
Posudek diplomové práce 

Bc. Barbara Žáčková: Tlumočení pro média v České republice 

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

mediálního tlumočení v Česku. Jejím cílem je zmapovat, jakým způsobem probíhá tlumočení 

v českých veřejnoprávních médiích (Česká televize a Český rozhlas), a to na základě analýzy 

tlumočených pořadů a rozhovorů s praktikujícími tlumočníky. Za velký přínos předkládané 

práce považuji skutečnost, že zpracovává zajímavé a aktuální téma, které doposud nebylo 

v českém prostředí 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 teoretické 

části na sebe plynule a logicky navazují. Práce obsahuje jen minimální počet překlepů či 

problémů s interpunkcí. 

Teoretická část se věnuje mediálnímu tlumočení: zmiňuje krátce jeho historii, dále se 

soustředí na jeho charakteristiky a pracovní podmínky a vymezuje tlumočení pro média vůči 

tlumočení konferenčnímu, popisuje často tlumočené události a neopomíjí ani stres či kvalitu 

mediálního tlumočení.    

Velmi pozitivně hodnotím metody, které diplomantka zvolila ke sběru dat. Polostrukturované 

rozhovory a studium archivní materiálů přinesly autorce velmi zajímavá fakta, která důkladně 

zanalyzovala. Pozitivně hodnotím i volbu respondentů (zohledněno bylo hned několik důležitých 

kritérií: interní vs. externí tlumočník, televize vs. rozhlas, angličtina vs. němčina). Výzkumné 

otázky (str. 21) jsou jednoznačně naformulovány a dobře zdůvodněny. 

Empirická část práce nejdříve obecně shrnuje tlumočení pro média v ČR, za velmi přínosnou 

považuji část vycházející z rozhovorů, která je zaměřena především na rozdíly mezi 

konferenčním a mediálním tlumočením a na stres. Dále se pak práce věnuje tlumočení pro 

Českou televizi a pro Český rozhlas, následují nejprve obecné informace týkající se obou 

institucí, a poté je důraz kladen na vlastní tlumočení (informace pocházejí především od 

respondentů) – pozornost je věnována pracovním podmínkám, typům tlumočení a jaká je 

vůbec politika tlumočení daného média. Kapitulu pak vždy uzavírají konkrétní příklady 

význačných tlumočených událostí.  

Práce se snažila zjistit, jaké jsou typy tlumočených projevů a v jakých pořadech se v České 

televizi a v Českém rozhlase pravidelně tlumočí a co je pro ně charakteristické? Diplomantka 

v závěru shrnuje (str. 83–84), že v České televizi se pravidelně simultánně tlumočí v pořadu Hyde 

Park Civilizace, ve večerním pořadu Události, komentáře a také ve zpravodajském proudu ČT 24, 

jde zpravidla o témata politická, ekonomická, vědecká či kulturní, převažuje simultánní tlumočení 

do češtiny, nechybí ani tlumočení do českého znakového jazyka. Oproti tomu v Českém rozhlase 

jde hlavně o oblast kultury (např. Art Café na ČRo Vltava), kombinuje se konsekutivní i 

simultánní tlumočení (také šušotáž). 

Pokud jde o pracovní podmínky tlumočníků v médiích a to, co je pro tento typ tlumočení 

specifické, shodují se respondenti na následujícím (str. 82): 

Pracovní podmínky jsou oproti konferenčnímu prostředí ztížené. Tlumočníci nemají k 

dispozici klasickou tlumočnickou kabinu, ale sedí v hlasatelně nebo ve studiu a zvukové podmínky 

mnohdy nejsou optimální. Pokud se jedná o přenášený zahraniční projev, sledují jej tlumočníci z 

monitoru. O tlumočení se ví relativně krátkou dobu dopředu a tlumočníci tak musí být velmi flexibilní. 

Pro mediální tlumočení je dále charakteristická vysoká exponovanost, protože produkt mohou 

poslouchat desetitisíce až statisíce osob. Na mediální tlumočení jsou kladeny vysoké nároky a diváci 

tlumočnický produkt srovnávají s projevem moderátorů a hlasatelů, kteří zprávy předčítají, aniž by si 

byli vědomi těžkostí, kterým tlumočníci čelí. S tím souvisí i ve většině případů vyšší pociťovaný stres. 



Diplomantka rovněž navrhuje náměty pro budoucí výzkum (str. 81), např. zaměřit se na 

tlumočení sportovních přenosů nebo sportovních tiskových konferencí nebo využít metodu 

observace. 

Diplomová práce Bc. Barbary Žáčkové nesporně splnila stanovený cíl a může posloužit jako 

inspirace pro další výzkum. Výsledky práce mohou být představeny ve formě konferenčních 

příspěvků či odborných studií. 

 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě a předběžně ji 

hodnotím známkou „výborně“. 

 

V Praze 20. června 2020  
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