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Diplomová práce autorky Y. Skadchenko je relevantním příspěvkem k reflexi aktuálních 
trendů v oblasti využití technologií v překladu a tlumočení, a to z hlediska uživatelského. Pro 
oblast automatického tlumočení se v českém prostředí jedná o veskrze průkopnický počin. 

Práce je rozdělena na dva stěžejní oddíly – část teoretickou a empirickou –, přičemž 
první oddíl čítá čtyři kapitoly a druhý pak je popsán převážně v kapitole páté. Teoretický 
oddíl náležitě popisuje cíle práce, jakož i specifika strojového překladu a automatického 
tlumočení. V druhém případě tak činí i v kontrastu s lidským výkonem (srov. oddíl 3.5). 

 

Kladně hodnotím zvolenou metodu, včetně důsledného zohlednění cíle práce. Postup 
zpracování jak sekundární literatury, tak empirického materiálu, je zcela náležitý. Mluvčí, 
kteří byli osloveni pro účely experimentu (ověření funkčnosti systému aut. tlumočení Skype 
Translator), se zdají být vhodně zvolení a uplatněná konverzační témata se rovněž jeví jako 
vhodná. 

Z hlediska metodologie pak dále práce podává jak hodnocení testovaného systému 
přizvanými uživateli, čili účastníky experimentu (zde jde o hodnocení procesu tlumočení, a 
to prostřednictvím tzv. testu použitelnosti), tak systém hodnotí sama autorka z hlediska 
translátu (hodnocení produktu, a to pomocí analýzy chyb). Potěšující je rovněž okolnost, že 
práce nezůstává u popisného přístupu (metoda deskriptivní), ale patřičně zařazuje též 
zmínky explanační (tedy vysvětlení příčin zjištěných jevů, srov. zejména 5.5, Závěrečné 
shrnutí hodnocení, či kap. 6, Omezení výzkumu a výhledy do budoucna). Zde jen dodejme, že 
další přidanou hodnotou by bylo konzultovat zjištěné chyby s odborníky z oboru 
komputační lingvistiky, nejednalo se však o konstitutivní cíl práce. 

Autorka práce vychází z odpovídající sekundární literatury, české i zahraniční. 

 

K hlavním přínosům práce patří přehledové zpracování předmětné látky, shrnutí 
aktuálního stavu dostupných technologií či formulace pracovní hypotézy a její vyvrácení 
(hypotéza, že „čím více chyb, tím horší bude hodnocení daného účastníka a naopak, čím méně 
chyb, tím lepší bude účastníkovo celkové hodnocení“, str. 70). Autorka práce si je vědoma 
omezení výzkumu a rozvíjí úvahy i směrem k budoucímu vývoji daných technologií, 
popřípadě dalšímu směru, jímž by se mohl ubírat následný výzkum. 
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Určitou výtku mám k jednomu poněkud zevšeobecňujícímu stanovisku, že se autorka 
nesetkala „s prací, která by se tématu strojového překladu věnovala hlouběji“ (viz Úvod, 
str. 6). Patrně se jedná spíše o záležitost (ne příliš šťastně) zvolené formulace. Autorka práce 
si je nepochybně vědoma toho, že odborných prací k uvedenému tématu, a to jak zcela 
aktuálních, tak i poněkud starších, jež se věnují problematice strojového překladu do 
hloubky, je samozřejmě celá řada (srov. např. stránku Machine Translation Archive – 
http://www.mt-archive.info/, kde jsou stovky, ne-li tisíce zdrojů). Autorka zde má na mysli 
patrně uživatelský aspekt využití této technologie, popřípadě spíše otázku automatického 
tlumočení, nebo konkrétně akademickou produkci v prostředí České republiky. 

Jazykově práce není bezchybná (ve výtisku průběžně vyznačeno), spíše by bylo 
možné konstatovat, že na některých (málo) místech až jazykově defektní. Politováníhodná 
je zejména rovina interpunkční. 

 

K diskusi navrhuji následující otázky: 

1) Kdybyste na rozpracování tématu či materiálu (včetně jeho následného sběru) 
měla ještě delší čas, jakým směrem by se ubíralo Vaše další bádání ve Vám známé 
primární či sekundární literatuře? 

2) Na co by se dále zaměřil Váš zájem v oblasti empirického materiálu? 
3) Jak se na výsledcích zkoumání projevila zvolená jazyková dvojice (EN-RU)? V čem 

se domníváte, že by jiné (podporované) jazykové dvojice mohly vykazovat 
srovnatelné či odlišné výsledky? 

 

 

Shrnutí 

Celkově konstatuji, že diplomantka od počátku vyšla z relevantní literatury a náležitě si 
osvojila potřebné teoretické zázemí. Specifickou metodu práce si vhodně adaptovala dle 
potřeb vlastního výzkumu. V aplikační části pracovala veskrze samostatně a zjištěné jevy 
reflektovala a shrnula velmi případně.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně až velmi dobře, 
s tím, že o výsledné známce rozhodne obhajoba.  

 

V Praze dne 17. května 2019 

 

 

       Tomáš Svoboda 
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