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Diplomová práce Yulie Skadchenko má charakter teoreticko-empirické studie a jejím cílem je 

seznámit odbornou veřejnost se strojovým překladem a automatickým tlumočením, a to jak se 

současným stavem, tak i historickým vývojem těchto technologií. Uvedené téma je v rámci 

diplomové magisterské práce na Ústavu translatologie FF UK zpracováváno poprvé. V tom 

spatřuji hlavní přínos této práce.  

Diplomová práce (DP) má 95 hustě psaných stránek (včetně příloh: s. 81-95) a je rozdělena 

(kromě Úvodu, Závěru a Bibliografie) do 4 hlavních kapitol a řady podkapitol. První tři 

kapitoly (Strojový překlad; Automatické tlumočení; Využití, omezení a hodnocení strojového 

překladu a automatického tlumočení) tvoří teoretickou část DP, kapitola čtvrtá je empirická 

(Praktický test programu Skype Translator) a popisuje tlumočnický test v anglicko-ruské 

jazykové kombinaci s využitím softwaru Skype Translator.  

V teoretické, převážně deskriptivní a pro laika značně odborné části (s.7 - 56), se diplomantka 

podrobně věnuje popisu strojového překladu – jeho historii, aktuálně dostupným 

technologiím, možnostem využití těchto technologii i jejich omezením, jakož i kritériím 

hodnocení jejich výstupů. U automatického tlumočení rovněž podává charakteristiku jeho 

principů a technologií, na které spoléhá a snaží se na ně dokonce aplikovat některé postupy, 

mechanismy a strategie, které využívají profesionální lidští tlumočníci (viz s. 34 a 

následující). Diplomantka se zde pokouší automatické tlumočení (STACL) srovnávat 

s lidským tlumočením a to včetně aplikace modelu úsilí Daniela Gila. Ve svém výkladu 

postupuje diplomantka systematicky a konzistentně. V poslední kapitole této obsáhlé 

teoretické části DP si již připravuje půdu pro svůj následný experiment.  

 

V empirické části práce, svým rozsahem a tím i  následnou analýzou a diskusí o něco kratší (s. 

53-70), diplomantka popisuje tlumočnický test, v němž chce v praxi ověřit možnosti 

automatického tlumočení s využitím jednoho ze zmiňovaných nástrojů, konkrétně softwaru 

Skype Translator a jeho schopnost zajistit úspěšnou komunikaci. Test byl proveden ve formě 

hlasových rozhovorů s pěti dobrovolníky, kteří hovořili anglicky, a samotnou diplomantkou, 

která hovořila rusky a pro účely experimentu reagovala pouze na výstup z programu a nebrala 

ohled na to, co skutečně vyřkli mluvčí angličtiny. Vzhledem k tomu, že testovaný program 

nepracuje pouze s textovým překladem a textovými soubory, ale také s rozpoznáváním hlasu 

a řečovou syntézou, byl výběr vhodných metod hodnocení poměrně omezený. Diplomantka 

tedy použila manuální metody, provedení testu použitelnosti, tj. metody vnitřní evaluace – 

hodnocení kvality a analýza chyb. V první části byl program hodnocen z hlediska procesu i 

technické stránky softwaru a pohodlnosti jeho používání, a hodnotiteli byli samotní účastníci 

testu – za pomoci dotazníku (viz příloha) a krátké diskuse po skončení tlumočeného hovoru. 

Druhou částí evaluace je hodnocení autorkou práce, která program hodnotila z pohledu 

výsledného produktu – pomocí analýzy chyb. Diplomantka si nastavila tyto tři kategorie chyb: 

1. špatně rozpoznané slovo při poslechu; 2. nevhodně zvolený překlad správně rozpoznaného 

výrazu; 3. záměna tázacích vět za věty jiného druhu a naopak. Sama diplomantka uznává, že 

kategorií chyb mohlo být více a že hodnocení může být do značné míry subjektivní, s čímž 

velmi souhlasím. Navzdory očekávání nebyla prokázána korelace mezi počtem chyb, kterých 



se program dopustil v rozhovorech s jednotlivými účastníky, a průměrným bodováním, která 

mu udělili. Jistě by bylo zajímavé provést tento experiment i s jinými jazykovými dvojicemi 

(např. s češtinou a angličtinou) a srovnat vzájemnou kvalitu obou testovaných jazykových 

párů. Rovněž by bylo vhodné provést stejné tlumočení i s pomocí „lidského“ tlumočníka a 

porovnat výstupy. Shovívavé hodnocení anglicky hovořících účastníků-dobrovolníků logicky 

vyplývá i z novosti celé technologie automatického tlumočení a tím i z omezeného očekávání 

účastníků. Je zřejmé, že na celou technologii nahlíželi právě z pohledu „že to automatické 

tlumočení vůbec funguje“ a že může zprostředkovat komunikaci, že bylo schopno rozpoznat 

mluvený přirozený jazyk i přízvuk jednotlivých účastníků. Jisté je, že pokud by srovnatelný 

výkon podal lidský tlumočník, by byl hodnocen o mnoho kritičtěji, jelikož očekávání ohledně 

kvality tlumočení jsou pochopitelně mnohonásobně vyšší. 

 

V každém případě mohu s uspokojením  a trochu úsměvně konstatovat, že se profesionální 

tlumočníci, zejména konferenční, ještě dlouho o budoucnost své profese nemusí obávat. 

 

K formální a jazykové stránce DP nemám žádné zásadní připomínky, pouze mne poněkud 

překvapilo neobvykle husté řádkování (při řádkování 1,5 by byla DP skutečně mnohem delší 

ale možná přívětivější) a rovněž ne zcela jednotné uvádění bibliografických údajů v seznamu 

použité literatury. 

 

Práce Yulie Skadchenko splňuje všechny požadavky kladené na magisterské diplomové 

práce. Je napsaná poctivě a samostatně a přináší řadu užitečných poznatků a informací 

z oblasti strojového překladu a  automatického tlumočení, jež budou vhodným základem pro 

další poznání a výzkum tohoto rychle se rozvíjejícího oboru translatologie a zejména 

praktického překládání a tlumočení. 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 a 

předložit. V této souvislosti oceňuji i rozsáhlou bibliografii k danému tématu uvedenou v 

závěru diplomové práce.  

 

Diplomovou práci Bc. Yulie Skadchenko doporučuji k obhajobě a hodnotím ji prozatím 

stupněm výborně až velmi dobře. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                           Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 

Praha 13. května 2019    

 


