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Bc. Jitka Mlčochová: Osvojování tlumočnické notace na příkladu studentů s jazykovou dvojicí 
angličtina – čeština 

 
Diplomová práce Jitky Mlčochové, která má charakter teoreticko-empirické studie, představuje příspěvek 

k výzkumu v oblasti osvojování technik tlumočnického zápisu neboli notace pro potřeby konsekutivního 

tlumočení. Jejím cílem bylo zkoumat vývoje notace u studentů bakalářského a magisterského programu. 

Diplomantka přitom přistoupila k replikaci výzkumu, který pro účely své diplomové práce, obhájené 

v Ústavu translatologie FF UK v roce 2012, provedla Kateřina Matrasová (roz. Juráčková). Obecně je 

replikace výzkumu v dnešní translatologii žádoucí, a přestože diplomantky pracují každá s jinou 

jazykovou kombinací (v případě Matrasové se jedná o francouzštinu-češtinu), dospívají k velmi podobným 

závěrům, které lze zužitkovat v dalším výzkumu i výukové praxi. 

 

Diplomová práce má 78 stran + přílohy (nahrávky experimentálních projevů, transkripty tlumočení 

probandů, naskenované tlumočnické notace probandů, naskenované vyplněné dotazníky, vzor formulářů 

souhlasu s pořízením nahrávek). Je rozdělena na část teoretickou (6 podkapitol) a empirickou (s 6 

podkapitolami). V teoretické části se autorka nejprve věnuje historii výzkumu tlumočnického zápisu vůbec 

a poté výzkumu zápisu se zřetelem k zachycení číselných údajů a logických návazností (tzv. linků). 

 

V empirické části diplomantka popisuje provedený experiment a analyzuje získaný materiál. Zjišťuje, kolik 

číselných údajů a logických návazností si účastníci experimentu zapisují a v jaké míře při zápise těchto 

prvků chybují. V případě linků se zaměřuje také na to, kam si je tlumočníci zapisují a zda pro jejich notaci 

využívají spíše slova nebo symboly a zda mají pro zápis logických návazností vlastní systém (případně jak 

konzistentní). Dochází k závěru, že pokud jde o čísla, studenti magisterského programu byli podle 

očekávání schopni poznamenat si správně více číselných údajů než studenti bakalářští. V zapisování 

logických návazností však byly rozdíly mezi oběma skupinami zanedbatelné. Rozbor referenčních 

nahrávek dvou probandů navíc odhalil, že ačkoli většina linků explicitně obsažených ve výchozím projevu 

v notaci studentů chyběla, na koherenci jejich tlumočení to nemělo vůbec žádný vliv, což zřejmě poukazuje 

na schopnost tlumočníků pracovat s kontextovou vázaností linků. V této souvislosti by stálo jistě za 

zvážení – jak ostatně poznamenává sama diplomantka na s. 74 – provést rozbor většího množství 

nahrávek a srovnat mírně pokročilé a pokročilé studenty tlumočnictví právě s ohledem na to, do jaké míry 

jim aktivní poslech a analytické dovednosti umožňují koherenci projevu správně rekonstruovat, přestože 

v notaci většina prostředků myšlenkového navazování zachycena není. Litovat lze možná také toho, že 

diplomantka lépe nevytěžila dostupný empirický materiál – autentické studentské notace –, k tomu, aby 

popsala, jak konkrétně si tlumočníci logické návaznosti zapisují (v jakém jazyce, jakými zkratkami či 

symboly atd.). 

 

Přestože práce jako celek splňuje nároky kladené na tento typ kvalifikačních prací, lze jí vytknout určitou 

strohost výkladu především v teoretické části. Jakkoli v ní diplomantka pokrývá všechny otázky související 

s výzkumným tématem, nelze se ubránit dojmu, že přehled dosavadního bádání je poněkud neúplný, 

nakonec i seznam využité literatury není nikterak dlouhý. Právě k bibliografii pak směřuje moje hlavní 

výtka – jistá nedbalost při nakládání s odkazy snižuje referenční spolehlivost textu. Přehled škol, které 

mají na poli tlumočnické notace co říci, správně obsahuje i zmínku o heidelberské škole a jejím hlavním 

zástupci H. Matyssekovi, v seznamu literatury však chybí. Postrádám také byť jen základní práce 

k metodám výzkumné práce v tlumočení. Další připomínky k nezvládnuté bibliografii: 



 James Nolan je správně uveden v seznamu, avšak v práci je „důsledně“ uváděn jako Nolah; 

 A. Gillies: práce byla vydána v r. 2017, na s. 75 však uveden rok 2012; 

 I. Čeňková: práce z roku 2001, druhá z r. 2008, na s. 75 však uveden rok 2004; 

 v seznamu je uvedena společná práce D. Seleskovitchové a M. Ledererové z r. 1998, ale v textu 

práce se odkazuje rokem 2002 (s. 1, 7, 8, 10, 15 aj.), na s. 20 dokonce rokem 2012, na s. 75 je pak 

dvakrát uveden pouze odkaz „Seleskovitch 2002“; 

 na práci R. Jonese z roku 1998 se na s. 55 odkazuje rokem 1994; 

 na s. 29 se odkazuje na bibliografii v souvislosti s články na téma posledních britských 

královských svateb, seznam literatury však žádné texty s podobnou tematikou neuvádí. 

 

Uznání naopak zaslouží příprava a průběh experimentu i analýza dat. Autorka se mohla opřít o velice 

vhodně zvolenou metodologii, kam náleží především kvalitně připravené výchozí projevy, promyšlená 

typologie číselných údajů i linků a vhodně sestavený dotazník. Oceňuji rovněž, že bylo provedeno pilotní 

tlumočení projevů včetně vyplňování následných dotazníků. Samotná práce s daty vykazuje preciznost, 

prezentace prostřednictvím velkého množství tabulek a grafů je přehledná, pouze ve shrnutí na s. 70 je 

uveden nesprávný údaj („Studenti z bakalářského programu si v průměru zaznamenali přibližně 18,7 čísel 

a dosáhli tak 87% úspěšnosti.“ Správně je 75%, jak se uvádí v tabulce na s. 46). 

 

Formulační úroveň textu je dobrá, snad jen místy ruší některé stylově neadekvátní výrazy („první plný 

různých typů číselných údajů“ na s. 26, „o trochu úspěšnější“ na s. 57). Rovněž po ryze technické stránce 

je práce zvládnuta velice dobře, s potěšením kvituji, že autorka zjevně věnovala patřičnou péči redakci 

textu, překlepy i pravopisné či interpunkční chyby jsou totiž vzácné, jistá nedotaženost postihla pouze 

oddíl bibliografie na s. 76, kde se druhý řádek první položky (Alessandrini) nedopatřením octl na 

následující straně a kde je autorka nekonzistentní ve způsobu odkazování na stránky (srov. Alessandrini 

a Chmiel či Ilg a Lambert), rovněž řádkování bývá zvykem používat menší než ve zbytku textu. Zcela 

nepochopitelně pak autorka čísluje od začátku práce po obsah, který tak končí na straně 8, po níž následuje 

znovu strana 1 (Úvod). 

 

Na základě výše zmíněného doporučuji diplomovou práci Bc. Jitky Mlčochové k obhajobě a navrhuji 

hodnocení „velmi dobře“. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby. 

 
 
V Praze dne 20. ledna 2019      PhDr. David Mraček, Ph.D. 
                  vedoucí práce 
 


