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A. Úvod 

Principem demokratické spole�nosti je poskytovat rovné šance všem svým ob�an�m. 

N�kte�í ob�ané jsou však nezavin�n� handicapováni a v rámci rovných šancí je jejich 

handicap adekvátn� kompenzován. Pro Neslyšící, kte�í trpí nedostatky v oblasti akustického 

p�íjmu informací, to znamená transformaci akustických podn�t� do podn�t� vizuálních. 

Kompenzace se projevuje v r�zných oblastech života – z okolního sv�ta známe nap�íklad 

vizuální signalizaci p�íští zastávky ve vozech MHD, vídáme tlumo�níky znakového jazyka, 

atd. Jednou z možností, jak zp�ístupnit Neslyšícím televizní vysílání, je práv� vybavování 

po�ad� skrytými titulky. 

V první kapitole se zam��íme na to, co vlastn� skryté titulky jsou, jaké jsou jejich 

druhy a jak se vyráb�jí. Blíže se také podíváme na cílovou skupinu, komu jsou vlastn� skryté 

titulky ur�eny, a na její jazyková specifika. Dále se zmíníme o televizním vysílání pro 

neslyšící d�ti obecn� a  záv�ru se pokusíme vymezit skryté titulky z hlediska kategorizace 

jazyka ve filmu. 

Samostatnou kapitolu v�nujeme srovnání kompenzace pomocí skrytých titulk� a 

dalších kompenza�ních vizualiza�ních možností, jako je zapojení tlumo�níka nebo užití tzv. 

otev�ených titulk�.  

V kapitole následující se zam��íme na to, jaké jsou nároky na tvorbu skrytých titulk� 

po stránce technické a obsahové. Vytvo�íme p�ehled dostupné literatury a pojednáme o jeho 

obsahu. 

Jaká jsou doporu�ení a doporu�ené postupy pro jazykovou úpravu textu skrytých 

titulk� a jak jsou v pov�domí vlastních úpravc� v �eském prost�edí, zhodnotíme v poslední 

kapitole teoretické �ásti. 

V kapitole praktické se zam��íme na analýzu skrytých titulk� d�tského po�adu, 

Ve�erní�ku. Nejprve p�edstavíme sebraný materiál a pak oz�ejmíme specifika d�tského 

�tená�ství Neslyšících. V další �ásti se zam��íme na detailní analýzu tendencí, které se 

projevují p�i jazykových úpravách originálního textu do textu skrytých titulk�. Krátce se 

zastavíme také u zápisu zvukové složky filmu a na záv�r se zmíníme o chybách, které jsme ve 

skrytých titulcích odhalili. 
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B. Skryté titulky 

V této kapitole charakterizujeme podrobn� médium skrytých titulk� – zp�sob 

existence tohoto média, jeho typy, technické parametry, limity a cílové skupiny. Zhodnotíme 

také možnosti, které nabízí televizním vysílání d�tskému sluchov� postiženému divákovi 

obecn�. V záv�ru se pokusíme definovat skryté titulky z hlediska charakterizace jazyka ve 

filmu. 

1. Co jsou skryté titulky 

Skryté titulky jsou médium, které m�že být zobrazeno pouze v televizním vysílání, 

prost�ednictvím tzv. teletextu. Teletext je soubor textových a semigrafických informací, které 

se p�enášejí na nevyužitém 21. data-�ádku (Hrubý 1998) vertikálního zatmívacího signálu. 

Text a semigrafické informace jsou formovány do stránek, které odpovídají televizní 

obrazovce. Každá teletextová stránka obsahuje záhlaví, kde lze zobrazit maximáln� 32 znak�, 

24 �ádek po �ty�iceti znacích a fakultativní 25. �ádku pro speciální ú�ely. Pro grafické úpravy 

textu i jeho pozadí je možno využít osmi barev (�erná, �ervená, modrá, zelená, fialová, 

modrozelená, žlutá a bílá). Text m�že mít navíc dvojitou výšku fontu nebo m�že blikat. 

Teletextové stránky jsou �íslovány v rozsahu 100 až 899 a každá stránka m�že mít až 3200 

variant, tzv. podstránek. Stránky i podstránky se vysílají ve vzestupném po�adí podle svých 

�ísel. Po dosažení poslední stránky se za�ne vysílat stránka s nejnižším �íslem (P�íru�ka pro 

uživatele teletextového studia 1.81). 

Aby bylo možné teletextové stránky na televizním p�ijíma�i zobrazit, je nutné nacházet 

se v míst� dob�e pokrytém televizním signálem. Teletext musí být dále na daném televizním 

programu vysílán (zpo�átku tomu tak bylo pouze na programu �TV), a v neposlední �ad� 

musí televizní p�ijíma� disponovat tzv. dekodérem teletextu. Tento dekodér je v sou�asné 

dob� zabudován již ve všech nových televizních p�ijíma�ích, ale nebylo tomu tak v dob�, kdy 

se s vysíláním teletextu 1. 5. 1988 (Salzman, ústní sd�lení 30. 4. 2002) v tehdejší �SSR 

za�ínalo. Tehdy bylo možné zakoupit bu� speciální externí dekodér ke stávajícímu 

televiznímu p�ijíma�i, nebo nový, dražší televizní p�ijíma�. K masovému zakupování t�chto 

speciáln� upravených televizor� docházelo po spušt�ní skrytých titulk�.2 

                                                 
1 P�íru�ka pro uživatele Teletextového studia 1.8 [online].[cit. 2003-11-21]. Dostupný z WWW:  
<http://www.utilia.cz/ttx18.doc>. 
2 Neslyšící dokonce získali státní sociální podporu na po�ízení nového televizoru s teletextem – to bylo v roce 
1995 a její výše byla stanovena na 25 % z ceny p�ístroje, maximáln� však 5000 K�. Na po�ízení a instalaci 
dekodéru teletextu poskytoval stát 50 % dotaci (Brožík 1995b). 
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Vysílání skrytých titulk� bylo v �SFR spušt�no 1. 7. 1992 (Re�ek 1992) - a to z popudu 

Federace rodi�� a p�átel sluchov� postižených3(Salzman ústní sd�lení 30. 4. 2002). Pro 

zobrazování skrytých titulk� se za�alo využívat teletextu, p�enášeného podle amerického 

vzoru na 21. data-�ádku televizního signálu (Hrubý 1998). Na teletext jsou umísovány 

speciální kódy pro zobrazení skrytých titulk� na teletextových �ádcích 22 a 23 (Koplík 

2003b). Tyto kódy potom p�evádí dekodér zabudovaný v televizním p�ijíma�i na text skrytých 

titulk� (Okrand 1987).  

Titulky se objevují v jednom, dvou, maximáln� t�ech �ádcích ve spodní �ásti obrazovky. 

Jeden �ádek m�že obsahovat maximáln� 35 znak�. Obvykle se na obrazovce objevuje 

dvou�ádek a jeho pr�m�rná doba zobrazení, závisející p�ímo úm�rn� na jeho obsahu, je 

5 vte�in (Koplík 2003d).  

Skryté titulky mají p�id�lenu ur�itou teletextovou stránku – v p�ípad� �R se jedná o 

stránku 888 (Re�ek 1992). Zvolením této stránky na teletextu ur�itého televizního programu 

automaticky nasko�í skryté titulky k po�adu, který je práv� vysílán a který je titulky p�edem 

vybaven nebo práv� vybavován (viz následující podkapitola).  

Pro podrobn�jší informace o principu vysílání a zobrazení teletextu odkazujeme na 

P�ílohu 1. 

2. Typy skrytých titulk� a jejich p�íprava 

Podle zp�sobu p�ípravy se d�lí výroba skrytých titulk� do dvou typ� – na „živé“ 

skryté titulky a tzv. „konzervy“. 

2.1. Živé skryté titulky 

Princip výroby „živých“ skrytých titulk� popisuje Romana Mázerová: „Redakto�i -ST- 

(= skrytých titulk� – pozn. M.H.) dostanou text n�kterých zpráv p�ed vysíláním, verzi pro -ST- 

nadiktují rychlopísa�ce do po�íta�e, ze kterého texty v pr�b�hu zpráv posílají podle �íselného 

kódu do vysílání. �asto se stává, že se plánovaný scéná� zpráv na poslední chvíli zm�ní. 

Aktuální p�ísp�vky musí redaktor -ST- naposlouchat p�i kontrolní produkci a potom, pokud je 

                                                 
3 „Federace rodi�� a p�átel sluchov� postižených (FRPSP) byla založena v roce 1990 z pot�eby rodi�� sluchov� 
postižených d�tí pomáhat si vzájemn� ve výchov� d�tí a podílet se aktivn� na zlepšování veškeré pé�e, otevírat 
jim cestu k rovnocenné, plnohodnotné a nezávislé ú�asti na spole�enském život�. “. V sou�asnosti „hájí zájmy 
sluchov� postižených d�tí a jejich rodi��“. Poskytuje poradenské, informa�ní a vzd�lávací služby. Je 
z�izovatelem Poradenského centra Stod�lky (disponujícího více než 4000 položkami knihovnického fondu 
jedine�ného charakteru), St�ediska rané pé�e Tam-Tam, Národního centra pro neslyšící, Bilingvální mate�ské 
školy pro sluchov� postižené, s.r.o., a Speciálního st�edního odborného u�ilišt� pro sluchov� postižené, o.p.s. – 
obor technicko-administrativní pracovník (Bulletin �lenských organizací ASNEP. Vydala ASNEP. 2003, s. 20 – 
21). 
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�as, text p�ipravit. N�kdy redaktor diktuje písa�ce text pro -ST- p�ímo z toho, co slyší a co se 

práv� vysílá. Logicky se tedy titulky zpož�ují za mluveným komentá�em.“ (Mázerová 1999).  

T�mito skrytými titulky se opat�ují po�ady �eské televize vysílané živ�, tj. zejména 

zpravodajství, novoro�ní projev prezidenta �R nebo vystoupení politik� k mimo�ádným 

událostem (nap�. vstupu do NATO). V sou�asné dob� usilují Neslyšící o vybavení  „živými“ 

skrytými titulky také n�kterých p�ímých sportovních p�enos� nebo televizních debat.  

Výroba tohoto typu skrytých titulk� je náro�ná jak pro redaktory, kte�í musí kv�li 

�asovému a prostorovému omezení �ádku skrytých titulk� vhodn� redukovat slyšený text do 

textu mluveného, tak pro rychlopísa�e, kte�í musí p�epsat mluvený redaktor�v text do 

jazykov� správného textu v co nejkratším �asovém úseku (rychlopísa�ky zvládají zapsat až 

400 znak� za minutu).  

Problém �asového tlaku by mohly �áste�n� vy�ešit elektronické p�ístroje typu 

Velotype, Stenotype nebo elektronický p�evad�� slova mluveného do psaného.  

Dostupn�jší a pravd�podobn�jší alternativou náro�né práce rychlopísa�ek je 

elektronické za�ízení Velotype. Toto za�ízení se vyrábí v Holandsku a již úsp�šn� funguje 

v n�kolika evropských zemích, a to nejen v televizním vysílání, ale i u soud� nebo na 

konferencích, kde toto za�ízení ovládají i zdravotn� postižení písa�i. Velotype se skládá ze 

speciální klávesnice(viz P�íloha 3), nahrazující b�žnou klávesnici k PC, a softwaru pro 

p�íslušný jazyk. Klávesy na klávesnici se d�lí do t�í skupin. Prost�ední skupina zapisuje 

vokály, skupina vlevo pro ten který jazyk nejb�žn�jší konsonanty, které slabiku za�ínají, a 

skupina vpravo konsonanty, které slabiku obvykle ukon�ují. Text se potom nezapisuje po 

hláskách, ale po celých slabikách. Psaní je 2-3x rychlejší než na b�žné klávesnici – lze tedy 

zapsat až 1000 písmen za minutu4 (Hodonská 2001). Písa� je nejprve proškolen b�hem 

�trnácti dn� p�ímo u výrobce, pak se p�l roku u�í každodenním psaním, než je jeho práce 

kvalitní. Stoprocentní kvality však dosahují písa�i až po dvou, t�ech letech denní praxe. 

Obdobn� funguje za�ízení Stenotype. Klávesnice se liší tím, že místo slabik obsahuje 

stenografické zna�ky, které jsou pak softwarov� p�evád�ny do psaného textu (Hodonská 

2001). 

Elektronický p�ístroj p�evád�jící mluvenou �e� do psaného textu je však zatím na 

úrovni aplika�ního výzkumu na FEL �VUT. Zdá se, že by tento p�ístroj v budoucnosti mohli 

Neslyšící využívat i jako velmi sofistikovanou komunika�ní kompenza�ní pom�cku, ovšem 

tyto plány zatím neodpovídají rychlosti technologického vývoje. Zásadním problémem tohoto 
                                                 

4 Tento fakt však ost�e kontrastuje s �tená�skými možnostmi zdravého �lov�ka – pr�m�rný �tená� je schopen 
p�e�íst s porozum�ním maximáln� 600 znak� za minutu. (Seminá� pro tv�rce skrytých titulk� - Salzman 2003) 
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vynálezu je rozpoznání �e�i n�kolika r�zných mluv�ích – p�ístroj „pozná“ a rozšifruje �e� jen 

jednoho mluv�ího, který navíc nesmí být hlasov� indisponován, protože i oby�ejné nachlazení 

výrazn� ovlivní funk�nost p�ístroje. Nicmén� výzkumy v této oblasti probíhají i nadále a na 

angli�tin� dosahují již osmdesátiprocentních úsp�ch� (Koplík 2003c). S �eštinou je však 

dosud problém. 

2.2. „Konzervy“ 

„Konzerva“ skrytých titulk� ozna�uje titulky vyrobené k filmu v dostate�ném 

�asovém p�edstihu. Princip výroby popisuje Raimund Koplík: „Organizace zpracování 

p�edto�ených po�ad� je pom�rn� složitá, pokusím se ji popsat jen v hrubých rysech. Po 

ukon�ení veškerých režijních, dramaturgických a mnoha dalších záležitostí je vytvo�ena verze 

k vysílání, tzv. vysílací ,�istopis’, kde je již zvuk spojen s obrazem. Po promítnutí ve 

schvalovací projekci je tato verze p�epsána na pracovní kazetu VHS, opat�enou p�esným 

záznamem �asového b�hu a p�edána autorovi skrytých titulk� (m�že to být jednotlivec, �i 

firma), se kterým je sepsána smlouva o vytvo�ení skrytých titulk�. Ten pak kazetu vloží do 

videorekordéru a dle náslechu z ní p�epíše promluvy, ruchy a obecn� vše, co bude v titulcích 

uvedeno. Pak text uspo�ádá do tvaru, v jakém budou titulky vysílány. Externí spolupracovníci 

p�inesou disketu se záznamem do synchroniza�ní laborato�e v budov� �T a ,nasadí‘ 

jednotlivé promluvy do správných míst d�je. Disketa pak je �ádn� ozna�ena, aby se 

,nezatoulala‘ k jinému po�adu a p�ipravena pro vysílání.“ (Koplík 2003g, s. 19)  

P�íprava skrytých titulk� do zásoby není provázena �asovým tlakem, ale je náro�ná na 

celkový �as všech úprav: zkušení titulká�i uvád�jí, že 30 minut filmu odpovídá 3 hodinám 

úprav (Koplík 2003f), v jiném zdroji najdeme, že 30 minut po�adu zabere až 20 hodin práce 

(Brožík 1996).  

2.3. Titulká�i neboli edito�i skrytých titulk� 

Lidé podílející se na výrob� skrytých titulk� jsou bu� interními nebo externími 

zam�stnanci televize. Jak upozornil Koplík, výrobu „konzerv“ m�že obstarávat i najatá firma.  

Požadavky na titulká�e byly stanoveny již v roce 1992, kdy �TV vyzývala ke 

spolupráci na tvorb� skrytých titulk�. Adepti na práci titulká�� by m�li mít výbornou znalost 

�eštiny, rozum�t základní práci na PC a vlastnit video a PC. Pokud by n�který titulká� odvád�l 

nekvalitní práci, m�že být spolupráce s ním rozvázána. 



 12 

V N�mecku byly stanoveny požadavky podobné: vedle vysoké jazykové kompetence , 

jistoty v pravopise a znalosti práce na PC je pro titulká�e d�ležité, aby m�l p�ístup ke skupin� 

konzument�, která by mu poskytovala bezprost�ední zp�tnou vazbu (Schulz 2001). 

2.4. Výstupní kontrola 

Problematickou však jeví otázka výstupní kontroly. Jsou-li Neslyšící s výsledkem 

práce ur�itého titulká�e nespokojeni, mohou ohlásit tuto skute�nost v p�íslušné televizní 

stanici, která provede kontrolu a následná opat�ení. Systematická výstupní kontrola ze strany 

televizí neexistuje, a�koli po ní Neslyšící již mnoho let volají. 

V N�mecku a Rakousku je situace podobná – zodpov�dnost za kvalitu titulk� nese 

bu� redaktor nebo dodavatelská firma, jen televizní stanice ZDF, ORF Wien a titulkovací 

firma UT Werkstatt mají více kontrolních stup
�, které však blíže nespecifikují (Schulz 

2001).  

3. Cílová skupina 

Skryté titulky jsou ur�eny primárn� neslyšícím divák�m, a�koli mohou mít i další 

cílové skupiny. Podle výzkum� �T sleduje její po�ady vybavené skrytými titulky 6 % divák� 

(�ervenková 2003) . 

3.1. Neslyšící 

V �eské republice není znám p�esný po�et neslyšících ob�an�, protože dosud 

neexistuje celostátní evidence lidí se sluchovým postižením. A údaje, které uvádí nap�. 

Hrubý5, se zna�n� liší. V roce 1992 odhaduje podle zahrani�ních statistik po�et sluchov� 

postižených na 300 000 osob. O �ty�i roky pozd�ji je podle zahrani�ních statistik osob se 

sluchovým postižením již p�ibližn� 9% z populace (tj. tém�� milion). V letech 1996 – 1997 

podle šet�ení, které provád�l Socioklub, žilo na území �eské republiky 97 734 osob6, které by 

mohly ozna�ovat stav svého sluchu jako neuspokojivý. 

Za neslyšícího �lov�ka m�žeme považovat každého, jehož schopnost vnímat akustické 

podn�ty je za ur�itých okolností snížena, omezena nebo úpln� chybí. Uvnit� této skupiny je 

tedy možno diferencovat podle kvality schopnosti vnímat zvuk lidi nedoslýchavé (za ur�itých 

okolností schopné sluch využívat) a neslyšící (bez relevantního sluchového p�íjmu). Podle 
                                                 

5 Srov. HRUBÝ, Jaroslav. Zpráva o situaci zdravotn� postižených a nejnaléhav�jších úkolech, které je t�eba 
vy�ešit [online].c1992[cit 2004-04-20]. Dostupný z WWW: <http://wtd.vlada.cz/files/rvk/vvzpo/zp1992.pdf>. a  
HRUBÝ, J. �T vysílá pro sluchov� postižené diváky. Gong. 1996, no. 3, s. 53. 
6 Email od hajkova.petra@vlada.cz ze dne 20. 4. 2004. 
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doby ztráty sluchu m�žeme skupinu �lenit ješt� na prelingváln� neslyšící a postlingváln� 

ohluchlé7.  

Od tohoto �len�ní se odvíjí i repertoár komunika�ních prost�edk�, které neslyšící 

používají. Nedoslýchaví a postlingváln� ohluchlí využívají zejména �eský jazyk, který byli 

schopni si ve svém život� osvojit díky dostate�n� pr�chozímu akustickoorálnímu kanálu, a 

komunika�ní prost�edky na �eštin� založené – tj. znakovanou �eštinu8 a prstovou abecedu9. 

Prelingváln� neslyšící �asto kv�li sluchové cest� neprostupné pro p�irozené osvojení 

mluveného jazyka používají p�irozený intrakomunitní jazyk znakový10, který není odvozený 

od jazyka mluveného. Se psaním a �tením s porozum�ním v �eštin� mívají �asto problémy, 

protože pro n� �eský jazyk nebývá jazykem prvním, p�irozen� osvojovaným, ale jazykem 

u�eným11. 

Svébytná skupina sluchov� postižených ob�an�, využívající jako primární prost�edek 

své komunikace �eský znakový jazyk, se vymezuje podle kulturní definice jako minoritní 

komunita, hrdá na sv�j jazyk a kulturu; proto se její �lenové ozna�ují jako Neslyšící. 

Osoby sluchov� postižené kompenzují tedy nedostatky v oblasti kanálu akustického 

p�ijímáním informací na kanále vizuálním, tj. pot�ebují p�evád�t akustické informace na 

vizuální (Baker). Proto používají znakovou �e�12, proto v televizním vysílání pot�ebují  skryté 

titulky nebo tlumo�níka v obraze. 

3.2. Sluchov� postižené d�ti13 

I u sluchov� postižených d�tí platí výše uvedené rozd�lení osob se sluchovým 

postižením. Dít� nedoslýchavé, které je schopno využít své zbytky sluchu pro rozlišování 
                                                 

7 Podrobn�ji srov. Hrubý 1997. 
8 „Znakovaná �eština je um�lý jazykový systém, který usnad�uje dorozumívání mezi slyšícími a neslyšícími. 
Znakovaná �eština využívá gramatické prost�edky �eštiny, která je sou�asn� hlasit� nebo bezhlasn� 
artikulována. Spolu s jednotlivými slovy jsou pohybem a postavením rukou ukazovány odpovídající znaky 
�eského znakového jazyka.“ (Zákon o znakové �e�i 1998, § 5) 
9 „Prstová abeceda využívá formalizovaných a ustálených postavení prst� a dlan� jedné ruky k zobrazování 
jednotlivých písmen �eské abecedy. Prstová abeceda je integrální sou�ástí znakového jazyka a znakované 
�eštiny, kde se využívá k odhláskování cizích slov, odborných termín� a pojm�, pro které dosud nejsou ustáleny 
znaky �eského znakového jazyka.“ (Zákon o znakové �e�i 1998, § 6) 
10 „�eský znakový jazyk je základním dorozumívacím jazykem neslyšících v �eské republice. �eský znakový 
jazyk je p�irozený a plnohodnotný komunika�ní systém tvo�ený specifickými vizuáln�-pohybovými prost�edky, tj. 
tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou a pozicemi hlavy a horní �ásti trupu. �eský znakový jazyk má 
základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí �len�ní, produktivnost, svébytnost a historický rozm�r, 
a je ustálen po stránce lexikální i gramatické.“ (Zákon o znakové �e�i 1998, § 4). Podrobn�ji srov. Macurová 
1994. 
11 Pro podrobn�jší vhled do problému viz Macurová 1998. 
12 „Znakovou �e�í se (…) rozumí �eský znakový jazyk a znakovaná �eština.“ (Zákon o znakové �e�i 1998, § 3) 
13  Brown ve svém výzkumu v roce 1976 zjistil, že „pr�m�rné devítileté dít� v britském Leedsu hovo�í o televizi 
desetkrát �ast�ji než o svých kamarádech. Když je dít�ti smutno, je t�icetkrát pravd�podobn�jší, že si pustí 
televizi, než že by se za�etlo do knížky. “ (Baker, s. 16). 
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foném�, jakožto prvk� rozlišujících význam, využívá své jedine�né možnosti u�it se 

v�tšinovému jazyku odposlechem. V�tšinou je pak schopno si vytvo�it akustický jazykový 

systém, kterým si osvojí i znalosti o sv�t�. Psaná podoba jazyka je už pak jen jinou podobou 

téhož. 

Avšak dít� prelingváln� neslyšící s nulovou možností využití zvukového kanálu mívá 

�asto problémy s jazykem v�tšinové spole�nosti (srov. Macurová 1998). P�irozeným, 

smyslov� p�ístupným jazykem je mu znakový jazyk. Pokud si jej osvojí, u�í se �eštinu jako 

jazyk cizí – druhý, typologicky i formáln� však zcela odlišný. Znakový jazyk však nemá svoji 

psanou podobu, proto první psaný jazyk, se kterým se p�i �tení setkává, je jazyk cizí, což 

s sebou p�ináší nemalé obtíže. 

V nejhorším p�ípad� tone dít� v jakémsi bezjazy�í (Macurová 1998, s. 186), kdy si 

neosvojilo ani jeden jazykový systém. Stává se tak obvykle v d�sledku aplikace 

logopedického p�ístupu ke sluchov� postiženému dít�ti jako k dít�ti defektnímu, 

pot�ebujícímu chyb�jící smysl rozvíjet. Výuka �eštiny p�i takovém p�ístupu spo�ívá zejména 

v logopedickém drilu jednotlivých slov. Vztahy mezi slovy, dané interakcí gramatických 

význam�, z�stávají dít�ti utajeny. O gramatických souvislostech v �eském jazyce se pak dít� 

dozvídá v omezené mí�e až ve školním prost�edí, tj. po 6. roku v�ku. �asto tento v�k 

odpovídá období, kdy se již ur�itá centra mozku specializovaná na osvojování a u�ení blíží 

podle n�kterých teorií  konci svého vývoje a možnost dít�te osvojit si jazyk je tudíž 

biologicky omezena (srov. Pinker 2000, s. 26, dále 293 -  301). Nelze se pak divit, že neslyšící 

žáci odcházejí ze škol prakticky negramotní a �tená�ské schopnosti dosp�lých Neslyšících 

z�stávají na úrovni devítiletého dít�te (Poláková 2000).  

3.3. Další cílové skupiny 

Skryté titulky byly v dob� svého vzniku v USA ur�eny nejen sluchov� postiženým, ale 

také dalším skupinám, jejichž �lenové si pot�ebovali osvojit psanou formu mluveného jazyka. 

Byla to nap�íklad skupina nerodilých mluv�ích, skupina za�ínajících �tená��, �tená�� 

špatných a dosp�lých s nedostate�nou schopností �íst (Hrubý 1995). 

3.4. Pro které neslyšící? 

Od za�átku fungování skrytých titulk� v �eské republice (viz P�íloha 4) se vedou 

spory o tom, která skupina osob se sluchovým postižením je ta, jíž jsou skryté titulky ur�eny 

p�edevším – zda jsou to nedoslýchaví a ohluchlí, jejichž komunikace je postavena na �eštin� a 
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prost�edcích od �eštiny odvozených, nebo prelingváln� neslyšící, pro které je �eština druhým 

jazykem, tj. nerodilí mluv�í. 

Skryté titulky byly zpo�átku ur�eny všem sluchov� postiženým, a protože se muselo 

vyhov�t i nejvíce postiženým – prelingváln� neslyšícím, byl jazyk ve skrytých titulcích 

uzp�sobován. Nejednalo se o doslovný p�epis, ale o mírnou jazykovou redukci, p�i níž však 

nesm�lo docházet k redukci obsahové. Hlavní funkcí skrytých titulk� bylo usnadnit 

postiženým divák�m orientaci v d�ji (Brožík 1995a). 

Postupem �asu se však ozývaly p�ipomínky k nesouladu mezi textem odez�eným z úst 

jednající postavy a textem ve skrytých titulcích. Nedoslýchaví a ohluchlí za�ali požadovat 

titulky „plné“, resp. jazykov� neredukované – nejprve jen p�ipomínkami, zasílanými do 

�asopisu Gong14, ale pozd�ji i prost�ednictvím Expertní komise pro skryté titulky15 p�i 

ASNEP16. 

Expertní komise pro skryté titulky za�ala své razantní vít�zné tažení za „plné“ 

titulkování p�ibližn� v roce 1999, kdy systematizovala postup své práce. Úsp�chy však p�ináší 

až denní monitoring a d�sledné požadavky V�ry Strnadové17 na p�edsednickém postu komise 

(od zá�í 2003). Mezi požadavky sou�asné Expertní komise pro skryté titulky pat�í i požadavek 

na uvád�ní specifických útvar� národního jazyka (ná�e�í, slangu, argotu) nebo mluvy 

hovorové a nespisovné ve skrytých titulcích (Strnadová 2003a). 

4. Vysílání �eské televize pro neslyšící d�ti 

Po spušt�ní skrytých titulk� bylo titulkováno jen málo po�ad�, zejména pak 

zpravodajství. První titulky k po�ad�m pro d�ti se objevují až na Vánoce 1994, kdy jsou 

poprvé titulkovány televizní Ve�erní�ky. V kv�tnu roku 1995 p�ibývá k titulkovaným 

                                                 
14 M�sí�ník Gong vychází od roku 1971 a je ur�en všem neslyšícím. Zabývá se specifickými problémy 
sluchového postižení, informuje o spole�enských, kulturních a sportovních akcích organizací sluchov� 
postižených, poskytuje informace o školství pro sluchov� postižené d�ti, radí rodi��m a poskytuje jim cenné 
kontakty, informuje o vývoji kompenza�ních pom�cek, p�ináší rozhovory se zajímavými sluchov� postiženými 
lidmi. Vydavatelem je ASNEP. (Bulletin �lenských organizací ASNEP. Vydala ASNEP. 2003, s. 29) 
15 V sou�asné dob� funguje ve složení: 3 ohluchlé (Strnadová, Herzán, Tesárková) a 2 slyšící (Torá�ová, Koplík) 
osoby. 
16 Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich p�átel (ASNEP) je organizace zast�ešující 12 díl�ích 
organizací sluchov� postižených a prosazující jednotn� jejich práva a požadavky. Byla založena 7. 12. 1992 jako 
potomek zanikající Asociace sluchov� postižených �SFR (jk 1993). 
17 „Mgr. V�ra Strnadová neslyší od d�tství (6 let – pozn. M. H.). V roce 1997 úsp�šn� ukon�ila studium speciální 
pedagogiky na Masarykov� univerzit� a nyní na Pedagogické fakult� liberecké univerzity vede odborné seminá�e 
týkající se speciáln� pedagogických obor� a sociální komunikace. Extern� p�ednáší i na Filozofické fakult� 
Karlovy univerzity v Praze.“… „Mgr. V�ra Strnadová se profesionáln� specializuje na problematiku 
dorozumívání a sociálních vztah� mezi neslyšícími a slyšícími lidmi a na toto téma vytvá�í osv�tu. Je autorkou 
�lánk� ve sbornících, u�ebních text� i knih pro širokou ve�ejnost.“ V letech 1994 – 2002 vydala 9 publikací. 
(Bulletin �lenských organizací ASNEP. Vydala ASNEP. 2003, s. 28) 
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d�tským po�ad�m i ned�lní odpolední pohádka. Postupem �asu se objevují titulky i u dalších 

po�ad� z produkce Centra pro d�ti a mládež, produk�ního odd�lení �T zabývajícího se 

d�tskými po�ady. V sou�asnosti, v dob� zákonné 70 % titulkovací povinnosti (viz P�íloha 5), 

jsou již d�tské po�ady s titulky b�žnou záležitostí. 

3. 1. 2000 se na �T objevuje poprvé pohádka s tlumo�níkem. Markéta Van��ková, 

dramaturgyn� Centra pro d�ti a mládež, iniciovala již na po�átku 90. let vysílání po�adu pro 

d�ti a mládež Magion s tlumo�níkem18. V roce 1999 pak p�išla s post�ehem, že �T zapomíná 

ve svém vysílání na malé neslyšící d�ti, které ješt� neum�jí �íst, a tudíž nemohou získávat 

informace ze skrytých titulk�. Proto prosadila, aby alespo
 jedenkrát v m�síci byla pro tuto 

cílovou skupinu vysílána pohádka simultánn� tlumo�ená do znakového jazyka (Brožík 

2000b). Takto upravená pohádka se vyrábí trikovou technikou – tlumo�ník je prost� 

„p�ito�en“ na filmový pás pohádky, což je metoda zna�n� finan�n� i technicky náro�ná 

(Brožík 2001).  Nové možnosti v této oblasti p�inese nejspíše až digitální televize – nebude 

pak již nutné tlumo�níka p�itá�et na filmový pás, ale zachovat jeho projev odd�len� na 

speciálním médiu a pak ho do vysílání aktuáln� „nasadit“. Jeho zobrazení na televizní 

obrazovce bude také fakultativní, stejn� jako zobrazení skrytých titulk�. 

5. Vymezení skrytých titulk� z hlediska charakterizace jazyka 

ve filmu 

Jazyk ve filmu je charakterizován na základ� základních opozic (Mareš 1993, s. 80 – 

81): 

1. mluvenost x psanost 

2. diegeti�nost x nediegeti�nost – tj. p�ítomnost x nep�ítomnost jazyka 

v iluzivním sv�t� p�íb�hu 

3. obrazovost x mimoobrazovost – tj. jazyk je x není sou�ástí obrazu, umíst�ní 

uvnit� x vn� obrazu 

4. synchronie x asynchronie – tj. sou�asná p�ítomnost x nep�ítomnost jazyka a 

jeho zdroje v obraze 

5. imanentnost x transcendentnost.- tj. p�ítomnost x nep�ítomnost jazyka v obraze 

scény 

                                                 
18 Probíhalo v roce 1993 jedenkrát m�sí�n� (tento po�ad se však vysílal každý týden) a skon�ilo se zrušením 
po�adu Magion. 
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Chceme-li charakterizovat skryté titulky z hlediska t�chto opozic, docházíme ke 

dv�ma možným �ešením. 

Pokud budeme uvažovat na úrovni formy – tj. skrytý titulek s verbální informací 

versus obraz, m�žeme prohlásit, že skryté titulky jsou psané, nediegetické a obrazové.  

Primární funkcí skrytých titulk� je však zprost�edkovat informace, p�enášené ve filmu 

akusticky, t�m osobám, které nejsou pro recepci akustické složky filmu fyziologicky 

vybaveny. Vyjdeme-li tedy z obsahu verbálního sd�lení skrytých titulk�, který odpovídá 

akusticky p�enášenému obsahu �e�i ve filmu, m�žeme je chápat i jako mluvené, diegetické a 

obrazové. Skryté titulky totiž zachycují to, co bylo �e�eno, a mohou zachycovat i mluvenou 

podobu jazyka. P�enášejí sd�lení, které pat�í do iluzivního sv�ta p�íb�hu a neporušují svojí 

existencí jeho iluzívnost. Také odpovídají tomu, co bylo �e�eno uvnit� obrazu. 

Jejich synchronie x asynchronie, imanentnost x transcendentnost záleží pak na tom, 

jak tyto charakteristiky (ne)spl
uje jazyk, který je ve filmu p�ístupný akusticky a který je 

skrytými titulky zprost�edkováván. 

Souhrnn� �e�eno: po formální stránce jsou skryté titulky zprost�edkovány psaným 

jazykem, mimo iluzivní sv�t p�íb�hu a umíst�ny k obrazu „zvn�jšku“. Po stránce funk�ní však 

jejich charakteristiky odpovídají charakteristikám jazyka ve filmu akusticky p�ítomného a 

skrytými titulky zprost�edkovaného. 
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C. Tlumo�ník v obraze vs. titulky skryté a otev�ené 

Zákon 39/2001 Sb., kterým se m�ní Zákon 483/1991 Sb. o �eské televizi, a Zákon o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání 231/2001 Sb. ukládají �eským televizním 

stanicím s celoplošným vysíláním povinnost zp�ístupnit neslyšícímu publiku své po�ady 

prost�ednictvím skrytých nebo otev�ených titulk�, nebo tlumo�ením do znakové �e�i. 

V p�ípad� ve�ejnoprávní �T je to 70 % po�ad� a v p�ípad� komer�ních stanic 15 % (viz 

P�íloha 5). 

1. Tlumo�ení do znakové �e�i19 

Jak jsme vysv�tlili výše, pojem znaková �e�20 zahrnuje dva jazykové kódy – p�irozený 

znakový jazyk a um�lý kód, znakovanou �eštinu, vycházející z �eštiny. Tlumo�ením do 

znakové �e�i tedy myslíme bu� tlumo�ení do znakového jazyka nebo do znakované �eštiny. 

Lidé, kte�í ohluchli v pozd�jším v�ku a jejichž znalost �eštiny se rovná znalosti b�žné 

populace, se obvykle již cizí znakový jazyk neu�í, protože pro saturaci jejich komunika�ních 

pot�eb sta�í i nadále �eština a kód na ní založený, tj. znakovaná �eština. Znakovému jazyku 

tedy nerozumí a po�ady kompenzované tlumo�níkem znakového jazyka jsou pro n� 

nesrozumitelné. Po�ady kompenzované znakovanou �eštinou ale akceptují. 

Navíc ne každý ohluchlý (zejména pozd�ji ohluchlý, nap�. stižený tzv. sta�eckou 

hluchotou) má pot�ebu se u�it i znakovanou �eštinu. M�že to být i tím, že se sám necítí jako 

p�íslušník komunity Neslyšících, tj. komunity t�ch, co používají znakovou �e�. Stane se tedy, 

že ur�itá po�etná  skupina ohluchlých nerozumí žádnému z vizuáln�-motorických 

kompenza�ních kód� – ani znakovému jazyku ani znakované �eštin� – a je zcela závislá na 

odezírání a �etb� psaných text�, tj. i na kompenzaci televizního vysílání pomocí skrytých 

titulk�. 

Je tedy jist� pochopitelné, že tato skupina odmítá, aby byla v zákonné povinnosti 

kompenzovat 70 % po�ad� pro sluchov� postižené zahrnuta jako zp�sob kompenzace i 

znaková �e�. Požadují proto, aby každý p�eklad �eština – znaková �e� byl navíc ješt� 

transkribován do skrytých titulk� (Strnadová 2002).  

                                                 
19 Akceptací znakového jazyka slyšícími diváky se zabýval n�mecký sociolog Klaus Eichner. Zjistil, že jako 
rušivý element ho chápe 41,5% divák�. T�mto divák�m vadí zejména neklid, který je spolu se znakovým 
jazykem p�iveden do obrazu, a zmenšení televizního obrazu. 53,4% divák� v p�ípad� znakového jazyka 
v televizi tedy rad�ji p�epíná. Toto je nejsiln�jší argument soukromých televizí, pro� necht�jí do svého vysílání 
znakový jazyk poušt�t. Více tolerantní jsou k televizním projev�m ve znakovém jazyce lidé mladší, znalí pot�eb 
sluchov� postižených, a z obou pohlaví pak ženy (Eichner 2001a). 
20 Termínu znaková �e� zde budeme užívat ve smyslu zn�ní zákona, tj. znakový jazyk nebo znakovaná �eština. 
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P�ipomínáme, že v sou�asné dob� probíhá tlumo�ení do znakové �e�i u dopoledního 

programu Sama doma a jednou m�sí�n� u pohádky pro d�ti . P�timinutové podve�erní Zprávy 

ve znakové �e�i21 a �trnáctidenní Televizní klub neslyšících probíhají sice ve znakovém 

jazyce, ale nejedná se o tlumo�ení - oba po�ady jsou vedeny p�ímo neslyšícími moderátory. 

2. Otev�ené versus skryté titulky 

Otev�ené titulky jsou „titulky, které jsou do televizního signálu p�idány již ve studiu 

tak, že jsou vid�t na všech televizorech.“ (Hrubý 1998, s. 189). 

Za otev�ený titulek je tedy podle tohoto principu považován nap�. titulek, resp. 

podtitulek, který se objevuje zejména ve zpravodajství a nese souhrnné informace o reportáži, 

jmén� mluv�ího atd. 

Kompenzací po�ad� pomocí otev�ených titulk� je však chápán ten typ titulk�, který 

nacházíme u cizojazy�ných film�. Otev�ené titulky jsou tedy v �eském prost�edí tradi�n� 

chápány jako titulky primárn� p�ekladové22, tj. zprost�edkovávají recipientovi p�eklad 

mezi cizím jazykem a �eštinou. 

Z hlediska techniky televizní výroby titulk� je mezi otev�enými a skrytými titulky 

zajímavý ten rozdíl, že ve skrytých titulcích je možno vysázet vedle sebe až 35 znak� na 

�ádek, zatímco u otev�ených to je jen 26 (Brožík 1999). Skryté titulky tedy mají v�tší 

možnosti, co se tý�e rozsahu. Zárove
 pak ovšem vyvstává otázka, pro� se vlastn� v televizi 

otev�ené titulky dosud vyráb�jí, když by bylo evidentn� výhodn�jší používat technologii 

titulk� skrytých. Film by mohl b�žet v p�vodním zn�ní a zobrazení titulk� by bylo 

fakultativní. 

Druhým, zásadním rozdílem mezi ob�ma typy titulk� je v tom, jak zacházejí se 

zvukovou složkou filmu. Otev�ené titulky, které chápeme jako primárn� p�ekladové, 

nep�edávají o zvukové složce filmu žádnou informaci– tj. nap�. které postav� který titulek s 

replikou pat�í, se divák dovtípí díky sluchové reflexi prost�edí – každá postava má jiné 

zabarvení hlasu, sluchem odlišíme hlas ženský a mužský.  

Skryté titulky, sloužící primárn� ke kompenzaci neschopnosti p�ijímat informace 

prost�ednictvím akustického kanálu, obsahují zápis nejen mluveného textu, ale také dopln�ní 

                                                 
21 Zprávy ve znakové �e�i spustila �eská televize 1. 5. 2000 – vysílají se na kanále �T 2 každý všední den 
v 19.10. 
22 Srov. USA model, kde tzv. open captions ve smyslu podtituku jsou ur�eny primárn� neslyšícím divák�m 
(Okrand 1987). 
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informace o relevantním zvukovém doprovodu a o st�ídání mluv�ích. To vše d�je v rámci 

jednoho jazyka – nejde o p�eklad, ale o technicky, obsahov�  a jazykov� adekvátní transkripci. 

Je tedy z�ejmé, že sluchov� postižení nejsou spokojeni s tím, že otev�ené titulky jsou 

zapo�ítávány mezi procento prost�edk�, které jim usnad
ují recepci televizního vysílání. 

Poprvé s touto p�ipomínkou p�ichází V�ra Strnadová na konci roku 2002 a v b�eznu roku 

2003 již vystupuje s požadavkem, aby byly skryté titulky v novele zákona o �T odlišeny od 

titulk� otev�ených a od tlumo�ení do znakové �e�i (Brožík 2003)23. 

Na Seminá�i pro výrobce skrytých titulk� pak Strnadová prezentuje systematizované 

rozdíly mezi skrytými a otev�enými titulky, které uspo�ádává do p�ehledné tabulky: 

Funkce Otev�ené titulky Skryté titulky 
Jazykový p�eklad 
cizojazy�ných film� ANO NE 

Informace o zvukové složce 
d�je NE ANO 

Rozlišení hlas� jednajících 
postav pomocí barev NE ANO 

(Strnadová 2003b, s. 2) 

Svými argumenty p�esv�d�ila p�ítomné titulká�e a zárove
 nekompromisn� odmítla 

slu�ování skrytých a otev�ených titulk� do spole�ného povinného podílu kompenzovaných 

po�ad� v zákon�. 

                                                 
23 V novém návrhu zákona o �T je však zachováno „opat�ovat 70 % vysílaných po�ad� skrytými nebo 
otev�enými titulky pro sluchov� postižené nebo simultánním tlumo�ením do znakové �e�i“ (K�esanová 2003, 
s. 5). 
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D. Nároky na skryté titulkování 

1. Jak psát a titulkovat pro Neslyšící 

Jednou z publikací, jež poskytuje informace o tvorb� skrytých titulk�, je How to Write 

and Caption for Deaf People (Jak psát a titulkovat pro Neslyšící)24. Verlinde a Schragle 

nabízejí ve své p�íru�ce mnoho praktických návod�, zejména pro technické a jazykové 

zpracování skrytých titulk�.  

Nejprve analyzují umíst�ní titulku na obrazovce – a sice umíst�ní v r�zných situacích, 

které popisujeme v následující tabulce: 

typ situace specifikace situace umíst�ní titulku 
vypráv�ní „v obraze“25 mluv�í je vid�t na obrazovce spodní t�etina obrazovky, v p�ípad� 

interference s dialogem „v obraze“ 
(viz níže) ve t�etin� horní 

vypráv�ní „mimo obraz“ kamera zabírá jiný objekt než 
mluv�ího 

vyprav�� =  „pr�vodce“ programu 
� horní t�etina 
vyprav�� =  „host“ � t�etina 
spodní 

dialog „v obraze“ v záb�ru jsou ob� postavy, 
které vedou dialog 

spodní t�etina, titulek vlevo �i 
vpravo v blízkosti mluvící osoby 

dialog „mimo obraz“ mluv�í nejsou vid�t (nap�. 
komentá�) 

horní t�etina vlevo, vpravo nebo 
uprost�ed 

bezhlasé sekvence26 sny, myšlenkové procesy 
nebo další informace, které 
nejsou z�ejmou sou�ástí akce 
„v obraze“ 

naho�e uprost�ed 

speciální efekty neobvyklé zvuky, ruchy 
„mimo obraz“ nebo ostatní 
akustické nebo vizuální 
podn�ty, které jsou d�ležité 
pro význam (nap�. d�raz a 
intonace) 

kdekoli 

již existující titulky 
v obraze, grafika nebo 
neobvyklé vizuální 
detaily 

vizuální informace v záb�ru 
(nap�. titulek se jménem, graf) 

tak, aby se zamezilo p�ekrytí 

Auto�i také zd�raz
ují nutnost zápisu zvukového doprovodu, který má pro d�j n�jaký 

význam. Neslyšící nem�že zvuk vnímat, proto musí být uveden ve speciálním titulku, který 

doporu�ují zapsat do závorek a umístit v blízkosti zdroje zvuku. 
                                                 

24 VERLINDE, Ruth; SCHRAGLE, Peter. How to Write and Caption for Deaf People. Silver Spring (Maryland): 
National Technical Institute for the Deaf, 1986. ISBN #0-932666-32-9. 
25 Vypráv�ní „v obraze“ a „mimo obraz“ srov. synchronie a asynchronie Mareš 1993, s. 80. 
26 Bezhlasé sekvence – srov. transcendentnost Mareš 1993, s. 81. 



 22 

Dále se auto�i zabývají ryze technickými problémy, které nejsou pro �eské prost�edí 

z d�vodu odlišnosti technického zázemí p�íliš relevantní. Definují po�et znak� na �ádek (22-

24), po�et �ádk� titulk� (1 – 2), stínový efekt (používaný na pozadí �ádku ke zd�razn�ní 

písma) a rychlost poušt�ní titulk� (závislé na zvukové stop�, ne p�íliš rychle – cca 120 slov za 

minutu). 

2. Úprava televizních titulk� pro neslyšící d�ti 

Pro svou diplomovou práci jsme také m�li k dispozici publikaci Úprava televizních 

titulk� pro neslyšící d�ti britského autora Roberta Bakera27. Nejedná se o originální publikaci, 

ale o její cyklostylovaný �eský anonymní p�eklad, který byl po�ízen podle publikace 

p�ivezené z BBC, kam se vydali p�edstavitelé �TV na za�átku 90. let pro zkušenosti, a který 

sloužil v po�átcích skrytého titulkování autor�m skrytých titulk� jako inspirace p�i tvorb� 

(Švagr, ústní sd�lení 24. 11. 2003). 

Baker se zabývá problematikou více do ší�ky – zabývá se televizí jako médiem pro 

neslyšící d�ti, dále pak �tením a gramotností neslyšící menšiny a také modifikací angli�tiny 

v textech ur�ených pro sluchov� postižené d�ti. Tato témata zmi
ujeme na jiných místech této 

práce, zde bychom cht�li zmínit Baker�v experimentální výzkum provád�ný ve školách pro 

neslyšící d�ti. 

Baker se zam��il na d�ti druhého školního stupn� a jejich chápání textu ve skrytých 

titulcích, poušt�ných jak „doslovnou“ (tedy b�žnou), tak optimální „d�tskou“ rychlostí 60 

slov za minutu. D�tem byl poušt�n dokumentární film28, který ve zvukovém pásu obsahoval 

cca 120 slov za minutu. Výzkumníci tedy museli pro variantu „d�tskou“ zjednodušit p�vodní 

scéná� a zjednodušení následn� ov��it objektivními jazykovými m��eními po�tu slov a 

syntaxe29.  

U po�adu pak byly vysílány z 50 % titulky „d�tskou“ rychlostí a z 50 % „doslovnou“. 

Podle toho, jak d�ti prokázaly své porozum�ní v následném testu, stanovuje Robert Baker 

záv�ry: „úrove� jazykových schopností se projevila p�i provád�ní test� schopnosti pochopit 

televizní titulky“ a „zredukování scéná�e podle kritéria rozsahu textu, jaký lze p�edvést, je 

                                                 
27 BAKER, Robert. Úprava televizních titulk� pro neslyšící d�ti. Cyklostylovaný anonymní �eský p�eklad pro 
interní pot�eby �T.  
28 Baker si uv�domuje, že pro obšírn�jší analýzu je t�eba zkoumat rozsáhlejší skladbu program�, protože 
dokumentární po�ad není typickým d�tským po�adem. 
29 T�mito m��eními míní Baker standardní vzorce �tivosti, vzorce syntaktické komplexnosti a �etnosti výskytu 
jednotlivých slov a jejich vzájemné hodnov�rné korelace, které však nebyly prokázány. Baker konstatuje, že se 
tak mohlo stát v d�sledku volby nevhodných strukturálních m��ítek. 
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ú�inným opat�ením k dosažení vyšší úrovn� znalosti jazyka“30 (Baker, s. 22). Další, 

následující výzkum prokázal, že optimální rychlost zobrazování titulk� d�tskému �tená�i je 

práv� „d�tských“ 60 slov za minutu. 

3. Výzkum Nezávislého zemského ústavu pro rozhlas a nová 

média 

Unabhängige Landesanstalt für Rundfunk und neue Medien – ULR (Nezávislý zemský 

ústav pro rozhlas a nová média) byl ustanoven v roce 1985 v n�meckém Šlesvicko-holštýnsku 

a mezi jeho hlavní aktivity pat�í mapování a analýzy vysílání sou�asných n�meckých médií31. 

Analýzy provád�jí i p�izvaní odborníci v ur�itém oboru. Z výzkumu je pak vydána souhrnná 

zpráva ve sbornících Themen – Thesen - Theorien.  

V roce 2000 provád�l Siegmund Prillwitz32 se svým týmem výzkum nabídek 

televizního vysílání pro Neslyšící a jejich recepci.  

Prillwitz zkoumal na vzorku 167 respondent� všech sluchových ztrát a v�ku v rozmezí 

18 – 60 let preference a p�ání neslyšící minority ohledn� televizního vysílání.  

Zkoumal jak spokojenost se sou�asným výb�rem po�ad�, kde byla provedena 

substituce zvuku33, tak požadavky na po�ady, které by si neslyšící diváci p�áli substituovat. 

Zjistil, že zatímco oblasti jako seriály, sport, p�íroda a kultura jsou substituovány dostate�n�, 

pociují Neslyšící nedostate�ný p�ístup k oblastem jako je zábava, zprávy, magazíny a hrané 

filmy. 

Substituce zvuku je možná dv�ma zp�soby – znakový jazyk nebo n�m�ina v titulcích. 

Prillwitz se dotazoval také na preference toho kterého zp�sobu. Neslyšící požadovali titulky 

zejména u hraných film� (100 %), seriál� (93,5 %) a film� o p�írod� (75 %), zatímco oblast 

zpravodajství (75,5 %) a sportu (51 %) si p�áli mít substituovánu ve znakovém jazyce 

(Prillwitz; Fintel 2001a). Preferenci zpravodajství substituovaného znakovým jazykem chápe 

                                                 
30 V Británii se tyto výzkumy provád�ly zejména pro zjišt�ní možnosti využít televizní médium v eduka�ním 
procesu, zejm. v edukaci jazyka v�tšinové spole�nosti. 
31 Mezi hlavní aktivity ULR pat�í poradenství provozovatel�m rozhlasového vysílání, ud�lování, obnovování a 
odebírání vysílacích licencí, kontrola koncentrace médií, prov��ování, zda a jak jsou dodržovány p�edpisy pro 
vysílání pro d�ti, mládež a minority, atd. 
32 Siegmund Prillwitz je n�mecký lingvista a propagátor znakového jazyka v ranné komunikaci a následn� v 
bilingválním p�ístupu ve vzd�lávání Neslyšících. V roce 1986 založil Centrum n�meckého znakového jazyka a 
komunikace Neslyšících, ze kterého vznikl se roce 1993 Institut n�meckého znakového jazyka a komunikace 
Neslyšících. Tento institut se zabývá mnoha výzkumnými projekty, z nichž nejvýznamn�jší je vynález a vývoj 
Hamburského nota�nho systému (HamNoSys), který umož
uje zápis znakového jazyka prost�ednictvím po�íta�e 
a uchování zápisu v databázích. Tento výzkum dále sm��uje k pokus�m o semi-automatický p�eklad (tzv. 
ViSiCAST projekt). (Schulmeiseter; Reinitzer 2004) 
33 Substitucí zvuku rozumí autor vizualizaci akustických informací. 
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Prillwitz jako logickou – obrazový materiál hraje ve zpravodajství pouze ilustra�ní roli, 

kdežto detailní informace a fakta (a z toho plynoucí souvislosti) jsou p�enášeny primárn� 

verbáln�. Naopak u film� má obrazový materiál siln�jší informa�ní potenciál a p�epínání 

pozornosti mezi tlumo�níkem a d�jem je chápáno jako rušivé. Proto je v tomto p�ípad� 

vhodn�jší substituce titulkem. Pokud není n�jaká verbální informace nap�. u hraného filmu 

p�esn� pochopena z titulku, m�že ji neslyšící interpretovat z dostate�n� výmluvného a 

symbolického obrazu (Prillwitz 2001a). 

Dále ve svém výzkumu nechal Prillwitz (Prillwitz 2001b) neslyšící respondenty 

hodnotit šest modelových p�íklad� možného titulkování34, které neslyšící hodnotili známkami 

1 – 6. Jako nejlepší se respondent�m jevil p�ípad, kdy titulky: 

• byly barevné a barvy v replikách titulk� byly p�i�azeny jednotlivým postavám 

• upozor
ovaly na doprovodné zvuky a texty zpívaného 

• byly maximáln� dvoj�ádkové 

• nacházely se na spodním okraji obrazu (na stran� pouze tehdy, když šlo o 

statický dialog a replika odpovídala osob� na té které stran� obrazu) 

• byly psány velkým a dob�e �itelným písmem.  

Prillwitz tvrdí, že tento typ titulkování byl úsp�šný proto, že byl k testování vybrán 

po�ad, který Neslyšící hodnotí jako atraktivní, a také proto, že tento zp�sob titulkování znají 

neslyšící respondenti již z vysílání a odpovídá tak jejich receptivním zvyklostem. Neslyšícím 

naopak nevyhovoval model „pr�hledných titulk�“, které byly zobrazovány bez lišty 

v pozadí.Ti respondenti, kte�í byli schopni odezírat, si také st�žovali na kvalitu p�episu35. Je 

zajímavé, že model „rolovacích“ titulk� v nich vytvá�el dojem p�episu 1:1.  

                                                 
34 Jednotlivé možnosti titulkování byly (v závorce uvádíme jejich pr�m�rné hodnocení podle klasické školní 
škály 1-5): 

1. bílé písmo na �erném pozadí, maximáln� troj�ádkové – pr�m�r (hodnocení cca 3, 34) 
2. mluvené barevn� na �erném pozadí, texty zpívaného fialov� na bílém pozadí, objevují se v 

maximáln� dvoj�ádkových, uprost�ed spodního okraje obrazu, ve statických scénách blízko 
mluvící osoby  – spíše pozitivní (hodnocení cca 2,1) 

3. bloky textu bíle na pr�hledném pozadí, jedno nebo dvoj�ádkov� uprost�ed spodního okraje 
obrazovky, snaha o p�epis 1:1 � �asto p�íliš rychlé – negativní (cca 4,52) 

4. bíle na �erném pozadí, upozorn�ní na zvuky, texty zpívaného a ostatní p�ídavné informace 
v závorkách, umíst�ní blízko mluvící osoby (p�ijímání tohoto typu ST možné pouze 
s dekodérem) – titulky pr�m�rné (cca 3,36) 

5. bíle na �erném pozadí, text v titulcích roluje odspoda nahoru – vcelku pozitivní až pr�m�rné (cca 
3,5) 

6. bíle na �erném pozadí, text zobrazován b�žící zprava doleva, tj. zachování sm�ru �tení zleva 
doprava – pr�m�r až negativní (cca 4, 49) (Prillwitz; Fintel 2001b ) 

35 V n�meckém kontextu je pro p�epis mluveného slova do titulk� používán termín „Übersetzung“, tj. p�eklad. 
Vzhledem k tomu, že v p�ípad� skrytých titulk� , jimž se výzkum v�nuje, o p�eklad, tj. p�evod významu 
z jednoho jazyka do druhého, nejde, zachováváme námi používaný výraz „p�epis“. 
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Ve svém výzkumu oslovil v roce 1999 Klaus Eichner (Eichner 2001b) z Prillwitzova 

týmu také vzorek tisíce slyšících divák� a zajímal jej jejich názor na substituci zvuku36. 

41,4 % respondent� uvedlo, že chápe titulky jako rušivé, 36,7 % je hodnotilo pozitivn� a jen 

21,9 % je chápalo jako pozitivní p�ínos. Na otázku, zda by bylo vhodné zavést více titulk� 

(nap�. ponechat cizojazy�ný film v originále a doplnit ho o titulky), odpov�d�lo 66,4 % 

respondent� negativn�. Nejvíce se pak podle názoru respondent� hodí titulky ke starším 

„klasickým“ film�m nebo naopak k film�m nov� se objevujícím. K formám substituce zvuku 

prost�ednictvím skrytého titulku jsou pak tolerantn�jší zejména lidé mladší 39 let a titulkování 

tolerují spíše muži než ženy.  

Prillwitz se domnívá, že obecn� jsou tolerantn�jší lidé, kte�í jsou obeznámeni 

s pot�ebami kompenzace zvukových vjem� u sluchov� postižených divák�. Proto zd�raz
uje, 

že v�tšinové, slyšící publikum je t�eba pou�it o sociálních, lingvistických a 

spole�enskopolitických podmínkách života neslyšící menšiny (Prillwitz 2001c). 

4. Špan�lská norma UNE 

Podle špan�lského �asopisu pro Neslyšící Faro del Silencio (Maják Ticha) vešla za 

p�isp�ní Confederación Nacional de Sordos de España (Národní konfederace špan�lských 

Neslyšících) v roce 2003 v platnost státní norma UNE37 s názvem „Skryté titulky pro 

Neslyšící a sluchov� postižené. Skryté titulky p�enášené pomocí teletextu“. Tato norma si 

klade za cíl upravit kvalitu titulkování pro Neslyšící. 

Definuje sjednocující tendence v oblasti devíti aspekt� výroby skrytých titulk�: 

1. kombinace barev pro identifikaci postav 

2. rozm�ry písma, po�et �ádk� a umíst�ní 

3. stránkování a �lenitost  skrytých titulk� 

4. rychlost zobrazování titulku 

5. synchronizace titulk� 

6. pravopisná a gramatická kritéria 

7. vydávání skrytých titulk� 

8. kontextové informace 

9. teletextové informace 

                                                 
36 Zde se zabýváme zejména substitucí n�m�inou ve skrytých titulcích, o substitucí znakovým jazykem jsme 
pojednali v poznámce pod �arou �íslo 19. 
37 Význam zkratky nebyl v �lánku vysv�tlen. 
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Autor �lánku38 Trinidad Moreno Latorre dále rozvádí podrobn�ji pouze n�které 

z t�chto aspekt�. Jedním z nich je rychlost zobrazování titulk�, kterou norma stanovuje. 

Tvrdí, že pro dosp�lé je pro pohodlné �tení p�ijatelných 19 znak� za sekundu, pro d�tského 

diváka pak 12 znak� za sekundu. Pokud p�epo�teme na možnosti skrytých titulk� v �eské 

republice (35 znak� na �ádek), vychází nám doba zobrazení dvoj�ádkového titulku pro 

dosp�lé 4 sekundy (srov. Koplík níže), pro dít� 6 sekund. 

Dále autor zd�raz
uje nutnost uvád�t kontextovou informaci, a to v pravém horním 

rohu obrazovky. Co je chápáno kontextovou informací – zda nap�. informace zvuková �i 

orientující diváka v prostoru a �ase textu, však vysv�tleno není. 

5. Gong 

Ohlasy na skryté titulky jsou v �eském prost�edí od samého za�átku vícemén� 

pozitivní jak od Neslyšících, tak zainteresovaných slyšících (viz P�íloha 4, poznámka pod 

�arou 113) a známe je zejména ze stránek �asopisu Gong. P�ipomínky, týkající se kvantity 

(„Máme málo.“ a „Chceme víc.“) i kvality (technické i jazykové), jsou zde v�tšinou otišt�ny 

jako dopisový p�ísp�vek a dále jsou pak p�edány p�íslušné zodpov�dné instituci. P�ipomínky 

jsou �asto pouze díl�í a jen z�ídka se dostávají k samotným tv�rc�m.  

5.1. Slasti a strasti titulká�e 

Prvním systematickým a systematizujícím pokusem o postižení problematiky skrytých 

titulk� v �eské republice byl na stránkách Gongu v pr�b�hu roku 2003 (1 – 12/2003) seriál 

Raimunda Koplíka s názvem Slasti a strasti titulká�e, který vycházel každý m�síc na 

dvoustran� a v�noval se otázce skrytých titulk� z pohledu jejich tv�rce – a to jak po stránce 

technické, tak obsahové a jazykové. Zde se zam��íme na Koplík�v pohled na stránku 

technickou a obsahovou, jeho poznámky k otázce jazykové pak uvedeme níže, v samostatné 

kapitole v�nované jazyku skrytých titulk�. 

5.1.1. Technická stránka 

Náro�nost domácí p�ípravy skrytých titulk� závisí zejména na: 

• množství textu, 

• náro�nosti textu, 

• výskytu cizojazy�ných slov (nap�. jmen), 
                                                 

38 LATORRE, Trinidad Moreno. Subtitulado para personas Sordas a través del teletexto. Faro del Silencio. 
2003, no. 195, s. 44 – 49. 
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• rychlosti psaní autora skrytých titulk�. 

P�i kompozici titulk� je nutno brát v úvahu, že Neslyšící jsou o jeden ze dvou smysl� 

recipujících televizní vysílání ochuzeni, že jim zbývá pouze zrak, jehož pozornost se ješt� d�lí 

mezi sledování skrytého titulku a d�je. Sluch nem�že být využíván, proto informace, které by 

tento smysl p�enášel (která z postav práv� mluví, jaké se ozývají zvuky d�ležité pro utvo�ení 

významu scény atd.), musejí být také vizualizovány do skrytého titulku. �as expozice 

takového titulku pak „ubírá“ �as titulku s p�episem mluveného textu, ale pro lepší orientaci 

Neslyšícího v d�ji je jeho zobrazení nutné. 

Velkým problémem p�i tvorb� skrytých titulk� je tedy �as – optimální doba nutná 

k p�e�tení jednoslovného titulku jsou 3 vte�iny, delší jedno�ádkový 5 – 7 vte�in. Hrani�ní 

doba pro p�e�tení dvou�ádkového titulku jsou 3 vte�iny, ta však odpovídá schopnostem 

vynikajícího �tená�e. Optimem pro zobrazení dvou�ádkového titulku je 5 vte�in. 

Problémem navíc je ztráta jedné vte�iny, po kterou Neslyšící pouze registruje nástup 

nového titulku, �íst jej za�íná až potom. 

Titulky lze vytvá�et rovnou na�isto, výhodn�jší však je zapsat promluvu jedné postavy 

a následn� ji segmentovat podle technických limit� (35 úhoz� na �ádek, 5 vte�in na prezentaci 

dvou�ádkového skrytého titulku). Autor tak lépe získá p�ehled o d�ji a snáze se vyhne 

chybám, jako nap�íklad nelogickému roztržení v�ty do dvou skrytých titulk� nebo umíst�ní 

prvního slova v�ty na konci jednoho dvou�ádku skrytého titulku.  

Pro snazší odlišení jednajících postav doporu�uje Koplík n�kolik postup�: 

• scéná�ové uvození (u�itel: P�inesl jsi ten úkol? žák: Ne, nestihl jsem ho 

ud�lat.), které je však nevýhodné, protože ubírá znaky na úkor vlastní 

promluvy 

• poml�ka, tzv. „fousek“ (- P�inesl jsi ten úkol? - Ne, nestihl jsem ho ud�lat.) – 

postavy však musejí být známy z kontextu. Pro zápis hovoru více než dvou 

postav ztrácí tento zp�sob zápisu p�ehlednost. 

• barevné odlišení (P�inesl jsi ten úkol? /modrá/ Ne, nestihl jsem ho 

ud�lat./žlutá/) – každé z hlavních jednajících postav p�id�lí editor skrytých 

titulk� jednu barvu, která jí pak odpovídá po celou dobu d�je. Limitem tohoto 

odlišování je možnost zobrazit jen 8 barev. 

Takto je možné zapsat i hlas postavy, která není zrovna v záb�ru (srov. pojem 

asynchronie – Mareš 1993, s. 80), nebo myšlenky a vzpomínky postav. Myšlenky, vzpomínky 

a stejn� tak i hlasy, které se ozývají vn� prostoru scény filmu (srov. pojem transcendentnost – 
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Mareš 1993, s. 81), je vhodné v závorce tematizovat – nap�. (vzpomíná). Stejn� tak je vhodné 

tematizovat i zvukovou kvalitu projevu – nap�. (vysoký ženský hlas). Pro tyto situace je také 

možné kombinovat barvy písma s barvou podkladu titulku. Kombinací osmi barev pro písmo 

a osmi pro podklad sice vzniká 64 barevných možností, ale podle Koplíkových zkušeností je 

pro �tení skrytých titulk� vhodných pouze 12 kombinací. 

V záv�ru svého seriálu se Raimund Koplík v�noval také technickému zázemí p�enosu 

skrytých titulk� a osv�tlil n�které problémy, se kterými se sou�asná výroba a p�enos potýkají. 

Problémem nap�íklad je, že pro kvalitní výrobu skrytých titulk� je v �T již zastaralé 

softwarové za�ízení (umož
uje pouze rozlišování t�í barev, živé skryté titulky nelze 

zaznamenat pro další použití, komplikuje zobrazení velkého písmene s diakritickým 

znaménkem nebo segmenta�ních znak�). Tyto problémy by se m�ly vy�ešit v pr�b�hu roku 

2004, kdy p�ejde �eská televize na novou technologii výroby skrytých titulk�, která bude více 

využívat možností teletextu. Mnohem více technických možností pak nabízí digitalizace 

televizního vysílání. 

5.1.2. Obsahová stránka 

Koplík zastává názor, že skryté titulky by se v žádném p�ípad� nem�ly obsahov� 

redukovat jen kv�li technickým limit�m a lenosti titulká�e. Uvádí n�kolik d�vod�: 

• Neslyšící mají právo na plnohodnotnou informaci, 

• nelze mrza�it jazykovou krásu, a tím i zám�r autora díla, 

• jazykové h�í�ky vyplynou z dalšího kontextu. 

Dále tvrdí, že kv�li zachování plnosti informace je nutno skrytými titulky 

kompenzovat i omezenou možnost sluchového vnímání pro d�j d�ležitých zvukových 

podn�t�, tzn. zapisovat neverbální vokální významotvorné prost�edky, jako jsou nap�. 

zvukové doprovody emocí (hlasitý plá�, dusivý smích, atd.) nebo relevantní pr�vodní zvuky 

ur�itého d�je (dutý zvuk prázdného prostoru ve zdi p�i jejím oukávání) – a to jak v záb�ru,  

tak zejména mimo n�j. Pokud je to relevantní, je vhodné v titulku ozna�it i druh doprovodné 

filmové hudby. 

6. P�íru�ky 

První pokus o systematizaci p�ipomínek a nárok� Neslyšících na skryté titulky 

m�žeme spat�ovat ve dvou obsahov� shodných brožurách formátu A6, které vydala ASNEP 

v roce 2002 a které slouží každá jiné cílové skupin�. Jedná se o Poznámky ke tvorb� skrytých 
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titulk� (Pro editory skrytých titulk�)39 a obsahov� širší Skryté titulky o�ima uživatel� (Pro 

vnit�ní pot�ebu pracovník� �eské televize)40, jejíž obsah si zde p�iblížíme. 

V úvodu m�žeme nalézt p�esnou specifikaci cílové skupiny, komu je tato brožura 
ur�ena a pro�. Po krátkém seznámení s problematikou sluchového postižení p�icházejí 
požadavky na vzhled skrytých titulk� a stanovují tak obecn� aplikovatelná, základní pravidla: 

• titulkovat každý hovor 

• umísovat titulky v dolní �ásti obrazovky 

• využít dispozice 35 znak� (v�etn� mezer) na jeden �ádek 

• zobrazovat zejména dvoj�ádkové titulky 

• rozlišovat mluvící osoby 

o umíst�ním titulku na r�zných stranách obrazovky, vždy v blízkosti 

mluvící osoby 

o p�id�lením barvy postav� a následné zachování tohoto principu 

• využít barevné škály, kterou možnosti teletextu nabízejí (8 barev pro 

kombinace podklad versus text) 

• odlišit promluvy a myšlenky postav 

Následují požadavky na obsah titulk�: 

• nevynechávat slova v �eských filmech (kontrola odezíráním) 

• zapisovat vše, co není vid�t, ale je slyšet  

o zvuky mimo záb�r, které mají pro d�j ur�itý význam (p�. detektivka, 

záb�r na ustrašenou ženu – titulek: otevírání dve�í v p�edsíni a kroky 

chodbou) 

o typ zvuku p�i emo�ních projevech (p�. ironický smích, hlasité vzlyky) 

o typ scénické hudby 

o text doprovodné písn� 

Nároky na nasazování titulk� do obrazu: 

• vkládat titulky spíše s p�edstihem než se zpožd�ním 

• zohlednit dobu pot�ebnou pro p�e�tení titulku a shlédnutí d�je – optimum: 

o jednoslovný titulek = 3 vte�iny 

o plný jedno�ádkový titulek = 4 vte�iny 

o plný dvou�ádkový titulek = 8 vte�in (srov. výše Koplík 2003d) 

                                                 
39 Poznámky ke tvorb� skrytých titulk� (Pro editory skrytých titulk�). Vydala ASNEP. 2002. 
40 Skryté titulky o�ima uživatel� (Pro vnit�ní pot�ebu pracovník� �eské televize). Vydala ASNEP. 2002. 
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o p�i záv�re�ných titulcích uvést jméno autora skrytých titulk� 

Požadavky na živé titulkování zpravodajství: 

• zachovat v�rnost informací a nezkreslovat zejména faktografické údaje (p�. 

po�ty) 

• zajistit adekvátní pom�r mluveného projevu moderátora a jeho zápis v titulcích 

• nechat �as pro otev�ený titulek se jménem vystupující osoby – tj. nenasazovat 

skrytý titulek v dob�, kdy je na obrazovce umíst�n titulek otev�ený41 – tzn. 

zabránit p�ekrytí obou titulk� 

• zlepšit titulky u p�edpov�di po�así 

Požadavky týkající se programové skladby a vysílací doby po�ad� se skrytými titulky: 

• pe�liv� vybírat po�ady k titulkování (�eské a zahrani�ní celove�erní filmy, 

dokumenty, prevence v oblasti zdraví a práva, sci-fi, po�ady ze života 

Neslyšících) 

• titulkovat diskusní po�ady s politickými p�edstaviteli naší zem� 

• vysílat po�ady se skrytými titulky zejména v hlavním vysílacím �ase a o 

víkendech 

• brát v úvahu programovou skladbu, tj. nevysílat dva zajímavé po�ady se 

skrytými titulky paraleln� a titulky tak plýtvat 

V záv�ru pak najdeme d�razný požadavek na oznámení výpadku skrytých titulk� na 

teletextu nebo otev�eným titulkem, analogicky k titulku „Omluvte sníženou kvalitu zvuku“. 

7. Zásady pro úpravce textu 

Zásady pro úpravce textu (výroba skrytých titulk� pro sluchov� postižené v �T)42 je 

interním materiálem �T, se kterým se seznámí každý nov� p�íchozí titulká�. Zahrnuje celkem 

18 bod� základních požadavk� na tvorbu skrytých titulk� – na jejich technickou (body 1, 2, 6, 

7, 8, 11, 12, 14, 17 a 18), obsahovou (body 13, 15 a 16) i jazykovou stránku (body 3, 4, 5, 9 a 

10). Požadavky na jazyk skrytých titulk� se budeme zabývat níže. Zde uvádíme body týkající 

se požadavk� technických: 

                                                 
41 Otev�eným titulkem není v tomto p�ípad� myšlen titulek p�ekladový, ale rozumí se jím tzv. podtitulek se 
jménem nebo shrnující informací viditelný všem uživatel�m televizor� (srov. podkapitola C.2 Otev�ené versus 
skryté titulky). 
42 Zásady pro úpravce textu (výroba skrytých titulk� pro sluchov� postižené v �T). Interní materiál �T. Autorka 
získala tento blíže nespecifikovaný materiál osobn� od Vladimíra Salzmana v dubnu 2002. 
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• „Jedno�ádkové a dvou�ádkové titulky, �ádek max. 35 znak� (v�. mezer), automatické 

centrování 

• Minimální �as trvání 1�ádkového titulku 2 sekundy, plného 2�ádkového titulku 3-4 

sekundy, dovoluje-li d�j, tak déle 

• Pro srozumitelné �tení je vhodné každou v�tu souv�tí dát na vlastní �ádek, není nutné 

dodržet úzus, že horní �ádek je delší než dolní 

P�íklad:  Nikdy jsem si nemyslel, 

 že by to bylo tak snadné. 

• P�edložku (spojku) vždy p�i�adit k následujícímu slovu 

P�íklad: Letadlo se vzneslo 

 nad kupovitou obla�nost. 

• D�lení titulk�: 

P�íklad:  P�ed chvílí jste byli, 

 vážení dvo�ané, 

 sv�dky rozlou�ení princezny 

 s panem králem a paní královnou. 

• Titulky rychlého dialogu: 

P�íklad:  -Jsi si tím jist? 

 -Na to vezmi jed!  

• Více osob v jednom titulku (nap�. p�i hádce): 

P�íklad: - Kdo to ud�lal? - Já ne! 

 - To není pravda! - Opravdu ne! 

• P�i nasazování: Na za�átku úvodních titulk� (stopáž 10 01 00) nasadit krátce te�ku 

(d�vody: 1. Po nalad�ní teletextové strany 888 ,spadne´ menu a objeví se obraz, 2. 

Kontrola pro vysílání, že disketa se rozb�hla správn� dle TC) 

• P�i nasazování: Doporu�ené barvy: 

barvy: žlutá (základní), bílá, tyrkysová 

žlutá: základní text 

bílá: vysv�tlující titulky 

tyrkysová: odpov�di v dialogu (magazíny), vnit�ní hlasy, texty písní a básní, jiná odlišení 

Barvy možno použít i v dialogu pro odlišení osob 
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• Autor vytvo�í pro pot�eby nasazení titulk� soubor v T602 (název souboru max 8 

písmen, koncovka názvu ,.txt´, 35 pozic na �ádek, odd�lení titulk� prázdným �ádkem, 

samoz�ejm� možno používat jedno�ádkové titulky, …)“ 

Nyní se zam��íme na požadavky na obsahovou stránku skrytých titulk�, jak je uvád�jí 
Zásady pro úpravce textu:  

• „Neslyšící nemá sluchový vjem podn�t� mimo obraz. Tuto informaci nutno nahradit 

vysv�tlujícím titulkem velkým písmem, který se odliší barevn� (velká písmena, bez 

te�ky – jako nadpis) 

P�íklad: 

VÝK�IKY Z PRINCEZNINA POKOJE 

nebo 

TELEFON 

nebo 

PÍSNI�KA (upozorn�ní, že následuje text písn�) 

apod. 

• P�i nasazování: Je-li v obraze titulek se jménem nebo informací o místu d�je apod., 

nep�ekrývat skrytým titulkem  

• P�i nasazování: Poslední titulek: 

      P�íklad:     Skryté titulky: 

Simona Sedmihorská“ 

(Zásady pro úpravce textu (výroba skrytých titulk� pro sluchov� postižené v �T).) 

8. Seminá� pro tv�rce skrytých titulk�, Praha 24. 10. 2003. 

Tento seminá� uspo�ádala �eská televize dne 24. 10. 2003 ve svých prostorách. Šlo o 

historicky první setkání tv�rc� skrytých titulk� s n�kým, kdo jim mohl poskytnout informace 

o televizním zázemí pro skryté titulky (Vladimír Salzman – vedoucí odd�lení skrytých titulk� 

a Jan Zeman – vedoucí teletextu), zp�tnou vazbu (V�ra Strnadová) �i praktická doporu�ení ze 

své praxe (Raimund Koplík). 

Po diskusi o kvalit� živého skrytého titulkování a komplikacích s p�ístrojem Velotype 

vystoupila V�ra Strnadová se svým p�ísp�vkem Skryté titulky o�ima neslyšících divák�. 

Nejprve se zabývala odlišnostmi skrytých a otev�ených titulk�, posléze oz�ejmila specifika 

cílové skupiny a její heterogennost v jazykových kompetencích. Dále vysv�tlila význam 

skrytých titulk� pro neslyšící: 

• „usnad�ují porozum�ní d�je 
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• zprost�edkují zábavu43 

• informace aktuální i všeobecné44 

• rozši�ují obecnou vzd�lanost a znalosti o sv�t� kolem nás 

• motivace ke �tení p�ispívá ke zlepšování �tená�ských dovedností 

• možnost seznámení s v�tnou skladbou pro prelingváln� neslyšící45 

• rozši�ování pasivní a aktivní slovní zásoby46 

• zprost�edkování kontaktu s obecnou mluvou 

• možnost nahlédnout do kultury a konven�ních zvyklostí slyšících lidí47 

• upozor�ování na zvukovou dimenzi okolního sv�ta – poznání, ,co vše m�že 

�lov�k poznat z okolních zvuk�´“ (Strnadová 2003b, s. 4) 

A�koli jsou n�které body p�inejmenším sporné, nelze Strnadové up�ít p�vodnost v 
systematizaci funkcí skrytých titulk�. 

V další �ásti své p�ednášky zmínila post�ehy neslyšících divák� a upozornila na 

nedostatky ve skrytých titulcích, které vícemén� korespondují s požadavky stanovenými 

v p�íru�ce Skryté titulky o�ima uživatel� (zápis �íselné informace, žádost o specifické útvary 

národního jazyka ve skrytých titulcích, také o slovenštinu, informace mimo obraz, v�asné 

nasazení titulku, atd.). Následovaly praktické ukázky chybného titulkování a jeho nápravy. 

Slovo poté p�evzal Raimund Koplík, který publiku prakticky ukázal vlastní zp�sob 

tvorby a jeho rozší�ené možnosti se softwarem vlastní výroby. 

                                                 
43 Domníváme se, že jde o význam spíše sekundární, vyplývající z bodu p�edchozího. 
44 Není funkcí skrytých titulk�, ale vlastního sd�lení. Skryté titulky zprost�edkovávají sekundárn�, viz poznámka 
43. Totéž následující bod. 
45 Zna�n� sporný bod –  nehled� na fakt, že prelingváln� neslyšící lidé nemají vinou svých �tená�ských 
neúsp�ch� jakoukoli formu psaného textu v oblib�. To  potvrzuje Ji�í Volák ve své reflexi diskuse o skrytých 
titulcích v Televizním klubu neslyšících, vysílaném 13. 3. 1998: „Mladí neslyšící od narození vyslovili zase 
názor, že by tam titulky nemusely být v�bec, protože je neum�jí �íst a nic jim ne�íkají.“ (Volák 1998, s. 131) 
46 Nelze tvrdit, že veškerou slovní zásobu si lze sledováním skrytých titulk� osvojit – nap�.  v únorovém a 
b�eznovém �ísle Gongu roku 2000 vyšel Slovní�ek pro diváky televizních zpráv, který osv�tloval �tená��m 
základní specifickou terminologii cizího p�vodu v oblasti politiky. 
47 Pouze sekundárn�. 
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E. Jazyk skrytých titulk� 

V této kapitole se zam��íme na ta doporu�ení, která mohou brát titulká�i v úvahu p�i 

úprav� jazyka v televizním vysílání akusticky p�ítomného do jazyka skrytých titulk�. 

1. Jak psát a titulkovat pro Neslyšící48 

Auto�i Verlinde a Schragle se ve své p�íru�ce ur�ené všem, kdo editují texty pro 

neslyšící osoby, zabývají nejen technickou stránkou titulkování, typickou pro americké 

televizní prost�edí (viz výše), ale zejména a p�edevším úpravou textu. 

Nejprve nabízejí praktický návod pro frázování49 b�žného dvou�ádkového titulku: 

• zachovat v rámci jednoho titulku spole�n� modifikátor i modifikované slovo 

(p�. adjektivum ve funkci atributu kongruentního spolu se substantivem) 

• zachovat pohromad� �ásti p�edložkové fráze 

• titulek zachycující jednu delší v�tu zlomit50 v míst� p�irozené mluvní pauzy  

• zachovat pohromad� subjekt a predikát (pokud je to možné) 

• titulek zlomit p�ed spojkou a tu umístit na za�átek nového titulku 

• nikdy nelámat titulek v rámci víceslovného propria 

• neza�ínat novou v�tu v rámci jednoho titulku 

Dále auto�i zd�raz
ují nutnost p�ehledného a stru�ného slovosledu, který 

zprost�edkuje informaci pr�hledn�ji. Pro optimální po�ádek slov a celkovou úpravu anglické 

syntaxe dávají následná doporu�ení: 

• psát krátké, úplné v�ty, zjednodušovat 

• umístit d�ležitou informaci (p�. subjekt) na za�átek titulku, informace 

modifika�ní jsou sekundární 

• nikdy nepsat neúplné v�ty 

• p�ekonstruovat v�ty s vloženou v�tou vedlejší 

• zm�nit v�ty pasivní na aktivní 

• vyhnout se užívání participiálních konstrukcí na za�átku v�ty 

                                                 
48 VERLINDE, Ruth; SCHRAGLE, Peter. How to Write and Caption for Deaf People. Silver Spring (Maryland): 
National Technical Institute for the Deaf, 1986. ISBN #0-932666-32-9. 
49 Frázováním rozumíme logické �len�ní p�vodního textu do kompaktních myšlenkových celk� podle 
následujících kritérií. 
50 Zlomením titulku je myšleno vytvo�ení p�echodu mezi jedním dvou�ádkovým titulkem a druhým, resp. 
ukon�ení jednoho a nástup nového. 
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• vyhnout se užívání zájmen na za�átku v�ty – zejména pokud není referent 

jasný z p�edchozího kontextu a pokud navíc informace p�esahuje n�kolik 

titulk� 

• zapisovat nezbytné konektory51 pro zachování plynulosti �asového a 

sekven�ního toku 

• z kondenzované v�ty vyrobit souv�tí (též usnadní zlomení titulku) 

• obecn� zapisovat v�ty, které m�ní tvrzení nebo myšlenky z nejasných na jasné, 

z neur�itých na konkrétní a z negativních na pozitivní (resp. v p�ípad� 

n�kolikanásobného záporu – p�. není problém, který bych nezvládl) 

• vyhnout se užívání spojek „if“ a „unless“ a nahradit „when“ a v�tu 

p�ekonstruovat 

Další návody se týkají slovní zásoby: 

• nahradit obtížné slovo b�žn�jším a vhodným pro kontext 

• ponechat technickou terminologii ozna�enou instruktorem52 

• vysv�tlit obtížné slovo opisem 

• eliminovat redundantní slova 

Auto�i také navrhují zapisovat idiomy p�ímo v jejich p�eneseném významu, protože 

neslyšící mají tendenci chápat je doslovn�.  

Co se tý�e interpunkce v titulcích, doporu�ují Verlinde a Schragle používat 

interpunkci odpovídající b�žnému syntaktickému �len�ní textu, ale zárove
 na ni neplýtvat 

místem.  

�ísla doporu�ují zapisovat �íslicí pouze jedno- a dvouciferná. Pokud však stojí 

dvouciferné �íslo na za�átku v�ty, je vhodné je zapsat �íslovkou, stejn� jako �ísla vícemístná 

nebo zlomky tam, kde neumož
uje technika jejich numerický zápis. 

Pro  vypoušt�ní redundantních slov pak nabízejí následující klí�:  

• neopakovat tutéž myšlenku dv�ma zp�soby v rámci téže v�ty, zejména 

v dialogu 

• vynechat slang bez ohledu na jeho vztah k významu p�edlohy 

• vynechat bezvýznamná slova (resp. kontaktové �ástice jako „Well,“ �i „Ya 

know.“) 

                                                 
51 Konektory auto�i míní uvedení slovních spojení  jako „In the past“, „Recently“, „In the 14th Century“ na 
za�átku v�t kdykoli, kdy je možné stanovit �as a místo 
52 Postavu instruktora auto�i blíže nespecifikují. 
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Auto�i také nabízejí možnost zapisovat jazyk, resp. jeho r�zné realizace, kreativn� – tj. 

nap�. rá�kování (zápisem majuskulního R v toku minuskulí), d�razu (majuskulí) nebo 

spelingu (pomocí p-o-m-l-�-e-k). 

Speciální p�ípady titulkování jsou nap�íklad u titulkování písní nebo básn�. Zde auto�i 

doporu�ují: 

• používat odlišné fonty 

• používat pohyblivé titulky 

• zobrazovat písmena nebo celá slova podle rytmu textu 

• na�asovat pomalou nebo rychlou zm�nu titulk� 

• umisovat titulky na r�zných místech obrazovky 

• frázovat titulky, aby odpovídaly rytmu textu 

Pokud se ve filmu vyskytují netlumo�ené pasáže v cizím jazyce, je vhodné na tuto 

skute�nost upozornit speciálním titulkem – nap�. (mluví japonsky). Samotný projev v cizím 

jazyce musí být v titulku p�esn� zapsán. 

Dialekty doporu�ují auto�i p�ekládat, nejlépe za asistence znalce dialektu. Stejn� tak i 

projevy ve znakovém jazyce, které se p�ekladem zp�ístupní lidem znakového jazyka 

neznalým a oráln� závislým ohluchlým. 

Pro p�esný zápis biografických nebo geografických ozna�ení navrhují auto�i 

titulká��m, aby zapsané tvary kontrolovali podle vhodných slovník� nebo využili služeb 

knihovní asistence. 

2. Úprava televizních titulk� pro neslyšící d�ti53 

Robert Baker se ve své publikaci zabývá také jazykovou úpravou titulk� pro neslyšící 

d�ti. Na základ� výzkum�, popsaných výše, konstatuje, že se jeho výzkumnému týmu dosud 

nepoda�ilo vypracovat mechanicky aplikovatelná pravidla úprav. Ve svém projektu zapojili 

také u�itele neslyšících d�tí, kte�í upravují anglické texty pro d�ti, které u�í, aby navrhovali 

také úpravy angli�tiny ve skrytých titulcích podle pot�eb „svých“ d�tí. 

Jedna z u�itelek nejprve vyrobila svoji variantu jazykové úpravy originální p�edlohy a 

následn� byla tato varianta lingvisticky analyzována. Nej�ast�jšími úpravami bylo vyškrtnutí: 

• deiktického zájmena 

• redundantního adjektiva 

                                                 
53 BAKER, Robert. Úprava televizních titulk� pro neslyšící d�ti. Cyklostylovaný anonymní �eský p�eklad pro 
interní pot�eby �T.  



 37 

• uvozovacích �ástic 

• p�edložkových výraz� 

• p�íslove�né vedlejší v�ty 

• vztažné vedlejší v�ty 

• p�ístavkové v�ty 

• celé v�ty nepodstatné pro pochopení významu 

• v�ty nedokon�ené 

• v�ty sou�adné 

nebo nahrazování54: 

• výrazu frekventovan�jším nebo výstižn�jším synonymem („legendy > 

vypráv�ní“55) 

• posesivního zájmena �lenem („Jejich první bodliny … > První bodliny…“56) 

• pasivního slovesa slovesem aktivním („ježci bývají vid�ni na pláži > ježci 

p�icházejí na pláž“57) 

• konstrukce s tranzitivním slovesem slovesem netranzitivním, resp. víceslovná 

fráze vyjád�ená jednoslovn� („vydávají pípavé zvuky > piští“58) 

• vedlejší v�ty kondenzovaným vyjád�ením v rámci v�ty hlavní („byly 

považovány za ježky, kte�í vyhynuli v sedmnáctém století > byly 

považovány za vyhynulé ježky“59) 

• vedlejší v�ty v�tou hlavní („ … dokud se jim neotev�ou o�i > Ješt� nemají 

otev�ené o�i.“60) 

• sou�adné v�ty vyjád�ením p�edložkovým („vystaví si hnízdo a odchovají v n�m 

mladé > vystaví si hnízdo pro mladé“61) 

• významu v�ty vedlejší vztažné vyjád�ením ve v�t� hlavní („Jeden ze živo�ich�, 

kterého necht�jí žrát ani ježci, je ropucha. > Ježci nežerou rádi 

ropuchy.“62) 
                                                 

54 Vý�et bohužel není kompletní, protože jsme museli kv�li p�ekladatelovým nedostatk�m v oblasti lingvistické 
rekonstruovat jednotlivé typy nahrazování z p�íklad� v p�edloze a ne vždy byl p�íklad k takové rekonstrukci 
dostate�ný. 
55 BAKER, Robert. Úprava televizních titulk� pro neslyšící d�ti. Cyklostylovaný anonymní �eský p�eklad pro 
interní pot�eby �T., s. 72 
56 tamtéž, s. 70 
57 tamtéž, s. 73 
58 tamtéž, s. 70 
59 tamtéž, s. 24 
60 tamtéž, s. 73 
61 tamtéž, s. 75 
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• synekdochického vyjád�ení vyjád�ením p�ímým („hnízda ptá�at > ptá�ata“63) 

• personifikovaného vyjád�ení vyjád�ením p�ímým („Teplé jarní po�así je 

p�ivádí ven > na ja�e se probouzejí“64) 

• opisu p�ímým vyjád�ením („pocházejí z dávné doby > jsou velmi sta�í“65) 

• nad�azené obecné kategorie její konkrétní náplní („Jenže bodliny neuchrání 

ježky p�ed jejich nejv�tším nep�ítelem. > Bodliny neuchrání ježky p�ed 

automobily.“66) 

• konkrétní nápln� odpovídající nad�azenou obecnou kategorií („…n�kdy 

dokonce sedm > … n�kdy i více.“67) 

• redundantního vyjád�ení vyjád�ením obsahov� ekvivalentním („Vzdálené 

chrochtání a frkání nasv�d�uje tomu, že tam n�kde jsou ježci, i když 

v houstnoucím šeru nejsou vid�t. > Ježky je slyšet, ale vid�t ne.“68) 

Zajímavý je také rozsah, ve kterém zmín�ná u�itelka zm�ny provád�la. Odstranila 

nap�íklad 8 p�íslove�ných v�t, ale 7 dalších z�stalo zachováno – byly to zejména v�ty 

uvád�né spojkou „protože“. U�itelka tyto v�ty ponechala z�ejm� proto, že se domnívala, že je 

její žáci zvládnou lépe než jiné v�ty p�íslove�né. Stejn� tak to bylo u v�t p�ívlastkových, kde 

u�itelka preferovala kondenzované užití v rámci jedné v�ty místo užití v�ty vedlejší. 

Vyškrtáváním slov snížila u�itelka celkový po�et slov až na t�i �tvrtiny, proto Baker 

uvažuje o vyvinutí po�íta�ového softwaru, který by sám poznával a automaticky odstra
oval 

slova podle pravidel, která by mu lingvisté podle analýz u�itel�iny práce definovali. Naráží 

však p�i rozvíjení své teorie na tvarovou homonymii angli�tiny a dospívá k záv�ru, že 

takového odstra
ování je schopen pouze �lov�k, který p�vodnímu textu rozumí. Nicmén�, 

software by mohl sloužit k upozor
ování na slova, která by odpovídala pravidl�m69 pro 

vyškrtnutí. Kone�né rozhodnutí o vyškrtnutí �i nahrazení synonymem by pak záleželo jen na 

editorovi. 

                                                                                                                                                         
62 tamtéž, s. 73 
63 tamtéž, s. 72 
64 tamtéž, s. 73 
65 tamtéž, s. 73 
66 tamtéž, s. 74 
67 tamtéž, s. 75 
68 tamtéž, s. 75 
69 Nap�. pravidlu, které umož
uje (podle tvrzení, že „50 nejvíce frekventovaných slov se vyskytuje v 60 % všech 
text�“ /Baker, s. 26/) nahradit slova mén� frekventovaná jejich �ast�ji frekventovanými synonymy. 
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3. Výzkum Nezávislého zemského ústavu pro rozhlas a nová 

média 

V kapitole Vysílání s titulky (Sendungen mit Untertitelung)70 se Andrea Schulz 

dotazuje jednotlivých n�meckých televizních stanic na jejich p�ístup k substituci zvuku pro 

neslyšící menšinu. V záv�ru pak jednotlivé odpov�di shrnuje a v odpov�di na kvalitativní 

kritéria pro titulky se televizní spole�nosti shodují na t�chto kritériích: 

• jednoduchý jazyk, jasn�jší v�tná stavba a p�episování jádrové výpov�di 

• žádné konjunktivy, nep�ímé �e�i, perfektum a plusquamperfektum 

• p�i�azování rozli�ných barev k hlas�m hlavních aktér� 

• vhodné umíst�ní titulku vzhledem ke st�ihu. 

Pro srovnání odkazují na materiál A. Kulpoka Videotext Untertitel bei 

Fernsehsendungen. Ein Leitfaden für Praktiker (Videotextové titulky v televizním vysílání. 

P�íru�ka pro praktiky) z roku 1984, který se nám bohužel nepovedlo získat. 

4. Špan�lská norma UNE 

V rámci státní normy UNE s názvem „Skryté titulky pro Neslyšící a sluchov� 

postižené. Skryté titulky p�enášené pomocí teletextu“, která za�ala platit ve Špan�lsku 

v minulém roce, se hovo�í také o sjednocení pravopisných a gramatických kritérií pro úpravu 

skrytých titulk�71. 

Autor �lánku však o aspektu pravopisných a gramatických kritérií hovo�í pouze ve 

zkratce – je nutné brát v úvahu �tená�ovu schopnost porozum�ní, psát ortograficky a používat 

adekvátní slovní zásobu. Veškeré informace, p�enášené zvukovou cestou, musejí Neslyšící 

dostat nezkreslené. 

5. Slasti a strasti titulká�e 

Ve svém seriálu, který vycházel v Gongu v roce 2003, zastává Koplík nutnost 

titulkovat vše co možná nejv�rn�ji podle p�edlohy, protože neslyšící divák má právo na plné 

informace. Nedovoluje-li však technické zázemí v kombinaci s �asovým tlakem zapisovat 

                                                 
70 SCHULZ, Andrea. Sendungen mit Untertitelung (UT). In PRILLWITZ, Siegmund. Angebote für Gehörlose 
im Fernsehen und ihre Rezeption. Kiel: Unabhängige Landesanstalt für das Rundfunkwesen (ULR), 2001, s. 199 
– 231. 
71 LATORRE, Trinidad Moreno. Subtitulado para personas Sordas a través del teletexto. Faro del Silencio. 
2003, no. 195, s. 44 – 49. 
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vše, domnívá se Koplík, že textu nejmén� uškodí, když se vypustí tzv. vycpávková slova, jako 

ukazovací zájmena a p�íslovce. 

V souvislosti s délkou zobrazení titulku zd�raz
uje, že rychlost �tení  nezávisí jen na 

�tená�ské  zdatnosti, ale také na obecné �etnosti cizích nebo málo frekventovaných slov ve 

skrytých titulcích. Proto je d�ležité tuto okolnost p�i tvorb� skrytých titulk� zohlednit. 

Text je pak vhodné �lenit do titulk� logicky, nikoli mechanicky, protože �tení titulk� 

je z velké �ásti globální a ucelená �ást textu pohromad� je tedy vhodn�jší než segmentovaná 

do n�kolika titulk�. 

Jedním z velmi zajímavých zastavení v Koplíkov� seriálu byl díl Zápis nestandardní 

mluvy72. Autor se zde zabývá p�evodem jazyka, kterým jsou charakterizovány postavy. Tvrdí, 

že jazyk užitý v díle slouží ur�itému autorskému um�leckému zám�ru, proto je vhodné jej pro 

Neslyšící zachytit, i když se to na první pohled m�že zdát zbyte�né. A tak doporu�uje 

zapisovat �e�ové výslovnostní vady jako rá�kování, šišlání, koktání, charakteristické 

francouzské „r“ nebo tzv. „sudeáckou �eštinu“73. Zapisovat by se m�ly i specifické útvary 

národního jazyka jako dialekty, protože Neslyšící mají právo dozv�d�t se o jejich existenci a 

podob�. A na záv�r zd�raz
uje, že by se skrytý titulek nem�l vyhýbat ani specifické oblasti 

slovní zásoby, a sice vulgarism�m74. Na záv�r ješt� opakuje: budou-li titulká�i skryté titulky 

od t�chto specifik oprošovat, dopustí se  zm�ny autorského zám�ru a zkreslení díla na 

emocionální úrovni. 

V dalším dílu svého seriálu se Koplík zabývá zápisem emocí a emo�n� lad�ných 

projev�, mezi n�ž pat�í i mluva s d�razem.  Doporu�uje zapisovat zd�razn�né slovo 

majuskulí75 a oz�ejmuje, že jej k této praxi inspiroval jazyk krátkých textových zpráv, jedna 

ze specifických forem mobilní komunikace. Zde se inspiroval i pro zápis ironie nebo 

humorných scén pomocí tzv. emotikon�76. 

                                                 
72 KOPLÍK, R. Slasti a strasti titulká�e: Zápis nestandardní mluvy. Gong. 2003, no. 4, s. 18 – 19. 
73 Nap�. „Já putu pojofat za sfoji flast.“ (Koplík 2003e, s. 18) 
74 Bývalo zvykem skryté titulky „u�esávat“, což však odmítají neslyšící diváci, jejichž schopnost odezírat je 
velmi dob�e rozvinuta. Jist� pak lze pochopit jejich roz�arování, když vedle odez�ené v�ty „Jdi do prdele, 
kreténe, než ti rozsekám držku na hadry!“ si ve skrytém titulku p�e�te: „Odejd�te pane, než se roz�ílím a ublížím 
vám.“ (Koplík 2003e, s. 19) 
75 Nap�. „A TO mám ud�lat já?“ nebo „A to mám ud�lat JÁ?“ (Koplík 2003a, s. 18) 
76 Neboli tzv. smajlík�, od anglického smile (úsm�v, usmívat se, uculovat se). Jedná se o t�íznakové složeniny 
z interpunk�ních a segmenta�ních znamének, z�ídka i n�kterých písmen, které vyjad�ují emo�ní lad�ní pisatele a 
v textu je �teme „s hlavou nachýlenou k levému rameni“ – nap�. :-) nebo ;-D nebo :o( atd. 
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6. P�íru�ky77 

Požadavky na jazyk skrytých titulk�, jak je vznesli p�edstavitelé Expertní komise 
ASNEP pro skryté titulky ve svých p�íru�kách, jsou všeho všudy pouze t�i: 

• zachovávat styl promluvy i jednotlivé útvary národního jazyka v promluvách 

postav – tj. respektovat um�lecký zám�r autora díla 

• spolupracovat s korektorem, pokud si autor titulk� není svým jazykovým 

projevem jist 

• �íslovky používat pouze pro po�et a �íselné ozna�ení (nikoli „1 by m�l 2. 

pomáhat“78). 

7. Zásady pro úpravce textu79 

Interní materiál �T Zásady pro úpravce textu obsahuje p�t bod�, které jsou obecným 

doporu�ením, jak upravovat jazyk ve skrytých titulcích.  

• Dodržení pravidel �eského pravopisu (možno použít slang, obecnou, dobovou �eštinu 

apod. pro zachování um�lecké licence, pokud to p�edloha vyžaduje) 

• Za každou v�tou te�ka (pozor – liší se od podtitulk�) 

• Vyhnout se složitým souv�tím (ne více než 2 v�ty), jednodušší v�tná stavba 

• Minimalizovat frekvenci mén� �astých abstrakt, nepoužívat cizí slova (pokud to není 

nutné nap�. v populárn� v�deckém dokumentu), nahradit �eským ekvivalentem 

• �íslovky psát �íslicí (rychlejší globální �tení) 

8. Produkce �T – Centrum pro d�ti a mládež 

V telefonickém rozhovoru nám bylo oznámeno, že produkce, která má na starosti 

titulkování d�tských po�ad�, žádnými oficiálními sm�rnicemi úpravy jazyka skrytých titulk� 

pro neslyšící d�ti nedisponuje80. Nicmén� auto�i titulk� jsou údajn� pou�eni o tom, že jejich 

titulky jsou ur�eny d�tem, a dále záleží na nich, jak tento fakt ve své práci zohlední. Údajn� 

zohled
ují všichni. Otázka po n�jakém interním „nepsaném“ systému byla ostýchav� 

odpov�zena – záleží jen a jen na autorech a jejich intuici. 

                                                 
77 Poznámky ke tvorb� skrytých titulk� (Pro editory skrytých titulk�). Vydala ASNEP. 2002. a Skryté titulky 
o�ima uživatel� (Pro vnit�ní pot�ebu pracovník� �eské televize). Vydala ASNEP. 2002. 
78 Skryté titulky o�ima uživatel� (Pro vnit�ní pot�ebu pracovník� �eské televize). Vydala ASNEP. 2002, s. 12 
79 Zásady pro úpravce textu (výroba skrytých titulk� pro sluchov� postižené v �T). Interní materiál �T.  
80 Vychází pouze ze obecných Zásad pro úpravce textu. 
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9. Zhodnocení situace 

Kontaktovali jsme prost�ednictvím e-mailové pošty r�zné evropské televizní 

spole�nosti81 se t�emi otázkami:  

• Mohli byste nám zaslat informace o situaci skrytého titulkování pro Neslyšící a 

zejména pro neslyšící d�ti ve Vaší zemi? 

• Existuje n�jaká norma pro tvorbu skrytých titulk�  a je odlišná pro d�ti a pro 

dosp�lé? 

• Pokud n�jaká norma existuje, mohli bychom ji od vás získat? 

Odpov�di p�išly �ty�i – dv� omluvn� sd�lovaly, že skryté titulky v�bec nevyrábí (TW1 

a Telebasel). Jedna (BBC) ozna�ila tyto informace za neve�ejné a odkázala na webové stránky 

Royal Netional Institute for the Deaf (www.rnid.org.uk), která však žádnými podobnými 

informacemi nedisponuje a na email nereaguje. Z poslední (Sveriges Television AB – SVT) 

p�išla pouze automatická odpov��. Z jedné televizní spole�nosti (YLE) nep�išla odpov�� 

žádná. 

Jak vyplývá z toho, co jsme probrali výše, úpravy jazyka ve skrytých titulcích pro 

dosp�lé vychází pouze ze st�etu dvou limitací - limitace technické82 a limitace sluchovým 

deficitem83. Od toho se odvíjejí r�zná doporu�ení a zásady, ty se však liší v zahrani�ních 

publikacích a v �eském prost�edí.  

Zatímco zahrani�ní p�íru�ky doporu�ují jazyk upravovat podle r�zných pravidel (srov. 

Verlinde; Schragle 1986, Baker, Schulz 2001), v �eské republice je doporu�ených pravidel 

minimum. Spíše naopak – pokra�uje se v nastoupeném trendu „plných“ skrytých titulk�, 

jazykov� upravených pouze na základ� obou limitací. 

Jazykové úpravy skrytých titulk� pro neslyšícího d�tského diváka jsou v �eské 

republice provád�ny pouze intuitivn�. Z dostupného interního materiálu �eské televize84 se 

z�ejm� nevychází. Navíc pod tlakem Expertní komise ASNEP pro skryté titulky mají i skryté 

titulky pro neslyšícího d�tského diváka tendenci p�ibližovat se „plné“ podob� (Švagr, ústní 

sd�lení 14. 11. 2003). 

                                                 
81 BBC (Velká Británie), Sveriges Television  AB – SVT (Švédsko), YLE (Finsko), TW1 (Rakousko), Telebasel 
(Švýcarsko), s francouzskou televizí se kontakt nezda�il. 
82 Limitací technickou myslíme rychlost hovoru ve filmu versus doba optimálního zobrazení titulku + po�et 
úhoz� na �ádek. 
83 Limitace sluchovým deficitem spo�ívá v neschopnosti p�ijímat informace akustickým kanálem. Z toho 
vyplývá pro titulká�e povinnost zapisovat vedle b�žného textu promluvy i informace navíc, tj. informace o 
zvukovém doprovodu k obrazu �i o zvukové složce jazyka – p�. ironie, d�raz, �e�ové výslovnostní poruchy, atd. 
84 BAKER, Robert. Úprava televizních titulk� pro neslyšící d�ti. Cyklostylovaný anonymní �eský p�eklad pro 
interní pot�eby �T.  
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F. Analýza skrytých titulk� u d�tského po�adu 

Pro analýzu skrytých titulk�, jejichž cílovou skupinou jsou d�ti,  jsme si vybrali 

titulky u po�adu Ve�erní�ek, který vysílá program �T 1 každý den v 19 hodin. Jedná se o 

krátký85 program ur�ený primárn� d�tskému divákovi. Každý Ve�erní�ek je tvo�en sérií 

jednotlivých díl�, které jsou propojeny jednajícími postavami, z�ídka pak také d�jovou linií. 

Pro pochopení d�je je d�ležitá jak �ást obrazová, tak i zvuková, resp. jazyková. 

1. Postup 

Výzkum jsme provedli na materiálu t�í díl� každého z devíti ve�erní�kových seriál�, 

které jsme m�li zaznamenané na videokazetách86. Tyto seriály byly vysílány v �eské televizi 

v pr�b�hu let 2002 – 2003. 

Materiál jsme zhlédli nejprve zb�žn� a již p�i tomto prvním, rámcovém pohledu bylo 

možno pozorovat zm�ny, které byly ve srovnání s doprovodným textem mluveným ve 

skrytých titulcích provedeny. Zjevné bylo �asté využívání synonymních výraz�, jednodušší 

v�tné syntaxe a �etné vynechávání informace, v mluvené �ásti p�ítomné. 

Pro podrobnou analýzu jsme materiál z videokazet zapsali. Nejprve jsme zapsali 

všechny informace, které byly v po�adu zvukové, tj. nejen mluvený jazykový projev, ale také 

doprovodné zvuky �i hudbu87. Tento protokol filmu ozna�ujeme jako originál. Potom, po 

vypnutí nyní již rušivého zvuku, jsme zapsali i text skrytých titulk�. Zachovali jsme formu 

titulk� – tzn. z p�episu je z�ejmá barva a po�et �ádk� jednoho titulku. Tyto informace 

definujeme jako p�epis.  

2. Získaná data 

Po zapsání originálu i p�episu dvaceti sedmi díl� Ve�erní�k� jsme se zajímali o 

autory, kte�í p�episy provedli. Zajímalo nás zejména, zda n�která z našich dat mají stejné 

autory, �i zda je každá série vytvo�ena autorem jiným. 

V rozporu s požadavky, které na editory skrytých titulk� klade brožura Poznámky ke 

tvorb� skrytých titulk� (Pro editory skrytých titulk�)88, není posledním titulkem žádného dílu 

                                                 
85 Rozsah jednoho dílu Ve�erní�ku je cca 6 – 11 minut. 
86 Za po�ízení materiálu a p�ístup k n�mu d�kuji Ivan� Pravdové, majitelce speciálního videa zaznamenávajícího 
skryté titulky. 
87 Domníváme se, že neverbální prvky, jako doprovodné zvuky nebo hudba, mohou hrát p�i utvá�ení významu 
po�adu ur�itou roli. 
88 Poznámky ke tvorb� skrytých titulk� (Pro editory skrytých titulk�). Vydala ASNEP. 2002. 
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Ve�erní�ku titulek se jménem tv�rce skrytých titulk�. Proto jsme kontaktovali p�ímo �eskou 

televizi, kde nám paní V�ra Tr�ková z odd�lení dokumentace s politováním oznámila89, že 

v po�íta�i jsou zaznamenány informace o autorech skrytých titulk� pouze ve dvou p�ípadech 

z našich devíti, a to u Matyldy a u Spejbla a Hurvínka. 

Získané informace uvádíme v následující tabulce: 

Ve�erní�ek jednotlivé díly zkratky
90 

rok 
výroby autor ST 

Bob a Bobek Na ulici 
Na zahrad� 
S kolob�žkou 

BaB1 
BaB2 
BaB3 

1978 ? 

Jája a Pája Jak zasadili prase�í ocásek 
Jak plnili jarní p�ání 
Jak p�stovali okurky 

JaP1 
JaP2 
JaP3 

1986 ? 

Káa a Škubánek Potopa 
Sn�žný muž 
Medaile 

KaS1 
KaS2 
KaS3 

1983 ? 

Matylda Husy na tahu 
Výtvarný talent 
No�ní hlídka 

Mat1 
Mat2 
Mat3 

2002 Zuzana 
Michalská 

Maxipes Fík Zrození maxipsa Fíka 
Zmoud�ení maxipsa Fíka 
Fík ve škole 

MaF1 
MaF2 
MaF3 

1975 ? 

O sk�ítku Racochejlovi Jak p�išel na sv�t 
Jak zaplácl h�iba 
Jak Racochejl ud�lal Rusalce 

starost i radost 

Rac1 
Rac2 
Rac3 

1997 ? 

P�íb�hy v�elích 
medvídk� 

Zlobivý 
Medový 
Mokrý 

PVM1 
PVM2 
PVM3 

1983 ? 

Spejbl a Hurvínek Sn�hulák jako živý 
Hurvínkovo strašidlo 
Hurvínek domácí kutil 

SaH1 
SaH2 
SaH3 

1974 Hana 
Semerádová 

Vydrýsek aneb O �em 
�eka zpívá 

O vyd�ím setkání 
O d�ravé kleci 
O cizí �ece 

Vyd1 
Vyd2 
Vyd3 

2003 ? 

3. Charakteristika Ve�erní�k� 

Pro Ve�erní�ek, jakožto d�tský po�ad, je typická velká míra redundance, která chrání 

p�ed dezinterpretací obsahu. Obrazová složka �asto dominuje nad složkou zvukovou (resp. 

verbální) a poskytuje dostatek vodítek pro sm��ování ke správné interpretaci.  

Vzájemný vztah mezi obrazovou a jazykovou složkou je tedy vztah paralelnosti – tzn. 

obraz bývá doslovnou ilustrací �e�eného a ob� složky vlastn� vyjad�ují dvakrát tentýž 
                                                 

89 Email od Vera.Trckova@czech-tv.cz ze dne 6. 4. 2004.  
90 Tyto zkratky budeme používat dále v textu p�i citaci jednotlivých díl�. 
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význam. Druhým nej�ast�jším vztahem je intenzifikace, kdy se obraz i zvuk spínají do 

jediného významového celku. Z�ídka pak najdeme modifikaci, pro kterou je charakteristický 

protiklad obraz-zvuk, a divergence obrazu a zvuku se v tomto typu po�adu nevyskytuje. 

(Mareš 1993, s. 82 – 83). 

V další �ásti se budeme v�novat stru�né charakteristice jednotlivých ve�erní�kových 

seriál�, kde si povšimneme zejména následujících rys�: 

• typ seriálu (animovaný x hraný, kreslený x loutkový, atd.) 

• tematická a chronologická (ne)návaznost jednotlivých díl� 

• vztahu zvukové a obrazové složky díla 

• délka v�t a jejich syntaktická obtížnost 

• užité jazykové variety 

• jazykové zvláštnosti 

• pr�m�rná délka dílu 

Krátce také zhodnotíme formu užitých skrytých titulk� – jejich rychlost vzhledem 

k d�tskému divákovi, jejich typy a užité odlišení promluv postav navzájem a také odlišení 

vyprav��ského partu. 

V záv�re�né tabulce potom zhodnotíme kvantitativní v�rnost originál-p�epis a ur�íme 

p�ibližnou rychlost, jakou se skryté titulky objevují. 

3.1. Bob a Bobek 

Bob a Bobek je kreslený animovaný seriál, jehož obrazová informace p�evažuje nad 

informací zvukovou. V každém dílu najdeme n�kolik sekund, které nemají a zárove
 

nepot�ebují jakýkoli verbální komentá�. Díly na sebe chronologicky ani tematicky nenavazují, 

sjednoceny jsou hlavn� dv�ma úst�edními postavami. Celý seriál má jednoho stálého 

vyprav��e, který promlouvá v úvodu každého dílu a následn� pak v pr�b�hu p�íb�hu funguje 

pouze jako ob�asný komentátor d�je. 

Repliky i komentá�e jsou krátké a výstižné. Používané v�ty jsou p�evážn� jednoduché, 

souv�tí pak o dvou, maximáln� t�ech v�tách v jasném vzájemném pom�ru.  

Králíci mluví až na výjimky spisovn�. 

V dílu BaB3 se uplatní prvky publicistického stylu v komentá�i k závodu, kterého se 

oba králíci omylem zú�astní.  

Na za�átku Ve�erní�ku je n�kolik sekund úvodního dialogu, které se v každém dílu 

opakují. 
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Jeden díl má v pr�m�ru 6 minut d�je, tzn. bez úvodních a záv�re�ných titulk�.  

Skryté titulky se st�ídají p�evážn� p�ijatelnou rychlostí a jsou obarveny t�emi barvami: 

modrá (Bob), žlutá (Bobek) a bílá (komentá� a promluvy ostatních postav). 

Následující tabulka v první polovin� popisuje, nakolik si odpovídá originál a p�epis po 

kvantitativní stránce. Druhá polovina je záznamem po�tu jedno- a dvoj�ádkových titulk� 

p�episu a stanovuje p�ibližnou rychlost zobrazování skrytých titulk� Ve�erní�ku. 

identifikace celkem 
položek91 

relevantní 
položky92 procenta93 jedno�ádkové 

skryté titulky 
dvoj�ádkové 
skryté titulky 

celkem 
�ádk� sekunda/�ádek94

BaB1 76 46 60,53 17 14 45 7,3 
BaB2 93 69 74,19 19 19 57 5,6 
BaB3 93 59 63,44 21 20 61 5,2 

3.2. Jája a Pája 

Seriál o dvou chudých bratrech, žijících s d�de�kem, bývalým námo�níkem, je 

animovaný loutkový. Mimika loutek z�stává po celu dobu seriálu stejná, emoce jsou 

vyjad�ovány zejména gesty, postoji nebo intonací. Dialogy se st�ídají s partem všev�doucího 

vyprav��e, který d�ní objas
uje a dokresluje. Každý díl obsahuje minimum informací �ist� 

obrazových, tzn. bez simultánní zvukov� relevantní linie. V úvodu každého dílu najdeme 

stejné opakování, které se m�ní  pouze v dílu JaP3. 

Repliky postav jsou krátké a jednoduché v�ty, souv�tí jsou pak intona�n� rozd�lena do 

jasných celk�. Stejn� tak vypadá i part vyprav��e. Pak není problém porozum�t nap�íklad 

relativn� zastaralým p�ístavk�m (I když d�da Lebeda, vysloužilý námo�ník, o sob� tvrdí…; 

soused Krkovi�ka, �ezník, kupec a sedlák v jedné osob�). Kontext a obraz dovolují slyšícímu 

divákovi snadné porozum�ní i specifické slovní zásob� (pole jako mlat, hloubat, žír, úhor, 

oharek, fišty, atd.). 

Ve�erní�ek je vypráv�n spisovným jazykem, který v dialozích p�echází do hovorové 

podoby. Pro malého Jáju je charakteristická koktavost, projevující se opakováním slov, 

zejména zájmena já (Ja, ja, já…já už to unesu. – JaP2), oslovení (Pájo, Pájo, koukej, kolik 
                                                 

91 Položkou ozna�ujeme jak repliky postav, tak zápis vyprav��ského komentá�e nebo zápis zvukového 
doprovodu v originálu. 
92 Za relevantní položku považujeme položku originálu, která koresponduje obsahov� s p�episem, tj. je n�jakým 
zp�sobem p�etransformována do skrytého titulku. 
93 Procenta popisují pom�r položek relevantních k celkovému po�tu položek, tj. vypovídá o kvantitativní 
v�rnosti p�epis – originál. 
94 Vypo�ítaná informace o rychlosti skrytých titulk� je pouze orienta�ní – vychází z délky trvání celého dílu (od 
úvodních do záv�re�ných titulk�), tj. nepo�ítá s dobou d�je, kdy se informace p�enáší pouze obrazov� a zvukový 
doprovod není relevantní pro utvo�ení celkového významu, a také s dobou pot�ebnou na p�epnutí pozornosti 
titulek-obraz. Je zde však zapo�ítána doba pot�ebná k tomu, aby divák zaregistroval objevení titulku na televizní 
obrazovce (srov. oddíl D.5.1.1 Technická stránka). 
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jich vyrostlo. – JaP1) nebo kontaktových prvk� (Hele, hele, jak se nám to set�áslo. – JaP2). 

Pro d�du Lebedu a pro �ezníka Krkovi�ku je charakteristické klení (Heršíf sapr lo� – d�da, 

Zatr sakr – Krkovi�ka), pravideln� se opakující v momentech krize (d�da) a katarze (napálený 

Krkovi�ka) každého dílu. 

Jeden díl je v pr�m�ru dlouhý 8 minut. 

Dvoj�ádkové skryté titulky p�evažují nad jedno�ádkovými a st�ídají se v relativn� 

rychlém sledu. Barvy jsou op�t t�i: modrá (d�da Lebeda), bílá (Krkovi�ka) žlutá (Jája i Pája, 

vyprav��). Zvolením žluté barvy pro vyprav��e, Jáju i Páju najednou ztrácí d�j místy 

p�ehlednost – není nap�íklad jasné, který z chlapc� práv� promluvil (v mluvené �ásti jsou 

odlišeni Jájovou logopedickou vadou). Také p�echod replika jednoho z kluk� – komentá� není 

mnohdy z�etelný, zejména neosahuje-li „fousek“, ozna�ující repliku postavy. 

identifikace celkem 
položek 

relevantní 
položky procenta jedno�ádkové 

skryté titulky 
dvoj�ádkové 
skryté titulky 

celkem 
�ádk� sekunda/�ádek 

JaP1 89 55 61,80 13 28 69 6,4 
JaP2 90 55 61,11 13 28 69 6,4 
JaP3 75 46 61,33 13 23 59 7,5 

3.3. Ká�a a Škubánek 

Kreslený animovaný seriál o hol�i�ce Kát� a jejím mluvícím pejskovi Škubánkovi je 

�len�n do díl�, které na sebe tematicky ani chronologicky nenavazují. Jednotícími prvky 

seriálu jsou postavy hol�i�ky a psa a také Sluní�ko, které je zmín�no vždy v úvodu a (nebo) 

záv�ru dílu. Seriál je p�evážn� dialogický, komentá� vyprav��e najdeme zejména na za�átku 

(uvozovací) a na konci (záv�re�ný), v pr�b�hu dílu pak ojedin�le. Informace obrazové a 

zvukové se vzájemn� dopl
ují a jsou ve vyváženém vzájemném pom�ru. 

Souv�tí vyprav��ského partu bývají složená z více v�t, ale jasnou intonací nabývají na 

pr�hlednosti. V�ty dialog� jsou krátké a jednoduché, �asto i bez VF (Plav�íku, vztyk! … 

Vylévat vodu z chalupy! – KaS1). Možná souv�tí bývají roz�len�na do n�kolika v�t 

jednoduchých (Klid, paní.↓ To platí pojiš	ovna. ↓ To byl Yetík, sn�žný muž. ↓Ten se bere jako 

živelná pohroma. – KaS2). 

Sou�ástí dílu KaS2 je také píse
 o horské pohod�. V dílu KaS3 je podniknuta malá 
exkurze do publicistického stylu – tzn. obsahuje televizní komentá� ke sb�rové sout�ži. 

Jazyk úvodního a záv�re�ného vypráv�ní je vždy spisovný, v jazyce postav se 

vyskytují prvky hovorové. Obecná �eština se vyskytuje z�ídka. Charakteristickým prvkem 

Škubánkova projevu nejsou jen typická „psí“ citoslovce (Haf, haf, vrrr! Uaú, uaú! – KaS1), 

ale také specifická výslovnost (To je perrrrfektní prrrrráce! – KaS1; To je nerrrvák. – KaS3), 
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kterou najdeme také v projevu nemilé návšt�vy v dílu KaS1 (Ud�láme džez kva-kva-kvartet. 

Kva-kva-kvalitní kva-kva-kvapelu!). Tato návšt�va si vybírá pro sv�j projev práv� specifická 

slova na kva: kvalitní, kvalte, kvartýr, p�ekvapení, kvartet, nakvašenej, kva�it. �etné jsou také 

obsahové h�í�ky (Tys to p�kn� vym�ouk. – Kdyžtak vyšt�k! – KaS1; Ztratil se mi Škubánek. – 

K ve�e�i dostanete jiný. – KaS2). 

P�ibližná délka jednoho dílu je 7, 5 minuty.  

Skryté titulky b�ží p�ijatelnou rychlostí a vyskytují se op�t ve t�ech barvách: modrá 

(Škubánek), žlutá (Káa), bílá (vyprav�� a ostatní postavy).  

identifikace celkem 
položek 

relevantní 
položky procenta jedno�ádkové 

skryté titulky 
dvoj�ádkové 
skryté titulky 

celkem 
�ádk� sekunda/�ádek 

KaS1 109 55,5 50,92 13 17 47 8,9 
KaS2 116 75 64,66 27 23 73 5,5 
KaS3 79 44,5 56,33 11 19 49 8,6 

3.4. Matylda 

Matylda je kreslený animovaný p�íb�h o „všev�doucí“ kachn�, která svému okolí udílí 

rady do života. Její výborné nápady však v�tšinou p�i realizaci kon�í fiaskem. Seriál je op�t 

�len�n do díl�, vzájemn� tematicky i chronologicky neprovázaných. Jednotícím prvkem je  

postava kachny Matyldy, která je zárove
 vyprav��em.  

Vyprav��ský part se st�ídá s dialogy, v úvodu a na záv�r je vždy koncentrovan�jší, v 

pr�b�hu vypráv�ní má �asto ráz komentá�e. Matylda se v záv�ru také obrací na diváka, �ímž 

dochází k tzv. zcizovacímu efektu (srov. Mareš 1993, s. 81). Informace obrazové a zvukové 

se vzájemn� dopl
ují. Zvukové, resp. jazykové informace jsou však mnohdy dominantn�jší, 

tzn.bez jazykového doprovodu m�že obraz mnohdy ztrácet smysl. 

P�íb�h je vypráv�n složitým jazykem: �astá jsou dlouhá, syntakticky obtížná souv�tí, a 

to jak v dialozích, tak v partu vyprav��e. Matylda �asto popisuje r�zné pracovní postupy, a to 

pro tento styl typickým, koncentrovaným jazykem (Na kliku u dve�í jsem dala táhlo. To 

uvedlo do chodu kuli�ku, která spadla do kyblí�ku s vodou. Voda rozto�ila malé lopatkové 

kole�ko, na jehož h�ídel jsem navinula �emínek, který uvolnil pali�ku na maso. – Mat3). Celý 

pracovní postup je velmi rychle od�íkáván. Je sice zárove
 ilustrován v obraze, ale p�esto p�i 

b�žném sledování seriálu nelze zachytit všechny obsahové informace. Možná je to zám�r 

autora, který tak vytvá�í dojem složitosti, jejímž p�íznakem bývá práv� nesrozumitelnost.  

V tomto seriálu se také �asto využívá obrazných pojmenování, frazeologie a 

aktualizací, vedoucích zejména k ozvláštn�ní (Nás �ekají zamrzlé louže a vy se budete 

opalovat v Africe – Mat1; Pavouk si to vzal s srdci, jenže za chvíli byl kost a k�že a sotva pletl 
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nohama. – Mat2; Kdybyste p�i vašem talentu rozhodil sít� do spole�nosti… - Mat2 /�íká 

pavoukovi/). �asto dochází k humornému efektu p�i významovém protikladu jazyk – obraz, 

tj. modifikaci (Opatrn� jsem ho vymáchala a dala sušit na sluní�ko. – Mat2). 

Jazyk celého seriálu je p�evážn� spisovný, do obecné �eštiny se sklouzne pouze za 

ú�elem expresivního vyjad�ování (pane K�ižák – Mat2; prolítla jsem všechny obchody – 

Mat2; kdyby sem n�kdo lez – Mat3). 

Jeden díl je dlouhý p�ibližn� 6,5 minuty.  

Rychlost skrytých titulk� je vzhledem k jejich obsahu a po�tu �ádk� p�íliš vysoká. 

Domníváme se, že takto nasazené titulky mohou p�sobit d�tskému divákovi obtíže již na 

úrovni rozlišování jednotlivých jazykových jednotek, p�i�emž k úrovni p�i�azování významu 

jednotkám v�bec dojít nem�že. I zde je zachováno trojbarevné rozlišovací schéma: žlutá 

(Matylda – vyprav��), modrá (Matylda – postava) a bílá (ostatní postavy). 

identifikace celkem 
položek 

relevantní 
položky procenta jedno�ádkové 

skryté titulky 
dvoj�ádkové 
skryté titulky 

celkem 
�ádk� sekunda/�ádek 

Mat1 83 67 80,72 16 32 80 4,3 
Mat2 71 57 80,28 11 35 81 4,2 
Mat3 88 66 75,00 18 30 78 4,4 

3.5. Maxipes Fík 

Teprve v kresleném animovaném seriálu o velkém mluvícím psovi Fíkovi najdeme 

alespo
 �áste�nou chronologickou i tematickou návaznost mezi jednotlivými díly – v prvním 

malý Fík roste, ve druhém za�ne mluvit a r�st p�estane, ve t�etím jde do školy atd. Seriál 

obsahuje vedle p�íb�hu psa Fíka a hol�i�ky Áji ješt� navíc n�kolikasekundový úvodní p�íb�h 

souboje myslivce se zajícem, u n�hož se po�ítá skóre, které v každém díle nar�stá ve prosp�ch 

zajíce. I tato skute�nost podporuje návaznost mezi jednotlivými díly.  

Vyprav��, který neparticipuje na d�ji, je dominantní v úvodním komentá�i k souboji 

myslivec – zajíc a v komentá�i záv�re�ném. V pr�b�hu d�je vystupuje jak s redundantními 

komentá�i, které shrnují, co se odehrálo v obraze nebo co bylo �e�eno (�ekla Ája. – MaF1; 

Odpov�d�l �editel cirkusu. – MaF2; Zajásal Fík a propadl do nejvyšší t�ídy. – MaF3), tak 

s informacemi obsahov� relevantními (Jméno tedy m�l a te� šlo o to, kam ho uložit.  – MaF1). 

Informace zvukové a obrazové se vzájemn� dopl
ují, místy p�evažuje obrazová (souboj 

myslivce a zajíce), místy zvuková (nap�. dialog Fíka s u�itelem – MaF3, Fík vyžadující pivo – 

MaF2, atd.). 
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V�ty v dialozích jsou p�evážn� krátké a jednoduché, souv�tí pak bývají také krátká, 

v�tšinou o dvou v�tách, které jsou v jasném vzájemném pom�ru. Vyprav��ský part obsahuje i 

souv�tí vícev�tná, ale díky pr�hledné intonaci snadno dešifrovatelná. 

Jazyk vyprav��ského partu je p�evážn� spisovný, místy i obecn� �eský (Jak ten pes 

zase vyrost! – MaF2). V jazyce postav se vyskytují prvky obecné �eštiny (Tati, von má asi 

ešt� hlad! – MaF1; Nejd�ív se ra�i nau� psát a �íst. – MaF3) a tendence ke spisovnosti je 

z�ejmá zejména u autorit (tatínek, u�itel). Pro projev Fíka je charakteristické dloužení 

samohlásek na konci promluvy (Dobrý dén. – MaF2; Spravuj�. – MaF3; To by se mi špatn� 

mluviló. – MaF3). 

Jeden díl Maxipsa Fíka trvá p�ibližn� 11 minut. 

V prvních dvou dílech tohoto seriálu p�evažují jedno�ádkové skryté titulky nad titulky 

dvoj�ádkovými – tzn. autor se z�ejm� snaží snížit jazykovou informaci na minimum a dát 

d�tskému divákovi prostor pro sledování obrazu. Proto se také titulky navíc objevují 

v relativn� pomalém sledu a prodlevy mezi nimi jsou v�tší, než jak je tomu u ostatních 

Ve�erní�k�. Barevné schéma z�stává stejné jako v p�edchozích p�ípadech: žlutá (Ája), modrá 

(Fík) a bílá (vyprav��, ostatní postavy). Jedna barva pro vyprav��e a ostatní postavy m�že být 

op�t v ur�itých situacích matoucí, zejména na p�ed�lu jednoho a druhého skrytého titulku, kdy 

není jasné, zda titulek následující je op�t (naopak) komentá� �i naopak (op�t) p�ímá �e�. 

identifikace celkem 
položek 

relevantní 
položky procenta jedno�ádkové 

skryté titulky 
dvoj�ádkové 
skryté titulky 

celkem 
�ádk� sekunda/�ádek 

MaF1 83 50,5 60,84 26 10 46 14,2 
MaF2 91 51 56,04 18 13 44 15,0 
MaF3 74 46 62,16 16 17 50 13,1 

3.6. O sk�ítku Racochejlovi 

P�íb�hy pohádkového sk�ítka Racochejla jsou seriál animovaný kreslený. 

Chronologickou a tematickou návaznost lze vypozorovat mezi prvními dv�ma díly – v prvním 

se Racochejl narodí, je obdarován a najde si domov i p�ítele. Do druhého dne (a druhého dílu) 

mu vyrostou na p�vodn� t�ívlasé hlav� vlasy bohaté. Další díly jsou pak sjednoceny pouze 

postavou sk�ítka Racochejla a jakoukoli chronologickou �i tematickou souvislost postrádají. 

Vyprav�� na p�íb�hu neparticipuje, vystupuje jako všev�doucí  (Hudroval sk�ítek Polní�ek, co 

bydlel v suché makovici pod lesem. – Rac1) a vše vysv�tlující (Bláteníci jsou šotci potutelní. 

Nejrad�ji všem kazí radost. – Rac1) komentátor.  
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Informace zvukové m�žeme považovat za dominantní, protože bez jejich p�ítomnosti 

by p�íb�h ztrácel smysl. Místy je sice up�ednostn�no sd�lení pomocí obrazu, ale v�tšinou má 

obraz funkci spíše ilustrativní. 

V�ty vyprav��ského partu jsou p�evážn� jednoduché (místy pouze dvou až t�íslovné: 

Liboval si Racochejl – Rac2), souv�tí jsou pak dvou až t�ív�tná, díky z�etelné intonaci snadno 

dešifrovatelná. Celý vyprav��ský part je pronášen spisovným jazykem. Dialogy jsou tvo�eny 

jak v�tami jednoduchými, tak souv�tími. Souv�tí v dialozích bývají sice složená ze dvou až t�í 

v�t (Mám jich sto, tak ti dv� dám, protože alespo� jich nebudu muset tolik pucovat. – Rac1; 

Kdybych jen v�d�l, jak to s tím žabákem navléct. – Rac3). �asto najdeme také siln� expresivní 

náboj, který dialogy, vedené jinak ve spisovném jazyce, obsahují (Hm, co, co je to tu za 

randál? – Rac1; Pot�ebujeme zaplácnout h�iba. – Rac2). 

Jeden díl seriálu O sk�ítku Racochejlovi trvá p�ibližn� 7 minut 

Skryté titulky se st�ídají velmi rychle, což p�irozen� komplikuje možnost stihnout 

titulek p�e�íst a zárove
 pochopit jeho obsah. Trojbarevné rozlišovací schéma zde naráží na 

své limity, protože v tomto seriálu se vyskytuje v�tší po�et postav. Racochejl a vyprav�� mají 

každý p�id�lenou svou barvu nap�í� celým seriálem – Racochejl = modrá, vyprav�� = žlutá. 

Žlutou používá autor ale i pro ozna�ení postav z�ejm� okrajových. �asto se pak stává, že si 

divák nem�že být jist, �í replika vlastn� je. Navíc ve t�ech dílech je žlutou barvou ozna�eno 

celkem 7 postav95 + vyprav��! Bílá barva je ur�ena z�ejm�  postavám v p�íb�hu dominantním. 

Její užití však není shodné v celém seriálu – v prvních dvou dílech je tak ozna�ován sk�ítek 

Polní�ek, Racochejl�v kamarád, v dalším pak Rusalka.  

identifikace celkem 
položek 

relevantní 
položky procenta jedno�ádkové 

skryté titulky 
dvoj�ádkové 
skryté titulky 

celkem 
�ádk� sekunda/�ádek 

Rac1 98 80 81,63 26 24 74 5,0 
Rac2 88 65 73,86 10 31 72 5,3 
Rac3 111 89 80,18 15 37 89 4,1 

3.7. P�íb�hy v�elích medvídk� 

P�íb�hy v�elích medvídk� jako seriál animovaný loutkový vypráví p�íhody dvou 

�melá�ích bratr� – staršího Brumdy a mladšího, ale mazan�jšího �meldy a jejich kamarád�. 

Chronologická ani tematická návaznost mezi jednotlivými díly není patrná – jedná se spíše o 

díl�í p�íb�hy, které jsou propojeny jen hlavními postavami. Seriál neza�íná „uprost�ed 

ni�eho“, stejn� jako nap�. Matylda nebo Jája a Pája, ale v prvním dílu obsahuje úvod do 

                                                 
95 Postavy Rac: hraboš (2x), stonožka, bláteníci (2x), rejsek, h�ib, žabák a strašidlo Famfule. 
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prost�edí mikrosv�ta brou�k� – kluci se narodí, to je jejich maminka, u�í se létat, sbírají 

kvítkový prášek, atd. Informace zvuková i obrazová jsou vyvážené a dob�e slad�né, zvuková 

informace však bývá mnohdy redundantní – tzn. postavy �asto mluví víc, než porozum�ní d�ji 

vyžaduje. 

Vyprav�� je všev�doucí komentátor, který nás uvádí do d�je a d�j na konci dílu 

uzavírá. Uprost�ed p�íb�hu bu� napomáhají jeho repliky dynamice p�íb�hu (A �melda si 

klidn� odlet�l hledat pavou�í sí	ky, �e�ínky a houpa�ky, zav�šené mezi stonky kyti�ek. – 

PVM1), nebo pouze konstatují n��í promluvu (Povídal �melda. – PVM2; Povzdechla si 

maminka. – PVM3).  

Promluvy postav i vyprav��e jsou jak souv�tné, tak složené z v�t jednoduchých. Jejich 

syntax odpovídá zhruba syntaxi mluvených projev�. 

Vyprav��ovy promluvy jsou pronášeny spisovným jazykem. Jazyk postav se liší – 

maminka, cvr�ek a další pozitivn� zobrazované „dosp�lé“ postavy mluví spisovn� (až na 

emocionáln� vypjaté chvíle: Kterej rarach! – PVM1), malí a neposední �meláci a negativn� 

p�sobící postavy jako pavouk nebo Pu�meloud mluví obecnou �eštinou (Nešahej na m�, 

nešahej na m�, nech m� bejt. – PVM1). 

Vypráv�ní o v�elích medvídcích je také dopl
ováno velkým množstvím písni�ek – 

jedna se opakuje u každého dílu již p�i úvodních titulcích, v každém dílu pak najdeme dv� 

další písni�ky. Texty jsou rytmické, rýmované, s refrénem – to vše napomáhá zapamatování. 

Jeden díl seriálu P�íb�hy v�elích medvídk� je dlouhý p�ibližn� 9 minut. 

Skryté titulky se p�i b�žném vypráv�ní st�ídají optimální rychlostí, p�i písních se kv�li 

doslovnému p�episu neúm�rn� zrychlí. Skryté titulky postrádáme však u úvodní písni�ky, 

která není d�tskému divákovi nijak zprost�edkována. Mnohost postav op�t implikuje 

problémy s omezeným po�tem barev. Nap�í� celým seriálem je ozna�ován Brumda modrou a 

�melda žlutou barvou, ale bílá musí op�t ozna�ovat vyprav��e i celou škálu postav96 – 

v p�ípad� díl� PVM1 – PVM3 je to celkem 12 postav! 

                                                 
96 Postavy PVM:  maminka (3x), Pí�a (2x), pavou�ci, zlý pavouk, housenka, moucha, cvr�ek, kvapník, 
Pu�meloud, vítr, malý brou�ek, koník. 
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identifikace celkem 
položek 

relevantní 
položky procenta jedno�ádkové 

skryté titulky 
dvoj�ádkové 
skryté titulky 

celkem 
�ádk� sekunda/�ádek 

PVM1 142 71 50,00 22 24 70 7,1 
PVM2 174 63 36,21 17 35 87 5,6 
PVM3 110 58,5 53,18 14 20 54 9,4 

3.8. Spejbl a Hurvínek 

Milé a všem jist� velmi dob�e známé p�íb�hy tauldy Spejbla a jeho neposedného syna 

Hurvajse jsou seriálem animovaným loutkovým. Jednotícím prvkem mezi díly jsou op�t 

pouze postavy, jinak se jedná o samostatné uzav�ené vypráv�né celky. Obrazová i zvuková 

informace se vzájemn� dopl
ují, v ur�itých místech dominuje jedna nad druhou, ale celkov� 

jsou vyvážené. 

Tento seriál je výhradn� dialogický, vyprav�� se v�bec nevyskytuje. Promluvy postav 

jsou siln� redundantní – tzn. obsahují mnoho prvk�, které nejsou relevantní pro rozvíjení 

d�jové linie a její pochopení. Zárove
 lze tvrdit, že redundantní nejsou pouze n�které prvky 

v promluvách, ale také n�které promluvy celé. V dialozích se vyskytuje velké množství 

kontaktových prvk� – postavy se �asto vzájemn� oslovují nebo za v�tu p�ipojují krátké 

potvrzovací otázky (Co kdybychom se mu vo n�jaký strašidýlko postarali sami, co �ikáš? – 

SaH2; No, dít� jim �ekne t�eba „pumpuj“, žeanó? – SaH3). Postavy hovo�í obecnou �eštinou, 

spisovný projev m�žeme najít v replikách Hurvínkovy kamarádky Máni�ky. 

Vedle promluv postav m�žeme také najít linii neverbálních projev� (št�kot), ale i 

poloverbálních komentá�� psa Žeryka, který vyjad�uje sv�j názor na r�zné situace a je �asto 

p�ijímán jako komunika�ní partner (Tak která je to v�tev, Žery�ku? Tahle, vi�? – Nnéé-é! – 

Tak ta druhá… - Jo, jojojojo! – SaH3). 

V�tná syntax odpovídá syntaxi mluvených projev� – tzn. najdeme v�ty jednoduché, 

souv�tí o r�zném po�tu v�t a r�zném vzájemném pom�ru, v�ty neslovesné, nedokon�ené 

výpov�di, atd.  

Jeden díl seriálu je dlouhý p�ibližn� 8 minut. 

Skryté titulky letí ve velmi rychlém sledu. Autor se p�irozen� potýkal s mnohostí 

originálního textu, který transkriboval do p�evážn� dvoj�ádkových replik. Trojbarevné schéma 

dob�e pokrývá zú�astn�né postavy – Spejbl (žlutá), Hurvínek (modrá) a Máni�ka (bílá). 

V dílu SaH3 se vyskytuje ješt� paní Kate�ina, jejíž jediná replika v p�episu je ozna�ena 

stejnou barvou, jako jsou ozna�ovány repliky Máni�ky. Ob� jsou ale obrazov� odd�lené, 

takže k nedorozum�ní nem�že dojít. Žerykovy komentá�e transkribovány nejsou. 
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identifikace celkem 
položek 

relevantní 
položky procenta jedno�ádkové 

skryté titulky 
dvoj�ádkové 
skryté titulky 

celkem 
�ádk� sekunda/�ádek 

SaH1 207 87 42,03 15 34 83 5,2 
SaH2 233 94 40,34 15 39 93 4,6 
SaH3 228 83 36,40 16 34 84 5,1 

3.9. Vydrýsek 

Vypráv�ní o život� malé vydry je první a jediný neanimovaný seriál v našem matriálu. 

Jedná se o seriál „hraný“, kde hlavním hercem a hlavním hrdinou je mlád� vydry. Vydrýsek je 

také prvním seriálem, který je chronologicky i tematicky pln� návazný, takže pro pochopení 

dalšího dílu je t�eba si pamatovat, co se stalo v t�ch p�edchozích. Ve�erní�ek byl nato�en tak, 

že režisér Václav Chaloupek vymyslel obrysov� p�íb�h, vybral k n�mu prost�edí, ve kterém 

nechal vydru libovoln� se pohybovat. Její výlety nato�il a podrobný p�íb�h k nim vymyslel až 

následn�. Informace zvuková je tedy pro pochopení obsahu podstatn�jší než informace 

obrazová, která je pak spíš ilustrací vlastního p�íb�hu. 

Ilustrativnost filmu také napomáhá pochopení speciální slovní zásoby, kterou 

Vydrýsek oplývá. R�zné názvy zví�at (�ejka, tet�ívek, plotice, rys, norek, atd.) mají svého 

referenta paraleln� p�ímo v obraze. Problém asi nastává u názv� biotop� (tišina, strá�, nora, 

m�l�ina, stoka atd.), které, jestliže nestojí v pozici paraleln� zobrazeného subjektu, nemusí být 

jako biotop identifikovány. 

P�íb�h je rozfázován do n�kolika �ástí – ve zvukových se vypráví obsah d�je 

s doprovodem simultánního obrazu, v obrazových pouze hraje na podkladu hudba. Obrazová 

�ást tedy není nijak komentována – bu�to souvisí s tím, co již bylo nebo teprve bude �e�eno, 

nebo ji vyprav�� nekomentuje v�bec. 

P�íb�h má jednoho nestranného všev�doucího vyprav��e, který po celou dobu mluví 

spisovným jazykem. Jeho vypráv�ní odpovídá vypráv�ní literárnímu, takže syntax vypráv�ní 

m�žeme hodnotit jako koncentrovanou a obtížnou. P�ímá �e� se v našem vzorku vyskytuje 

v jediném p�ípad�. 

P�i úvodních a záv�re�ných titulcích jsou zpívány dv� písni�ky – první ekologicko-

romantická o p�írod� obecn�, druhá p�ímo o Vydrýskovi. 

Jeden díl seriálu Vydrýsek je dlouhý p�ibližn� 8 minut. 

Skryté titulky jsou p�evážn� dvoj�ádkové a b�ží relativn� rychle. K jejich obarvení 

byla použita pouze jedna barva – žlutá. P�ímá �e� v dílu Vyd2 není nijak odlišena od 

promluvy vyprav��e. Op�t postrádáme skryté titulky u úvodní a záv�re�né písni�ky. 
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identifikace celkem 
položek 

relevantní 
položky procenta jedno�ádkové 

skryté titulky 
dvoj�ádkové 
skryté titulky 

celkem 
�ádk� sekunda/�ádek 

Vyd1 44 36 81,82 11 27 65 6,8 
Vyd2 46 35 76,09 8 31 70 6,3 
Vyd3 44 35 79,55 13 24 61 7,3 

4. Jazykové úpravy skrytých titulk� ur�ených primárn� pro 

neslyšící d�ti 

Nyní se zam��íme na otázku, pro� vlastn� by m�ly být skryté titulky pro neslyšícího 

d�tského diváka odlišné od titulk� pro neslyšícího diváka dosp�lého. Pro úpravu textu ve 

skrytých titulcích u d�tských po�ad� sv�d�í hned dva faktory: 

• skryté titulky jsou ur�eny dít�ti, 

• skryté titulky jsou ur�eny dít�ti, které nem�že p�ijímat informace akustickým 

kanálem  a jehož kompetence v jazyce, který �te, mohou být omezené. 

D�tské �tená�ství je specifickým, formujícím se a formovaným jevem, který má 

mnoho nezanedbatelných atribut�. Jak je obecn� známo, d�ti �tou pomaleji než dosp�lí a 

s porozum�ním jsou schopny p�e�íst zejména krátké jednoduché v�ty nebo nekomplikovaná 

souv�tí. Podmínky pro rozvoj �tení s porozum�ním formuluje nap�. Macurová: dít� musí mít 

znalost reality, o které �te, musí být schopno vnímat smysly psaný text, rozlišovat grafické 

jednotky, p�i�azovat jim význam a na základ� díl�ích význam� sestavit pak význam celkový 

(Macurová 1997) . Jedná se o složitý proces, jehož konce ne každé dít� dosáhne, zejména je-li 

znevýhodn�no jakýmkoli smyslovým handicapem.  

Handicap sluchový by ve své podstat� zdánliv� nem�l rozvoji �tená�ství bránit – �tení 

je p�ece záležitost vizuální. Nicmén� opak je pravdou, protože �tená�ství je primárn� 

záležitost jazyková, nikoli pouze vizuální. Absence akustických podn�t� znemož
uje osvojit 

si mluvený, v�tšinový jazyk97 p�irozenou cestou. Logopedický p�ístup ve vzd�lávání 

Neslyšících se snaží o osvojení si mluveného jazyka drilem a opakováním, ale úsp�šné bývají 

jen ty d�ti, jejichž akustický kanál je alespo
 �áste�n� za ur�itých okolností pro osvojení si 

v�tšinového jazyka pr�chodný. Pokud však dít� není v tomto p�ístupu úsp�šné, jazyk psaný a 

ur�ený ke �tení je pro n� jen shlukem jednotlivých slov. Úst�edním problémem je, že �eské 

speciální školství ne�lení heterogenní skupinu sluchov� postižených d�tí na d�ti 

                                                 
97 Mluveným jazykem nemyslíme jazyk na úrovni artikulace a výslovnosti, ale mluvenou formu jazykového 
systému, v našem p�ípad� �eštiny. 
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s využitelnými zbytky sluchu pro osvojení si jazyka akustickou cestou a na d�ti hluché98 a 

nespecifikuje podle tohoto d�lení odpovídající vzd�lávací p�ístup. Nep�istupuje tak k hluchým 

d�tem jako k cizinc�m, pro které je v�tšinový jazyk jazykem, který si nemohou osvojit 

p�irozenou cestou – odposlechem a vlastní opakovanou artikulací. Nebere tedy v úvahu, že 

v�tšinový jazyk se mohou hluché d�ti nau�it pouze v �ízeném procesu na základ� jiného, pro 

n� p�irozeného a již osvojeného jazykového systému, jako jazyk cizí – tzn. nejen osvojením 

slovní zásoby, ale i pou�ením o existenci jazykového systému a jeho funkci. V d�sledku 

vzd�lávání hluchých d�tí v �eské republice tak dochází k tomu, že hluché d�ti sice um�jí 

formáln� �íst (rozliší grafické jednotky a n�kterým i p�i�adí lexikální význam), ale do stadia 

�tení s porozum�ním dochází málokteré z nich. Pro hlubší porozum�ní problematice 

gramotnosti Neslyšících odkazujeme na diplomovou práci Marie Polákové99. 

Tuto skute�nost zohled
ují auto�i, upravující beletrii pro neslyšícího d�tského 

�tená�e100, a je t�eba brát ji v úvahu i p�i tvorb� skrytých titulk� pro neslyšící d�tského diváka. 

Tento z�etel by se m�l projevit podle našeho názoru v úpravách, sm��ujících k textu snáze 

„zpracovatelnému“.  

5. Úpravy jazyka ve skrytých titulcích 

Úpravy, které provádí editor skrytých titulk� p�i úprav� originálu do p�episu, by m�ly 

být motivované tím, aby výsledný text – oproti originálu – usnad
oval d�tskému �tená�i �tení 

s porozum�ním. V zásad� m�žeme uvažovat o šesti typech t�chto úprav: 

1. Tendence ke zkracování textu 

2. Tendence k zp�ehled
ování 

3. Tendence k snáze interpretovatelným výraz�m 

4. Tendence k snižování expresivity vyjád�ení 

5. Tendence k zjednodušování rejst�íku funk�n�stylového 

6. Tendence k zjednodušování rejst�íku použitých jazykových variet 

                                                 
98 Hluchým dít�tem zde ozna�ujeme dít�, jehož akustický kanál je absolutn� nedosta�ující pro osvojení 
mluveného jazyka p�irozeným odposlechem. 
99 Poláková, Marie. �tení s porozum�ním? (�eští neslyšící a �eské texty). Diplomová práce, Praha: UK FF, 2000. 
100 Pro podrobn�jší vhled do problematiky úpravy beletristických text� pro sluchov� postiženého adresáta srov. 
GREGOROVÁ, Jana. Adaptace um�leckých text� pro sluchov� postiženého adresáta. Diplomová práce, Praha: 
UK FF, 2002. 
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5.1. Tendence ke zkracování textu 

Zkracováním textu ozna�ujeme vypoušt�ní ur�itých výrazových prvk�. Nej�ast�ji 

bývají vypoušt�ny ty prvky, které m�žeme ozna�it jako redundantní, tj. nadbyte�né, ne 

bezprost�edn� relevantní pro celkový smysl vypráv�ní. 

Tato tendence se jako jediná projevuje tém�� d�sledn� nap�í� všemi seriály. 

5.1.1. Citoslovce a citoslove�né výrazy 

Citoslovce jsou jazykové prost�edky pro vyjad�ování emocí, zvuk� a pro udržení 

kontaktu (Karlík; Nekula; Rusínová 1996, s. 356 – 358). Ve skrytých titulcích u Ve�erní�k� 

bývají vypoušt�na citoslovce:  

• pocitová  

Uá, chachá! (BaB3); A-jaj-jaj  (KaS3); A jéje. (Mat1); Ohohó (MaF1); Nuo (Rac); 
Žjo, jé. (Rac2); Ajajaj (Rac3); Ach jo. (Rac3); Jééé. Auvejs. (PVM1); 
che. 
(SaH1); Hmmm (SaH2); Bububu (SaH2) 

Propánakrále! (BaB2, MaF1); Páne�ku.(BaB2); Nó nazdar! (BaB2); Puáááni, 
Jájo, to jsou fišty! (JaP2); Jeminánku! (KaS1); Sapristi! (KaS1); Safra dudy 
(KaS2); Jejdanánky (KaS2); Hurá! (KaS3); A basta! (Rac2); Sláva! (PVM3); 
Mankote. (SaH3) 

• zvukomalebná  

Haf, Haf, vrrr. (KaS1); Kvák, kva. (KaS1); Kvák. (Rac3); Chichichi (PVM2); 
Gloglo (PVM3); Íhahahá (PVM3); Hafhafhafhaf (SaH2) 

• kontaktová  

To je dneska príma den, že jo? (BaB2); Hej, plav�íci, vstávat! (JaP); Hele, hele, 
jak se nám to set�áslo. (JaP2); A to pletete prosím hladce nebo obratce? 
(Mat2); Helé, vemem ho dovnit�. (MaF1); Za lesem je dome�ek. Po�kejte, 
není. (MaF1); Haló, paní, pro� plá�ete? (PVM1); No, dít� jim �ekne t�eba 
,pumpuj´, žeanó? (SaH3); Ale toho by se asi moc nelek, vi�?(SaH2) 

Pokud z�stávají citoslovce v textu skrytých titulk� zachována, pak pouze okrajov� a 

pouze u n�kterých Ve�erní�k� (srov. 6 Zápis neverbálních zvukových informací). 

5.1.2. �ástice 

�ástice jsou neohebné výrazy se synsémantickým významem, „jejichž užití  a funkce 

jsou nicmén� vázány na ostatní výrazové prost�edky výpov�di, obsah výpov�di a konkrétní 

jazykový i mimojazykový kontext“ (Karlík; Nekula; Rusínová 1996, s. 359). �ástice tedy 

význam svého okolí modifikují. Auto�i p�episu je vypoušt�jí d�sledn� a jejich funkci tedy 

nep�ikládají p�íliš velký význam pro pochopení celkového smyslu textu. 

• modální 
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Ty už jsi zkrátka dosp�lý sk�ítek. (Rac2); Jsem tady asi na procházce! (SaH2); 
Kdyby tu aspo� bylo n�co pro zah�átí. (Mat1); Mouchy skute�n� nikde 
neprodávali. (Mat2); Ale tatínek jí toho psa stejn� koupil.(MaF1); Nerad 
bych totiž p�išel o polárkový dort. (SaH1); 

• zd�raz
ovací 

Ale b�hví, jestli by se takovému lakomci jarní p�ání v�bec splnilo. (JaP2); Ale 
když se vracel zpátky, natrefil rovnou na prezidenta. (Mat1); A v�bec, musím 
pro pivo. (MaF2); A pro� to chceš v�bec v�d�t? (Rac 2); 

• navazovací  

Tak se Ká	a se Škubánkem rozhodli, … (KaS2); No, a tak za�ala Ája �íkat 
pejskovi Fík. (MaF1); No, na déš	 to zrovna nevypadá. (Rac2); Tak, a te� t� 
p�kn� u�ešu. (Rac3); Takže bychom m�li zavolat ta	uldu, co �íkáš? (SaH1); 
Tak, která je to v�tev, Žery�ku! (SaH3); No, no, my sme prosím cht�li… 
(SaH2) 

• kontaktové 

No nemám pravdu, paní Kate�inó? (SaH3) 
• citové 

Vždy	 on do rána vyrost! (MaF1); Kdepak, kvapníka ješt� nikdy nikdo nezastavil. 
(PVM2); Ale to p�ece nejde. (Rac1);  

• v�tná adverbia  

Co tam zase d�láš? (BaB2); Ale pro jistotu rad�i zmizíme. (BaB3); Jedna jediná 
�inka a jsme zaru�en� první! (KaS3); Tady n�kde ur�it� bude n�jaké 
strašidlo (SaH2);  V tomhle p�evle�ení m� Hurvínek rozhodn� nepozná 
(SaH2); …kdyby ho nechal na míst�, ur�it� by mu pomoha vyd�í máma. 
(Vyd2) 

5.1.3. Prost�edky kontaktové 

Vedle kontaktových citoslovcí (viz výše) se vypoušt�jí i další kontaktové prvky, jako 

jsou nap�íklad: 

• vokativy 

Co budeme d�lat, Bobe? (BaB2); D�lat, kluci, d�lat! (JaP1); Však on se zlod�j 
vytrestá sám, uvidíte, plav�íci! (JaP3); �au, obojživelníci. (KaS1); To vypadá 
na bronz, vážení p�átelé. (KaS3); To se po�ád tak nudíte, pane Baryku? 
(Mat3); Fíku, dojdeš pro pivo. (MaF2); …co na m� vymyslíte, vy tintí�kové. 
(Rac2); Vy neposedové �melá�í, kdybyste se rad�ji u�ili létat. (PVM1); 
Bráško, ve� m�, já nevidim. (PVM1); Jé, mamí, já se bojím. (PVM3); 
A nezapome�, cos mi slíbil, ta	ulínku! (SaH1); D�kuji vám, dobrý muži. 
(SaH1) 

• kontaktní výrazy  

Jsem, jak ra�te vid�t. (BaB2); Po�kejte, vono je t�eba na psí boudu povolení. 
(MaF1); Po�kej, ješt� ti p�idáme! (Rac2); Poj�, p�jdeme k jezírku. (Rac3); 
Takže bychom m�li zavolat ta	uldu, co �ikáš? (SaH1) 

• kontaktový dativ  
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Naroste nám  pak jetel… (PVM3); Postavím ti sn�huláka, že bude jako živý! 
(SaH1); Hurvínek se nám vypa�í. (SaH1) 

Vypoušt�jí se i prost�edky, kterými navazuje kontakt vyprav�� s divákem. 

P�íklady: 
Abyste rozum�li, u Krkovi�ky je dnes zabíja�ka. (JaP2); Už asi tušíte, jak to 

vlastn� bylo. (JaP2); A víte, že jsme p�istáli zrovna na Nilu? (Mat1); No 
koukejte, jak ten pes zase vyrost! (MaF2); A v��te, vymýšleli krásné hry. 
(Vyd1) 

5.1.4. Meta�e�ové komentá�e a v�ty ozna�ující mentální �innost 

Z d�vodu zkrácení textu vypoušt�jí auto�i úprav i ty repliky, které m�žeme ozna�it 

jako pleonastické, tj. vyprav���v komentá�.  

P�íklady: 

Hlásí Jája. (JaP1); Myslel si d�da Lebeda. (JaP2); Kroutil hlavou Krkovi�ka. 
(JaP3); Chválil si Škubánek. (KaS1); Jásaly husy. (Mat1); Omlouval se Baryk. 
(Mat3); �ekla Ája. (MaF1); Pozdravil slušn� Fík. (MaF2); Zeptal se pan 
školník. (MaF3); Liboval si Racochejl. (Rac1); Chytra�il �melda. (PVM1); 
Volal jeden p�es druhého. (PVM2); Povzdechla si maminka.(PVM3) 

K tendenci ke zkracování m�žeme p�i�adit i n�které p�ípady zjednodušování 

syntaktické konstrukce – tj. zm�ny typu: Myslím, že…. P�i nich se ze souv�tí vypouští �ídící 

v�ta s významem mentální �innosti a v�ta na ní závislá se stává samostatnou výpov�dí. 

P�íklady: 

Ale myslím, že d�íví na otop už bude sta�it. (KaS2); Ty nevíš, co �íkal tatínek? 
(MaF3); A myslíš, Hurvínku, že t� pan Spejbl skute�n� nepozná?(SaH2); 
V�d�la, že kde jsou pulci a komá�í larvy, …(Vyd1); Zdálo se mu, že voda je 
p�íliš hluboká. (Vyd2) 

5.1.5. V�tné �leny a v�ty vedlejší 

Adverbiale a vedlejší v�ty adverbiální 

Nej�ast�ji vypoušt�nými obsahovými prvky jsou prost�edky, které ozna�ují okolnosti 

d�je, které však nejsou bezprost�edn� relevantní pro utvá�ení celkového významu. 

Zaznamenali jsme tedy vypoušt�ní prost�edk� ozna�ujících: 

• místo  

Nasypal do korýtka poslední hrst… (JaP2); Rozjedem vodní pólo v kva-kva-kva-
kvartý�e. (KaS1); Safra dudy, n�kde jsem ztratil záchranný soudek. (KaS2); 
…nesta�ila lítat do Vimperka pro vzory na pletení. (Mat2); Až jednou se nad 
zemí strhlo bou�kové hromobití. (Rac1); A pole	 a p�kn� vysoko, jo?(PVM1); 
Takhle kdyby nám cht�lo do kuchýn� napadat trochu uhlí. (SaH1); Za t�emi 
kopci a dv�ma potoky, kam lesní p�šiny nevedou, žila… (Vyd1) 
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• �as  

D�da Lebeda se brzo p�esv�d�il,… (JaP3); Jednou se Ká	a a Škubánek 
rozhodli… (KaS1); Sotva Baryk p�estal v noci hlídat,… (Mat3); Šel kolem 
náhodou hraboš, a když uvid�l sk�ítka, �ekl:… (Rac1); Že ji nau�ím stav�t 
sn�huláka, když je venku takovej primamateriál. (SaH1); Chvilku se honily 
po b�ehu,… (Vyd1); Obyvatelé lesa m�li na ja�e dost svých starostí. (Vyd1) 

• podmínku  

Chm, a kdybys šel náhodou kolém, ani nepoznáš… (SaH1); Jestli se ti n�co 
takového povede, tak máš u m�… (SaH1) 

• d�vod  

A že jsi to ty, tak já ji vyzkouším první. (Rac1); Nesedej si na to uhlí, budeš 
špinavej. (SaH1); …zatím odložím svet�í�ek, abych nem�l p�íliš bachraté 
t�lí�ko. (SaH1) 

• míru  

A žáby se nalodily na umyvadlo a spustily, až se v nich žabí krev va�ila. (KaS1); 
Emilko, to je trochu málo (KaS3); budou daleko pružn�jší (Mat2); A v n�m je 
málo vody i pro neplavce. (MaF2); Jen trošilinku se kouknu a … (Rac3); 
Takhle kdyby nám cht�lo do kuchýn� napadat trochu uhlí. (SaH1); Rozkvetlé 
bledule ji moc nezajímaly. (Vyd1); …a tak si p�ed spánkem ješt� malinko 
ulevil. (Vyd1) 

• ú�el  

…se rozhodli, že se za sn�hem vypraví na hory. (KaS2); A �melda si klidn� 
odlet�l hledat pavou�í sí	ky, �e�ínky a houpa�ky,… (PVM1); Žeryku, 
p�ezkoušej vzduchotechniku, jestli všechno funguje. (SaH3) 

Atributy a apozice 

Dalšími prvky, které se �asto a hojn� vypoušt�jí, jsou prost�edky, vyjad�ující kvalitu 

n�jaké entity, která obvykle v p�episu figuruje. 

• atribut 

A	 už máme brzo vo�avé jitrni�ky. (JaP1); Mám perrrfektní seznam. (KaS2); Jsi 
spo�ádaná kachna domácí… (Mat1); Všechna poh�ešovaná vejce. (Mat3); 
…�as na líhnutí všelijakých rarach�… (Rac1); Moucho jedna mouchovatá! 
(PVM2); …já ti potom uva�ím horký �aj s medem. (PVM3); …zapomn�l jste 
si zamknout sklep s uhlim. (SaH1); Protože vypadal jako roztomilá plyšová 
hra�ka, …(Vyd1) 

• volný atribut 

…hledat pavou�í sí	ky, �e�ínky a houpa�ky, zav�šené mezi stonky kyti�ek. 
(PVM1); Led�á�ci a divoké kachny, žijící v sousedství, si vyder nevšímali 
(Vyd1) 

• v�ta vedlejší atributivní  

Asi se mi do toho smetí, co jsem jim podstr�il, p�ipletlo… (JaP3); Hudroval 
sk�ítek Polní�ek, co bydlel v suché makovici pod lesem. (Rac1) 

• apozice  

Smál se Krkovi�ka, �ezník, kupec a sedlák v jedné osob�. (JaP2) 
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5.1.6. Odstran�ní pleonastických vyjád�ení 

Do této kategorie �adíme vypoušt�ných synonymních parafrází, tj. t�ch obsahových 

jednotek, které se objevují opakovan� v jiné form�. �adíme sem: 

• synonymní parafráze v rámci verbální složky filmu 

V�d�l bych, jak na to. Za v�nec bu�t� poradím. Pom�že ti dobrý skutek. Jedin� 
dobrý skutek t� zbaví té nádhery. (JaP3); P�ipravte se na nejhorší, katastrofa 
je nevyhnutelná. (Mat1); Musím se do n�j po�ád dívat, jestli jsem p�kná a 
jestli mi to sluší. (Rac3); Já umím strašit všude – ve vzduchu, ve vod�, pod 
zemí… (Rac3); Pomóc! Es-ó-es! (PVM3); Nakonec objevil Vydrýsek v plot� 
otvor, protáhl se a vylezl ven. (Vyd3) 

• synonymní parafráze k obrazové složce filmu – tj. paralelní vztah obraz-zvuk  

Cvakla pouta, cvakaly spoušt� fotoaparát�. (BaB1); A žáby se nalodily na 
umyvadlo a spustily, … (KaS1); Nechápav� na m� vypoulil o�i. (Mat2); Když 
p�išel tatínek k sob�, ud�lal Fíkovi boudu. (MaF1); Prodá se pes! (MaF1) - v 
obraze drží tatínek ceduli s tímtéž nápisem; No a je bez sebe! (MaF2) – 
v obraze leží omdlelá sousedka;  P�ed chvilkou jsem se vyklubal… (Rac1); 
Zkusím p�ekousnout ni	. (PVM1); Cvr�ek zrovna páral jednu starou 
pavu�inu, že si z ní ud�lá nové struny… (PVM2); Ses p�kn� vyválela. (SaH1) 

Auto�i skrytých titulk� se však i p�i své vlastní tvorb� pleonastickým vyjád�ením – tj. 

hromad�ní formáln� odlišných, avšak sémanticky shodných vyjád�ení – ne vždy vyhnou. 

P�íklady: 

Ale je to moc práce. Cestovat na vlastních k�ídlech je d�ina. (Mat1) 
�as na líhnutí rarach�, strašidel a sk�ítk�. (Rac1) 
Cvr�ek hrál na housle ukolébavku. Cvr�ek hraje na housle. (…) Cvr�ek hrál. (PVM1) 

5.1.7. Další obsahové jednotky 

Ob�as dochází též vypoušt�ní expresivních vyjád�ení, frazém� a stylov� p�íznakových 

prost�edk�, místy jsou však všechny tyto prost�edky modifikovány. O tom pojednáme 

podrobn�ji v p�íslušných oddílech níže. 

5.2. Tendence k zp�ehled�ování 

P�i úpravách originálu do p�episu je z�etelná také tendence ke zp�ehled
ování, kterou 

ozna�ujeme úpravy na úrovni v�tné stavby, které sm��ují k zjednodušování složitých 

konstrukcí. Pro takovéto zjednodušování je obvyklá ztráta p�íznakovosti a p�echod k formám 

bezp�íznakovým.  

Ztráta p�íznakovosti gramatické formy však s sebou nese i ztrátu p�íznaku 

sémantického, proto se v této �ásti pohybujeme �asto na hranici s následující tendencí, tj. 

tendencí ke snáze interpretovatelným výraz�m. 
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5.2.1. Od neosobního k osobnímu vyjád�ení 

Zosob�ování neosobních konstrukcí 

Neosobní konstrukce, jako jsou nap�íklad užití infinitivu místo VF (1), citoslovce ve 

funkci VF (2), neslovesné exklama�ní výpov�di (3) nebo prostá elize predikátu (4), jsou 

p�evád�ny na konstrukce s VF, a tím zbavovány svého p�íznaku. 

P�íklady: 

(1) 

Do práce nastoupit! → Budeme pracovat! (BaB1) 
Co se takhle trochu svézt? → Svezeme se! (BaB3) 
A kde vzít potah? A pluh? → …ale potah a pluh nem�l. (JaP2) 
Ale kam ho pov�sit? → Kam ho pov�síme? (KaS1) 
Vylévat vodu z chalupy! → Vylévej vodu! (KaS1) 
…ne a ne najít he�mánkovou mast. → … hledala jsem he�mánkovou mast. V�bec jsem 

ji nenašla. (Mat3) 
Kluci, vstávat! → Vstávejte! (PVM3) 
Kde ho vzít? → Kde ho vezmeme? (SaH2) 
(2) 
Honem pro vodu! → Jdu pro vodu! (BaB2) 
… ale nyní pozor! → Ale te� dávejte pozor! (KaS3) 
(3) 
(Taky se bojíš had�?) Já? Nikdy! → Nebojím! (BaB2) 
Jen samé smetí. → Zbylo mi jenom smetí! (JaP3) 
To ta okurka! → To ud�lala ta okurka. (JaP3) 
Kdepak vodopád do bytu! → Vodopád v byt� nechci. (KaS1) 
Plav�íku, vztyk! → Plav�íku, pracuj! (KaS1) 
J���! Špeká�ky! → Jééé, zapomn�l jsem na bu�ty! (KaS2) 
Hele! Psaní! Od babi�ky! → Tady je dopis od babi�ky! (MaF2) 
A zajíc nikde! → Zajíc tady není. (MaF3) 
To všechno vy! → To všechno jste zavinil vy! (Rac3) 
Kterej rarach? → Kdo to ud�lal? (PVM1) 
Jééé … hehe, Žery�ek! Jako bezhlavý rytí�, haha! → Žeryk byl bezhlavý rytí�! (SaH2) 
Takový nesmysl! → To je nesmysl! (SaH3) 
(4) 
Je zde i známá Kalousková – medaile za sb�r barevných kov�. → Je tu i Kalousková. 

Také má medaili za sb�r barevných kov�. (KaS3) 
Záclony pry�, pun�ochy pry�, sobi nikde. → Záclony i pun�ochy byly pry�. (Mat2) 
Na hlav� dva, ne … celkem t�i vlasy. → Na hlav� mám t�i vlasy! (Rac1) 
Ale jak s ní te� dovnit�? → Ale jak ji odneseme dovnit�? (Rac1) 
Jen škoda, že… → To je škoda, že… (Rac2) 
Páni, p�kný. → To je krása! (PVM1) 

Ve skrytých titulcích z�stávají neosobní konstrukce také ponechány. Domníváme se 

však, že text je pak obtížn�ji interpretovatelný. 
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P�íklady: 

Klid paní, to platí pojiš	ovna. (KaS2) 
Nesmysl! (Mat1) 
Malér! (Mat1) 
Do vody ne! (Mat2) 
Zase ta kuna. (Mat3) 
Hezký pes, jen promluvit. (MaF2) 
…, ale vají�ko nic. (Rac1) 
Žádný strach! (Rac3) 
Na n�j! (Rac3) 
Prosím p�inést uhlí na celý týden. (SaH1) 
Takhle pozd�? (SaH1) 

Zm�na pasiva na aktivum 

Zm�nou pasiva na aktivum se zpr�hled
uje vztah mezi agentem(Konatelem) a 

podm�tem. V pasivních konstrukcích je spojení agens – subjekt implicitní, v aktivních 

konstrukcích je agens s podm�tem totožný. Tato zm�na napomáhá �tení s porozum�ním a 

nachází se tedy na pomezí mezi tendencí k p�ehlednosti a tendencí ke snazší 

interpretovatelnosti. 

P�íklady: 

Jde se do práce! → Jdeme do práce! (BaB1) 
Vážení p�átelé, já jsem nucen … zm�nit stanovišt�. → Vážení p�átelé, musím utéct! 

(BaB3) 
Jak se ud�lá ze t�í sk�íní popelní�ek, který se stisknutím zm�ní v kolob�žku. → Jak 

ud�láme ze 3 sk�íní popelník, který se m�že zm�nit na kolob�žku. (SaH3) 
Když se n�co chce, musí se �íct: „Prosím.“ → Kdo n�co chce, musí �íct prosím. 

(MaF1) 
To se �ekne! → Budu žalovat! (PVM1) 

Tato úprava není provád�na d�sledn� a i ve skrytých titulcích lze pasivum nalézt. Jak 

jsme ale vysv�tlili výše, pochopení pasiva m�že být pro �tená�e obtížné, proto jeho ponechání 

nehodnotíme jako úpravu sm��ující ke snazšímu porozum�ní. 

P�íklady: 

Byla odstartována Velká cena. (BaB3) 
Než dojdu na pole, a	 je zoráno. (JaP2) 

Zm�ny subjektu 

V p�episu je p�i srovnání s originálem z�ejmá snaha o pr�hledn�jší formulování 

subjektu. M�ní se p�edevším tyto p�ípady: subjekty spojené pod�adn� (1), všeobecný podm�t 

(2) a podm�t neur�itý (3). 

P�íklady: 
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(1)  
Pája s Jájou v�d�li, že d�da nikdy nemluví do v�tru. → Jája a Pája v�d�li, že d�da 

nikdy nemluví do v�tru. (JaP1) 
Také Brumda s �meldou byli ve svých postýlkách… → Brumda a �melda byli v 

posteli. (PVM3) 
(2)  

M�lo by se s tím n�co ud�lat. → Co budeme d�lat? (KaS1) 
Bylo po potop�. → Potom voda zmizela. (KaS1) 
Zbývalo už jen uklidit. → Museli ale uklidit. (KaS1) 
Sk�í� tady nemají. → Sk�í� tu není. (SaH2) 
(3)  

Nikdo nemá rád, když mu n�kdo šlape po klobouku. → Nemám rád, když mi n�kdo 
šlape po klobouku. (Rac2) 

�lov�k by nev��il vlastním o�ím! → Já nev��ím vlastním o�ím! (SaH1) 
�lov�k aby se bál dát tu knížku do rukou klukovi. → Tu knihu nem�žu dát Hurvínkovi. 

(SaH3) 

Pokud autor úprav zm�nu subjektu autor neprovedl, text z�stává obtížný pro �tení 

s porozum�ním. 

P�íklady: 

Tak ješt� nenapršelo a neuschlo, a Racochejl s Polní�kem si lehli v chaloupce do 
postýlky, aby si na chvilku zd�ímli. (Rac2) 

5.2.2. Zm�ny segmentace 

Zm�nou segmentace ozna�ujeme postup autor� úprav na úrovni formální, kdy 

p�eskupují v�tné celky na základ� jejich logické a tematické souvislosti. Oproti p�vodnímu 

mluvenému p�íznakovému textu tak vzniká text bezp�íznakový.  

Rozm�ln�ní souv�tí do v�t jednoduchých  

Souv�tí, která se skládají ze dvou v�t v�tšinou v komplikovaném vzájemném pom�ru nebo 

souv�tí z více n�ž dvou v�t101, m�ní auto�i skrytých titulk� bu� na v�ty jednoduché nebo na souv�tí, 

v n�mž je pom�r mezi jednotlivými v�tami snáze interpretovatelný.  

P�íklady: 

Tak pó�, dy	 se sem vejdem voba. → Tak poj�. Budeme se houpat spolu. (BaB2) 
Jednou se Ká	a a Škubánek rozhodli, že si pov�sí n�jaký obrázek, aby to m�li doma 

ješt� p�kn�jší. → Ká	a a Škubánek se rozhodli, že pov�sí n�jaký obrázek. Cht�li to 
mít doma hezké. (KaS1) 

Rad�ji pob�ž, a	 jsme brzy v teple. → Honem, utíkej. A	 jsme brzy v teple. (KaS2) 

                                                 
101 P�i úpravách souv�tí složeného z více v�t hraje roli samoz�ejm� i technická limitace – auto�i skrytých titulk� 
se v�tšinou snaží, aby jedno (sou)v�tné vyjád�ení nep�esahovalo rámec jednoho dvoj�ádku,  tj. dohromady 70 
znak�. 
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Ale paní, to nestojí za �e�. → Ale paní. To nestojí za �e�. (Mat2) 
�íkal, že to auto je pro ko�ku a ty jsi p�eci pes! → Že auto je pro ko�ku! A ty jsi pes. 

(MaF3) 
Ále, p�ed chvilkou jsem potkal ježka, a ten mi �íkal, že dostal chu	 na h�iby. → Potkal 

jsem ježka. �íkal, že má chu	 na h�iby. (Rac2) 
Te� zas já po�kám dole a poletíš ty, jó? → Já po�kám dole. Ty poletíš! (PVM1) 
�eho by ses bála, dy	 máš kladívko. → Neboj se. Vždy	 máš kladívko! (SaH3) 
Ani nev�d�l, že stejn� se suší vydry,(…), v mechu nebo tráv�, ale jemu posta�il koberec 

a pohovky. → Nev�d�l, že stejn� se suší vydry v mechu nebo v tráv�. Vydrýskovi 
sta�il koberec a pohovky. (Vyd2) 

Nez�ídka však editor skrytých titulk� dlouhá souv�tí ponechává. V n�kterých 

p�ípadech p�esahují dokonce i rámec jednoho dvoj�ádku. Z toho, co jsme probírali 

v podkapitole (4 Jazykové úpravy skrytých titulk� ur�ených primárn� pro neslyšící d�ti), 

vyplývá, že tento zp�sob p�episu funguje spíše neú�eln�. 

P�íklady: 

Když slezl sníh, poradil kluk�m, aby ocásek p�ece jenom zasadili. (JaP1) 
Žaludy zasadíme a sklidíme jich tolik, že prasátko zavalíme. (JaP2) 
Ale protože to byl t�íletý úhor, nebylo to sázení snadné. (JaP2) 
Ale dívat se na sv�j dobrý skutek až do konce,// to bylo nad síly lakomého Krkovi�ky. 

(dva dvoj�ádkové titulky102) (JaP3) 
Klid Ká	o, jestli ho nechytil sn�žný muž, tak ho najdeme. (KaS2) 
Máme sníh a máme mráz a na sjezdovce jako ovce // všechno je bílé zas, je prima 
�as… (dva dvoj�ádky) (KaS2) 

Nakonec to d�lal tak, že se oto�il na sedmé levé pat�, // t�etí pravou nohou si p�ehodil 
smy�ku p�es hlavu, // pozpátku prolezl o�kem a prvním párem protáhl za sebou nit. 
(t�i dvoj�ádky) (Mat2) 

Až se objeví moucha, post�íkáte ji a spadne jako zralá hruška. (Mat3) 
Ve dne je h�álo slunce, v noci hladil m�síc, ale vají�ko nic. (Rac1) 
Tak ješt� nenapršelo a neuschlo, a Racochejl s Polní�kem // si lehli v chaloupce do 

postýlky, aby si na chvilku zd�ímli. (dva dvoj�ádky) (Rac2) 
Podívej, mám ošoupané d�eváky, jak chodím do sklepa pro uhlí. (SaH1) 
Tam, kde se �eka K�emelná rozlila do široké tišiny, // se ob� vydry setkaly. (3 �ádky) 

(Vyd1) 
Nev�d�l, že kdyby ho tam nechal, pomohla by mu vyd�í máma. (Vyd2) 
Nejv�tší radost mu ud�lala um�lá t��ka s rybi�kami, // kterou �lov�k p�ipravil jen pro 

n�ho. (dva dvoj�ádky) (Vyd2) 
Nev�d�l, jestli ji má sníst celou a hned, // nebo si s ní hrát a ocumlávat ji. (dva 

dvoj�ádky) (Vyd3) 

Zesouv�tn�ní v�t jednoduchých  

Zesouv�tn�ní v�t jednoduchých je úprava, jejíž motivací je z�ejm� zabránit nadm�rné 

�lenitosti textu. Nem�žeme však s jistotou tvrdit, že se jedná o úpravu ú�elnou, sm��ující 

textu více p�ehlednému.  
                                                 

102 Symbolem // ozna�ujeme konec jednoho a za�átek druhého dvojtitulku. 
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P�íklady: 

Tvoje stíra�e mi vadí ve výhledu. Vym�níme se. → Špatn� vidím, vym�níme se. (BaB3) 
A-a-a bylo to moje semínko! I okurka je moje! → Bylo to moje semínko, i okurka je 

moje. (JaP3) 
Krkovi�ko! Za v�nec bu�t� poradím. → Krkovi�ko, za v�nec bu�t� poradím. (JaP3) 
Semhle! Tady mu to bude slušet. → Sem, tady to bude hezké. (KaS1) 
Prolítla jsem všechny samoobsluhy až v Bud�jovicích. Mouchy skute�n� nikde 

neprodávali. → Prob�hla jsem všechny obchody a mouchy nikde neprodávali. 
(Mat2) 

To se po�ád tak nudíte, Baryku? M�l byste si po�ídit televizi. → Když se nudíte, kupte 
si televizi. (Mat3) 

Moc hezký pejsek, hehe… Jen, jen promluvit. → Hezký pes, jen promluvit. (MaF2) 
Kde sí? �meldó? → �meldo, kde jsi? (PVM1) 
Sk�í� tady nemají. A pod postel, koukám, nic nedávají… → Sk�í� tu není, pod postelí 

taky nic není. (SaH2) 
�lov�ka už znal. Ale kachny mu nahán�ly hr�zu. → �lov�ka už znal, ale kachny mu 

nahán�ly hr�zu.  (Vyd3) 

Zm�na slovo- a v�tosledu  

P�íznakový slovo- i v�tosled, sloužící zejména k expresivnímu vyjád�ení a kladoucí 

subjektivn� d�ležitou informaci na první místo, nemusí být pro recipienta neznalého �eštiny 

p�ehledný. Proto edito�i skrytých titulk� volí slovosled bezp�íznakový, odpovídající schématu 

téma → réma. 

P�íklady: 

Nev��il svému zraku d�da Lebeda. → D�da Lebeda nev��il svému zraku. (JaP2) 
Každý den dostaneš takovou kýtu, když p�jdeš k nám do cirkusu. → Když p�jdeš k nám 

do cirkusu, dám ti každý den maso. (MaF2) 
Hezký den p�eju! → P�eju hezký den. (Rac2) 
Že jsem takový krasavec, to jsem nev�d�l. → To jsem nev�d�l, že jsem takový 

krasavec. (Rac3) 
Zato na mazlení si rychle zvykl. → Na mazlení si zvykl rychle. (Vyd2) 

V n�kterých p�ípadech však dochází k úprav� originálu do slovosledu p�íznakového, 

nebo je p�íznakový slovosled v textu skrytých titulk� ponechán: 

P�íklady: 

Projíždí cílem jako první. → Cílem projíždí jako první. (BaB3) 
Chlapci cht�l pomoci s úkoly, ale na stole p�ekážel. (Vyd2) 
Jak se �ídí letadlo, znám z televize. (Mat1) 

Spojení replik dvou postav do repliky jedné  

Tato ojedin�lá zm�na se vyskytuje pouze ve ve�erní�kovém seriálu Spejbl a Hurvínek 

a je motivována z�ejm� st�etem velké kvantity textu s technickou limitací. 

P�íklady: 



 67 

No jó, tak cos povídal t�eba… (H)103 - … o tom bezhlavém rytí�i? (M) → Ty jsi 
povídal o bezhlavém rytí�i. (H) (SaH2) 

No, no, my sme prosim cht�li… (M) – To byl jen takový žertík, tatí. (H) → My jsme si 
cht�li ud�lat legraci. (H) (SaH2) 

Tajdle ra�i koukej, a	 vidíš, jak se to… (S) - … jak se to dává dohromady. (H) → 
Radši se dívej, jak se opravuje lehátko. (S) (SaH3) 

Zm�na samostatného v�tného �lenu 

Poslední segmenta�ní úpravou je zm�na samostatného v�tného �lenu, který je chápán 
jako konstrukce p�íznaková a obtížná. Zm�na se d�je op�t sm�rem k bezp�íznakovému tvaru. 
Tyto zm�ny m�žeme rozlišovat v rámci jedné grafické v�ty (1) nebo v rámci dvou grafických 
v�t (2). 

P�íklady: 

(1)  

Semínko z jižních mo�í, to není jen tak ledajaké semínko. → Semínko z jižních mo�í 
není jen tak oby�ejné semínko. (JaP3) 

Let�t letadlem, mít m�sto u nohou, jééé, to musí být nádhera. → Já chci let�t letadlem 
nad m�stem. (KaS3) 

A co �meldu, toho jsi nevid�l? → Kde je �melda? (PVM2) 
…a uhlí, to z�stane na m�, žeano? → Ale uhlí musím nosit já. (SaH1) 
(2)  

A takhle co povolení? Máte? → Máte povolení? (MaF1) 
Sn�huláka? A umíš to v�bec? → Ty to umíš? (SaH1) 

N�které samostatné v�tné �leny však z�stávají zachovány i v p�episu.  

P�íklady: 

Žaludy, to je pro prasátka dobrota jako �okoláda. (JaP2) 
Ale dívat se na sv�j dobrý skutek až do konce, to bylo nad síly lakomého Krkovi�ky. 

(JaP3) 

5.2.3. Zm�na kondicionálu na indikativ  

Motivaci zm�ny kondicionálu na indikativ najdeme z�ejm� na úrovni formy  - jedná se 

o obtížnou gramatickou formu104 složenou z volného kondicionálového morfu by a p�í�estí 

minulého. Tato forma jako celek vyjad�uje podmín�nost d�je. Pro porozum�ní kondicionálu je 

nutná již vysoká �tená�ská jazyková reflexe, zejména u toho �tená�e, který ne�te to, co si již 

osvojil na základ� recepce sluchové.  

                                                 
103 Tato zna�ka ozna�uje p�ináležitost repliky ur�ité postav�: (H) = Hurvínek, (M) = Máni�ka, (S) = Spejbl. 
104 Pravda je, že podobn� komplikovan� tvo�ený je i tvar futura. Ale podle našeho názoru je pro �lov�ka, který si 
není ve �teném jazyce p�íliš jist, p�íznak budoucnosti spolu se slovesem snáze pochopitelný než p�íznak 
podmín�nosti d�je. Srov. nap�íklad místo výkladu futura a kondicionálu v u�ebnicích jazyka pro nerodilé mluv�í. 
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Zm�nou kondicionálu na indikativ se podmín�nost d�je omezuje (nap�. u zm�ny mohl 

bych → m�žu) nebo úpln� ztrácí (1). V p�ípad� úplné ztráty mají upravené v�ty místo 

charakteru relativního charakter tak�ka dogmatický (nap�. cht�l bych → chci). 

Zm�nou kondicionálu dochází nejen ke ztrát� p�íznaku podmín�nosti, ale i p�íznaku 

zdvo�ilosti (2). 

P�íklady: 

(1) 

Horší by bylo, kdyby byl jeden na dv� kolob�žky. → Horší je, když je jeden na dv� 
kolob�žky. (BaB3) 

Takhle kdyby nám cht�lo do kuchýn� napadat trochu uhlí! Abych ho nemusel po�ád 
tahat ze sklepa. → Ale uhlí nám samo nenapadá. Musíme ho nosit ze sklepa. 
(SaH1) 

Bouda by tu byla. → Tady je bouda. (KaS2) 
Tam by mohlo n�co velkého být. → Ká	o, v támhleté boud� možná bude n�jaký sb�r. 

(KaS3) 
Prosím t�, jak bys ji cht�l odnést… → Jak ji odneseme? (KaS3) 
Kdybyste si na kraj Boubína dal kasi�ku a vybíral vstupné, to byste koukal, co byste 

vyd�lal pen�ž. → Dejte si na kraj Boubína kasi�ku a vybírejte vstupné. To bude 
pen�z! (Mat2) 

A jaké okýnko by to prosím m�lo být? → Jaké okno si p�ejete? (Rac1) 
(2) 

Jo, takovou bych cht�l. → Takovou chci. (BaB3) 
M�ly byste jít s dobou! → Bu�te moderní! (Mat1) 
Prosil bych pivo. → Prosím pivo. (MaF2) 
Bzzz, taky bych si lízla. → Já chci med. (PVM2) 
Nepomohl byste mi na nohy? → Pomozte mi na nohy. (SaH1) 
… to bych pot�eboval n�jaký p�evlek. → Pot�ebuju p�evlek. (SaH2) 

Avšak kondicionál z�stává i p�es svoji obtížnou interpretovatelnost v ur�itých 

p�ípadech ve skrytých titulcích zachován. 

P�íklady: 

To bych �ekl taky. (JaP2) 
Kdyby tu bylo n�co pro zah�átí. (Mat1) 
To už m�žeš rovnou �íkat Fík.→ To bys mu mohla �íkat Fík. (MaF1) 
Sežral by nám boty. (MaF1) 
To by se mí špatn� mluviló.→ Nemohl bych mluvit. (MaF3) 
To by bylo n�co pro m�. (Rac1) 
On by ud�lal ze sk�ín� popelník. (SaH3) 

5.2.4. Úprava slovesných �as� 

Pokud je užití préterita nebo futura v originálu nefunk�ní, resp. nemá vliv na 

pochopení celkového smyslu, je v p�episu užit prézens (1). Naopak, pokud je v ur�itých 
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situacích prézens p�íznakový, najdeme v p�episu ten �as, který je pro danou situaci vypráv�ní 

bezp�íznakový a logicky adekvátní - nap�. p�i užití prézentu historického nebo vyjád�ení 

budoucnosti nebo jistoty prézentem (2).  

P�íklady: 

(1) 

Slyšel jsi? – Slyšel! → Slyšíš to? – Slyším! (BaB2) 
Ale myslím, že d�íví na otop už bude sta�it. → To d�evo do ohn� už sta�í. (KaS2) 
To bude asi filharmonie. → To je asi filharmonie. (Mat1) 
Až za druhým lesem bude dome�ek. → Za druhým lesem je dome�ek. (MaF2) 
�íkals – ježek? → �íkáš ježek? (Rac2)  
Nebudeme muset v�bec vymetat kamna! → Nemusíme v�bec vymetat kamna. (SaH3) 
(2) 

Jedna jediná �inka a jsme zaru�en� první! → Jedna �inka a budeme první. (KaS3) 
A druhý den p�ijdu do lesa a co nevidím? → Druhý den jsem p�išla do lesa. (Mat2) 
Sotva Baryk p�estal v noci hlídat, p�ijde kuna a ukradne mi vejce. → Sotva Baryk 

p�estal hlídat, p�išla kuna a ukradla mi vejce. (Mat3) 

5.2.5. Konkretizace a zpr�hledn�ní valen�ních aktant� 

Valen�ními aktanty (Karlík; Nekula; Pleskalová 2002, s. 30) jsou pro �eštinu Konatel, 

Patiens, Adresát, P�vod a Výsledek105. Konkretizací ozna�ujeme zm�nu pronominálního 

vyjád�ení na p�ímé pojmenování, u Konatele pak nevyjád�enost na vyjád�enost. (1). 

Zpr�hledn�ním pak nazýváme jejich posun do takové v�tn��lenské pozice, které p�ímo 

odpovídají svojí funkcí (2) .  

P�íklady: 

(1) 

Snaží se. → Kluci se snaží. (JaP2) 
…a od té chvíle byl k nezadržení. → Od té chvíle byl k�ižák k nezadržení. (Mat2) 
Bobe, Bo-bí�-ku, prosím t� p�idej, je za námi! → Bobe, pes je za námi! (BaB3) 
To nejím. → Krém já nejím. (KaS2) 
Vždy	 on do rána vyrost! → Fík do rána vyrostl. (MaF1) 
A tak ho Ája vzala s sebou do školy. → Ája vzala Fíka do školy. (MaF3)  
A to je ten nejlepší �as na líhnutí… → Bou�ka je nejlepší �as na líhnutí. (Rac1) 
Já ho sn�d. → Já jsem sn�dl med. (PVM2) 
V pohádkách jsou! → Strašidla jsou v pohádkách. (SaH2) 
…a z bytu jej vyhodil do starého kotce pro psy … → Vyhodil Vydrýska do starého 

kotce pro psy. (Vyd3) 
(2) 
…kluk�m se v hlav� klubala jarní p�ání. → …kluci si vymýšleli jarní p�ání. (JaP2) 
…a pak ho napadlo… → Mám nápad! (JaP3) 

                                                 
105 V našem p�ípad� považujeme za relevantní první t�i. 
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… v této h�e nebylo ani vít�z� ani poražených! → Tato hra nemá vít�ze ani 
poraženého. (SaH1)106 

Sk�í� tady nemají. → Sk�í� tu není. (SaH2) 

Ve skrytých titulcích však najdeme i p�ípady, kdy valen�ní aktanty konkretizovány 

nejsou a text se pak stává obtížným pro �tení s porozum�ním. 

P�íklady: 

Že on jim prodal špatné semeno? (JaP2) 
Duch� se bojí každý. (Mat3) 
Rozhodl se mlád� zachránit a odvézt si Vydrýska dom�. (rozšt�pení vazby 

mlád�=Vydrýsek) (Vyd2) 

5.2.6. Zápis �íslovek 

V záv�ru této �ásti se zam��íme na zp�ehled
ování skrytých titulk� na úrovni grafiky. 

�íslovky jsou z d�vod� technické limitace ve skrytých titulcích zapisovány tém�� vždy �íslicí. 

Auto�i skrytých titulk� však nebývají d�slední (p�. 4). Navíc užití �íslice není jako 

synonymum k �íslovce vždy adekvátní (p�. 3.). 

P�íklady: 

Vždy	 ho t�i roky nikdo neobd�lával. → Vždy	 ho 3 roky nikdo neobd�lával. (JaP2) 
Rozd�líme se na polovic: já dva a ty jeden. → Rozd�líme se na polovinu. Já 2 bu�ty 

a ty 1 bu�t. (KaS2) 
Dv� st� padesát kilo papíru za jediné odpoledne! → Umí najít 250 kg papíru za 1 den. 

(KaS3) 
Hm, dv� p�ední a dv� zadní jsou dohromady … všechny �ty�i! → 2 p�ední a 2 zadní 

jsou dohromady … všechny �ty�i! (MaF3) 
Mám jich sto, tak ti dv� dám, … → Já mám 100 bot, tak ti 2 dám. (Rac1) 
Mamí, ale my máme jenom jedno paraplátko. → Máme 1 deštník. (PVM3) 

V p�íkladu 2 a 5 je zajímavé si povšimnout, že ve skrytých titulcích je oproti originálu 

explicitn� formulována po�ítaná entita. 

5.3. Tendence ke snáze interpretovatelným výraz�m 

Tendencí ke snáze interpretovatelným výraz� ozna�ujeme nahrazování výraz� 

�tená�sky a interpreta�n� náro�ných výrazy srozumitelnými a snáze interpretovatelnými. 

Probereme si ty úpravy, které se v materiálu vyskytují nej�ast�ji a jsou nejvíce z�ejmé. 

                                                 
106 Zde je patrný také sémantický posun od knižnosti k neutrálnosti. 



 71 

5.3.1. Omezování obraznosti 

Kategorií omezování obraznosti chápeme nahrazování obrazných vyjád�ení 

vyjád�eními neobraznými, sémanticky bezp�íznakovými. Tato zm�na napomáhá sice na jedné 

stran� porozum�ní, ale na stran� druhé m�že ochudit vyjad�ovací možnosti originálu. 

Estetická funkce literární komunikace pak ustupuje do pozadí na úkor funkce sd�lné 

(�echová; Chloupek; Kr�mová; Miná�ová 1997, s. 213). 

Obrazná pojmenování z originálu jsou v p�episu nahrazována pojmenováními 

p�ímými. Zaznamenali jsme zm�ny metafory (1), personifikace (2), synekdochy (3), epiteta 

(4), ironie (5) a h�í�ka (6). 

(1) 

Jedin� dobrý skutek t� zbaví té nádhery. → Ud�lej dobrý skutek a budeš mít zase 
normální nohy. (JaP3) 

Já už jsem zmrzlej na kost! → Mn� je zima. (SaH1) 
vyspat do r�žova → krásn� se vyspat (Mat3) 
(2) 

…kluk�m se v hlav� klubala jarní p�ání. →… kluci si vymýšleli jarní p�ání. (JaP2) 
 Když tu na m� za�lo pomrkávat �ervené sv�týlko. → …ale za�alo blikat �ervené 

sv�tlo. (Mat1) 
Mn� opoušt�jí síly… → Už nemám sílu. (SaH3) 
N�kdy se dokonce zdá, že je tam zima ani nepustí. → N�kdy trvá zima dlouho. (Vyd1) 
Pot��ky se rozezpívají… → Objeví se pot��ky… (Vyd1) 
(3)  

To vypadá na bronz, vážení p�átelé. → Dostane bronzovou medaili. (KaS3) 
Slunce se už pomalu sklán�lo za kopec … → Byl ve�er. (PVM1) 
Jen �melda ješt� pod�koval cvr�kovi za písni�ku, která mu pomohla, aby se vrátil 

dom� živ a zdráv. → �melda pod�koval cvr�kovi, že hrál na housle a pavouk 
usnul. (PVM1) 

… a	 už jste pod duchnou! → Jdeme spát! (SaH2) 
To, to je �tení tohle… → To je divná kniha. (SaH3) 
(4)  

Takovou hedvábnou st�íbrnou písni�ku, jakou vám potom zahraju … → Potom vám 
zahraju krásnou písni�ku. (PVM2) 

(5)  

(D�da Lebeda chce po ránu v posteli ješt� chvíli p�emýšlet, ale usne.) Slyšíte, jak 
zhluboka hloubá? → A hned usnul. (JaP3) 

(Vyd�šený pan u�itel si pod vodovodem oplachuje hlavu, aby se vzpamatoval. K tomu 
komentá�:) Když se pan u�itel seznámil s novým žákem, za�alo vyu�ování. → Pan 
u�itel byl p�ekvapený. (MaF3) 

(Rozzlobený Racochejl nakopne h�ib. H�ib:) Klidn� m� ješt� polechtej…→ Jen jsi m� 
polechtal. (Rac2) 

(6) 



 72 

A taková zabíja�ka – to je pane�ku zabíra�ka. → A to je hodn� práce. (JaP1) 

Mnoho ustálených obrazných pojmenování auto�i úprav jako obrazná nechápou a 

ponechávají v textu. 

P�íklady: 
personifikace 
vystrojit st�l (JaP1)  
jaro p�ichází (Vyd1) 
potok zpíval (Vyd3) 
metafora 
zelené nebezpe�í = žáby (KaS1)  
synekdocha 
P�ipravte se na nejhorší! (Mat1)  
zamrzlé louže (Mat1)  
p�ední = p�ední tlapy (MaF3)  
h�í�ka 
Ješt� by m� sešt�kal. (Mat3) 

5.3.2. Omezování frazeologie 

Frazeologie, resp. idiomatika je obtížnou sémantickou oblastí každého jazyka. Cizinec 

u�ící se novému jazyku chápe idiomy, jejichž význam se nedá odvodit z díl�ích význam� 

jednotlivých komponent�, jen na základ� explicitního p�ekladu celkového významu. Tzn. 

pokud jim má p�i �tení porozum�t, musí být s jejich významem p�edem obeznámen.  

Frazeologické obraty bývají v p�episu bu� úpln� vypoušt�ny, nebo najdeme „p�eklad“ 

jejich skute�ného základního významu. Frazémy d�líme na v�tné a nev�tné, specifickou 

pozici pak zaujímají p�irovnání (Karlík; Nekula; Rusínová 1996, s. 71 – 73). 

Nejprve se zam��íme na frazémy nev�tné, které se zapojují do v�t v konkrétních 

kontextech a podle pot�eby jsou v nich formovány. Nej�ast�jšími strukturními typy nev�tných 

frazém� jsou: frazémy s funkcí slovesnou, s funkcí jména v nominativu vzniklé kombinací 

adjektiva a substantiva (1), s funkcí jména v nominativu vzniklé kombinací substantiv (2), 

s funkcí adverbiální a frazémy z neautosémantických komponent� (3). 

P�íklady: 

(1) 

psí po�así → ošklivé po�así (KaS2) 
(2) 
kost a k�že → hubený (Mat2) 
(3) 
No tohle! → Co se stalo? (Rac2) 
No jó. → Máš pravdu. (Rac1) 
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Dalším specifickým útvarem jsou p�irovnání. V p�episu je význam tzv. p�irovnání 

ustálených úpln� eliminován (1), význam p�irovnání, která jsou zam��ena na aktuální situaci, 

je pro neslyšícího d�tského diváka „p�eložen“ na význam základní (2). 

P�íklady: 

(1) 

Nebo vás prost�ílíme jako �ešeto. → Nebo vás zast�elíme! (BaB1) 
…spali by tu všichni jako Šípková R�ženka. → … spali by tu všichni dál. (JaP) 
Dostals ji jak vyšitou! → Trefil jsem ho. (Rac3) 
(2) 
pole jako mlat → pole nebylo zorané (JaP2) 
létal jak �melá�í král → už um�l létat (PVM1) 
topit jako na lokomotiv� → hodn� topit (SaH1) 
duše se t�ese jako pudink na talí�i → já se bojím (SaH2) 

Z „p�eložených“ frazém� v�tných jsme objevili pouze jediný, který m�žeme definovat 

jako po�ekadlo. 

P�íklad: 

To nám spad kámen ze srdce! → To jsme rádi! (SaH3) 

Jak vidíme z p�íklad�, oblast �isté frazeologie není ve Ve�erní�cích p�íliš bohatá. Mezi 

frazeologizovaná vyjád�ení m�žeme ale �adit i ustálená spojení, v našem p�ípad� zejména 

slovesná. Tato spojení jsou op�t nahrazována svým neobrazným „p�ekladem“. 

P�íklady: 

vydat se z → nemít (JaP3); pochutnat si na → sníst (JaP3); padnout do dráp� (Yetimu) 
→ (sn�žný muž) chytit (KaS2); stát se vít�zem → vyhrát (KaS3);  jít s dobou → 
být moderní (Mat1); natrefit na → potkat (Mat1); mít štíhlou linii → být štíhlý 
(Mat1); pustit se do → za�ít (Mat2); mít v hlav� → myslet na (Mat2); (n�co) být 
(n�komu) nanic → nepot�ebovat (Mat2); klepat se strachy → bát se (Mat3); muset 
z domu → prodat (MaF1); být bez sebe → omdlít (MaF2); nebýt n�co pro n�koho 
→ nebavit (PVM1); mít nasp�ch → pospíchat (PVM2); ani kapi�ku (medu) → 
v�bec (PVM2); nev��it svým o�ím → být p�ekvapený (PVM2); p�ejít chu	 → nemít 
chu	  (PVM3); být po (n��em) → rozbít (BaB3), skon�it (PVM3); být u konce → 
skon�it (SaH1); nemít chu	 → nechtít (Vyd2) 

Vedle tendence frazeologii upravovat a neslyšícímu d�tskému divákovi p�edkládat text 

bez frazeologických obrat� se v n�kterých seriálech objevuje i tendence frazeologizovaná 

spojení ponechat. 

P�íklady: 

frazémy 
Ranní ptá�e dál doská�e! (JaP) 
Komu se nelení, tomu se zelení. (JaP3) 
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Až naprší a uschne! (Rac2) 
Odvážnému št�stí p�eje. (SaH3) 
p�irovnání 
Když nebude chodník jako zrcadlo, nedám vám peníze! (BaB1) 
Prasátko vyrazilo po žaludové stop� jako utržené ze �et�zu. (JaP2) 
Ta voda je jako živá! (KaS1) 
spadne jako zralá hruška (Mat2) 
nával jako v cukrárn� (Mat2) 
spát jako miminko (Mat3) 
spát jako d�evo (Mat3) 
uši jako vyžebrané placky (Rac1) 
Vypadáš jako rozzu�ený kartá�(Rac2) 
Vypadá jako splašené pometlo. (Rac3) 
Postavím sn�huláka jako živého! (SaH1) 
Žeryku, ty tam sko�íš jako ohnivá koule! (SaH2) 
ustálená spojení 
slezl sníh (JaP1); nemluvit do v�tru. (JaP1); nasadit brouka do hlavy (JaP2); vid�t na 

vlastní o�i (JaP2); nev��it svému zraku (JaP2); být fuk (Mat2); popustit uzdu 
fantazii. (Mat2); rozhodit sít� do spole�nosti (Mat2); vzít k srdci (Mat2); sotva 
plést nohama (Mat2); noc hr�zy (Mat3); velká voda (PVM3); plést se do (SaH1); 
v��it vlastním o�ím (SaH1); zamotat hlavu (SaH1) 

5.3.3. Nahrazování výraz� mén� b�žných výrazy b�žn�jšími 

Pro �tení s porozum�ním je nezbytná dekódace lexikálních význam� u v�tšiny 

pojmenování. Edito�i skrytých titulk� nahrazují intuitivn� výrazy mén� b�žné výrazy 

b�žn�jšími, aby zvýšili pravd�podobnost, že d�tský �tená� bude znát spíše nahrazený výraz 

než výraz p�vodní. Protože, jak je obecn� známo, d�tem se �tou lépe slova, která již znají a 

která již n�kdy vid�ly napsaná. 

Synonyma 

Auto�i skrytých titulk� nahrazují synonymním vyjád�ením v p�episu jak lexémy velmi 

�ídce používané až zastaralé (1), tak prvky z b�žné slovní zásoby (2). 

P�íklady: 

(1) 

pašík → prasátko (JaP2); fišty → rychlost (JaP2); psaní → dopis (MaF2); po�ty → 
matematika (MaF3); p�ihodit se → stát se (Rac2); žertovat → d�lat si legraci 
(SaH2);  otylý → tlustý (SaH3); tropit → d�lat (SaH3); provést → ud�lat (SaH3) 

(2) 

probrat se → probudit se (BaB2); v�z → auto (BaB3); tvrdit → �íkat (JaP); honem → 
rychle (KaS1);  živelná pohroma → p�írodní katastrofa (KaS2); zatopit (v 
kamnech) → zapálit (ohe
) (KaS2); (záv�re�né kolo) prob�hlo → bylo (KaS3); 
po�ídit → koupit (Mat3); p�emítat → p�emýšlet (Mat3); cosi → n�co (Mat3); 
nedokázat → neum�t (MaF3); pov�d�t → �íct (Rac2); mí�it n�kam → jít n�kam 
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(Rac2); dobré jitro → dobré ráno (Rac3); kouknout → podívat  (Rac3); vznášet se 
→ let�t (PVM2); povídat → �íkat (SaH2); vyrobit → ud�lat (SaH3); nesmysl → 
hloupost (SaH3); netušit → nev�d�t (Vyd2); pustit se → b�žet (Vyd3) 

Tato úprava se op�t neprojevuje d�sledn�, proto m�žeme ve skrytých titulcích najít jak 

užití synonyma sporného (1), tak i vyjád�ení necentrální (2). Texty písni�ek a strašení strašné 

Famfule (Rac3) jsou pak zapsány v plném zn�ní a specifická slovní zásoba je v nich 

ponechána (3). 

P�íklady: 
(1) 
uložit → uspo�it (BaB1); nakropit → pokropit (BaB1); vléct → táhnout (BaB3) X 

táhnout → vléct (KaS3); jít kolem →  p�ijít (Rac1); na kraji louže →  v louži 
(Rac1); do mok�in → k jezírku (Rac3); pod zemí → v podzemí (Rac3) 

(2) 
hazardér (BaB3); nevzcházet (JaP1); sprinter (JaP1); potah (JaP2); za svítání (JaP2); 

podfouknout (JaP3); hejno pták� (Mat1); severní to�na (Mat1); uhradit škodu 
(Mat1); nenachytat (Mat2); kasi�ka (Mat2); nezoufat (Mat2); škarohlíd (Mat3); 
p�ehnan� (Mat3); ošatka (Mat3); táhlo (Mat3); odvd��it (Mat3); šustot (Mat3); 
popadnout (Mat3); vlá�et (Mat3); biskup = �ást kachního t�la (Mat3); líhnutí 
(Rac1); zd�ímnout (Rac2); balerína (Rac3); ukolébavka (PVM1); narážet soudek 
(PVM2); uplavat (PVM3); d�eváky (SaH1); polárkový dort(SaH1); oplácat 
(SaH1); postrašit(SaH2); (kat) Mydlá� (SaH2); ruleta(SaH2); smetákomet (SaH3); 
p�ezkoušet(SaH3); vzduchotechnika(SaH3); nepromo�í (Vyd1); dovád�t (Vyd1); 
hašte�it se (Vyd1); být neklidný (Vyd1); družka (Vyd1); brodit se (Vyd2); la�n� pít 
(Vyd2); osam�t (Vyd2); koupel(Vyd2); kotec(Vyd3); ocumlávat (Vyd3); 
�ipera(Vyd3); �enichat (Vyd3) 

(3) 

záv�j, prima �as, bouda (ve smyslu chata), škola smyku (KaS2) 
polí�ko, jetelí�ek, t�lí�ko, sosá�kama sosat, doup�, tkát, tkalec, vzh�ru, soukat 

(PVM1) 
�mela-�mela-�mela�iska, chvátat, mít chvíli klid, nesta�it, ve sp�chu (PVM2) 
 vysoušet, louži�ky, noži�ky, vlohy, osušit, vánek, kobylí, chystat se (PVM3) 
Famfule, brikule, b�ehule, bobule, bum! Kordule, štrikule, žamžule, botule, h���! 

(Rac3) 

Zm�na deminutiv 

P�íznaková deminutiva jsou v p�episu korigována a zam�
ována za bezp�íznakové 

tvary. 

P�íklady: 

psík → pes (KaS2); sv�týlko → sv�tlo (Mat1); kachni�ka → kachna (MaF2); pejsek → 
pes (MaF2); slepi�ky → slepice (MaF2); tatínek → táta (MaF3); okýnko → okno 
(Rac1); botky → boty (Rac1); �melá�ci → �meláci (PVM1); palou�ek → palouk 
(PVM2); paraplátko → deštník (PVM3); svet�í�ek → svetr (SaH1); kuf�ík → kufr 
(SaH2); nádobka → nádoba (SaH2); popelní�ek → popelník (SaH3); knížka → 
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kniha (SaH3); košík → koš (Vyd2); míste�ko → místo (Vyd2); šelmi�ka → šelma 
(Vyd3) 

Zobec�ování 

Dalším projevem tendence ke snáze interpretovatelným výraz�m je zobec
ování 

informace z originální položky. Zobec
ování  se týká zejména položek, které jsou p�íliš díl�í 

a nemusely by být d�tskému divákovi srozumitelné. Zobec
ování probíhá zejména na 

principu synekdochy (1) nebo užití hyperonymního pojmenování místo hyponymního (2). 

P�íklady: 

(1) 

velitelský m�stek → lo� (KaS1); horský v�dce → nový �len (horské služby) (KaS2); 
samoobsluha → obchod (Mat2); kýta → maso (MaF2); ve svých postýlkách → 
v posteli (PVM3); pro další kbelík → pro uhlí (SaH1); bezhlavý rytí� → strašidlo 
(SaH2); návod → kniha (SaH3); bílé pali�ky dev�tsilu → Dev�tsil (Vyd1); 
(pomoci) s psaním úkol� → s úkoly (Vyd2) 

(2) 
obrovská matka se strženým závitem → velký kus železa (KaS3) 
Mr�avou�ké s kli�kou nebo francouzské odshora dol� jako na zámku? → Malé nebo 

velké? (Rac1) 
vyhnat tlak na �ty�i ampéry → zvýšit tlak (SaH3) 

Zm�na negativního vyjád�ení na vyjád�ení pozitivní 

Zápor, kterým m�níme obsah výpov�di z pozitivního na negativní, se v �eštin� na 

rozdíl od jazyk� neslovanských m�že vyjad�ovat hned n�kolika prost�edky najednou (p�. 

nikdo nikdy nikam nejde). Navíc dvojí zápor ve složeném predikátu (p�. nemohu nep�iznat) 

negaci ruší a tvrzení nabývá op�t pozitivní obsah. Pro �lov�ka dostate�n� neobeznámeného 

s problematikou �eského záporu znamená tento fakt velkou komplikaci p�i �tení 

s porozum�ním. Proto tendence upravovat v p�episu negativní vyjád�ení na pozitivní je 

logická. Zm�ny d�líme na zm�nu formální (1) a antonymní opis originálního vyjád�ení (2). 

P�íklady: 

(1) 
Nemáte chu	 na prima housenky? →  Ptáci, máte chu	 na housenky? (BaB2) 
No, copa sem slušn� nepozdravil? → Já jsem jen slušn� pozdravil. (MaF2) 
Ješt� vyzkoušíme tu postel, jestli netla�í. → Zkusíme, jestli ta postel tla�í. (Rac1) 
Nepot�ebuješ postrašit ješt� n�koho? → Pot�ebuješ postrašit ješt� n�koho? (Rac3) 
Hej, ty, kvapníku, nevid�l jsi �mel…? → Kvapníku, vid�l jsi �meldu? (PVM2) 
A myslíš, Hurvínku, že t� pan Spejbl skute�n� nepozná? → Pan Spejbl t� pozná. 

(SaH1) 
A pak že strašidla nejsou! → Takže strašidla jsou! (SaH2) 
No, nemám pravdu, paní Kate�inó? → Mám pravdu? (SaH3) 
(2) 
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Tomu se nikdy z vyh�átého klobouku nechce. → Bobek chce spát. (BaB) 
… ne a ne najít he�mánkovou mast. → …hledala jsem he�mánkovou mast. (Mat3) 
Jen ta zima kdyby mi už nebyla. → Je mi moc zima. (Rac1) 
Nerad bych totiž p�išel o polárkový dort. → Já chci vyhrát polárkový dort. (SaH1) 

5.3.4. Zm�ny vycházející ze zm�ny syntaxe 

Zde se op�t dostáváme do p�echodové oblasti mezi tendencí k zp�ehled
ování a 

tendencí ke snáze interpretovatelným výraz�m, tj. následující zm�ny, které p�vodn� vycházejí 

ze syntaxe, s sebou nesou zm�nu sémantickou 

Neur�itých pojmenování na pojmenování ur�itá 

Neur�itá vyjád�ení se v originálu používají �asto. M�žeme �íci, že jde vlastn� o 

jakousi hru mezi autorem seriálu a d�tským divákem: autor seriálu se vyjad�uje implicitn� a je 

na dít�ti, aby si doslovný význam domyslelo. V titulcích se edito�i snaží o ur�itost vyjád�ení, 

tj. zexplicitn�ní implicitního. Tato skupina má svým obsahem blízko výše definované skupin� 

5.2.1 Od neosobního k osobnímu vyjád�ení. 

P�íklady: 

Musíme n�co ud�lat! → Musíme ho vytáhnout! (BaB1) 
Á, už to mám! → Mám nápad! (BaB3) 
Ale pavoukovi se to nezamlouvalo. → Pavouk z toho onemocn�l. (Mat2) 
Znám výborného veteriná�e. → Zavolám veteriná�e. (Mat3) 
Kdyby sem n�kdo lez,… → Když p�ijde zlod�j,… (Mat3) 
Tak se vobsloužim sám. → Tak si vezmu pivo sám. (MaF2) 
Zajíc je pašák. → Zase vyhrál zajíc. (MaF3) 
… ale já jsem prolézal ostružiním a podívejte… → … ale já mám ve vlasech trny. 

(Rac3) 
Ale po�kej, až vyhládnu! → Až budu mít hlad, sním t�. (PVM1) 
Všem se už samy zavíraly o�i. → Všem se cht�lo spát. (PVM1) 
Slunce se už pomalu sklán�lo za kopec … → Byl ve�er. (PVM1) 
Jen �melda ješt� pod�koval cvr�kovi za písni�ku, která mu pomohla, aby se vrátil 

dom� živ a zdráv. → �melda pod�koval cvr�kovi, že hrál na housle a pavouk 
usnul. (PVM1) 

Musíme na st�echu. → Musíme utéct na st�echu. (PVM3) 
O co, ta	uldo, o co? → Vsadíme se. O co? (SaH1) 
Budeme vhán�t vzduch do toho balónu… → Budeme nafukovat balón. (SaH3) 
�lov�k aby se bál dát tu knížku do rukou klukovi. → Tu knihu nem�žu dát Hurvínkovi. 

(SaH3) 
Vydrýsek op�t spat�il denní sv�tlo až v m�stském byt� daleko od domova. → Vydrýsek 

vylezl až v m�stském byt� daleko od domova. (Vyd1) 
Náhle nev�d�l kudy. → Nev�d�l kudy jít. (Vyd1) 
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Zm�na kondenzovaných vyjád�ení 

V t�ch seriálech, ve kterých se projevuje tendence ke kondenzovanému vyjád�ení, 

mají auto�i skrytých titulk� sklon syntakticky obtížné kondenzované vyjád�ení rozm�lnit, aby 

každý z význam�, který je nap�íklad dán implicitn�, mohl být rozvit a zexplicitn�n.  

P�íklady: 

To jsem zv�dav na slíbenou výslužku. → To jsem zv�dav, jakou jim dá Krkovi�ka 
výslužku. (JaP1) 

Rychlost sice nemá vliv na umíst�ní, ale… → V�bec není d�ležité, kdo dob�hne první. 
Ale… (KaS3) 

…vydra si p�ipravila pod b�ehem doup�. → …vydra si p�ipravila doup�. Pod b�ehem 
bylo dob�e ukryté. (Vyd1) 

Tato skupina zm�n se op�t pohybuje na hranici a blíží se prvním dv�ma  �ástem oddílu 

zm�ny segmentace (Rozm�ln�ní souv�tí do v�t jednoduchých a Zesouv�tn�ní v�t 

jednoduchých). 

Vytvá�ení makropropozi�ních výpov�dí 

Vytvá�ení makropropozi�ních výpov�dí jako koncentrovaných obsah� v�tších 

textových jednotek (srov. Hoffmanová 1997, s. 124) je procesem inverzním k výše 

uvedenému rozm�ln�ní kondenzovaných vyjád�ení. A�koli to vypadá jako logický nesoulad, 

je tento dojem pouze optický. Ob� tendence totiž sm��ují k v�tší jasnosti a pr�hlednosti textu. 

Vytvá�ením makropropozi�ních výpov�dí jsou významy rozsáhlých textových jednotek 

vyjád�eny sice koncentrovan�,  ale zárove
 se auto�i úprav snaží o podání pr�hlednou 

syntaktickou formou. 

P�íklady: 

Kva-kva-kvalte na trénink. Rozjedem vodní pólo v kva-kva-kvartý�e. → P�išli jsme 
trénovat vodní pólo. (KaS1) 

To je m�j psík. On se tak jmenoval. → M�j pes se jmenoval Škubánek. (KaS2) 
A v dome�ku je hol�i�ka a jmenuje se Alenka. Ale �íká si Ája. → V dome�ku je 

hol�i�ka Ája. (MaF1) 
Ješt� že šel kolem rejsek, ten si hned v�d�l rady. → Pomohl mu rejsek. (Rac1) 
Tomu �íkáš friz�ra? Ta se hodí akorát tak do postele. → Takový ú�es se hodí tak 

akorát do postele. (Rac3) 
V chaloupce z listí se �melá�í mamince narodili kluci. Jako dv� bambulky z pe�í. → 

V chaloupce z listí se narodili 2 kluci – �meláci. (PVM1) 
Cvr�ek si zatím sko�il pro housli�ky, aby jim zahrál písni�ku na st�íbrnou strunu. A 

pak ochutnávali. → Cvr�ek hrál na housle a všichni ochutnávali. (PVM3) 
P�ibouchl dve�e a dve�e p�isk�íply ocas kastelánov� ko�ce. → P�ibouchl do dve�í ocas 

ko�ce. (SaH2) 
Kdyby svým d�tem rodi�e v�novali trochu pozornosti, tak by takové hloupé knížky 

nepot�ebovali. → Rodi�e musí své d�ti hlídat! (SaH3) 
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Stál v samém kout� zahrady, v místech, kam dlouho nikdo nep�išel. → Stál 
v opušt�ném konci zahrady. (Vyd3) 

Provedením této úpravy dochází také navíc ke zkrácení textu originálního. 

Volba z�eteln�jší komunika�ní výpov�dní formy 

P�i tvorb� skrytých titulk� bývají komunika�ní výpov�dní formy nep�ímé, specifické a 

obtížn�ji interpretovatelné nahrazovány komunika�ními výpov�dními formami p�ímými, 

snáze interpretovatelnými a b�žn�jšími. 

P�íklady:  

A co takhle krém na opalování? → Pot�ebujeme krém na opalování. (KaS2) 
To by bylo, abychom p�íšt� nevyhráli my! → P�íšt� musíme vyhrát my! (KaS3) 
Znám výborného veteriná�e. → Zavolám veteriná�e. (Mat3) 
Klidn� m� ješt� polechtej…→ Jen jsi m� polechtal. (Rac2) 
Jen ta zima kdyby mi už nebyla. → Je mi moc zima. (Rac1) 
A pak že strašidla nejsou! → Takže strašidla jsou! (SaH2) 
A myslíš, Hurvínku, že t� pan Spejbl skute�n� nepozná? → Pan Spejbl t� pozná. 

(SaH1) 
Kterej rarach? → Kdo to ud�lal? (PVM1) 
Tohle že byl medový soudek? → Tohle byl medový soudek? (PVM2) 

5.4. Tendence ke snižování expresivity vyjád�ení 

5.4.1. Expresivita pojmenování 

Nejpatrn�ji se expresivita projevuje na úrovni slovní zásoby vyjad�ováním kladného 

nebo záporného postoje ke skute�nosti. Expresivita se jako složka významu pojmenování tedy 

projevuje již ve form� slova (tzv. expresivita inherentní, jazyková) (1), nebo vyplývá až 

z následného kontextu (tzv. expresivita adherentní, �e�ová) (2). Do kategorie expresivních 

význam� pojmenování lze za�adit i výše probíraná citoslovce, bezprost�edn� reflektující 

aktuální prožitky (viz 5.1.1 Citoslovce a citoslove�né výrazy), nebo užití pojmenování 

k vyjád�ení ironie (viz 5.3.1 Omezování obraznosti), pop�. též užitím frazeologie (viz 5.3.2 

Omezování frazeologie) (�echová 2000, s. 63 – 64). Dále ješt� m�žeme specifikovat 

kategorii, kam spadá expresivita pojmenování vzniklá „aktuáln� jako následek jeho za�azení 

do stylov�, citov� �i jinak odlišného kontextu“ (3) (Karlík; Nekula,; Rusínová 1996, s. 95). 

P�íklady: 

(1) 

p�íšern� → moc (BaB1);  nakva(kva-kva)šenej → moc se zlobí (KaS1); Kva(kva-
kva)lte, kva(kva-kva)�íme! → Jdeme pry�. (KaS1); �au → ahoj (KaS1); roš	áci → 
darebáci (KaS1); Karlík → Karel (KaS3); prolítnout → prob�hnout (Mat2); 
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vyspávat → spát (Mat3); smo�it se → vykoupat se (MaF3); rámusit → k�i�et 
(Rac1); hudrovat → moc se zlobit (Rac1); m�kou�ký → p�kn� m�kký (Rac1); 
smlsnul → sn�dl (Rac3); friz�ra → ú�es (Rac3); brácha → bráška (PVM1); 
vrchovatý → plný (PVM2); Žery → Žeryku (SaH1); ta	ulda → táta (SaH1); 
Neblázni, díftko, neplaš sé. → Neboj se… (SaH2); pes basket-basketbalistickej → 
p�kné strašidlo (SaH2); veliká → velká (Vyd1) 

(2) 

(K a Š cht�jí vyhrát sout�ž ve sb�ru a za odm�nu let�t letadlem. Š najde h�ebík. 
K nález hodnotí:) S tímhle moc daleko nedoletíme. → S tímhle nevyhrajeme. 
(KaS3) 

Kdyby sem n�kdo lez…→ Kdyby p�išel zlod�j… (Mat3) 
slunce pražilo → slunce svítilo (Rac2) 
už musím b�žet → musím se vrátit (Rac2) 
Jak to s tím žabákem navléct? → Jak já to s tím žabákem ud�lám? (Rac3) 
skulil se do postýlky → lehl si do postele (Rac3) 
tahat uhlí ze sklepa → nosit (SaH1) 
… ješt� pošlapu pro další kbelík → Ješt� p�jdu pro uhlí. (SaH1) 
sko� se podívat → jdi se podívat (SaH3) 
Hé, to bude pan Spejbl koukat! → Pan Spejbl bude p�ekvapený. (SaH3) 
Ohe� sálá, voda bublá, teplom�r stoupá, �as letí – mohl bych ješt� na chvíli vén? 

(SaH1) 
(3) 

ra�te vykukovat → m�žete vykukovat (Rac1) 
Ale já nem�žu … tady omezen pohyb.. → Nem�žu se hýbat. (PVM1) 
Tak, konec zimních radovánek…→ Konec legrace… (SaH1) 
… kdykoli si p�eju, abys mi n�co vysv�tlil, tak vždycky odmítneš vysv�tlení podat! → 

Ty mi to nevysv�tlíš? (SaH2) 
Byl bys tak laskav, mohl bys nám zapumpovat. → Pomoz nám pumpovat. (SaH3) 

Expresivita pojmenování je editory úprav z�ejm� chápána jako p�íznaková, tj, 

necentrální, a tudíž špatn� interpretovatelná. Proto tento typ expresivního vyjád�ení nahrazují 

vyjád�ením synonymním, které lze zárove
 hodnotit jako b�žn�jší. 

Expresivita však z�stává v n�kterých skrytých titulcích i nadále zachována – a to 

p�evážn� na úrovni expresivity pojmenování. 

P�íklady: 
nervák (KaS3); nabaštit (Mat2); prevít (Mat3); kýbl (Mat3); chrápe = spí (Mat3); 

sežrat (MaF1); randál (Rac1); šupa (Rac1); pidižvík (Rac2); tintí�ek (Rac2); 
šmejdit (Rac3); po�ád (Rac3) 

5.4.2. Další expresivní vyjád�ení 

Dále lze sledovat expresivitu projevující se na úrovni fonetické,  tj. výslovnostní (1), 

morfologické, tj. na úrovni užitých tvar� a p�íznakového užití ur�itých slovních druh� (2), a 
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syntaktické, kde jsou expresivn� užity parcelace výpov�di, �e�nické otázky, opakování a další 

expresivní syntaktické konstrukce (3) (srov. Karlík; Nekula; Rusínová 1996, s. 775 - 777). 

P�íklady:  

(1) 
To je perrrfektní prrráce! Co? → Ud�lal jsem to dob�e? (KaS1) 
Máte kva-kva-kvalitní bazén. → Máte p�kný bazén. (KaS1) 
C-hó si phó�nu? (afektovaná liška) → Co budu d�lat? (KaS2) 
Nat�eme ho na pruhovanó, anó? → Namalujeme mu pruhy. (MaF2) 
Vždy	, vždy	 … já už neplá�i. → Tak já už neplá�u. (Rac3) 
lho-o-o-uži�ky, nho-o-o-ži�ky, hó-o-o-bilí, khó-o-o-bylí → louži�ky, noži�ky, obilí, 

kobylí (PVM3) 
(2) 

pane K�ižák → pane k�ižáku (Mat2) 
…tady je to samá mochom�rka → Tady je moc mochom�rek. (Rac1) 
Kdepak, kvapníka ješt� nikdy nikdo nezastavil. → Kvapníka nikdo nezastaví. (PVM2) 
Á prrrsk hó! → Pozor, kopu! (SaH1) 
dost svých starostí → své starosti (Vyd1) 
…když je venku takovej primamateriál. (SaH1) 
Ta se nám ale povedla. (Rac1) 
Co si te� já neš	astná po�nu? (Rac3) 
Ty kvákale nafoukaná! Ty, ty jedna zelená bublino! (Rac3) 
Ále, sbírejte si sami. (PVM1) 
Stál v samém kout� zahrady… (Vyd3) 
(3) 

Ty m�j špunte! Tys nás zachránil! → Ty m�j špunte, tys nás zachránil. (KaS1) 
Klid, paní. To platí pojiš	ovna. → Klid paní, to platí pojiš	ovna. (KaS2) 
Dostal najíst? Dostal! → Už jsme mu dali jídlo! (MaF1) 
Pané! Nebojte sé! → Pane, nebojte se! (MaF1) 
My že sme špindírové? → My nejsme špindírové. (SaH3) 
Vstávat! Vstávat a cvi�it! (BaB) 
Bobe, Bo-bí�-ku, prosím t� p�idej, je za námi! (BaB3) 
…že si na chvilku, alespo� na malinkou chvilku zd�ímnou. (Rac2) 
Milá Rusalko, prosim, prosim, p�j�te mi na chvilku vaše zrcátko. (Rac3) 
Ihned! Te�, ale okamžit�, to zrcátko vra	! (Rac3) 
Nech se trochu postrašit. Aspo� trošilinku. (Rac3) 
Nevadil mu ani mráz, ani studená voda. (Vyd1) 

Expresivita na úrovni fonetické je neslyšícímu divákovi z d�vodu jeho sluchové 

deficience p�irozen� nesrozumitelná, proto je v p�episu vždy d�sledn� vypoušt�na. 

Expresivita morfologická stejn� jako expresivita na úrovni syntaktické je v p�episu jak 

m�n�na na vyjád�ení ztrácející p�íznak expresivity, tak úpln� vynechávána. Vynechané 

jednotky jsme v našich p�íkladech ozna�ili podtržením. 
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5.5. Tendence k zjednodušování rejst�íku funk�n�stylového 

Ve�erní�ky náleží k funk�nímu stylu um�leckému, proto mohou využívat prost�edky 

všech dalších funk�ních styl�. V této �ásti zam��íme svoji pozornost na ty jazykové 

prost�edky, které za�azují originální text k ur�itému funk�ímu stylu, tj.zam��íme se zejména 

na ty �ásti originálu, které si pro zvýšení svého um�leckého ú�inku „vyp�j�ují“ prost�edky 

n�kterého funk�ního stylu. 

V p�episu pak dochází op�t ke ztrát� funk�n�stylového p�íznaku a prost�edky 

„vyp�j�eného“ stylu originálu jsou v p�episu nahrazovány prvky stylov� neutrálními, tj. p�i 

úpravách dochází ke stírání funk�n�stylové odlišnosti p�vodního textu. 

5.5.1. Styl publicistický 

Dva ve�erní�kové díly – BaB3 a KaS3 – si vyp�j�ují charakteristiky stylu 

publicistického (�echová, M.; Chloupek, J.; Kr�má�ová, M.; Miná�ová, E. 1997, s. 176 – 

200). Jedná se konkrétn� o bezprost�ední reportáž rozhlasovou (rozhlasoví komentáto�i 

popisují závod Velké ceny) a televizní (televizní komentá� k d�tské sb�rové sout�ži). 

Publicistický styl je charakteristický svoji dynamikou, proto ve skrytých titulcích, které 

podléhají zejména limitaci technické (srov. poznámka pod �arou 82), nem�že být nikdy 

zachycen celý obsah originálu. Projevy originálního publicistického stylu jsou bu� v p�episu 

zm�n�ny na prvky neutrální nebo jsou zcela vypoušt�ny.  

publicismy (prost�edky automatizované) 

ohrožovat hladký pr�b�h závodu (BaB3) 
p�edávat slovo (BaB3) 
favorizovaný Johnny Hubá�ek (BaB3) 
vést si neoby�ejn� zdatn� → jede výborn� (BaB3) 
nabírat na dramati�nosti (BaB3) 
dostávat se do �ela → všechny p�edjížd�t (BaB3) 
jedine�ná podívaná (KaS3) 
být (…) prakticky bez šance → asi nevyhraje (BaB3) 
zm�nit stanovišt� → utéct (BaB3) 
Vav�ínový v�nec je odm�nou state�ným jezdc�m. → Vít�zové dostanou vav�ínový 

v�nec. (BaB3) 
To vypadá na bronz, vážení p�átelé. → Dostane bronzovou medaili. (KaS3) 
být sv�dky (BaB3/KaS3) 
Náš Karlík Švehla! (KaS3) 
�ím asi p�ekvapí dnes? (KaS3) 

aktualizace (prost�edky aktivizace) 

Tedy celých 10 kilo železa v ohni. (KaS3) 
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kondenzované vyjád�ení 

je pro opožd�ný start prakticky bez šance (BaB3) 
Budete sv�dky vzrušujících souboj� mezi nejlepšími jezdci všech kontinent�. (BaB3) 
Rychlost sice nemá vliv na umíst�ní, ale b�ží krásn�. → V�bec není d�ležité, kdo 

dob�hne první. (KaS3) 
Vyhrává jednotlivec s nejvyšším po�tem kilogram�. → Vyhraje ten, kdo nasbírá nejvíc 

kilogram�. (KaS3) 
Vle�e obrovskou matku se strženým závitem, patrn� z ob�ího rypadla. → Táhne velký 

kus železa! (KaS3) 

vycpávkové prvky samomluvné 

Vp�edu b�ží nad�jný malý sb�ratel – je to on? Ano, ano, áno, ano je to on. – Karlík 
Švehla. → Vp�edu b�ží Karel Švehla. (KaS3) 

A kdo se nám to tu objevuje? Stále ho nepoznávám. Pruhované tri�ko, ano, ano, 
pruhované tri�ko…je to Pepí�ek Hojda! → Kdo to je? Má pruhované tri�ko. Je to 
Pepí�ek Hojda. (KaS3) 

vytýkací opis 

A tak je to nakonec Pepí�ek Hojda, který stojí na NEJvyšším stupni vít�z�! → To je 
první místo. Pepí�ek vyhrál vyhlídkový let nad m�stem. (KaS3) 

prost�edky kontaktu s adresátem 

Vážení p�átelé, práv� byla odstartována slavná Velká cena. → Vážení p�átelé, byla 
zahájena velká cena. (BaB3) 

Te� se, p�átelé, dozvídám, … (BaB3) 
Milí diváci, jste sv�dky jedine�né podívané. → Milí diváci, uvidíte sout�ž d�ti ve sb�ru. 

(KaS3) 
Áno, vážení p�átelé, vyhrává první cenu sb�rové sout�že: vyhlídkový let nad m�stem. 

(KaS3) 
Budete sv�dky vzrušujících souboj� mezi nejlepšími jezdci všech kontinent�. (BaB3) 

sty�né body se stylem odborným (=terminologie) 

nemotorové vozidlo (BaB3) 
stanovišt� (BaB3) 
�asové sloty (BaB3) 
v�z → auto (ned�sledn�) (BaB3) 
vozidlo (BaB3) 

Krátkou exkurzí do stylu publicistického je také Hurvínkova parafráze fejeton�: Zato 

nám zimní doba poskytuje hojnost radovánek a her. → V zim� si m�žeme hrát. (SaH1). 

5.5.2. Styl odborný 

Další výskyt funk�n�stylových prost�edk� je již omezen na výskyt díl�ích úsek�, 

sloužících zejména k ozvláštn�ní textu. 
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Najdeme krátké exkurze do stylu odborného na úrovni v�t a v�tných konstrukcí. 

P�íklady: 

 Elegantním snožným obloukem p�esune se po skluznici na spádnici. (→ Nohy u sebe a 
ud�lám oblouk.) Te� vysadím t�žišt� ke svahu …a… Hlavn� nalehnout na vzduch. 
(KaS2) 

uvést do chodu → bouchnout do (Mat3) 
dostat do pat�i�ných obrátek → rozto�it (SaH3)  

Metaforickým užitím terminologie, která spadá do oblasti stylu odborného, se staví 

d�tský adresát na úrove
 dosp�lého a dosahuje efektu „hry na“. Úpravou do p�episu se pak 

tento efekt stírá. 

P�íklady: 

…prov��ím bezpe�nost vozidla → Já kolob�žku vyzkouším. (BaB3) 
Vozidlo obstálo. → Kolob�žka je v po�ádku. (BaB3) 
Jmenuji T�, Bobe, stájovým mechanikem. → Bobe, ty budeš opravá�. (BaB3) 
Ty tvoje stíra�e mi vadí ve výhledu. → Špatn� vidím. (BaB3) 
Nechte �e�í a p�idejte se k mužstvu. → Poj� mi pomoct! (KaS1) 
prvot�ídní á�ko → vají�ko (Mat3) 
A, jedna (dva) nula pro zajíce. → Zajíc vyhrává 1(2):0. (MaF1,2) 
Žeryk zpracuje. → Žeryku p�iprav se. (SaH1) 

5.6. Tendence k zjednodušování rejst�íku použitých jazykových 

variet 

Chceme-li definovat zm�ny provedené v originálních textech ve�erní�kových seriál�, 

pohybujeme se zejména na ose spisovnost – nespisovnost. V p�episu se projevuje (až na 

výjimky) tendence ke zespisovn�ní, která je vzhledem k adresátovi logická. V p�ípad� po�adu 

pro d�tského diváka nemá smysl uvažovat o užití argotu. Nenajdeme ani jediný výskyt 

dialektu.  

Z obecn� �eských prvk� se do p�episu zespisov
ují zejména jevy výslovnostní jako: 

úžení e>i (1), diftongizace y>ej (2), protetické v p�ed o- (3); a morfologické jako: vypoušt�ní 

souhlásky l v p�í�estí minulém (4), vypoušt�ní koncového morfému –me v prézentu v plurálu 

u sloves 1. – 3. t�ídy (5). 

P�íklady: 

(1) 
lítá → létá (Mat1); líp → lépe (Rac1); splašený (pometlo) → splašené (Rac3); 

vošoupaný (d�eváky) → ošoupané (SaH1) 
(2)  
bejt → být (PVM1) takovej bezhlavej rytí� → bezhlavý rytí� (SaH2);  
(3)  
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vošoupaný (d�eváky) → ošoupané (SaH1); von → on (MaF1); vlítneš jako vohnivá 
koule → sko�íš jako ohnivá koule (SaH2); voni → rodi�e (SaH3) 

(4)  
berem → bereme (KaS1); kloužem → kloužeme (KaS2); vemem → vezmeme (MaF1) 
(5)  
�ek → �ekl (JaP2); vyrost → vyrostl (MaF1); sn�d → sn�dl (PVM2); Sem se lek.→ Já 

jsem se lekl. (SaH2) 

Tyto úpravy jsou vzhledem k potencionálnímu adresátovi a jeho pravd�podobným 

znalostem národního jazyka a jeho variet logické a ú�elné. 

V n�kterých p�ípadech se však nespisovný tvar vyskytne. Ten má v originále p�vodn� 

expresivní funkci. Autor p�episu chce z�ejm� tuto funkci v projevu postavy zachovat, a tak 

ponechá tvar nespisovný. 

P�íklady: 

Já myslel, že na to sta�íš sám. (BaB3) 
Já p�ece vymyslel ten nový zp�sob p�stování selat. (JaP1) 
Já je tak dob�e schovala, že jsem sama zapomn�la kam. (Mat3) 
Pot�ebujeme zaplácnout h�iba. (Rac2) 
Ty kvákale nafoukaná! (Rac3) 

6. Zápis neverbálních zvukových informací 

Ve Ve�erní�cích zaregistrujeme mnoho neverbálních projev� – nejedná se pouze o 

vyjad�ování emocí a postoj�, ale najdeme také zvuky doprovázející ur�ité d�je. V p�episu 

najdeme informace o lidských a zví�ecích neverbálních projevech v podob� citoslovcí  – Jééé! 

B����, B����! Auu! (KaS); Kuku! Kuku! Úúúú! h���! (Rac); Bzzz. Jau! (PVM); H���! 

(SaH). 

Další zvuky, které editor považuje za d�ležité, zapisuje r�zn� – bu� majuskulí: ZVONÍ 

ALARM (Mat3) nebo zápisem do závorky: (V lese n�kdo k�i�í.) (KaS2); (Venku n�co praská.) 

(MaF1); (N�co si šeptají.) (Rac2); (N�co píská.) (SaH2). Pop�ípad� relevantní zvuk zapíše 

jako verbální sou�ást p�íb�hu: zvuk magnetofonu = Magnetofon za�al hrát… (Mat1); ou-u = 

Pomóc! (Mat2); cvrdlikání = Utíkej! (MaF2); fíj��� = Pomohl mu v�t�ík. (Rac1). 

Zapsány pak nejsou n�které relevantní jevy, jako nap�íklad Hurvínkovo p�ízna�né  

Ha-há!, pop�ípad� Žerykovy poloverbální komentá�e jako Jo-ó, Jojojojo,  Ne-ééé. 

Výslovnostní zvláštnosti, jako jsou: vyslovování se smíchem sou-she-dé (JaP2), 

afektivní výslovnost C-hó si phó�nu? (KaS2) nebo rádoby strašidelná Dhéj shi phozór, tá-	ul-

dó! (SaH2), se v p�episu nijak neodrážejí. 
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7. Nej�ast�jší chyby p�i úpravách 

Domníváme se, že chybné úpravy následujících typ� jsou snadno odhalitelné p�i 

výstupní kontrole, a proto by k nim v podstat� v�bec docházet nemuselo. 

7.1. Barvy skrytých titulk� 

Tém�� v každém Ve�erní�ku najdeme alespo
 jednu chybn� obarvenou repliku – tzn. 

byla na ni použita barva, která podle zavedeného systému náleží jiné postav�. Tato chyba se 

sice nevyskytuje v masovém m��ítku, ale m�že i v malé mí�e zp�sobit komplikaci p�i �tení s  

porozum�ním. 

7.2. Absence skrytého titulku 

V našem vzorku se nez�ídka stávalo, že u ur�itého dílu „vypadl“ titulek – tzn. mluvená 

jazyková informace nebyla v�bec p�evedena do skrytého titulku a po n�jakou dobu byl na 

televizní obrazovce pouze obraz. V�tšinou se tak stalo v za�átku toho kterého dílu (BaB1; 

JaP2,3; Mat3; MaF2; Rac1,3; PVM3; SaH1; Vyd2,3). Nelze však se stoprocentní platností 

ur�it p�vod této chyby – vinen m�že být jak editor, který první titulek nenasadil, nebo také 

technika – video nestihlo první titulek zaznamenat. V p�ípad� absence titulku uprost�ed dílu 

m�žeme uvažovat spíše o chyb� autorov� (Mat1,2; SaH1). 

Za chybnou považujeme také absenci titulk� u písni�ek, které doprovázejí úvodní a 

záv�re�né titulky seriálu. Text zprost�edkovává v obou p�ípadech (PVM, Vyd) estetický 

zážitek z um�leckého díla, a ten by m�l být zp�ístupn�n i divákovi neslyšícímu. 

7.3. Pravopis a interpunkce 

V po�átcích skrytého titulkování si neslyšící diváci �asto st�žovali na špatný pravopis 

skrytých titulk�. Od té doby, jak je z�ejmé z našeho materiálu, se v této oblasti zna�n� 

pokro�ilo. Pravopisných a interpunk�ních chyb je minimum. Žádný z editor� nechybuje ve 

shod� podm�tu s p�ísudkem nebo ve vyjmenovaných slovech. Zde tedy uvádíme pravopisné 

(1) a interpunk�ní chyby (2), které jsme v našem materiálu objevili. 

P�íklady: 

(1) 

Ud�lej Bílou paní. (SaH2) 
Když rozkvetl Dev�tsil,… (Vyd1) 
Protože �eka te�e vždy z kopce, … (Vyd3) 
(2) 
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Škubánku  drž! (KaS1) 
Klid  paní, to platí pojiš	ovna. (KaS2) 
Klid  Ká	o, jestli ho nechytil sn�žný muž, tak ho najdeme. (KaS2) 
Tet�ívci zpívali svatební písn�  nenápadné slepi�ky jim p�ihlížely. (Vyd1) 

7.4. Absence zápisu relevantního zvukového doprovodu 

V n�kolika p�ípadech došlo k vynechání zápisu zvuku, který byl pro utvo�ení smyslu 

celku relevantní. Stalo se tak v následujících p�ípadech: 

• Slyšíš, jak na�íká? je replika v díle JaP2. Vyzní pon�kud trapn�, protože práv� 

ten zvuk, který je touto replikou verbáln� tematizován,  v p�edchozím titulku 

popsán nebyl. 

• V záv�ru dílu KaS1 si Káa a Škubánek cht�jí napustit vodu z vodovodu, 

kterým p�edtím odešly žáby a hudebními nástroji. Po oto�ení kohoutku se oba 

kamarádi chvilku diví a pak za�nou radostn� tancovat. Pro�? – napadne 

p�irozen� neslyšícího diváka. Problém je v tomto p�ípad� totiž v tom, že autor 

p�episu opomn�l v titulku uvést, že se z vodovodních trubek za�ala ozývat 

hudba, která oba kamarády udivila a p�im�la k tanci. 

• Vydrýsek je seriál, kde bloky mluveného slova se st�ídají s bloky, kdy je obraz 

doprovázen pouze hudbou. Tak se stane, že n�kolik sekund se titulky st�ídají 

v rychlém sledu a v dalších n�kolika sekundách se neobjeví ani jeden. 

Domníváme se, že by bylo vhodné vložit alespo
 titulek (hudba). 
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G. Shrnutí a záv�ry 

V analýze jsme probrali úpravy, které se v p�episu originálního textu do skrytých 

titulk� objevují nej�ast�ji, a rozd�lili je do šesti kategorií podle toho, jaké ú�elné tendence107 

se v nich projevují.  

Tendence ke zkracování textu se projevovala vypoušt�ním výrazových prvk�, které se 

z hlediska celkového smyslu textu nejevily jako relevantní. Jednalo se zejména o citoslovce a 

citoslove�né výrazy, �ástice, prost�edky kontaktové, meta�e�ové komentá�e a v�ty ozna�ující 

mentální �innost; �id�eji i o pleonastická vyjád�ení, v�tné �leny a v�ty vedlejší. 

Tendenci ke zp�ehled
ování jsme spat�ovali v úpravách v�tné stavby, které sm��ovaly 

k odstran�ní obtížných, p�íznakových gramatických konstrukcí. Nej�ast�jšími úpravami, ve 

kterých se tato tendence projevovala, byly p�echod od neosobního k osobnímu vyjád�ení, 

zm�ny segmenta�ní, zm�na kondicionálu na indikativ, úprava slovesných �as�, konkretizace a 

zpr�hledn�ní valen�ních aktant� a na grafické úrovni také zápis �íslovek. 

Jako projev tendence k výraz�m snáze interpretovatelným jsme ozna�ili úpravy typu  

omezování obraznosti výrazu, nahrazování frazém� nefazeologickým vyjád�ením nebo 

nahrazování výraz� mén� obvyklých výrazy b�žn�jšími. K této tendenci jsme p�i�adili také 

n�které úpravy syntaktické.  

V úpravách, které hodnotíme jako ú�elné, se projevovala také tendence ke snížení 

expresivity. Prost�edky, které m�žeme v originálu ozna�it jako expresivní, jsou v titulcích 

nahrazovány prost�edky neutrálními. 

Tendence k zjednodušování rejst�íku funk�n�stylového se projevuje zejména v t�ch 

Ve�erní�cích, které za�azují do svého repertoáru um�leckých prost�edk� také „výp�j�ky“ z 

dalších styl�. V našem p�ípad� jsme objevili prost�edky stylu publicistického a odborného, 

které jsou jako p�íznakové op�t nahrazovány prost�edky neutrálními. 

Poslední ú�elnou tendencí, kterou jsme v našem vzorku objevili, je tendence ke 

zjednodušování rejst�íku použitých jazykových variet. Tato tendence se projevuje zejména 

v úpravách, které vznikají vypoušt�ním prost�edk� nespisovných nebo nahrazováním t�chto 

prost�edk� prost�edky spisovnými. 

                                                 
107 Opozici ú�elné x neú�elné tendence chápeme jako tendence sm��ující x nesm��ující k textu snáze 
uchopitelnému. 
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Všechny tyto tendence jsou ve všech seriálech zastoupeny v r�zné mí�e. Auto�i 

skrytých titulk� text zejména d�sledn� krátí. Ostatní tendence se projevují jako díl�í úpravy, 

mnohdy provád�né pouze intuitivn� a v r�zné mí�e – tudíž nesystematicky. 

P�i úpravách originálu do p�episu záleží zejména na úrovni výchozího textu. 

Porovnáme-li jednotlivé Ve�erní�ky, zjistíme, že verbální složka je v nich zastoupena v r�zné 

mí�e a je jí p�ikládána r�zná míra d�ležitosti. M�žeme pak vytvo�it ur�ité kontinuum, ve 

kterém bude na jednom konci stát  Ve�erní�ek Bob a Bobek, pro který je charakteristická 

dominantní obrazová složka a minimální kvantita a obtížnost doprovodného textu, a na stran� 

druhé nap�íklad seriál Spejbl a Hurvínek, kde je verbální složka dominantní, rozsáhlá a 

obtížná a pro utvo�ení celkového významu nezbytná. Editor, upravující originální text, je pak 

postaven mnohdy p�ed velmi t�žký úkol – vybrat z p�íb�hu podstatné op�rné body, které jsou 

nezbytné pro pochopení celkového významu, a tyto body pak s ohledem na všech šest 

tendencí p�enést do p�episu.  

Dokud však úpravy originálu do p�episu skrytých titulk� provádí �lov�k, a ne stroj, 

který je schopen zkombinovat všechna dodaná pravidla, a pokud navíc tento �lov�k nemá pro 

svoji �innost jinou oporu než vlastní intuici, musíme po�ítat i s p�sobením tendence neú�elné, 

jejíž projevy v úpravách originálního textu �tení s porozum�ním spíše komplikují. 

Jako neú�elnou ozna�ujeme tedy tu tendenci, která nesm��uje k textu neslyšícímu 

d�tskému divákovi p�ístupn�jšímu, ale k textu obtížnému, komplikovanému. Tato tendence 

pramení z�ejm� z ned�slednosti, ale je také d�sledkem nedostate�né jazykové reflexe 

upravujícího editora a neznalosti jazykové problematiky spojené se sluchovým postižením. 

Tato tendence se pak projevuje protich�dn� k tendencím ú�elným, a to jak na úrovni 

gramatické formy a sémantiky (ponecháním gramaticky i sémanticky obtížných vyjád�ení, 

pop�. jejich mylnou úpravou nebo také absencí zápisu relevantního zvukového doprovodu) 

tak na úrovni technického zázemí (chybami v obarvování a nasazování titulk� �i chybami 

pravopisu). 

Abychom mohli omezit projevy neú�elné tendence v úpravách na minimum, bylo by 

nutné z�ídit výstupní kontrolu a zajistit d�sledné proškolování titulká��108, kte�í mají úpravy 

textu do skrytých titulk� u d�tských po�ad� provád�t. 

                                                 
108 Proškolením titulká�� myslíme jak uspo�ádání seminá�� a workshop�, tak p�edevším i poskytnutím tišt�né 
návodové p�íru�ky, jako vydala nap�. ASNEP pro výrobu titulk� pro dosp�lého diváka (Poznámky ke tvorb� 
skrytých titulk� (Pro editory skrytých titulk�). Vydala ASNEP. 2002. a Skryté titulky o�ima uživatel� (Pro vnit�ní 
pot�ebu pracovník� �eské televize). Vydala ASNEP. 2002.). 
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Na záv�r považujeme za d�ležité zd�raznit, že v n�kterých Ve�erní�cích109 se, z�ejm� 

pod sou�asným tlakem k titulk�m „plným“, projevuje dominantn� pouze tendence 

k zkracování textu, kterou se splní požadavky limitace technické. Na recipienta a jeho 

pravd�podobné jazykové kompetence není evidentn� brán z�etel. Jak jsme však od�vodnili 

výše, na recipienta, kterým je dít� a navíc dít� neslyšící, z�etel brán být musí. Proto nelze 

titulkovat stejn� pro dít� jako pro dosp�lého diváka.  

Naše práce prokázala, že tendence, k nimž p�i tvorb� titulk� dochází, lze až na 

výjimky vysv�tlit snahou o snazší porozum�ní p�i �tení. Zárove
 však v �ad� p�ípad� nutn� 

dochází ke zplošt�ní originálního textu. Toto zplošt�ní s sebou nese ochuzení estetického 

zážitku, který byl v originálu obsažen a který m�l být sou�ástí p�sobení na d�tského diváka. 

Nemyslíme si však, že to musí být v p�ípad� neslyšících d�tí nutn� na závadu. 

Neslyšící d�ti (a �asto i dosp�lí) neradi �tou, protože jejich znalost jazyka není 

dostate�ná, aby mohli �íst úsp�šn�, tj. s porozum�ním. Domníváme se tedy, že pokud 

jednoduchý a naprosto bezp�íznakový text skrytých titulk� spolu s obrazem, který pochopení 

napomáhá, p�ivede neslyšící dít� k radosti �tení, pak, a�koli se to zdá nepravd�podobné, svoji 

estetickou funkci sekundárn� plní. D�tská radost ze �tení jednoduchých a bezp�íznakových 

text� povede k tomu, že dít� podpo�eno svými �tená�skými úsp�chy se vydá na cestu za 

textem složit�jším, p�íznakovým a gramaticky komplikovaným. Pokud by dít�, jehož 

jazykové možnosti v �eštin� jsou omezené, m�lo �íst hned od po�átku text po všech stánkách 

p�íznakový, za�alo by dozajista trp�t pocitem neúsp�šného �tená�e.  

Proto tvrdíme, že úpravy, které jsme popsali výše jako ú�elné, by m�ly být aplikovány 

d�sledn� na upravovaný originál u všech d�tských po�ad�, vycházejících z produkce Centra 

pro d�ti a mládež p�i �T, aby se text skrytých titulk� zp�ístupnil neslyšícímu d�tskému �tená�i 

a mohl být pro n�ho „odrazovým m�stkem“ pro cestu k text�m plnohodnotným, resp. 

titulk�m „plným“.  

                                                 
109 Tendence k „plným“ titulk�m se projevuje zejména ve Ve�erní�cích Jája a Pája, Matylda, O sk�ítku 
Racochejlovi a Vydrýsek. 
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P�íloha 1: Princip p�enosu a zobrazení teletextu a skrytých 

titulk�110 

Televizní vysílání je p�enos dat. Televizní vysíla� data posílá a televizor je dekóduje 

do obrazu. Ne všechna data však slouží pro vykreslení obrazu.  

Televizní signál, který p�enáší data na ur�itém po�tu tzv. data-�ádk�, m�žeme rozd�lit 

do dvou blok�. Každý blok má data-�ádk� polovinu. Jen z �ásti z nich se ale dekóduje obraz 

na obrazovce, toto jsou tzv. video-data. Zbývající data-�ádky, tzv. vertikální zatmívací signál 

slouží technickým ú�el�m – n�které p�enášejí nap�. data pro synchronizaci. Nevyužité data-

�ádky našly své uplatn�ní práv� v p�enosu teletextu. 

Obraz na televizní obrazovce se skládá z tzv. televizních �ádk� (dále TV-�ádky). 

Obraz na obrazovce se vykresluje na základ� video-dat z televizního signálu. Z lichého bloku 

video-dat se vykreslují TV-�ádky liché, ze sudého sudé. Televizor vykresluje nejprve liché 

TV-�ádky z levého horního rohu do pravého dolního. Když dokon�í vykreslování, vrací se po 

diagonále z pravého dolního rohu do levého horního. V dob�, kdy se vykreslovací paprsek 

vrací zp�t na za�átek a obraz nevykresluje, p�ijímá televizor data z data-�ádk� vertikálního 

zatmívacího signálu, provádí synchronizaci a získává data pro zobrazování teletextu. Když 

vykreslovací paprsek dosáhne levého horního rohu, za�ne vykreslovat obraz podle video-dat 

z druhého bloku data-�ádk�. Tentokrát tedy vykresluje TV-�ádky sudé. Tento proces, jakkoli 

zní komplikovan�, probíhá 30 krát za sekundu (tj. 60 blok�). 

Teletext, který se tedy zobrazuje na základ� dat z data-�ádk� vertikálního zatmívacího 

signálu, se na obrazovce zobrazuje ve svém vlastním režimu. Je tvo�en obvykle dvaceti �ty�mi 

teletextovými �ádky (dále TTX-�ádky), na kterých se zobrazují textové a semigrafické 

informace. První TTX-�ádek je záhlavím a zárove
 jakýmsi synchronizátorem celého 

teletextu. Vedle názvu televizní stanice se na n�m zobrazuje �íslo aktuální otev�ené stránky a 

obvykle �as. Obnovení 250 teletextových stránek trvá cca 16 sekund. 

Chceme-li na televizní obrazovce zobrazit skryté titulky, musíme nejprve spustit 

teletext. Zde pak zvolit stránku 888. Stránka 888 je stránkou speciální – na ní se ukládají a 

následn� dekódují data pro zobrazení skrytých titulk�. Dosažením této stránky zmizí 

z obrazovky všechny textové a semigrafické teletextové informace ze všech TTX-�ádk�, 

krom� �ádk� 22 a 23. Zde se na barevném (nej�ast�ji �erném) pozadí objevují skryté titulky 

do b�žného televizního obrazu. Protože na obnovení stránky se musí n�jakou dobu �ekat, p�i 

                                                 
110 Podle Teletext tutorial [online].[cit. 2004-04-15]. Dostupný z WWW: <http://www.mrgsystems.co.uk>. 
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každém jejím obnovení p�ijdou data pro skryté titulky „do zásoby“. Tato data obsahují nejen 

textový obsah titulku, ale také tzv. �asový kód (time-code) – tzn. informaci o tom, kdy p�esn� 

mají být nasazeny k obrazu. Teletextová stránka je pak daty pro zobrazení skrytých titulk� 

p�edzásobena (do každého dalšího obnovení) a jednotlivé titulky pak do obrazu „naskakují“ 

se podle shody s �asovým kódem filmu.  
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P�íloha 2: Ilustrace k zavedení skrytých titulk� pro neslyšící  

 

MASNÍK, Boris. Kone�n� jsme se 
do�kali. Gong. 1992, no. 11, s. 233. 

MASNÍK, Boris. Najde pak to správné tla�ítko 
dekodéru? Gong. 1992, no. 11, s. 244. 
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P�íloha 3: Klávesnice Velotype 

 

Klávesnice Velotype. In HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný pr�vodce neslyšících 
a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu 2. díl. Praha: Septima, 1998, s. 194. 
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P�íloha 4: Historie skrytých titulk� 

Pohled za hranice 

Skryté titulky se za�aly objevovat nejprve ve Spojených státech amerických. Roku 

1970 vydala Federal Communications Commission (Federální komise pro komunikaci) 

doporu�ení k dobrovolnému opat�ování po�ad� skrytými titulky. První vysílání se skrytými 

titulky se odehrálo ve druhé polovin� roku 1971. V roce 1976 následovalo již na�ízení vysílat 

všechna varovná hlášení i vizuáln�. Tentýž rok rezervuje FCC 21. data-�ádek vertikálního 

zatmívacího signálu pouze pro p�enos signálu skrytých titulk�.  

Náklady na výrobu skrytých titulk� však nejsou televizní spole�nosti schopny unést, 

proto je v roce 1979 z�ízen National Captioning Institute111 jako nezisková organizace, která 

se má mimo jiné podílet na snížení náklad� na výrobu skrytých titulk�.  

Zpo�átku se do projektu zapojily t�i televizní stanice (ABC, NBC, CBS), které se 

rozhodly opat�ovat titulky 4 hodiny svých po�ad� v hlavním vysílacím �ase. Náklady si pak 

d�lí t�etinovým podílem mezi sebou televizní spole�nost, producent vysílaného po�adu a 

sponzor.  

Sponzoring skrytých titulk� se v USA stal velmi populárním, a to nejen proto, že 

komunita Neslyšících má zna�nou kupní sílu. Výjimkou tedy nejsou ani skryté titulky u 

reklam.  

V roce 1983 byl p�i NCI z�ízen Caption Club, který se staral o zachycení zp�tné vazby 

a uvád�ní požadavk� cílové skupiny do praxe. Tentýž rok získává NCI ocen�ní „Caring Bear 

Award“ od Action for Children’s Television za svoji snahu rozší�it výhody televizního 

vysílání se skrytými titulky, které je p�itažlivé zejména pro mladé lidi. V roce 1988 ve Zpráv� 

o vzd�lávání neslyšících pro Kongres jsou skryté titulky ozna�eny za nejvýzna�n�jší 

technickou kompenza�ní pom�cku pro sluchov� postižené. V roce 1993 pak existuje nap�í� 

Spojenými státy 57 spole�ností vyráb�jících skryté titulky na zakázku televizních organizací.  

Na „živé“ titulkování se používá tzv. akordová klávesnice zapisující jednotlivé 

fonémy. Specializovaný software pak p�evede text do standardní psané angli�tiny a sám 

provede korekturu, než nasadí ur�itý úsek textu k obrazu. 

NCI z�ídil svoji pobo�ku také ve Velké Británii, kde se podílí na tvorb� skrytých 

titulk�. P�i jejich tvorb� využívají televizní spole�nosti také Rady Neslyšících pro televizní 

                                                 
111 Primárním, obecným cílem organizace je „odhalit  nové vzd�lávací horizonty všem sluchov� postiženým 
Ameri�an�m díky zp�ístupn�ní televize“ (p�eložila M.H.) (Ball 1987, s. 221). 
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vysílání, která funguje jako poradní orgán. Britská ve�ejnoprávní BBC v roce 1996 oznámila 

sv�j zám�r opat�ovat titulky 50 % svých po�ad�, a to v dohledné dob�. 

Zajímavostí v oblasti skrytého titulkování ve Finsku je nahrazení dabingu skrytými 

titulky. Televize tedy neinvestují do nákladného dabingu, ale do výroby skrytých titulk� 

k filmu, který ponechají v p�vodním zn�ní. Dabují se pouze filmy ur�ené d�tem. 

Vývoj v �R 

Skryté titulky vysílané na stanici �TV bylo možné zobrazit na televizních p�ijíma�ích 

již 1. 7. 1992112, ale ješt� n�jakou dobu trvalo, než si �lenové cílové skupiny zakoupili 

za�ízení umož
ující jejich p�íjem. Proto se za�ínají skryté titulky tematizovat na stránkách 

�asopisu Gong až v polovin� 90. let, tj. v dob�, kdy za�aly být pro Neslyšící aktuálním 

tématem. 

Nezm�rné nadšení113 provázejí vzáp�tí i p�ipomínky, a to nejen k technické stránce 

výroby titulk� – zastaví se a pak b�ží rychle, vypadnou a už se neobjeví, ale už i k jejich 

jazykové úrovni – jsou redukované, nekorespondují s tím, co postava �íká, vyskytují se v nich 

p�eklepy a pravopisné chyby. 

Gong p�ipomínky �tená�� vítá a p�edává je zodpov�dným míst�m – tj. nejprve p�ímo 

�eské televizi, pozd�ji Expertní komisi pro skryté titulky. V pr�b�hu 11 let vyzývá celkem 

desetkrát své �tená�e k reakcím prost�ednictvím nejr�zn�jších anket. 

První vzrušená diskuse se týká ozna�ování po�adu se skrytými titulky v tišt�ných 

programech televizního vysílání. Zprvu se o titulkovaných po�adech mohli Neslyšící dozv�d�t 

pouze z programu uvád�ného na stránkách teletextu. Zna�ku –ST– u po�adu, který obsahuje 

skryté titulky, si Neslyšící vymohli postupn� v letech 1994 – 1996. Dnes je již b�žnou 

sou�ástí každého televizního programu. 

Od roku 1997 vyjad�ovali Neslyšící na stránkách Gongu zejména požadavek po 

zvýšení podílu po�ad� se skrytými titulky. 

Na po�átku roku 1999 se na �eském trhu objevuje šestihlavý videorekordér Thompson 

VPH 6990, který jako první umož
uje nahrávání a následné p�ehrávání skrytých titulk�. Na 

zakoupení tohoto za�ízení dostávají rodiny se sluchov� postiženými d�tmi 30 % dotace od 

státu. 

                                                 
112 Úpln� první vysílání pro sluchov� postižené uzp�sobila �eskoslovenská televize 15. 12. 1979 – šlo o 
dvacetiminutové zpravodajství s tlumo�níkem v okénku. 
113 Gong zaznamenal také dv� pochvalné reakce (12/98 a 3/99) od slyšících lidí, kterým nástup skrytých titulk� uleh�il 
od neustálého tlumo�ení televizního vysílání jejich blízkým. 
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Na konci 90. let se stup
uje diskuse kolem televizních poplatk�, která se pohybuje 

zejména na emocionální rovin�. Neslyšící jsou totiž dosud od televizních poplatk� 

osvobozeni, protože tuto službu nemohou plnohodnotn� využívat. �elní p�edstavitelé 

komunity zd�raz
ují etickou stránku problému: televize se zp�ístup
uje, bylo by tedy morální 

za tuto službu platit. Navíc – za�nou-li Neslyšící platit televizní poplatky, budou moci 

prosazovat a zvyšovat své nároky. Diskuse, živá v letech 1999 – 2001, postupem �asu upadá 

beze zm�ny podstaty problému v zapomn�ní. Ožívá op�t v poslední dob�. 

Postupem �asu dochází k evidentnímu zlepšení skrytého titulkování u „konzerv“, 

naopak více se za�ínají p�ipomínkovat televizní po�ady titulkované na živo. První 

p�ipomínkou je, že je titulkováno málo t�chto po�ad� – pouze televizní zpravodajství a 

mimo�ádné události. Diváci postrádají titulky u televizních debat nebo p�ímých sportovních 

p�enos�.  

Druhá p�ipomínka se týká kvality skrytých titulk� – titulky visí nebo jdou velmi 

rychle, neodpovídají obrazu, jsou zna�n� zkracovány, p�ekrývají otev�ený titulek se jménem 

hovo�ící osoby, atd. �eská televize reaguje zprvu spíše vymlouvav�, ale na p�elomu let 1999 

– 2000 se za�ne vážn� diskutovat o po�ízení elektronického za�ízení, které by výrobu živých 

titulk� usnad
ovalo (viz výše), protože ani zkušení redakto�i a rychlopísa�i, zvládající až 400 

úhoz� za minutu, nejsou schopni zaru�it kvalitu lepší.  

Tlak na zakoupení takového p�ístroje sílí, a tak 16. 3. 2001 prob�hne v �T testování 

za�ízení Velotype. Za�ízení je kompatibilní s další návaznou televizní technikou, a tak 

zavládne velké nadšení. P�edvád�ní Stenotypu, plánované na polovinu dubna téhož roku, již 

nezabrání objednání p�ístroje Velotype u holandského výrobce, který se za�ne zam��ovat na 

vyvíjení softwaru pro �eský jazyk. �T zakoupí v pr�b�hu roku 2002 hned dva exemplá�e, aby 

se tak zaru�ilo snadné titulkování p�ímých p�enos� na obou kanálech �T zárove
, a divák�m 

v prosinci 2002 slibuje, že tento p�ístroj zprovozní do roka. Nechá výrobcem vyškolit dva 

písa�e, kte�í v pr�b�hu roku 2003 údajn� piln� cvi�í psaní na této nestandardní klávesnici. 

V dubnu 2003 slibuje divák�m listopad jako ur�itý termín, kdy bude Velotype do výroby 

skrytých titulk� nasazen. V �íjnu 2003 na Seminá�i pro výrobce skrytých titulk� však vyjde 

najevo, že software má dosud problémy s �eštinou, a tudíž je výcvik písa�� pozastaven. 

Od po�átku vysílání skrytých titulk� na ve�ejnoprávní televizní stanici se ozývají hlasy 

po titulkování po�ad� také na komer�ních televizních stanicích. Veškeré intervence ob� 

soukromé televize ignorují až do 26. 6. 2001, kdy vstupuje v platnost Zákon o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání 231/2001 Sb., který ukládá soukromým televizním 

stanicím s celoplošným vysíláním povinnost zp�ístupnit neslyšícímu publiku 15 % svých 
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po�ad�. Do 1. 11. 2001, kdy kon�í lh�ta na p�echodné období, nestihne spustit vysílání 

skrytých titulk� ani jedna z obou komer�ních stanic. Televize Prima je však spouští záhy poté 

– 4. 11. 2001. Nova neplní svoji zákonnou povinnost ješt� více než t�i �tvrt� roku – po�ady se 

skrytými titulky za�ne vysílat až následující rok v zá�í. Ob� stanice sice povinné procento 

plní, nenapl
ují však skutkovou podstatu zákona: v�tšinou totiž titulkují po�ady mimo hlavní 

vysílací �as, zejména �asné odpolední seriály, kdy v�tšina zam�stnaných Neslyšících nem�že 

televizní vysílání sledovat. Neslyšící proto nyní usilují o zm�nu zákona a p�esn�jší definování 

t�chto povinných 15 % po�ad�.  
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P�íloha 5: Vývoj zakotvení televizního vysílání pro Neslyšící 

v zákonech �R 

Prvním pokusem o legislativní zakotvení televizního vysílání speciáln� uzp�sobeného 

pro sluchov� postižené diváky byl dopis ASNEP do Poslanecké sn�movny ze dne 

11. 12. 1992, ve kterém Neslyšící požadují zavedení paragrafu, který zaváže televizní 

spole�nost nejen k vysílání skrytých titulk�, zejména u �eských film�, zpravodajství a 

d�tských po�ad�, ale i k uvád�ní po�ad� s tlumo�níkem, zejména zpravodajství (jk 1993). 

Na celých p�t let je tento požadavek upozad�n, ožívá až v roce 1997, a to i v nereálné 

podob� – 90 % skrytých titulk� + 10 % znakového jazyka. Nicmén� 12. 6. 1997 schválila PS 

Parlamentu �R zákon 135/1997 Sb., kterým se m�ní zákon 468/1991 Sb. o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. V tomto pozm�
ovacím zákon� se nachází �lánek II, 

odst. 3, kterým se ve�ejnoprávní televizi ukládá povinnost „opat�it alespo� 25 % vysílaných 

po�ad� skrytými nebo otev�enými titulky pro sluchov� postižené“. Tento zákon nabývá 

ú�innosti 1. 7. 1997. 

12. 11. 1999 p�edávají Neslyšící peti�nímu výboru Poslanecké sn�movny Petici 

sluchov� postižených za opat�ení v�tšího po�tu po�ad� a také živ� vysílaných po�ad� 

v televizi skrytými titulky, na níž shromáždili v rozsahu p�ti m�síc� 932 podpis� (Herzán 

2000). 

29. 3. 2000 se scházejí Neslyšící z podn�tu ASNEP s vedením �T a poprvé vznášejí 

dotaz na princip vypo�ítávání 25 % po�ad� se skrytými titulky. Zákon totiž p�esn� nedefinuje, 

jedná-li se o procento z veškerého vysílacího �asu, nebo o výpo�et z celkového po�tu po�ad� 

nebo premiér. Dostává se jim odpov�di, že stanovené procento se vypo�ítává z celkového 

po�tu po�ad�. Zde poprvé vychází najevo neobratnost zákona, protože deklarovaných 38 %114 

(�T) odpovídá z �asového hlediska sotva 25 % z celkového �asu (ASNEP) (Božík 2000/5). 

Na konci roku 2000 dochází k znovouotev�ení otázky tzv. mediálních zákon�115. 

Neslyšící usilují o zvýšení povinného procenta a velmi jim v tom napom�že tehdejší krize 

v �T. �editel teletextu Jan Zeman se 30. 12. 2000 zastává v Lidových novinách Neslyšících 

v �lánku �eská televize porušuje zákon, nevysílá pro neslyšící. Zde uvedl, že o Vánocích 

2000 nevysílal tehdejší �editel �T Hoda� ve „svém“ vysílání ani teletextové informace, ani 

                                                 
114 Poprvé se do vypo�ítaných procent zahrnují nejen po�ady p�izp�sobené pro sluchov� postižené skrytými a 
otev�enými titulky, ale také po�ady s tlumo�níkem. 
115 Tzv. mediální zákony jsou souborem n�kolika zákon�, které pojednávají o provozování médií v �eské republice. 
Pat�í sem zejména: Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání 468/1991 Sb.,  Zákon o �eské televizi 483/1991 Sb. a 
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 231/2001 Sb. 
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skryté titulky. Nejen, že tím porušil zákon, který ukládá povinnost titulkovat, ale navíc od�ízl 

velmi po�etnou skupinu neslyšících divák� od jakýchkoli informací – skryté titulky totiž 

neprovozuje v té dob� žádná jiná televizní stanice v �R (Gong. 2001, no. 2, s. 50). 

Nejen v d�sledku této skute�nosti vstupuje 27. 1. 2001 v platnost zákon 39/2001 Sb., 

kterým se m�ní Zákon 483/1991 Sb. o �eské televizi. Zde je v § 3 (napl
ování ve�ejné služby 

televizního vysílání) pod písmenem i) zachyceno: „opat�uje alespo� 70 % vysílaných po�ad� 

skrytými nebo otev�enými titulky pro sluchov� postižené nebo simultánním tlumo�ením do 

znakové �e�i “. 

26. 6. 2001 vstupuje v platnost i nový Zákon o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání 231/2001 Sb.. Zde se v § 17, Skute�nosti významné pro rozhodování o 

žádostech o ud�lení licencí, v odstavci (1) P�i rozhodování o ud�lení licence Rada hodnotí, 

v písmenu f) píše: „v televizním vysílání p�ipravenost žadatele opat�it ur�ité procento 

vysílaných po�ad� skrytými nebo otev�enými titulky pro sluchov� postižené “, tento požadavek 

by tedy m�l spl
ovat každý žadatel o licenci pro televizní vysílání. P�esný po�et procent 

po�ad�, které mají být opat�eny skrytými nebo otev�enými titulky, stanovuje pak § 32, odst. 2: 

„Provozovatel celoplošného televizního vysílání s licencí je povinen opat�it minimáln� 15 % 

vysílaných po�ad� skrytými nebo otev�enými titulky pro sluchov� postižené a provozovatel 

celoplošného televizního vysílání ze zákona je povinen opat�it 70 % vysílaných po�ad� 

skrytými nebo otev�enými titulky pro sluchov� postižené, pokud zvláštní zákon nestanoví 

jinak.“ Zákon mluví o povinnosti, proto obsahuje i opat�ení, která by m�la následovat 

v p�ípad� nepln�ní této povinnosti – podle § 60, odst. 1, písmeno o) m�že být provozovatel 

televizního vysílání pokutován Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, a to v rozsahu 5000 

– 2 500 000 K�. Systematické nepln�ní této povinnosti pak m�že vést až k odn�tí licence – a 

to podle § 63, odst. 1, písmene c). 

Zvýšení zákonné povinnosti titulkovat z  25% na 70% po�ad� p�im�lo �eskou televizi 

zakoupit Velotype a postupn� zvyšovat podíl titulkovaných po�ad�. V prosinci roku 2002 

však zhodnotila, že není schopna tuto zát�ž unést technicky, a v p�ipomínkovém �ízení 

k mediálním zákon�m navrhuje snížit povinné procento na 50 %. Jedním z dalších d�vod� je 

také fakt, že špi�kové evropské televize opat�ují skrytými nebo otev�enými titulky nebo 

tlumo�ením do znakového jazyka pouze 45 % svých po�ad� (K�esanová 2002).  

V reakci na tento postoj zpracuje V�ra Strnadová Analýzu v�cné podstaty návrhu 

zm�ny zákona (Brožík 2003). Zde zd�raz
uje, že je p�edevším nejasný zp�sob výpo�tu 

povinných procent. Existují dv� možnosti – po�ítat procenta z po�tu po�ad� celkem, jak 

navrhuje zákon,  nebo po�ítat procenta z celkového �asového objemu. První zp�sob rozhodn� 
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není objektivní, protože jednotlivé po�ady mají r�znou minutáž, mohou trvat od 4 do 160 

minut. Ve skute�nosti pak podle monitoringu Strnadové k pln�ní povinného procenta p�i 

po�ítání cestou objektivní (z celkového �asového objemu) již �asto dochází, naopak p�i 

výpo�tech podle po�tu po�ad� bývá procento nižší. �T se pak m�že zdát, že na svoji 

povinnost nesta�í. Proto Strandová navrhuje úpravu zákona zejména v definování výpo�tu 

po�tu skrytých titulk�, nikoli pak v po�tu jako takovém116. 

V novém návrhu zákona z dubna 2003 pak z�stává povinné procento zachováno 

(K�esanová 2003). 

Nový návrh zákona p�ipomínkuje i Federace rodi�� a p�átel sluchov� postižených – 

konstatuje, že zákon nemyslí na neslyšící d�ti a specifické titulkování pro n�. 

 

                                                 
116 Návrhy V�ry Strnadové na zm�nu zákona jsou:  

• „Odd�lit skryté titulky od jiných forem ,doprovodu´. 
• Specifikovat ,m�rnou jednotku´, ze které se diskutované procento vypo�ítává, aby nemohlo dojít 

k zneužití. 
• V zákon� též není uveden �asový úsek, za který se má pln�ní daného procenta vypo�ítávat. V nov� 

navrhovaných zm�nách je proto žádoucí tento údaj doplnit.“ (Brožík 2003, s. 11) 


