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ÚVOD 

Disertační práce se snaží propojit otázku kvality tlumočení s tématem kognitivních procesů 

probíhajících v mysli tlumočníka a s otázkou vnímání tlumočení a jeho kvality ze strany 

posluchačů. Tyto jevy a procesy jsou ze své podstaty subjektivní a výzkum ztěžuje také 

skutečnost, že navzdory intenzivnímu multidisciplinárnímu výzkumu v oblasti kognitivních 

věd nemáme mnoho průkazných a exaktních fakt o fungování mysli a vědomí člověka. 

V teoretické části nejprve nabízíme analýzu vybraných aspektů kvality tlumočení a výsledků 

dosavadního výzkumu, jako jsou definiční potíže, kritéria hodnocení kvality a zajištění kvality, 

které považujeme za relevantní pro náš pohled na kvalitu v tlumočení. Ten klade důraz 

na kognitivní rozhodovací procesy a jejich efektivitu a na význam správné strategické volby 

při řešení tlumočnických problémů To vše se zohledněním momentálních zdrojů (rozumových, 

jazykových, psychických, ale i technických), které má tlumočník k dispozici. Proto probíráme 

i základní pojmy související s kognitivními procesy v tlumočení, jako je pracovní paměť, 

kognitivní zátěž, rozhodovací proces, procesní kapacity a strategie.   

V empirické části aplikujeme náš přístup ke kvalitě tlumočení na vzorek tlumočnických 

výkonů zkušených tlumočníků s různými jazykovými a znalostními profily a jejich řešení 

při převodu kulturně podmíněných odborných projevů. Domníváme se, že budou obtížné 

tlumočnické situace řešit odlišně dle svých predispozic a dostupné procesní kapacity. Práce je 

výsledek našeho dlouhodobého zájmu o tlumočnické strategie a převod reálií, o kognitivní 

procesy v tlumočení a direkcionalitu a konečně o kvalitu tlumočení, která je stěžejní oblastí 

našeho doktorského výzkumu. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 KVALITA TLUMOČENÍ  

„Kvalitou (poiotés) rozumím to, při čem je něco nějaké.“ 

 Aristoteles1 

Kvalita tlumočení, v našem případě konferenčního simultánního tlumočení, je bezesporu 

ústředním tématem profesního života každého tlumočníka2, jehož cílem je poskytnout v daných 

pracovních podmínkách a komunikačním kontextu tlumočnický výkon optimální kvality3. 

Kvalita každého tlumočnického výkonu je hodnocena nejen posluchači, ale i klienty (zadavatel, 

organizátor konference) a kolegy, přičemž každá osoba, která tlumočení posuzuje, má odlišnou 

perspektivu, očekávání a chápání cíle komunikačního aktu. Vzhledem k obtížnosti tlumočení 

jako komplexní kognitivní činnosti a zprostředkované mezilidské a mezikulturní komunikace, 

do níž zasahují četné sociální, psychologické i individuální faktory, je uspokojení požadavků 

všech zúčastněných stran na kvalitu tlumočení otázkou určitého kompromisu.  

Kvalita je stěžejní téma nejen pro tlumočníky individuálně či v rámci tlumočnického týmu 

ale i pro tlumočení ve smyslu celé profese. Na procesu zajištění kvality by se měly proto 

podílet všechny zainteresované strany. I proto se mnohé výzkumy v oblasti kvality tlumočení 

zaměřují na očekávání příjemce (klienta) tlumočení. 

Kvalitu v tlumočení lze chápat jako schopnost efektivně využívat dostupné kognitivní zdroje 

díky strategickému chování, které umožní optimální průběh rozhodovacího procesu a použití 

adekvátních řešení. 

                                                 
1 Aristoteles 1958: 48 
2 V práci budeme používat generický výraz tlumočník pro ženy tlumočnice i muže tlumočníky.  
3 V této práci má zásadní význam rozlišení adjektiva optimální a ideální. Ideální znamená „dokonalý“, optimální 

znamená „nejlepší možný vzhledem k okolnostem“. 
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2 PŘEHLED DOSAVADNÍHO VÝZKUMU 

Kvalita tlumočení je předmětem intenzivního výzkumu od 80. let v pracích týkajících 

se primárně jednotlivých aspektů kvality tlumočení či ve studiích týkajících se kognitivní 

zátěže, strategií, role tlumočníků apod. Pozornost byla také věnována extralingvistickým 

i lingvistickým faktorům, které mohou ovlivňovat tlumočnický výkon, jako jsou prostředí 

a stres, rychlost, přízvuk řečníka či suprasegmentální aspekty výchozího projevu, možnosti 

vizuální komunikace s řečníkem či příprava a extralingvistické znalosti4. 

Hlavními osobnostmi výzkumu v oblasti kvality tlumočení jsou:  Hildegund Bühlerová, která 

svým průzkumem mezi členy AIIC zahájila empirické zkoumání v oblasti tlumočení. Zaměřila 

se na kritéria hodnocení kvality z hlediska tlumočníků. Ingrid Kurzová navázala 

na H. Bühlerovou, ale svůj výzkum zaměřila na vnímání kvality ze strany posluchačů. Daniel 

Gile se zabývá kvalitou tlumočení a metodologickými aspekty jejího hodnocení, aplikuje 

na kvalitu tlumočení svůj model úsilí. Miriam Shlesingerová přispěla k výzkumu v oblasti 

kvality tlumočení zejména holistickým přístupem k hodnocení různých faktorů, které je třeba 

brát při posuzování kvality v potaz. Franz Pöchhacker se zabývá metodologií výzkumu, 

kritérii hodnocení kvality a zajišťováním kvality. Barbora Moser-Mercerová předložila 

své úvahy o metodologických otázkách a definici kvality. Sylvia Kalina se zabývá kvalitou 

tlumočení z širšího komunikativního a psycholingvistického hlediska, popisuje komunikaci 

jako složitý proces založený na mentálním modelování obsahu sdělení a jeho záměru 

jednotlivými aktéry. Ángela Colladosová Aísová se zabývá subjektivitou vnímání kvality 

tlumočení u uživatelů i profesionálních tlumočníků. Dále je zmíníme například práce 

A. Riccardiové,  J. Napierové, které se zabývají strategickými aspekty kvality tlumočení, 

P. Mosera, A.-R. Vuorikoskiové, A. Kopczynského (1994). D. Chiarovové a G. Nocelly či 

C. Zwischenbergerové. Významnou roli v rozvoji výzkumu v oblasti kvality tlumočení hrají 

dlouhodobé projekty, zejména granadské výzkumné skupiny založené v roce 19955 

Á. Colladosivou Aísovou a projekt univerzity ve Vídni pod vedením F. Pöchhackera6. 

V České republice nebyla zatím publikována významnější práce, která by se zabývala tématem 

kvality tlumočení obecně. O kvalitě tlumočení píše I. Čeňková7 a na Ústavu translatologie byly 

obhájeny některé práce, které se přímo či nepřímo kvalitou tlumočení zabývají. 

                                                 
4 Pro konkrétní studie a práce viz použitá literatura 
5 http://ecis.ugr.es/index-en.htm 
6 https://quasi.univie.ac.at/home/ 
7 ČEŇKOVÁ, Ivana. Quality of interpreting — a binding or a liberating factor? (viz bibliografie) 
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3 (NE)VYMEZENÍ POJMU KVALITY TLUMOČENÍ 

V oblasti výzkumu kvality tlumočení neexistuje všeobecně přijímané vymezení pojmu kvality 

(v) tlumočení8. Ani pokusy nejpovolanějších odborníků o obecnou definici nejsou uspokojivé 

a nedokáží pojmout šíři jevů, které můžeme pod pojem kvalita subsumovat, faktorů, které 

kvalitu ovlivňují, a úhlů pohledu, které můžeme při posuzování kvality zaujmout. V literatuře 

tak najdeme řadu dílčích vymezení kvality v závislosti na zaměření dané výzkumné práce. 

Otázkou je, zda je vůbec možné, ba dokonce záhodné, pokoušet se o vyčerpávající obecnou 

definici. Tlumočení považujeme v první řadě za činnost dynamickou, veskrze praktickou 

a pragmatickou, domníváme se tedy, že je třeba takto dynamicky a pragmaticky přistupovat 

i k výzkumu a vědeckému bádání v této oblasti.  

Kvalita obecně a zejména v tlumočení zcela jistě je „...a time-, context- and culture-bound 

social construct which varies from viewpoint to viewpoint and is continuously (re-) 

negotiated“. (Zwischenberger 2011: 13). 

Některé definice kvality tlumočení hovoří o ideálním výkonu a kladou důraz na obsahovou 

přesnost a věrnost a jazykovou adekvátnost a zároveň na shodný kognitivní efekt 

na posluchače. Domníváme se, že ideální tlumočení je spíše výjimkou a že realističtější je 

usilovat o optimální tlumočení, tedy maximálně kvalitní tlumočení vzhledem ke všem vnějším 

i individuálním podmínkám. Zároveň se domníváme, že shodného kognitivního účinku na 

posluchače tlumočení (ve srovnání s kognitivním účinkem na přímého příjemce původního 

projevu) nelze dosáhnout (až na zcela výjimečné případy), a to z důvodu osobních, znalostních 

a kulturních rozdílů.  Shodnost kognitivního účinku totiž souvisí s vytvářením mentální 

reprezentace výchozího sdělení u jednotlivých účastníků komunikace, která je závislá na 

mnoha faktorech, jež nemá tlumočník pod kontrolou.  

                                                 
8 Vymezit uspokojivě pojem kvality se nepodařilo navzdory mnoha snahám ani v jiných oblastech lidského 

poznání. 
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4 KVALITA Z HLEDISKA SUBJEKTU A OBJEKTU POSUZOVÁNÍ 

Na kvalitu tlumočení lze nahlížet z různých úhlů pohledu. Dvě základní perspektivy jsou 

posuzování kvality z hlediska objektu, tedy tlumočnického výkonu, a subjektu, tedy osoby, 

která toto tlumočení (objekt) posuzuje. Hlavními protagonisty v tlumočníkem zprostředkované 

komunikační situaci jsou bezesporu řečník a posluchač, kteří si „chtějí porozumět“, 

a tlumočník, který má toto porozumění umožnit. Posluchači byli vždy považováni za klíčové, 

představují ovšem heterogenní skupinu s odlišnými predispozicemi a očekáváními a otázka je, 

zda a do jaké míry jsou příjemci kompetentní kvalitu tlumočení posuzovat. Posuzování kvality 

samotnými tlumočníky je zvlášť obtížný úkol, protože tuto kvalitu posuzuje z hlediska svých 

očekávání na vlastní výkon, musí odhadnout a zohlednit očekávání svých přímých posluchačů 

a řečníka, ale také případně dalších tlumočníků (a potažmo i jejich posluchačů) v případě 

pilotáže. Na tlumočníka je rovněž kladen tlak z hlediska kvality v procesním smyslu, tedy 

z hlediska kognitivních procesů a voleb, které musí tlumočník přijímat, aby dosáhl kvalitního 

výkonu. Tlumočník musí přijímat taková rozhodnutí, která povedou k optimálnímu výkonu 

v dané konkrétní situaci. I dobrá volba a optimální výkon však nemusí splnit očekávání 

na kvalitu tlumočení a nemusí vést k úspěšné komunikaci, pokud pracovní podmínky 

a individuální předpoklady neodpovídají potřebám a náročnosti situace. Kromě posluchače 

a tlumočníka mohou kvalitu posuzovat i další osoby, které jsou do komunikační situace 

zapojeny, ať už je to zadavatel, kolegové, případně i samotný řečník, a také výzkumníci 

v oblasti tlumočení. Specifickým typem hodnotitele kvality pak jsou také vyučující v rámci 

odborné přípravy a členové zkušebních komisí v rámci zkoušek či testů.  

Jednou z metod hodnocení kvality tlumočení je tzv. analýza chyb, která se zaměřuje 

na srovnání produktu tlumočení se vstupním projevem a na případné odchylky od „ideálního“ 

tlumočení. Analýza chyb umožňuje dílčí pohled na některé aspekty tlumočení, nelze na ní však 

založit hodnocení kvality tlumočení, aniž by  byly zohledněny další faktory, které tlumočnický 

výkon ovlivňují. Některá řešení, která by mohla být v určitém kontextu považována za chybu, 

mohou být výsledkem strategické volby tlumočníka pro překonání specifického problému.  

Hodnocení kvality lze provádět ve třech rovinách (dle modelu M. Shlesingerové) -  

na intertextuální rovině dochází k porovnání cílového a výchozího textu, na intratextuální 

rovině se posuzuje tlumočnický produkt jako samostatný text v cílovém jazyce například 

z hlediska jeho logické koherence či správného použití jazykových a stylistických prostředků 

a terminologie a na instrumentální rovině se posuzuje  schopnost cílového textu zajistit 

úspěšnou komunikaci. Všechny tyto roviny spolu úzce souvisejí.  
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Tlumočení lze posuzovat jako statický textový produkt,  jako dynamický nástroj pro zajištění 

úspěšné komunikace, případně jako procesu zprostředkované interakce v rámci komunikačního 

aktu.  
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5 KRITÉRIA HODNOCENÍ TLUMOČENÍ A JEJICH RELATIVNÍ 

VÝZNAM  

Kvalitu je nutné vždy hodnotit na základě určitých kritérií. Obecně uznávaná kritéria jsou 

používána jak profesními organizacemi (AIIC apod.), tak tlumočnickými školami (například 

univerzitami a instituty v rámci konsorcia EMCI) či zaměstnavateli (EU, NATO, OSN) a jejich 

stanovení se opírá o rozsáhlou výzkumnou činnost. Většina kritérií se týká produktu tlumočení 

a jeho formálně obsahové stránky (včetně prezentace), ovšem neméně důležitá jsou i obecnější 

kritéria zaměřená na předpoklady pro tlumočnickou práci, jako je profesionalita, spolehlivost, 

schopnost pracovat v týmu apod. Dodnes jsou v různých obměnách používaná kritéria, která 

původně navrhla H. Bühlerová. Rozdělila je na dvě skupiny, a to na kritéria lingvisticko-

sémantická a kritéria extralingvistická. Do první kategorie zařadila native accent, fluency 

of delivery, logical cohesion of utterance, sense consistency with the original message, 

completeness, correct grammatical usage, use of correct terminology a appropriate style. 

Do kategorie extralingvistických faktorů podle ní patří pleasant voice, thorough preparation 

of conference documents, endurance, poise, pleasant appearance, reliability, ability to work 

in a team a positive feedback of delegates. 

Další výzkumy se soustředily na relativní důležitost těchto kritérií a na případné rozdíly v 

názorech na kritéria u různých aktérů, zejména tlumočníků, posluchačů a řečníků.  Význam 

mají také experimentální výzkumy, které se zabývají vlivem některých kritérií (zejména 

prezentačních, jako je intonace) na vnímání kvality ze strany hodnotitelů. Ukazují na rozdíly 

mezi teoretickými očekáváními (důraz kladen na obsahovou stránku) a reálným vnímáním 

kvality (hodnocení ovlivněno formálními nedostatky), ale také na to, jak silně jsou spolu 

jednotlivá kritéria provázána. 

Holistický model pro hodnocení kvality tlumočení, který se snaží zohlednit co možná nejvíce 

relevantních faktorů, nabízí Sylvia Kalina. Tento model zahrnuje kromě posouzení 

tlumočnického výstupu také vyhodnocení pracovních podmínek a jejich vlivu na kvalitu 

tlumočení a zohlednění profilu výchozího textu.  

Naše práce se zaměří na kritéria obsahová a lingvistická, a to vzhledem k volbě kognitivní 

zátěže, kterou chceme sledovat, spočívající v odbornosti původního projevu. Z lingvistických 

kritérií budeme sledovat stylistickou stránku (tedy převedení odbornosti textu) a použiti 

správné terminologie, které spolu neoddělitelně souvisí.  
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6 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY - QUALITY ASSURANCE A PROCESNÍ 

MODEL SYLVIE KALINY 

Cílem všech účastníků komunikačního aktu je úspěch této komunikace. Pro docílení maximální 

možné úspěšnosti komunikace je nutné zajistit podmínky, které umožní kvalitní tlumočení, 

a to ve všech fázích tlumočnického procesu v širším slova smyslu (tedy nikoli pouze ve smyslu 

kognitivního procesu, ale ve smyslu tlumočení jako služby). Ucelený model „zajištění kvality“ 

(quality assurance), který má sloužit jako nástroj pro všechny zúčastněné osoby, vypracovala 

Sylvia Kalina, která rozděluje proces tlumočení z hlediska potřeby zajištění kvality na 4 fáze: 

pre-process je fáze před samotným tlumočnickým aktem, peri-process zahrnuje veškeré 

podmínky, za kterých tlumočení probíhá, in-process je fáze zahrnující samotný tlumočnický 

a konečně post-process je fáze následující po ukončení tlumočení S. Kalina nabízí i velmi 

podrobný přehled jednotlivých faktorů, které jsou významné pro zajištění kvality 

v jednotlivých fázích procesu tlumočení, a zdůrazňuje význam spolupráce všech aktérů.  
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7 TLUMOČENÍ JAKO KOGNITIVNÍ PROCES 

Tlumočnický výstup v tom nejširším slova smyslu, tedy jako textový produkt umožňující 

porozumění mezi řečníkem a posluchačem v rámci komunikačního aktu (služby), je výsledkem 

mentálního, kognitivního procesu probíhajícího v mozku tlumočníka. Právě tato fáze tlumočení 

je pro jeho kvalitu klíčová, protože během ní tlumočník na základě porozumění a analýzy 

výchozího projevu přijímá rozhodnutí týkající se výběru jazykových, stylistických, textových, 

pragmatických a sociokulturních prostředků, které tvarují konečnou podobu tlumočení 

(v užším i širším slova smyslu). Tlumočení jako krajně komplexní kognitivní úkon zatím nebyl 

uspokojivě popsán a pochopen, existující modely jsou proto spíše teoretické. Z hlediska kvality 

tlumočení je prakticky užitečný zejména model úsilí Daniela Gila, který jednotlivé součásti 

kognitivního procesu tlumočení dává do souvislosti s požadavky na procesní kapacitu.  

Mezi úkony, které během tlumočení probíhají více méně současně, typicky patří poslech, 

jazykové zpracování vstupní informace a porozumění (spočívající zejména v konceptualizaci 

získávaných vstupních informací a mentálním modelování sdělení), uchování informací 

v krátkodobé paměti, získávání informací (lingvistických a extralingvistických) z dlouhodobé 

paměti a produkce cílového textu.  

Pro pochopení procesu tlumočení z kognitivního hlediska jsou klíčové dva pojmy běžně 

používané v oblasti kognitivních věd, a to je pracovní paměť a kognitivní zátěž. Pracovní 

paměť je pojem zahrnující kromě krátkodobého uchovávání informací i jejich zpracování 

a řízení tohoto zpracování a prokazatelně souvisí s celou řadou vyšších kognitivních činností, 

jako je porozumění, učení se, řešení problémů, i obecně s inteligencí. Kognitivní zátěž je 

množství úsilí, které je nutné vynaložit pro provedení určitého úkonu. Čím větší je kognitivní 

zátěž, tím více procesní kapacity je spotřebováno.  Procesní kapacita pracovní paměti je však 

omezená, jednotlivé kognitivní úkony mezi sebou o tyto omezené zdroje „soupeří“ a v případě 

jejich nedostatku dochází ke zhoršení schopnosti, případně k neschopnosti určitý úkon úspěšně 

provést. Podmínkou kvalitního tlumočnického výkonu je tedy optimální a úsporné nakládání 

s kognitivními zdroji. 

Jiří Levý v 70. letech konstatoval, že překlad je rozhodovací proces. Toto tvrzení můžeme zcela 

jistě použít i pro tlumočení, které je také sérií posloupných, ale navíc i souběžných a vzájemně 

se překrývajících rozhodnutí. Rozhodování je rovněž kognitivní úkon a vzhledem k omezené 

procesní kapacitě je důležité, aby rozhodovací proces byl maximálně automatizovaný 

a nevyčerpával příliš mnoho procesních zdrojů. K tomu přispívají mimo jiné i strategie, tedy 

(předem připravené) postupy pro řešení určité situace, které pomáhají zvládnout problémy 
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v časové a kognitivní tísni. Význam tlumočnických strategií je nesporný. Obecně můžeme 

konstatovat, že kvalita tlumočení závisí na efektivitě rozhodovacího procesu tlumočníka pro 

vyřešení konkrétního problému. K efektivitě tlumočnického rozhodovacího procesu přispívá 

vedle tlumočnických dovedností a jazykových a mimojazykových znalostí také strategické 

chování tlumočníka. Právě to je předmětem našeho zájmu v empirické části práce, 

kdy se zaměříme na pozorování strategického chování a výběru tlumočnických řešení v situaci 

vyšší kognitivní zátěže (při tlumočení odborných textů) u tlumočníků s různými znalostními 

profily. 
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EMPIRICKÁ CÁST 

8 ÚVOD K EMPIRICKÉ ČÁSTI 

Empirická část práce pojednává o přípravě a průběhu praktické části výzkumu, která 

se skládala z nahrávání autentických výkonů profesionálních tlumočníků, z dotazníkového 

šetření a polostrukturovaného rozhovoru, a obsahuje analýzu shromážděných dat. Cílem bylo 

získat relevantní poznatky umožňující objasnit, jakým způsobem zkušení profesionální 

tlumočníci s různými jazykovými kombinacemi (tlumočení do rodného jazyka vs retour 

do cizího aktivního jazyka) a profesními a znalostními profily řeší vyšší kognitivní zátěž 

a problematické tlumočnické situace, v nichž zpracování vstupních informací a produkce 

cílového projevu vyžadují větší množství kognitivních zdrojů, nebo v nichž případně dochází 

k saturaci procesní kapacity. 

Výzkum se soustředí na zjištění a popsání rozdílů v rozhodovacím procesu a použitých 

strategiích u tlumočníků pracujících ze svého rodného jazyka (jazyk A), tedy češtiny, do svého 

cizího aktivního jazyka (jazyk B), tedy angličtiny, a tlumočníky pracujícími ze svého cizího 

pasivního jazyka C (češtiny) do rodného jazyka A (tedy angličtiny). Druhou osou výzkumu 

je popsat rozdíly mezi tlumočníky, kteří mají určitou zkušenost s tématem projevů (právo), 

a těmi, kteří s tématem zkušenost nemají. 

Výzkum je založen na předpokladu, že tlumočníci pracující z cizího pasivního jazyka mohou 

mít omezenější lingvistické, terminologické a extralingvistické (zejména kulturní a tematické) 

znalosti, což povede k větší kognitivní zátěži při porozumění a analýze vstupní informace. 

Podobně lze předpokládat omezenější terminologické a extralingvistické (tematické) znalosti 

u tlumočníků s menšími zkušenostmi s danou odbornou problematikou. Pokusíme se zjistit, 

zda tyto faktory mají vliv na rozhodovací proces, výběr tlumočnických postupů a na výsledná 

řešení. Cílem výzkumu ovšem není hodnotit kvalitu tlumočení ve smyslu „bodování“ výkonu, 

ale pochopit hlubší a širší souvislosti, které bude možné použít v praxi a v další výzkumné 

práci. 
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9 KVALITA Z HLEDISKA SMĚRU TLUMOČENÍ 

 

Otázku, zda a do jaké míry směr tlumočení ovlivňuje kvalitu tlumočnického výkonu, řeší 

profesionální tlumočníci i teoretici již řadu let. Je obecně známo, že západní školy (zejména 

francouzská) podporovaly dlouho názor, že tlumočit by se mělo pouze do rodného jazyka, 

protože "[...] dans tous les secteurs du langage on comprend plus que l´on ne peut exprimer 

[…]. L´expression en langue étrangère reste toujours inférieure à l´expression en langue 

maternelle"9 (Seleskovitch 1989: 135). Tento přístup se ale střetává nejen s nesouhlasem 

některých profesionálů a teoretiků (Gile 2005, Seel 2005), ale především s realitou 

tlumočnického trhu v globalizovaném světě. Intenzivní mezinárodní vztahy se zeměmi, jejichž 

jazyky jsou méně rozšířené, vedly k tomu, že retour je dnes naprostou nutností 

jak na soukromém, tak i na institucionálním trhu (EU, OSN). 

Na druhou stranu „východní školy“ zastávaly spíše názor, že pro tlumočení je zásadní rozumět 

výchozímu sdělení a vzhledem k tomu, že porozumění je až na výjimky lepší v rodné jazyce, 

je výhodnější tlumočit do cizího jazyka.  V zásadě tedy šlo o spor o to, která fáze tlumočnického 

procesu je pro kvalitu tlumočení důležitější. 

Z hlediska kognitivního procesu tlumočení je zřejmé, že pokud tlumočník neporozumí 

vstupnímu projevu (na jazykové úrovni), případně ho nedokáže zpracovat na konceptuální 

úrovni z důvodu například kulturních rozdílů či specifických reálií, pak nemůže být schopen 

optimálně převést smysl a záměr řečníka bez ohledu na to, jak výborně dokáže reformulovat 

v cílovém jazyce. Větší objem procesní kapacity vynaložený na porozumění může 

tlumočníkovi chybět ve fázi reformulace, přestože tlumočí do rodného jazyka, který by měl 

dokonale ovládat. Na druhou stranu u tlumočníka pracujícího do cizího aktivního jazyka 

lze předpokládat optimálnější porozumění a vytvoření konceptuálního mentálního modelu 

výchozího sdělení. Na první fáze tlumočení vynakládá menší úsilí, a bude mít proto teoreticky 

více procesní kapacit pro volbu optimální strategie a řešení pro případnou kompenzaci 

nedokonalé znalosti cílového jazyka. Zásadní pak bude, do jaké míry neoptimální reformulace 

může vést k neadekvátnímu převodu záměru a obsahového sdělení výchozího projevu. Je 

ovšem třeba mít na paměti, že všechny fáze tlumočení spolu úzce souvisejí a navzájem se 

překrývají a jejich vztahy jsou velmi komplexní. 

                                                 
9 „Ve všech oblastech jazyka více rozumíme, než dokážeme vyjádřit. Vyjádření v cizím jazyce je vždy horší než 

v jazyce rodném.“ (překlad autorky práce). 
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Na kvalitu z hlediska směru tlumočení budou mít jistě vliv i další faktory, jako jsou například 

jazykové a mimojazykové znalosti jazyka z něhož se tlumočí. Tlumočník pracující ze svého 

pasivního jazyka C bude mít (navzdory definici jazyka C, která předpokládá dokonalou znalost 

jazyka) zřejmě horší znalosti výchozího jazyka, než kdyby pracoval ze svého jazyka B, což 

může mít dopad na rozložení jeho pracovní kapacity (více zdrojů je věnováno fázi porozumění). 

Dalším faktorem jsou znalosti tématu a prostředí (typ konference, typ řečníka a projevu), které 

mohou souviset s automatismy, které si tlumočník během své kariéry vytváří. To vše má vliv 

na kognitivní procesy i na používání strategií. 
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10 TLUMOČENÍ ODBORNÝCH (PRÁVNÍCH) TEXTŮ 

Pro empirickou část výzkumu byly vybrány tři projevy, které lze zařadit z hlediska funkční 

stylistiky mezi projevy odborné, tedy s cílem odborně sdělným a informačním. Tlumočení 

odborných textů z různých odvětví představuje významnou část práce tlumočníků 

jak na soukromém trhu, tak na trhu institucionálním. Vzhledem k charakteristikám odborného 

textu přináší tento typ projevu specifické obtíže, které souvisí zejména se znalostní asymetrií, 

tedy se skutečností, že tlumočníci nejsou většinou specialisté na daný obor a jejich znalost 

tématu a terminologie i při zevrubné přípravě nedosahuje znalostí řečníka či odborného 

publika. Tlumočení odborných projevů tedy bezesporu představuje vyšší kognitivní zátěž, 

protože vzhledem k jejich charakteristice a k omezeným lingvistickým (terminologickým) 

a extralingvistickým znalostem je pro tlumočníky obtížnější konceptuálně pochopit obsah 

a záměr původního textu.   

 Pokud jde konkrétně o převod právního jazyka, ten vykazuje typické rysy, které jsou společné 

vyjadřovacím prostředkům všech vědních disciplín, ale má i určitá specifika, například 

používání výrazů běžného jazyka, které mají v právním kontextu odborný a od běžného jazyka 

odlišný význam. Existuje proto reálné riziko konceptuálního zaměňování slovního významu 

běžného jazyka za význam právní. Dalším rozdílem ve srovnání s jinými odvětvími je to, 

že právní systém je kulturně vázaný a termíny, respektive jejich potenciální ekvivalenty, 

neoznačují v různých právních jazycích stejnou realitu.   

Z hlediska tlumočnických postupů jsou pro zajištění úspěšné komunikace při převodu právních 

projevů zásadní jak extralingvistické znalosti tématu, tak výše zmíněné kulturní rozdíly. Obtíže 

při převodu se objevují ve všech fázích procesu tlumočení. Nedostatečná znalost právních 

institutů výchozího jazyka ohrožuje správné pochopení sdělení (někdy dokonce již fonetické 

zpracování informace), což je zásadní překážkou pro hledání vhodného řešení v cílovém 

jazyce.  
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11 METODOLOGIE VÝZKUMU V OBLASTI KVALITY TLUMOČENÍ A 

METODA ZVOLENÁ PRO TUTO PRÁCI 

Empirický výzkum v oblasti kvality je nejčastěji prováděn kvantitativními a kvazi-

kvantitativními metodami prostřednictvím dotazníkových šetření (případně rozhovorů), 

experimentálních studií, korpusových studií a případových studií. Hlavními problémy 

výzkumu v oblasti kvality tlumočení je neexistence jednotné a ustálené definice, subjektivita 

hodnocení a nemožnost měřit kvalitu pomocí exaktních nástrojů, malá populace a nízká externí 

i interní validita dat, proto je vhodné použít kombinaci různých metodologických přístupů. Tuto 

možnost jsme zvolili i my. Náš výzkum je empirický a kvazi kvantitativní kombinující 

experimentální prvky, dotazníkové šetření, strukturovaný rozhovor, zpětnou introspekci 

a deskriptivní analýzu získaných dat. Domníváme se, že smíšená metoda umožní maximální 

reliabilitu dat a validitu výsledků výzkumu a také kompenzaci malého vzorku sledovaných 

subjektů. 
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12 EXPERIMENT 

Experiment probíhal od roku 2016 do konce roku 2018. Nejprve byly připraveny vhodné 

projevy s právní tématikou různé obtížnosti, které byly proneseny na konferencích či 

seminářích, a představují proto autentický tlumočnický materiál. Jednalo se o videonahrávky o 

délce přibližně 13 minut, celkem tedy bylo zpracováno přibližně 40 minut vstupního materiálu. 

Výběr tlumočníků pro účast v experimentu a jejich počet byl omezen výzkumnou otázkou, totiž 

direkcionalitou v tlumočení a tlumočením kognitivně náročných projevů v souvislosti se 

znalostním základem tlumočníků. Bylo nutné zajistit tlumočníky s češtinou jako jazykem C a 

dále tlumočníky s dobrou znalostí právní problematiky. Výběr nebyl velký a pro experiment se 

nám podařilo získat v podstatě většinu ze všech tlumočníků, kteří připadali v úvahu z hlediska 

jejich jazykového a znalostního profilu. Celkem se experimentu zúčastnilo 7 tlumočníků. Dva 

z nich s angličtinou jako mateřským jazykem a češtinou jako jazykem C, pět s češtinou jako 

mateřským jazykem a angličtinou jako jazykem B. Čeští tlumočníci byli rozděleni do dvou 

skupin na základě jejich znalostí právní problematiky.  

Součástí empirického výzkumu je kromě přetlumočení tří projevů a analýzy výchozích textů 

a tlumočnických výkonů také dotazníkové šetření a polostrukturovaný rozhovor. Ty byly 

do návrhu výzkumu zařazeny od samého počátku s cílem získat introspektivní informace 

o volbě tlumočnických řešení a doplňující informace o profilu tlumočníků a jejich znalostního 

základu. 

Celkem bylo pořízeno a k analýze připraveno 21 tlumočení, každé o délce přibližně 13 minut. 

Bylo tedy zpracováno téměř 5 hodin nahrávek tlumočení. 
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13 ANALÝZA VYBRANÝCH ÚRYVKŮ  

 

Analýza použitých tlumočnických řešení byla provedena na vybraných úryvcích obsahujících 

odborný výraz či myšlenku, která představuje vyšší kognitivní zátěž, a vyžaduje proto 

specifické řešení situace. Jedná se o obsahovou analýzu zaměřenou na významovou úplnost 

celého logického úseku a míru ekvivalence převodu daného odborného termínu. Další 

kvalitativní parametry zohledňujeme pouze okrajově, pokud jsou významné pro obsahovou 

stránku. Převod jednotlivých úseků není posuzován izolovaně, ale dle jeho funkce a významu 

v rámci celkového sdělení. Soustředíme se na použitou strategii a její dopad na obsahovou 

kvalitu tlumočnického výstupu.  
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14 Souhrnná analýza výsledků a diskuze 

 

Z analýzy vyplynuly některé obecné tendence související se zkoumanou otázkou, tedy 

strategickými řešeními tlumočníků v závislosti na jejich jazykovém a znalostním profilu: 

 

1. Odborné znalosti jednoznačně přispívají k obsahově i terminologicky přesnějšímu 

převodu původního sdělení, a to i u projevů, které nejsou krajně náročné z hlediska 

terminologie a konceptuálního pochopení. Procesní kapacita tlumočníkům se znalostí 

tématu stačí na výběr optimálního řešení díky hloubkovému porozumění, hierarchizaci 

informací a filtrování a na jeho kvalitní formální a obsahové převedení bez zásadních 

posunů či ztrát.  

2. Direkcionalita má vliv na použité strategie a závažnost jejich dopadu na obsahovou 

stránku tlumočnického výstupu. Zde je třeba zohlednit osobní jazykové předpoklady 

tlumočníků a náročnost vstupního projevu: 

a. u odborně méně náročného projevu je vliv direkcionality u našeho vzorku 

neprůkazný. Spíše zde hrají roli osobní jazykové a znalostní předpoklady 

tlumočníků.  

b. u odborně náročného projevu se direkcionalita projevila a je dle nás způsobena 

mimo jiné menší znalostí kulturních právních specifik tlumočníků pracujících 

z cizího pasivní ho jazyka. Tlumočníci s češtinou jako mateřským jazykem jsou 

schopni lepšího konceptuální pochopení i u projevu z oboru, který jim není 

blízký, nedopouštějí se zásadních významových a terminologických posunů, což 

svědčí o schopnosti efektivně obtížnou situaci řešit.  

c. u jazykově a stylisticky náročného projevu  se projevují stejné rozdíly jako u 

projevu č. 2. Nekoherentnost vyjadřování a jazyková neústrojnost činí 

tlumočníkům s češtinou jako cizím pasivním jazykem výrazně větší potíže než 

tlumočníkům s češtinou jako mateřským jazykem, což má vliv na alokaci 

procesní kapacity a na výsledná řešení. 

3. Na direkcionalitu mají vliv (kromě náročnosti projevu) kulturní a jazykové 

znalosti tlumočníků, tedy skutečnost, zda pracují ze svého pasivního cizího jazyka, 

nebo ze svého aktivního cizího jazyka. 
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4. Mezi tlumočníky s různými jazykovými a znalostními profily existují rozdíly v alokaci 

kapacity na různé fáze procesu tlumočení. Tlumočníci s omezenějšími jazykovými a 

kulturními znalostmi vynakládají více kapacity na fázi jazykového porozumění a 

konceptualizace (podle charakteristik výchozího projevu) a mají méně procesní 

kapacity na další fáze tlumočení. Z analýzy nevyplývá, že by fáze reformulace, která by 

měla být u tlumočníků pracujících do mateřského jazyka z procesního hlediska snazší, 

nedostatek procesní kapacity kompenzovala.  

5. Tlumočníci používají stejné strategie, liší se jejich celkový počet a dopad na 

tlumočnický výstup. Z naší analýzy nevyplývají zásadní rozdíly (z hlediska převodu 

obsahu a odbornosti výchozího projevu), pokud jde o použité strategie, u řešení jsou 

rozdíly v tom, jaký dopad má daná strategie na konečnou podobu řešení. 

6. Ze strategií se jeví jako zvlášť efektivní řešení jazyková komprese, vynechání 

redundantních informací, nedoplňování informací a neopakování. Všechny tyto 

strategie vedou k úspoře kognitivní strategie, což by měla být hlavní makrostrategie 

pro převod málo redundantních projevů. Všechny efektivní strategie vyžadují 

správnou hierarchizaci informací dle jejich důležitosti, což však může být v případě 

neznalosti tématu rovněž obtížné. 
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Závěr 

Disertační práce se pokusila usouvztažnit kvalitu tlumočení s kognitivním procesem 

a strategickým rozhodováním v tlumočení. Všechny tři jevy jsou ze své podstaty subjektivní, 

jsou závislé na celé řadě proměnných, které nemáme pod kontrolou, které je obtížné posoudit 

a nemožné měřit.  Empirický výzkum neměl ambici přinést absolutní či kategorické závěry. 

Použili jsme deskriptivní analýzu konkrétního vzorku tlumočníků v konkrétní situaci. 

S výsledky výzkumu je třeba nakládat jako s podpůrnými nástroji pro analýzu dalších 

jedinečných tlumočnických situací.  

Kvalita tlumočení nesporně souvisí s alokací procesní kapacity v závislosti na kognitivní zátěži 

způsobené vstupním materiálem. K optimálnímu využití zdrojů tlumočníkům slouží strategické 

chování, které je třeba nastavit a upravovat v závislosti na této kognitivní zátěži dle osobních 

předpokladů tlumočníka a externích tlumočnických podmínek. Dobrá znalost a uvědomění 

si všech relevantních faktorů tlumočníkům umožní vybrat makrostrategii na úrovni celého 

projevu v závislosti na jeho charakteristikách a následně používat vhodné mikrostrategie 

pro řešení konkrétního problému. Strategie a rozhodovací proces závisí kromě externích 

podmínek, například na typu textu, i na osobních znalostních predispozicích tlumočníka, které 

usnadňují konceptuální pochopení výchozího sdělení, tedy vytvoření si adekvátního 

mentálního obrazu.  

Z hlediska direkcionality u kognitivně náročných projevů s kulturně vázanými reáliemi mají 

tlumočníci pracující ze svého rodného jazyka nespornou výhodu z hlediska konceptuálního 

porozumění, která jim umožňuje i vhodnou reformulaci do cílového jazyka. Nezdá se, 

že by tlumočníci pracující z cizího pasivního jazyka byli schopni dostatečně kompenzovat 

vyšší procesní nároky na fázi porozumění procesní kapacitou ušetřenou ve fázi reformulace. 

U kognitivně méně náročných projevů není tento rozdíl tak významný. U tlumočníků 

pracujících z cizího pasivního jazyka se častěji objevovaly potíže s porozuměním a museli řešit 

závažnější problémy, které měly zásadnější dopady na konečnou podobu tlumočnického řešení.   

Poznatky vyplývající z teoretické i empirické části práce jsou podle nás užitečné pro praxi, 

neboť ukazují vliv kognitivní zátěže na tlumočnická řešení v jednotlivých fázích tlumočení. 

Tlumočník tak může na základě této znalosti rozhodovat fundovaněji, a tedy i efektivněji. 

Pro výuku tlumočení může být práce přínosná v tom, že ukazuje důležitost strategického 

rozhodování a výběr správného řešení na základě momentálních podmínek, což je jedna 

z dovedností, kterou by si měli studenti osvojit. Doufáme, že práce přispěje také k rozvoji 

teoretického výzkumu v oblasti kvality tlumočení v České republice.  
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