
Posudek diplomové práce 

Bc. Taťána Bačkovská: Hodnocení kvality simultánního tlumočení ze španělštiny 

do češtiny na příkladu autokorekce 
 

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

autokorekce při simultánním tlumočení. Jejím cílem je „zjistit vliv zpětné autokorekce během 

simultánního tlumočení na výsledný dojem autentického posluchače z řad neodborné 

veřejnosti“ (str. 35). Za velký přínos předkládané práce považuji skutečnost, že zpracovává 

zajímavé a aktuální téma, které doposud nebylo v českém prostředí takto souhrnně 

a komplexně uchopeno. 

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. Práce obsahuje jen minimální počet překlepů či problémů 

s interpunkcí. 

Teoretická část se věnuje kabinovému simultánnímu tlumočení a pracovnímu prostředí 

simultánního tlumočeníka. Dále logicky v souladu s názvem práce rozebírá zpětnou 

autokorekci a hodnocení kvality simultánního tlumočení. Neopomíjí ani vliv stresu na 

tlumočnický výkon. Diplomantka vychází z předních teoretiků zabývajících se těmito jevy 

(např. Bühler, Kurz, Gerver, Kopczyńsky, Pöchhacker, Gile, Déjean le Féal).    

Provedený výzkum považuji za vzorový, výzkumné otázky jsou jednoznačně naformulovány 

(str. 35) a dobře zdůvodněny. Rovněž typologie odchýlení od výchozího textu je velmi přesná 

a propracovaná (str. 48). Metoda dotazníkového šetření přinesla diplomantce velmi zajímavá 

fakta, která důkladně zanalyzovala a následně přehledně shrnula výsledky, k nimž dospěla 

(prostřednictvím názorných tabulek a grafů). Především bych chtěla vyzdvihnout čas a péči, 

kterou diplomantka věnovala přípravě projevů, přepisům jednotlivých přetlumočení a 

detailnímu zhodnocení každého přetlumočení. Rovněž oceňuji, že se studentka zabývala také 

způsobem, jak si tlumočníci nasazují sluchátka. Závěr práce bohužel nepřináší jednoznačné 

odpovědi na výzkumné otázky (což není rozhodně vina autorky práce), zda má zpětná 

autokorekce vliv na posluchačův dobrý dojem z tlumočení a jaký je vliv stresu při 

simultánním tlumočení na zpětnou autokorekci? Diplomantka si je vědoma limitů výzkumu 

provedeného v rámci diplomního úkolu (např. malý počet probandů, práce pouze se studenty, 

nereálné podmínky pro posluchače atd.), a proto nabízí náměty pro budoucí bádání (str. 124). 

 

Diplomová práce Bc. Taťány Bačkovské 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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