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Oponentský posudek diplomové práce Bc. Terezy Valčíkové  

Tituly filmů a jejich překlady 

 
Předložená diplomová práce je věnována analýze překladů titulů filmů a seriálů, které 
vznikly v anglofonní oblasti a jejichž název byl přeložen z angličtiny do češtiny. 
Posuzován byl relativně nový jazykový materiál z let 1990–2015: tvořilo jej 625 titulů 
zahraničních filmů a seriálů a 200 titulů filmů a seriálů domácích jako kontrolní 
materiál. Tímto výběrem a shromážděnými daty je práce aktuální a přínosná pro 
lingvisty a zároveň i zajímavá čtenářsky. Vychází z promyšlené koncepce, vhodně 
stanovující nejen metodiku sběru materiálu (viz např. stejný počet titulů pro každý 
rok), ale i aspekty jazykových srovnávání originálních názvů a jejich překladů či 
sestavení a vyhodnocení dotazníku zaměřeného na vliv titulu na diváky při výběru 
filmu.  
 
Úvodní část práce (1. a 2. kapitola) stručně naznačuje problematiku překladu se 
zaměřením na umělecké tituly; dokládá diplomantčin dobrou orientaci v odborné 
literatuře i schopnost její aplikace na jazykový materiál (v dalších částech práce). Ve 
3. kapitole představuje jazykový materiál – užitečné je seznámení s Česko-
Slovenskou filmovou databází, z níž byly tituly excerpovány, včetně kritérií zařazení 
filmů do této databáze a vlastního výběru titulů k jazykové analýze. Jádro práce tvoří 
analytická 4. a 5. kapitola, výsledky pak stručně shrnuje závěr práce. Součástí práce je 
(obsahem, rozsahem i uspořádáním) adekvátní seznam použité odborné literatury, 
seznam tabulek a grafů a seznam příloh na CD (jsou dvě a obsahují zadání dotazníku 
a odpovědi respondentů včetně statistického zpracování). Práce jako celek má dobře 
promyšlenou kompozici, je přehledná, její text vykazuje velmi dobrou jazykovou 
úroveň. Obsah je vesměs věcně správně a srozumitelně formulován a vhodně členěn 
do kapitol a podkapitol (označených desetinným číslováním). Diplomantka prokázala 
pečlivost a důslednost při zpracování jazykového materiálu. Kladně je třeba dále 
ohodnotit snahu diplomantky zjišťovat a zohledňovat široké kulturně-historické a 
sociální aspekty (aluze) při (mnohdy nelehké) interpretaci titulů filmových děl, stejně 
jako to, že využila dotazníkového šetření, které přineslo zajímavá a pro praxi 
aplikovatelná zjištění.  
 
K práci mám některé dílčí připomínky, uvádím je tematicky a v přehledu: 
 
1. Pojetí a klasifikace jazykového materiálu 
Excerpovaný jazykový materiál je bohatý a různorodý, klasifikačních kritérií lze najít 
mnoho a různého charakteru, jejich vymezení a uspořádání není zcela jednoduché. To 
se projevilo zejména v podkapitole 4.2 Analýza titulů: všechny její části (4.2.1 – 
4.2.9) nepředstavují zcela homogenní kritéria – tato označení je přesto staví na 
stejnou úroveň. Některá kritéria se navíc mnohdy překrývají, a tak většina názvů patří 
do více takto vymezených kategorií (skupin), což dosvědčuje velké množství 
poznámek pod čarou odkazujících na další zařazení.     
 
2. Drobné obsahové nepřesnosti či nejasnosti 
2.1 s. 8: „Titul textu má výsadní postavení, jelikož je v dnešní době neodmyslitelnou 
součástí každého uměleckého (ale také např. vědeckého) díla.“ 
– Co přesně znamená: v dnešní době? A nebylo tomu tak vždycky?  
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2.2 s. 8–9: „Ve čtvrté kapitole nejprve na základě vlastní výzkumné sondy 
porovnáváme současnou délku filmových titulů s dřívější délkou, poté podrobněji 
popisujeme způsob analýzy excerpovaného materiálu...”  
– Co znamená současná a dřívější délka filmových titulů?   
2.3 s. 14: „Základním kritériem, které rozhoduje o použití adekvátních prostředků na 
překlenutí rozdílů mezi časem a prostorem vzniku a časem a prostorem percepce, je 
překladatelská koncepce.”  
– Je koncepce opravdu kritériem?  
2.4 s. 38: „Logické roztřídění titulů bylo náročné především pro jejich množství.” 
– Co znamená logické roztřídění, je to míněno terminologicky?  
2.5 s. 48: „Dnes neumírej (Die Another Day), 2002 – Originál znamená „Zemři jiný 
den“, rozkaz se tak změnil na zákaz. Čeština je jazyk, který často neguje (je v něm 
např. běžné na  rozdíl od angličtiny kumulovat zápory), čímž si tuto změnu 
vysvětlujeme.“ 
– Tvrzení, že čeština často neguje, je poněkud obecné a zjednodušující. Posun 
v překladu zde vychází mj. z jiné perspektivy přístupu. Celkově se však jeví 
závažnější důraz na dnešek, současný okamžik (oproti anglickému originálu). 
2.6 s. 51: Sloveso „scream“ může být buď podstatným jménem ve významu „křik“, 
„jekot“, „vřískot“, nebo slovesem ve významu „křičet“, „ječet“,  
– Nepřesně formulováno. 
2.7 s. 52: „Láska přes internet (You've Got Mail) … Z toho vyplývá potřeba formu 
titulu upravit, a tak došlo k transpozici sloveso – podstatné jméno.“ 
– V anglickém originálu je sloveso get, jemuž neodpovídá české podstatné jméno v 
překladu. Jako transpozici nelze chápat sémanticky ani slovotvorně. 
2.8 s. 53: „4.2.3 Číslo jako integrální součást titulu“ 
– Jde ve všech případech o vyjádření přesného množství, počtu? Nebo je to někdy jen 
číslice, např. pro uvedení dílu, pořadí?  
2.9 s. 55: „Já, mé druhé já a Irena (Me, Myself & Irene), 2000 – Mnohoznačná 
číslovka je zde použita ve významu „další“...“ 
 – O jakou číslovku zde jde? 
2.10 s. 103: „Rolničky, kam se podíváš (Jingle All the Way), 1996 – V originálu je 
příslovečné určení času začleněné do stavby titulu, zatímco v překladu jej tvoří celá 
věta vedlejší příslovečná místní.“  
– Pokud je překlad interpretován jako eliptický (s. 49: Rolničky jsou (všude), kam se 
podíváš), nejde jednoznačně o příslovečné určení.  
2.11 s. 104: „Na vlásku“ 
– Proč je to příslovečné určení?  
2.12 s. 130: „Total recall je podstatným jménem“   
– Jsou to dvě slova, první z nich v adjektivní platnosti.   
 
3. Interpretace: 
3.1 s. 41: „Úžasňákovi (The Incredibles), 2004 – Překlad obsahuje augmentativní 
příponu „-ák“. Oba tituly jsou pozitivně hodnotící.“  
– Motivace propriálního českého jména jako tvořeného augmentativní příponou (jako 
v případech typu chlap – chlapák) se nejeví jednoznačná; spíše jde o prostředek 
derivace substantivního názvu od (hodnotícího) adjektiva. Takto formulováno dále 
může implikovat zdroj pozitivního hodnocení jména právě ve slovotvorném procesu, 
ale jeho základ je již v motivujícím lexému (v jeho sémantice). 
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3.2 s. 42: „Co žere Gilberta Grapea (What's Eating Gilbert Grape), 1993 – Distributor 
v překladu zvýraznil expresivní zabarvení pro zvýšení atrakční funkce, titul mohl být 
přeložen jako „Co užírá Gilberta Grapea“.“ 
– V čem by se lišil překlad užírá místo žere, proč je zde uveden jako vhodnější?   
3.3 s. 45: „Padesátka, 2015“ 
– O jak stylově příznakový prostředek se v názvu Padesátka jedná?  
3.4 s. 50: „Zastav a nepřežiješ (Crank), 2006 … Překlad proto volí podmínkovou 
větu, která doslova postihuje téma filmu.“ 
– Český překlad je vyjádřen formálně souvětím souřadným (dvěma hlavními větami), 
event. lze chápat i jako několikanásobný přísudek ve větě (nikoliv podmínková věta). 
3.5 s. 60: „Ztraceni (Lost), 2004 – Překlad, který může být jmenným tvarem 
přídavného jména, prozrazuje oproti originálu množné číslo.“  
– Vzhledem k tomu, že v anglickém originálu je slovesný tvar, je i v češtině 
pravděpodobnější interpretace ve smyslu trpného příčestí. 
3.6 s. 62: „Gauneři .... titul tím ztratil rys příznakovosti.“  
 – Český lexém gauner není zcela bezpříznakový, je to slovo obecně české. Navíc 
v úzu bývá většinou vnímán jako negativně hodnotící. 
3.7 s. 72: „Pták ohnivák“ 
– Název omylem uveden ve skupině jmenných titulů se shodným přívlastkem. 
3.8 s. 94: „South Park: Peklo na zemi … Hlavní postavy vždy měly problémy kvůli 
chování, a tak překlad poukazuje na vyvrcholení jejich „snah“.“  
– Vynaložili skutečně postavy své úsilí, aby ostatním způsobily peklo na zemi?  

  
4. Formulační nepřesnosti nebo neobratnosti: 
4.1 s. 59: „V následujících překladech došlo k lehkému významovému posunu, aniž 
by byla porušena forma.“  
4.2 s. 60: „Likvidátor a o něco méně i „eraser“ spíše evokují nájemného zabijáka.“  
4.3 s. 61: „U některých překladů může být porušena forma, ale význam zůstává 
zachován.“  
– Porušena může být tatáž forma, při překladu je forma jednoho jazyka nahrazena 
formou jiného jazyka.  
4.4 s. 99:  „O tři roky později šla do kin adaptace prvního dílu románu..“ ; „… bylo již 
možno s daným jménem v titulu operovat.“;  s. 27, 54 aj.: ... a tím pádem 
– Adekvátnost formulací odbornému stylu.  
  
Závěr: Předložená práce Bc. Terezy Valčíkové splňuje požadavky kladené na 
diplomové práce, doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji v závislosti 
na průběhu obhajoby stupněm výborně, nebo velmi dobře. 
 
 
 
 
Praha 29. 5. 2017 
 
 
     
      doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. 
 


