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Bc. Barbara Žáčková: Tlumočení pro média v České republice 

Diplomová práce Barbary Žáčkové, která má charakter teoreticko-deskriptivní studie, představuje vítaný 
příspěvek k výzkumu dosud málo probádané oblasti mediálního tlumočení v České republice. Jejím cílem 

bylo zprostředkovat teoretický pohled na specifika tlumočení v médiích a především zmapovat současnost 
a nedávnou minulost tlumočení v České televizi a Českém rozhlase. 

Vytyčené cíle práce splnila. Vzhledem k absenci domácího výzkumu i teoretické literatury k tématu je 

nutno ocenit dobře strukturovanou syntézu poznatků zahraničních badatelů, zejména rakouské 
translatoložky Ingrid Kurzové. Diplomantka v teoretické části postupuje od obecné charakteristiky 

mediálního tlumočení, přes pracovní podmínky a typologii nejčastěji tlumočených pořadů až po otázky 
kvality a stresu v tomto druhu tlumočení.  

Těžištěm práce je její empirická část, za metodologický nástroj explorativního výzkumu byl vhodně zvolen 

formát polostrukturovaného rozhovoru. Ten diplomantce umožnil detailně popsat praxi tlumočení v ČT 
a ČRo pohledem sedmi tlumočníků, přičemž otázky směřovaly k jejich zkušenostem, pocitům a názorům. 

Příprava rozhovorů, jejich realizace a transkripce i samotná práce s daty rozhodně zaslouží uznání. Byli 
osloveni tlumočníci s bohatými zkušenostmi a různými pracovními jazyky, v neposlední řadě oceňuji také 

široký věkový rozptyl respondentů. Odpovědi respondentů diplomantka doplnila o informace čerpané 

z videoarchivu ČT, respektive audioarchivu ČRo, za zdařilé považuji rovněž podkapitoly o historii, poslání 
a kodexech obou médií, které pomáhají dotvářet celkový obraz zkoumané reality. S potěšením konstatuji, 

že diplomantčin výzkum přinesl řadu pozoruhodných zjištění, za nejcennější považuji poznatky o žánrové 
pestrosti tlumočených pořadů a specifických (zde značně ztížených) pracovních podmínkách tlumočníků. 

Pokud jde o obsah práce, narazil jsem na jednu nepřesnost, která se nicméně týká dějin televizního 

vysílání, nikoli teorie tlumočení: Jaroslav Dietl nebyl režisérem seriálu Nemocnice na kraji města, jak 
diplomantka uvádí na s. 37, nýbrž jeho scénáristou. Závažnější lapsus však nastal na s. 14, kde se 

v přehledu závěrů zahraničních autorů zčistajasna objevuje jedno ze zjištění vyplývajících ze samotného 
diplomantčina výzkumu, dlouho předtím, než je vůbec představena jeho metodologie. Další moje 

připomínka se týká kap. 7 „Diskuse“. V Úvodu práce na s. 2 totiž autorka slibuje, že diskuse se mimo jiné 

„zamýšlí nad tím, jak by bylo možné zlepšit pracovní podmínky tlumočníků v médiích“. To je ambiciózní 
cíl, a tyto úvahy autorka nakonec nijak podrobně nerozvíjí. Celkově je diskuse nestandardně krátká – 

žádoucí by bylo mj. vlastní závěry porovnat s poznatky představenými v teoretické části, aby tak došlo 

k organičtějšímu propojení obou částí práce. 

Po formální stránce je práce zvládnuta poměrně dobře, autorka zjevně věnovala patřičnou péči redakci 

textu neboť interpunkční chyby či stylizační nedostatky jsou spíše vzácné, více překlepů se objevuje jen 
na posledních stránkách práce. Pozor na pravopis slova brexit (opakovaně psáno s velkým písmenem, 

zjevně pod vlivem angličtiny). Závažnějším nedostatkem, který ztěžuje orientaci v práci, je rozpadlý 

systém desetinného třídění (s. 55, kde podkapitola 5.2.4 začíná oddílem 5.2.5.1, podobně s. 59, 61, 65). Na 
s. 80 pak výklad nepochopitelně končí větou „Jako příklad tohoto postupu lze zmínit.“ 

Závěr: I přes výše uvedené dílčí výhrady splňuje DP Barbary Žáčkové veškeré požadavky na tento typ 
prací kladené. Práce je dobře koncipovaná, metodologicky čistá, logicky členěná a napsaná kultivovaně a 

přehledně. Představuje kvalitní základ pro další výzkum v oblasti mediálního tlumočení v ČR. 

Diplomovou práci Bc. Barbary Žáčkové doporučuji k obhajobě a vzhledem k výše uvedeným 
formálním a obsahovým nedostatkům navrhuji prozatím hodnocení „velmi dobře“. O definitivní 

klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby. 
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