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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autorkou zvolené téma je s ohledem na přijetí a nabytí účinnosti nového zákona o soudních 
tlumočnících a soudních překladatelích jednoznačně tématem aktuálním. 
 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 
Pro řádné zpracování tématu je třeba znát nejen příslušnou právní úpravu, nýbrž je nezbytná i 
dobrá orientace v oboru translatologie, a to jak z teoretického, tak praktického hlediska. Vše z toho 
autorka v rozsahu nezbytném pro zpracování této práce prokázala. 
 
Autorka pro zpracování tématu použila metody deskriptivní, analytickou, syntetickou 
a komparativní, která představovala jádro předložené práce. Komparace byla provedena dvojí: 
a) historická vnitrostátní; b) současná mezinárodní.  
 
 
3. Formální a systematické členění práce 
 
Diplomová práce má celkem 9 částí – úvod; tlumočení; překlad; mezinárodní úprava práva 
na tlumočení a překlad; česká úprava práva na tlumočení a překlad; porovnání právní úpravy 
zákona 36/1967 Sb. a zákona 354/2019 Sb.; zhodnocení nové právní úpravy; srovnání s Francií, 
Slovenskem a Finskem; závěr. 
 
Zvolená struktura práce má svoji logiku. Autorka postupuje od obecné části práce (úvod, vymezení 
základních pojmů tlumočení a překladu, přiblížení úpravy „práva na tlumočení“) ke skutečnému 
„jádru“ předložené práce, které představuje srovnání dosavadní a nové vnitrostátní úpravy a její 
zhodnocení; doplnění pak představuje stručná komparace s právní úpravou tří vybraných 
evropských států. 
 
Ke členění práce mám jedinou drobnou připomínku týkající se kapitoly 7, v níž autorka poněkud 
neorganicky paralelně s představením cizí právní úpravy zároveň hodnotí její optikou úpravu 
vnitrostátní. Hodnocení měla autorka věnovat závěrečnou část této kapitoly (kde ve výsledku 
jakékoliv hodnocení chybí a objevuje se až v závěru), nebo kapitolu 7 předřadit před zhodnocení 
nové právní úpravy a do této hodnocení mezinárodní komparace zařadit. 
 
 
4. Vyjádření k práci 
 
Práci považuji za kvalitní zpracování tématu, které splňuje požadavky na práce tohoto typu 
kladené. Autorka pečlivě analyzuje a hodnotí jednotlivé vybrané aspekty právního postavení 
tlumočníků a překladatelů, a to jak ve vztahu ke staré, tak nové právní úpravě. Neomezuje se 



  

přitom na pouhý popis právní úpravy, ale formuluje její problematické prvky, které následně 
kriticky hodnotí. 
 
 
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Autorka v úvodní části práce formuluje jeden z cílů 
práce tak, že jím je analýza změn, přínosů 
a problematických aspektů nového zákona. Tento cíl 
práce byl po mém soudu jednoznačně splněn. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Předložená diplomová práce je originálním 
zpracováním tématu. Automatická kontrola v tomto 
ohledu neodhalila žádné nedostatky. 

Logická stavba práce Diplomantkou zvolená systematika práce má svoji 
vnitřní logiku (srov. výše). 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

K autorkou zvolenému tématu nebyla dosud 
publikována právnická literatura ve větším rozsahu. 
S touto objektivní překážkou si však autorka 
poradila, např. využitím literatury neprávnické. 
Dotýká-li se však autorka v textu oblastí, které jsou 
v literatuře dostatečně zpracovány, mohla literaturu, 
popř. judikaturu, využít více (např. komentářovou 
literaturu k jednotlivým procesním kodexům). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantkou provedená analýza byla učiněna 
do dostatečné hloubky, která odpovídá autorkou 
zvolené struktuře práce a metodě zpracování tématu. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je vzorová. Podkapitolu 7.4 tvoří 
srovnávací tabulka několika právních úprav právního 
postavení tlumočníků a překladatelů. 

Jazyková a stylistická úroveň Rovněž z tohoto hlediska je práce napsána na velmi 
vysoké úrovni. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Předloženou diplomovou práci považuji za velmi zdařilou. Na tomto místě si dovolím formulovat 
několik (zejména konkrétnějších) připomínek, které však celkovou kvalitu práce nesnižují. 
 
Z textu není příliš patrný rozdíl mezi komunitním a soudním tlumočením (str. 8 a násl.); s ohledem 
zvolený obor by bylo vhodné zde zařadit rovněž několik vět o tlumočení a překladu v řízení před 
správními orgány. Správním orgánem je ministerstvo vnitra, nikoliv odbor azylové a migrační 
politiky (str. 10). „Profesní organizace“ tlumočníků a překladatelů by si zřejmě zasloužili ucelený 
výklad na jednom místě, včetně např. úvahy či poznámky o jejich právní povaze, postavení členů 
apod. Ve výkladu o mezinárodně právní úpravě práva na tlumočení a překlad (str. 19 a násl.) 
postrádám prameny týkající se ochrany národnostních menšin a práva užívat menšinový jazyk. 
Této oblasti se autorka sice věnuje v případě vnitrostátních pramenů (str. 23 a 24), nicméně pracuje 
pouze s primárním pramenem (Listinou základních práv a svobod); kromě toho zde chybí alespoň 
zmínka o zákoně o právech příslušníků národnostních menšin. Ohledně občanského soudního 
řízení autorka nerozlišuje problematiku placení a hrazení nákladů řízení (str. 24). Opomíjí dále, 
jak to je s možností ustanovení tlumočníka v řízení zahajovaném z moci úřední (str. 25, 68). Závěr, 
že tlumočení v občanském soudním řízení a správním řízení nezahrnuje překlad, není ničím 
podložen (co na to říká např. komentářová literatura?). Judikaturu soudů není možné bez dalšího 
považovat za pramen práva (str. 25). Otázka „odborné praxe“ (str. 36) není věcí správního uvážení, 
nýbrž otázkou výkladu neurčitého právního pojmu (srov. např. rozsudek NSS z 4. 10. 2018, 



  

čj. 2 As 94/2018-54). Opravdu je řízení o jmenování do funkce postupem podle části čtvrté 
správního řádu (str. 38), a nikoliv správním řízením (srov. např. rozsudek NSS z 4. 2. 2004, čj. 6 
A 57/2002-61).  O litevštině zjevně nelze hovořit jako o jazyce, který „žádná vysoká škola 
nevyučuje“ (str. 39), neboť tuto specializaci nabízí např. obor Východoevropská studia na FF UK. 
Existuje jeden jednací řád pro okresní a krajské soudy (str. 41). Závěr v pozn. pod čarou č. 139 je 
min. diskusní. Při překladu z některých jazyků zase bude kratší originál než překlad (str. 65). 
V podkapitole 5.10.4 se autorka příliš věnuje připomínkám pracovní skupiny a v podstatě 
nepředstavuje návrh vyhlášky, popř. jeho změny v legislativním procesu. Je skutečně udržitelný 
závěr, že ustanovení vnitřního předpisu (instrukce) je třeba považovat za „lex specialis“ 
k ustanovení zákona (str. 75)? Odklad podání nové žádosti v případě předchozích neúspěšných 
pokusů můžeme snad považovat za zákonný následek, nikoliv však „trest“ (str. 84). 
Nejvýznamnější připomínky (metodologické povahy) mám ke kapitole 7 (mezinárodní srovnání): 
autorka v úvodu nevymezuje cíle komparace, její jednotlivé prvky (tertium comparationis), nejsou 
zde citovány zdroje, chybí ucelené závěrečné hodnocení této komparace (stručně vloženo až do 
závěrečné části), autorka neodůvodňuje výběr tří konkrétních států (proč byly vybrány právě tyto). 
 
V rámci obhajoby by měla být diplomantka připravena reagovat na všechny výše uvedené 
výhrady. 
 
Otázka k obhajobě: 
 

Mohla by diplomantka na základě jak srovnání staré a nové právní úpravy, tak srovnání 
úpravy v jiných státech formulovat několik konkrétních návrhů na zlepšení nového 
zákona? 
 

 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

k obhajobě d o p o r u č u j i  

Navržený klasifikační stupeň výborně (s výhradou průběhu obhajoby)  

 
V Praze dne 13. 1. 2021 
  
 

JUDr. David Kryska, Ph.D. 
 


