
Vyjádření školitele – prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc. – k průběhu studia a k disertační práci 

Mgr. Jany Ďoubalové: 

 „Kvalita z hlediska tlumočení jako strategického rozhodovacího procesu - direkcionalita a 

strategie při tlumočení právních textů“ 

předkládané v akademickém roce 2018/2019 na Ústavu translatologie FF UK 

 

I. Hodnocení celého doktorského studia 

1) Mgr. Jana Ďoubalová nastoupila do doktorského studia v akademickém roce 2011/2012, 

tudíž vymezený čas vyčerpala skutečně stoprocentně. Tato maximální možná využitá délka 

studia byla však ku prospěchu jak samotné doktorandky, tak i Ústavu translatologie. V prvních 

třech letech splnila všechny své studijní povinnosti (oborové zkoušky a SDZK). Příprava a 

realizace doktorské disertace se poté následně poněkud protáhla, avšak výsledek je o to 

zdařilejší a vyzrálejší. Viz dále.  

2) Během doktorského studia se Mgr. Ďoubalová aktivně podílela na několika evropských 

tlumočnicky zaměřených projektech (ImPLI, ORCIT, EMCI Consortium). Konkrétně u EU 

projektu ORCIT (Online resources for conference interpreter training: www.orcit.eu) byla 

v letech 2010-2018 hlavním lokalizátorem české mutace jednotlivých výukových tlumočnických 

modulů. V projektu EMCI Consortium (www.emcinterpreting.org) působila po 4 roky jako 

(tajemnice) pravá ruka předsedkyně EMCI Konsorcia prof. Čeňkové (2013-2017) a účastnila se 

všech výročních zasedání Konsorcia univerzit EMCI jako zapisovatelka (Varšava, Terst, Paříž – 

ESIT, Paříž – ISIT).  

3) Mgr. Ďoubalová se aktivně účastnila i několika mezinárodních školení a odborných seminářů 

pro učitele tlumočení (Training of trainers ToT): Praha 2013, 2015, 2016, ELTE Budapešť 2017 

pořádaných v rámci EMCI Konsorcia, v roce 2013 absolvovala letní školu Edinburgh Interpreting 

Research Summer School EIRSS.  

4) účast na konferencích a workshopech doma i v zahraničí: Mgr Ďoubalová se v průběhu svého 

doktorského studia zúčastnila několika mezinárodních konferencí: leden 2012 – mezinárodní 

konference ImPLI – Improving Police and Legal Interpreting (Praha); září 2016 – mezinárodní 

konference ORCIT From instruction to collaboration:  technology enhanced interpreter training 

v řecké Soluni; říjen 2017 – mezinárodní konference Third International Conference on 

Interpreting Quality ICIQ 3 Granadě; září 2018 – účast na závěrečném workshopu projektu 

ORCIT na ISIT v Paříži. 

5) Publikační činnost Mgr. Ďoubalové je spojená s jejím pedagogickým působením, jelikož se ve 

svých publikovaných odborných statích věnuje  zejména metodice a didaktice konsekutivního 

tlumočení s notací a také simultánnímu tlumočení do cizího jazyka (direkcionalita), což je téma, 

jež je reflektováno i v její disertační práci.  

6)  Pedagogická činnost Mgr. Jany Ďoubalové je velmi bohatá a se širokým záběrem. Během 

doktorského studia se první tři roky podílela na výuce konsekutivního tlumočení a Úvodu do 

tlumočnické notace v rámci svých doktorandských povinností, jako externí vyučující však 

s Ústavem spolupracovala i dříve (od roku 2007). V roce 2014/2015 nastoupila na ÚTRL jako 

interní vyučující a plně se zapojila do výuky v magisterském studiu, byla pravidelně členkou 

komisí u přijímacích, průběžných i BZK. a SZZK zkoušek, oponovala a konzultovala diplomové 

práce. Kromě této pravidelné výuky v rámci magisterského studia učila konferenční tlumočení 

i v kurzech EMCI (European Masters in Conference Interpreting) pořádaných na ÚTRL, ale 

http://www.orcit.eu/
http://www.emcinterpreting.org/


v rámci Konsorcia EMCI se zapojovala do výuky a zkoušek i na partnerských univerzitách (Kluž, 

Lisabon, Westminster, ISIT, ESIT). Kromě této výuky na akademické půdě se Jana Ďoubalová 

angažovala aktivně a pravidelně i v nejrůznějších tlumočnických kurzech pro odbornou 

veřejnost (kurzy CŽV na ÚTRL), pro Jednotu tlumočníků a překladatelů, Českou komoru 

tlumočníků znakového jazyka, Masarykovou univerzitu, Italský kulturní institut atd.  

Spolu s dalšími vyučujícími ÚTRL se zapojila do spolupráce s neziskovými organizacemi v rámci 

jejich dlouhodobých projektů zaměřených na vzdělávání komunitních tlumočníků a 

interkulturních mediátorů a sociálních pracovníků: InBáze, Slovo 21 apod.  

Její pedagogické působení a didaktické kompetence vždy byly vysoce oceňovány studenty i 

všemi účastníky uvedených kurzů.   

 

II. Celkové zhodnocení disertační práce 

Předloženou disertační práci hodnotím jako vysoce kvalitní a inovativní. Mgr. Jana Ďoubalová 

se jí věnovala skutečně s obrovským nasazením, elánem a důkladností,  ale i se značnou 

teoretickou vybaveností a širokými znalostmi jak translatologickými tak tematickými, jež se 

snažila ve svém přístupu ke zpracovávanému materiálu vhodně využít a prezentovat. Jen toho 

času se v poslední fázi psaní disertace poněkud nedostávalo, takže jisté menší formální 

nedostatky (překlepy, formulace atd.), které se již ve finální fázi nestihly opravit, tvoří drobnou 

„vadu na kráse“. Jako školitelka jsem měla možnost konzultovat a osobně sledovat všechny 

fáze přípravy disertace, přípravy i průběhu experimentů i zpracování výsledků, jejich analýzu a 

diskusi a mohu říci, že doktorandka k disertaci přistupovala velmi poctivě, svědomitě a že jí 

příprava veškerých podkladů a zpracování dat z experimentů zabrala skutečně velmi mnoho 

času. 

Disertační práce logicky a umně propojuje otázku kvality tlumočení s tématem kognitivních 

procesů, jež probíhají v hlavě tlumočníka při simultánním tlumočení, s otázkou vnímaní 

produktu tlumočení a jeho kvality z pohledu posluchačů. Práce je velmi přehledně 

strukturovaná, velmi dobře vyargumentovaná, ale zároveň také čtivá. Teoretická část svědčí o 

tom, že se doktorandka s přehledem orientuje v odborné tlumočnické literatuře, zejména na 

téma kvality tlumočení a direkcionality (tzv. retour x tlumočení do mateřštiny), ale že i sama 

jako zkušená konferenční tlumočnice tyto dovednosti využívá ve své tlumočnické praxi a zpětně 

je schopná je reflektovat i v teorii. Doktorandka nejdříve analyzuje vybrané aspekty kvality 

tlumočení a výsledky dosavadního výzkumu v této oblasti, jako jsou například problémy 

s definicí kvality, kritéria hodnocení kvality a zajištění kvality, jež považuje za relevantní pro svůj 

výzkum a svůj pohled na kvalitu v tlumočení. Klade důraz zejména na kognitivní rozhodovací 

procesy a jejich efektivitu a na význam volby správné (vhodné) strategie při řešení 

tlumočnických problémů. V této souvislosti předkládá i základní pojmy související 

s kognitivními procesy v tlumočení, jako jsou pracovní paměť, kognitivní zátěž, rozhodovací 

procesy, procesní kapacita a strategie či taktiky. V empirické části dokládá doktorandka svůj 

přístup ke kvalitě tlumočení na vzorku tlumočnických výkonů tří skupin zkušených tlumočníků 

- s odlišnými jazykovými a znalostními profily (česko-anglická jazyková kombinace) a analyzuje 

jejich řešení při převodu kulturně podmíněných odborných projevů s právní tematikou. Obtížné 

situace řeší tito tlumočníci odlišně dle svých predispozic a dostupné procesní kapacity. Tento 

konkrétní výzkum ukázal, že z hlediska direkcionality u kognitivně náročných projevů s kulturně 

vázanými reáliemi mají tlumočníci pracující ze svého mateřského jazyka nespornou výhodu 



z hlediska konceptuálního porozumění, které jim umožňuje i vhodnou reformulaci do cílového 

jazyka. U tlumočníků pracujících z cizího pasivního jazyka se častěji objevovaly potíže 

s porozuměním a museli řešit závažnější problémy, jež měly následně zásadní dopad i na 

konečnou podobu tlumočnického řešení. Disertační práce tak přispívá k rozvoji teoretického 

výzkumu a myšlení v oblasti kvality tlumočení v České republice, ale je také významným 

vkladem i pro výuku tlumočení, vzhledem k tomu, že dokazuje, jak důležité je strategické 

rozhodování a výběr správného řešení na základě momentálních podmínek a konkrétní 

komunikační situace, což je jedna ze zásadních dovedností, kterou by si měli studenti tlumočení 

osvojit.  

Celkově hodnotím předloženou disertační práci jako velmi zdařilou a odborně na výši.  

 

 

III. Připomínky k disertační práci (jsou-li nějaké) - nemám 

 

IV. Případné dotazy k obhajobě – nemám (vše jsme si  s doktorandkou sdělily a vysvětlily 

během přípravy disertace). 

 

V. Závěr 

S potěšením konstatuji, že předložená disertace splňuje všechny požadavky kladené na 

disertační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěla. O 

definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.          

                                                                                                                  
23. 5. 2019                                                                                   Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.                                                   

 

 

 

  


