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Diplomová práce Bc. Zuzany Zachové má charakter teoreticko-empirické studie, jež 

experimentálně ověřuje platnost modelu úsilí Daniela Gila pro jazykové kombinace 

francouzština-čeština a český znakový jazyk-čeština. Je to první diplomová práce u nás, která 

se systematicky z tohoto pohledu zabývá právě srovnáním simultánního tlumočení mezi  

českým znakovým jazykem (cizí jazyk) a češtinou (mateřský jazyk) a mezi francouzštinou 

(cizí jazyk) a češtinou  (mateřský jazyk).  Konkrétně se diplomantka zaměřuje na simultánní 

tlumočení jmen, na vynaložené úsilí a taktik s tím spojené. 

 

Diplomová práce (DP) má 92 stran (+11 příloh, jež představují celkem 126 stran). 

Diplomová práce je rozdělena, kromě Úvodu a Závěru, do šesti základních kapitol a řady 

podkapitol a oddílů v teoretické části a do čtyř kapitol, řady podkapitol a oddílů v části 

empirické. V prvních kapitolách diplomantka nejdříve charakterizuje stručně, srozumitelně a 

přehledně model úsilí Daniela Gila, světově uznávaného badatele v oblasti teorie tlumočení. 

Tento model krátce aplikuje i na znakový jazyk (s. 20-21). Dále se věnuje pojmu kvalita 

tlumočení a jejímu vnímání, tlumočnickým taktikám a strategiím a opět přitom vychází 

zejména z klasifikace taktik dle D. Gila. Většinu těchto taktik bude diplomantka také 

analyzovat v průběhu svého konkrétního výzkumu. Následně se zaměřuje na jednotku smyslu, 

kterou si definuje na základě prostudované literatury a připravuje si tak půdu pro vlastní 

empirický výzkum. V další kapitole (s.26-32) se již soustřeďuje na problematiku vlastních 

jmen (propria: antroponyma, toponyma, chrématonyma) a jejich tlumočení, zejména 

v českém znakovém jazyce (ČZJ). Vysvětluje, jakým různým způsobem mohou být jména 

v ČZJ vyjádřena. Spolu s Gilem a jeho modelem úsilí pak popisuje, jaké problémy mohou 

způsobit vlastní jména při simultánním tlumočení a podrobně rozebírá jeho schéma celkové 

dostupné a vynaložené pracovní kapacity na přetlumočení úseků obsahujících vlastní jména. 

 

Empirická část diplomové práce, tj. vlastní tlumočnický experiment, zaměřený na 

taktiky, úplnost a  kvalitu simultánního tlumočení osobních jmen, smyslu úseku, v němž byla 

jména v originále obsažena, jakož i smyslu úseku následujícího, respektive jeho 

ne/přetlumočení, je mimořádně čistě a precizně metodologicky připraven, proveden, popsán, 

analyzován a diskutován (s. 33-89). Diplomantka si stanovuje hypotézu, že (s. 33): „ Vlastní 

jména a názvy v simultánně tlumočeném projevu zvyšují nároky na tlumočníkovu pracovní 

kapacitu, což  vede k tomu, že konkrétní vlastní jména či název není převeden přesně či není 



převeden vůbec a současně přetížená pracovní kapacita negativně ovlivňuje přetlumočení 

segmentu obsahujícího vlastní jméno a segmentu následujícího“. Experimentu se zúčastnilo 

sedm studentů v kombinaci francouzština-čeština a sedm studentů v kombinaci ČZJ-čeština 

(s. 34). Vyrovnaný vzorek probandů v obou skupinách je velmi vhodný pro srovnávací 

analýzu jednotlivých výkonů či výkonů celé skupiny oproti skupině druhé, má také i 

dostatečnou vypovídací hodnotu a představuje proto vhodný základ pro další případný 

výzkum. Ač se následně ukáže (viz dotazníky), že jazyková průprava a zkušenosti 

s tlumočením jsou u obou skupin studentů dosti nevyrovnané a že zejména tyto aspekty měly 

vliv na výsledky, které byly v neprospěch tlumočení z ČZJ do češtiny. Pro potvrzení či 

vyvrácení tohoto závěru, respektive domněnky, že tlumočení z ČZJ do češtiny je náročnější, 

diplomantka provedla experiment i se dvěma profesionálními tlumočnicemi (jedna pro 

francouzsko-českou kombinaci a jedna pro ČZJ a češtinu), kde se význam tlumočnické praxe 

a delších zkušeností jasně potvrdil. Diplomantka detailně analyzuje úspěšnost převodu 

vlastních jmen a ilustruje to na řadě názorných grafů a tabulek, procentuálních srovnání atd. 

Pokud je o užité taktiky a jejich dělení (s. 65-70), stále nejsem uvedenými příklady zcela 

přesvědčena o jejich nejvhodnějším zařazení. 

 

Jak konstatuje diplomantka (s. 88) „Z provedeného výzkumu vyplývá, že vlastní jména 

představují zátěž pro tlumočníkovu pracovní kapacitu a mají vliv na kvalitu převedení 

projevu. Pokud porovnáme obě zkoumané jazykové kombinace, z tlumočnického hlediska 

dochází vždy ke stejným jevům, což je důkaz toho, že při převodu z mluvených i ze znakových 

jazyků dochází ke stejným procesům, nicméně zcela odlišný způsob existence znakových 

jazyků zapříčiňuje řadu problémů specifických pro znakové jazyky, které pak ve výsledku 

vedou k nižším mírám úspěšnosti při převodu sdělení“. Diplomantka uvádí i možnosti dalších 

výzkumů do budoucna, jako například, který typ vlastních jmen je nejnáchylnější na 

chybovost, jaký způsob vyjadřování vlastních jmen působí tlumočníkům znakových jazyků 

největší problému či jaký vliv na kvalitní převedení vlastních jmen má příprava.  

 

K obsahové stránce nemám žádné připomínky, práce je dobře strukturovaná a celý 

experiment, zpracování dat, analýza výsledků tlumočení i dotazníků vyplňovaných probandy, 

jakož i následná diskuse jsou metodologicky kvalitně postavené. V této souvislosti bych ráda 

vyzdvihla i obsah a celkové zpracování Příloh (s. 92-217), kde jsou uvedené jak zdrojové 

texty, přepis všech tlumočení a především pak podrobné a přitom přehledné tabulky s výkony 

jednotlivých tlumočníků se sledovanými daty (vlastní jména a způsob jejich ne/přetlumočení, 

včetně následujícího segmentu a ne/zachování obsahu sdělení) a konkrétní podoba použitých 

taktik – opět u všech tlumočníků (přílohy 8-11). 

 

K formální stránce mám několik drobných komentářů: občas se v textu vyskytují 

překlepy či ne zcela správné formulace (vyznačeno přímo v textu). V bibliografii – ne vždy je 

správně kurzíva, chybí konkrétní upřesnění, zda se jedná o diplomovou (mimochodem DP 

Jany Tauchmanové je psána pro anglicko-českou jazykovou kombinaci), bakalářskou či 

dizertační práci. 

 

Práce splňuje všechny náležitosti magisterské diplomové práce. Je napsaná poctivě, 

samostatně, metodologicky čistě, terminologicky adekvátně a přináší řadu nových, 

zajímavých a velmi užitečných poznatků pro teorii i praxi tlumočení, zejména pro oblast 

tlumočení mezi českým znakovým jazykem a mluvenou češtinou. Způsobem zpracování dané 

problematiky diplomantka prokázala, že nastudovala příslušnou odbornou literaturu, že s 

touto literaturou dovede velmi dobře pracovat a je schopna jednotlivé úvahy, názory a 

poznatky samostatně utřídit, předložit a systematizovat.  



 

Diplomovou práci Bc. Zuzany Zachové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm 

výborně.  O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.                                                                                             
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