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Kvalita skrytých titulků 
u předtočených pořadů  

v České televizi 

Mgr. Věra Strnadová 

 

Komise pro skryté titulky  

při ASNEP   
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KVALITA SKRYTÝCH TITULKŮ 
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KVALITA SKRYTÝCH TITULKŮ 

 

1. Jazyková složka – pravopis a jazykové styly 

 

2. Technická složka – vlastnosti ST 
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JAZYKOVÁ SLOŽKA  
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Pravopisné chyby 
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Pořad „O češtině“ 
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Pořad „O češtině“ 
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Přes 50 pravopisných chyb 

 v 25minutovém dokumentu 
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polikačka ohně, samarytán, schyzofrenik, 
ty mrtvoli, s cizými, bilynkový, pohiblivý, 

přesípací hodiny, přepich, ubykace, 
ubitovna, sýdlo, fylozofie, ciklus, vipadá, 

zabívá se tím, nepřemýšlý, nemílí se,   
nedovolý to, co z toho vyplívá?, zývání, 

oni mi hrozý, objetování, ryskujete, 
vyděli, přišli vánoce, vidáme se na pouť… 

Příklady pravopisných chyb 

ve skrytých titulcích 
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Etický kodex ČT 

 
 

 

 

 Článek 9.1  

 „Česká televize je zavázána dbát 

o kultivovanost jazykového projevu.“   
 

 

 (Vztahuje se pouze na mluvený projev?)  
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 Spisovná čeština 

 Hovorová čeština – obecná mluvená forma 

 Formy nespisovné češtiny   

nářečí  

hantýrka 

expresívní výrazy (ségra, úča,…) 

vulgarismy 

 

Zachování jazykových stylů 
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Respektovat použité jazykové styly 
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Text v cizím jazyce 

 slovenština 

 jiné jazyky  
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Chybný zápis cizojazyčného textu 
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TECHNICKÁ SLOŽKA  

TITULKU 
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Nelogické sestavení textu  
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Chybná typografická úprava  
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Časování titulku 

 rozsvícení titulku  

 setrvání titulku na obrazovce 

 ukončení (zhasnutí) titulku 
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Chybná synchronizace  
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Příklad nesprávného a správného 

časování titulků 
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Úpravy textu  

při rychlém spádu promluv 
 

 

 sdružování titulků 

 krácení textu 

 přeformulování věty     

 kombinace předchozích metod  
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Krácení textu 
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Barvy 

U současných teletextových titulků: 

 uvážlivý výběr barev – stačí 4 barvy písma 

 v rámci jednoho filmu má postava stálou barvu  

 nepoužívat červenou a fialovou (magentu) 

 základní barva – žlutá  

 oznamování zvuků - bílá    
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Nevhodná barva titulku  
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 významové zvuky – souvisí s dějem 

a nevyplývají ze záběru 

 

 chybějící oznámení významových zvuků je chyba 

 

 Nadbytečné oznamování zvuků je také chyba 

Oznamování zvuků 
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  Nadbytečné oznámení zvuku 
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  Nadbytečné oznámení zvuku 
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  Nadbytečné oznámení zvuku 
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  Zbytečné oznámení znělky 
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Souhrn požadavků na kvalitu ST 

u předtočených pořadů 

 

 Jazyková a pravopisná správnost textu 
 
 Úplnost a logická celistvost titulku 
 
 Správné časování titulků, synchronizace 

 
 Krácení textu jen přiměřené rychlosti promluv  

 
 Vhodné užívání barev 
 
 Přiměřené oznamování zvuků 
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   Za málo peněz hodně muziky? 

 Jaký je vývoj ohodnocení práce  
autorů skrytých titulků v ČT 

za posledních 15 let?  

Vysoké nároky na kvalitu lze uplatnit jen 
při odpovídajícím ohodnocení práce 
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Pokles reálné výše honoráře v ČT 

Pokles reálné výše honoráře o 70 % spolu s nárůstem cen zboží 

a životních nákladů činí z titulkování finančně neatraktivní činnost.   
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Co by přispělo ke zkvalitnění titulků? 

 Odpovídající plat za kvalitní práci profesionálů 

 Výběr osob s dobrými předpoklady 

 Vyškolení lidí (vzdělání, osvojení si „řemesla“) 

 Supervize práce nováčků 

 Kontrola kvality – jazyková i technická stránka 

 Kontrolní produkce v ČT před vysíláním 

 Kontrola starších titulků při digitalizaci 

 Opravy již vyrobených „zmetků“  (kdo a za co?) 

 Titulkování pro archív – pouze zkušení titulkáři 
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Děkuji za pozornost,  
na případné dotazy ráda odpovím. 

 

 

Za konzultace děkuji Ing. M. Zichovi 

 

Tabulky a grafy vyhotovil Ing. Ladislav Lokša 

 

 
 E-mail: vera.strnadova@seznam.cz 

Skype: vera.strnadova-deaf 
Mobil (jen SMS): 777 90 66 30   

 

mailto:vera.strnadova@seznam.cz

