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Teoreticko-empirická diplomová práce Šárky Zouzalíkové se zabývá strategií anticipace 
(pravděpodobnostního prognózování) při simultánním tlumočení mezi němčinou a češtinou. Jedná se o 
téma, které na pozadí jazykového páru němčina a čeština dosud nebylo zpracováno. 

Teoretická část práce se věnuje simultánnímu tlumočení, Gilovu modelu úsilí a nejčastějším strategiím, 
poté se zaměřuje přímo na anticipaci. Uvádí možné druhy anticipace, představuje různé přístupy 
k tomuto fenoménu i dosud provedené experimenty týkající se této problematiky. Zmiňuje také 
specifické jevy vycházejí právě z porovnání jazykového páru němčina – čeština, a sice postavení slovesa 
na konci věty nebo postavení záporky nicht. 

Empirická část se věnuje experimentu, jehož záměrem je zjistit, zda strategii pravděpodobnostního 
prognózování využívají také studenti tlumočení. Experimentu se zúčastnily dvě skupiny studentů 
s odlišnými zkušenostmi se simultánním tlumočením. Účastníci experimentu měli tlumočit oficiální 
projev z němčiny do češtiny. Výsledky experimentu – výkony obou skupin jsou porovnány a posléze 
konfrontovány s výsledky jiných autorů při tlumočení do jiných jazyků. 

Přínos diplomové práce spatřuji především v metodologii provedeného výzkumu. Studentka si na 
začátku empirické části jasně stanovila cíle a výzkumné otázky, přičemž se inspirovala experimenty 
provedenými Jörgem (1995), Götzovou (Götz 2014) a Liontouovou (Liontou 2012). Diplomantka 
popisuje průběh experimentu, nahrávání tlumočnických výkonů i text tlumočeného projevu. Nalezené 
případy anticipace pak rozděluje dle přesnosti, k tomu využívá kategorizaci Seebera (2001), a také se 
věnuje stimulům k anticipaci vedoucím dle Liontouové (Liontou 2012). Cílové komunikáty (cca 120 
minut přetlumočeného textu) podrobně analyzuje a komentuje, věnuje se jednotlivým slovesům 
z výchozího textu. Vyhodnocení analýzy je podáno jasně, přehledně, pomocí tabulek a grafů. 

Kriticky hodnotím kapitolu 4: Specifika tlumočení z němčiny. Pomineme-li skutečnost, že specifik při 
tlumočení v rámci tohoto jazykového páru bude více (to diplomantka zcela jistě ví, měla na to ale myslet 
při pojmenování této kapitoly – vhodnější by byl konkrétnější název, který nebude zavádějící, např. 
Specifika tlumočení z němčiny z hlediska anticipace apod.), bylo by bývalo dobré pracovat se 
zavedenými lingvistickými zdroji zabývajícími se německou syntaxí (namátkou např. alespoň Engel, 
Syntax der deutschen Gegenwartssprache, 2009 a další vydání), u odstavečku o záporce nicht není 
citováno nic, vhodná by v tomto případě byla přinejmenším např. kontrastivní gramatika (Štícha 2015). 

Překlepy, chyby nebo jiné formální nedostatky se vyskytují pouze ojediněle. 

Celkově se jedná o zdařilou diplomovou práci, která splnila stanovený cíl. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci Šárky Zouzalíkové k obhajobě a navrhuji ji 
ohodnotit známkou velmi dobře, o konečném výsledku rozhodně obhajoba. 
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