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Diplomová práce Bc. Jitky Mlčochové má charakter teoreticko-empirické studie, jež se věnuje 

tlumočnické notaci a především zápisu čísel a návazností (tzv. linků) obsažených ve 

výchozím projevu. Je to další diplomová práce, která se věnuje této problematice, tentokrát na 

anglicko-české kombinaci a probandy jsou studenti 3. ročníku bakalářského studijního 

programu Angličtina pro mezikulturní komunikaci a 2. ročníku navazujícího magisterského 

studijního programu Tlumočnictví (čeština-angličtina). 

 

Diplomová práce (DP) má 78 stran (+přílohy uložené v elektronické podobě v SIS: nahrávky 

originálu, 4 transkripty tlumočení, naskenované vyplněné dotazníky, vzor souhlasu s 

experimentem a naskenované studentské notace).  Diplomová práce je rozdělena, kromě 

Úvodu a Závěru, do šesti základních kapitol a řady podkapitol v teoretické části a do šesti  

kapitol a řady podkapitol v části teoretické. V prvních dvou kapitolách (s. 2 -10) diplomantka 

nejdříve definuje velmi stručně a srozumitelně i pro laiky, co je to konsekutivní tlumočení 

(KT), jaké jsou druhy KT, jak KT probíhá a charakterizuje tlumočnickou notaci/zápis 

z pohledu vymezeného počtu badatelů, tlumočníků a názorových škol. Škoda, že diplomantka 

více nezohlednila chronologický vývoj názorů i dalších autorů a teorií ohledně tohoto druhu 

tlumočení. Ve třetí kapitole (s. 11 – 15) se diplomantka podrobněji věnuje tlumočnickému 

zápisu v podání tlumočníka a pedagoga Andrewa Gilliese, z jehož názorů a doporučení pro 

výuku a nácvik notace v empirické části své DP následně vychází. Ve čtvrté a páté kapitole (s. 

16-20) si připravuje  půdu pro svůj empirický výzkum v další části diplomové práce, jelikož 

se zde zaměřuje na problematiku zápisu čísel a logických návazností (linků) v tlumočnické 

notaci. Podává krátký přehled názorů a doporučení různých autorů na zápis čísel a linků. 

V přehledné tabulce shrnuje typologii linků podle Gilliese, které bude používat při analýze 

svých vlastních experimentů se studenty. Dala by se případně zvažovat jednotná česká 

terminologie (kontradikce?) V šesté kapitole (s. 20 – 25) diplomantka popisuje stručně 

některé vybrané experimenty zaměřené na tlumočnickou notaci a její nácvik a vývoj zejména 

u studentů. Podrobněji popisuje experiment ve francouzsko-české kombinaci v DP K. 

Matrasové (2012 – Vývoj notace u studentů tlumočnictví na Ústavu translatologie), která se 

věnuje rovněž tlumočení čísel a linků, a na kterou diplomantka chce navázat a porovnávat 

následně se svými výsledky. Je poněkud s podivem, že zde diplomantka dále uvádí 

experiment korejské badatelky Hyang-Ok Limové, který cituje pouze „z druhé ruky“ - na 

základě DP Matrasové (ač má sama uvedeno v zadání DP v bibliografii). Sice diplomantka 

uvádí, že popíše novější experimenty a DP, ale musím konstatovat, že výběr je skutečně velmi 

omezený a ne zcela opodstatněný. Navíc, podívám-li se do zadání DP do doporučené 

literatury, je zde vyjmenována řada autorů/autorek, které/kteří se této problematice ve svých 

experimentech či DP pracích věnovali/y (Szabo, Alessandrini, Dam, Komzáková, Gonzáles, 



Lunz, Mazza). Můžeme dodat dále třeba i D. Gila, N. Schwedu-Nicholson a jejich 

experimenty atd. Většina těchto prací se zaměřuje právě i konkrétněji na problematiku 

tlumočení čísel či návazností. 

V empirické části DP si nejdříve v první kapitole diplomantka definuje otázky pro svůj 

experiment: jednak kolik číselných údajů si probandi zapsali a v jaké míře při zápisu těchto 

čísel chybovali, které typy číselných údajů působí studentům největší obtíže (s. 26) a jednak 

v jaké míře si zapisují studenti logické návaznosti do notace, které kategorie linků mají 

studenti tendenci si nejvíce značit a které naopak v notaci opomíjejí. Ve druhé kapitole se 

věnuje metodologii - popisuje experiment, jeho přípravu, pilotní experiment (nejsem si jistá, 

že by vybraná studentka byla nejvhodnější, když nestuduje angličtinu na oboru Tlumočnictví), 

instrukce pro studenty, samotný průběh experimentu (9 studentů 3. ročníku Bc a 6 studentů 2. 

ročníku nMgr.) a popisuje obě části výchozího projevu (1. část – na číslovky, 2. část na linky), 

jež zde uvádí i s vyznačením sledovaných jevů (s. 34-35 a 37-38). Správně již v komentářích 

(s. 39) uvádí, „že se může stát, že si tlumočník daný link nezapíše, ale přesto jej v tlumočení 

správně převede, protože si jej zapamatoval, či protože tento vztah logicky vyplynul z jeho 

ostatních poznámek“. Nebo, jak zde cituje Matrasovou: „…pro správné převedení myšlenek 

je, více než tlumočnický zápis, nutný hlavně aktivní poslech s analýzou“.  Třetí kapitola 

podává analýzu 1. části experimentu (s. 40-53), kde v přehledných tabulkách diplomantka 

zaznamenává úspěšnost převodu číselných údajů u obou skupin probandů dle typů  čísel 

(procenta, data, zlomky apod.) a podrobně rozebírá výkony obou skupin. Následně 

z dotazníků, které probandi po experimentu (notace všech účastníků a konsekutivní tlumočení 

jednoho studenta z každé skupiny projevu do češtiny) vyplnili, zjišťuje, jak si studenti s čísly 

poradili, jak vnímali obtížnost nahrávky, jak trénují zápis číselných údajů atd. Starší studenti 

byli v zápisu čísel – dle očekávání – úspěšnější. Na konci kapitoly porovnává své výsledky 

s DP Matrasové, avšak konstatuje, že toto srovnání není přímo možné, jelikož se jedná o dva 

různé projevy, různý počet studentů, různé jazyky atd. Obdobně postupuje i ve třetí kapitole 

(s. 54-70), kde analyzuje úspěšnost zápisu linků (dle výše stanovených kategorií) oběma 

skupinami studentů a opět nechává dva studenty tuto nahrávku i tlumočit, aby zjistila, že 

mnohé nezapsané linky jsou správně přetlumočeny (s. 62 - 68) a že někdy byl tlumočnický 

výkon mladšího studenta konzistentnější a kvalitnější než výkon studenta nMgr. Zde bych 

pouze poznamenala, že hodnocení jazykové stránky projevu – vyjma hodnocení převodu čísel 

a linků, by nemělo být v DP uváděno, (s. 64), jelikož to není předmětem této práce. Na závěr  

kapitoly opět diplomantka srovnává své výsledky s DP Matrasové a sama konstatuje: „… v 

tomto pokusu využíváme jinou typologii s jinými kategoriemi, které jsou v projevu zastoupené 

v jiném počtu, takže naše zjištění nelze přímo porovnávat.“ V následném shrnutí (kapitola 5) a 

diskusi (kapitola 6) diplomantka pečlivě a podrobně shrnuje získané výsledky (zápis čísel a 

linků) u studentů obou skupin a uvádí, že většinou byli nMgr. studenti úspěšnější a že chyby 

v tlumočení byly většinou důsledkem chybného zápisu. U zápisu linků byly rozdíly mezi 

oběma skupinami studentů naopak velmi malé. Sama diplomantka na závěr uvádí, že (s. 74) 

„Je možné, že by se výsledky výzkumu lišily, pokud by studenti dopředu nevěděli, že je budeme 

o jejich notaci žádat“. 

 

K formální a jazykové stránce mám bohužel řadu připomínek. Číslování stránek (Obsah s. 7. 

8 a dále Úvod s. 1?) V textu se vyskytuje řada překlepů a dalších jazykových nedostatků 

(vyznačeno přímo v tištěné verzi DP). 

Rok vydání publikací – bylo by vhodné uvést i první vydání, aby si čtenář mohl lépe 

uvědomit, kdy daný autor se svými myšlenkami či teorií poprvé přichází (např. Gile 1995 x 

2009). Odlišné roky vydání: Gillies (2012?), Čeňková (2004?) – na s. 75 –nejsou uvedeny 

v bibliografii? 



Nejvíce připomínek mám k uvádění jmen a následně k samotné bibliografii (s. 76-77): cizí 

ženská jména v závorce – jako bibliografický údaj – nelze nechat přechýlená (např. s. 74 – 

Seleskovitchová) česká spojka a v bibliografickém údaji u více zahraničních autorů. Špatně a 

odlišně uvedená jména v textu a v bibliografii (Nolah x správně Nolan), nesprávně používaná 

kurzíva pro názvy publikací, jejich částí či jmen, opakování stejné publikace (Ilg, Lambert 

1996 – časopis a následně internetová adresa, kde však je sken téhož článku z daného 

časopisu), neúplné údaje (s. 77: Experimental Study. The Interpreters´Newsletter 3, s. 77-80 – 

kdo je autor?). Autor Andrew Gillies jednou řazen jako A, následně jako G. Nekonzistentně 

uváděné informace u DP z Ústavu translatologie atd.  

 

Práce Jitky Mlčochové přesto splňuje základní požadované náležitosti magisterské diplomové 

práce. Je vidět, že diplomantka měla snahu napsat práci poctivě a samostatně a aplikovat 

adekvátní  metodologické postupy. Ve své replikaci dochází k obdobným výsledkům jako v 

předchozích experimentech dalších autorů a diplomantů v jiných jazykových kombinacích, 

kteří se také věnovali problematice zapisování čísel linků a jejich převodu při konsekutivním 

tlumočení. Způsobem zpracování dané problematiky diplomantka prokázala, že prostudovala 

patřičnou odbornou literaturu, že s touto literaturou aktivně pracuje a je schopna jednotlivé 

úvahy, názory a poznatky utřídit a popsat. 

 

Diplomovou práci Bc. Jitky Mlčochové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji prozatím 

stupněm dobře.  O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.                                                                                             
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