
Úvod do praxe stínového řečníka

Stínové přemlouvání



Stínové přemlouvání

• styl přemlouvání
 doslovný – řeč dostatečně pomalá, věty gramaticky správné a 

zcela pochopitelné, významově ucelené
• čtená řeč, předem připravená řeč (Václav Moravec)

 parafrázovaný – větné fragmenty, významově zmatené
• „Já myslím, že to bylo… No já tam nebyl, ale já... Asi to bylo tak.“

• způsob přemlouvání
 zjednodušování – řeč příliš rychlá

 prořezávání – řečová výplň (hezitační zvuky), opakování, 
intenzifikátory, odbočky

 vyhýbání – neopakované slovo mimo slovník

 oddělování – překrývající se řečníci



Stínové přemlouvání

• poslech + vnímání

 čím víc se naposlouchá, tím větší manévrovací prostor pro 
parafrázování, ale tím větší zpoždění titulků

• diktování

 souvislé bez mezislovních výplní, stejná hlasitost, 
gramatická korektnost

• delší slova se rozpoznávají lépe (a.s. ↔ akciová společnost)

• multislova bez mezislovních pauz (Bystřice pod Hostýnem)

• hláskování souvisle, bez švy (s.r.o., Ph.D.)

• čísla (1999, 151.)

• homonyma (homofonní)



Stínové přemlouvání

• opravy
 smazání posledních šedých slov a plynulé navázání na zbývající 

text

• změny řečníka
 barevné odlišení dvou moderátorů a dvou hostů

• odesílání titulků
 před delší pauzou

• přidávání slov (vkládání textu)
 pokud se pojmu nelze vyhnout

• interpunkce
 slovně nebo na klávesnici v mezislovní pauze

UKÁZKA ŽIVÉHO TITULKOVÁNÍ
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Trenažér stínových řečníků

• 4-fázová aplikace pro samostatný trénink stínového 
přemlouvání

 1. fáze – trénování schopnosti simultánního poslechu a 
diktování

 2. fáze – trénování způsobu diktování a přizpůsobení se 
systému rozpoznávání

 3. fáze – trénování způsobu přemlouvání a úprav titulků

 4. fáze – trénování živého titulkování včetně doplňování 
interpunkce



Trenažér stínových řečníků
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• sportovní soupisky

Trenažér stínových řečníků



Stínové přemlouvání - shrnutí

• styl a způsob přemlouvání je individuální

 pomalé nebo rychlé pořady

 jeden nebo více řečníků

 připravená nebo spontánní řeč

 politika nebo sport

• důležitý je výsledek - titulky

 srozumitelné

 obsahově úplné

 gramaticky korektní

 správně formátované


