer. – A443
Byl to pašák.; Här kommer ju stumpan. – P71 Tady je moje kočička. – A71 Podívejme,
tady je moje zlatíčko…), pokud ne, byla tato příznakovost, stejně jako v případě
vulgarismů, kompenzována na jiných místech, zpravidla nespisovnými koncovkami
adjektiv (např. … dom kanske sätter in mig i en sånt där rum och … – P358 Mohli by mě
zavřít do takový místnosti – A365 Můžou mě zavřít do jedný z těch místností…; Jag har
ingenting kvar nu när han är borta. – P364 Ale teď, když je mrtvej, už nic na světě
nemám.).
Správně bylo interpretováno i Lackeho slavnostní zvolání I glädjens och samvarons
tecken, tack för ännu en kväll. a převedeno prostředky spisovné češtiny, v jeho projevu
rovněž příznakové: P112 Díky za další večer v tak milé společnosti. – A112 Díky za další
večer plný přátelské nálady a veselí.
Je zajímavé, že oba překladatelé se rozhodli pro stylizaci hovorovosti až
nespisovnosti i v projevu dětí. Nespisovnost docílená příslušnými koncovkami nebo
hláskovými změnami byla obvyklejší v amatérských titulcích (např. Vad duktig du var
grisen. – A22 Ty seš ale hodnej čuník.; Man måste börja med hörnen … – A157 Začneš
s rohama.; Är det äckligt? – A287 Je to nechutný?; Jag flög. – A283 Umím lítat.), ačkoli
v profesionálních titulcích se místy objevila také (např. Är du både blind och döv? – P457
Nebo jsi hluchej i slepej?; Jag tyckte det var bra det där du gjorde mot Conny. – P506
Hele, to bylo fakt dobrý, cos udělal Connymu.; Gå hem själv. Jag har bott här längre än
du. – P97 Běž si domů sama, já tu bydlím dýl než ty.).
Hovorové lexikum a slang v dětských dialozích zůstaly v titulcích často zachovány
(např. Vad glor du på? – P19 Na co tak čumíš? – A19 Na co čumíš?; Stick! – P519
Vypadněte! – A529 Padej!; Fan, taja får du göra hemma. – P235 Vyhonit si ho můžeš až
doma. – A240 Můžeš si ho vyhonit doma.), občasné vulgarismy byly buď neutralizovány,
nebo převedeny expresivními výrazy s protetickým v- (např. Det ska du ge fan i. – P20
Vodpal, povídám! – A20 Tak vodprejskni!). V několika málo případech došlo dokonce
k doplnění silně hovorových prvků (Vadå ”nej”? Ge hit den. – P172 Jak to, že ne? Naval
to. – A174 Jak to myslíš že ne? Koukej to navalit.; Men, magistern kommer ju, han
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kommer bli helt galen ju. – A330 Pan Avila bude vyšilovat…) nebo vulgarismu (Vem ska
prata med hans morsa nu då? – P173 Do prdele, kdo to teď vysvětlí jeho mámě?).
Příznakovost v mluveném projevu tělocvikáře Avily reflektovaly profesionální
titulky pouze v humorné scéně, kdy učitel použije chybnou lexikální jednotku: Akta med
ishålet där borta. Oba překladatelé vyřešili tuto situaci podobně, náhradou konsonantu „d“
ve slově „díra“ jiným fonémem tak, aby vzniklo jiné, smysluplné, ale do kontextu
nezapadající slovo: P305 Dávejte pozor na tu síru v ledu. – A312 Pozor na víru. Támhle.
Poté, co kolegyně Avilu opraví (Avila, det heter isvak.), učitel větu zopakuje, nyní již se
správným výrazem. V titulcích se ovšem, pravděpodobně pro pobavení, objeví původní
chyba: P309 Pozor na síru v ledu. – A316 Pozor na víru v ledu.
Kromě tohoto případu jsme v amatérských titulcích na několika místech zaznamenali
pokusy o naznačení mluvy cizince, a to neobvyklým lexikem nebo neurčitými či
neúplnými slovesnými tvary: Lågstadiet kommer med mig härinne. Mellanstadiet börjar
med fri åkning. – A310 Nízký ročník bude bruslit se mnou. A311 Střední ročník bruslit
sám.; Uppfattat? – A313 Rozuměli?).
Španělské jazykové prostředky v Avilově projevu do titulků převáděny nebyly. Toto
rozhodnutí považujeme za opodstatněné, protože ani švédští diváci španělštině ve filmu
zpravidla nerozumí – funguje zde jako exotizující prvek a tato funkce je v české verzi
zachována.
Celkově lze konstatovat, že se oba překladatelé s převodem příznakových prvků a
stylizaci hovorovosti vypořádali dobře, takže filmové postavy „mluví“ poměrně
realisticky. Velmi zdařilá řešení amatérských titulků však místy kazila jistá stylistická
rozkolísanost, kdy překladatel v hovorovém až nespisovném projevu bezdůvodně použil
velmi spisovný výraz a naopak (např. Slå tillbaka mer än vad du vågar. Då slutar om.
A194 Udeř na ně tvrději než si troufáš a pak přestanou.; Men det är några killar i 8b som
brukar vara där ändå. – A348 Ale některé větší děti se tady přesto scházejí.; Nä, nä han
ska till sin pappa nästa vecka så att … – A68 Ne, Oskar bude příští týden u svýho táty.).
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7. Kvalita analyzovaných titulků
V posledním oddílu této diplomové práce se pokusíme zhodnotit kvalitu analyzovaných
profesionálních a amatérských titulků. Naše hodnocení bude vycházet převážně z výsledků
analýzy provedené v kapitole 6. – kritérii budou významová i stylistická správnost,
adekvátní převedení specifických prvků originálu a formální stránka respektující uznávané
konvence titulkování. Zohledníme rovněž osobnost překladatelů, jejich pracovní podmínky
a předpokládaný okruh recipientů konkrétních titulků.

7.1

Kvalita profesionálních titulků

Při naší analýze jsme shledali, že profesionální titulky obsahují veškeré informace
nezbytné k porozumění danému filmu. Otitulkovány jsou jak vlastní mluvené dialogy, tak
většina nápisů v obraze a relevantní dialogy na pozadí včetně rozhlasového a televizního
vysílání.
Titulky jsou naprosto srozumitelné a až na jednu výjimku (P370) významově
správné. V překladu jsou voleny přirozeně znějící vyjádření adekvátní konkrétnímu
mluvčímu a dané komunikační situaci, a to i tehdy, pokud se nabízelo doslovnější řešení:
např. Vafan, han kanske bjuder! – P81 Třeba za nás zatáhne rundu. namísto možného
„Třeba nás pozve.“. Díky použití prostředků obecné a hovorové češtiny, slangu a
vulgarismů se v titulcích podařilo zachovat hovorovost a příznakovost promluv. Větší
pozornost by si nicméně zasloužila stylizace mluvy cizince, tělocvikáře Avily, která se
v titulcích omezuje pouze na jeden jazykový vtip. Jsme si ovšem vědomi toho, že ve filmu
tato postava nedostává tolik prostoru jako v knize, což mohlo ovlivnit i výsledné řešení.
Výběr konkrétních prostředků byl podřízen i časovým a prostorovým omezením
titulků – redundantní prvky jako oslovení, opakování, zdvořilostní konstrukce či
skutečnosti zřejmé z kontextu byly vynechávány, na řadě míst vznikla velmi povedená
kondenzovaná vyjádření (např. Det var en villa som brann ner till grunden och så hittade
vi en person där inne. Död, naturligtvis. – P6 Celý dům vyhořel a uvnitř jsme objevili
mrtvolu. nebo Men, jag bär dig någonstans där du kan ringa. – P122 Tak já tě odnesu
k nejbližšímu telefonu.).
V originálu obsažené kulturní reference se většinou podařilo nenásilně převést tak,
aby si zachovaly svůj význam a český divák je bez obtíží pochopil. Jedinou námitku máme
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vůči substituování dětské říkanky Bulleri bulleribock úryvkem textu české lidové písně
Bude zima, bude mráz, které se podle nás do kontextu příliš nehodí. Vhodnější by bylo
vytvoření improvizované říkanky zachycující obsah té originální.
Z formálního hlediska profesionální titulky až na několik drobností odpovídají
všeobecně uznávaným standardům tak, jak je popisují dokumenty A Proposed Set of
Subtitling Standards in Europe (Karamitroglou 1998:[online]) nebo Code of Good
Subtitling Practice (Ivarsson a Carroll 1998:[online]): jedná se o maximálně dvouřádkové
titulky, vycentrované a umístěné ve spodní části obrazovky. Ve všech titulcích je dodržena
doporučená maximální hodnota počtu znaků na řádek pro DVD, tj. 40 znaků, a v drtivé
většině logická a pravidlům české syntaxe odpovídající segmentace mezi řádky nebo do
více titulků, takže divákovi je vždy předložena významově ucelená jednotka, což výrazně
usnadňuje zpracování informací.
Vzhledem k tomu, že jsme měli k dispozici text titulků včetně časových kódů, mohli
jsme hodnotit nejen prostorové, ale i časové parametry titulků. Zjistili jsme, že
analyzované titulky mají v průměru velmi nízkou čtecí rychlost (6,2 znaků za sekundu),
která však respektuje pozvolnější tempo filmu. V několika málo případech dochází
k výkyvům čtecí rychlosti, a to jak směrem nahoru, tak dolů. Divák se pak na takovou
změnu musí adaptovat – buď titulek kvůli dlouhé expozici na obrazovce pročítá znovu a
znovu, nebo jej nestihne vůbec dočíst. Domníváme se, že první variantě by se dalo zamezit
rozčleněním dlouhých dvouřádkových titulků na dva jednořádkové, druhé o něco vyšší
kondenzací textu titulků. Změny čtecí rychlosti však mohou být také projevem toho, jak
titulky sledují rytmus dialogů – všechny filmové postavy nemluví stejně a dlouhý rychlý
monolog může být pro diváka signálem k rychlejšímu čtení a naopak. Výraznější výkyvy
čtecí rychlosti jsou nicméně zastoupeny spíše ojediněle; celkově mají titulky rovnoměrné
pomalejší tempo, což je dobrým předpokladem pro to, aby vyhověly co možná nejširšímu
spektru diváků, jimiž může být kdokoli, kdo film sleduje z příslušného DVD.
Při tvorbě titulků byla plně respektována pravidla českého pravopisu včetně pravidel
použití interpunkce, a výsledné titulky na sebe tudíž nestrhávají zbytečnou pozornost,
naopak – jsou čtivé a nenápadné. Pro převod nápisů v obraze byl v souladu s konvencemi
titulkování zvolen zápis velkými písmeny, vysílání či dialogy mimo obraz ovšem zápis
kurzívou postrádají. To by mohlo vadit divákům zvyklým na takové řešení z jiných filmů
nebo AV pořadů. Tento postup je však aplikován jednotně v celém filmu – dost možná jde
o vědomé rozhodnutí respektující požadavky zadavatele překladu. Výhradu ovšem máme
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k neodlišení citace z Hobita – dle našeho názoru je divák minimálně u prvních dvou ze tří
titulků zachycujících daný citát lehce zmatený, a grafické odlišení by tak výrazně
usnadnilo recepci.
Vliv na kvalitu titulků má samozřejmě také osobnost překladatele a jeho pracovní
podmínky. Překladatelkou oficiálních titulků k filmu byla Jana Holá, zkušená
překladatelka a tlumočnice, jejímiž pracovními jazyky jsou švédština a angličtina. Věnuje
se překladu literárnímu i překladu pro dabing a titulky – na svém kontě má například
AV překlad snímků Můj život jako pes (1985, Mitt liv som hund), Hypnotizér (2012,
Hypnotisören), Patrik – věk 1,5 (2008, Patrik – 1,5) a řadu dalších. S titulkováním má tudíž
bohaté zkušenosti, které mohla zužitkovat i při tvorbě titulků k filmu Ať vejde ten pravý, a
pozitivně tak ovlivnit jejich kvalitu.
Titulky vznikly původně pro 43. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy
Vary v roce 2008. V roce 2009 vstoupil film do české distribuce a až zhruba o rok později
vyšel film na DVD, které jsme měli k dispozici my. Jak uvádí překladatelka, DVD s jejími
titulky vyšlo bez jejího vědomí a honorář dostala až zpětně (E-mailová korespondence
s J. Holou 2014:[online]). Ve verzi titulků pro oficiální distribuci filmu v českých kinech i
verzi pro DVD je nicméně uvedeno jméno překladatelky.
K práci měla Jana Holá k dispozici film, anglické titulky a dialogovou listinu. Ta
nebyla zcela kompletní, a překladatelka tudíž musela vyvinout zvláštní úsilí k identifikaci a
převodu chybějících prvků, k čemuž jí podle vlastních slov pomohly právě i poskytnuté
titulky v angličtině (E-mailová korespondence s J. Holou 2014:[online]).
Vzhledem k poměrně dlouhé historii titulků a absenci festivalové verze pro srovnání
je obtížné odhadnout, k jakým změnám v titulcích došlo od vzniku první verze, nicméně
předpokládáme, že titulky byly za dobu své existence předmětem řady čtení a úprav – ať
už samotnou překladatelkou, dramaturgy karlovarského festivalu či lokalizační společnosti
Filmprint vytvářející titulky pro distribuční společnost Cinemart. Prestižní MFF Karlovy
Vary a společnost Filmprint si na kvalitě AV překladu velmi zakládají, což je rovněž
jedním z důvodů, proč jsou analyzované titulky víceméně prosté chyb a nepřesností a i
přes jisté, výše zmíněné nedostatky je neváháme označit za, vzhledem ke standardům
titulkování, kvalitní titulky. Přesto se však domníváme, že k vyslovení paušálního závěru
ohledně kvality těchto titulků by bylo třeba seznámit se s názory co nejširšího spektra
potenciálních diváků, což by si ovšem vyžádalo samostatný výzkum.
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7.2

Kvalita amatérských titulků

Také amatérské titulky zachycují vše podstatné z filmu – distribuce (ne)otitulkovaných
pasáží je shodná s profesionálními titulky. Problematická je nicméně významová správnost
– u více než 6 % titulků jsme odhalili neekvivalenci v překladu. Tato hodnota v sobě sice
zahrnovala neekvivalenci sémantickou i stylistickou, ale převážným zdrojem chyb bylo
nesprávné převedení významu, ať už na úrovni jediné lexikální jednotky, nebo celé věty.
V několika případech to bylo způsobeno interferencí z anglického výchozího textu. Právě
chybovost přitom zásadním způsobem ovlivňuje výsledné hodnocení kvality převodu.
Celá řada řešení zní na druhou stranu přirozeně a překladatel v nich nezřídka volil
méně doslovnou, idiomatičtější variantu převodu (např. Jag kan inte bli vän med dig. Bara
så du vet. – A46 Jen abys věděl, nemůžu se s tebou kamarádit.). V dialozích filmových
postav je použit přirozeně znějící hovorový jazyk, v závislosti na mluvčím doplněn o prvky
nespisovnosti a slangu či vulgarismy. V několika titulcích lze ovšem vysledovat jistou
neobratnost překladatele, který do silně hovorových nebo dokonce nespisovných výpovědí
bezdůvodně vybral prostředek bezmála knižní vrstvy jazyka. Velmi povedeně ovšem
naložil s promluvami učitele Avily a jejich příznakovost postihl nejen lexikálně, ale i
gramaticky (Lågstadiet kommer med mig härinne. Mellanstadiet börjar med fri åkning. –
A310 Nízký ročník bude bruslit se mnou. A311 Střední ročník bruslit sám.; Uppfattat? –
A313 Rozuměli?).
Převod kulturních odkazů zvládl amatérský překladatel uspokojivě. Pravopisné
nedostatky v podobě chybějících švédských znaků „ä“ a „ö“ u toponym a antroponym jsou
způsobeny vlivem zprostředkujícího anglického textu, ty gramatické nedůsledností při
kontrole. Jinak je význam kulturních referencí zachován a srozumitelně zprostředkován
cílovému divákovi. Co ovšem musíme vyzdvihnout, je převod dětské říkanky Bulleri
bulleribock – překladatel zapojil kreativitu a vytvořil sémanticky, formálně i funkčně
adekvátní řešení.
Při práci bral překladatel ohled i na technické parametry titulků – vynechal
redundantní prvky nebo docílil velmi zdařilých redukovaných řešení (např. Då är han på
plan 7, men man får inte komma in där hur som helst. – A267 Ale je to oddělení
s omezeným přístupem.; Är det nån som vill fråga nåt? – A57 Nějaké otázky?).
Formální stránka amatérských titulků je v mnohém v souladu s konvencemi
titulkování – titulky jsou jedno- nebo dvouřádkové, zarovnané na střed ve spodní části
obrazovky a vyznačují se převážně přirozeným členěním. Doporučovaná hodnota 40 znaků
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na řádek je povětšinou dodržována, ale setkáme se i se zbytečně dlouhými, oko diváka
namáhajícími řádky, které by bylo možné rozdělit do dvou řádků tak, aby odpovídaly
standardům titulkování, a to bez nutnosti kondenzace.
Průměrná čtecí rychlost amatérských titulků je jen o několik desetin sekundy vyšší
než u titulků profesionálních, ale změny v rychlosti jsou častější, takže se divák nemůže
spolehnout na pravidelný rytmus a musí být neustále ve střehu, což je při sledování filmu
nepohodlné.
Z distribuce zápisu velkými písmeny a kurzívou v analyzovaných titulcích lze
usuzovat, že překladatel je s konvencemi ohledně těchto grafických odlišení textu
seznámen. V tomto ohledu působí dva případy jejich nedodržení spíše jako nepozornost a
projev nedůsledné kontroly. Totéž lze tvrdit o použití interpunkce, konkrétně čárek,
v celém textu titulků. Překladatel se dopustil naprosto zásadního prohřešku – z analýzy
titulků vyplývá, že zcela nekriticky přejímal interpunkci výchozího textu, čímž českému
recipientovi v řadě případů výrazně ztížil porozumění. Takové chyby by přitom dokázal
odhalit textový editor s kontrolou pravopisu. Pozitivně naopak hodnotíme použití
uvozovek při přepisu citátu z Tolkienova díla.
Titulky vytvářel překladatel, který na serveru www.titulky.com vystupuje pod
pseudonymem mevrt. Jde o jednoho ze zkušenějších překladatelů v rámci komunity – na
server se registroval už v roce 2006 a od té doby nahrál celkem 223 titulků (Informace o
uživateli mevrt [online]). Snímek Ať vejde ten pravý byl nicméně prvním švédským
filmem, který titulkoval, a to s pomocí anglických a arabských titulků (E-mailová
korespondence s mevrtem 2014: [online]). Hotové titulky nahrál na server již
v listopadu 2008, tedy rok před uvedením filmu do českých kin, a od té doby si je stáhlo
celkem 6 207 uživatelů77 (Låt den rätte komma in (2008) [online]).
Sám mevrt tvrdí, že se snaží dodržovat pravidla českého pravopisu a obecná pravidla
titulkování a že po sobě titulky před nahráním na server vždy kontroluje společně s filmem
a případné dodatečně odhalené chyby opravuje (E-mailová korespondence s mevrtem
2014: [online]). Korektura, přesněji řečeno autokorektura, tedy u amatérských titulků podle
všeho proběhla, ale zjevně nebyla příliš důsledná. V jedné diskuzi na serveru
www.titulky.com přitom tentýž uživatel píše, že „chyby v českém pravopisu se nedají
omluvit ničím a spoustě lidí dokáží zkazit celý požitek z filmu“ (Diskuze – titulky
[online]).
77

Na internetu však koluje několik dalších verzí mevrtových titulků.
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Reakce uživatelů, kteří si titulky stáhli, jsou vesměs pozitivní: většina děkuje za
umožnění zhlédnout nepříliš rozšířený film nebo se o titulcích vyjadřuje pochvalně. Pouze
jeden uživatel vznáší námitku: „(…) titulky sou taky skvely, takze diky moc :) akorat
jedina chybicka je, ze Eli je divka, kdezto v titulcich je v muzskym rode casto ;)“, na což
mevrt reaguje nejprve lakonickým konstatováním, že to je záměr (Låt den rätte komma
in (2008) [online]), v jedné z pozdějších diskuzí, kdy si na totéž stěžuje jiný uživatel, mevrt
příčiny svého řešení vysvětluje podrobněji i s odkazem na knižní předlohu:
„V mužském rodě mluví o Elim jenom Oskar a to až po scéně, kde mu Eli řekne, že není
holka. V první polovině filmu jsem věty záměrně přeformuloval, ale v tom rozhovoru v bytě
už to nešlo bez toho, abych měnil zásadně význam vět. SPOILER: Eli je totiž zkrácenina
jména Elias a Eli je ve skutečnosti kastrovaný chlapec. V knižní předloze je vysvětleno, že
mu to udělal upír, který ho přeměnil. Ve filmu to není nijak zdůrazněno, nicméně ten záběr
Eliho rozkroku (CD2 30:49) tam není jen tak. Co na něm vidíš nejsou upíří horizontální
stydké pysky, ale jizva po odstranění genitálií.“ (Let the Right One In (2008) [online]).

Je zřejmé, že vzhledem k poměrně vysoké chybovosti a dalším odhaleným
nedostatkům se tyto amatérské titulky za kvalitní označit nedají, minimálně podle obecně
akceptovaných standardů titulkování, sloužících jako referenční rámec pro hodnocení
kvality profesionálních titulků. V amatérských titulcích se nicméně vyskytla velmi dobrá
řešení i podle těchto standardů, která si v ničem nezadají s řešeními profesionálními,
mnohdy je dle našeho názoru dokonce předčí. Vyjdeme-li navíc z reakcí reálných cílových
recipientů, analyzované titulky jejich očekávání splnily – pomohly jim porozumět
„exotickému“, v kinech dosud neuvedenému filmu.
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8. Závěr
V souvislosti s nárůstem množství volně dostupného audiovizuálního materiálu, konkrétně
filmů, na internetu vzrostla i poptávka po jejich zprostředkování cílovým divákům
stahujícím si je z datových úložišť. Vznik domácích jazykových verzí v takovém případě
zajišťují amatérští překladatelé – jedinci, kteří tuto činnost provozují z vlastního zájmu, a
na rozdíl od profesionálů bez nároku na finanční odměnu.
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audiovizuálního překladu, mezijazykové titulkování. Nejprve jsme popsali celý proces od
zadání překladu až po recepci titulků k celovečerním filmům, pracovní podmínky a
motivaci překladatele nevyjímaje, a to přehledně v profesionálním i amatérském prostředí.
Zatímco vytvoření amatérských titulků zpravidla kompletně závisí na jediném
člověku zajišťujícím všechny fáze překladatelského procesu, bývají profesionální titulky
výsledkem týmové práce hned několika osob. Další zásadní rozdíl představuje okruh
recipientů daného audiovizuálního překladu: amatérské titulky využívá omezenější divácká
základna, která k nim ovšem zaujímá aktivnější přístup než zcela anonymní příjemci
profesionálních titulků, jejichž názor na titulky zůstává překladateli obvykle skryt.
Co je však oběma typům titulků společné, je nutnost podřídit se specifikům
titulkování, především pak výrazně omezenému prostoru a času na zobrazení titulku, což
zpravidla vede ke kondenzaci vyjádření vzniklých převodem informací obsažených
v originálu.
Mezijazykové titulkování patří v celosvětovém kontextu k hojně zkoumaným
formám audiovizuálního překladu, a tak se již řada teoretiků, mj. H. Gottlieb a
S. Lomheim, pokoušela o vytvoření klasifikace strategií tvorby titulků podle toho, k jakým
změnám v textu titulků dochází vzhledem k originálu. Tyto strategie jsme představili
v teoretické části. Pro naše vlastní bádání jsme se rozhodli využít upravený Lomheimův
model a operovat se strategiemi překlad, neekvivalentní překlad, vynechání, redukce,
expanze, neutralizace, specifikace a generalizace.
V empirické části jsme se zaměřili na zkoumání celé řady aspektů v titulcích ke
švédskému snímku Ať vejde ten pravý (2008, Låt den rätte komma in) režiséra Tomase
Alfredsona. Po analýze filmového materiálu jsme přistoupili k analýze formálních
vlastností amatérských a profesionálních titulků. Zjistili jsme, že vyjma použití kurzívy a
chybné interpunkce v amatérských titulcích, jsou rozdíly mezi nimi minimální. To se
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týkalo i míry kondenzace originálu v titulcích – u obou typů titulků jsme došli k hodnotě o
něco málo vyšší než 30 %.
Následovala analýza aplikovaných titulkovacích strategií. Dosavadní výzkumy,
uskutečněné ovšem pouze na materiálu oficiálních titulků, odhalily, že nejčastěji
uplatňovanými titulkovacími strategiemi jsou překlad, tj. překlad ekvivalentní po
sémantické i stylistické stránce, dále redukce, vynechání a expanze. V námi analyzovaných
oficiálních titulcích také převážila strategie překladu (72,2 % veškerých použitích
strategií), další byly strategie vynechání (10,6 %), redukce (8,8 %) a až s odstupem
expanze (4,3 %) a neutralizace (2,6 %). Zbylých 1,5 % patřilo generalizaci, specifikaci a
neekvivalentnímu překladu. U amatérských titulků bylo procentuální zastoupení
titulkovacích strategií oproti očekávání velmi podobné, nicméně vedle nejfrekventovanější
strategie překladu (66,1 %) se poměrně často vyskytovala i strategie neekvivalentního
překladu (6,4 %), způsobená chybnými řešeními. Ostatní strategie se objevily v téměř
shodném pořadí: vynechání (10 %), redukce (8 %), expanze (5 %), neutralizace (2,5 %) a
specifikace s generalizací (celkem 2 %). Takto vysoký podíl strategie překladu v obou
typech titulků byl poněkud překvapivý, protože s titulkováním bývá tradičně spojována
výrazná kondenzace textu oproti originálu – logičtější by tudíž bylo větší zastoupení
strategie redukce nebo vynechání. Náš výzkum tak prokázal, že vyhovět striktním
formálním omezením titulků lze i při zachování všech složek originálního textu, včetně
těch specifických v podobě kulturních referencí či příznakových prvků. Právě s těmi bylo
celkově lépe naloženo v profesionálním překladu, ale u některých dílčích záležitostí
bychom preferovali kreativnější řešení amatérského překladatele.
Poslední oddíl této práce patřil zhodnocení kvality analyzovaných titulků. U
profesionálních titulků jsme dospěli k závěru, že díky kvalitním podkladům, schopnostem
a zkušenostem překladatelky a důkladným korekturám se podařilo docílit kvalitních titulků
s vyloženě zanedbatelnými nedostatky.
S amatérskými

titulky

je

velmi

často

spojován

přívlastek

substandardní.

V analyzovaných amatérských titulcích jsme sice odhalili řadu významových a
stylistických chyb, ale vezmeme-li v potaz, že vznikaly prostřednictvím druhého cizího
jazyka, angličtiny, a prošly pouze jednofázovou autokorekturou, byť poměrně aktivně
titulkujícího překladatele, je celkem zarážející, jak dobrou formální i obsahovou úroveň
vlastně mají. Pro porozumění danému filmu jsou více než dostačující a podle všeho rovněž
splňují očekávání cílového publika.
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Náš výzkum zahrnoval pouze jediný film, tudíž vyvozovat nějaké obecnější závěry
nelze – k tomu by bylo nutné analyzovat mnohem obšírnější materiál, což s ohledem na
rozsah této diplomové práce bohužel nebylo možné. Náš příspěvek proto chápeme zejména
jako pokus o podnícení diskuze o fenoménu amatérského titulkování v dosud nezkoumané
jazykové kombinaci švédština-čeština a také o snahu nahlédnout do reálné praxe českého
titulkování, což se nám kvůli neochotě amatérských překladatelů spolupracovat povedlo
jen částečně. Rovněž jsme chtěli přezkoumat obvyklou generalizaci, že profesionální
titulky jsou automaticky kvalitní a amatérské nekvalitní. Přestože se, i vzhledem
k výsledkům našeho bádání, nedomníváme, že by amatérští překladatelé za současné
situace představovali pro profesionály konkurenci, amatérské titulkování by profesionální
oblast mohlo zcela jistě obohatit – ať už o tvořivější přístupy, či přímou zpětnou vazbu od
diváků. V případě švédských filmů, kterých se do oficiální distribuce dostane pouze
nepatrná část z celkového počtu, považujeme navíc činnost amatérských překladatelů za
přínosnou a potřebnou pro to, aby si zejména méně známá díla švédské kinematografie
nadále nacházela cestu k českým divákům.
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Příloha 1
Profesionální titulkování švédských filmů v českém prostředí
Překladatelé
Oslovili jsme celkem 26 aktivních překladatelů ze švédštiny a dozvěděli se, že deset z nich
se věnuje rovněž titulkování. To není vzhledem k velikosti tohoto jazyka nijak
překvapující – překladatelé ovládající švédštinu se u nás často zabývají více různými
oblastmi překladatelské činnosti, tedy i AVP. Až na dvě výjimky však překladatelé
netitulkují intenzivně (viz Graf č. 5), což souvisí s menším objemem švédskojazyčného
materiálu k titulkování, než je tomu u jiných, větších jazyků. Je proto logické, že většina
z překladatelů se titulkovat naučila až praxí a dodržováním pokynů od zadavatelů,
tj. nenavštěvovala specializované kurzy titulkování.

Graf č. 5: Počet švédských filmů otitulkovaných dotázanými překladateli
Ke své práci mají všichni předkladatelé standardně k dispozici film, který je jim
poskytnut na DVD či ve formě stažitelného elektronického souboru, ve většině případů
také scénář či dialogovou listinu a titulky v angličtině nebo ve švédštině. S nedostatečnými
nebo chybějícími podklady se ve své praxi setkali už téměř všichni překladatelé; nutností
byl často překlad na základě odposlechu.
Na otitulkování jednoho celovečerního filmu dostávají překladatelé čas v rozmezí
jednoho týdne až jednoho měsíce. Někteří stráví překladem filmu jen několik málo dní, ale
v tom případě většinou neprovádí časování. Nečasujících překladatelů je poměrně
mnoho, 60 %, což vysvětluje i převažující typ počítačových programů používaných k práci
– textové editory. Nikdo z dotázaných ke své práci nevyužívá placené titulkovací
programy, pokud jim je ovšem neposkytne zadavatel.
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Titulky překladatelů prochází korekturou v 90 % případů, v 70 % z nich má
překladatel možnost na provedené změny reagovat, což je pozitivní informace, nicméně
pořád ne ideální stav.
Odměny překladatelů se pohybují nejčastěji v rozmezí 2–5 000 Kč za celovečerní
filmi a pouze 50 % překladatelů trvá na uvedení svého jména pod textem titulků.

Distribuční a překladatelské společnosti
Z oslovených distribučních společností se nám podařilo realizovat osobní schůzky se
zástupci společností CinemArt, a. s. (programový ředitel Aleš Danielis a Libuše Šnoblová
z oddělení produkce a marketingu), a Film Europe, s. r. o. (programová ředitelka Iva
Žáková).
CinemArt představuje jednu z největších distribučních společností na českém trhu a
zaměřuje se „především na distribuci a exploataci kvalitních filmů české, evropské,
americké a nezávislé produkce“ (Cinemart – O nás [online]). CinemArt pro nás byl
zajímavý zejména z toho důvodu, že se v minulosti ve své dramaturgii hodně zaměřoval na
snímky ze Skandinávie a zasadil se o uvedení celé řady děl severských režisérů do
povědomí českých diváků (Cinemart – O nás [online]). Film Europe se zase specializuje
výhradně na evropský film (Film Europe – O nás [online]), a severské snímky tak logicky
tvoří podstatnou složku jeho programu.
Se zástupci obou společností jsme nejprve hovořili o procesu výběru titulů do české
distribuce. Zatímco Film Europe severskou produkci konstantně sleduje a snaží se tyto
snímky, zejména ty oceňované, dostat na český trh, protože je považuje za vysoce kvalitní
a divácky zajímavé (Osobní rozhovor s I. Žákovou), Cinemart se v současné době soustředí
spíše na americkou produkci a severská kinematografie je zajímá už jen okrajově,
v souladu s politikou společnosti věnovat se kromě hlavního proudu také artovým filmům.
Danielis nicméně upřesnil, že filmy ze Severu pro ně byly dříve atraktivní zejména proto,
že nabízely uspokojivý poměr mezi pořizovacími náklady a kvalitou.
Následovaly dotazy týkající se překladu zvolených filmů do češtiny. Nepřekvapilo
nás, že u švédských snímků se jako typ AVP v drtivé většině volí titulky; výjimku tvoří
dětské či rodinné filmy – ty se v převážné většině případů dabují. Veškeré služby spojené
i

Jen pro srovnání: Film Europe platí za kompletní českou verzi filmu (překlad, redakce, načasování,
založení titulků) cca od 13 do 26 000 Kč (Telefonický rozhovor a e-mailová korespondence
s E. Ujlakyovou 2014:[online]).
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s titulkováním pro tyto společnosti zajišťují stabilní partneři, specializované překladatelské
firmy (v obou našich případech je hlavním partnerem Filmprint, s. r. o.), kterým distribuční
společnost jen dodá podklady od producentů (konkrétně podklady ke švédským filmům
jsou podle Žákové kompletní jen zhruba v 50 %), jinak celý proces překladu nechává na
nich. Důvěra v jejich schopnosti a zkušenosti je takřka bezvýhradná; třeba pracovníkům
Cinemartu se do rukou dostává až výsledný text titulků, přeložený snímek někdy vidí
dokonce až v kině, v den jeho české premiéry (Osobní rozhovor s A. Danielisem, 2014).
Prostřednictvím e-mailu jsme oslovili rovněž zmíněnou překladatelskou společnost
Filmprint, která je na českém trhu největším poskytovatelem služeb spojených
s AV překladem. Odpověděl nám Jakub Sitár z oddělení produkce. Dozvěděli jsme se, že
v případě poptávky výroby titulků ke švédskému filmu má společnost k dispozici databázi
kontaktů na zkušené a spolehlivé překladatele. Ti od Filmprintu obdrží obvykle kompletní
podklady pro překlad a přibližně čtrnáct dní na vyhotovení titulků. Překladatelé titulky
nečasují, ovšem při práci by se měli držet interního manuálu, který pro tyto účely
vypracovala dramaturgyně společnosti, Anna Kareninová. Tento manuál je nicméně
nevěřejný, a tak nám i přes naši prosbu nebyl poskytnut. Po odevzdání se titulkům věnuje
úpravce, který provádí dramaturgii a časování, a posléze redaktor, na závěr vždy probíhá
interní zkušební projekce (E-mailový rozhovor s J. Sitárem 2014:[online]).
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Příloha 2
Amatérské titulkování švédských filmů v českém prostředí
(Rozhovor s překladatelem amatérských titulků k filmu Ať vejde ten pravý)
Co tě motivuje k titulkování filmů (např. chuť zprostředkovat film ostatním, uznání
v rámci komunity, věcné odměny na www.titulky.com, pocit osobního rozvoje, učení
se novým věcem apod.)?
„Je to od všeho trochu, snad kromě těch věcných odměn a uznání komunity. Jsem rád,
když si díky mým titulkům může někdo vychutnat film. Myslím, že jsem se rozhodně díky
titulkování zlepšil v češtině. Taky mě baví převádět například některé slovní hříčky do
češtiny.“
Jak si vybíráš filmy na překlad?
„Překládám většinou filmy, které mě něčím zaujmou nebo o nichž si myslím, že je nikdo
nepřeloží. Někdy si vyberu film i proto, že mi jeho otitulkování přijde jako výzva.“
Kde sháníš filmy na překlad?
„Z různých úložišť a někdy i torrentů. Někdy stáhnu určitou verzi jen proto, abych na ni
svoje titulky přečasoval, a potom ji smažu.“
Jaké máš k titulkování nejčastěji podklady (titulky v angličtině, jiném jazyce,
dialogová listina/scénář)?
„Většinou překládám z anglických titulků. Snažím se čekat na oficiální anglický překlad
z DVD, ale občas použiji i amatérský překlad, pokud mi přijde dobrý. Když nejsou
dostupné anglické titulky a film je v angličtině, tak se snažím najít načasované titulky
v jiném jazyce a překlad udělat z odposlechu. V krajním případě udělám vlastní časování
a překládám z odposlechu.“
Jak ses naučil titulkovat?
„Prostě jsem přepsal anglické titulky do češtiny. Žádnou vědu jsem v tom nehledal.“
Jaké používáš programy?
„Pokud mám k dispozici anglické načasované titulky, tak je přepisuji ve Wordpadu. Pokud
vytvářím titulky komplet včetně časování, tak používám Aegisub.“
Dodržuješ při titulkování nějaká pravidla?
„Snažím se dodržovat pravidla českého pravopisu a obecná pravidla titulkování (oddělovat
pomlčkou dva různé mluvčí, tři tečky apod.).“
Jak dlouho přibližně ti trvá otitulkovat jeden film?
„Většinou dvě až tři odpoledne, podle počtu řádků a náročnosti překladu. Nejrychleji jsem
vytvořil titulky za jeden den, ale to jsem nedělal nic jiného.“
Kontroluješ po sobě titulky před nahráním na server?
„Vždycky. Nejdřív se podívám na film, pak přepíšu titulky do češtiny a pak se na film
znovu podívám s nimi, abych provedl korekce. Dříve jsem projížděl titulky ve Wordu,
abych našel překlepy, ale ten už nemám, takže občas používám kontrolu pravopisu
v mailu.“
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Kontroluje po tobě titulky ještě někdo, nebo čekáš, až co na to ti, kteří je stáhnou?
„Kontroluji je pouze sám. Občas mě někdo upozorní na překlep, ale moc často se to
nestává. Když se na film znovu podívám, tak někdy najdu chybu a snažím se nahrát novou
verzi titulků. Sám se někdy snažím lidi na chyby upozornit, ale ne každý je ochoten chyby
opravit.“
Kolik švédských filmů jsi otitulkoval?
„Tenhle byl první.“
Jak jsi při jeho titulkování postupoval?
Titulky jsem překládal na DVD screener, který měl napevno vložené anglické titulky.
Našel jsem arabské načasované titulky a vždycky jsem si zastavil video a text z těch
anglických jsem přeložil do těch arabských. Potom jsem si ten film pustil a ručně jsem
upravoval časování těch titulků, aby překrývaly ty anglické.
Co tě přimělo zvolit pro film název Pozvi dál toho pravého?
„Když jsem titulky vytvářel, tak český distribuční název ještě neexistoval. Přeložil jsem
tedy pouze anglický název. ‚To let someone in‘ může znamenat ‚pustit někoho dovnitř‘,
takže český distributor se zřejmě rozhodl pro jednoduché ‚ať vejde‘, ale ve filmu je scéna,
kdy mu ten upír vysvětluje, že upíra musíš pozvat dál, jinak nemůže překročit tvůj práh.
Ten kluk mu musí výslovně říct, že ho zve dál, když ten upír přijde na návštěvu. Dokonce
si pamatuji, že ve scéně, kdy ten upír přijde do nemocnice, je slyšel mimo zaběr, jak mu
někdo říká, že může jít dál, takže ani do té budovy nemohl vstoupit bez pozvání. Proto
jsem ten název přeložil tak, jak jsem ho přeložil.“
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Příloha 3
Originální švédské dialogy filmu Ať vejde ten pravý
s odpovídajícími texty profesionálních a amatérských titulků

Originální dialogy
LÅT DEN RÄTTE KOMMA IN
Skrik som en gris. Skrik då.
P1
P2
P3

Profesionální titulky
AŤ VEJDE TEN PRAVÝ
Zakvič jako prase.
Tak zakvič!
Zakvič! Zakvič jako prase!

A1
A2
A3

Amatérské titulky
Pozvi dál toho pravého
Zakvič jako prase.
Tak kvič!
Kvič! Kvič jako prase!

A5
A6

Věděli jsme, že požár byl založen úmyslně,

Vzpomínáte si na ten požár v Angby?
Dům lehl popelem
a uvnitř se našlo tělo.

A4

Vzpomínáte na ten požár v Ängby?
Celý dům vyhořel a uvnitř
jsme objevili mrtvolu.

A7

P4

P5
P6

A8

aby zakryl skutečnost, že ta osoba
byla zavražděna ještě před ním.
Takže jak to mohli vědět?
No… prosím.

Policie zná způsoby jak určit
zda došlo ke zločinu.

P7

Věděli jsme,
že ten požár někdo založil,
aby skryl stopy po vraždě.

A9
A10

Policie má své metody,
jak odhalit špinavou hru.

P8

Jak jsme to zjistili?
No tak… Prosím?

Skrik!
Skrik som en gris!
Helvete.
Polisen har ju många metoder för att se
om något inte står rätt till …

P9
P10

A11
A12

V plicích mrtvého se nenašly stopy kouře.
Správně.
Na to jsi přišel sám jen tak?
Ne. Hodně čtu…

P11
P12

A13

A co to čteš za knihy?

Minns den där husbranden i Ängby.
Mm. Det var en villa som brann ner till
grunden och så hittade vi en person där
inne. Död, naturligtvis.
Men där visste vi till exempel att branden
hade blivit anlagd för att dölja det faktum
att personen som bodde där hade blivit
mördad innan.
Men hur kunde vi veta det?
Jo, det …
Ja?
För att det inte fanns nån rök i lungorna.
Ja, det stämmer. Räknade du ut det nu?

A14

Prostě knížky.
Dobrá, teď vám povím něco o drogách.

Oběť neměla v plicích kouř.
Jo, přesně tak.
Na to jsi přišel teď?
Ne, hodně čtu…

A15
A16

Jaké drogy jsou podle vás nejrozšířenější…

P13

A17

Nä, jag … läser mycket och så …

To by mě zajímalo,
co čteš za knihy.
Tak různě.
No dobře. Teď si spolu
promluvíme o drogách.
Které jsou podle vás
nejužívanější drogy?
Ahoj, Oskare.
Na co tak čumíš? Co je?

Hej, Oskare…
Na co čumíš?

P14
P15
P16
P17

P18
P19

A18
A19

Vilken sorts böcker, undrar man ju då?
Inga särskilda.
Okej, jaha nu tänkte jag prata lite med er
om det här med droger.
Vet ni vilka droger som är dom vanligaste
hos ungdomar mellan tretton och arton
år …
Öh, Oskar …
Vad glor du på?
Va?
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Är det mig du glor på?
Det ska du ge fan i.
Pip! Vad duktig du var grisen.
[Kom nu! Vart ska du, vi har ju gympa
nu.]
[Jag skiter i gympan.]
[… vid kusten till en början frisk eller
hård. Molnigt och ??? längs
smålandskusten, snöbyar. Kallare. I
morgon fem till tio minusgrader. Vid
kusten dock bara någon enstaka
minusgrad. Öland och Gotland: Efterhand
nordostlig vind som ökar till frisk eller
hård. Snöfall eller till en början
regnblandad snö. Noll till fem
minusgrader. Östra Svealand: Nordostlig
vind som vid sörmlandskusten till en
början kan vara frisk. Klart eller
uppklarnande och kallare. I natt lokalt ner
mot minus tjugo grader på inlandet. På
dagen mellan tio och femton grader kallt.
Bergslagsområdet och nordvästra
Svealand efterhand mest svag vind, mest
klart, och i natt femton till tjugo grader
kallt, kallast i norra Dalarna. På dagen
mellan tio och tjugo …]
Ursäkta …
Ja?
Hur mycket är klockan?
Nä jag har ingen klocka.
Vad är det där?
Ehh, ja, det kallas för halotan.
Men, nä …
Ricky!
Ricky!
Stick!
Ricky!
Ricky …

A21
A22
A23

A nyní předpověď počasí…

Chrocht!
Ty seš ale hodnej čuník.
- Honem, je čas na rozcvičku.
- Mně se nechce…

To koukáš na mě? Tak vodprejskni!

A24

Promiň…

A20

Následuje předpověď počasí.
Bude převážně oblačno…

A25

P20

P24

Prosím tě…

To koukáš na mě?
Vodpal, povídám!
Kvik!
To je ale hodný čuník.
- Pohni, za chvíli máme tělák.
- Já na něj nejdu.

P25

A26

P21
P22
P23

P26

P28
P29
P30

A28
A29
A30

A27

- Nevíš kolik je hodin?
- Nemám hodinky.
- Co to je?
- Tohle? Říká se tomu halothane.
Ricky…
Ricky!
Padej.
P27

- Nevíš, kolik je hodin?
- Nemám hodinky.
- Co to máte?
- Říká se tomu halotan.
Ricky!
Ricky!
Běž pryč!
-
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Ricky!
Jävla hund!
Ricky!
Vad glor du på?
Va?
Är det mig du glor på?
Det ska du ge fan i.
Vad är det med dig?
Är du rädd?
Skrik då.
Skrik då.
Vad gör du?
Ehh, inget.
Vad gör du?
Ingenting.
Bor du här, eller?
Ja. Jag bor här på klätterställningen.
Visst … Men var bor du?
Bredvid dig.
Hur vet du var jag bor?
Jag kan inte bli vän med dig. Bara så du
vet.
Vadå’ra?
Måste det finnas en anledning? Det bara
är så.
Tror du jag vill bli vän med dig då?
[… dörrarna stängs.]
Du har ju sagt att du ska hjälpa mig!
Ska jag behöva göra det här själv?
Säg nånting då!
Förlåt.
… man vet alltså inte varför den här
pojken mördades.
Jag förstår om det är många som är
oroliga, men kuratorn är här hela dan.

P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49

P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56

Pse jeden blbá! Kdepak jsi?
Na co tak čumíš?
Co je?
To koukáš na mě?
Vodpal, povídám!
Co je s tebou?
Bojíš se?
Tak zakvič.
Zakvič!
- Co to děláš?
- Nic.
- Co děláš ty?
- Nic.
- Ty tu bydlíš?
- Jo.
Bydlím tady, na prolézačce.
Vážně, kde bydlíš?
- Přímo vedle tebe.
- Jak víš, kde bydlím?
Aby bylo jasno, nemůžu se
s tebou kamarádit.
- Jak to?
- Musím pro to mít důvod?
Prostě to tak je.
A jak víš, že se já
chci kamarádit s tebou?
Slíbil jsi, že mi pomůžeš!
Vážně to musím udělat sama?
Tak řekni něco!
Odpusť mi.
Nikdo neví,
proč byl ten chlapec zavražděn.
Chápu, že vás to
muselo pěkně vyděsit.
Školní psycholožka

Blbej pes!
Na co čumíš?
No?
To koukáš na mě?
Tak vodprejskni!
Máš nějakej problém?
Bojíš se?
Tak křič.
Kvič!
- Co to děláš?
- Nic.
- Co děláš ty?
- Taky nic.
- Ty tady bydlíš?
- Jo…
Bydlím přímo tady na dětským hřišti.
Ale vážně, kde bydlíš?
- Hned vedle tebe.
- A jak můžeš vědět, kde bydlím já?
Jen abys věděl,
nemůžu se s tebou kamarádit.
- Co tím myslíš?
- Musím to nějak vysvětlovat?
Tak to prostě je.
A víš jistě, že se chci
s tebou kamarádit já?
Měl bys mi pomáhat!
To se o všechno mám opravdu starat já?
Tak řekni něco!
Odpusť mi to.
Zatím se neví,
proč byl chlapec zavražděn.
Vím, že vám to může dělat starosti.
A31
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Vaše poradkyně tady bude celý den,
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A37
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A40
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VIII

P57

Můžete si s ní promluvit.
Chce se někdo na něco zeptat?

tu bude celý den.
Ni kan gå ner och prata med henne när ni
vill. Är det nån som vill fråga nåt?
P58
P59

Om man träffar mördaren, får man mörda
honom då?
Conny, det där var väl onödigt…
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66

A58

A57

tak si s ní promluvte bude-li třeba.
Nějaké otázky?

Oskare…
Kdepak jsi, čuníku?
- Kdepak jsi, čuníku?
- Čuníku!
Ze školy půjdeš rovnou domů.
A dokud se nevrátím,
tak nesmíš ani na krok.
- Stalo se to až ve Vallingby.
- Člověk, který zabíjí děti…
… určitě dokáže ujet dvě stanice metrem.

Můžeme toho vraha zabít,
když ho náhodou potkáme?
To nebylo moc příhodné, Conny.
A59
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Nebo ujít půldruhýho kilometru.
-

Ne, Oskar bude příští
týden u svýho táty.

A67

A68

P67

Ne, Oskar bude příští týden
bydlet u svého otce.

P68

VRAH ODSÁVÁ KREV
-

A69
-

-

VRAH STÁČEL KREV OBĚTI

-

P69

-

Myslíš, že vrah dětí
nemůže ujet dvě stanice metrem?
Nebo ujít pěšky pár kilometrů?
-

Když toho vraha potkáme,
můžeme ho taky zabít?
To nebyla moc vhodná
poznámka, Conny.
Oskare!
Kdepak jsi, čuníku?
- Kdepak jsi, čuníku?
- Čuníku!
Po škole půjdeš rovnou domů.
A nechoď dál než na dvůr
před domem, dokud se nevrátím.
Stalo se to přece ve Vällingby.

Oskar!
Oskar!
Grisen. Var är du?
Oskar.
Var är du grisen?
Grisen!
Du går hem direkt efter skolan.
Och så går du inte utanför gården förrän
jag kommer. Herregud.
Men det var ju i Vällingby.
Så du menar att nån som mördar barn inte
kan ta tunnelbanan två stationer?
Eller gå en kilometer?
[De båda finnarna Pirjo Honkasalo och
Pekka Lehto … historien om Finlands …
Marjo ??? som levde under förra
århundradet … och avrättades av de ???
Finlands kortvariga revolution 1918.]
[Nej, jag vet inte alls vad det skulle vara.
Ja, ja, det var jud et bästa ???]
Nä, nä han ska till sin pappa nästa vecka
så att …
[Ja. Nej, jag vet Varför är ???]
[Mordet i Vällingby:
Mördare tömde sitt offer på blod]
[Kvar i min bil, på sätet där bak, en
sönderläst tidning, en torr bit choklad,
hela mitt hjärta krossat som glas, slängt
när du sa „Du måste ge dig av.“.]
[Meningslös massaker i Beirut]
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[Inga spår efter ???BAB-mördaren]
[Fjärrskådare pekade ut mördaren fyra år
innan denne bekände]
[Mordet i Vällingby:
Mördare tömde sitt offer]
[Sun Palace]
Hej.
Här kommer ju stumpan. Tjena, tjena.
… för min del så anser jag faktiskt inte att
dödsstraffet har nån relevans i vårt
rättsamhälle.
Rättssamhälle?
Det är ju bara nåt nys dom har lurat i
oss, ungefär som ryssarna eller nåt…
Vadå, säger du att det inte finns några
ryssar?
Klart att det finns ryssar alltså, men…
Jag har aldrig sett honom.
Huggormar då Jocke! Ärligt talat, vem fan
har blivit biten av en
huggorm?
Han flytta in på min gård häromdan.
Vem?
Med en liten unge.
Jannes gamla kvart.
Jaha.
Ska ja be han komma över?
Ja, gör men gör det.
Nej, nej för fan!
Jo!
Ja.
Nej, Virginia kolla, det där kan vi klara
oss utan.
Vafan, han kanske bjuder!
Ja, i så fall kan gubben få ha cancer.

A70

OBĚTI BYLA ODČERPÁNA KREV

-

NECHAL OBĚŤ VYKRVÁCET

P70

Trest smrti nemá opodstatnění
ve společnosti, kde platí zákony.

- Ahoj.
- Podívejme, tady je moje zlatíčko…
A72

A71

Podle mě nemá trest smrti
v našem právním státě co dělat.

- Ahoj.
- Tady je moje kočička.

P72

A73
A74

P71

P73
P74

A75
A76
A77

A78

A79

A80

A81
A82

Možná nám zaplatí rundu.
V tom případě je vítán,
i kdyby měl rakovinu.

- Mám mu říct, aby si přisednul?
- Jasně…

Támhleten chlápek se zrovna nastěhoval
ke mně do sousedství. Má dítě.
Mají byt po Janne.

- Jasně že jsou…
- Nikdy jsem toho člověka neviděla.
Ale vezmi si třeba chřestýše…
Kousnul vlastně někdy někoho?

Kde platí zákony?
To vláda nás těma sračkama krmí.
Zrovna jako to s těma Rusákama…
Chceš snad říct, že Rusáci nejsou?

P75
P76

- Neměl bych ho pozvat mezi nás?
- Klidně.

Ten chlap se k nám nedávno
přistěhoval. Má dítě.
Bydlí v bytě po Jannem.

V právním státě, říkáš?
Vláda nás jen vodí za nos.
Jako s těma Rusákama…
Chceš snad říct,
že Rusáci nejsou?
- Jasně, že jo…
- Nikdy jsem ho tady neviděl.
Vem si například zmiji…
Uštkla kdy vůbec někoho?
P77

P78

P79

P80

P81
P82

Třeba za nás zatáhne rundu.
V tom případě bude vítaným
hostem, i kdyby měl rakovinu.

X

Dåligt?
Ja, det är för jävligt.
Du har flyttat in i femton va?
Vafan, ska du sitta ensam? Vafan kom
över och garva lite istället. Va?
Jag … jag har lite bråttom …
[Men den är väldigt gammal i alla fall.
Melodin … står och hackar här …]
Mamma. Jag går ut ett tag.
[… så har vi osedvanligt…]
Men ska du inte titta färdigt?
[… bättra på den där stålglansen så ha rvi
ikväll… riktigt lysande stjärna …]
Nä, det är inget bra.
Bara på gården, då.
Mm.
[… Sylvia Vrethammar. Ja!]
Jag ska i alla fall titta klart.
Är du här igen?
Är du här igen?
Jag vill va ifred.
Jag vill också va ifred.
Gå hem, då.
Gå hem själv. Jag har bott här längre än
du.
Vad är det där?
Det här?
Det är ju en Rubiks kub.
Är det ett pussel?
Ja.
Hmm
Vill du låna den?
Tills imorn.
Jag kanske inte är här imorgon.
Men tills i övermorgon då. Men sen får du
inte låna den.
Hur gör man?

P83
P84
P85
P86
P87

P88
P89

Špatný zprávy?
Jo, život stojí za prd.
Nastěhoval jste se tamhle
do patnáctky. Je to tak?
Nemusíte tu sedět tak sám.
Přidejte se k naší partě.
Ne, díky, mám naspěch.
Mami, jdu na chvíli ven.
Nebudeš se dívat až do konce?
-

A86

A83
A84
A85

Špatný zprávy?
Jo, život stojí za hovno…
Zrovna jste se přistěhovali do čísla 15, že?

Mami… jdu ven.
To se ani nebudeš koukat na televizi?
-

Nemusíte tady sedět tak sám.
Pojďte se k nám pobavit.
Ne díky, mám naspěch.
A87

A88
A89

A90
A91

P96
P97
P98
P99
P100
P101
P102
P103

A96
A97
A98

A102
A103

Ne, nic tam nedávaj.
Nevzdaluj se z hřiště, ano?

Ne, mě to nebaví.
Ale zůstaneš jen před domem.

A99
A100
A101

Chceš to zkusit?
- Můžeš si ji nechat do zítřka.
- Možná tady zítra nebudu.
Tak teda do pozítří, ale dýl ne.

P90
P91

Tak se na to dokoukám sama.
Co tu zas děláš?
Co tu zas děláš ty?
- Chci být sama.
- Já taky.
Tak běž domů.
Běž si domů sama,
já tu bydlím dýl než ty.
- Co to máš?
- Tohle?
To je Rubikova kostka.
To je hlavolam?
Jo.

A104

Jak to funguje?

A92
A93
A94
A95

Chceš si ji půjčit?
- Můžeš mi ji zítra vrátit.
- Možná tu zítra nebudu.
Tak pozítří. Ale určitě.

A105

P92
P93
P94
P95

P104

Jak se to dělá?

Tak se teda budu koukat sama.
Tak seš zase tady…
To ty seš zase tady.
- Nechci, aby mě tu někdo rušil.
- Já taky ne.
Tak jdi domů.
Ty běž domů.
Já tady bydlím mnohem dýl než ty.
- Co to máš?
- Tohle?
To je Rubikova kostka.
To je nějaká skládanka?
Jo…

P105

XI

Man ska få sidorna enfärgade. Så här.

Du luktar konstigt.
Fryser du inte?
Nej.
Varför det?
Jag har väl glömt hur man gör.
Mm. Ses imorgon, då.
Mm …
Ok. I glädjens och samvarons tecken, tack
för ännu en kväll.
God natt kära du.
Din jävla gamla fetknopp.
Ses imorgon
Ja. Jocke! Du är bäst!
Du med.
Hjälp mig …
Hallå?
Snälla, hjälp mig …
Har det hänt nått?
Är du skadad?
Kan du resa dig upp?
Nej … Aj
Men, jag bär dig någonstans där du kan
ringa.
Aj aj, försiktigt.
Du väger ju ingenting.
Aj, din jävel. Aj aj.
… aldrig mer göra så
Gösta? Va fan, Gösta! Det var inte igår.
Och inte i år.
Jocke … Jocke …
Jag stod ju uppe på balkongen däruppe.
Han snackar ju om att det var någon
unge …

P106
P107
P108
P109
P110
P111
P112
P113
P114
P115
P116
P117
P118
P119
P120
P121
P122
P123
P124
P125
P126
P127
P128
P129

Musíš ji složit tak, aby
každá strana měla jednu barvu.
Takhle…
Jsi nějak divně cítit.
- Není ti zima?
- Ne.
- Jak to?
- Asi jsem zapomněla, jaký to je.
Tak ahoj.
Díky za další večer
v tak milé společnosti.
Dobrou noc, starouši.
Tak zase zítra.
- Jseš jednička, Jocke!
- Ty taky!
Pomoc!
Je tu někdo?
Pomozte mi, prosím.
Stalo se ti něco?
Jsi zraněná?
- Dokážeš sama vstát?
- Ne.
Tak já tě odnesu
k nejbližšímu telefonu.
- Opatrně.
- Jsi lehká jako pírko.
Do prdele!
Už to nikdy neudělám…
Gösto? Co ty tady? Sakra,
dlouho jsme se neviděli.
Jocke…
Jocke!
Byl jsem na balkoně
a viděl jsem…
-
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Každá strana musí být jednobarevná.

Takhle…
Divně voníš.
- Není ti zima?
- Ne.
- Jak to?
- Asi už nevím co to zima je.
Ahoj zítra.
Díky za další večer plný
přátelské nálady a veselí.
Dobrou noc, starej brachu.
- Nashle zítra.
- Seš nejlepší, Jockeu!
Pomozte…
Haló?
Pomozte mi, prosím.
Stalo se něco?
Není ti nic?
- Můžeš vstát?
- Ne…
Oh… vezmu tě
a odnesu tě k telefonu.
- Opatrně.
- Jsi lehká jako pírko.
Doprdele!
Už nikdy víc…
Gosto? Ježiši neviděl jsem tě
ani nepamatuju. Nejmíň rok.
Jocke…
Jocke!
Byl jsem na balkoně a viděl jsem…
-

XII

Viděl jsem Jockea a to dítě…
-

A129

Viděl jsem Jockeho
a to dítě….
-

-

Bylo to někde tady.

P130

Så såg jag Jocke och så någon liten unge.
Jo.
Kattunge?
Jak bylo to dítě velký?
Nebyl to trpaslík?

A131

Jak starý bylo to dítě?

P131
Stalo se to někde tady.

Ustup.
Co to sakra je? Bože!

A150

A146
A147
A148
A149

A144
A145

Takže to ani nedostáváš
žádné dárky k narozeninám, že?

Tvoji rodiče… ti to přece musí vědět.

Co myslíš tím "víceméně"?
Kdy máš narozeniny?
Nevím.
Copak neslavíš svoje narozeniny?

To je krev!
Kdo má tohle sakra na svědomí?
Jak se ti to povedlo?
Stačilo s tím kroutit.
Teď už voním líp?
Ehm, jak se jmenuješ?
Eli.
- A jak ty?
- Eli?
Já jsem Oskar.
- Kolik je ti?
- 12… víceméně.
Kolik tobě?
12 let, 8 měsíců a 9 dní.
A142
A143

A151

-

P132

A132
A133

To nikdy nedostáváš
dárky k narozeninám?

A134
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A138
A139
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Uhni kousek.
Co je tohle? Panebože!
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P150

To je krev!
Kdo to, sakra, udělal?
Jaks to dokázala?
Jen jsem s tím otáčela.
Už nejsem tak cítit?
Jak se jmenuješ?
Eli.
- A ty?
- Eli?
Já jsem Oskar.
- Kolik je ti let?
- Dvanáct… přibližně.
A tobě?
Dvanáct let, osm měsíců
a devět dní.
Jak to přibližně?
- Kdy máš narozeniny?
- Já nevím.
Ty neslavíš narozeniny?
Rodiče to přece musejí vědět.

P133
P134

A130

Nä.
Hur stor var den?
Kan det ha vart en dvärg?
Det vet jag inte. Det var alltså här
någonstans förstår ni.
Nä men flytta på dig för fan.
Vafan är det där för någonting? Å fy
satan!
Vafan …
Det är ju blod för faan alltså.
Vem fan har gjort det här?
Hur gjorde du?
Jag vred. Luktar jag bättre?
Ehh, Vad heter du?
Eli.
Vad heter du?
Eli?
Ja.
Mm. Aa. Oskar heter jag.
Hur gammal är du?
Tolv. Ungefär.
Du då?
Tolv år. Åtta månader. Och nio dagar.
Vadå tolv ungefär?
När fyller du år?
Jag vet inte.
Men, liksom … när har du födelsedag och
så? Dina föräldrar, dom måste ju veta!
Så du får aldrig några presenter?

XIII

Nej.
Du kan få den här, om du vill.
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P164

Den är din.
Jag fattar inte hur du gjorde.
Ska jag visa dig?
Nu. Visa.
Man måste börja med hörnen …
Så tar man den här sidan. Och så sätter
man … Och gör så där. Äh nej. Så där var
det ja. Ser du. Så. Där.
"Han smet in och ut bland trädskuggorna,
sprang fort och tyst och aktade sig för att
komma ut i ljuset. Snart återvände de för
att vakta porten, muttrande och svärande.
Bilbo var räddad!"
Ja, då slutar vi för idag. Har alla lämnat in
lapparna till friluftsdagen på torsdag?

P168
P169
P170
P171
P172
P173
P174
P175
mP176
P177
P178

P167

P165
P166

Ja …
Bra. Tack för idag, då.
Oskar, ska du inte …?
Nej, jag har lite att göra.
Conny kom!
Kort, lång kort … kort kort.
Vad var det för papper du skrev på?
Vaddå "papper"?
Få se.
Nej.
Vadå "nej"? Ge hit den.
Vem ska prata med hans morsa nu då?
Men vafan. Vänta.
Oskar … Grisen!
Jag ramlade på rasten …
… jag ramlade på en sten.

Ne.
Můžeš si ji nechat,
jestli chceš.
Je tvoje.
- Nechápu, jaks to dokázala.
- Chceš to ukázat?
- Tumáš. Tak ukaž.
- Nejdřív ty krajní.
Pak tuhle stranu. A pak…
Takhle, vidíš?
Ne, takhle. Ještě tuhle…
Běžel rychle a tiše a přitom
se držel ve stínu stromů,
aby se ukryl před světlem.
Brzy se stráže k bráně vrátily,
něco si mumlaly a nadávaly.
Bilbo byl zachráněn.
Tak to by pro dnešek stačilo.
Odevzdali jste všichni
přihlášky na čtvrteční výlet?
Hodina končí. Děkuji vám.
- Oskare, ty nepůjdeš?
- Ne, musím něco dodělat.
Dělej, Conny.
Co sis to psal?
Cože?
Ukaž mi to.
Ne.
Jak to, že ne? Naval to.
Do prdele, kdo to teď
vysvětlí jeho mámě?
Počkej na mě!
Oskare.
Čuníku!
Upadl jsem o přestávce.
- Zakopnul jsem o kámen.

A152
A153

Ne.
Můžeš si ji nechat, jestli chceš.

Je tvoje.
Nechápu, jak se ti to povedlo…
Chceš to ukázat?
- Tumáš. Pokračuj.
- Začneš s rohama.
Potom tahle část. A musíš…
Takhle…
Ne, takhle. A potom…
"… proplétal mezi stíny stromů,
běžel rychle a tiše
a vyhýbal se slunci,
a tak se brzy s bručením a proklínáním
vrátili na stráž ke dveřím.
Bilbo jim unikl."
Dobrá… To je pro dnešek vše.
Dali jste mi všichni od rodičů podepsané
povolení ke čtvrtečnímu výletu?
Tak tedy můžete jít.
- Oskare, ty nepůjdeš…?
- Ne, musím ještě něco dodělat.
Pospěš si, Conny.
Co sis to tam zapisoval?
Co tím myslíš?
Ukaž mi to.
Ne.
Jak to myslíš že ne? Koukej to navalit.
Doufám, že to nechceš žalovat mamince?
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A171
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Počkejte na mě!
Oskare…
Čuníku!
O přestávce jsem upadnul.
- Zakopnul jsem o kámen.
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A180
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Älskling,
du måste va försiktig. Mmm?
Kort. Lång. Lång. Kort. Lång.
Kort. Lång. Lång. Kort. Lång.
Precis.
Här.
Vad har hänt?
Här.
Några klasskompisar.
Var går du i skolan egentligen?
Oskar. Du.
Mm?
Du ska slå tillbaka.
Mm …
Du har aldrig slagit tillbaka? Eller hur?
Börja nu. Slå tillbaka. Hårt.

Men dom är tre stycken.
Då får du slå ännu hårdare.
Slå tillbaka mer än vad du vågar. Då
slutar dom.
Men om dom …
Då hjälper jag dig.
Jag kan det.
Kom! Kom!
Du, flytta på dig.
Mm?
Jag behöver vara här!
Varför det?
Så …
Äh. Nu ska vi se … kort. Kort.
S .. O … V … G … .
Håll avståndet. Inte för nära, inte för långt
borta. Håll avståndet.
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P180
P181
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P183
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P185
P186

P187
P188
P189
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P191
P192
P193
P194
P195
P196
P197
P198
P199
P200
P201
P202
P203
P204

- Ale broučku…
Musíš dávat pozor, kam šlapeš.
Tečka, čárka, čárka,
tečka, čárka…
- Tečka, čárka, čárka
tečka, čárka. - Přesně tak.
Tumáš.
Co se ti stalo?
Tady.
Pár spolužáků…
- Kam chodíš do školy?
- Oskare, poslouchej…
Musíš jim to vrátit.
Ty ses nikdy nebránil.
Je to tak?
Tak se braň. Vrať jim to.
Pořádně.
- Jsou na mě tři.
- O to víc se musíš bránit.
Musíš je praštit mnohem víc.
Pak ti dají pokoj.
- A co když…?
- Tak ti pomůžu.
Dokážu to.
Pojď se mnou.
Pojď.
Posuň se.
Překážíš mi.
Dělej.
Uvidíme. Tečka, tečka…
D…O…B…R…O…U
N…O…
Udržujte rozestupy.
Ani moc blízko, ani moc daleko.
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- Ach, zlato…
Musíš se líp koukat kam šlapeš.
Tečka, čárka, čárka, tečka, čárka…

- Tečka, čárka, čárka, tečka, čárka.
- Přesně tak.
Tady…
Co se ti stalo?
Tady…
Moji spolužáci…
- Kam chodíš do školy ty?
- Oskare, poslouchej…
Vrať jim to.
Nikdy ses nebránil…
Že ne?
Tak to udělej. Vrať jim to a tvrdě.

- Jsou tři.
- Tak se braň ještě tvrději.
Udeř na ně tvrději
než si troufáš a pak přestanou.
- A co když…?
- Tak ti pomůžu.
Můžu to udělat.
Pojď.
Pojď.
Hej… uhni.
Překážíš tady.
Běž.
Podívejme… tečka, tečka…
M…I…L…Ý…
Udržujte rozestupy.
Nebuďte moc blízko ani moc daleko.

XV

Så. Lugn.
Ja?
Jo … den där styrketräningen. I badhuset.
Kan man anmäla sig till den?
Man behöver inte anmäla sig. Det är bara
komma. Klocka sju.
Vill du göra det?
Mm … ja.
Bra. Du tränar. Sen kan du göra bom …
femtio gånger!
[spanska]
Öh, vänta lite.
Blandat.
Här.
Nä.
Synd.
Jag kan … prova en.
Förlåt …
Oskar. Tycker du om mig?
Ja. Jättemycket.
Om jag inte hade varit en flicka … hade
du tyckt om mig ändå?
Ja, det hade jag väl. Varför frågar du det?
Oskar. Hej.
Hej gubben!
Vad tidigt du kommer.
Hej pappa …
Hej.
Det finns folk som känner igen mitt
ansikte. Som vet att jag bor här.
Tillsammans med dig.
Du kanske inte ska?
Vad ska du annars ha mig till?
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P224
P225
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P221
P222

Pár lidí už ví, jak vypadám.
Vědí, že bydlím s tebou.

Asi jo.
Proč se ptáš?
Oskare! Vítám tě.
Nazdar, synku.
- Jdeš brzy.
- Ahoj, tati.

Jo, hrozně moc.
A kdybych nebyla holka,
pořád bys mě měl rád?

Udržujte rozestupy.
To je ono.
Dále.
Říkal jste, že můžeme
chodit po škole posilovat.
Můžu se přihlásit?
Nemusíš se přihlašovat,
stačí, když tam v sedm budeš.
Přijdeš? Výborně.
Když budeš trénovat,
bude z tebe silák.
Tak ahoj.
Počkej chvilku.
Pytlík bonbonů.
Vem si.
Ne.
Škoda.
Můžu… jeden ochutnat?
Promiň.
Oskare… Máš mě rád?

P228

- Radši bys neměl.
- K čemu bych ti jinak byl?

P212
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P220

P229

A231

A226
A227
A228
A229
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A225

A213
A214
A215
A216
A217
A218
A219
A220
A221
A222
A223
A224

A212

a vědí, že s tebou tady žiju.

Někteří lidé znají moji tvář

Myslím že jo.
Proč se ptáš?
Oskare! Ahoj!
Ahoj, synku.
- Jsi tu brzo.
- Ahoj, tati.

… měl bys mě rád i tak?

Měj se.
Počkejte ještě…
Směs bonbonů.
Tumáš.
Ne.
Škoda.
Můžu… jeden zkusit.
Promiň…
Oskare…
Máš mě rád?
Mám, a moc.
Kdybych nebyla holka…

Udržujte rozestupy.
Pěkně v klidu.
Ano?
Ten vzpěračský tréninkový
program po škole…
Můžu se do něj přihlásit?
Nemusíš se přihlašovat stačí,
když tam v sedm přijdeš.
- Chceš se do toho pustit?
- Ano. - Dobře.
Když budeš cvičit, tak zesílíš.
A206
A207
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A232

Možná bys to neměl dělat.
K čemu jinému jsem dobrý?

A211

A209
A210

A233
A234
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Kan du göra en sak för mig? Kan du låta
bli att träffa den där pojken ikväll?
Åtminstone.
[Passa! Bra! Det är bra, det är bra. Fint!
Det är bra. Passa! ??? Bra, bra, bra.]
Vafan.
Va fan tog Matte vägen?
Jag vet inte vafan han håller hus.
Vi får gå in o kolla.
Vafan?
Öh. Matte. Fan, taja får du göra hemma.
Matte! Det börjar ju nu!
Varför har du tagit bort handtaget?
Vad håller du på med?
Matte!
Skynda dig nu!
Släpp ner mig …
Släpp ner mig!
Hjälp!
Hjälp!
Vafan har du gjort med handtaget?
Hjälp!
Matte!
Hjälp!
Nu tar du fram handtaget och öppnar!
Hjälp!
Gå och hämta den där plinten.
Vilken plint?
Hjälp!
Där ute i gymnastiksalen.
Hjälp! Hjälp! Hjälp!
Ta tag där för i helvete. Kom igen här.
Jag tar i bakom ok. Ett. Två. Tre. NU.
Ett. Två. Tre
Hjälp! Hjälp!
Där är han.

P234
P235
P236

P232
P233

P230
P231

Co to má, sakra…
Proč to Mattemu
trvá tak dlouho?
-

Nemohla bys pro mě něco udělat?
Nechoď dneska večer
za tím klukem. Prosím tě.
-

A235
A236

Co to sak…?
Co tam Matte tak dlouho dělá?

Můžeš pro mě něco udělat?
Nechoď dneska za tím klukem, ano?
Prosím?
-

Hej, Matte…
Můžeš si ho vyhonit doma.
Matte, dělej.
Co ti tak dlouho trvá?
- Matte!
- Sundejte mě.

-

A237
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A242
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A244
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A246
A247
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Sundejte mě…
Pomoc!
Pomoc!
Pomoc!
- Matte!
- Pomoc!
- Otevři ty zatracený dveře!
- Pomoc!
Pomoc!!
Pomoc!!!
A251

A250

A249

Pusťte mě.
Pomoc!
Pomoc!
Pomoc!
- Matte!
- Pomoc!
- Otevři ty dveře, sakra!
- Pomoc!
Pomoc!
Pomoc!
Pomoc!
-

-

Hej, Matte…
Vyhonit si ho můžeš až doma.
Matte, pohni kostrou.
Co to tam děláš?
- Matte!
- Pusťte mě.

P237
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P239
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P243
P244

P245
P246
P247

-
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Ta ned mig härifrån.
Vafan har hänt?
Hur har du hamnat där?
Det var en gubbe …
Gubbe?
-En gammal gubbe. En gubbe.
Eli …
[… kommunistpartiets generalsekreterare
Leonid Brezjnev. Identiteterna har inte
kunnat fastställas på den man som igår
greps misstänkt för mord, respektive
mordförsök i Vällingby i västra
Stockholm. Identifieringen försvåras av
att mannen skadade sig själv allvarligt
före gripandet. Sport, Tomas …]

Det är bara att komma in. Gå mot
dörrarna så öppnar dom sig.
Jaa?
Förlåt, jag letar efter min pappa.
Är han inlagd här?
Vad heter han då?
Han är sjuk. Polisen tog honom.
Var kan han va då?
Då är han på plan sju, men man får inte
komma in där hur som helst. Jag kan
ringa.
Nej, det behövs inte.
Men lilla vän …
Får jag komma in?
En unge?
Vaddå för en jävla unge?
Varför i helsike skulle en unge vilja döda
Jocke?
Jag vet inte.
Men Jocke var ju den finaste, snällaste
människa du kan tänka dig. Jag ska slita

P248

P249
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P251
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P255
P256
P257
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P261
P262
P263
P264
P265
P266
P267
P268
P269

P270

- Sundejte mě!
- Co to vyvádíš?
Eli…
…podle generálního tajemníka
komunistické strany Brežněva.
Policie včera zatkla neznámého
muže a obvinila ho z vraždy
a pokusu o vraždu ve Vällingby
na předměstí Stockholmu.
Jeho identifikaci komplikují
rány na obličeji,
které si sám způsobil.
Krátce ze sportu…
Můžeš jít dál. Tudy.
Copak?
Hledám tatínka.
Leží u nás v nemocnici?
Jak se jmenuje?
Je nemocný.
Přivezla ho sem policie.
Nevíte, kde je?
Tak to bude v sedmém patře.
Ale tam nikoho nepouštějí.
Mohla bych jim zavolat…
Ne, to není potřeba.
Chudinka malá…
Můžu dál?
Dítě.
Jaký dítě?
- Proč by dítě zabíjelo Jockeho?
- Já nevím.
Jocke byl ten
nejhodnější člověk na světě.

- Sundejte mě dolů.
- Co tam nahoře děláš?

Eli…
… prohlásil generální tajemník
Komunistické strany Brežněv.
Neznámý muž byl včera zadržen
a čelí obvinění z vraždy
a z pokusu o vraždu
ve Vallingby poblíž Stockholmu.
Kvůli jeho poranění obličeje,
které si sám způsobil,
nebyla dosud zjištěna
jeho totožnost. A nyní ze sportu…
Pojď dál. Těmito dveřmi.

A252

A259

Ano?
Promiňte, hledám svého tatínka.
Byl přijatý do nemocnice?
Jak se jmenuje?
Je nemocný, přivezla ho policie.

A253
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A257

A256

A255

A265
A266
A267

Jocke je ten nejhodnější
člověk co kdy žil.

Víte, kde je?
Je nahoře v sedmém patře.
Ale je to oddělení s omezeným přístupem.
Můžu jim zavolat…
Ne. To je v pořádku.
Ach, ta chudinka…
Můžu dál?
Dítě…
Jaký dítě?
- Proč by dítě zabíjelo Jockeho?
- Já nevím.
A268
A269
A270
A271
A272
A273

A274
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den ungjäveln i stycken!
Oskar …
Mm.
Får jag komma in?
Titta inte. Men säg att jag får jag komma
in?
Ja, du får komma in.
Blunda då!
Hur kom du in?
Jag flög.
Visst.
Men du har ju inga kläder på dig? Du är
iskall.
Förlåt. Är det äckligt?

P271
P272
P273
P274
P275
P276
P277
P278
P279
P280
P281
P282
P283
P284

Kan vi inte bara ha det som vi har det?

Nehe.
Har jag chans på dig, eller?

Vadå?
Ja, asså.
Vill du bli ihop med mig?
Oskar. Jag är ingen flicka.

P293
P294

P292

P290
P291

P288
P289

Nej.
Bulleri, bulleribock. Hur många horn står
opp?
Eli, får jag chans på dig?

Jo.
Gör man nåt speciellt när man har chans?

P295
P296
P297

P285
P286
P287

Nej.
Är allt som vanligt?
Ja.

Já toho parchanta
roztrhám na kusy!
Oskare!
Pusť mě dál.
Nedívej se na mě.
Řekni, že můžu dál.
Můžeš jít dál.
Zavři oči.
Jak ses dostala dovnitř?
- Přiletěla jsem.
- Jo, jasně.
Nemáš nic na sobě.
Jsi studená jako led.
Promiň…
Hnusí se ti to?
Ne.
Bude zima bude mráz,
kam se, ptáčku, kam schováš?
Eli…
Nechceš se mnou chodit?
- Cože?
- No…
Chceš být moje holka?
Oskare, já nejsem holka.
No jo.
Tak chceš se mnou
chodit, nebo ne?
Nemůžeme to nechat tak,
jak to je?
Asi jo.
Dělá se přitom něco zvláštního,
když spolu dva chodí?
Ne.
Takže bude všechno jako dřív?
Jo.
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Roztrhal bych to
zatracený dítě na cucky.
Oskare!

Ne…
Mulisy bulisy velkej trám.
Kolik prstů tady mám?
Eli…
Nechceš se mnou chodit?
Co tím myslíš?
No…
Chtěla bys být moje holka?
Oskare…
Já nejsem holka.
Oh…
Ale chceš se mnou chodit nebo ne?

Můžu dál?
Nedívej se na mě.
Ale musíš říct, že můžu jít dál.
Můžeš jít dál…
Zavři oči.
Jak se ti podařilo dostat se dovnitř?
- Umím lítat.
- Jo, jasně…
Nic na sobě nemáš.
A studíš jako led.
Promiň…
Je to nechutný?

A290
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Nemůžeme to nechat tak jak to je?

A284
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A286
A287

A299

A288
A289

A300
A301

Asi jo…
Děláte něco zvláštního,
když spolu chodíte?
Ne.
Takže všechno zůstane stejný?
Ano.
A302
A303
A304
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Då har du chans på mig.
Va?
Då är vi ihop.
Säkert?
Ja.
Bra.
[Att fly är livet, att dröja döden. Din Eli.]
Lyssna på mig. Lågstadiet kommer med
mig härinne. Mellanstadiet börjar med fri
åkning.

P298

P299
P300
P301
P302
P303
P304
P305
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P314

P307
Isvak. Ja.
Jag menade isvak!
Vill du bada?
Akta med isvaken där borta!
Skulle du bada?
Nej.
Magistern, magistern.
Ja?
Jag måste gå och kissa.
Kissa vid trädet där.
Va. På isen?
Vad det spelar för roll? Det blir ny is. Gul.
P315
P316

Akta med ishålet där borta.
Uppfattat?
Avila, det heter isvak.

Vad ska du med pinnen till?
Jag ska slå dig. Om du försöker.

P317
P318
P319
P320

P313

P310
P311
P312

P308
P309

Har grisen plötsligt blivit modig?
Jag åker fram till dig och puttar ner dig.
Du kommer inte göra nånting Har jag rätt
eller?
Lilla grisen akta dig, annars tar …

Tak spolu budeme chodit.
Patříme k sobě.
Vážně?
Bezva.
Poslouchejte!
První stupeň bude
bruslit se mnou.
Žáci druhého stupně
bruslí sami.
Dávejte pozor na tu síru v ledu.
- Jasný?
- Pane Avilo.
- Říká se díru v ledu.
- Aha.
Chtěl jsem říct díru v ledu.
- Nechceš si zaplavat?
- Pozor na síru v ledu.
Tak chceš si zaplavat?
Ne.
Pane učiteli, chce se mi čurat.

- Běž se vyčurat tamhle za strom.
- Na led?
No a co?
Bude z toho žlutý led.
Na co máš tu tyč?
Abych tě s ní praštil,
když si něco dovolíš.
Čuník najednou dostal kuráž?
Strčím tě tam a ty si to
klidně necháš líbit.
Je to tak?
Dej si pozor, čuníku,

Tak spolu budeme chodit.

Budeme ty a já.
Vážně?
Dobře.
Poslouchejte!
Nízký ročník bude bruslit se mnou.

A305

A309
A310

Střední ročník bruslit sám.

A306
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A311

A308

A312
A313
A314
A315
A316

- Běž za strom.
- Na ledu?
Co na tom záleží?
Uděláš nový led. Žlutý led.
Na co máš ten klacek?
Abych tě s ním praštil,
jestli se o něco pokusíš.
Najednou je z tebe statečný prasátko?
Strčím do tebe
a ty se nezmůžeš vůbec na nic.
Není to tak?
Dávej pozor kam šlapeš, čuníku

Pozor na víru. Támhle.
- Rozuměli?
- Avilo…
- Říká se tomu "díra v ledu".
- Oh…
Já chtěl říct díru v ledu.
- Nechceš si zaplavat?
- Pozor na víru v ledu.
Tak chceš si jít zaplavat?
Ne.
Pane Avilo, musím jít čůrat.
A317
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P321
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Hej … det är bra … Jag vet inte. Ja …
Går moppen? … få se.

P333
P334
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Titta.
Kom då.
Men, magistern kommer ju, han kommer
bli helt galen ju.
Ska han bara stå där, eller?
Aaaiiiijjj … Aaaiiiijjj …
Vad håller ni på med där borta?
Oskar och Conny vad gör ni?
Ahhhhhh
Aaaiiiijjj …
Kom.
… kommer att ringa här till mig och fråga
vad jag har gjort för fel … jo, det kommer
dom, och vad ska jag svara då? Att tyvärr
min son har ingen pappa … Jo, det är det.
Nu kommer han.
Dom har ringt från skolan här och du får
prata med din pappa, för jag…

Tja Oskar. Så du skulle bada i alla fall?
Jag bara skoja.

P344
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P342
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P337
P338
P339
P340
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Alltså man får ju inte vara här egentligen.
Men det är några killar i 8b som brukar
vara där ändå. Och du, vet du? Idag då …
dom försökte slänga mig i en vak på isen.
Men jag …
Oskar …
Jag hade en pinne. Jag slog Conny så hårt
i huvudet att han fick åka till sjukhus.

pozor, ať tě nechytnu.
Podívej!
Pojďte už.
Nebo bude pan Avila zuřit.
To ho tu necháme jen tak stát?
Co se to tam děje?
Co to děláte, kluci?
Budou říkat, že je to naše vina.
Mám jim snad říct,
že můj syn bohužel nemá otce?
Jo, přesně tak.
Už je tady.
Volali ze školy.
Radši by sis měl promluvit
se svým otcem, protože já už…
Ahoj.
Nic mi není.
Já nevím.
Už jsi spravil moped?
Uvidíme.
Ahoj, Oskare.
Tak sis přece jen šel zaplavat?
Dělám si srandu.
Vlastně sem nesmíme.
Ale kluci z osmičky
sem stejně chodí.
A víš co? Dneska jsem…
Chtěli mě strčit do díry v ledu,
ale já se nedal.
Oskare.
Praštil jsem Connyho tyčí tak
silně, že musel do nemocnice.
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nebo tě dostanu…
Podívej!
No tak.
Pan Avila bude vyšilovat….

To ho tam máme nechat jen tak stát?
Co se to děje?!
Co to tady vyvádíte?
Ach ano, budou z toho vinit nás!
Mám jim snad říct,
že můj syn nemá otce?
Ano, to je!
Už jde.
Volali ze školy.
A radši si promluv s otcem,
protože já…
Ahoj.
Jsem v pořádku.
To nevím.
Kolo už jezdí? Uvidíme.

Ahoj, Oskare.
Takže sis nakonec šel zaplavat?
To byl jen vtip.
Sem se normálně nesmí chodit.
Ale některé větší děti
se tady přesto scházejí.
A víš, co se stalo? Dneska…
Chtěli mě strčit
do díry v ledu, ale já…
Měl jsem takovej klacek a praštil jsem
Connyho tak silně, že musel jít na
pohotovost.

XXI

Oskar?
Ja?
Hurra!
[… le lite grann. Du har väl redan förlåtit
mig, eller hur. Ta nu min hand och krama
den hårt. Du vinner ingenting på att vara
tvär. Låt mig få viska hur mycket jag
tycker om dig än. Låt mig förklara för dig
att jag har dig kär. Ge mig din hand nu, ge
mig din kärlek. Ta mig i famnen igen.
Förlåt, förlåt, jag är din, bara din. Kom
närmre mig …]
Vad var det för grej vi skulle göra?
Vi ska blanda. Det gör inte alls ont. Men
du behöver ju bara sticka dig i fingret.
Eli? Eli?
Gå. Försvinn!
Dom hade fan fått såga upp honom ur
isen. Det är ju bara att gå till snuten nu.
Vafan nojjar du för? Gösta, vafan nojjar
du för?
… förhör och saker.
Äh men, vafan
Vaddå.
… dom kanske sätter in mig i en sånt där
rum och … lyser på mig med en lampa
och…
Och Jocke va … asså vi var så här jävla
nära.
Jag är ledsen, jag kan inte.
Det finns ju faktiskt nåt som heter
vittnesplikt …
Fan.
Fan.
Ni sitter och surrar om "jävla fin
människa" och allt det där. Jag har
ingenting kvar nu när han är borta.

Oskare.
Co?
Bravo!
-

A352
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Oskare…
Jo?
Výborně!
-

P346
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Co tu budeme dělat?
Sbratříme se. Nebolí to.

P349
P350
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A364
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Pořád jenom melete o tom,
jaký to byl príma chlapík…
Ale teď když je mrtvý,

Je to tvoje povinnost,
byl jsi svědkem zločinu.
Bože…

Co tím myslíš?
Můžou mě zavřít
do jedný z těch místností…
… a svítit mi světlem do očí…
- Jocke a já jsme si byli tak blízcí.
- Promiňte, ale nejde to…

Co jsi tady chtěl dělat?
Spojíme naši krev…
Nebolí to.
Stačí když se trochu řízneš do prstu.
Eli?
Uteč!
Běž pryč!
Museli ho vyříznout motorovou pilou.
Běž říct policajtům, co jsi viděl.
- Co máš za problém, Gosto?
- Budou se mě ptát…

Pořád jen melete,
jakej to byl skvělej chlap…
Ale teď, když je mrtvej,

Je to tvoje povinnost.
Jsi svědek zločinu.
Proboha.

No a co?
Mohli by mě zavřít
do takový místnosti
a svítit mi do očí.
- Jocke byl můj nejlepší kámoš.
- Promiň, ale já nemůžu.

Jen se trochu píchneš do prstu.
Eli?
Zmiz!
Uteč!
Museli ho vyříznout motorovou
pilou. Běž na policii.
- Na co ještě čekáš, Gösto?
- Budou mě vyslýchat.
P356

P357
P358
P359
P360

P361
P362
P363
P364

XXII

Ingenting!
Men Lacke …
Nej men sluta då med det där jävla!
Kommer inte med ditt jävla "Lacke,
Lacke". Du fattar inte ett skit. Du är kall.
Du är helt jävla iskall … Ska man köra
över dig där …
Det där skötte du ju jävligt snyggt Lacke.
Hörru, Ginia, men vänta då.
Men Ginia snälla, för fan, vi kan väl
snacka om saken?
Hörru …
Släpp mig, släpp mig!
Ja, men ge fan i det där!
Men vänta då. Tog du min tändare?
Jag menade inte så där. Ginia.
Jag älskar ju dig
Vafan …
Nej.
Ja, jag såg inte den!
Som vanligt…
Mm … Visst. Nu tar jag den ser du.
Du kan ju alltid drömma!
Mm.
Du börjar.
Mm. Självklart.
Jaha, får vi storfrämmande?
Godafton i stugan!
Jaha. Här sitter ni och har det bra?
Ja.
Så Oskar är här?
Mm. Tja …
Pappa, det är din tur.

P365
P366

Nikdo to nechápe.
Uklidni se, Lacke.
Ginio, prosím tě… Počkej!
Nemůžeme si spolu promluvit?

už nic na světě nemám.
Nic…
- Ale Lacke…
- Přestaň.
Tohle na mě nezkoušej.
Ty to nechápeš.
Jsi studená jak psí čumák.

P369
P370
P371
P372

P367
P368

P373
P374
P375
P376
P377
P378
P379
P380
P381

P382
P383

A máš tu Oskara…
Jak vidíš.
Tati…
- Hraješ.

Neblbni…
Pusť ji!
Počkej…
Sebrals mi zapalovač.
Já to tak nemyslel, Ginio…
Miluju tě.
Co to sakra…?
Ne…
- Já si toho nevšimnul.
- Jako vždycky.
- Ale tentokrát tě dostanu.
- To určitě.
Hraješ první.
- Podívejme, kdo přišel.
- Dobrý večer vespolek.
- Vypadá to, že si užíváte.
- Taky že jo.
P384

P385
P386
P387
P388

A372
A373

Nikdo to nechápe…
Jdi se omluvit, Lacke.
Ginio, prosím… Počkej!
Můžeme si o tom aspoň promluvit?

tak mi nic nezůstalo.
Nic…
- Ach, Lacke…
- Přestaň!
Nech si to svý "ach, Lacke"!
Ty to nechápeš.
Jsi studená jako psí čumák.
A376
A377
A378
A379

A374
A375

A380

Nemyslel jsem to tak, Ginio…
Miluju tě.
Co se to sakra…?
Ne…
- To jsem nečekal.
- Ty to nikdy nečekáš.
- Ale tentokrát tě dostanu.
- Sni dál.
Ty první.
- No podívejme kdopak to tady je.
- Dobrý večer vespolek.
Vypadáte, že se skvěle bavíte.
Jako za starých časů.
To je pravda.
A Oskar je tady…
Jasně…
Tati…
- Jsi na tahu.

No tak…
Slez z ní!
Počkej… Odnesl sis můj zapalovač.
A381
A382
A383
A384
A385
A386
A387
A388

A389
A390
A391
A392
A393
A394
A395
A396
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P396

P389
P390
P391

[Centrum]
Det är ju fel, fattar du? Ja, men så vi
räknade ut liksom att det skulle bli perfekt
va och så fick de något fel på vinkelhaken
eller vafan mätstickan eller vafan dom
använder va så oj, oj så blev det fel från
början. Javisst! Och så bara mer och mer
fel va. Och nu går man här mellan husen
va och så känner man plötsligt att …
Det var en jävla trafik ikväll…

P398

Ja, ja. Men vi har ju gäster nu…
Vad varmt och skönt ni har det här.
Så det fanns lite hemma ändå?
[Att fly är livet, att dröja döden. Din Eli]

Jo, men kom in!
… så måste man ställa sig frågan vad är
det för jävla material? Blåbetong hela
skiten kanske. Kan lova, det går rakt in i
knoppen på dig. Och vad händer då? Jo,
börjar det växa naglar i huvet på dig. Det
går dåligt va….
Ginja. Vart fan har du varit?

P402
P403

P401

P400

P399

P397

P394
P395

P392
P393

Men vafan gör du? Jag måste få snacka
med dig för fan. Men jag har varit så jävla
orolig ju.
Men vad fan är det med dig?
Nej! Ta bort dom. Jag vill inte vara här.
Nej!
Men jag måste ju få hålla om dig för fan.
Jag har ju varit så jävla orolig. Hörru! Nu
tar du det jävligt lugnt. Är du inte klok?
Släpp mig. Ajjj
Vad i helvete är det med katterna? Gösta,
nu tar hand om dina jävla katter nu.
Öppna din jävel!
Ajjjjjj! Släpp mig! Ajaaaaaaaaa! Ge fan

- Ale máme hosty.
Útulný hnízdečko.
Jako doma, co?
BUĎ ODEJDU A BUDU ŽÍT,
NEBO ZŮSTANU A ZEMŘU. ELI.
Všechno je v háji, chápete?
Myslel jsem, jak to bude skvělý,
ale nějak to špatně vyměřili.
Od začátku to šlo mizerně.
A bylo to čím dál tím horší.
Když jdu kolem těch baráků…
Dneska večer
se tu dveře netrhnou.
Tak pojď dál.
-

Ginio?
Kde ses, sakra, toulala?
Co se děje? Dělal jsem si
o tebe starosti.
- Co je to s tebou?
- Nech mě na pokoji.
Ne…
-

Otevři, ty hajzle!
Pusťte mě! Ne!

A397
A398
A399

A400
A401

A406

A405

A404

Co se děje?
Dělal jsem si starosti.

Ginio? Kde jsi sakra byla?

Jen pojď dál.
-

Dnes večer je tu nějak rušno.

- Máme hosty.
Je tady pěkně útulně.
Takže přece sis něco ulil?
"Musím odejít a žít nebo
zůstat a zemřít." Tvůj Eli.
Dopadlo to úplně špatně.
Mělo to být skvělé,
ale špatně to vypočítali.
Od začátku to bylo špatně.
A jenom se to zhoršovalo.
Takže když jdeš kolem těchhle budov…

A407

A402
A403

A408

Otevři dveře, ty parchante!
Pusťte mě! Ne…

-

- Stalo se něco?
- Nech mě být!
Ne…
A409

A410
A411
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i … Aaaahhhh
Oskar? Är det du?
Ja.
Är du vampyr?
Jag lever på blod. Ja.
Är du … död?
Nej. Märks inte det?
Men liksom … är du gammal?

P404
P405
P406
P407
P408
P409
P410
P411
P412
P413
P414
P415
P416
P417

P424
P425

Jag är tolv år. Fast det har jag varit väldigt
länge …
Är ni liksom fattiga?
Ser du ägget där?
Mmm …
Om man sålde det så skulle man kunna
köpa ett kärnkraftverk? Det är sant.
Aaa … sure.
Lägg ditt finger här.
Hmm …
Ehhh … Dom där ringarna, vart har du
fått dom ifrån?
Jag ska gå hem nu. Jag ska dela ut reklam
imorgon.
För att tjäna pengar?
Mm.
Men du kan ju få pengar av mig.
Här. Ta om du vill!

P426
P427

P418
P419
P420

Du har snott dom. Av folk du har dödat.
Eller hur?

P429
P430

P428

P423

P422

P421

Jag har fått dom.
Av vem då?
Olika.
Jag vill gå hem nu. Om jag får?

A430

A412
A413
A414
A415
A416
A417
A418
A419
A420
A421
A422
A423
A424
A425

- Oskare, to jsi ty?
- Jo.
Ty jsi upírka?
Živím se krví… Jo.
Jsi…
…mrtvá?
Ne.
Ty to necítíš?
Ale…
Jsi stará?
Je mi dvanáct.
Ale je mi dvanáct už dlouho.
Jste chudí?
Vidíš tamhleto vejce?
Kdybys ho prodal, můžeš si
koupit atomovou elektrárnu.
Vážně.
Jo, jasně.
Dotkni se ho prstem.
Odkud máš ty prsteny?

A439
A440

A434
A435

To jsi ukradl…
… lidem, které jsi zabil, že?

Jdu domů.
Zítra musím roznášet letáky.
Aby sis vydělal?
Můžu ti dát peníze.
Tumáš. Vezmi si jestli chceš.

Oskare, jsi to ty?
Jo.
Ty jsi upír?
Živím se krví… Ano.
Jsi…
… mrtvý?
Ne.
Copak to nevidíš?
Ale…
Jsi starý?
Je mi dvanáct.
Ale je mi dvanáct už dlouho.
Ty seš jako chudej?
Vidíš to vejce támhle?
Když ho prodáš, tak si můžeš
koupit celou atomovou elektrárnu.
Opravdu.
Jo, jasně…
Dotkni se ho prstem.
Odkud máš ty prstýnky?

A436
A437

A431
A432
A433

A438

- Dostal jsem je.
- Od koho?
Od různých lidí.
Chci teď jít domů.

A427
A428
A429

A426

Už musím domů.
Zítra budu roznášet letáky.
Aby sis vydělal?
Můžu ti peníze dát.
Tumáš.
Vem si je, jestli chceš.
Tys je ukradla.
Lidem, co jsi zabila.
Je to tak?
- Dostala jsem je.
- Od koho?
Od různých lidí.
Chci jít domů.
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Nu jävlar ryker det ser du, farsans
frimärkssamling. Vilken jävla lirare va.
Ett frimärke. Åttio tusen. Åttio lakan.
Bara fixa fram en intressent vet du. Jag
kommer inte pruta. Jag säger bara Nej.
Det finns andra. Folk står i kö. Då kan vi
tjacka det där fina torpet … Finns fan inte
vackrare trakter. Vi flyttar dit ut. Bara du
och jag. Höra lärkan sjunger och potatis
och rödbetor.

Lacke, du måste hjälpa mig.
Ja, ja. Visst.
Det där barnet. Hon måste ha smittat mig.
Jag vill inte leva.
God morgon, god morgon! Ser bra ut det
här. Kommer nog få åka hem idag. Känns
väl skönt?
Ska bara öppna den här. Och ta ett litet
blodprov på dig.
Så där. Så.
Du.
Ja.
Skulle du vilja öppna persiennen?
Ja, visst kan jag göra det.
Ge mig mössan! Ge mig den! Har du
problem eller nåt? Ge mig den! Men ge
mig den! Är du dum i huvudet eller?

Kom igen nu Conny!
Ta i lite nu Conny!
Är du både blind och döv?
Vafan.

P431
P432
P433
P434
P435
P436
P437
P438
P439
P440
P441
P442
P443
P444
P445
P446
P447
P448
P449
P450
P451
P452
P453
P454
P455
P456
P457

Jestli mě pustíš.
Je na čase prodat tu
tátovu sbírku známek.
To byl frajer,
jediná známka…
…za osmdesát tisíc,
osmdesát litrů.
Až najdu správnýho kupce.
Nehodlám smlouvat.
Koupíme si tu pěknou chalupu.
Na venkově je tak krásně.
Můžeme tam spolu žít.
Poslouchat, jak ptáčci zpívají
a pěstovat zeleninu…
Lacke, musíš mi pomoct.
To víš, že jo.
Ta holka…
Musela mě něčím nakazit.
Už nechci žít.
Dobré ráno!
Vypadáte dobře. Nejspíš
vás dneska pustíme domů.
Máte radost?
Jen to rozepnu.
A naberu vám krev.
Tak…
Prosím vás…
Nemohl byste vytáhnout rolety?
Jistě. Beze všeho.
Dej sem tu čepici!
Tak dělej!
Co blbneš? Dej ji sem.
Tobě snad přeskočilo?
Dej ji sem.
Běž si pro ni, Conny!
- Nedej se, Conny.
- Nebo jsi hluchej i slepej?
A444

A443

80,000. Osmdesát táců.

Jestli mě necháš.
Je načase to prodat…
Tátova sbírka známek.
Byl to pašák. Jedna známka…

A441
A442

A445
A446
A447
A448
A449
A450
A451
A452
A453
A454
A455
A456

Poslouchejte…
Mohl byste zvednout roletu?
Jistě… Žádný problém.
Naval tu čepici. Dělej!

Pokud se podaří najít kupce.
Za míň to neprodám…
Pak si koupíme tu pěknou chatičku.
Na venkově je tak překrásně.
Budeme tam spolu žít.
Poslouchat, jak ptáci zpívají
a pěstovat si vlastní zeleninu…
Lacke, musíš mi pomoct.
Jistě…
To dítě…
Musela mě nějak nakazit.
Nechci už dál žít.
Dobré ráno!
Vypadá to nadějně. Dneska
vás pravděpodobně pustíme domů.
Nebude to pěkné?
Jenom to odemknu.
A vezmu vám vzorek krve. Ták…
A457
A458
A459
A460
A461
A462
A463
A464
A465
A466
A467

Co máš za problém? Dej mi ji.
Co seš zač, nějakej debil?
Dej mi ji.
Do toho, Conny!
- Bojuj…
- Seš slepej nebo jenom hluchej?
-
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Tja.
Tja. Vad gör du?
Du, får jag låna nycklarna?
Vaddåra?
Jag ska hem.
Visst. Här.
Tack. Ses.
Ja.
Vem är det som bestämmer hemma hos
dig va?
Jasså du Conny …
Vad skrattar du åt då?
Hör du dåligt Conny?
Har du ont i örat?
Hör ju bara hälften så mycket.
Ska jag hjälpa dig?
Tja.
Hej.
Du måste bjuda in mig.
Vad händer om jag inte gör det?
Vad händer om du går in ändå? Finns det
nåt här, eller?
Nej. Du får komma in!
Vem är du?
Samma som du.
Vadå? …
”Vad glor du på? Va?
Är det mig du glor på?
Skrik, då. Skrik!”
Det var det första jag hörde dig säga.
Jag dödar inte folk.
Nej, men du skulle vilja. Om du kunde.
För att hämnas. Eller hur?

P458

A468

A470

- Kdo u vás doma šéfuje?
- No no…

- Jasně. Tady je máš.
- Díky. Uvidíme se později.

- Ahoj…
- Jak se vede?
Půjčíš mi svoje klíče?
Chci jít domů.

- Jasně. Tumáš.
- Díky. Měj se.

A471

A469

P460

- Kdopak u vás doma rozhoduje?
- Tak co…

- Nazdar.
- Co je?
- Můžu si od tebe půjčit klíče?
- Chci jít domů.

P461

A472

- Čemu se směješ?
- Copak jsi hluchej, Conny?

P459

P462

- Čemu se směješ?
- Ty nějak špatně slyšíš, Conny.

A473

P463

A488
A489

Aby ses pomstil. Nemám pravdu?

Stojí ti něco v cestě?
Ne!
Můžeš jít dál!
Co jsi zač?
Jsem jako ty.
Jak to myslíš?
Na co čumíš? Co?
To koukáš na mě?
Tak křič!
Kvič!
To byla první slova,
která jsem od tebe slyšel.
Já nezabíjím lidi.
Ale chtěl bys, kdybys mohl…

A477
A478
A479
A480
A481
A482
A483
A484
A485
A486
A487

A490

A474
A475
A476

- Čau.
- Ahoj.
Musíš mě pozvat dál.
Co se stane, když nepozvu?
Co se stane, když vejdeš bez pozvání?

P478
P479

P467
P468
P469
P470
P471
P472
P473
P474
P475
P476
P477

P464
P465
P466

- Ahoj.
- Ahoj.
Musíš mě pozvat dál.
Co když to neudělám?
Co se stane,
když i tak půjdeš dál?
Brání ti něco?
Ne!
Můžeš jít dál.
Kdo jsi?
Jsem jako ty.
Jak to?
Na co tak čumíš? Co je?
To koukáš na mě?
Tak zakvič!
Zakvič!
To jsou první slova,
co jsem od tebe slyšela.
Já nezabíjím lidi.
Ale chtěl bys,
kdybys mohl…
Aby ses pomstil.
P480
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P481
P482
P483
P484

Můžeš si půjčit maminčiny šaty.

A495

A491
A492
A493
A494

… jo.
Oskar, jag gör det för att jag måste.
Bli mig lite.
Snälla Oskar. Bli mig lite.

P485

A496
A497
A498
A499
A500

Je to tak?
Jo.
Já zabíjím, protože musím.
Vžij se na chvíli do mojí kůže.
Prosím…
Vžij se do mě.
-

[Kvar i min bil, kvar från igår, din mörka
parfym, din doft av ditt hår. Jag vill inte
höra men du ekar kvar, alt som du sa: „Du
måste ge dig av.“
Kvar i min bil, på sätet där bak, en
sönderläst tidning, en torr bit choklad,
hela mitt hjärta krossat som glas, slängt
när du sa „Du måste ge dig av.“.]
Du kan låna en klänning av min mamma.
Oskare…
Otevři mi.
Co tam děláš?
Jsem na záchodě. Už jdu.
Otevři mi, Oskare.
-

Oskar? Kan du öppna?

P486
P487
P488
P489
P490

A502

Kan du öppna upp? Vad gör du där inne?
Ja, jag kommer! Jag sitter på toa!
Oskar, kan du vara snäll och öppna nu?
Jag står här ute med mat och jag hittar inte
nycklarna.
[Hej. Jag är inne i badrummet. Gå inte in
är du snäll. Vill du träffa mig ikväll?]
[Jag tycker så mycket om dig. Din Eli.]
Fan, man ser ju ingenting …
Nej!
Släpp mig, ajjjjjjj
Tack.
Oskar. Jag måste åka.

P493
P494
P495
P496
P497
P498
P499
P500
P501
P502

A511

A503
A504
A505
A506
A507
A508
A509
A510

A501

P491

JSEM V KOUPELNĚ. NECHOĎ TA,
PROSÍM. CHCEŠ SE VEČER SEJÍT?
MÁM TĚ MOC RÁDA. TVOJE ELI.

A512

P492

Nic nevidím…
Ne!
Pusť mě!
Děkuju.
Oskare…
Musím zmizet.
KDO ZABIL MUŽE V LEDU?
Haló? To jsi ty, Oskare?
Tady Martin. Pan učitel se ptá,
jestli přijdeš večer na trénink.
Proč?
[Vem mördade mannen i isen?]
Hallå? Oskar, är du där?
Ja.
Tja. Det är Martin. Magistern undrade om
du skulle komma på träningen ikväll.
Hur så?

Ano.
Já to dělám, protože musím.
Vžij se na chvíli do mé situace.
Prosím… vžij se na chvíli do mé situace.
-

Můžeš si půjčit
některé z šatů mojí mámy.
Oskare…
Pusť mě dovnitř.
Co to tam provádíš?
Jsem na záchodě. Už letím.
Pusť mě dovnitř, Oskare…
-

Ahoj, jsem v koupelně. Prosím nechoď tam.
Chceš si dnes večer někam vyjít?
Mám tě opravdu rád.
Tvůj Eli.
Nic nevidím…
Ne!
Slez ze mě!
Děkuju ti.
Oskare…
Musím odejít.
KDO ZABIL MUŽE V LEDU?
Haló? To jsi ty, Oskare?
To jsem já, Martin. Pan Avila chtěl
vědět, jestli dneska večer přijdeš.
Proč?
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Vet inte. Han bara undrade, kanske ville
att du skulle komma?
Jag vet inte.
Du förresten. Jag tyckte det var bra det
där du gjorde mot Conny.
Han behövde det.
Fan vad bra han spelar!
Tycker du?
Ja. Men du kommer väl på träningen
ikväll?
[Bad]
Bra Oskar …
Hej.
[spanska]
Hej Oskar.
Hej.
Nu börjar vi med vattengymnastik!
Skynda dig nu då!
[A flash in the night …
A flash in the night …]
Kom igen Oskar. Kom igen. Vamos
Vamos Uno, dos. Uno, dos. Ta i
ordentligt …
Va?!
[A flash in the night …
A flash in the night …]
Ring brandkåren! Det brinner!
[In the changing of the season, releasing
one lost nam, the scar once healed forever
dissolving in the rain. A twig snapped in
the clearing, a glimpse of golden skin, my
face within. A flash in the night … A
flash in the night …]
Stick! Ut! Flytta på dig!
Vet du vem jag är?
Ja.
Bra … Då fattar du.
Vi ska ha en liten tävling nu. Du stannar

P503
P504
P505
P506
P507
P508
P509

Prostě to chtěl vědět.
Asi chce, abys přišel.
Já nevím…
Hele, to bylo fakt dobrý,
cos udělal Connymu.
- Zasloužil si to.
- Hraje to dobře.
Myslíš?
Tak přijdeš večer?

A513
A514
A515
A516
A517
A518
A519

Asi to prostě chtěl vědět.
Možná chce, abys přišel.
Ještě nevím…
Mimochodem, to bylo dobrý…
co jsi udělal Connymu.
- Zasloužil si to.
- To je herec…
Myslíš?
Tak přijdeš dneska?

Ahoj, Oskare.
Ahoj.
Pojď, začneme s vodním aerobikem.
Honem!
-

- Dobře, Oskare.
- Ahoj…
A521
A522
A523
A524

A520

Ahoj, Oskare.
Ahoj.
Nejdřív se rozcvičíme ve vodě.
Pospěš si!
-

Dělej, Oskare!
Hýbej se…

- Výborně, Oskare.
- Dobrý den.

P511
P512
P513
P514

A525
A526

P510

P515
P516

Zavolejte hasiče! Hoří!
-

A527

P517

Zavolejte hasiče! Hoří!
-

A528

Cože? Bože…!
P518

A529
A530
A531
A532
A533

Padej!
Zmizte!
Víš, kdo jsem?
- Ano…
- Dobře. Tak ti to došlo.
Dáme si malou soutěž.

A ještě jednou, Oskare!
Hejbni kostrou.
Raz dva, raz dva…
Cože? Proboha!
-

P519
P520
P521
P522

Vypadněte!
Ven!
Víš, kdo jsem?
- Jo.
- Bezva. Pak víš, co tě čeká.
Zahrajem si takovou hru.
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under vattnet i … tre minuter.
Fixar du det gör jag bara nån liten rispa.
Fixar du det inte så … sticker jag ut ena
ögat på dig.
Ett öga för ett öra, va. Okej?
… men det går ju inte …
Det är ditt problem.
Tre minuter. Passa på att andas. Fem …
fyra … tre … två … ett …!

Jimmy.
Håll käften!
Conny, vi sticker!
Håll käften sa jag!
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Vydržíš pod vodou…
…tři minuty.
Když to dokážeš,
jen tě trochu škrábnu.
Ale když ne,
tak ti vypíchnu oko.
- Oko za ucho, jasný?
- Ale to přece nejde…
Je to na tobě.
Tři minuty.
Radši se zhluboka nadechni.
Pět, čtyři, tři…
…dva, jedna.
- Jimmy!
- Drž hubu!
- Pojď pryč, Conny.
- Povídám, drž hubu!
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Ale když ne,
tak ti vypíchnu jedno oko.
Oko za ucho, jasný?
Ale to je nemožné.
To je tvůj problém.
Tři minuty.
Radši se pořádně nadechni.
Pět, čtyři, tři…
… dva, jedna.
- Jimmy…
- Drž hubu!
- Pojďme, Conny.
- Říkal jsem, abyste drželi hubu!
Titulky: MEVRT (mevrt@seznam.cz)

Zůstaneš pod vodou…
… tři minuty.
Když to dokážeš, tak tě jenom škrábnu.
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