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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Autorka si za téma své práce zvolila analýzu rozdílů mezi dřívější (zákon č. 36/1967 Sb.) a 

novou (zákon č. 354/2019 Sb.) právní úpravou tlumočení a překladatelství. S ohledem na 

skutečnost, že nový zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích nabyl účinnosti 

k 1. lednu 2021 je téma práce velice aktuální – a to i s ohledem na skutečnost, že odborné 

právnické literatury o předmětné materii není mnoho a v relaci k nové právní úpravě zatím zcela 

absentuje. Předložená diplomová práce tak aspiruje na to, aby se stala klíčovým zdrojem 

poznání, co se týče nové právní úpravy a zajisté by mohla – v případě své širší přístupnosti -  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Jako jakékoliv téma z kategorie „zvláštní části“ správního práva, je i téma zvolené autorkou 

náročné na odborné znalosti ve vztahu k předmětné materii a také na aplikační praxi. Skutečnost, 

že autorka je současně studentkou magisterského programu „Překladatelství a tlumočniství“ na 

Filozofické fakultě UK, bylo určitě důležitým momentem k úspěšnému zvládnutí předmětné 

problematiky. Jak autorka uvádí v úvodu své diplomové práce, její text konzultovala také 

s odborníky z Ústavu translatologie FF UK.  

Lze konstatovat, že i přesto, že se jedná o téma náročné na teoretické znalosti a vstupní údaje, 

se autorka s těmito skutečnostmi vypořádala bravurně a předložila velice hodnotnou a zajímavou 

diplomovou práci.  

3. Formální a systematické členění práce 

Členění práce je přehledné. Co se týče členění formálního, je členěna do sedmi navzájem 

navazujících částí. Systematické členění sestává z uvedení do terminologie (definice a distinkce 

tlumočení a překladatelství), dále nástinu právní úpravy v rovině práva mezinárodního a 

vnitrostátního. Jádrem práce jsou části pátá a šestá, která obsahuje srování dosavadní (zákon č. 

36/1967 Sb.) a nové (zákon č. 354/2019 Sb.) úpravy předmětné problematiky.  

4. Vyjádření k práci 

Předožená diplomová práce je po obsahové stránce velice hodnotným příspěvkem k diskursu o 

právní úpravě tlumočnictví a překladatelství. Cenná je to více, že – pokud je to autorovi tohoto 

posudku známo – právní literatura se předmětné materie zatím příliš nevěnovala. Jako taková by 

předložená práce mohla být i jakýmsi průvodce po nové právní úpravě, resp. jejich vybraných 

institutech.  

Jak již bylo uvedeno výše, jádrem práce je část pátá, ve které je koncentrována komparace 

předchozí a nové právní úpravy. Autorka zde přehledným, ale přitom detailním způsobem 

analyzuje vybrané aspekty obou právních úprav. Věnuje se zde zejména vymezení podmínek pro 

výkon tlumočnické a překladatelské činnosti, právnímu režimu seznamu tlumočníků a 

překladatelů, právní povaze úkonů, které tlumočníci a překladatelé činí atd. V nazazující části 

šesté podává přehled nejvýznamnějších přínosů právní úpravy, jež nabyla účinnosti k 1. lednu 

2021,   



  

Na tomto místě je třeba vyzvednout také, že autorka do své diplomové práce zařadila také 

relativně obsáhlou část, týkající se komparace s právní úpravou zkoumané problematiky ve třech 

jiných státech EU – tedy ve Francii, na Slovensku a ve Finsku. Tato komparace je provedena dle 

mého soudu celkem vhodným způsobem a to tak, že nejprve je poskytnut přehled jednotlivých 

úpravy (s. 84-100) a následně je v přehledné tabulce nastíněno jejich srovnání v relaci 

s tuzemskou právní úpravou.  

S ohledem na rozsah diplomové práce, hloubku analýzy a na obsáhlý komparativní aparát si 

dovoluji konstatovat, že dle mého soudu předložená práce splňuje podmínky pro to, aby byla 

následně uznána jako práce rigorózní.  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autorka si v úvodu vymezila cíl srovnat předchozí a 

novou právní úpravu soudního tlumočení a 

soudního překladatelství v České republice. Lze 

konstatovat, že tento cíl byl splněn a to zejména 

v části páté (ve které do velikých detailů komparuje 

jednotlivé aspekty obou právních úprav) a v části 

šesté (která obsahuje celkovou evaluaci přínosů 

nové právní úpravy).  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce byla diplomantkou zpracována samostatně a 

nevykazuje žádné znaky plagiátorství.  

Logická stavba práce Stavba práce je logická. Autorka čtenáře nejprve 

informuje o terminologickém vymezení základních 

pojmů a následně o pramenech mezinárodního a 

vnitrostátního práva. Jádrem práce je pátá část, ve 

které poskytuje srovnání předchozí a nové právní 

úpravy soudního tlumočení a překladatelství a 

následující část šestá, ve které novou právní úpravu 

vyhodnocuje.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce se zdroji v poznamkovém aparátu je 

příkladná. Autorka pracuje také se zdroji zahraniční 

provenience. Část sedmá, která je komparací 

vybraných aspektů soudního tlumočení ve Francii, 

na Slovensku a ve Finsku, obsahuje také odkazy na 

zahraniční právní úpravy.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Zejména část pátá obsahuje velice pečlivou a 

detailní analýzu jednotlých vybraných aspektů 

právní úpravy tlumočení a překladatelství (seznam 

tlumočníků, zapisování tlumočnických a 

překladatelských úkonů, výmaz ze seznamu atd.).  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce je bezvadná. Práce obsahuje 

přehlednou tabulku (na s. 101), která si dává za cíl 

srovnat vybrané aspekty právní úpravy tlumočení 

v jednotlivých státech, které byly předmětem 

komparace.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň je na velice vysoké 

úrovni. 

 



  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Ve vztahu k obhajobě práce bych rád položil dvě otázky k předmětné materii s „přeshraničním“ 

přesahem:  

1) Jaké bude v režimu nové právní úpravy postavení tlumočníka, oprávněného ke tlumočnické 

činnosti podle právního řádu jiného státu EU? Může bez dalšího vykonávat tlumočnické 

úkony v režimu nové právní úpravy? Tento problém by mohl vyvstat zejména s ohledem na 

skutečnost, že v rámci migrace se může vyskytnout potřeba tlumočení z jazyka, pro který 

není v tuzemském seznamu tlumočník zapsán.  

2) Jakou povahu bude mít ve správní řízení, vedeném tuzemským správním orgánem, zápis o 

tlumočení provedený v cizině?  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji předloženou diplovou práci 

k obhajobě.  

Navržený klasifikační stupeň Výborně 

 

 

V Praze dne 4. ledna 2021 

 
_________________________ 

Doc. JUDr. Jakub Handrlica, DSc. 

vedoucí diplomové práce 


