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Posuzovaná diplomová práce má charakter teoreticko-empirické studie. Taťána Bačkovská si 

pro svou diplomovou práci zvolila nadčasové a v odborných tlumočnických kruzích často 

diskutované téma autokorekce coby nezbytné součásti simultánního tlumočení a hodnocení 

kvality simultánního tlumočení autentickými posluchači právě s přihlédnutím k roli zpětné 

autokorekce.  

Diplomová práce má 155 stran (práce + přílohy) a je rozdělena na část teoretickou a část 

empirickou. Obě části jsou dále členěny do jednotlivých kapitol a podkapitol. Teoretickou část 

začíná Taťána Bačkovská krátkým historickým exkurzem do dějin simultánního tlumočení a 

stručnou charakteristikou toho, co je simultánní tlumočení. Při definování a popisu 

simultánního tlumočení klade důraz na interdisciplinaritu a snaží se zasadit tuto specifickou 

činnost do kontextu dalších oborů. Následuje kapitola věnovaná pracovnímu prostředí 

simultánního tlumočníka, kde se diplomantka velmi podrobně věnuje tlumočnickým kabinám, 

jejich vybavení a technickým problémům, které mohou při tlumočení nastat a tlumočníkovi 

zkomplikovat již tak náročnou práci. Třetí kapitola je věnována samotné zpětné autokorekci. 

Autorka vychází z již existujících dostupných prací (Kopczyński, Jones, Gerver ad.) a věnuje 

se zejména předpokladům a faktorům, které musí nastat, aby zpětná autokorekce mohla 

probíhat – tedy rozdvojení pozornosti a otázce paměti při simultánním tlumočení. 

Nejrozsáhlejší, čtvrtá kapitola je celá věnována otázce kvality simultánního tlumočení, 

kritériím kvality a jejímu hodnocení. Diplomantka hned na začátku uvádí, že názory na 

posuzování kvality se liší, a proto se přistupuje k hodnocení kvality na základě různých kritérií, 

nebo různých skupin příjemců. Obsáhle popisuje výzkumy, které byly v této oblasti v minulosti 

provedeny. V posledních dvou kapitolách teoretické části si Taťána Bačkovská již připravuje 

půdu pro představení provedeného experimentu a věnuje se otázce typologie chyb a odchýlení 

od textu a vlivu stresu při simultánním tlumočení. V teoretické části diplomantka prokázala, že 

velmi dobře prostudovala odbornou literaturu, je schopna pečlivé analýzy a kritického úsudku 

a celkově problematiku spojenou s pojmovým aparátem a názory jednotlivých autorů 

zpracovala logicky a uceleně. Velmi oceňuji především jazykovou kvalitu a stylistickou úroveň 

teoretické části. Diplomantce se podařilo na poměrně omezeném prostoru předat stručně, ale 

výstižně a kultivovanou formou velké množství faktických informací. 

Na začátku empirické části definuje autorka cíl práce – zjistit vliv zpětné autokorekce během 

simultánního tlumočení na výsledný dojem autentického posluchače z řad neodborné veřejnosti 

– a v souladu s tímto cílem si stanovuje dvě otázky, na něž chce v závěru práce odpovědět: 1. 

Má zpětná autokorekce vliv na posluchačův dobrý dojem z tlumočení? 2. Jaký je vliv stresu při 

simultánním tlumočení na zpětnou autokorekci?  

Výzkumu se zúčastnilo pět studentů 2. ročníku nMgr. studia tlumočení španělštiny na Ústavu 

translatologie a 15 autentických posluchačů z řad laické veřejnosti. Experiment proběhl ve třech 

fázích – první dvě fáze se odehrály v rámci hodin simultánního tlumočení a třetí část proběhla 

v rámci atestace z předmětu simultánní tlumočení. Do hry tedy vstoupil navíc stresový faktor. 



Každý tlumočník tlumočil celkem tři projevy na podobné téma. Před každým tlumočením 

dostal na doma na přípravu základní informace k připravovanému tlumočení, včetně obtížnější 

slovní zásoby. Po skončení tlumočení tlumočníci vyplnili poměrně rozsáhlé dotazníky týkající 

se vlastního tlumočení, hodnocení projevu, přípravy na tlumočení, zkušeností s tlumočením, 

autokorekce a chyb, strategií a taktik, hodnocení tlumočení ad. Anonymizované nahrávky byly 

následně zaslány autentickým posluchačům spolu s dotazníkem pro posluchače a instrukcemi 

pro vyplnění.  

Pro účely tohoto výzkumu si diplomantka vytvořila vlastní typologii chyb a odchýlení od textu. 

U každého tlumočníka provedla transkript všech tří tlumočení, v transkriptech identifikovala 

jednotlivé kategorie a kritéria stanovená v rámci vlastní typologie, vyhodnocovala míru zpětné 

autokorekce, zaměřovala se na faktory, které mohly zpětnou autokorekci ovlivnit a následně 

výsledky porovnávala s komentáři tlumočníků a poté s dotazníkovým hodnocením 

autentických posluchačů. Na základě pečlivé analýzy výsledků dochází diplomantka k závěru, 

že experiment nepřinesl jednoznačné odpovědi na výzkumné otázky. Analýza naznačuje, že 

použití zpětné autokorekce je vysoce individuální, stejně jako přístup a hodnocení autentických 

posluchačů. 

Domnívám se, že tento závěr je pouze logickým vyústěním dvou základních problémů, které 

z mého pohledu při realizaci výzkumu nastaly. Za první problematický článek výzkumu na toto 

téma považuji skutečnost, že byla zvolena pouze jedna homogenní kategorie probandů. Autorka 

několikrát uvádí, že studenti posledního ročníku magisterského studia jsou již takřka 

profesionální tlumočníci. Avšak zpětná autokorekce, stejně jako řada dalších dovedností, jež 

jsou nezbytnou součástí simultánního tlumočení, se nezískává tím, že daný tlumočník dokončí 

či nedokončí odborné studium, ale pouze a jenom dlouhodobou soustavnou praxí, učením se 

od starších kolegů v kabině atd. Z tohoto důvodu se domnívám, že by bylo bývalo vhodnější 

zvolit buď jednotlivé probandy s odlišnou délkou praxe, nebo dvě skupiny – studenty a 

profesionální tlumočníky s x lety praxe. Za druhý slabý článek tohoto výzkumu považuji příliš 

vágní výběr autentických posluchačů a nedostatečně pevně definované podmínky jejich práce. 

V reálné tlumočnické situaci mají příjemci tlumočení vždy něco společného. Spojuje je 

minimálně událost, na které se sešli, a tím pádem i určité prerekvizity (stejný obor činnosti, 

zájem o danou problematiku atd.). Simultánní tlumočení hodnotí v reálném čase. Tuto 

skutečnost, která nebyla v tomto experimentu ošetřena, považuji za velmi důležitou. Jiné totiž 

bude hodnocení od posluchače, který se bude mít přímo na místě, bezprostředně po tlumočení, 

vyjádřit k výkonu tlumočníka, a zcela jiné bude hodnocení, pokud hodnotitel bude mít možnost 

pustit si tlumočení několikrát za sebou a pečlivě v něm hledat veškeré nedostatky, gramatické 

nesrovnalosti, vyšinutí z vazby atd.  

Domnívám se tedy, že má-li takovýto výzkum přinést nějaké konkrétní výsledky, a tím 

nemyslím pouze potvrzení hypotézy, je třeba přesně a striktně vymezit a definovat podmínky 

jeho provedení tak, aby co nejvěrněji simuloval reálné „tržní“ podmínky. To ale vyžaduje již 

určité praktické zkušenosti, které nelze požadovat a očekávat od posluchačky 4. či 5. ročníku 

studia. Naopak velmi pozitivně hodnotím kritický přístup diplomantky, která v závěrečné 

diskusi zcela brilantním způsobem prokázala schopnost vlastního kritického úsudku a došla 

sama k závěrům, proč takto postavený experiment nemohl fungovat. 

Navzdory výše uvedenému bych ráda vyzdvihla mimořádnou pečlivost a péči, kterou 

diplomantka zpracování empirické části věnovala. Celý experiment je velmi podrobně popsán, 



autorka poctivě vysvětluje každý jednotlivý krok, vše názorně doplňuje přehlednými tabulkami 

a grafy. 

Celá práce je napsána velmi kultivovaným a čtivým jazykem, o to víc působí na můj vkus 

příznakově a rušivě ponechání cizích ženských příjmení v nepřechýlené podobě. I v tomto ale 

respektuji zdůvodnění diplomantky. 

Diplomová práce Taťány Bačkovské vykazuje všechny náležitosti zdárně napsané magisterské 

diplomové práce, je zpracována pečlivě, přehledně a se zřetelnou snahou o co nejkomplexnější 

pohled na danou problematiku. I přes uvedené nedostatky, které ale, jak již bylo řečeno výše, 

nemohla diplomantka vědět ani ovlivnit, doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji 

hodnocení známkou výborně. 

V Praze dne 21.6.2020 

PhDr. Alžběta Malkovská  


