
Seznam příloh na CD 

Příloha 1  Zadání dotazníku Vnímání filmů a seriálů 

Příloha 2  Odpovědi respondentů včetně jejich statistického zpracování 

  



Přílohy 

 
Příloha 1 Zadání dotazníku Vnímání filmů a seriálů 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

Zdroj: Vlastní tvorba prostřednictvím https://www.click4survey.cz/ [20. 4. 2017] 

  



Příloha 2 Odpovědi respondentů včetně jejich statistického zpracování 

1. Kolik filmů či jednotlivých dílů seriálu celkově zhlédnete průměrně za měsíc (ať už v kině, na 
DVD, v televizi či na internetu)? 

Odpovědi Procent (%) Počet odpovědí 
Žádný, či výjimečně jeden 5,20 12 
Maximálně čtyři 12,55 29 
Zhruba 5–10 30,30 70 
Více než 10 51,95 120 
 
2. Jak často navštěvujete kino? 

Odpovědi Procent (%) Počet odpovědí 
Maximálně jednou za rok 24,24 56 
Zhruba jednou či dvakrát za půl roku 52,81 122 
Jednou či dvakrát za měsíc 22,51 52 
Vícekrát během měsíce 0,43 1 
 
3. Sledujete filmy či seriály doma? 

Odpovědi Procent (%) Počet odpovědí 
Ano, především na DVD 1,73 4 
Ano, především v televizi 14,72 34 
Ano, především na internetu či je stahuji 47,19 109 
Ano, kombinuji předchozí možnosti 33,77 78 
Ne, doma sleduji filmy či seriály naprosto výjimečně 2,60 6 

 
4. Chcete vyrazit do kina. Zamyslete se nad tím, podle čeho se při výběru filmu většinou rozhodujete. 
Zaškrtněte tu možnost, která pro Vás osobně hraje při rozhodování nejdůležitější roli. Prosíme, 
přečtěte si nejprve pozorně všechny odpovědi, než jednu vyberete. 

Odpovědi Procent (%) Počet odpovědí 
Na výběru filmu se nepodílím. 0,87 2 
Film vybírám podle popisu obsahu. 6,49 15 
Film vybírám na základě doporučení od přátel. 1,73 4 
Film vybírám na základě plakátu, traileru či upoutávky. 9,96 23 
Film vybírám podle žánru, na který mám zrovna náladu. 9,96 23 
Film vybírám podle toho, který název filmu mě zaujme 
nejvíce. 

0,43 1 

Film vybírám podle dostupných recenzí a hodnocení (např. 
na ČSFD.cz, IMDb.com apod.) 

16,02 37 

O filmu rozhodujeme společně s osobou, s níž jdu do kina, 
na základě mnoha faktorů. 

48,48 112 

Ani jedna z výše uvedených 6,06 14 
 
  



5. Je pravděpodobné, že Vás při výběru filmu v kině ovlivňuje několik faktorů současně, nebo se 
vždy rozhodujete podle něčeho jiného. Znovu se prosím nad otázkou vlivu zamyslete a u každého 
z následujících faktorů rozhodněte, do jaké míry Vás dané tvrzení vystihuje. 

Odpovědi Počtu odpovědí  
Procent (%) 

 Zcela mě 
vystihuje 

Spíše mě 
vystihuje 

Spíše mě 
nevystihuje 

Vůbec mě 
nevystihuje 

Na výběru filmu se nepodílím. 5 
2,17 

14 
6,06 

46 
19,91 

166 
71,86 

Film vybírám podle popisu obsahu. 50 
25,94 

127 
54,98 

35 
15,15 

7 
3,03 

Film vybírám na základě doporučení od přátel. 32 
13,85 

122 
52,81 

67 
29 

9 
3,90 

Film vybírám na základě plakátu, traileru či 
upoutávky. 

53 
22,94 

90 
38,96 

58 
25,11 

30 
12,99 

Film vybírám podle žánru, na který mám 
zrovna náladu. 

67 
29 

99 
42,86 

44 
19,05 

21 
9,09 

Film vybírám podle toho, který název filmu 
mě zaujme nejvíce. 

7 
3,04 

21 
9,09 

81 
35,06 

122 
52,81 

Film vybírám podle dostupných recenzí 
a hodnocení (např. na ČSFD.cz, IMDb.com 
apod.) 

60 
25,94 

106 
45,89 

39 
16,88 

122 
52,81 

O filmu rozhodujeme společně s osobou, s níž 
jdu do kina, na základě mnoha faktorů. 

120 
51,95 

76 
32,90 

23 
9,96 

25 
10,82 

 
6. Nyní si představte situaci, že si chcete pustit film nebo seriál doma v TV. Co nejčastěji rozhoduje 
o tom, na co se budete dívat? Prosíme, přečtěte si nejprve pozorně všechny odpovědi, než jednu 
vyberete. 

Odpovědi Procent (%) Počet odpovědí 
Sleduji především své oblíbené filmy či seriály. 46,32 107 
V TV běží žánr, na který mám zrovna náladu. 8,23 19 
Pustím si TV a koukám na to, co zrovna dávají. 6,93 16 
Zaujme mě název filmu či seriálu, tak si TV pustím. 2,60 6 
Přátelé mě upozorní, že v TV běží či poběží zajímavý 
film či seriál. 

3,03 7 

V TV běží nebo poběží film či seriál, o jehož obsahu jsem 
si přečetl/a. 

5,19 12 

Viděl/a jsem upoutávku či trailer filmu či seriálu, které 
mě zaujaly, tak si TV v danou hodinu zapnu. 

10,39 24 

V TV běží nebo poběží film či seriál, o kterém jsem si 
přečetl/a dostupné recenze či hodnocení, proto TV zapnu. 

5,19 12 

Ani jedna z výše uvedených 12,12 28 
 
  



7. Je pravděpodobné, že Vás při výběru filmu nebo seriálu v TV ovlivňuje několik faktorů současně, 
nebo se vždy rozhodujete podle něčeho jiného. Znovu se prosím nad otázkou vlivu zamyslete 
a u každého z následujících faktorů rozhodněte, do jaké míry Vás dané tvrzení vystihuje. 

Odpovědi Počet odpovědí 
Procent (%) 

 Zcela mě 
vystihuje 

Spíše mě 
vystihuje 

Spíše mě 
nevystihuje 

Vůbec mě 
nevystihuje 

Sleduji především své oblíbené filmy či 
seriály. 

132 
57,14 

74 
32,03 

5 
2,16 

19 
8,23 

V TV běží žánr, na který mám zrovna náladu. 28 
12,12 

102 
44,16 

53 
22,94 

51 
22,08 

Pustím si TV a koukám na to, co zrovna 
dávají. 

14 
6,06 

44 
19,05 

67 
29 

109 
47,19 

Zaujme mě název filmu či seriálu, tak si TV 
pustím. 

5 
2,16 

57 
24,68 

80 
34,63 

89 
38,53 

Přátelé mě upozorní, že v TV běží či poběží 
zajímavý film či seriál. 

19 
8,23 

79 
34,20 

65 
28,14 

69 
29,87 

V TV běží nebo poběží film či seriál, o jehož 
obsahu jsem si přečetl/a. 

23 
9,96 

102 
44,16 

53 
22,94 

55 
23,81 

Viděl/a jsem upoutávku či trailer filmu či 
seriálu, které mě zaujaly, tak si TV v danou 
hodinu zapnu. 

39 
16,88 

104 
45,02 

46 
19,96 

42 
18,18 

V TV běží nebo poběží film či seriál, o kterém 
jsem si přečetl/a dostupné recenze či 
hodnocení, proto TV zapnu. 

23 
9,96 

85 
36,80 

65 
28,14 

58 
25,11 

 
8. Nyní se prosím znovu zamyslete nad tím, co všechno se může podílet na Vašem rozhodování při 
výběru filmu či seriálu (bez ohledu na to, zda jde o film v kině, v TV, na DVD či na internetu). 
U každé z následujících možností rozhodněte, zda Vás sama o sobě již někdy při výběru filmu či 
seriálu ovlivnila (ANO), či nikoliv (NE). 

Odpovědi Počet odpovědí 
Procent (%) 

        ANO      NE 
Žánr 215 

93,07 
716 
6,93 

Název 97 
41,99 

134 
58,01 

Popis obsahu 213 
92,21 

18 
7,79 

Trailer či upoutávka 194 
83,98 

37 
16,02 

Recenze či hodnocení 178 
77,06 

53 
22,94 

Doporučení od přátel 196 
84,85 

35 
15,15 

 



9. Nyní tyto možnosti prosím seřaďte sestupně podle toho, jak jsou pro Vás při výběru filmu nebo 
seriálu důležité. Na první místo dejte možnost, která je pro Vás nejdůležitější, a na poslední tu, která 
je pro Vás důležitá nejméně. 

Odpovědi Pořadí 
Žánr 2 
Název 6 
Popis obsahu 1 
Trailer či upoutávka 3 
Recenze či hodnocení 4 
Doporučení od přátel 5 

 
10. Nyní se prosím znovu zamyslete nad tím, co všechno se může podílet na Vašem rozhodování při 
výběru filmu či seriálu (bez ohledu na to, zda jde o film v kině, v TV, na DVD či na internetu). 
U každé z následujících možností rozhodněte, zda Vás sama o sobě již někdy při výběru filmu či 
seriálu ovlivnila (ANO), či nikoliv (NE). 

Odpovědi Počet odpovědí 
Procent (%) 

 ANO, toto tvrzení 
na mě spíše sedí. 

ANO, toto tvrzení na 
mě spíše sedí. 

Málokdy si pustím další pokračování filmu nebo další 
sérii seriálu jen proto, že znám první díl či sérii. 

55 
23,81 

176 
76,19 

Upřednostňuji, když název filmu či seriálu napovídá, 
o čem to asi bude. 

74 
32,03 

157 
67,97 

O film či seriál s nudným názvem se nebudu zajímat. 37 
16,02 

194 
83,98 

Vůbec mě nezajímá původní název filmu či seriálu, 
znám jen jejich české překlady. 

37 
16,02 

194 
89,98 

Když narazím na zajímavý název filmu či seriálu, 
najdu si o něm informace. 

169 
73,16 

62 
26,84 

Na film či seriál, jehož název je příliš obecný či 
nicneříkající, se nepodívám. 

25 
10,82 

206 
89 

Často přemýšlím o rozdílech mezi původním názvem 
filmu či seriálu a jeho českým překladem. 

139 
60,17 

92 
39,83 

Název filmu či seriálu by mě měl zaujmout. 136 
58,87 

95 
41,13 

Když někde narazím na film či seriál se zajímavým 
názvem, podívám se na něj (např. v TV, stáhnu si ho, 
podívám se na něj online nebo zajdu do kina). 

92 
39,83 

139 
60,17 

Pravděpodobně se podívám na pokračování filmu 
nebo seriálu, pokud se mi první díl či série líbila. 

222 
96,1 

9 
3,9 

V dnešní době mi přijde běžné, když zůstane název 
filmu či seriálu nepřeložený. 

191 
82,68 

39 
16,88 

Mám rád/a, když nevím, co si pod názvem filmu či 
seriálu představit. 

83 
35,93 

148 
64,07 

  



Vadí mi, když nerozumím názvu filmu nebo seriálu, 
který zůstal v originálním znění. 

44 
19,05 

187 
80,95 

Název filmu či seriálu pro mě není důležitý. 157 
68,97 

74 
32,03 

Nepřeložené názvy filmů nebo seriálů jsou pro mě 
atraktivnější. 

106 
45,89 

125 
54,11 

 
11. V lednu letošního roku vznikl návrh zákona o úředním jazyce, podle kterého by se zavedlo 
povinné překládání všech zahraničních nápisů, reklam, cedulí, názvů filmů apod. do češtiny. V Česku 
by tak musel být např. film Hunger Games přeložen a uveden jako Hladové hry. Důvodem má být 
fakt, že se 30 % českých občanů nedomluví cizím jazykem a že by tak zákon chránil domácí jazyk 
v době globalizace. Podpořili byste takový návrh? 

Odpovědi Procent (%) Počet odpovědí 
Rozhodně podpořil. 5,19 12 
Spíše podpořil. 12,55 29 
Spíše nepodpořil. 28,14 65 
Rozhodně nepodpořil. 54,11 125 
 
12. Uveďte alespoň jeden důvod, který Vás k Vašemu názoru vede.1 

Film tím ztratí svou originalitu. 
Nerealizovatelná píčovina, pokud bude muset distributor překládat cedule ve filmech. Bude mít tedy 
větší náklad na jeho uvedení, což se odrazí buď na ceně lístků a nosičů, anebo tu film prostě nevyjde. 
Obojí nicméně povede k nárůstu pirátského pořizování obsahu. 

Některé názvy jsou nepřeložitelné nebo se nedají přeložit s přesným významem. Pokud vím, názvy 
filmů a knih se při uvádění v ČR stejně neřídí překladem, často vede spíš marketing a chytlavost 
názvu pro veřejnost. Přesný překlad by podle marketingových znalců spíš na překážku. Gramotnost 
v alespoň jednom světovém jazyce by měla být pro všechny samozřejmostí. 

Kdo má zájem, má dnes k dispozici mnoho způsobů, jak si daný nápis přeložit do češtiny, pokud 
danému cizímu jazyku nerozumí. Názvy v původním znění jsou mnohdy mnohem výstižnější 
a zaujmou více, než přeložené do češtiny. Navíc dnešní generace dospívajících a mladých dospělých 
lidí (na něž je většinou zaměřena reklama či propagace filmů a seriálů apod.) již ve valné většině 
anglický jazyk ovládá. 

Spousta tzv. přeložených názvů filmů totiž není ve skutečnosti doslovný překlad, ale naprosté české 
přejmenování filmu. Občas ztrácí původní smysl. 
Zachování českého jazyka, obohacení jazyka neologismy v souladu s pravopisem českého jazyka, 
kulturní dědictví a bohatství. 
Některé názvy nejsou nepřeložitelné a zněly by směšně! 
Občas by to bylo BLBÝ. 
Je to kravina? :D Takhle, dle mého se názvy v zásadě překládat mají, ale povinně? Navíc leckdy bych 
dala přednost nepřeložení před „příliš kreativním přeložením“. Než Lovci duchů by byl lepší 
Supernatural, než Pán času Doktor Who, ale za „Nadpřirozeno“ nebo třeba „Nadpřirozené případy“  
nebo „Doktor Kdo“ bych se vyloženě nezlobila. To, že se tolik občanů nedomluví cizím jazykem, je 
v zato kolem a kolem samozřejmě spíš argument pro méně překládání a ne pro více překládání.     

                                                 
1 Názory respondentů necháváme v původním znění, opravili jsme pouze gramatické chyby a provedli 

drobné úpravy (např. interpunkčních znamének apod.). 



30 % občanů se nedomluví cizím jazykem, názvy v angličtině a originální znění s titulky mohou 
učení cizího jazyka podpořit. Zároveň ale mám ráda český dabing a český jazyk a bylo by mi líto, 
kdybychom o něj přišli úplně. Ale překládat do češtiny úplně všechno je hloupé a stejně se občas 
české názvy ani neujmou (Doctor Who – Pán času, Supernatural – Lovci duchů apod.) a vůbec 
nejlepší případ za všechny byl překlad Step Up na Let's Dance. Tady by možná překlad do češtiny 
byl užitečnější. :D  
Kolik jazyku znáš, tolikrát jsi člověkem. 
České alternativy pro názvy zahraničních filmu bývají zavádějící a někdy vyloženě stupidní. 
Autor má právo požadovat původní znění svého díla do všech jazyků. Fanoušci mají právo 
rozhodnout o podobě názvu ve vlastním jazyce. Překladatelé mají právo na práci. Ochrana jazyka se 
tímto nezajistí. Podporuji zákon zakazující výuku druhého a dalších jazyků na základních školách. 
Ale jinak: umění má právo na volnost vyjádření, proto bych do něj nezasahovala zákonem a nechala 
rozhodnutí na lidech. 
Nejsem proti zachování původních názvů různých zahraničních produkcí, avšak souhlasím 
s potřebou „ochrany“ národního jazyka v době, kdy se stává přirozeným jeho upozaďování v běžné, 
každodenní komunikaci, zejména mezi mladistvými. 

V dnešní době nepokládám za vhodné, aby bylo povinné překládat názvy filmů, které jsou 
v angličtině. 
Ne všechny názvy lze přeložit, aniž by byl zachován původní význam. 
V překladu názvu se může ztratit tvůrčí myšlenka. 
Podpora snahy o rozšíření uvádění filmů v originálním jazyce pouze s českými titulky v televizi. 
O filmu si každý něco může najít doma. Myslím, že na názvu nezaleží. Kdyby byl název švédsky, 
taky bych si o něm něco našla doma, protože bych názvu sama nerozuměla. 
Osobně sleduji seriály a filmy pouze v originálním znění, dabing a překlady do češtiny mi kolikrát 
přijdou scestné a neodpovídají originálu (např. K-PAX přeloženo jako Svět podle Prota). Tím, že 
budeme vše překládat do češtiny, se procento lidí, kteří se nedomluví, určitě nesníží. 
Není pro mě důležité překládat všechno – PC hry, filmy atd. Když mě něco zajímá a nerozumím, tak 
si to přeložím. 
Originální znění by mělo zůstat. 
Ne vždy je český překlad adekvátní k uvedenému filmu a zní to divně. 
V ČR by se měl používat úřední jazyk a ne cizí výrazy, kterým dost lidí nerozumí. 
Nemám TV a minimálně chodím do kina. Ale když už chci něco vidět, většinou v původním znění. 
Trénink mozkových závitů není nikdy na škodu. 
Základy anglického jazyka by měla ovládat většina populace. Není to důvod k zániku českého 
jazyka. Jestliže by byl název uveden v neméně známém jazyce, jsem pro přeložení názvu do češtiny. 
Je to obdobné jako se jmény cizích herců, zpěváků, moderátorů, aj. Zde by také nemělo být příjmení 
přechylováno do vzoru s -ová. Myslím, že se jedná o skutečné názvy/jména, a proto by se nemělo 
překládat.  

Kdo neumí, má jedinečnou příležitost se přiučit a najít si překlad, nikdy by mě nenapadlo to dávat do 
zákona. 
Důvod, že by se tak chránil domácí jazyk, mi přijde jako dobrý. 
Každá země preferuje svůj úřední jazyk. 
Souhlasím s faktem, že ne všichni hovoří plynně cizím jazykem a také nemusí jít o název filmu 
v angličtině. 
Neměli bychom diskriminovat ty, kteří cizí jazyk neovládají, či ho neovládají na dostatečně vysoké 
úrovni. 



Často jsou názvy v angličtině a ta je světový jazyk, tak proč řešit zákonem překládání názvů filmů… 
Pokud 30 % lidí se nedomluví cizím jazykem, tak musí mít problém i na dovolené v cizině… 
U filmů mi to nevadí, ale mnoho reklam a cedulí je skutečně v cizím jazyce, což podle mne není 
správné. 
Nežijeme ve vakuu, žijeme ve světě. 
Přeložené názvy často zní hloupě a mohou naopak velkou část potenciálních diváků odradit. 
Hloupost. 
Kvůli 30 % občanů by se nemělo omezovat zbylých 70 %, zmíněná menšina zřejmě ani nebude 
„cílovkou“ zahraniční produkce.  
Jazykovým zákonům obecně vůbec nefandím, trochu to zavání zbytečným nacionalismem. Na 
internetu lze bez problému najít i volné překlady názvu, pokud někdo původnímu nerozumí. Navíc 
jazykový zákon globalizaci jako takovou nezastaví, takže bude stále platit, že je nezbytné, aby se 
procento občanů, kteří neovládají žádný cizí jazyk, rapidně snížilo. 

Působí exoticky, zajímavě. Český překlad nemusí být přesný. 
Protože to velmi pravděpodobně ve výsledku ještě sníží vzdělanost v oblasti cizích jazyků a co se 
bude zavádět pak? 
Zni to zajímavěji v angličtině, mohlo by docházet ke špatnému a zkomolenému překladu. 
Čeština je v mnoha ohledech našeho života zastiňována jinými jazyky, a jelikož jsme hrdý národ, 
máme mít i právo názvy všech cizích názvů mít i v českém jazyce. 
Důvodů je nespočet. Byl to návrh komunistů, o kterém je zcela irelevantní vůbec uvažovat – radši 
bych jen protočil panenky a dále tento nesmysl ignoroval. 
Název pro mě není důležitý. 
Jako základní důvody vidím dva: zaprvé mnohdy nelze výstižnost originálního názvu přeložit nebo se 
o to překladatel nesnaží, za druhé výše uvedené zdůvodnění tohoto návrhu – neznalost cizího jazyka 
– není dle mého názoru vhodným důvodem k ochraně vlastního jazyka. 

Neznalost cizích jazyků. 
Původní znění je mnohem lepší. Většina překladů do češtiny vyzní opravdu špatně a to nemluvím o 
dabingu. 
Lidé by se měli vzdělávat a ne zůstat hloupí a všechno dostat jen tak. 
Mohlo by to motivovat zmíněných 30 % českých občanů k alespoň základní znalosti cizího jazyka. 
Některé vtipy, chytré narážky nebo i hraní si se slovy nejsou dost dobře přeložitelné, v krajních 
případech jsou záměrně názvy filmů či slogany u reklam změněny od originálu. To si myslím, že 
ubírá část aspektu dané/ho reklamy/filmu a brání vychutnání si filmu/reklamy/atd… v plné míře. 
Ne každý umí jazyky. 
Zbytečná byrokracie. 
Žijeme v Česku. 
Přeložit doslova vše nejde, může z toho vyjít hloupost. Podstatný je obsah a ne název. 
Jsme malý stát, angličtina je světový jazyk. V dnešní době je nutné umět alespoň základy a dle mého 
názoru znalost angličtiny není příčinou úpadku češtiny. 
Myslím si, že by měli zůstat originální názvy, nepřekládané. 
Překlad ne vždy vystihne podstatu (např. u frází). 
Žijeme v České republice, nevidím důvod, proč by to muselo být v angličtině. 
Spise bych podporovala občany (a hlavně děti), aby se učili anglicky. Líbí se mi kompromis: 
anglicky název, pokud je film v angličtině s titulky, a český název, pokud je film v češtině/dabovaný. 



Jazyk neznalost. 
Mám ráda originální znění. 
V jiných státech by také nerozuměli názvu například českého filmu Marečku, podejte mi pero. 
Lidé se mají vzdělávat, ne abychom my podporovali jejich lenost a nevzdělanost. Žádný zákon 
neošetří jazykové paskvily, které v rámci zachování zákona hrozí vzniknout! 
Každý má dneska možnost se naučit alespoň základy a existují mraky překladačů. 
Některé názvy filmů jsou terminologicky spjaty s místem jejich vzniku nebo mytologií daného 
regionu a překlad je pak spíše hanbou. 
Hunger Games je zrovna moje oblíbené série (knihy i filmy). Nechápu, proč by názvy musela být 
přeloženy. Žijeme v 21. století, kde angličtinu ovládá většina populace. Třeba série X-Men by se 
překládala jako X-muži WTF? S překladem názvů rozhodně nesouhlasím! 

Nevidím v tom absolutně smysl. Překladem se často i ztrácí význam názvu. Špatné řešení 
nevýrazného problému. 
Starší generace nemluvící AJ. 
V dnešní době kulturního prolínání je to nesmysl, každý člověk by měl mít minimální znalost cizího 
jazyka. 
Některé názvy není třeba překládat, člověk už to má zažité a je na to zvyklý. 
Čeština je dostatečně bohatý jazyk, tak proč nevyužít jeho možností. 
Hladové hry OMG, ne díky. 
Hloupost. 
Pokud to nemá český původ, může to mít vliv na jeho vnímání. 
Přijde mi nesmyslné překládat názvy, když to po překladu zní nelogicky. 
U některých názvů je to nesmysl, naopak podporuji možnost sledovat film či seriál v původním zněni 
s titulky před dabingem. 
Je to krok zpět. 
O to by se mela postarat ruka trhu – když to je pro film/seriál finančně výhodné, a‘t to přeloží. 
S takovou tu bude za chvíli zákon na to, ze které strany loupat vejce… Nehledě na to, že právě 
sledování filmu/seriálu v původním zněni (třeba s ENG nebo CZ titulky, pokud je třeba) je výborná 
cesta, jak si zlepšit úroveň angličtiny...  

Jazyk a vzdělání občanů, nebudeme přece negramoti. Originální název ze země původu neurčený pro 
překlad, marketing, atraktivita. Absurdita zákona. 
Motivace k výuce cizích jazyků. 
Angličtina je všude i bez cedulí. 
V dnešní době neumí jen opravdu malá část populace nějaký cizí jazyk. Myslím, že některé názvy 
jsou jen výsledkem určitého přirozeného procesu. Osobně mi přijde nesmyslné např. převádět 
příjmení žen jiné národnosti s českým -ová. (Trochu z jiného soudku, ale k věci). 

Protože některé názvy jsou nepřeložitelné, a občas lépe žádný překlad nežli špatný. Myslím obecně, 
že dabing mnoha super filmům a seriálům spíše škodí nežli pomáhá a poslech tvorby v originále 
pomáhá s výukou jazyků. 

Nemyslím si, že jazykové věci by se měli direktivně rozhodovat, spíše nechat na mluvčích jazyka, 
aby se s tím sami vypořádali. 



Žijeme ve 21. století, kdy jsme pod značným vlivem globalizace, svět se postupně zmenšuje 
a přítomnost cizích jazyků je toho přímou součástí. Měli bychom se spíše snažit o to, aby se čeští 
občané domluvili cizími jazyky, než abychom se snažili eliminovat jejich výskyt. Tím ničemu 
nepomůžeme, spíše naopak. S tím souvisí i všudypřítomný dabing. Sama jsem na něj zvyklá, nevadí 
mi a vím, že má vysokou úroveň, ale na druhou stranu díky němu nemáme dostatečný kontakt s 
cizími jazyky a osvojujeme si je obtížněji. 
To bychom taky místo Fast food mohli říkat Rychlé jídlo. A navíc, jazyk se vyvíjí a nelze ho 
konzervovat a nehýbat s ním.  
Některé názvy se z angličtiny špatně překládají (např. když obsahují nějakou slovní hříčku) 
a v dnešní době by pro nikoho neměl být problém si význam názvu najít, pokud mu nerozumí. Sice 
se mi nijak zvlášť nelíbí poangličťování češtiny, ale tenhle návrh zákona mi připadá násilný 
a nemyslím si, že by reálně něco změnil. U některých seriálů stejně většina lidí (alespoň v mém 
okolí) používá původní název, i když je do češtiny přeložen, např. The Big Bang Theory (a ne Teorie 
velkého třesku) nebo HIMYM (a ne Jak jsem poznal vaši matku). 
Preferuji filmy v originále, buď s českými titulky, nebo s anglickými titulky. 
Bez ohledu na to, kdo se domluví cizím jazykem, je potřeba chránit českou kulturu a český jazyk 
před vnějšími vlivy, které ho (bez debat) postupně vytlačují na periferii. Stačí si poslechnout 
libovolnou konverzaci dnešní mládeže a někdy, ač jsme od ní o pár let, se nestačíme divit. Starší 
generace by dokonce měly problém rozumět, o čem je řeč. Výskyt anglických označení je extrémní 
a bude jen dobře, když se tyhle vlivy aspoň trochu oslabí. 
Fakt, že 30 % občanů se nedomluví cizím jazykem, je alarmující. Adekvátní reakcí státu na něj by 
podle mne byla v první řadě osvěta a zvýšené investice do vzdělávání – návrh o úředním jazyce 
problém neřeší globálně. Některé názvy nelze uspokojivě přeložit, výsledky mohou být matoucí či 
neatraktivní, v důsledku mohou snížit atraktivitu daného produktu a dokonce poškodit jeho původce. 
Aby byly překlady kvalitní, stát by podle mne měl garantovat fundovanost překladatelů. Mám strach, 
že by se tomu nevěnovala dostatečná pozornost, a výsledkem by byly nekvalitní a matoucí překlady. 
Srozumitelnost, nutnost kvalitní práce s rodným jazykem. 
Vytrácí se souvislost s původním dílem; populistický, nacionalistický návrh. 
Přijde mi, že spousta myšlenek, ale i slovních hříček, zůstane viset v překladu a kazí celkoví dojem z 
filmu. Rovněž se domnívám, že sledování filmu v originále (třeba i s titulky) rozvijí jazykovou 
schopnost, zejména u dětí.  

Je mi to upřímně jedno. 
Název filmu není tak originální po překladu, myslím si, ze neznalost cizího jazyka neovlivni to, zda 
se dotyčný půjde či nepůjde (nerozhodne) pro dány film.  
Někdy zní český překlad příliš kostrbatě. 
Překládat vše povinně je nesmysl. 
Vznikly by nesmyslné názvy. 
Hloupost. 
Na akcích nebo fantasy filmu je původní název mnohdy zajímavější a vystihuje to název dané akce. 
Např. Hunger Games budou prostě nějaké hry, které mě budou zajímat. Hladové hry ve mě nevzbudí 
zájem a zaváni to agresivitou, která, ačkoliv ve filmu do jisté míry je, není prvotní plán tvurců. 
Většina, co umí anglicky, se pomocí originálního znění a popisů zdokonalí, a menšina, co to neumí 
přeložit, se může zeptat. A jelikož je jich málo, tak by mi to přišlo zbytečné. 
Některé názvy rozhodně lépe z ní v originále. 
Je to blbost. 
Některé názvy v češtině zní divně. 



Jako příklad uvedu název český název filmu American Pie – Prci prci prcičky. Kvůli těmto stupidním 
„překladům“ tento zákon nepodpořím. Překládání anglických názvů filmů navrch opravdu, věřím, 
ochrání domácí jazyk před globalizací (ironie). 

V budoucnu – kvůli práci je angličtina dnes vyžadována snad už všude. Anglické názvy pomůžou 
v zapamatování. A také kino můžou navštívit cizinci, kteří v Česku žijí a pracují výhradně pro 
zahraniční firmy.  

Není důvod překládat něco, co v češtině zní blbě. 
Některé české překlady jsou směšné. 
Název filmu beru jako jeho součást a špatným překladům se může záměr autoru pokazit. 
Nelze vše přeložit bez ztráty významu. 
Myslím, že v dnešní době není až takový problém si spoustu věcí přeložit díky nějakým aplikacím 
a dále se rozvíjet ve svých vědomostech, proto bych zákon nepodpořila. 
Čeština je bohatý jazyk a není třeba přijímat cizí slova. 
Doslovně přeložené názvy filmů většinou zní v češtině otřesně. 
Osobně mi to nevadí. Ale pro ty, kteří neumějí cizí jazyky, by mohl být název přeložený někde 
alespoň v závorce – nemusel by to být doslovný překlad, klidně jen volny překlad, aby to dívalo 
smysl. 

Ztráta originality. 
Zbytečný zákon, bez reálného dopadu na ochranu češtiny. 
Senioři. 
Jsou přednější zákony, o který by se mělo diskutovat. 
Žijeme v době, v jaké žijeme, a cizí jazyky jsou její součástí. Osobně mě to nijak nepohoršuje. 
České překlady (ať už názvů nebo překlady samotné) jsou velmi často nešťastné, nevystihnou smysl 
původního názvu. Již nyní v českých kinech tápu, na jaký film vlastně jdu, protože filmy znám pod 
jejich originálními názvy. Názvy velmi často o filmu nevypovídají vůbec nic.  

Někdy se nedá název filmu relevantně přeložit do češtiny. Myslím, že je to i způsob, jak se mohou 
lidé naučit cizí jazyk (slovíčka). 
Některé knihy a filmy jsou fenomény… Jejich název by měl být mezinárodní. 
Žijeme v ČR. 
Překládání všeho vede jen k prohlubování neznalosti cizích jazyků – země, kde se méně dabuje, jsou 
jazykově lépe vybaveny (např. Skandinávie, kde vše jde v původním znění s titulky). 
Některé názvy se špatně překládají a přeložené tak nevyzni. 
Jako jazyk malého národa by se čeština měla rozvíjet, ale zároveň také bránit přílišnému 
poangličťování. Alespoň ve veřejném/oficiálním vyjadřování by se neměly vyskytovat necitlivě 
počeštěné patvary nebo naopak nesrozumitelné anglicismy. 
Mnoho názvu by tímto ztratilo své kouzlo a v češtině by nezněly dobře.  
Taky nerozumím cizím názvům. 
Pokud by zůstaly oba názvy, tak bych si obohatil slovník. Rád vím, jak se film jmenuje (pouze 
v případě správného překladu). Někdy si jej snadněji zapamatuji. 
Většina názvů v originále je anglicky a to je jeden z hlavních světových jazyků, do Česka přijíždějí 
turisté z celého světa, kteří jsou pro naši zem důležití. Pravdou je, že již spousta slov v češtině, tak 
jako tak, má plno slov převzatých z angličtiny či němčiny. Takže se těch 30 % nezblázní. Svět jde s 
dobou. 

Určité názvy se přeložit zkrátka nedají, vždy hrozí  ,,ztraceno v překladu“. 



Nevidím důvod, kolikrát je originální název výstižnější než nucený český překlad. 
Není problém i pro ty, kteří se nedomluví cizím jazykem, se naučit aspoň těch pár cizích slov. 
Ohrožení češtiny v tom nevidím.  
S překladem může nápis, název atd. ztratit pointu, atraktivitu, doslovnost. Navíc zákon působí 
nacionalisticky a konzervativně, ve smyslu „nechceme tady nic ze zahraničí“. 
Někdy jsou prostě originální názvy lepší než překlad. 
Globalizace je nezastavitelný proces a společnost by se tomu měla postupně přizpůsobovat. Navíc 
násilné překládání má často za následek totální zmatení a často má překlad úplně jiný význam než 
originál. Naopak bych cizí jazyky propojila například možností sledovat filmy a seriály v originále 
s českými titulky, než vše překládat do češtiny. 
Názvy by byly komické. Takové filmy by do kina nikoho nenalákaly. 
Případný překlad by měl být záležitost majitele práv, tj. filmové, distribuční společnosti, TV atd. 
Jazyk je živý svým rozvojem, který se v té které době jeví jako křivení. Za národního obrození se 
v Čechách zapovídal vliv němčiny, v Rumunsku slovanských jazyků apod., což je vlastně puritánství. 
Změna je udržitelem životaschopnosti, ne konzervace. 

Protože je to blbost a otrocké české překlady mi vadí. 
Název v originálním jazyce nijak neovlivňuje produkt, zatímco český překlad často může znít hůře 
a produkt pak vypadá v očích zákazník méně atraktivně, především pokud je překlad nekvalitní, nebo 
pokud si nějakým způsobem hraje se slovy. 

Je potřeba vzdělávat obyvatele ČR v jiných jazycích a původní znění filmu tomu hodně pomáhá. 
Těch 30 % ať se dívá na TV NOVA a jejich seriály. 
Zbytečný zásah do podnikání. 
Některé věci jsou nepřeložitelné. 
Je to debilní návrh předložený komunisty.  
Věřím, že čím lépe budeme ovládat cizí jazyky, tím víc si budeme vážit sobě vlastní a krásné češtiny.  
Pokud ten návrh byl takhle zjednodušený, tak je to nedomyšlené.  
Menšila nehovořící anglicky má možnost si doplnit vzdělání :-) 
Není důležité. 
Jsem pro uvádění obou názvů. 
Nežijeme v 19. století.  
Vysvětlení se lze s trochou úsilí dopídit, takže oč jde? A jestli toho někdo není schopen, asi bude 
ducha mdlého i s mdlým vnímáním obsahu filmu, takže znovu, o co jde? 
Anglický název si kdokoliv může přeložit individuálně. 
Nemyslím si, že je vždy překlad ke prospěchu věci. A pokud někdo nerozumí, může si překlad 
vyhledat. 
Dostupnost slovníků, ať už papírových nebo online, je v současnosti dostatečná. 
Pro mě je to naprosto zbytečné a také mi některé překlady filmů/seriálů přijdou naprosto zavádějící, 
někdy až hloupé. 
Minimálně angličtina by měla být základem pro všechny. 
Jsme součástí globalizovaného světa, podobné návrhy vedou zpět k totalitnímu zauzlení. 
Občané malé země, jako Česko, mají znát aspoň jeden světový jazyk. 
Tyto věci by měly záviset na rozhodnutí autora, popř. distributora. 



Neříkám, že preferuji anglické názvy na každém rohu, na druhou stranu žijeme v globalizovaném 
světě a je třeba cizí jazyky ovládat. Takže takový zákon by zase jen podpořil českou pohodlnost 
a homogennost. Já naopak zastávám názor, že bychom se měli více otevírat světu – ale ne pasivně 
všechno přijímat. 
Jsme Češi. 
Podle mě by toto byl krok zpět. Lidé se mají rozvíjet, pracovat na svých schopnostech (tzn. i učit se 
jazyk). Navíc často názvy filmů v CZ a ENG (či jiném jazyce) nekorespondují, takže by to dost 
omezilo možnosti překladu. 

Problém, který by se měl řešit, je ona jazyková negramotnost, ne anglické názvy. Komunisti zase 
mají roupy a nevědí, jakou píčovinu by zas vymysleli. 
Je to úplná píčovina.  
Název je součástí uměleckého záměru filmu a při nešetrném přeložení může dojít k ztrátě některého 
významu. Například by podle této logiky měl nedávný snímek o české historii nést název „Lidoop“, o 
jehož užitečnosti pochybuji – nicméně latina je také cizí jazyk a člověk neznalý jazyka potřebuje 
český překlad. Hodně štěstí s nalákáním správného publika s něčím takovým. Rozhodně souhlasím se 
současným stavem, kdy je podnikána účelová snaha přeložit, popř. lokalizovat názvy filmů. V rámci 
příprav na nasazení na český trh musí distributoři zvažovat mnoho specifik českého trhu, potenciální 
neznalost jazyka je jedno z nich. Mělo by to být očekávaným úkolem pro marketingové oddělení 
distributora, ne zákonná povinnost. 
Logan: Rosomák...? Ne, děkuji. 
Zachování identity značek, protichůdnost ke globalizačním tendencím. 
Překlad do češtiny nedává občas smysl. 
Umělecká licence. Některé názvy překlad ničí. 
Už nežijeme v totalitě, všichni bychom měli být bilingvní.  
Je to anachronický nesmysl.  
Často nelze název seriálu výstižně přeložit, popř. by se ztratila pointa názvu, který figuruje např. 
i v seriálu/filmu samotném pak. 
Potřeba, aby se lidé vzdělávali v cizích jazycích. Nesmyslnost násilného překládání funkčních 
a kompaktních názvů. 
Zákony na ochranu jazyka jsou přežitek a v dnešní době nevhodný a nebezpečný nacionalistický 
nástroj. 
Není to potřeba. 
Překlad nikoho nezabije. Zdá se mi logické, aby v Čechách byly české nápisy. Sama, když jsem 
v cizině, používám tamní vícejazyčné cedule jako první a přirozený zdroj slovíček. 
Někdy název může být pro české publikum nepřeložitelný, ale v cizím jazyce dává smysl. 
Není to tak důležité, aby se tím měla zákonodárná moc zajímat, jsou věci důležitější. 
V případě reklam, cedulí na obchodech, aby jazykově nevybavený člověk věděl, co asi může 
očekávat. 
Domácí jazyk nemá postavení, v němž by musel být chráněn (je dostatečně „silný“). 
Zrovna u filmů by mi nevadil originální název, ale u reklam, cedulí a jiných nápisů, které vytlačují 
češtinu – a to kolikrát zcela bezdůvodně – mi to přijde relevantní a vhodné. Pokud je reklama spojená 
s cizí značkou a její slogan je krátký, nevadí mi cizí jazyk. Různé reklamy na české produkty či 
zbytečné vkládání angličtiny, aby byl produkt zajímavější, mně ale výrazně vadí.  
Jelikož nejde vše přeložit doslovně. 
Anglické názvy mi osobně nevadí. Někdy je český překlad až nepochopitelný, ale přesto si myslím, 
že angličtiny je všude moc. Jsme Češi, tak bychom se měli snažit zachovat si náš jazyk.  



Není důvod podporovat neznalost cizího jazyka.  
V dnešním globalizovaném světe je zbytečné se uzavírat lingvisticky do sebe. 
Nelíbí se mi toto, díky záměrnému vybrání názvu kvůli zvukomalbě. Originální název má nějakou 
zvukomalbu, která nese nějaký pocit, po přeložení je zvukomalba jiná a už to nese jiný pocit (či pocit 
pokroucený). 

Jména by se podle mého názoru nemela překládat. 
To by naše spoluobčany rozhodně nemotivovalo učit se cizí jazyk. Takhle  se neustále učíme jazyk 
během běžných činností jako sledování filmů. 
Originál. 
Těch 30 % bude určitě starší generace, která se angličtinu neučila, a ani si nemyslím že by se na 
takovéto filmy koukali. 
Špatně překlady.  
České překlady jsou často nepřesné a zní srandovně.  
Jak je výše uvedeno, některé názvy by v češtině zněly nesmyslně. Angličtinu dnes ovládá většina 
obyvatel, takže není třeba, aby byly názvy přeloženy. 
Překlad mnoho věcí zkreslí. Dále nemám strach o ochranu jazyka, co se tohoto tématu týče.  
Nemyslím si, že překládání názvů filmů by zamezilo globalizaci. Čeština, ať chceme nebo ne, 
přejímá slova z cizích jazyků, hlavně angličtiny (tablet, notebook, wifi,…) a to je normální proces. 
Pokud by tomu vláda zamezit chtěla, měla by dbát na zvýšení úrovně školství, kde se žáci učí 
používat svůj mateřský jazyk. Překlady filmů mi ve většině případů připadají stupidní a naprosto 
scestné. Navíc myslím, že např. u filmu Hunger games (i kdyby ho sledovali starší generace 
nemluvící anglicky) nepřicházejí o žádnou důležitou část filmu, bez které zcela jistě nepochopí děj, je 
to zkrátka jen název.  
Ani jí někdy nerozumím překladu. 
Proboha to snad ne… :D Překlady jsou šílené, myslím, že by se tomu raději měli vyhnout a nechávat 
původní názvy, jen ať se lidé učí. Nehledě na to, že překlad je velmi těžká disciplína a 100 lidí by 
přeložilo 100krát jinak. 

A komu by to prospělo? Podle mě bychom se spíš měli soustředit na to, abychom té angličtině vůbec 
rozuměli a ne naopak. 
I když je zachování jazyka úctyhodný cíl, původní název díla má většinou nějaký význam, který se 
ne vždy povede přenést i do překladu.  
Někdy je překlad horší než originální znění a nedokáže vystihnout podstatu.  Nemyslím si, že 
globalizaci se tímto vyhneme. Naopak bylo by fajn, kdyby v TV vysílali nějaké pořady v originálním 
znění. 

Valím oči, jak jen můžu, s čím to zase přišli, to je dobrý :D …Absolutně hloupost, nesmysl… Takže 
důvody: 1. Nesmysl. 2. Je to zastaralý komunistický názor. 3. Ztratí se vtipné aj názvy v překladu. 
4. těch 30 %, co se nedomluví, jsou asi starší osoby 60 let, kterých máme požehnaně asi, co? Zase 
nám tu někdo rejpá do budoucnosti, do které nemá co…  
Většina překladů nedává smysl nebo naopak prozrazuje děj filmu, který v originálním názvu nemá 
ani náznak děje. České názvy jsou mnohdy až směšné a občas postrádají smysl či nemohou 
vystihnout právě dvojsmysl originálního názvu. 

Neumím cizí jazyk, ráda bych věděla, o co se jedná 
Není potřeba. 
Neznalost jazyka starších občanů. 
Žádný. Je mi jedno, jak se ten film jmenuje, o název stejně nejde. 



Myslím, že názvy znějí lépe nepřeložené a měli by se tak ponechat. 
Nevím, proč by to tak mělo být! 
Každý, kdo tomu nerozumí, si název může v dnešní době přeložit na internetu a všude možně. 
V češtině se mi ty názvy moc nelíbí, i když mi o název filmu vůbec nejde. Spíše mi jde o obsah než o 
název. Navíc anglický jazyk je tak profláklý, že tomu musí rozumět už každý mladší generace.  
To fakt existuje, takový návrh? Nikdy jsem o něm neslyšel. Vím, že to přeženu, ale je to nacistická 
pitomost. Od nějakýho zamindrákovanýho blbečka. 
Souhlasím s ochranou našeho jazyku. 
Retardovanost jakýchkoli podobných návrhů. 
Znehodnocování díla. Ne vše lze přeložit, nebo jsou z toho nesmysly. 
některé názvy nelze přeložit, ztrácí význam.  
Protože jako celek je to nesmysl. U úředních věcí se to dá pochopit, ale dávat do zákona, že musí být 
přeložen zahraniční film apod., je prostě nesmysl. 
Snížil by potřebu znalosti cizích jazyků  
Lidé nejsou snad tak hloupý, aby si název nepřeložili pomoci překladače, když už tedy neznají jazyk.  
Pak názvy filmů přeložených do češtiny zní hrozně. 
Uvážím-li příklad s Hunger Games, nevidím důvod, proč to nepřekládat jako „Hladové hry", když 
samotná podstata, tedy "hladové hry", jsou ve filmu/knize přeloženy. Proto proč ne v názvu? 
Nesmysl. 
Některé věci jsou nepřeložitelné a zní to pak fakt blbě (např. „vysoká pětka“2 v českém překladu 
HIMYM). 
Negramotnost 
Originálním názvům rozumím. 
Jsem obyvatel ČR a tak předpokládám, že pro život v ČR nebudu potřebovat znalost všech jazyků 
světa k přečtení toho, co mi v ČR chce někdo sdělit. Ne všichni jsou géniové na cizí jazyky a mají IQ 
120. Např. angličtinu jsem se nikdy neučila, přesto pár slov ovládám, protože se na mne při práci 
„nalepily“. 
Znalost jazyka,  první představa o filmu. 
Co se týče názvů filmů nebo knih, tam tomu ještě rozumím, ale překlad všeho jen proto, že to stojí 
v zákoně… Copak jsme zase v totalitě? Nebo za obrození? Aby nám ta zlá angličtina nevytlačila 
češtinu? Hloupost. Jazyk se vyvíjí a uměle ho cpát někam, kde úzus není, by byl pouze zoufalá snaha. 
Přemíra anglicismů nebo (špatných) pokusů o vyjadřování v angličtině je sice mnohdy směšná, ale 
takovýto zákon by byl podle mě právě jen snahou o umělou purifikaci jazyka.  

Název je neoddělitelnou součástí filmu a autoři si ho zvolili z nějakého důvodu. To, že při volbě 
názvu existuje nějaký autorský záměr, by měl překlad respektovat. Pokud do češtiny lze název 
přeložit tak, aby to významově zůstalo stejné, nevadí mi překlady. Pokud ale název do češtiny jde 
přeložit jen těžko tak, aby to významově odpovídalo, měla by zůstat ponechána možnost nechat 
název v originále. Protože se jinak vytrácí ta myšlenka, kterou autoři filmu do názvu vložili, a divák 
je tak o to ochuzen (minimálně o tu možnost zamyslet se, jaké byly ty důvody, že se filmaři rozhodli 
pojmenovat film tak, jak se rozhodli). 
 
  

                                                 
2 Vysokou pětkou je míněno „high five“, tedy plácnutí. 



13. Mírně pokročilý uživatel jazyka rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k 
oblastem, které se ho bezprostředně týkají, a dokáže jejich prostřednictvím komunikovat. Ovládáte 
nějaký cizí jazyk alespoň na této jazykové úrovni? 

Odpovědi Procent (%) Počet odpovědí 
Ano, jeden. 43,72 101 
Ano, dva. 34,63 80 
Ano, více než dva.  16,88 39 
Ne, neovládám. 4,76 11 
 
14. Ovládáte angličtinu? 

Odpovědi Procent (%) Počet odpovědí 
Ne, angličtinu neovládám vůbec. 4,33 10 
Ano, jsem začátečník. 8,66 20 
Ano, jsem mírně pokročilý uživatel. 15,58 36 
Ano, jsem středně pokročilý uživatel. 25,11 58 
Ano, jsem pokročilý uživatel. 46,32 107 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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