
Posudek diplomové práce Bc. Terezy Valčíkové  

„Tituly filmů a jejich překlady“ 

 

Diplomová práce Bc. Terezy Valčíkové je věnována analýze titulů filmů a televizních 

seriálů z anglofonní oblasti, které byly v období 1990 až 2015 uváděny v kinech, v televizi či 

na jiných platformách v českém prostředí; v zásadě jde o problematiku vztahů mezi českými 

překladovými názvy a názvy originálními, ale také o představení a interpretaci případů, kdy 

byl titul (případně jeho část) ponechán v české distribuci v původní jazykové podobě. K dané 

problematice sice u nás existují jednotlivé dílčí studie, vesměs ale jde o práce starší a založené 

na jazykovém materiálu menšího rozsahu, než je ten, s nímž operuje autorka (625 

zahraničních titulů a 200 titulů českých v pozici kontrolního vzorku). Je tak třeba ocenit 

aktuálnost a obsáhlost podané analýzy. Problematika specifiky titulů textů v širokém smyslu 

slova, resp. komunikátů různého druhu, včetně filmů, je přitom nepochybně velmi podnětná 

pro lingvisty i pro badatele ve sféře umění a médií a je zajímavá i pro širší okruh čtenářů. 

Diplomová práce se skládá z kratší části teoretické a velmi rozsáhlé, soustavně a 

důkladně zpracované části analytické (rozbor titulů, vyhodnocení dotazníkového průzkumu, 

který ověřuje některé hypotézy), v níž spočívá jádro autorčina přínosu. Celková koncepce a 

kompozice práce jsou promyšlené. Výklad se vyznačuje přehledností a vstřícností vůči 

čtenáři. Úroveň autorčina odborného vyjadřování je velmi dobrá. Užitečný doplněk vlastní 

práce představuje chronologicky uspořádaný seznam probíraných titulů filmů a seznam 

tabulek a grafů (jež jsou připraveny velmi pečlivě) a rovněž přílohy umístěné na CD (znění 

dotazníku a odpovědi respondentů). Poněkud rušivě ovšem působí seznam použité literatury, 

v němž není zřejmé, podle jakého principu jsou jednotlivé položky uspořádány (řazení není 

ani abecední podle jmen autorů, ani chronologické, ani tematické). 

První kapitola diplomové práce se z obecného pohledu zabývá problematikou překladu. 

Autorka zde sumarizuje názory obsažené v klasických českých a slovenských publikacích 

věnovaných otázkám translatologie (zvláště Jiří Levý, Anton Popovič) i v některých 

publikacích novějších. Základní aspekty jednotlivých teorií překladu jsou postiženy 

bezpochyby dobře, zvláště starší teorie, které byly determinovány dobovými postoji a 

estetickými koncepcemi, by si však zasloužily i výraznější kritický komentář. 

Další kapitola shrnuje charakteristické rysy titulu, pojednává o jeho vývoji, typech a 

funkcích a o důsledcích, které ze specifické povahy titulu plynou pro jeho překlad. Odborná 

literatura k dané problematice je neobyčejně rozsáhlá, autorka při výkladu vychází z českých 

prací a z některých reprezentativních prací zahraničních. Šíře problematiky a snaha pojmout 



vše podstatné ovšem vedla k tomu, že vyjádření je někdy poněkud zkratkovité; platí to zvláště 

o stručné pasáži probírající vývoj titulu, která přitom svým zaměřením téma diplomové práce 

přesahuje. Na druhé straně důležité jsou výklady o různých formálních a sémantických 

posunech při překladu, protože (jak autorka náležitě ukazuje) tituly vzhledem k jejich 

krátkosti a zapojení do komplikovaného souboru vztahů (vztah k pojmenovávanému 

komunikátu, apel na potenciální recipienty, zakotvení v určitém jazyku a v určité kultuře) 

často nelze – mají-li v cílovém společenství adekvátně fungovat – překládat „doslovně“. 

Následující kapitola je věnována kritériím výběru titulů pro analýzu. Je třeba ocenit, že 

autorka přesně stanovila podmínky, podle kterých tituly z „nepřehledné masy“ materiálu do 

svého korpusu zařazovala, a vyhýbala se tak subjektivním rozhodnutím např. podle 

„zajímavosti“ či nápadnosti užitých formulací. Východiskem pro sestavení korpusu se stala 

internetová Česko-Slovenská filmová databáze; vybírány byly ty tituly, které měly 

v jednotlivých letech nejvyšší počet hodnocení od registrovaných uživatelů databáze. S tímto 

postupem jsou ovšem na druhé straně spojeny i problematické body. Vzniká tu otázka, zda 

můžeme tvrdit, že větší množství hodnocení znamená také vyšší sledovanost filmu, k níž by 

měla přispívat i zdařilost a atraktivnost použitého titulu. Zároveň vzniká nebezpečí, že nebude 

možno sledovat některé vazby mezi tituly v rámci utváření tzv. titulových řad, protože určité 

složky daných řad nebudou zvoleným kritériím odpovídat a zůstanou stranou pozornosti (to 

pak také z analýzy obsažené v další části práce vyplynulo). 

Zvlášť závažná a současně obtížná je pak klasifikace zkoumaných titulů. Autorka zde 

vychází spíše z pragmatických hledisek, která umožňují instruktivně vyzdvihnout rozmanité 

druhů shod a naproti tomu rozdílů mezi originální a překladovou verzí titulu. Tím se ovšem 

také na stejnou úroveň dostávají prvky značně heterogenní, neboť principy třídění nejsou 

jednotné; jednou se obrací pozornost na rysy povahy syntaktické (např. tituly větné a 

nevětné), jindy na rysy sémantické (propria, výrazy s číselným významem) nebo stylové 

(příznakové jazykové prostředky, zvláště expresivita). Důsledkem je, že se nemalé množství 

titulů zařazuje do několika skupin a je nutno neustále odkazovat na fakt, že titul přísluší také 

jinam. 

Zásadní autorčinou zásluhou ovšem je, že popsala, porovnala a interpretovala 

neobyčejně velké množství originálních a překladových titulů. Přitom se musela vyrovnávat 

s mnoha komplikovanými jevy jazykovými (polysémie, slovní hříčky, regionální a slangové 

výrazy, neologismy, frazeologie apod.) i kulturními (intertextové relace – citáty, aluze, 

odkazy na reálie). Zvlášť pozoruhodná je analýza tzv. titulových řad, tedy vzájemných 

návazností mezi tituly, resp. analýza způsobů, jak se s existencí těchto řad vyrovnávají 



překlady (řady jsou někdy zachovávány, někdy narušovány či ignorovány; zároveň se ale 

v překladech budují i nové titulové řady, bez opory v originálních názvech). Diplomová práce 

tak názorně ukazuje mnohost postupů, jež užívají překladatelé (resp. distributoři filmů), ale 

také absenci jednotnosti a důslednosti při řešení analogických případů. Je třeba dodat, že ve 

výkladech se občas objeví určité nepřesnosti či přehlédnutí, jde však jen o jednotlivosti (např. 

zařazení Ptáka ohniváka mezi tituly se shodným přívlastkem – s. 74; označení dvojslovného 

názvu Total Recall za podstatné jméno – s. 130).    

 Užitečnou a zajímavou, byť doplňkovou součástí diplomové práce je kapitola věnovaná 

vyhodnocení dotazníků, které zkoumají vliv podoby titulu na rozhodnutí potenciálních 

diváků, zda film zhlédnou. Dotazník je přitom sestaven náležitě a získaný soubor respondentů 

je reprezentativní. 

Závěr: Diplomová práce Bc. Terezy Valčíkové je připravena pečlivě a svědomitě. 

V práci je popisován, klasifikován a interpretován velmi rozsáhlý jazykový materiál. I když 

v textu najdeme jednotlivé sporné body a nepřesnosti, jde o práci nepochybně kvalitní.  

Předložená práce Bc. Terezy Valčíkové plně splňuje požadavky kladené na diplomové 

práce. Doporučuji ji proto k obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení: výborně, příp. velmi dobře (podle průběhu obhajoby). 

 

V Praze dne 9. června 2017 

 

Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., 

ÚČJTK FF UK 

 

 

 

 


