
Posudek diplomové práce 

Bc. Lucie Winklerová: Šušotáž a její specifika 

 

Posuzovaná diplomová práce má teoreticko-empirický charakter a zpracovává 

tlumočnické téma. Jejím cílem je popsat specifika tlumočení šeptem, jaké je využití tohoto typu 

tlumočení na českém trhu a zda se liší kvalita tlumočnického výkonu při kabinovém 

simultánním tlumočení a šušotáži. Za velký přínos předkládané práce považuji skutečnost, že 

zpracovává zajímavé téma, které doposud nebylo v českém prostředí souhrnně a komplexně 

uchopeno. Diplomová práce má jasnou a dobře promyšlenou strukturu, je přehledně členěna, 

nicméně některé pasáže jsou poněkud neobratně formulované. Jednotlivé kapitoly na sebe 

plynule a logicky navazují, výstižně zpracovávají témata relevantní pro diplomantčin výzkum. 

První část práce nejprve popisuje vývoj simultánního tlumočení (možná poněkud 

obsáhlejší část s ohledem na téma práce, jde však jen o mé subjektivní hodnocení) s důrazem 

na šušotáž, zmiňuje pozitiva a negativa tohoto typu tlumočení, nastiňuje, při jakých 

příležitostech se tlumočení šeptem používá. Poté následuje dotazníkové šetření provedené mezi 

tlumočníky na českém trhu. Diplomantce se vrátilo celkem 87 (respektive 74) dotazníků, jejichž 

výsledky představuje prostřednictvím grafů (u grafů bych obecně uvítala vyšší míru vlastní 

analýzy a interpretace). Zajímavé jsou reakce tlumočníků (str. 49), někteří šušotáž odmítají, jiní 

ji považují v určitých situacích za vhodnou, dokonce i výhodnou formu tlumočení, vidíme, že 

mezi profesionály nepanuje jednotný názor.  

Druhá část práce nejprve pojednává o kvalitě a chybách v tlumočení, poté představuje 

provedený experiment se studenty tlumočnictví, jehož součástí bylo rovněž dotazníkové šetření 

mezi studenty-tlumočníky a (ne)studenty-příjemci. Pokud jde o hodnocení kvality, dochází 

diplomantka k závěru, že při šušotáži se studentky dopouštěly více chyb (v závěru však toto 

tvrzení relativizuje, str. 92). Ale když se podíváme na data, lze také konstatovat, že studentky 

se obecně dopouštěly více chyb při tlumočení druhé části projevu (možná únava?), není, 

respektive nemusí, to tedy být dáno typem tlumočení!  

V závěru diplomantka shrnuje výsledky svého bádání. Šušotáž se převážně využívá 

pouze při takových akcích, u nichž je kabinové tlumočení vyloučeno (prohlídky, stolování atd.). 

Jak tlumočníci, tak klienti mají jisté výhrady k fyzické blízkosti, která nebývá ani jedné straně 

příjemná. Nespornou výhodou šušotáže je skutečnost, že je tlumočník v „centru dění“, existuje 

zde možnost reagovat na požadavky klienta (např. shrnutí projevu). Okolní šum a jisté 

„nepohodlí“ lze považovat za negativa tlumočení šeptem. Práci považuji za inspirující také pro 

pedagogy. Autorka totiž poukazuje na nutnost nácviku tlumočení šeptem při výuce, nabízí 

i mnohá doporučení (Movchun 2014, Stadelmann 2016). 

 

Diplomová práce Bc. Lucie Winklerové nesporně splnila stanovený cíl a může posloužit 

jako inspirace pro další výzkum.  

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě a předběžně 

ji hodnotím „výborně“ či „velmi dobře“, přičemž o konečném výsledku rozhodne 

obhajoba.  

 

V Praze 19. května 2019  

      PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.

        vedoucí práce 


