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Mgr. Alena Pohludková: Převod mluvních aktů ohrožujících tvář na příkladu simultánního 

tlumočení projevů v Evropském parlamentu 

Posuzovaná diplomová práce má teoreticko-empirický charakter a věnuje se tlumočnickému tématu: 

práci simultánních tlumočníků s mluvními akty ohrožujícími tvář (FTA) při tlumočení v Evropském 

parlamentu (EP). K tématu diplomantku inspirovala studie Cédrica Magnifica a Barta Defrancqa 

„Impoliteness in Interpreting: A Question of Gender?“. Ve své práci na ni diplomantka odkazuje, 

metodologicky se jí inspiruje a porovnává s ní své výsledky. 

V teoretické části diplomantka popisuje různá pojetí zdvořilosti a konkrétně konceptu tváře a mluvní 

akty, které mohou vést k jejímu ohrožení (např. Goffman, Leech). Zabývá se také rolí (ne)zdvořilosti 

v komunikaci (např. Culpeper, Tracy). Oceňuji, že diplomantka reflektuje, jak na současné polarizované 

politické scéně komunikace reálně probíhá, a tedy i fakt, že nezdvořilost vůči oponentům může být 

příznivci určitého politika vnímána jako klad (str. 22). 

Dále se diplomantka v teoretické části zabývá specifiky zdvořilosti v mezikulturní komunikaci a rolí 

tlumočníka coby aktivního účastníka této komunikace; zmiňuje také důležitost kontextu při 

interpretování i práci s FTA. Pozitivně hodnotím, že v případě tlumočení v EP diplomantka nepracuje 

pouze s konceptem kulturně vázaných pravidel zdvořilosti, ale i s konceptem „komunity praxe“, v níž 

se společná pravidla vyvinou i mezi uživateli různých jazyků (str. 18). Toto pojetí odpovídá realitě EP, 

kde často tlumočníci pracují mnoho (desítek) let, žijí v Bruselu a lze tedy předpokládat, že jejich kulturní 

komunikační specifika se v tomto multikulturním prostředí poněkud obrousí. 

Z tohoto pojetí diplomantka vychází i při interpretaci výsledků – ovšem ne vždy konzistentně. Na str. 57 

konstatuje, že odchýlení od nepřímého adresování obsaženého v původní promluvě při tlumočení do 

angličtiny je známkou toho, že nad kulturními normami dané jazykové oblasti převládly normy 

komunity praxe. Na str. 60 má ovšem tendenci rozdíly mezi svými výsledky a výsledky studie Magnifica 

a Defrancqa vysvětlit právě rozdílnými kulturními zvyklostmi (i proto jsem ráda, že jako další vysvětlení 

nabízí také rozdílnou rychlost tlumočených projevů). 

Diplomantka mimoto několikrát při hodnocení tlumočení do angličtiny vychází z předpokladu, že 

tlumočníky jsou britští rodilí mluvčí a řídí se tedy britským pojetím zdvořilosti (str. 56, 61). Členy 

anglické kabiny v EP však mohou být kromě Britů i Irové, může se jednat o tlumočníky s mnohaletými 

zkušenostmi z jiných jazykových prostředí, včetně multikulturního prostředí EU, což může jejich 

vnímání zdvořilosti ovlivnit (viz výše). Dávat rovnítko mezi angličtinu a britské pojetí zdvořilosti tedy 

považuji za příliš zjednodušující. 

V empirické části práce si diplomantka klade výzkumnou otázku „Jak simultánní tlumočníci při 

tlumočení plén EP pracují s akty ohrožujícími tvář?“ Při jejím zodpovězení pracuje se 

španělskými projevy na plenárních zasedáním EP. Výběr projevů se řídí čtyřmi kritérii: projev obsahuje 

(potenciální) FTA, byl prosloven rodilým mluvčím, je tlumočen napřímo (nikoli přes pilotáž) a není příliš 

rychlý. U posledního kritéria bohužel z práce není zřejmé, zda autorka kvůli rychlosti vyřadila i jiné 

projevy než ty, v nichž byl na přílišnou rychlost řečník explicitně upozorněn. 



Oceňuji, že přímost tlumočení diplomantka nejen posuzovala podle délky posuvu, ale také 

konzultovala přímo s tlumočníky v EP. Považuji však za problematické, že v práci neřeší možnost, že by 

se v některých případech u tlumočení do angličtiny mohlo jednat o tlumočení do cizího jazyka (retour). 

Byť by tuto možnost považovala za málo pravděpodobnou, jistě by si v práci zasloužila zmínit, včetně 

možného vlivu na výsledky výzkumu. 

Přetlumočení identifikovaných FTA diplomantka rozděluje do pěti různých kategorií podle toho, zda 

byl účinek FTA zachován, vypuštěn nebo nějakým způsobem modifikován. Zde spatřuji zřejmě největší 

metodologickou slabinu práce – diplomantka explicitně neuvádí, jak k hodnocení účinku 

přetlumočených FTA přistupovala: zda se např. u hodnocení anglického přetlumočení spoléhala čistě 

na svůj úsudek, nebo konzultovala s rodilým mluvčím; zda je to vůbec potřeba vzhledem k tomu, že 

řada příjemců přetlumočení v EP sami nejsou rodilí mluvčí atd. Osobně mám jisté pochybnosti např. 

u převodu projevu 4): španělské „lamentable“ není převedeno jako odpovídající anglické „regrettable“, 

ale jako „very, very sad“; diplomantka to klasifikuje jako zachování účinku původního FTA (str. 35); já 

si ovšem kladu otázku, zda použití nižšího rejstříku (sad) v kombinaci s opakováním „very“ původní FTA 

naopak nezesiluje. 

Pozitivně hodnotím, že při interpretaci výsledků autorka reflektuje svou vlastní tlumočnickou 

zkušenost a připouští, že výsledné přetlumočení může být ovlivněno řadou různých faktorů a ne vždy 

se tedy nutně jedná o vědomou práci s FTA (str. 46, 49, 50). Nezmiňuje ovšem jeden faktor, který může 

práci s FTA právě v prostředí EP ovlivnit, a tím je fakt, že tlumočníci do angličtiny mohou při převodu 

zohledňovat i to, že tlumočí i (dost možná hlavně) pro nerodilé mluvčí. 

Pozitivně hodnotím návrh v diskusi doplnit tento či podobný výzkum na jiném jazykovém páru 

o rozhovory se samotnými tlumočníky, což by mohlo pomoci osvětlit, do jaké míry skutečně s FTA 

pracují vědomě. 

Co se týče formální stránky práce, diplomantka používá v textu nekonzistentně slovo „maxima“ (někdy 

v ženském, jindy v mužském rodě). Domnívám se, že v grafu 2 na str. 43 jsou u „Zachování“ uvedeny 

špatné hodnoty. Rovněž bych ocenila, kdyby byly v rámci celé práce v grafech sloupce pro češtinu 

a angličtinu vždy stejnou barvou. Na str. 43 diplomantka porovnává procentuální hodnoty pro češtinu 

a angličtinu: jedná se o rozdíly v procentních bodech (p. b.), autorka je ovšem značí procenty (%). 

Náměty pro obhajobu: 

 Jak velkou roli hraje v prostředí EP kulturně vázané pojetí zdvořilosti oproti pravidlům 

„komunity praxe“? Může se to nějak lišit u tlumočení do češtiny a do angličtiny? 

 Je možné, že by se v případě tlumočení do angličtiny jednalo o retour? Pokud ano, ovlivnilo by 

to nějak výsledky výzkumu? 

 Jak jste postupovala při posuzování síly účinku přetlumočených FTA? Bylo by možné tento 

postup nějak vylepšit? 

Diplomovou práci předběžně hodnotím známkou velmi dobře. Výsledná známka bude záviset na 

průběhu obhajoby.  

 

V Praze dne 21. 6. 2020                   Mgr. Kateřina Ešnerová 


