
Posudek diplomové práce 

Bc. Anna Koutská: 

Převod pasiva v simultánním tlumočení na konkrétním česko-německém materiálu 

 

Posuzovaná diplomová práce má teoreticko-empirický charakter a je věnována fenoménu 

pasivní diateze. Jejím cílem je popsat základní tendence při převodu pasiva v simultánním 

tlumočení z němčiny do češtiny na plenárních zasedáních Evropského parlamentu. Za velký 

přínos předkládané práce považuji skutečnost, že zpracovává zajímavé téma, které doposud 

nebylo v českém prostředí takto zpracováno. 

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

kultivovaným jazykem, text práce je čtenářsky velmi přívětivý. Jednotlivé kapitoly na sebe 

plynule a logicky navazují, nicméně bych doporučila z důvodu lepší koherence doplnit krátké 

úvody. Práce obsahuje jen minimální počet překlepů (např. chybí slovo práce v prohlášení), 

po technické stránce není sjednoceno psaní uvozovek v poznámkách pod čarou (např. str. 26 

a 27), odsazené delší citace je doporučováno psát menším písmem s nulovým řádkováním, 

další drobnou „vadou na kráse“ jsou některé formulace, jež jsou poměrně nominální.  

První tři kapitoly jsou teoretického rázu a věnují se nejprve charakteristikám pasiva v českém 

a německém jazyce, logicky je nazíráno také z kontrastivního hlediska. Dále popisují 

simultánní tlumočení s důrazem na situaci v EP a neopomíjejí ani základní translatologická 

východiska, tj. interference a korpusový výzkum zaměřený na tlumočení.    

Za velmi propracovanou považuji metodologii provedeného výzkumu. Diplomantka musela 

ručně sestavit korpus vhodných projevů (inspirovala se předchozími výzkumy, např. 

Chvojková 2016) obsahujících pasivní formu ve zvolené jazykové kombinaci, musela ověřit, 

že jde o přímé tlumočení a přijatelně rychlé tempo. Studentka vypracovala následující 

typologii: (1) pasivní diateze v obou jazycích, (2) pasivní diateze ve výchozím projevu 

a aktivní v cílovém projevu, (3) aktivní diateze v originále a pasivní v přetlumočení. 

Sestavený korpus přinesl autorce velmi zajímavá fakta, která důkladně zanalyzovala 

a následně přehledně shrnula výsledky, k nimž dospěla (prostřednictvím názorných tabulek 

a grafů).  Autorka zjistila, že „pasivní diateze byla převedena do češtiny v 73 % případů 

a byla přítomna ve 45 z 60 českých přísudků.“ (str. 50), což se ostatně shoduje 

i s předchozími výzkumy na podobná témata. Kromě hlavní výzkumné otázky diplomantka 

zkoumá také, zda v pasivních konstrukcích řečníci uvádějí agens, potažmo i tlumočníci? 

Pokud jde o interference, zda jsou pozitivní, nebo negativní? Či zda kopírování výchozího 

projevu souvisí např. se složitějšími strukturami v originále nebo rychlejším tempem řečníka? 

Za velmi zajímavé považuji i vedlejší zjištění týkající se doslovnosti převodu a přenesení 

modality. Studentka rovněž nabízí témata pro budoucí výzkum. 

Diplomová práce Bc. Anny Koutské 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 známkou „výborně“. 
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