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Předkládaná diplomová práce má charakter teoreticko-empirické studie, ověřující platnost modelu 

úsilí Daniela Gila pro simultánní tlumočení mezi francouzštinou a češtinou a českým znakovým 

jazykem a češtinou a zaměřující se na vlastní jména jako faktor ztráty informace a smyslu následkem 

přetížení tlumočníkovy kapacity. Práce vychází z hypotézy, že vlastní jména a názvy v tlumočeném 

projevu zatěžují tlumočníkovu pracovní kapacitu, následkem čehož není přesně či dokonce vůbec 

převedeno nejen příslušné jméno (název), nýbrž ani segment toto jméno (název) obsahující, a 

následkem deficitního řetězce ani segment následující. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části, rozdělené do šesti podkapitol, 

diplomantka stručně shrnuje vývoj předmětné disciplíny, představuje osobnost Daniela Gila (zde 

mohla přesněji vymezit stav teorie tlumočení v okamžiku, kdy do ní Gile vstupuje, a jeho přístup) a 

jeho model úsilí, popisuje proces simultánního tlumočení a příčiny tlumočníkova selhání, a 

v posledních dvou podkapitolách se již zabývá samotnou otázkou kvality v tlumočení a problematikou 

vlastních jmen. S ohledem na obsahovou úplnost práce samotné a zatím nízký počet 

translatologických prací zabývajících se znakovým jazykem bych v teoretické části uvítala podrobnější 

a ucelenější charakteristiku znakového jazyka, zejména způsobu jeho existence. Autorka práce sice 

představuje vývoj výzkumu znakových jazyků a samotným znakovým jazykem se zabývá jak 

v teoretické, tak v empirické části (způsob existence znakového jazyka, vyjádření vlastních jmen, 

recepce a analýza vizuálně-motorického jazyka), domnívám se však, že komplexnější představení 

zkoumaného jazyka také z lingvistického hlediska v některé z úvodních částí práce by pro konkrétní 

poznatky představovalo vhodný a zajímavý teoretický rámec – jedná se ovšem spíše o formální 

připomínku.  

V teoretické části autorka dále představuje tlumočnické taktiky a jejich kategorizaci. V samotném 

experimentu se pak zabývá pouze taktikami, jimiž se tlumočníci snaží kompenzovat problémy při 

převádění jména. Považuji zařazení těchto taktik do této práce za velmi zajímavé a přínosné, 

domnívám se však, že kategorizace a označení jednotlivých taktik je poněkud nekonzistentní, není 

jasné, zda diplomantka přejímá kategorizaci dle Gila zmíněnou v teoretické části, či zda vytvořila 

kategorizaci vlastní. 

Pokud jde o kvalitu tlumočení, diplomantka představuje čtyři kritéria stanovená D. Gilem, z nichž dvě 

(„…převod sdělení v jeho celistvosti“ a převedení sdělení „jasně a srozumitelně”, s. 22) využívá 

k hodnocení úspěšnosti převodu v rámci vlastního výzkumu. Postrádala jsem však konkrétnější 

specifikaci způsobu (metody) hodnocení úspěšnosti převodu zkoumaných segmentů. Ačkoli lze 

připustit, že rozsah práce podrobnější analýzu neumožňuje, definice uváděné autorkou („Kvalitu si 

pro účely této práce definujme jako úspěšné vyjádření celkového smyslu daného segmentu.“ – s. 

33, „Úspěšným převedením máme na mysli kvalitní převod segmentu, tedy správné vyjádření 

celkového smyslu sdělení.“ – s. 55) přesto považuji za příliš vágní. 

Diplomantka pracuje s relevantní odbornou literaturou a prokazuje přehled o pracích týkajících 

se daného tématu (ovšem místy chybí odkazy na zmiňované výzkumy, např. s. 10, 12, 23, a 

naopak ne všechny uváděné zdroje byly nalezeny v textu). 



Obecně vzato lze říci, že teoretická část je obsahově relevantní pro část empirickou a jsou v ní 

obsaženy všechny aspekty zkoumaného jevu. 

V empirické části diplomantka ověřuje svou hypotézu prostřednictvím experimentu v laboratorních 

podmínkách, v jehož rámci tlumočilo v každé kombinaci sedm studentů a jeden profesionální 

tlumočník jako kontrolní subjekt. Výkony tlumočníků byly analyzovány z hlediska zachování vlastního 

jména (názvu), zachování segmentu obsahujícího toto jméno (název) a segmentu následujícího. 

Výsledky v jednotlivých kombinacích byly poté porovnány. 

Podmínky experimentu byly velmi pečlivě ošetřeny, ať už jde o kompozici textů, přípravu účastníků 

výzkumu, kontrolní projevy či dotazníky (všechny relevantní materiály jsou obsaženy v přílohové 

části). Získaná data byla ve stanoveném rozsahu této práce analyzována, graficky zpracována a ve 

všech relevantních kombinacích porovnána, a to vyčerpávajícím způsobem. Diplomantka průběžně 

představuje dílčí závěry a ověřuje je za pomoci kontrolních projevů, dotazníkových šetření apod. 

s cílem identifikovat případný vliv jiných než zkoumaných proměnných a vyhnout se nežádoucímu 

zobecňování. Celkově vzato je empirická část zpracována mimořádně kvalitně. 

 

Z formálního hlediska mám připomínku především ke stylistické úpravě práce; zvolený styl je místy 

spíše popularizační než odborný. 

Dále považuji za nutné zmínit anglický název práce, kde se jako ekvivalent „vlastních jmen“ objevuje 

anglický výraz „nouns“, tj. podstatná jména, místo „proper nouns“, tj. vlastní jména (dále v textu již 

správně). 

 

Tato diplomová práce přináší mnoho zajímavých poznatků nejen o vlivu vlastních jmen a názvů na 

pracovní kapacitu tlumočníka, nýbrž i o dalších faktorech určujících kvalitu tlumočníkova výkonu 

(znalost pracovního jazyka, tlumočnická praxe), přičemž nastiňuje zajímavá témata pro další výzkum. 

Její hlavní přínos spatřuji především v začlenění českého znakového jazyka do zkoumaných 

jazykových kombinací a v aplikaci Gilova modelu úsilí na kombinaci český znakový jazyk – čeština, jímž 

autorka přispívá k rozšíření poznatků o českém znakovém jazyce a k prohloubení poznání o procesu 

tlumočení v dané jazykové kombinaci. 

Diplomovou práci Zuzany Zachové doporučuji k obhajobě a navrhuji prozatím známku velmi dobře 

s tím, že o výsledné známce rozhodne průběh obhajoby. 

 

V Praze dne 18. 1. 2018        Mgr. Marie Přibylová 


