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Bc. Iva Vávrová: Role tlumočníka v komunikační situaci a její explicitní projevy 

 

Teoreticko-empirická diplomová práce Bc. Ivy Vávrové se zabývá tématem, jež translatologický výzkum 

doposud spíše opomíjel. Zaměřuje se na role tlumočníka v konkrétní komunikační interakci mimo 

poměrně hojně probádané oblasti komunitního a soudního tlumočení, a sice v tlumočení před publikem, 

konkrétně během konsekutivně tlumočených besed na festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Práce 

má 113 stran + 33 stran příloh (ty tvoří transkripty k případovým studiím).  

V teoretické části diplomantka nejprve představuje specifika dialogického tlumočení obecně a konkrétně 

pak tlumočení na filmových festivalech. Následně syntézou dosavadního stavu zkoumané problematiky 

dospívá k formulování teoretického aparátu, který jí poslouží jako nástroj analýzy v empirické části práce. 

Postupuje přitom od obecnějších otázek rolí v tlumočení (s důrazem na koncept viditelnosti a pojetí rolí 

jako činností) přes pragmatický koncept práce s tváří až po jazykový management, jehož zkoumání se 

zaměřuje především na práci s normami a očekáváními. 

Empirická část práce má podobu tří případových studií – tlumočených besed, jež jsou součástí filmového 

festivalu –, v nichž autorka analyzuje interakce explicitně zdůrazňující roli tlumočníka z pohledu práce 

s tváří a jazykového managementu. Zdrojem poznání toho, jak účastníci komunikace utvářejí a vnímají 

roli tlumočníka, jak sám tlumočník nahlíží na svou roli a jak řeší situace ohrožující jeho tvář, jsou vedle 

konverzační a pragmatické analýzy rovněž rozhovory s tlumočnicemi, jež diplomantka pořídila 

bezprostředně po zkoumaných interakcích. 

Z případových studií vzešla celá řada pozoruhodných zjištění, jež diplomantka utřídila v diskuzi, kterou 

považuji za obzvlášť zdařilou část celkově velmi hodnotné práce. Tak především se ukázalo, že tlumočnice 

se výrazně orientují na to, aby v interakci zabíraly co nejméně prostoru (pod dojmem jisté zbytnosti své 

práce, kdy u většiny účastníků filmových besed na společensky závažná témata lze předpokládat 

dostatečnou znalost angličtiny), a uchylují se proto k jazykové ekonomii, eliminaci redundancí a rychlému 

tempu řeči. V případě výrazného ohrožení své tváře se pak tlumočnice mnohdy orientují na protikladnou 

normu aktivní účasti komunikace. Zároveň se zkoumané tlumočnice orientovaly také na normu 

maximálního přenosu informací, už proto, že reakce ostatních účastníků interakce na odchylku od této 

normy mohou výrazně ohrozit tvář tlumočníka.  

Analýza dále naznačila, že ačkoli normy mají jednoznačný vliv na práci s tváří, působení je vzájemné, 

neboť práce s tváří zase pomáhá utvářet normy. Ze všech účastníků komunikace se tlumočník zpravidla 

nejvíce orientuje na tvář hosta, jelikož právě ten bývá na tlumočení nejvíce závislý. Faktorem, který může 

mít výrazně negativní vliv na tvář tlumočníka v rovině nejen profesionální, ale i sociální a lidské, je jistý 

tlak pramenící z již zmíněného dlouhodobého pocitu zbytečnosti a nenaplněné touhy nabízet ostatním 

účastníkům komunikace pozitivní hodnoty.  

Pokud jde o role, jež na sebe bere tlumočník filmových besed, převládala koordinace komunikace, byť 

vnímání důležitosti této role se u respondentek výrazně lišilo. Tlumočnice dále zvyšovaly efektivitu 

komunikace, naopak k vysvětlování kulturních, kontextových a situačních specifik ze strany tlumočnic 

nedocházelo, neboť tato role ve zkoumaném typu interakce náleží především hostu a moderátorovi. Tím 

se filmové besedy odlišují od komunitního tlumočení, kde se vysvětlování zmíněných specifik očekává 

právě od tlumočníka. Zcela zásadním zjištěním je pak to, jak velký vliv na nastavení situace a atmosféry, 

a potažmo ohrožování či naopak posilování tlumočníkovy tváře má moderátor besedy a jeho cíle, svůj 



výrazný vliv má také host a složení publika (a z něho vyplývající interaktivita debaty a potřeba využívat 

tlumočení). Vzhledem k proměnlivosti těchto faktorů pak tlumočnice nemají shodnou představu o tom, 

na jaké role a normy se orientovat, k harmonizaci norem a očekávání mezi moderátorem, hostem a 

tlumočníkem před započetím akce přitom z provozních důvodů téměř nedochází. Přestože schopnost 

vypořádat se s proměnlivými situacemi a nestabilními normami a očekáváními patří ke standardnímu 

okruhu dovedností profesionálního tlumočníka, přimlouvá se diplomantka za podrobnější zadání ze 

strany organizátorů akce, už proto, že festivaloví tlumočníci se rekrutují z řad studentů či čerstvých 

absolventů. 

K obsahu celé práce nemám žádné připomínky. Úvodní zasazení, přehled současného stavu výzkumu a 

výklad teoretického aparátu se opírá o skutečně úctyhodné množství současné literatury z oblasti teorie 

tlumočení, jazykového managementu, konverzační analýzy apod. Stejné uznání zaslouží také promyšlená 

metodologie a precizní analýza dat, z níž je patrná schopnost uvádět jednotlivá zjištění do vzájemných 

souvislostí a interpretovat je ve světle dosavadních poznatků představených v teoretické části práce. 

Rovněž po formální stránce je práce zvládnuta výtečně, s potěšením kvituji, že autorka zjevně věnovala 

patřičnou péči redakci textu, překlepy, interpunkční chyby či stylizační nedostatky jsou totiž vzácné. 

Naopak bych na tomto místě rád ocenil čas a úsilí, které diplomantka musela nepochybně vynaložit při 

tvorbě transkriptů. 

Závěr: Diplomová práce Ivy Vávrové splnila měrou vrchovatou očekávání kladená na tento typ 

kvalifikačních prací. Způsobem zpracování dané problematiky diplomantka prokázala, že je výborně 

obeznámena s dosavadním stavem bádání v této oblasti, že s prostudovanou literaturou a empirickým 

materiálem dovede velice dobře pracovat, že je schopna soustředěného a přesného výkladu veškerých 

souvislostí a v neposlední řadě je na základě zjištěných poznatků připravena formulovat doporučení pro 

praxi. Obdivuhodná je rovněž její vědecká akribie a – jako vedoucí práce dodávám – také samostatnost a 

celkový zápal. 

Z těchto důvodů diplomovou práci Bc. Ivy Vávrové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

„výborně“. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby. 

 

 

V Praze dne 29. srpna 2019      PhDr. David Mraček, Ph.D. 

                         vedoucí práce 


