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

anticipace. Jejím cílem je popsat, zda při simultánním tlumočení z němčiny do češtiny 

studenti navazujícího magisterského programu prognózují. Za velký přínos předkládané práce 

považuji skutečnost, že zpracovává zajímavé téma, které doposud nebylo v českém prostředí 

takto zpracováno, respektive nebylo aplikováno na jazykový pár němčina – čeština. 

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

je čtenářsky velmi přívětivý. Jednotlivé kapitoly na sebe plynule a logicky navazují. Po 

technické stránce obsahuje práce jen minimální nedostatky (např. špatná shoda ve spojení 

Pokud však tlumočník informaci vědomě vypustí, aby dosáhli… na str. 12 nebo sedmi rodilým 

mluvčích angličtiny či kterého se učastnici studenti na str. 27, chybějící interpunkce na str. 2 

Vavroušové, Ph.D., za vedení či mezera na str. 6 Jak říká Pöchhacker (2004:10), chybějící 

kurziva u příkladu 3 na str. 34, špatný pravopis u slova email na str. 42 či mimo závorku 

umístěné slovo syntactic na str. 47 atd.). 

Teoretická část práce se věnuje nejprve simultánnímu tlumočení, zaměřuje se na Gilův model 

úsilí a popisuje nejčastější strategie. Dále se soustředí na problematiku anticipace, především 

na jednotlivé druhy a dle čeho ji dělit. Představuje také přístup univerzalistů a bilateralistů, tj. 

zda anticipace záleží na jazykové kombinaci, a neopomíjí ani experimenty provedené na toto 

téma. Logicky nechybí zmínka o specificích simultánního tlumočení z němčiny do češtiny, 

a to se zaměřením na postavení slovesa a negativní částici nicht. 

Za velmi propracovanou považuji metodologii provedeného výzkumu. Diplomantka se 

inspirovala předchozími experimenty, definovala si jasné výzkumné otázky (str. 36–37). 

Studentka vypracovala následující typologii týkající se přesnosti anticipace inspirovanou 

Seeberem (Seeber 2001: 78): anticipace správná, přibližná, užití zástupného slova 

(placeholder), a. špatná a žádná (str. 46). Také zkoumala stimuly vedoucí k anticipaci, 

přičemž vycházela z kategorizace stimulů dle Liontouové (Liontou 2012: 204nn.), tj. 

anticipace vyvolaná znalostí standardních situací, a. vyvolaná kolokacemi, a. vyvolaná 

syntaktickými stimuly a a. vyvolaná vědomostmi tlumočníka (str. 47). Sestavený korpus 

přinesl autorce velmi zajímavá fakta, která důkladně zanalyzovala, detailně okomentovala 

a následně přehledně shrnula výsledky, k nimž dospěla (prostřednictvím názorných tabulek 

a grafů). Autorka na základě analýzy zhruba 120 minut přetlumočeného textu zjistila, „že již 

začínající tlumočníci používají k překonání syntaktických a strukturních rozdílů mezi 

němčinou a češtinou jako strategii anticipaci“ (str. 82), což se ostatně shoduje i s předchozími 

výzkumy na podobná témata. Diplomantka si je vědoma skutečnosti, že nemůže na tak malém 

vzorku vyvozovat obecné závěry. 

Diplomová práce Bc. Šárky Zouzalíkové 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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