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Diplomová práce Lucie Winklerové má charakter teoreticko-empirické studie a jejím cílem je 

zabývat se specifiky šušotáže neboli simultánního tlumočení bez využití tlumočnických  kabin 

a většinou i bez další technické podpory. Téma šušotáže je v rámci diplomové magisterské 

práce na Ústavu translatologie FF UK zpracováváno poprvé. V tom spatřuji hlavní přínos této 

práce.  

 

Diplomová práce (DP) má 99 stránek (+Přílohy: celkem 69 stránek: 3 dotazníky a přepisy 

nahrávek tlumočení) a je rozdělena, kromě Úvodu a Závěru, do 4 hlavních kapitol a řady 

podkapitol a oddílů. 

 

V teoretické části (s. 14-29: Šušotáž neboli tlumočení šeptem) diplomantka nejdříve popisuje 

současný stav bádání v oblastí šušotáže a dělá stručný úvod do zkoumané problematiky – 

představuje vývoj simultánního tlumočení a definuje jednotlivé druhy šušotáže. Uvádí oblasti, 

ve kterých se šušotáž využívá především, zmiňuje plusy a minusy tohoto typu tlumočení 

z pohledu tlumočníka, klienta i ostatních účastníků, stejně jako pracovní podmínky 

tlumočníka (umístění tlumočníka, akustika, prostorové vztahy mezi účastníky, komunikativní 

faktory atd.). Ve svém výkladu postupuje vcelku systematicky a konzistentně, ač svým 

rozsahem je na DP teoretická část poněkud úsporná.  

 

Empirická část práce, (s. 30-88) se skládá jednak z dotazníkového šetření uskutečněného mezi 

profesionálními tlumočníky na  českém trhu tlumočení (s. 30-52) a jednak z tlumočnického 

experimentu se studentkami nMgr. obor tlumočnictví němčina-čeština, které tlumočily 

simultánně jak v kabinách, tak bez technického vybavení, tj. tzv. šušotáží „do ucha“ svým 

posluchačům (s. 59-88).  

 

V části věnované dotazníkovému šetření diplomantka nejdříve zevrubně popisuje metodologii 

této kvantitativní metody výzkumu. Ve svém elektronickém dotazníku (64 otázek) zjišťovala 

zkušenosti českých tlumočníků s šušotáží a podařilo se jí získat celkem 74 kompletně 

vyplněných dotazníků, což je u takovéhoto dotazování v rámci tlumočnické komunity 

poměrně slušný výsledek. Dále se podrobně věnuje analýze získaných dat z dotazníků a 

výsledky ilustruje na 22 grafech (domnívám se, že menší počet by býval vhodnější, respektive 

bylo by možné řadu z grafů přesunout do Příloh – tato poznámka platí i pro 2. část, tj. 

experiment, kde je uvedeno dalších 23 grafů). Diplomantka v diskusi konstatuje, že výsledky, 

které získala, jsou podobné s výsledky podobných výzkumů v zahraničních diplomových 

pracích. Nejčastější uváděnou nevýhodou je špatný akustický příjem výchozího projevu a 

nevhodné umístění tlumočníka, dlouhé tlumočení bez střídání a bez pauz.  

 

Mezi část věnovanou dotazníkovému šetření a tlumočnickým experimentem je poněkud 

neústrojně vložena teoretická kapitola 4. Kvalita a chyby v tlumočení (s. 53-58: 4.1 Kvalita 

tlumočení a 4.2 Chyby v tlumočení). U chyb v tlumočení se inspiruje zejména H. Barikem a 



A. Kopczyńským. Chápu, že si tímto diplomantka dělá „oslí můstek“ pro svůj experiment, ale 

tato kapitola mohla volně spíše přímo navazovat na teoretickou část DP.  

 

Během obhajoby by diplomantka mohla vysvětlit, proč se zaměřila zejména na chyby 

v tlumočení, a na základě jejich výskytu následně ve svém experimentu hodnotila kvalitu 

simultánního tlumočení kabinového a šušotáže. Proč se nezaměřila například více na 

tlumočnické strategie, tím spíše, že některé z „chyb“, které uvádí (viz typologie dle H. 

Barika), mají více charakter strategií (či taktik, dle terminologie některých translatologů – viz 

D. Gile) a na s. 87 se letmo o strategiích zmiňuje? Stejně tak by diplomantka mohla objasnit 

(viz s. 68), jak dospěla ke stanovené délce pauz? A na s. 69 u S1. by diplomantka mohla 

upřesnit, co míní funkční generalizací či konkretizací a jak tyto kategorie zapadají do „chyb“? 

Ke grafu 36 (s. 82) - by bylo zajímavé slyšet porovnání s realitou? 

  

Diplomantka nejdříve velmi správně přistupuje k popisu metodologie svého tlumočnického 

experimentu, který můžeme vnímat jako případovou studii (charakteristika výchozího 

projevu, účastnice experimentu, příprava a realizace experimentu, transkripce a rozdělení 

projevu pro účely hodnocení), následně se podrobně věnuje modelu a průběhu hodnocení 

tlumočení a následně vlastnímu vyhodnocení experimentu. Analýza dotazníků vyplněných po 

experimentu samotnými tlumočnicemi i posluchači a následná diskuse k experimentu 

zaujímají rovněž důležité místo v této části DP. Některé závěry by si žádaly hlubší zamyšlení. 

Nelze zcela souhlasit s důvody uvedenými na s. 88, podle mne byl opomenut jeden z dalších 

možných významných důvodů pro lepší tlumočnický výkon při šušotáži u první části projevu, 

a to že první skupina tlumočnic, jež tlumočila mimo kabiny, ještě nebyla ovlivněna 

„prostředím“ kabiny, a proto i toto pořadí mohlo kvalitu tlumočení ovlivnit. Výsledky obou 

empirických částí potvrzují teoretické poznatky, a sice že šušotáž nepatří mezi nejoblíbenější 

druhy tlumočení a že šušotáž je většinou náročnější než simultánní kabinové tlumočení.  

Pro diplomantku uvádím, že speciální nácvik šušotáže byl v předchozí akreditaci nMgr. 

studijního oboru Tlumočnictví na ÚTRL zařazen mezi možné vypisované PVP.  

 

K formální a jazykové stránce DP nemám žádné zásadní připomínky, drobné překlepy, 

formulační nedotažení či menší jazykové nejasnosti jsou vyznačeny přímo v textu. 

 

Práce Lucie Winklerové splňuje všechny základní požadavky kladené na magisterské 

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

z oblasti tohoto specifického druhu simultánního tlumočení aplikovatelných jak ve výuce 

tlumočení, tak i v samotné tlumočnické praxi. Způsobem zpracování dané problematiky 

diplomantka prokázala, že nastudovala příslušnou odbornou literaturu, že s touto literaturou 

dovede pracovat a je schopna jednotlivé úvahy, názory a poznatky samostatně utřídit a 

předložit.  

 

Diplomovou práci Bc. Lucie Winklerové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji prozatím 

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