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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 je věnována fenoménu tzv. 

mluvních aktů ohrožujících tvář (FTA). Podnětem k jejímu sepsání byla studie autorské dvojice 

Cédric Magnific a Bart Defrancq „Impoliteness in Interpreting: A Question of Gender?“ (2016), 

avšak diplomantka se zaměřuje na jazykovou kombinaci španělština–čeština a španělština–

angličtina. Jejím cílem je zjistit, „[j]ak simultánní tlumočníci při tlumočení plén EP pracují s akty 

ohrožujícími tvář?“ (str. 27) 

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

odpovídajícím jazykem, text práce je čtenářsky velmi přívětivý. Jednotlivé kapitoly teoretické 

i empirické části na sebe plynule a logicky navazují. Práce obsahuje jen zcela minimální počet 

překlepů či problémů s interpunkcí. 

Teoretická část nejprve definuje pojem tvář, zdvořilost, nezdvořilost a mluvní akt ohrožující tvář 

– vychází z předních autorů věnujících se tomuto tématu (Bousfield, Culpeper, Goffman, Leech). 

Dále také zmiňuje roli tlumočníka, popisuje (simultánní) tlumočení v EP a vysvětluje, jaký vliv 

má na převod kontext a daná situace.  

Za velmi propracovanou považuji metodologii provedeného výzkumu. Diplomantka musela ručně 

sestavit korpus vhodných projevů obsahujících FTA ve zvolené jazykové kombinaci, musela 

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

typologii FTA (vycházela např. z Barika): Zachování (ZACH), Vynechání (VYN), Zeslabení 

(SLAB), Zesílení (SIL) a Doplnění (DOPL). Sestavený korpus přinesl autorce velmi zajímavá 

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

(prostřednictvím názorných tabulek a grafů). Logické a vhodné je užití komparativního hlediska, 

kdy diplomantka porovnávala přetlumočení španělského originálu do češtiny a angličtiny; své 

výsledky rovněž srovnala se výsledky studie, která jí posloužila jako inspirace. Diplomantka 

dospěla k závěru, že tlumočníci FTA při převodu nejčastěji zachovávají (přibližně ve 43 % při 

převodu ze španělštiny do češtiny a ve 48 % při směru ze španělštiny do angličtiny. Zajímavé je 

zjištění, že „tlumočníci do angličtiny převáděli FTA podobně jako jejich kolegyně z české kabiny, 

a to přestože kulturní normy mluvčích češtiny jsou odlišné od kulturních norem britských 

mluvčích.“ (str. 61) Zde si kladu otázku, zda je vhodné/možné argumentovat britskou zdvořilostí, 

jde-li o angličtinu jako takovou? Diplomantka tedy usuzuje, že „rozdíly v převodu FTA mezi 

českou a anglickou kabinou […] lépe vysvětluje odlišná povaha cílových jazyků.“ (str. 62) 

Diplomantka rovněž logicky dodává, že by bylo vhodné provést dotazníkové šetření či udělat 

rozhovory s tlumočníky, aby bylo možné zjistit, jak oni sami přistupují k převodu FTA. 

Náměty k obhajobě: 

 Na str. 53–54 je popisována situace, kdy tlumočnice vypíná mikrofon, neboť 

v originálním projevu zazněl dosti šokující výraz – jak by se v dané situaci zachovala 

sama diplomantka, kdyby tento úsek musela tlumočit? 

 Lze očekávat, že by výsledky výzkumu byly jiné, pokud by diplomantka zkoumala 

tlumočení projevů na jazykovém páru EN–CS a EN–ES?  

Diplomová práce Mgr. Aleny Pohludkové 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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