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ABSTRAKT 

Tato teoreticko-empirická práce se zabývá porovnáním teorie a praxe v rámci tlumočení 

pro policii. Práce má dva cíle: stanovit, nakolik jsou soudní tlumočníci v České republice 

obeznámeni s teoretickými principy a pravidly soudního tlumočení, a dále zjistit, v jaké míře 

se tyto teoretické znalosti promítají do praxe. 

 Teoretická část se zaměřuje na odbornou literaturu a etické kodexy, které se týkají právě 

soudního tlumočení. Kromě analýzy a důkladného porovnání českých i zahraničních etických 

kodexů představuje teoretická část i odborné publikace a výzkumy, které byly v rámci soudního 

tlumočení provedeny. V této části je důraz kladen na tlumočníkovu roli, která je pro výkon 

profese soudního tlumočníka naprosto zásadní, a přesto v její definici panují velké nejasnosti. 

 Empirická část má podobu kvalitativně-kvantitativní studie. Účastníky 

dvou dotazníkových šetření byli soudní tlumočníci a policisté působící v České republice. 

U tlumočníků bylo cílem ověřit, zda a do jaké míry jsou obeznámeni s teoretickými principy 

své profese a jestli se tyto poznatky překrývají s praxí. Pro tuto část byly v rámci dotazníku 

použity především modelové situace s otevřenými otázkami, které byly doplněny o uzavřené 

otázky s odpověďmi na principu Lickertovy škály. Dotazník pro policisty byl koncipován 

jako soubor uzavřených odpovědí. Jeho cílem bylo dodat prvnímu dotazníkovému šetření 

kontext a například zjistit, jaká očekávání mají od tlumočníků v jednotlivých situacích sami 

policisté. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

soudní tlumočení, tlumočení pro policii, tlumočníková role, tlumočníkova nestrannost, 

tlumočníkova profesionalita, etický kodex  



 

ABSTRACT 

This theoretical-empirical thesis compares police interpreting theory with its practice. It has 

two aims: to establish to what degree court interpreters in the Czech Republic are aware of the 

theoretical principles and rules of court interpreting, and to determine how this theoretical 

knowledge is reflected in practice. 

The theoretical part of the thesis reviews specialised literature and ethical codes that 

concern court interpreting. Aside from an analysis and a thorough comparison of Czech and 

foreign ethical codes, this part of the thesis also presents scholarly works and research 

conducted in the field of court interpreting. The main focus is the role of the interpreter, which 

is crucial for the work of court interpreters but its definition it not always clear. 

The empirical part of the thesis takes the form of a qualitative-quantitative study. Two 

questionnaires were distributed to court interpreters and police officers in the Czech Republic. 

The questionnaire for interpreters aimed to verify whether, and to what degree, they are familiar 

with the theoretical principles of their profession and whether these principles apply in practice. 

This part of the questionnaire used mainly scenarios with open-ended questions, which were 

also accompanied by close-ended questions with responses based on a Likert scale. The 

questionnaire for police officers consisted of close-ended questions. Its aim was to 

contextualize the first questionnaire and also to find out what expectations police officers have 

of interpreters in different situations. 
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court interpreting, police interpreting, the role of the interpreter, interpreter impartiality, 

interpreter professionalism, code of ethics 
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ÚVOD 

Tlumočení pro policii je velmi náročná disciplína, která klade velké nároky nejen 

na tlumočníkovy dovednosti, ale také na jeho rychlý úsudek, sociální inteligenci a morální 

integritu. Z tohoto důvodu existují závazná ustanovení, jejichž účelem je regulovat práci 

soudního tlumočníka (který jako jediný může tlumočit pro policii) a definovat prostor, 

ve kterém se tlumočník může pohybovat. Tato ustanovení však nejsou dostatečně podrobná, 

aby pokryla veškeré potenciální situace, kterým může být soudní tlumočník v rámci výkonu 

své profese vystaven. Podrobněji se proto touto problematikou zabývá odborná literatura, která 

analyzuje jak teoretické aspekty tlumočení (například morální), tak v rámci rozličných 

výzkumů i samotné jednání tlumočníků. Avšak ani mezi odborníky nepanuje v některých 

oblastech soudního tlumočení shoda a tato nejednotnost se přirozeně projevuje i v tlumočnické 

praxi. 

 Ve stále více globalizovaném světě je poptávka po soudním tlumočení čím dál větší, 

což se odráží i v nárocích na samotné tlumočníky. Je proto nutné, aby i oni sami měli jasnou 

představu o tom, jak je definována jejich role, jak by měli správně jednat v nejrůznějších 

náročných situacích a jak postupovat, aby co nejlépe dostáli všem tlumočnickým pravidlům. 

Zároveň však musí mít i jasnou představu o tom, co do jejich kompetencí nespadá. 

 Tato diplomová práce s názvem Tlumočení pro policii v České republice: porovnání 

teorie a praxe se zaměřuje na to, do jaké míry se překrývají pravidla a principy, o kterých se 

dočteme v odborné literatuře a etických kodexech, a tlumočnická praxe.  

 V teoretické části proto pokrýváme co největší množství aspektů soudního tlumočení. 

Snažíme se popsat jeho právní rámec, analyzujeme etické kodexy jak z České republiky, 

tak například z Velké Británie, USA či Austrálie. V teoretické části se dále zabýváme 

i kontroverznějšími tématy, jako je například role soudního tlumočníka. V rámci této 

problematiky nepanuje mezi odborníky shoda, proto bylo naším cílem představit co nejširší 

spektrum jednotlivých názorů. 

 V empirické části porovnáváme teoretické poznatky s praktickým výkonem 

tlumočnické profese u policie. Pomocí dvou dotazníkových šetření se snažíme zjistit, v jakých 

situacích je pro tlumočníky přirozené výše uvedené principy a pravidla dodržovat a v jakých 

situacích se naopak rozhodnou se od pravidel odchýlit či si je vyložit v závislosti na situačním 

kontextu. Za tímto účelem jsme oslovili jak zapsané soudní tlumočníky v České republice, 

tak policisty, kteří se soudními tlumočníky spolupracují. Data z druhého dotazníku nám 
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poskytla užitečné informace o širším komunikačním kontextu, ve kterém tlumočení probíhá, 

a pomohla nám popsat očekávání, která mají policisté ve vztahu k tlumočníkům.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1  Soudní tlumočení  

1.1.1 Vymezení pojmu 

Soudní tlumočení je poměrně široký pojem, který sahá daleko za hranice soudní síně. 

Pöchhacker upozorňuje, že význam tohoto pojmu se liší v závislosti na dané zemi (Pöchhacker, 

2004: 14), což vidíme i na příkladu České republiky. Soudní tlumočení zde zahrnuje jak 

tlumočení u soudu nebo například na policii, tak překlad oficiálních dokumentů. Pöchhacker 

pro větší přesnost navrhuje rozlišovat pojmy legal/judicial interpreting a courtroom 

interpreting (Pöchhacker, 2004: 14). V dosud platné české legislativě, o které hovoříme 

podrobněji v kapitole 1.2 Právní úprava soudního tlumočení v ČR, se pojem soudní tlumočník 

nevyskytuje. Nalezneme zde pouze označení tlumočník, což je osoba, která splnila všechny 

potřebné náležitosti a byla zapsána na seznam krajského soudu. Soudní tlumočník je však běžně 

používaný ustálený výraz, kterého se přidržíme i v této diplomové práci.  

 

1.1.2 Právo na tlumočníka 

Právo na tlumočníka je institut, který nalezneme v mezinárodní, evropské i české legislativě. 

Pro Českou republiku jsou v této oblasti závazné především tři dokumenty, z nichž se každý 

na danou problematiku dívá z jiné perspektivy. 

 

1.1.2.1 Listina základních práv a svobod  

V Listině základních práv a svobod spadá právo na tlumočníka pod právo na soudní a jinou 

právní ochranu. Jde o nejobecněji formulované ustanovení, které je součástí ústavního 

pořádku České republiky. Právo na tlumočníka je zakotveno v hlavě páté čl. 37 odst. 4.: „Kdo 

prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka.“1 Toto ustanovení 

se týká jakéhokoliv jednání, ať už se nacházíme v oblasti trestního, občanského nebo například 

správního práva. 

 

1.1.2.2 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

Dalším závazným, tentokrát evropským právním textem je Úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod, známá spíše pod zkráceným názvem Evropská úmluva o ochraně lidských 

práv. Pochází z roku 1950, přičemž Česká a Slovenská Federativní Republika ji ratifikovala 

roku 1992. Tento dokument upravuje právo na tlumočníka v rámci práva na spravedlivý 

 
1 Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2
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proces. Stanovuje, že každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo „mít bezplatnou pomoc 

tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem 

nemluví“.2 Z formulace vyplývá, že na rozdíl od Listiny základních práv a svobod se nyní 

pohybujeme pouze v oblasti trestního práva. 

 

1.1.2.3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU o právu na tlumočení́ 

a překlad v trestním řízení 

Posledním a zároveň nejmladším dokumentem je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/64/EU o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení.3 Směrnice Evropské unie je 

specifický nástroj harmonizace předpisů členských států. Po přijetí směrnice ji členské státy 

musí ve lhůtě stanovené obvykle samotnou směrnicí implementovat do vnitrostátního práva. 

Celý princip bychom mohli vysvětlit tak, že směrnice určí cíl, kterého každý členský stát musí 

dosáhnout, avšak takovou cestou, jakou si sám zvolí. Jak vidíme již v názvu, směrnice opět 

reguluje pouze oblast trestního práva. Jednotlivé články pak upravují například právo 

na tlumočení a překlad, odbornou přípravu nebo zajištění kvality tlumočení/překladu.  

 

1.2  Právní úprava soudního tlumočení v ČR 

1.2.1 Současná právní úprava 

Do konce roku 2020 je v České republice oblast soudního tlumočení upravena Zákonem o 

znalcích a tlumočnících (36/1967 Sb.) z roku 1967.4 Jak již název napovídá, česká legislativa 

nerozlišuje mezi tlumočníkem a překladatelem, naopak zákon platí jak pro 

tlumočníky/překladatele, tak pro soudní znalce, za což je profesními organizacemi nezřídka 

kritizován. Nejenže se profese soudního znalce zásadně liší od tlumočníka a překladatele, 

ale zákon ignoruje i podstatné rozdíly právě mezi tlumočníky a překladateli. 

 Soudního tlumočníka podle výše zmíněného zákona jmenuje ministr spravedlnosti 

nebo předseda krajského soudu, a to buď na žádost příslušné organizace, nebo na žádost 

tlumočníka samotného.5 Důležitým aktérem v procesu jmenování je Komora soudních 

tlumočníků České Republiky (KST ČR), jediná profesní organizace, která sdružuje soudní 

tlumočníky České republiky (Vorlická 2019: 18). Většina krajských soudů pro jmenovaní 

 
2 Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf  
3 Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32010L0064  
4 Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36  
5 Zákon o znalcích a tlumočnících: § 5 odst. 2: Návrhy na jmenování znalce (tlumočníka) mohou podat orgány 

veřejné moci, vědecké instituce, vysoké školy, dále organizace, u nichž pracují osoby přicházející v úvahu, jakož 

i občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo nadace, jestliže to vyplývá z předmětu jejich činnosti. 

Znalcem (tlumočníkem) může být jmenován též ten, kdo sám o jmenování požádá. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32010L0064
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36


 13 

tlumočníka požaduje absolvování jednodenního kurzu pro uchazeče, který KST ČR pořádá 

dvakrát do roka.6 V této souvislosti je však třeba dodat, že podle dosud platné právní úpravy 

tlumočník nemá na jmenování nárok.  

V zákoně dále nalezneme přímé pokyny týkající se samotného výkonu práce, jako je 

například dodržování termínů, mlčenlivost, užívání razítka a pečetě, psaní deníku apod.; stejně 

tak zákon upravuje možné přestupky a sankce. Jak uvidíme v kapitole 1.5 Etický kodex, 

některá zákonná ustanovení jsou totožná s pravidly etických kodexů. Zákon o znalcích 

a tlumočnících je doplněn Vyhláškou ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích 

a tlumočnících, která podrobně upravuje zejména problematiku odměn. 

 

1.2.2 Vybrané změny platné od 1. 1. 2021 

Jelikož Zákon o znalcích a tlumočnících z roku 1967 vykazoval mnohé nedostatky, vznikal 

v posledních letech zákon nový. V této kapitole bychom se rádi věnovali některým změnám, 

které vstoupí v účinnost 1. 1. 2021 a v mnohém ovlivní výkon práce soudního tlumočníka. Rádi 

bychom zde také popsali proces vzniku nového zákona a jeho novely, která do budoucna hraje 

naprosto klíčovou roli. Čerpat budeme především z přednášky na toto téma, která proběhla na 

podzim roku 2019 v rámci Jeronýmových dnů a kterou na svém kanále na Youtube zveřejnila 

Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP).7 

Největšího pokroku bylo v rámci legislativní úpravy dosaženo za ministra spravedlnosti 

Roberta Pelikána (2015–2018), nový návrh zákona byl pak Poslanecké sněmovně (PS) 

předložen ke schválení v březnu roku 2018. Ač se KST ČR účastnila všech jednání 

a předkládala své vlastní profesionální návrhy a připomínky, o kterých informovala na svých 

webových stránkách nebo například formou newsletterů, nebylo k odbornému názoru jejích 

členů přihlédnuto. V PS pak návrh zákona prošel všemi čteními, avšak Senát jej odmítnul jako 

celek. Díky nebývalé spolupráci tlumočníků z vícero profesních organizací, samostatně 

působících tlumočníků a členů akademické obce se podařilo sestavit pracovní skupinu, 

která navázala kontakt jak se senátory, tak s poslanci. Podle senátora Marka Hilšera byla celá 

situace velmi výjimečná tím, že předkladatel zákona přistoupil k vytvoření jeho novely, 

ještě než o vráceném návrhu hlasovala PS (ToP jaro 2020: 7). Na novele se podílela nová 

pracovní skupina, a i díky angažovanosti některých senátorů a poslanců se podařilo vytvořit 

takový text, který má z pohledu soudních tlumočníků k dokonalosti sice daleko (stále jde pouze 

 
6 Dostupné z: https://www.kstcr.cz/cz/jak-se-stat-soudnim-tlumocnikem  
7 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=DrBi-V9TdLk 
 

https://www.kstcr.cz/cz/jak-se-stat-soudnim-tlumocnikem
https://www.youtube.com/watch?v=DrBi-V9TdLk
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o novelu návrhu zákona), ale není pro celou profesi likvidační. Poslankyně Olga Richterová 

k tomuto tématu dodává, že nový zákon a jeho novela budou účinné od stejného okamžiku, 

čímž se zamezí zmatkům v praxi (ToP jaro 2020: 6). 

V prvé řadě bychom rádi uvedli změny, které jsou z hlediska výkonu práce soudního 

tlumočníka pozitivní. Již původní návrh zákona obsahoval tři zásadní změny k lepšímu: 

 

1. Oddělení profese soudního znalce a tlumočníka – díky této změně je nyní možné jednat 

efektivněji a vystupovat jménem relativně homogenní profese tlumočníků 

a překladatelů. Prosazovat zájmy jak jejich, tak znalců, kteří jsou sami o sobě velmi 

různorodá skupina, bylo dříve velmi náročné. 

2. Oddělení profese soudního překladatele a tlumočníka – jelikož práce tlumočníka 

a překladatele je v mnoha ohledech velmi odlišná, je pozitivní, že se tato rozdílnost 

projevila i v legislativě. 

3. Nárok na jmenování – jak jsme uvedli výše, podle Zákona o znalcích a tlumočnících 

z roku 1967 na jmenování soudním tlumočníkem nevzniká nárok. Toto se s novým 

zákonem mění a každý, kdo splní stanovené podmínky a o jmenování zažádá, 

se soudním tlumočníkem stane. Jelikož panuje všeobecný nedostatek soudních 

tlumočníků, je i tento třetí bod změnou k lepšímu. 

 

Odborníci z řad soudních tlumočníků se však shodli, že tímto výčet pozitivních změn 

v návrhu zákona končí. V novém textu naopak nalezneme takové změny, které by prakticky 

znamenaly zánik profese soudního tlumočníka. Opět vybíráme ty nejzávažnější: 

 

1. Velmi omezená možnost odmítnout tlumočnický/překladatelský výkon – v tomto 

ohledu vyvstává několik problémů. Nejzávažnější je situace, kdy tlumočník usoudí, 

že jeho znalosti a schopnosti na danou nabídku nestačí a že konkrétní práce je nad jeho 

schopnosti. Důležitou roli hraje také tlumočníkův psychický stav, náboženské 

či morální přesvědčení apod. V návrhu zákona je však uveden pouze taxativní výčet 

situací, kdy má tlumočník na odmítnutí právo, a nedostatečná expertíza, případně 

psychické potíže ve výčtu obsaženy nejsou (nalezneme zde například závažnou 

rodinnou situaci, závažnou zdravotní situaci aj.) Ve výčtu je také zakotvena možnost 

odmítnout zakázku na základě nepředpokládané mimořádné pracovní povinnosti, 

což se však samozřejmě nevztahuje na naplánované soukromé zakázky, dovolenou 

apod.  
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2. Archivace – zcela nová povinnost pro tlumočníka, která představuje další zatěžující 

povinnost pro každého, kdo by o tomto povolání uvažoval. 

3. Povinné pojištění – pro většinu soudních tlumočníků představuje soudní tlumočení 

pouze vedlejší činnost, pracují zároveň jako konferenční tlumočníci, vyučují na 

vysokých školách, případně jde o bývalé státní zástupce nebo advokáty. Povinné 

pojištění by pro ně proto často představovalo větší výdaje, než jaké jsou jejich příjmy 

z této aktivity.  

4. Nedostatečné navýšení tarifů současně s neúměrným navýšením sankcí. 

 

V případě, že by všechny výše uvedené body byly beze změny přijaty, zcela jistě by došlo 

k ještě většímu nedostatku soudních tlumočníků. Za těchto podmínek by totiž veškerou 

motivaci převážily zatěžující povinnosti, které by odradily nejen velkou část potenciálních 

zájemců, ale také již aktivních soudních tlumočníků. 

Jak jsme uvedli výše, novela zákona, která začne být účinná současně s novým zákonem, 

odstranila nejpalčivější nedostatky původního návrhu zákona. Přesto v odborné veřejnosti 

panuje shoda, že novelizace není dostačujícím řešením, jelikož celý koncept zákona a jeho 

základní pojmy zásadním způsobem neodpovídají aktuální situaci v soudním tlumočení. 

Avšak možnost zcela nového zákona v současnosti bohužel není reálná. 

Na závěr je třeba říci, že s nedostatečným pochopením celé profese a neuspokojivým 

ohodnocením se setkávají soudní tlumočníci i mimo Českou republiku. Ozolins uvádí, 

že profesionální soudní tlumočníci s náležitými schopnostmi, kteří si uvědomí svou pozici, 

jsou často nuceni vydat se jinou, méně složitou cestou (Ozolins 2004 cit. v Hale 2008: 100). 

 

1.3  Kdo je soudní tlumočník 

Jak jsme uvedli v předchozí kapitole, český trh se potýká s nedostatkem soudních tlumočníků. 

Důvodem však není pouze nekvalitní právní úprava výkonu této profese – soudní tlumočení je 

totiž v mnoha ohledech náročnější než tlumočení v soukromé sféře. Z toho důvodu je klíčové 

mít k dispozici vysoce vzdělané tlumočníky, kteří zajistí hladký průběh celého procesu. 

Jejich expertíza nespočívá pouze ve znalosti velkého množství odborné terminologie v cizím 

jazyce. Musí také velmi dobře znát oba právní systémy, protože v rámci správného 

zprostředkování sdělení je nutné adekvátně pracovat s někdy nemalými rozdíly mezi dvěma 

právními řády. Stejně jako při jakémkoliv jiném tlumočení i zde platí, že soudní tlumočník 

se musí neustále vzdělávat, tzn. nezaměřovat se pouze na zlepšení tlumočnických dovedností, 

nýbrž i rozšiřovat své znalosti.  
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 Odborné podmínky vzdělání soudních tlumočníků stanovilo Ministerstvo spravedlnosti 

dne 12. 12. 2011 pod č.j. 359/2011-OD-ZN/11. Potenciální uchazeče o jmenování soudním 

tlumočníkem rozdělilo do čtyř kategorií podle vzdělání, od kterého se dále odvíjejí další 

podmínky. Na webových stránkách KST ČR nalezneme veškeré požadavky zpracované 

v přehledné tabulce:8 

 

 

  

Jak vidíme v tabulce, v zásadě všichni tlumočníci musí absolvovat dvousemestrální 

kurz na právnické fakultě vysoké školy. Takový kurz nabízí například Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy (PF UK) pod názvem Doplňkové studium právních textů nebo Právnická 

 
8 Dostupné z: https://www.kstcr.cz/cz/jak-se-stat-soudnim-tlumocnikem 
 

https://www.kstcr.cz/cz/jak-se-stat-soudnim-tlumocnikem
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fakulta Masarykovy univerzity (PF MU), jejíž kurz nese název Právní minimum pro 

překladatele a tlumočníky.  

 Dvousemestrální kurz se skládá z části A, která se zaměřuje na problematiku českého 

práva. Tuto část poskytují oba výše zmíněné programy, přičemž na PF UK trvá kurz dva 

semestry (1× týdně 3 vyučovací hodiny, tedy celkem 84 hodin) a na PF MU jeden semestr 

(8 × 10 vyučovacích hodin). Naopak část B, která sestává z několika kurzů rozdělených podle 

jazyků, poskytuje pouze PF UK. Obecně však platí, že oba programy se zaměřují téměř 

výhradně na právo jako takové (ať už cizí, nebo vybrané jazykové oblasti), na odbornou 

terminologii a v závislostí na vyučujícím pouze okrajově na překlad. Tlumočení není do hodin 

zakomponováno vůbec, což se odráží i v závěrečném testu, který obsahuje část znalostní (český 

právní řád) a překladovou. Proto můžeme konstatovat, že pravidla pro jmenování soudním 

tlumočníkem jsou v ČR v porovnání s ostatními zeměmi poměrně mírná (Vorlická 2019: 22). 

KST ČR pak organizuje doplňkové vzdělávací akce a workshopy, na kterých mají 

tlumočníci možnost doplnit si potřebné znalosti a informovat se o dalších aspektech výkonu 

práce soudního tlumočníka. Jako příklad můžeme uvést Daňový seminář, Kurz práce s CAT 

TRADOS nebo kurz Korektury a revize.  

Podle současné právní úpravy však lze z povinných podmínek udělat výjimku, například 

pokud pro požadovaný jazyk neexistuje žádný zapsaný tlumočník.9 V takovém případě 

ustanoví tlumočníka orgán veřejné moci, přičemž povinností nezapsaného tlumočníka je složit 

slib, který běžně skládají soudní tlumočníci do rukou toho, kdo je jmenoval.10 

 

1.4  Doporučené postupy při tlumočení 

V této kapitole se budeme věnovat praktickým doporučením, kterými by se tlumočníci měli 

řídit. V první části představíme obecná pravidla pro soudní tlumočení, která přehledně sepsala 

 
9 Zákon o znalcích a tlumočnících: § 24 

(1) Orgán veřejné moci může ustanovit znalcem (tlumočníkem) osobu, která není zapsána do seznamu a má 

potřebné odborné předpoklady pro to, aby podala posudek (provedla tlumočnický úkon) a která s ustanovením 

vyslovila souhlas, 

a) není-li pro některý obor (jazyk) znalec (tlumočník) do seznamu zapsán, 

b) nemůže-li znalec (tlumočník) zapsaný do seznamu úkon provést, 

c) jestliže by provedení úkonu znalcem (tlumočníkem) zapsaným do seznamu bylo spojeno s 

nepřiměřenými obtížemi nebo náklady. 

(2) Takto ustanovený znalec (tlumočník) nemůže podat posudek (provést tlumočnický úkon), dokud nesložil do 

rukou orgánu, který jej ustanovil, slib podle § 6 odst. 2. 
10 Slib: „Slibuji, že při své znalecké (tlumočnické) činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou 

(tlumočnickou) činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých 

znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké (tlumočnické) činnosti 

dozvěděl.“ 
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KST ČR ve své publikaci Soudní tlumočení v teorii a praxi. V druhé části se již přiblížíme 

k empirickému výzkumu této práce a zaměříme se pouze na doporučené postupy při policejním 

výslechu. Vycházet budeme především z videí projektu Improving Police and Legal 

Interpreting (ImPLI), na kterém se podílelo šest evropských univerzit (Institut de Management 

et de Communication Interculturels, Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy, Fachhoschule Köln, Heriot-Watt University Edinburgh, Lessius University College 

Antwerp a Università di Bologna sede di Forlì).11 

 První doporučení KST ČR se týká používání osoby při tlumočení. Tlumočník by měl 

hovořit ve stejné osobě jako řečník a nepoužívat uvozovací věty typu: „Ona říká, že…“ (Soudní 

tlumočení v teorii a praxi 2007: 17). Tato rada je plně v souladu s etickými kodexy, o kterých 

jsme hovořili výše, a upozorňuje na ni i Mikkelsonová (Mikkelson 2000: 49). 

 Dalším důležitým bodem je doporučení, že by tlumočník neměl obsah interpretovat. 

KST ČR upozorňuje, že ač by tlumočníkovy úmysly byly dobré, mohl by poškodit účastníky 

dané komunikační situace. Pokud například soudce výpovědi nerozumí, musí se tlumočník 

vyslýchaného dotázat znovu (Soudní tlumočení v teorii a praxi 2007: 18). K této problematice 

se opět vyjadřuje i Mikkelsonová, která upozorňuje na to, že i když tlumočník vidí, že svědek 

položenou otázku nechápe, sám ji nesmí zjednodušovat. Uvádí následující příklad: 

 

Tempting as it may be to take a question like “If I were to inquire of 

you as to who was your treating physician at the point in time that you 

fell ill, what would your answer be?” and convert it to the more 

understandable “Who was your doctor when you got sick?”, such 

editing is unacceptable. (Mikkelson 1998: 28) 

 

 Dále KST ČR doporučuje domluvit si s řečníkem předem formu tlumočení 

(konsekutivní, simultánní, z listu atd.), přičemž dodává, že šušotáž12 je vhodná, pouze pokud 

se tlumočí maximálně pro dvě osoby (Soudní tlumočení v teorii a praxi 2007: 17). 

 Poslední téma, kterému se KST ČR věnuje, je opět v souladu s etickými kodexy – 

tlumočník by se měl vyhnout rozhovorům s oběma stranami mimo soudní síň. Druhá strana by 

takového jednání mohla zneužít a obvinit tlumočníka z podjatosti (ibid.: 18). 

 Podívejme se nyní na průběh tlumočení při výslechu. Výslech se skládá z několika částí, 

přičemž každá část má jinou dynamiku, terminologii a slouží k jinému účelu. Od toho se odvíjí 

 
11 Dostupné z: https://www.youtube.com/playlist?list=PLx15JSWFqoqCm5ycG6CKzxAQHE-YfrgIj 
12 Simultánní tlumočení šeptem bez kabiny a aparatury (Čeňková 2008: 22) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx15JSWFqoqCm5ycG6CKzxAQHE-YfrgIj
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i kolísavá náročnost tlumočení. První fáze je terminologicky náročnější, protože cílem je poučit 

účastníky výslechu – policista poučení předčítá z předem připraveného dokumentu, 

proto ImPLI doporučuje tlumočit konsekutivně po kratších úsecích bez notace. Tlumočník 

by měl zároveň kontrolovat, zda příjemce složitějšímu jazyku rozumí. Další fází je popis 

události. Zde vyslýchaná osoba popisuje svůj úhel pohledu na celou situaci a snaží se předat 

ucelenou informaci (toto samozřejmě závisí na intenci řečníka, můžeme předpokládat rozdíly 

mezi výpovědí svědka a podezřelého). Pro tuto fázi ImPLI doporučuje delší úseky promluvy 

tlumočené konsekutivně s notací. Ve třetí fázi policista klade doplňující otázky, které 

tlumočník tlumočí také konsekutivně. Zároveň však policista diktuje zápis do protokolu, 

který tlumočník tlumočí simultánně. Výslech je dále ukončen přečtením zápisu protokolu, 

který je tlumočen z listu. 

 Na videích je zřejmé, že i zde tlumočník hovoří v osobě, kterou používá řečník. Výjimka 

nastává pouze v situaci, kdy se policista obrací na tlumočníka se slovy: „Řekněte mu, že…“ 

Takovou promluvu tlumočník opět převádí v první osobě, což je naprosto logický postup. 

Ve videích však můžeme pozorovat malý rozpor s odbornými publikacemi, které uvádějí, 

že tlumočník musí zajistit takovou situaci, jaká by nastala, kdyby všichni řečníci hovořili 

stejným jazykem (Hale 2004: 9). Během výslechu totiž nastala situace, kdy policista 

s tlumočníkem řeší formální záležitosti (opisuje si údaje z občanského průkazu, dává mu 

k podpisu poučení apod.). I přesto, že se toto vyslýchané osoby nijak netýká, jsme toho názoru, 

že by ji tlumočník měl alespoň informovat o tom, co se zrovna děje. Jednak se vyslýchaná osoba 

bude cítit komfortněji, jednak bude mít k ostatním účastníkům větší důvěru. 

  

1.5  Etický kodex 

Soudní tlumočník je nezřídka jedinou osobou v místnosti, která ovládá oba jednací jazyky. 

Stává se tak velmi mocným aktérem, na kterého jsou odkázány všechny ostatní zúčastněné 

osoby. Rakouská tlumočnice Karolina Nartowska v tomto kontextu uvádí, že je v tlumočníkově 

moci měnit jak výpovědi účastníků, tak například otázky ze strany advokátů a soudců. Cituje 

Fentonovou, která říká, že tlumočníci jsou mocní aktéři „in control of the language, in control 

of two languages in fact, monopolizing the means of communication“ (Fenton 1997: 30 cit. v 

Nartowska 2015: 12). Toto potvrzuje i výzkum Nartowské, která uvádí následující příklad 

z praxe: Obžalovaný před soudem říká, že si nepamatuje, zda napadl policistu. Tlumočník 

však jeho výpověď v určitý moment přeruší a začne tlumočit. Obžalovaný má potřebu hned po 

dotlumočení doplnit informaci, že si celý incident sice nepamatuje, ale že se opravdu mohl stát 
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– toto však tlumočník nepřetlumočí vůbec. Soudce má tedy naprosto opačnou informaci, 

než kterou mu obžalovaný chtěl sdělit. Myslí si, že vyjádřením, že si napadení nepamatuje, 

obžalovaný popírá svou vinu, zatímco on ji přiznává. Toto můžeme považovat za velmi 

závažnou chybu, protože přiznání viny je pro výsledný rozsudek klíčové.  

Jak vidíme, soudní tlumočník má zvýšenou sociální, morální, a především právní 

zodpovědnost. Profesní organizace sdružující soudní tlumočníky vydávají z tohoto důvodu 

etické kodexy, jejichž ustanoveními by se měl každý zapsaný člen řídit. V problematice 

tlumočnické etiky a etických kodexů cituje Mikkelsonová Sharon Neumannovou Solowovou:  

 

A code of ethics does not propose a foundation of a morality; nor does it offer 

a comprehensive theory of social justice. Ethics is the moral philosophy 

of practice, of decisions faced in quotidian and – especially – professional life.  

(Neumann Solow 1981: 30 cit. v Mikkelson 2000: 48) 

 

Haleová je toho názoru, že pouhá existence kodexů nestačí. Je přesvědčená, že aby kodexy 

plnily svou úlohu, musí tlumočníci splňovat dva následující předpoklady: kodexy znát a umět 

je aplikovat v praxi. Proto by podle Haleové měli tlumočníci této disciplíně věnovat náležitou 

pozornost – kodexy kladou na výkon tlumočníka vysoké nároky, jimž není lehké dostát (Hale 

2007: 105). O tomto problému hovoří i Vilímek, který soudí, že největším problémem 

tlumočnického trhu v České republice a na Slovensku je nedostatečná profesionalita 

tlumočníků, kterou přičítá chybějícímu vzdělání a nedostačujícím dovednostem 

(Vilímek 2012: 6). Tento předpoklad potvrzuje i výzkum Al-Salmana, který se zabýval tím, 

do jaké míry tlumočníci respektují etický kodex. Al-Salman prokázal mimo jiné spojitost 

mezi délkou praxe v oblasti tlumočení a dodržováním kodexu, tzn. čím déle tlumočníci své 

povolání vykonávali, tím více se řídili etickými pravidly kodexů (Al-Salman 2008: 386). 

Pro úplnost je třeba dodat, že všichni tři výše zmínění autoři se zabývají tlumočnickou profesí 

jako takovou a nespecializují se na žádný typ tlumočení ani tlumočníků. Jelikož jsou však jejich 

tvrzení všeobecně platná, můžeme je aplikovat i na soudní tlumočníky, kteří stojí v centru 

zájmu této diplomové práce. 

Jsme toho názoru, že zkoumání etických kodexů je odrazovým můstkem pro výzkum role 

soudního tlumočníka, který je pro tuto diplomovou práci naprosto zásadní. V této části si proto 

nejdříve podrobně rozebereme Etický kodex KST ČR13 a dále porovnáme následující 

zahraniční kodexy: 

 
13 Dostupné z: https://www.kstcr.cz/cz/kst-cr-eticky-kodex 

https://www.kstcr.cz/cz/kst-cr-eticky-kodex
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1. National Association of Judiciary Interpreters & Translators (NAJIT): Code of Ethics 

and Professional Responsibilities (USA),14 

2. National Register of Public Service Interpreters (NRPSI): Code of Professional Conduct 

(Velká Británie),15 

3. Australian Institute of Interpreters & Translators (AUSIT): Code of Ethics and Code of 

Conduct (Austrálie).16 

 

Tyto kodexy zasadíme do kontextu dvou publikací, které se věnují mj. právě otázce 

tlumočnické etiky: 

1. Holly Mikkelson: Introduction to Court Interpreting (2000) 

2. Alicia B. Edwards: The Practice of Court Interpreting (1995) 

 

Holly Mikkelsonová je významná americká profesorka, která se od roku 1976 věnuje 

primárně soudnímu tlumočení. Na toto téma napsala několik publikací a v současné době 

vyučuje konsekutivní a simultánní soudní tlumočení na univerzitě v Monterey. 

Alicia B. Edwardsová je australská soudní tlumočnice, která své zkušenosti nasbírala 

především v USA (The Journal of Specialised Translation 2004: 117). Její kniha se vyznačuje 

poměrně nízkou mírou formálnosti a čtenáři poskytuje velmi jasně strukturované praktické rady 

ohledně tlumočnické praxe. 

 

Ač se v následujících kapitolách budeme zabývat výhradně třemi kodexy z anglofonních 

zemí, jejich obsah jsme porovnali ještě s následujícími dokumenty: 

1. Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 

Dolmetscher (ÖVGD): Berufs- und Ehrenkodex (Rakousko),17 

2. Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ): Berufs- und Ehrenordnung 

(Německo), 18 

 
14 Národní asociace soudních tlumočníků a překladatelů: Etický kodex profesní zodpovědnosti, dostupné z: 

https://najit.org/wp-content/uploads/2016/09/NAJITCodeofEthicsFINAL.pdf 
15 Národní registr tlumočníků veřejné služby: Kodex profesionálního chování, dostupné z: 

https://www.nrpsi.org.uk/for-clients-of-interpreters/code-of-professional-conduct.html 
16 Australský institut tlumočníků a překladatelů: Etický kodex a kodex chování, dostupné z: https://ausit.org/wp-

content/uploads/2020/02/Code_Of_Ethics_Full.pdf 
17 Rakouský spolek soudních tlumočníků: Profesní a etický kodex, dostupné z: 

https://www.gerichtsdolmetscher.at/Dokumente-Mitgliederbereich/Dokumente_%C3%96VGD-

Dokumente/%C3%96VGD_Berufs-%20und%20Ehrenkodex.pdf 
18 Spolkový spolek tlumočníků a překladatelů: Profesní a etický řád, dostupné z: https://bdue.de/der-

bdue/statuten/berufs-und-ehrenordnung/ 

https://najit.org/wp-content/uploads/2016/09/NAJITCodeofEthicsFINAL.pdf
https://www.nrpsi.org.uk/for-clients-of-interpreters/code-of-professional-conduct.html
https://ausit.org/wp-content/uploads/2020/02/Code_Of_Ethics_Full.pdf
https://ausit.org/wp-content/uploads/2020/02/Code_Of_Ethics_Full.pdf
https://www.gerichtsdolmetscher.at/Dokumente-Mitgliederbereich/Dokumente_%C3%96VGD-Dokumente/%C3%96VGD_Berufs-%20und%20Ehrenkodex.pdf
https://www.gerichtsdolmetscher.at/Dokumente-Mitgliederbereich/Dokumente_%C3%96VGD-Dokumente/%C3%96VGD_Berufs-%20und%20Ehrenkodex.pdf
https://bdue.de/der-bdue/statuten/berufs-und-ehrenordnung/
https://bdue.de/der-bdue/statuten/berufs-und-ehrenordnung/
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3. Société française des traducteurs (SFT): Le Code de déontologie des interprètes 

adhérents de la SFT (Francie), 19 

4. European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA): Code of 

Professional Ethics.20 

  

Po zevrubném nastudování všech výše zmíněných dokumentů můžeme konstatovat, 

že etické kodexy se v zásadě neliší v závislosti na právním systému. Ve všech textech 

nalezneme obdobné informace, které se odlišují pouze v detailech. Proto je podle našeho 

názoru dostačující v následujících kapitolách dopodrobna rozebrat pouze kodexy NAJITu, 

NRPSI a AUSITu. Některé dokumenty přitom rozlišují mezi tlumočníkem a překladatelem, 

jiné naopak pracují s pojmem soudní tlumočník jako s nadřazeným pojmem, který zahrnuje 

jak tlumočníky, tak překladatele. Zpravidla však lze říci, že pokud obě profese odděleny 

nejsou, jasně z jednotlivých ustanovení vyplývá, které profese se týkají.  

 

1.5.1 Etický kodex KST ČR 

Etický kodex vydaný Komorou soudních tlumočníků České republiky nerozlišuje 

mezi soudním tlumočníkem a překladatelem. Tato skutečnost má základ v české legislativě, 

konkrétně v dosud platném zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění platném 

do 31. prosince 2020, o kterém jsme hovořili v kapitole 1.2 Právní úprava soudního tlumočení 

v ČR. 

Etický kodex KST ČR je rozdělen do 19 bodů, v nichž nalezneme nejen závazná 

pravidla pro práci soudního tlumočníka, nýbrž také postup při stížnosti na tlumočníkův výkon 

či zmínku o tlumočníkových právech.  

 

1.5.1.1 Profesionalita  

Body č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 13 Etického kodexu KST ČR bychom mohli shrnout pojmem 

profesionalita. Tyto části kodexu upravují například otázku dodržení termínů, odmítnutí 

zakázky, pokud si je tlumočník vědom své nedostatečné expertízy v dané oblasti (nebo k úkonu 

není oprávněn), případně pokud není v jeho silách dodržet stanovený termín odevzdání. 

Nedodržení termínu již přijaté zakázky je podle KST ČR možno pouze ze závažných důvodů 

 
19 Francouzská společnost překladatelů, Etický kodex tlumočníků zapsaných u Francouzské společnosti 

překladatelů, dostupné z: https://www.sft.fr/code-de-deontologie-des-traducteurs-et-interpretes.html 
20 Evropská asociace soudních tlumočníků a překladatelů: Kodex profesní etiky, dostupné z: 

https://eulita.eu/code-ethics/  

https://www.sft.fr/code-de-deontologie-des-traducteurs-et-interpretes.html
https://eulita.eu/code-ethics/
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(nemoc, úraz apod.). S výše zmíněnou expertízou jde ruku v ruce i požadovaná kvalita 

tlumočení. Pro označení cílového textu/projevu pracuje KST ČR s pojmem funkční ekvivalent, 

což je termín poměrně široký, který klade vysoké nároky na uvážení samotného tlumočníka. 

S kvalitou souvisí i ustanovení, které zakazuje z textu cokoliv vynechat či do něj něco 

přidat (kromě poznámek tlumočníka). Toto je jedna z oblastí, ve které se podle našeho názoru 

rozchází práce tlumočníka a překladatele. Pro překladatele nepředstavuje toto pravidlo větší 

obtíže – text přeloží, odevzdá požadovaný funkční ekvivalent, který případně doplní 

tlumočnickými poznámkami v pasážích, které by podle něj mohly pro příjemce představovat 

problém při porozumění. Takový postup je však násobně těžší v průběhu tlumočení. Nejenže se 

tlumočník musí rychle rozhodovat, jaký ekvivalent se pro dané vyjádření hodí nejlépe, ale 

tlumočník je také bezprostředním svědkem možného neporozumění příjemce, který ať už 

z důvodu kulturní odlišnosti či nedostatečné znalosti právní terminologie není schopen sdělení 

zpracovat. V takovém případě je velmi často přirozenou reakcí tlumočníka dovysvětlení 

či zjednodušení textu, což je však v přímém rozporu s etickým kodexem, který sice pracuje 

s pojmem funkční ekvivalent, ale zároveň tento termín limituje zákazem přidávat či vypouštět 

části textu. Bod č. 8 kodexu stanovuje, že při zjevném neporozumění ze strany příjemce je 

tlumočník povinen o problému informovat, v následujících kapitolách, které se zabývají rolí 

tlumočníka, však uvidíme, že tento problém je velmi obsáhlý a že neexistuje univerzální 

doporučení, kterým by se tlumočník v takové situaci mohl řídit.  

Pro dosažení požadované profesionality je dále nezbytné celoživotní vzdělávání, 

tlumočník je povinen neustále zlepšovat své dovednosti a rozšiřovat své znalosti. KST ČR jasně 

říká, že „jen vysoce vzdělaný a dobře informovaný soudní tlumočník může podat kvalitní 

tlumočnický či překladatelský úkon“ (KST ČR 2015). 

Poslední body jsou spíše formálního charakteru. Tlumočník je upravený, oblečení 

i chování jsou přiměřené situaci. Jeho písemný i ústní projev je náležitě kultivovaný: tlumočník 

hovoří jasně a srozumitelně, nezasahuje do projevu řečníka, do svého projevu nevkládá vlastní 

myšlenky. Psaný projev má vzornou úpravu, tlumočník dbá na to, aby se v jeho překladu 

neobjevovaly gramatické chyby či překlepy.  

 

1.5.1.2 Mlčenlivost 

V bodech 2, 11 a 12 nalezneme předpisy týkající se tlumočníkovy mlčenlivosti. Tlumočník je 

povinen vykonat práci osobně, s poskytnutými dokumenty zachází s náležitou pečlivostí 

a zachovává mlčenlivost. V tomto ohledu je třeba si uvědomit, že výše zmíněná pravidla 

se vztahují například i na případné konzultace s jinými tlumočníky či odborníky.  
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1.5.1.3 Nezávislost a nestrannost 

Nezávislost a nestrannost (bod č. 9) jsou jedny z klíčových vlastností soudního tlumočníka. 

Je nutné mít na zřeteli, že ať už je zadavatel zakázky kdokoliv (soud, advokát apod.), tlumočník 

neslouží ani jedné straně. Nestrannost znamená například i to, že se tlumočník vyhýbá kontaktu 

se stranami mimo samotné řízení. V podkapitole 1.5.2.1.3. Nezávislost a nestrannost však 

konkrétně vysvětlujeme, že to, co se na první pohled zdá jako jasné pravidlo, je v praxi 

komplikovaný problém, kterému se věnují i odborné publikace.  

 

1.5.1.4 Ostatní body kodexu 

Ostatní body kodexu se zabývají například opravami chyb ve výchozím textu, na které je 

tlumočník povinen upozornit a které nesmí opravovat sám (bod č. 14.), dále postupem při 

stanovení smluvní odměny (bod č. 16) či řešením stížností na tlumočníka (bod č. 18). 

V neposlední řadě je třeba připomenout kolegialitu a solidárnost s ostatními tlumočníky, 

která se projeví například ve výší vyměřené odměny (bod č. 15). 

Poslední bod (č. 19) se věnuje tlumočníkovým právům. Podle tohoto bodu má tlumočník 

nárok na poskytnutí informací, které mu pomohou zorientovat se ve stávající situaci. 

Tlumočníkovi dále přísluší odpovídající odměna, která je včas vyplacena, na vypracování 

zakázky musí mít dostatek času a podle zákona o znalcích a tlumočnících má právo 

na odborného konzultanta. Pokud jsou tlumočníkovi výše uvedená práva upřena, má právo 

zakázku odmítnout.  

 

1.5.2 Porovnání vybraných etických kodexů 

V této kapitole se zaměříme na výše zmíněné zahraniční kodexy a odbornou literaturu 

zabývající se tlumočnickou etikou. Pro větší přehlednost budeme pracovat se stejným 

rozdělením aspektů tlumočnické etiky, jaké jsme využili pro přiblížení Etického kodexu KST 

ČR. Takový postup je možný především z toho důvodu, že ačkoliv se jedná o kodexy 

pocházející ze tří různých kontinentů, nalezneme mezi nimi soulad v základních principech. 

Pro úplnost je třeba dodat, že na evropské úrovni vznikly projekty, jejichž cílem bylo předpisy 

harmonizovat – ke společné právní úpravě však ještě nedošlo (Vorlická 2019: 13).  
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1.5.2.1 Společné teze 

1.5.2.1.1 Profesionalita 

Ve všech zdrojích bez výjimky nalezneme zásadu, že při převodu nesmíme z výchozího textu 

nic vynechat ani do něj nic doplnit. V kodexu AUSITu se dočteme doslova: „… interpreters 

relay accurately and completely everything that is communicated“ (AUSIT 2012: 14). Toto 

sdělení je později doplněno o poznámku, že tlumočník by měl tlumočit i vedlejší poznámky 

a komentáře jakéhokoliv účastníka a je povinen hlásit veškeré pokusy o navázání soukromé 

konverzace s tlumočníkem.21 Nalezneme zde však také dovysvětlení, že tlumočník musí nalézt 

optimální řešení pro danou situaci, a to bez vynechávek či zkreslení.22 Z této formulace podle 

našeho názoru vyplývá, že tlumočník má sice omezenou, nicméně stále reálnou možnost se 

sdělením pracovat. Mikkelsonová doplňuje, že v rámci předání celkového smyslu (meaning), 

nesmí tlumočník zapomenout ani na nonverbální prvky sdělení. Je na něm, aby odhadnul 

kulturně podmíněné aspekty a vhodně je převedl do cílové kultury. Dále Mikkelsonová opět 

připomíná, že zjednodušování není přípustné, i přesto že je takový postup v některých situacích 

tlumočníkovou přirozenou reakcí (Mikkelson 2000: 50). Edwardsová se na případnou 

modifikaci výchozího sdělení dívá z jiné perspektivy. Klíčovou zásadou je pro ni tlumočníkův 

nadhled (out of the case). Díky nadhledu bude tlumočník lépe odolávat podvědomé tendenci 

přizpůsobovat sdělení příjemci, a snáze tak dosáhne jediného cíle, kterým je podle autorky 

úplné a věrné přetlumočení (Edwards 1995: 66).  

 Důležitou roli hraje také situace, kdy tlumočník nerozumí – v takovém případě musí 

o této překážce neprodleně informovat. Pokud si je tlumočník od začátku vědom toho, že je 

zakázka nad jeho síly a není schopen dosáhnout požadované kvality, je třeba zakázku 

odmítnout. K tomuto tématu můžeme citovat například NRPSI: 

 

Practitioners who are carrying out work as interpreters shall only carry 

out work which they believe is within their linguistic and relevant 

specialist competence. (NRPSI 2016: 5) 

 

Nezanedbatelným aspektem je osoba, ve které tlumočník hovoří. Kodexy se shodují, 

že tlumočení by mělo probíhat v první osobě, a pokud tlumočník chce promluvit za sebe, měl 

 
21 Interpreters keep the participants informed of any side comments made by any of the parties or of their 

attempts to engage the interpreter in a private or any other conversation. In business or intergovernmental 

contexts where one or more parties bring their own interpreter, it is appropriate for the interpreter to relay side 

comments of the other party to his or her own party. 
22 Accuracy for the purpose of this Code means optimal and complete message transfer into the target language 

preserving the content and intent of the source message or text without omission or distortion.  
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by to dát dostatečně najevo, například přejít do osoby třetí. V kodexu NRPSI nalezneme 

taxativní výčet situací, ve kterých tlumočník smí do komunikace vstoupit.23 Mikkelsonová pak 

cituje Gila, který říká, že výběr osoby určuje i etické závazky tlumočníka: 

 

As long as the interpreter speaks in the first person … there is an 

ethical obligation to adopt the Sender-loyalty principle. (Gile 1995: 31 

cit. v Mikkelson 2000: 52)  

 

Velmi často v kodexech nalezneme také pravidla týkající se vzorné přípravy, 

dodržování termínů, reprezentativního vystupování a kvalitně odvedené práce. 

  

1.5.2.1.2 Mlčenlivost 

Každý z výše zmíněných kodexů mlčenlivost zmiňuje, avšak podrobněji ji nevysvětluje. 

V kodexu AUSITu nalezneme pouze zmínku o tom, že tlumočník podléhá přísným pravidlům 

důvěrnosti24, v kodexu NAJITu se zase dočteme, že bez povolení tlumočník o své práci nesmí 

informovat jiné osoby.25 Kodex NRPSI pak upravuje situaci, kdy tlumočník svou práci deleguje 

na kolegu či spolupracuje s korektory, konzultanty apod. – toto je možné pouze v případě 

souhlasu zadavatele.26 Mikkelsonová připomíná, že například ve Španělsku není důvěrný pouze 

obsah tlumočení, ale také identita účastníků (Mikkelson 2000: 51). 

 

1.5.2.1.3 Nezávislost a nestrannost 

Nestrannosti se věnují bez výjimky všechny kodexy, nejvíce se jí však zabývá Edwardsová, 

která poskytuje i konkrétní rady, jak nestrannosti dosáhnout. Obecně z těchto materiálů 

vyplývá, že se tlumočník nemá stýkat ani s jednou stranou, je povinen nahlásit možný střet 

zájmů, odměnu přijímá pouze od zadavatele. Velmi důležité je také zmínit, že tlumočník není 

 
23 Practitioners shall not interrupt, pause or intervene except:  

5.12.1 to ask for clarification; 

5.12.2 to point out that one party may not have understood something which the interpreter has good 

reason to believe has been assumed by the other party; 

5.12.3 to alert the parties to a possible missed cultural reference or inference; or 

5.12.4 to signal a condition or factor which might impair the interpreting process (such as inadequate 

seating, poor sight-lines or audibility, inadequate breaks etc.). 
24 Interpreters and translators are bound by strict rules of confidentiality, as are the persons they work with in 

professional or business fields. 
25 Privileged or confidential information acquired in the course of interpreting or preparing a translation shall not 

be disclosed by the interpreter without authorization.  
26 Practitioners shall not delegate work, nor accept delegated work, without the full and informed consent of the 

Principal; where practicable such consent should be in writing.  
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právník, tudíž jeho role nespočívá v udílení právních rad ani v dovysvětlování právních 

skutečností. Dodržet toto pravidlo je někdy velmi obtížné, a to především z lidského hlediska. 

Edwardsová proto tlumočníkovu nestrannost spojuje s jeho rolí v dané komunikační situaci. 

Tlumočníkova role je předat sdělení, všechno ostatní připadá jiným účastníkům. Informace 

slouží tlumočníkovi pouze k lepšímu porozumění, nikoliv k vytvoření si vlastního názoru 

(Edwards 1995: 64). Edwardsová uznává, že dosáhnout takové míry nestrannosti stojí velké 

mentální úsilí, na druhou stranu je však přesvědčena, že nemít názor má důležité výhody: 

1. Klientům se s tlumočníkem bude lépe pracovat, protože budou vědět, že je nesoudí 

ani nic nekomentuje. 

2. Pro tlumočníka je tato poloha velmi pohodlná, protože nemusí myslet na to, kdo 

spor vyhraje či jestli právě nehovoří s vrahem (Edwards 1995: 65). 

 

Abychom dosáhli naprosté nestrannosti, je podle Edwardsové nezbytné neposkytovat 

ani ty nejmenší laskavosti. Například o přestávce tlumočník nemá odpovídat na otázky ze strany 

účastníků typu „Jakou podle vás mám šanci?“. Autorka však uvádí i méně očividný příklad 

situace, ve které by se tlumočník měl zdržet jakéhokoliv jednání: Advokát nemůže přečíst číslo 

v dokumentu, protože dokument od něj leží příliš daleko. Pokud požádá tlumočníka, aby mu 

číslo nadiktoval, má se podle Edwardsové tlumočník omluvit a vysvětlit, že toto není jeho role 

(Edwards 1995: 69). Přístup Edwardsové nejlépe vystihují tato dvě její vyjádření: 

 

Don’t do small favors. Don’t do big favors. Attention to this issue helps 

keep our role clean. (Edwards 1995: 69) 

 

Our role is humble. Grandiose desires should be fulfilled in some other 

arena. (Edwards 1995: 67)  

 

1.5.2.1.4 Ostatní body kodexů 

Ze zbylých bodů stojí za zmínku problematika chyb. Zatímco kodex KST ČR se zabývá 

opravami již ve výchozím textu, cizí kodexy hovoří o chybě tlumočníka. Postup je stejný, 

jako když tlumočník zjistí, že špatně rozumí. Jakmile si uvědomí chybu, je třeba to oznámit – 

například Edwardsová doporučuje vyřešit vzniklou situaci o přestávce, a to s oběma stranami. 

Jako poslední bod je třeba zmínit solidaritu s kolegy, které se věnují kodexy AUSITu a NRPSI. 

Shodují se tak s KST ČR, která tuto problematiku taktéž upravuje. 
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1.5.2.2 Odchylky v rámci kodexů 

Jak již bylo zmíněno výše, byť zkoumané kodexy pocházejí ze tří různých světadílů, jsou si 

velmi podobné a liší se pouze v jednotlivostech. Zajímavá je však jejich perspektiva: zatímco 

NRPSI a AUSIT jsou státní organizace, NAJIT je organizací neziskovou. U prvních dvou 

zmíněných v souladu s jejich statusem nalezneme větší míru formality, větší důraz na samotnou 

organizaci a na zachování její dobré pověsti. Naopak NAJIT, která zaměstnává například 

i studenty, se prezentuje méně obsáhlým dokumentem s nižší mírou formálnosti, 

ačkoliv poslední odstavec jasně říká, že i tento dokument je pro členy NAJITu závazný.27  

 Etický kodex KST ČR pak jako jediný řeší kromě tlumočníkových povinností i jeho 

práva, která jsme zmiňovali již v kapitole 1.5.1 Etický kodex KST ČR, a zaobírá se také 

problematikou stížností na tlumočníka. Informace z obou těchto kapitol jsou pro tlumočníky 

minimálně stejně tak užitečné jako informace týkající se jejich závazků, proto hodnotíme 

postup KST ČR jako velmi logický.  

 

1.6  Role soudního tlumočníka 

Potřeba tlumočníka je neustále častější a s tímto fenoménem stoupá i počet otázek souvisejících 

s jeho rolí (Monteoliva-García 2020: 38). Role tlumočníka je proto téma, které se v odborných 

publikacích vyskytuje poměrně často. Ať už se na problematiku díváme obecně, 

nebo se zaměříme pouze na jeden typ tlumočení, z teorie i empirických výzkumů vyplývá, 

že ohledně této otázky neexistuje shoda. V této kapitole se budeme snažit popsat vývoj vnímání 

role soudního tlumočníka. Začneme staršími teoriemi, které se zabývají spíše ideálním stavem, 

a postupně přejdeme k novějším studiím, které ukazují, že v této oblasti nastává mezi teorií 

a praxí poměrně značný rozkol. 

 

1.6.1 Důvody nejednoznačného postavení tlumočníka 

Rolí tlumočníka obecně se zabývá Anderson. Ve svém článku Perspectives on the role 

of interpreter nastiňuje tři hlavní faktory, které způsobují nejednotný přístup k celému 

konceptu. I přesto že se zabývá tlumočením obecně a nerozděluje je na jednotlivé typy, jsme 

toho názoru, že se jedná o velmi užitečné výchozí body pro tuto kapitolu. 

 
27 Canon 8. Impediments to Compliance  

Court interpreters and translators shall bring to the Court’s attention any circumstance or condition that impedes 

full compliance with any Canon of this Code, including interpreter fatigue, inability to hear, or inadequate 

knowledge of specialized terminology, and must decline assignments under conditions that make such 

compliance patently impossible.  
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První bod označuje Anderson termínem tlumočník jako bilingvní mluvčí.28 

Upozorňuje na to, že i kdyby tlumočník byl vychováván dvojjazyčně, pravděpodobně bude mít 

vždy jeden jazyk silnější. Z tohoto důvodu se bude tlumočení do tohoto jazyka poměrně 

zásadně lišit od tlumočení z něj. Dále je třeba si uvědomit, že tlumočník bude mít tendenci 

identifikovat se spíše s tou stranou, která hovoří jeho mateřštinou. A čím větší bude rozdíl mezi 

tlumočníkovým jazykem A a B, tím více se bude přiklánět k mluvčím jazyka A (Anderson 

2002: 211). V takovém případě by bylo velmi naivní domnívat se, že tlumočník poskytne 

oběma stranám stejnou službu, a zachová si tak svou nestrannost. 

Druhým faktorem jsou pro Andersona určité rozpory v tlumočníkově roli. Upozorňuje 

na to, že tlumočník se může snadno dostat do situace, kdy tlumočí pro více klientů zároveň, 

přičemž jejich zájmy jsou protichůdné (ibid.). Zatímco taková situace nastává v soukromém 

sektoru spíše výjimečně, u soudního tlumočení je takřka pravidlem, které vyplývá ze jeho 

samotné  podstaty. Anderson cituje Ekvalla, který je toho názoru, že tlumočník o své roli často 

rozhoduje ad hoc, což opět pouze přispívá k nejednotné definici (ibid.). O rozdílných zájmech 

a očekávání tlumočníků hovoří například i Haleová a Mikkelsonová, k jejichž publikacím se 

dostaneme později. 

Posledním bodem je podle Andersona tlumočníkova moc. Na tento aspekt jsme již 

narazili v úvodu kapitoly 1.5 Etický kodex. Anderson stejně jako Nartowska a Fenton 

upozorňuje na to, že všichni účastníci jsou na tlumočníkovi závislí, z čehož vyplývá, 

že tlumočník je jediný, kdo dokáže zajistit efektivní komunikaci. Kontrola nad celou situací mu 

umožňuje přetlumočit promluvy tak, jak sám uzná za vhodné. Může se pokusit o co nejpřesnější 

přetlumočení pro obě strany, nebo se rozhodne si tuto namáhavou činnost ušetřit. Dokud bude 

ve svém tlumočení koherentní, jeho klienti nebudou schopni poznat rozdíl (ibid.: 213). 

Důvody pro nejasné nastavení tlumočníkovy role se zabývala i australská profesorka 

Sandra Haleová, která se již soustředí výhradně na soudní tlumočení. Je toho názoru, 

že profesionalita tlumočníků se do velké míry odvíjí od jejich vzdělání, které se liší v závislosti 

na dané zemi – na tento fakt jsme upozorňovali už v kapitole 1.3 Kdo je soudní tlumočník. 

Haleová však zdůrazňuje, že nejasnosti panují bez výjimky všude a že pouhá znalost etických 

kodexů nestačí. Říká, že koncept tlumočníkovy role je podstatně komplexnější, než mohou 

obsáhnout již ze své podstaty zjednodušené kodexy (Hale 2008: 100). Její argumenty můžeme 

shrnout do dvou bodů: 

 
28 Není-li uvedeno jinak, citace ze zahraničních publikací jsou překladem autorky diplomové práce. 
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1. Různorodost tlumočníků je příliš vysoká na to, abychom v praxi dokázali vypozorovat 

jednotný rys v přístupu k profesi. 

2. Naprostý nedostatek empirického výzkumu v této oblasti. Haleová říká, že většina 

starších publikací, které se věnují tlumočníkově roli, jsou především subjektivní 

teoretické názory konkrétních lidí, které nejsou podloženy pevnými daty.  

 

1.6.2 Obecná definice role soudního tlumočníka 

Obecnými principy role soudního tlumočníka se zabývá Mikkelsonová, která upozorňuje, že 

požadavky ohledně tlumočníkovy role souvisí i s právním systémem a zemí, ve které tlumočí. 

Zatímco v USA se od tlumočníka očekává, že bude simultánně doslovně tlumočit vše, 

co účastníci řeknou, v Japonsku je upřednostňováno konsekutivní shrnutí vyřčeného. Z tohoto 

rozdílného pojetí tlumočníkova postavení můžeme odvodit i dva extrémy, se kterými se 

tlumočníci mohou setkat a kterými se zabývala i Haleová.  

Na jedné straně spektra stojí doslovné tlumočení, které na tlumočníka nahlíží jako na 

stroj, jenž promluvu převede doslova, i kdyby cílový text měl být ve výsledku nekoherentní 

či dokonce nesmyslný (Hale 2004: 12 cit. v Koudelková 2016: 27). Na druhé straně stojí 

tlumočník, který do komunikační situace aktivně zasahuje, účastníkům vysvětluje kulturní 

a jazykové rozdíly a sám sebe pasuje do role někoho, kdo je zodpovědný za co nejefektivnější 

komunikaci. V tomto druhém extrému často také hraje roli tlumočníkovo sociální cítění, 

které mu velí pomoci té straně, jež jednacímu jazyku, právnímu řádu nebo dané kultuře 

nerozumí (Hale 2004: 8).  

Mikkelsonová i Haleová se shodují, že obou extrémů by se tlumočník měl vyvarovat, 

což je ostatně plně v souladu s výše zmíněnými zásadami etických kodexů. Na otázku, 

komu tedy tlumočník slouží, tzn. kdo je tlumočníkův klient, Haleová odpovídá, že klientem je 

pouze jazyk. Podle ní by měl tlumočník odstranit jazykovou bariéru a zajistit takovou 

komunikační situaci, jaká by nastala, kdyby všichni účastníci hovořili stejným jazykem. 

Takový postup zahrnuje i napodobování stylu řeči či nonverbální prvky promluvy (ibid.: 9). 

Na tomto místě je však třeba upozornit na argumenty švédské tlumočnice Cecilie 

Wadensjö. Ta je toho názoru, že i kdyby měl tlumočník pouze zprostředkovat komunikaci, 

nelze předpokládat, že se jeho působením povaha komunikace nezmění. Tlumočená promluva 

podle Wadensjö není monologická, nýbrž dialogická, a komunikace pak neprobíhá po přímce, 

ale v trojúhelníku, jelikož komunikují minimálně tři strany (Wadensjö 1992: 30). Konceptem, 

ve kterém je tlumočník aktivním účastníkem komunikace, se zabývá například také americká 
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akademička Claudia Angelelliová nebo již výše zmíněná Nartowska. My jej podrobněji 

rozebereme v kapitole 1.6.4 Tlumočník jako aktivní účastník komunikace. 

 

1.6.3 Typologie rolí 

V rámci zpřehlednění celé problematiky se někteří akademici zaměřili na definice jednotlivých 

tlumočníkových rolí. My se v této kapitole podíváme na dva typy rozdělení: Jeden pohled nám 

nabídne Sandra Haleová, která se zabývá projevy postavení tlumočníka v praxi a poskytuje nám 

vhled do tlumočníkových strategií, které hodnotí z hlediska efektivity komunikace 

a tlumočnické etiky. Druhý přístup je zastoupen prací Claudie Angelelliové, která prezentuje 

spíše pohled zvnějšku a tlumočníka hodnotí primárně podle toho, jakou měrou ovlivňuje 

komunikaci. Ač se Angelelliová zabývá všemi typy tlumočení, do svého výzkumu zahrnula 

i soudní tlumočníky, proto se na následujících stránkách zaměříme především na tyto části její 

studie. 

 

1.6.3.1  Pět typů role podle Haleové  

Podívejme se nejprve na rozdělení rolí od Haleové, které zveřejnila ve svém článku 

Controversies over the role of the court interpreter (2008). Haleová zde vychází z práce svých 

kolegů (např. Anderson, Chesher, Rudvin), kteří již dříve vytvořili rozsáhlou typologii, ve které 

analyzovali veškeré aspekty tlumočnické práce. Haleová se rozhodla soustředit se na pět z nich, 

které se v praxi objevovaly nejčastěji. 

 

1.6.3.1.1 Zastánce mluvčího, který nehovoří jazykem řízení 

Tento přístup je totožný s jedním z výše uvedených extrémů. Nejenže tlumočník pomáhá 

mluvčímu, který nerozumí jazyku ani kultuře, ale zároveň ho také považuje za osobu 

důvěryhodnou a pravdomluvnou. V praxi pak tlumočník upravuje řečníkovy promluvy, 

aby byly koherentnější, doplňuje informace, mění jejich tón a zlogičťuje (Hale 2008: 101). 

Studie, kterou provedla Haleová společně se španělskou profesorkou Pérez-Luzardovou v roce 

1997, ukazuje, že mluvčí minoritního jazyka takový přístup od tlumočníka dokonce často 

očekává. Haleová nicméně dodává, že v porovnání například s komunitním tlumočením jsou 

tato očekávání menší, protože účastníci řízení si více uvědomují aspekt tlumočníkovy 

nestrannosti. Problematickým aspektem této role je porušení etické zásady nestrannosti, kterou 

nalezneme opravdu ve všech kodexech nezávisle na zemi či právním systému. Druhý problém 

je otázka, zda je zlogičtění promluvy opravdu vždy ve prospěch mluvčího, zda ho v některých 

případech nemůže spíše poškodit. 
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1.6.3.1.2 Zastánce instituce nebo jejího zástupce 

Zde je tlumočník naopak zastánce instituce a jejích řečníků. V praxi to znamená, že například 

sám vyhodnotí, co je pro mluvčího minoritního jazyka relevantní, tzn. co stojí za přetlumočení 

a co naopak ne. Tlumočník také upozorňuje na potenciální chyby ze strany mluvčího instituce. 

Haleová uvádí příklad, kdy soudce zamění dvě jména a tlumočník ho před přetlumočením na 

možnou chybu upozorní (Hale 2008: 108). V takovém případě je však mluvčí minoritního 

jazyka naprosto vyloučen z celé jedné části komunikace, což je ostatně podobná situace, 

na kterou jsme upozorňovali v kapitole 1.4 Doporučené tlumočnické postupy (ač se v našem 

příkladu jedná o komunikaci pouze mezi policistou a tlumočníkem, která se druhé strany 

netýká). 

Tlumočník také zástupce instituce upozorňuje na možné jazykové překážky jeho otázky 

apod. Opět zde vidíme jednoznačné problémy s nestranností, která může poškodit obě strany. 

Z této pozice však plyne i zásadní nevýhoda pro tlumočníka samotného. Takovým jednáním 

totiž přebírá zodpovědnost za to, že komunikace bude efektivní a že instituce dostane přesně 

takové odpovědi, se kterými bude moci dobře pracovat, což sahá daleko za tlumočníkovy 

pravomoci. 

 

1.6.3.1.3 Usnadnění diskuze 

Toto tlumočníkovo postavení je jakýmsi sloučením obou výše zmíněných rolí. Tlumočník 

pomáhá oběma stranám a bdí nad průběhem komunikace. Snaží se zajistit její efektivitu a bere 

za to na sebe plnou odpovědnost. Problémy pak jsou v tomto případě stejné jako u prvních dvou 

typů. 

 

1.6.3.1.4 Role strážce 

V tomto případě tlumočník vystupuje jako plnohodnotný účastník komunikace. 

Pokud od mluvčího jazyka, který není jazykem řízení, dostane odpověď, která naznačuje 

nepochopení otázky, sám se chopí vysvětlování, přičemž z komunikace naprosto vyloučí 

tazatele. Pasuje se do role někoho, kdo svévolně rozhoduje o tom, co je důležitá informace 

hodná přetlumočení a co naopak ne. Udílí nevyžádané právní rady a naprosto zásadně 

překračuje rámec svých pravomocí. Haleová však zároveň dodává, že takové pojetí role je 

v soudní praxi spíše raritou a vyskytuje se především u komunitního tlumočení (Hale 2008: 

110). 

 

 



 33 

 

1.6.3.1.5 Věrné převedení všech promluv 

Posledním příkladem je role, kterou nalezneme ve všech etických kodexech a podle Haleové je 

i jedinou přijatelnou z uvedených rolí (ibid.: 119). Zároveň však upozorňuje, že často dochází 

k nepochopení slova věrnost, které si mnozí spojují s doslovným překladem (ibid.: 114). 

Tlumočení je podle ní věrné, pokud je optimální pro danou situaci. Stejně jako Krouglov 

ve svém výzkumu, o kterém budeme hovořit v následující kapitole, si je i Haleová vědoma 

toho, že požadavek optimálního tlumočení klade na tlumočníka vysoké nároky. Neřídí se totiž 

vlastním záměrem, který si sám stanovil, jako tomu bylo v předchozích případech, snaží se 

uhodnout záměr každého řečníka a v souladu s ním přetlumočit i jeho promluvu. Ďoubalová 

náročnost úkonu potvrzuje ve své dizertační práci, kde uvádí, že optimálního tlumočení 

dosáhne tlumočník díky strategickému jednání na makrorovině (celý projev) a mikrorovině 

(kratší úseky) promluvy (Ďoubalová 2019: 70). Zároveň však dodává: „I dobrá volba 

a optimální výkon však nemusí splnit očekávání na kvalitu tlumočení a nemusí vést k úspěšné 

komunikaci, pokud pracovní podmínky a individuální předpoklady neodpovídají potřebám a 

náročnosti situace.“ (Ďoubalová 2019: 33) 

 

1.6.3.2 Tři pojetí role podle Angelelliové 

Jak jsme naznačili výše, Angelelliová se snaží o spíše obecnou definici tlumočníkovy role, 

která však podle ní odpovídá běžné tlumočnické praxi. Klíčovým pojmem pro toto rozdělení je 

(ne)viditelnost tlumočníka, tedy to, do jaké míry on sám ovlivňuje komunikační situaci. 

Jak záhy uvidíme, Angelelliová nesoudí tlumočníkovy konkrétní strategie a postupy, snaží se 

spíše zodpovědět otázku, do jaké míry průběh komunikace ovlivňuje samotná podstata 

tlumočení – tedy skutečnost, že do komunikační situace vstupuje třetí strana. 

 

1.6.3.2.1 Neviditelný tlumočník 

V tomto případě jde o situaci, ve které tlumočník přetlumočí sdělení, aniž by jej jakkoliv 

modifikoval (Angelelli 2003: 16). Nestává se tedy plnohodnotným účastníkem komunikace, 

nýbrž jakýmsi nástrojem pro „přepnutí“ jazyka (language switching operator). Angelelliová se 

zde odvolává na Seleskovitchovou a Ledererovou, které považují věrnost a úplnost za hlavní 

cíl tlumočení při převodu smyslu sdělení: 
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Indeed, faithfulness of content and a sense of the message and accuracy 

have frequently been the sole stated goal of interpretation. 

(Seleskovitch a Lederer 1989 cit. v Angelelli 2003: 16) 

 

 

1.6.3.2.2 Tlumočník jako partner v mezikulturní komunikaci 

Zde Angelelliová zmiňuje například Wadensjö, která se na tlumočníka sice dívá jako 

na komunikačního partnera, který spoluutváří interakci, ale nezahrnuje do tohoto konceptu 

tlumočníkovy sociálně-kulturní aspekty (ibid.). Angelelliová oproti tomu tvrdí, že tyto aspekty 

od tlumočníkova výkonu nelze oddělit, a proto vytváří třetí koncept – tlumočník jako partner 

se sociálně-kulturními faktory. 

 

1.6.3.2.3 Tlumočník jako partner se sociálně-kulturními faktory 

Angelelliová je toho názoru, že existuje mnoho teorií o tom, jak by měl tlumočník vykonávat 

svou profesi a co by mělo být jeho cílem, avšak zároveň panuje naprostý nedostatek 

empirického výzkumu, který by ukázal, jak vypadá skutečnost. A co je důležitější, nikdo se 

neptá samotných tlumočníků, jak svou roli vnímají oni a jak se jejich přístup projevuje v praxi 

(ibid.). Podle Angelelliové je totiž tlumočník nejen aktivním účastníkem komunikace, ale 

dokonce tak sám sebe i vnímá. Což nelze oddělit od sociálně-kulturních faktorů, které se 

v celém procesu tlumočení projevují. Toto je nicméně v rozporu s velkou částí odborné 

literatury a tlumočnických škol, které stále kladou důraz na tlumočníkovu neviditelnost. 

Znovu se tedy dostáváme k problému, na který upozorňovala Haleová a se kterým pracuje 

například i Nartowska: naprostá absence systematického přístupu, který by byl podložen 

tvrdými daty. Z tohoto důvodu v následující části přiblížíme některé studie, které vznikly právě 

za tímto účelem. 

 

1.6.4 Tlumočník jako aktivní účastník komunikace: vybrané výzkumné publikace 

1.6.4.1 Angelelliová: The Interpersonal Role of the Interpreter in Cross-Cultural 

Communication 

Podívejme se nyní blíže na výzkum Angelelliové, která spolupracovala s 293 tlumočníky. 

Jak jsme uvedli výše, jejím cílem bylo zjistil, jak svou roli vnímají oni sami a co je pro ně 

při určování role důležité. Výzkum ukázal, že tlumočníci sami sebe nevnímají pouze jako 

neviditelné stroje a že tento fakt je závislý na sociálně-kulturních faktorech: například úroveň 

vzdělání, sociálně-ekonomický status nebo to, zda tlumočník sám sebe považuje za příslušníka 
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dominantní, či podřízené skupiny ve společnosti. Další faktor, který ovlivňuje tlumočníkovu 

neviditelnost, je typ tlumočení. Zatímco komunitní tlumočníci se považují spíše za mediátory 

komunikace, jejichž úkolem je zároveň vysvětlovat například kulturní rozdíly, soudní 

tlumočníci se více přiklánějí k neutralitě. 

 Výzkum opět prokázal, že panuje značný rozdíl mezi tlumočnickou teorií, kterou razí 

většina profesních organizací (Angelelli: 2003: 25), a realitou – tlumočník není pouze 

neviditelný přísedící, který nijak nezasahuje do průběhu komunikace. 

 

1.6.4.2 Berk-Seligsonová: The Impact of Politeness in Witness Testimony 

Velmi zásadní výzkum v této oblasti provedla také americká profesorka Susan Berk-

Seligsonová, která zkoumala, jak může tlumočník ovlivnit vnímání výpovědi svědka. 

Pro měření vybrala pouze jeden aspekt – zdvořilost (politeness) svědka, k čemuž měla dva 

důvody:  

1. Zdvořilost byla v rámci zkoumání vyslýchaných osob a jejich vnímání ostatními 

účastníky označena jako tzv. bezmocný způsob výpovědi (powerless).  Pokud 

například policista identifikuje u vyslýchané osoby prvky takovéto mluvy, 

podvědomě ji začne vnímat jako osobu méně inteligentní, méně schopnou, 

důvěryhodnou a přesvědčivou (Berk-Seligson 2002: 279). 

2. Zdvořilost je aspekt promluvy, který tlumočník často modifikuje. Berk-Seligsonová 

to demonstruje na příkladu hispánských tlumočníků v USA. Pokud byl tlumočník 

vychován v hispánské kultuře a má tlumočit pro osobu hispánského původu, 

bude s ní automaticky hovořit uctivěji, než je tomu běžné v USA, například bude 

častěji používat oslovení señor/sir nebo señora/madam (ibid. 281). Tato osoba pak 

bude přirozeně odpovídat stejně uctivě, což tlumočník beze změny převede 

do angličtiny, a nevědomky tak změní vnímání této osoby u ostatních. 

Výzkum, který provedla sama Berk-Seligsonová, druhé tvrzení prokázal, avšak přinesl 

dva důležité poznatky: 

1. Posluchači nevnímali zdvořilejší promluvy jako známky stylu powerless, naopak. 

Uctivý vyslýchaný pro ně byl inteligentnější, schopnější, důvěryhodnější 

a přesvědčivější. 

2. Tlumočení ovlivnilo i ty posluchače, kteří rozuměli původní výpovědi 

ve španělštině. Pokud vyslýchaná osoba zdvořilostní oslovení nepoužila 

a tlumočník je při přetlumočení do výpovědi přidal, i posluchači se znalostí 
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španělštiny považovali vyslýchanou osobu za chytřejší a schopnější (pohled na její 

důvěryhodnost a přesvědčivost zůstal stejný). 

Toto zjištění je poměrně zásadní pro určení rozsahu, v jakém je tlumočník schopen 

ovlivnit pozici vyslýchané osoby, ať už by šlo o změnu k horšímu, či k lepšímu. 

 

1.6.4.3 Krouglov: Police Interpreting 

Studie Berk-Seligsonové se zaměřovala na víceméně stylistické změny v rámci přetlumočení, 

podobnými změnami se zabýval i profesor britské University College London Alex Krouglov 

ve svém výzkumu Police Interpreting. Celou studii věnoval anglickým policejním výslechům 

ruských námořníků, kteří byli svědky vraždy na své lodi. Krouglov empiricky dokázal, 

že tlumočníci hovoří na vyšší stylové úrovni než řečníci a podle vlastního uvážení buď mění, 

vynechávají nebo přidávají zdvořilostní fráze. Na podporu tohoto tvrzení cituje výzkumníky 

Hatima a Masona: 

 

Hatim and Mason (1990: 42) argue that interpreters who work in courts 

with "interlocutors of vastly differing social status (e.g. barrister and 

accused person), find themselves tempted to neutralize social dialect for 

the sake of improved mutual comprehension, and to avoid appearing 

patronising” (Krouglov 1999: 287).   

 

Klíčovým momentem výzkumu je ruská věta Ja tebja uroju, kterou ze tří tlumočníků 

přetlumočil do angličtiny každý jinak: 

1. I’ll kill you. 

2. I’ll get you. 

3. I’ll stitch you up. 29 

Krouglov upozorňuje, že již ruský originál je stylisticky velmi zabarvený, výraz 

pravděpodobně pochází z námořnického žargonu a řečník měl silný geograficky podmíněný 

 
29 Abychom lépe pochopili stylistickou hodnotu tohoto výrazu, požádali jsme překladatele z ruštiny a ukrajinštiny 

Patrika Felčera, aby nám jej přiblížil: „Ja tebja uroju je hovorová, expresivní fráze. Samotné sloveso uryť se v 

současné hovorové ruštině používá ve významu potrestat někoho, dát někomu co proto, případně někoho rovnou 

zlikvidovat. Ruský Slovník synonym (1997) uvádí jako synonyma slovesa uryť výrazy zbít, potrestat, heslo 

najdeme i v ruském výkladovém Slovníku současného lexika, žargonu a slangu (2014), který sloveso definuje jako 

zabít, zbavit života, zničit, heslo je opatřené poznámkou kriminální argot. Oslovení rodilí mluvčí ruštiny se 

nicméně shodují, že daný výraz je v současné mluvené ruštině poměrně běžný a je všeobecně srozumitelný, 

definici argotu tak již nenaplňuje. Jako vhodnější se proto jeví označení „stylisticky snížený“, tedy hanlivý, 

expresivní, hovorový, které používá také ruský internetový jazykový portál Gramota.ru. Fráze má tedy 

jednoznačně expresivní charakter a její základní funkcí je výhrůžka.“  
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přízvuk. Zdůrazňuje tím nezbytnost znalosti kontextu, díky kterému tlumočníci mj. odhadnou 

i záměr řečníka (k čemuž nabádá i Haleová) a v rámci kterého je třeba volit adekvátní řešení: 

 

Interpreters constantly have to consider the social and cultural 

implications of their work. It is therefore vital for police interpreters to 

predict and explain to the parties involved certain cultural aspects which 

may arise during the interview. The opportunity of a briefing before the 

interview enables an interpreter to avoid certain problems of this type 

(Krouglov 1999: 299). 

 

V tomto kontextu je třeba dodat, že Krouglov se stylistickou rovinou zabýval na úrovni 

jednotlivých slov, případně slovních spojení. I přesto, že se mu stejně jako jeho kolegům 

podařilo prokázat tlumočníkův vliv na průběh celé komunikace, je třeba si klást otázku, zda je 

vůbec v lidských silách dosáhnout Krouglovem požadované přesnosti, která už hraničí s jakousi 

formou doslovného ústního překladu. Jsme toho názoru, že ač Krouglov prokázal podobnou 

hypotézu jako například Angelelliová nebo Berk-Seligsonová, jeho cílem bylo spíše poukázat 

na chyby, které se při tlumočení mohou stát, ale neměly by. Mezi těmito chybami figuruje právě 

i aktivní role tlumočníka, kterou výše zmíněné autorky naopak považují za cosi přirozeného, 

s čím je při tlumočnickém procesu třeba počítat. 

 

1.6.4.4 Nartowska: The role of the court interpreter: a powerless or powerful participant 

in criminal proceedings? 

Výzkum Karoliny Nartowské jsme již zmínili v kapitole 1.5 Etický kodex, kde jsme 

demonstrovali tlumočníkovu schopnost ovlivnit celou komunikační situaci. Nartowska 

srovnávala dva tlumočnické výkony, přičemž u obou zaznamenala vynechávání informací, 

zjednodušování jazyka a změnu tónu promluvy, která z úst tlumočníka zněla podstatně 

sebevědoměji. V některých situacích byla žalovaná strana naprosto vyloučena z komunikace, 

tlumočnice dokonce několikrát usoudila, že žalovaná strana otázce rozumí, a rozhodla se 

netlumočit (Nartowska 2015: 19). Dovolujeme si tvrdit, že zde Nartowska popsala nejrůznější 

tlumočnická selhání, která se týkala jak tlumočnického výkonu jako takového, tak tlumočnické 

etiky. V obou případech se však vůči tlumočení nikdo nevymezil, což opět pouze dokazuje 

Andersonovo tvrzení, že posuny v tlumočení běžný účastník řízení nepozná. Nartowska celou 

situaci shrnuje následovně: 
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The power of both interpreters is manifested also in such a way that 

both of them sovereignly and independently decide as to what is 

interpreted, to what extent and above all how it is interpreted 

(Nartowska 2015: 30). 

 

1.6.4.5 Fowlerová: Taking an Interpreted Witness Statement at the Police Station: What 

Did the Witness Actually Say? 

Je třeba mít na paměti, že tlumočníkův výkon velmi ovlivňují účastníci komunikace, zásadní 

roli pak hraje jejich očekávání. Na tento problém narazila britská akademička Yvonne 

Fowlerová, na kterou se začali obracet její bývalí studenti tlumočení, kteří čerstvě vstoupili 

do praxe. Zjistili totiž, že očekávání účastníků řízení, mezi která patří například i požadavky 

ze strany policie, nejsou v souladu s jejich představou o tlumočníkově roli nebo dokonce 

s jejich etickým kodexem. Tlumočníci jsou například žádáni o to, aby v případech občanského 

práva sami zašli za svědkem, který nehovoří anglicky, a sepsali s ním jeho výpověď 

(Fowler 2003: 201). Fowlerová konstatuje, že britské policejní postupy obecně nejsou nijak 

přizpůsobeny práci s tlumočníkem, v důsledku čehož je na tlumočníky přenášena velká míra 

zodpovědnosti. Policista například může rozhodnout, že zápis výpovědi vyhotoví tlumočník 

v jazyce svědka a následně jej přeloží do angličtiny (ibid.: 203). Pokud se v dokumentu objeví 

nepřesné informace, může se policista pohodlně odvolat na chybu tlumočníka, i kdyby 

za nesprávný postup při výslechu mohl sám. 

 

1.6.4.6 Monteoliva-Garcíová: Interpreting or other forms of language support? 

Experiences and decision-making among response and community police officers 

in Scotland 

Výše popsané situace bezpochyby přispívají k faktu, že tlumočení pro polici má v oblasti 

výzkumu čím dál větší zastoupení (Monteoliva-García 2020: 38). Skotská tlumočnice Eloísa 

Monteoliva-Garcíová zkoumala tlumočení jako jednu z možných forem komunikace 

během výslechu. Výsledkem její práce bylo mj. zjištění, že ze všech možností jazykové 

podpory (jakými jsou například jazykové aplikace, Překladač Google, tlumočení po telefonu 

apod.) vnímají policisté tlumočení za fyzické přítomnosti tlumočníka jako nejvhodnější 



 39 

variantu (ibid.: 48).30 I zde však uvádějí negativní aspekty, jako například obtížné budování 

vztahu mezi nimi a vyslýchanou osobou, absence očního kontaktu (který je důležitý například 

pro určení, zda vyslýchaný hovoří pravdu či ne) nebo potřeba přizpůsobit se tlumočníkovi, 

který evidentně není rodilý mluvčí jazyka, kterým oni sami hovoří (ibid.: 48–49). 

Opět tedy můžeme konstatovat, že tlumočník hraje v komunikační situaci aktivní roli. 

Sami účastnící výzkumu na konci experimentu došli k závěru, že je třeba poskytnout policistům 

více vzdělávání ohledně spolupráce s tlumočníky. 

 

1.6.4.7 Mikkelsonová: Towards a Redefinition of the Role of the Court Interpreter 

Na závěr je třeba dodat, že o spolupráci se soudními tlumočníky (nejen na policii) hovoří 

i Mikkelsonová ve článku Towards a Redefinition of the Role of the Court Interpreter. 

Podle této autorky je klíčová role tlumočníka zcela evidentní, pokud si uvědomíme, že obě 

strany dostávají informace právě od něj. Proto by mu všichni účastníci měli poskytnout 

co největší prostor, aby mohl vykonávat svou práci co nejlépe: 

 

One would think, then, that the justice system would pay more attention 

to the training and qualifications of such key players in the drama and 

would take care to give them the tools they need to do their job properly. 

Sadly, this is not the case in most courts (ibid.: 7).  

 

Vzdělávání ostatních účastníků řízení v této práci podrobněji rozebírat nebudeme, 

zevrubně je však popsala například Kateřina Vorlická ve své diplomové práci Soudní tlumočení 

pro děti a nezletilé (Vorlická 2019: 37–44). 

 

Z výše zmíněné odborné literatury je zjevné, že rozpory nastávají nejen mezi názory 

jednotlivých tlumočníků na některé teoretické aspekty tlumočnické práce, ale i mezi těmito 

aspekty a jejich provedením v praxi. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zmapovat situaci 

v České republice a zasadit tlumočnickou praxi do kontextu teoretických požadavků a etických 

kodexů.  

 
30 Officers talked positively about their experiences with face-to-face interpreting and referred to face-to-face 

interpreting as “the proper way”, “the right way” to be used in interviews and in serious cases. 
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2. EMPIRICKÁ ČÁST 

V empirické části zdokumentujeme provedený výzkum, v rámci kterého jsme se snažili 

odpovědět na otázku, nakolik se oborná literatura a etické tlumočnické kodexy shodují s praxí 

v oblasti tlumočení pro policii. V první části představíme cíle výzkumu, jeho východiska 

a výzkumné otázky. Dále se budeme zabývat metodologií, účastníky výzkumu a jeho 

průběhem. Na závěr poskytneme analýzu získaných dat a v rámci diskuze se budeme snažit 

výzkum zhodnotit. Podíváme se na jeho možné nedostatky a na závěry, které z něj vyplynuly. 

 

2.1  Východiska, cíle a výzkumné otázky 

Východiskem pro empirickou část této diplomové práce byla odborná literatura, kterou jsme 

podrobně zmapovali v teoretické části. Analýzou jednotlivých publikací jsme si chtěli připravit 

půdu pro empirický výzkum, který měl dva hlavní cíle. Nejprve jsme se snažili zjistit, 

nakolik jsou soudní tlumočníci v České republice obeznámeni se základními pravidly 

a teoretickými principy soudního tlumočení. Druhým cílem bylo ověřit, zda uvedené zásady 

využívají i ve své tlumočnické praxi. K celé myšlence nás inspiroval workshop KST ČR, jehož 

tématem bylo tlumočení pro policii. Z neformálních rozhovorů s tlumočníky nejrůznějších 

jazyků a z vlastního pozorování jsme nabyli dojmu, že existuje značný rozkol mezi teorií 

a praxí v této oblasti, který jsme se rozhodli empiricky ověřit.  

 Za tímto účelem jsme formulovali následující výzkumné otázky: 

1. Zachovávají si tlumočníci při praktickém výkonu profese neutralitu? 

2. Přistupují tlumočníci vždy ke sdělení tak, jak jim ukládají kodexy a odborná 

literatura? 

3. Jak s ohledem na svou profesionalitu přistupují tlumočníci k zakázkám, které 

by mohly být nad jejich síly? 

4. Jak s ohledem na svou profesionalitu řeší tlumočníci problémy při tlumočení? 

5. Jak se při praktickém výkonu profese projevuje role tlumočníka? 

 

2.2  Metody výzkumu 

2.2.1 Výběr nástroje 

Při určování potřebné metodologie jsme vycházeli především z publikace Sandry Haleové 

a Jeminy Napierové Research Methods in Interpreting (2013). Naším cílem bylo náležitě 

skloubit kvalitativní a kvantitativní výzkum, abychom na jedné straně získali relevantní 
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množství dat a na straně druhé vytvořili dostatečný prostor pro individuální vyhodnocení 

přístupu každého tlumočníka.  

Z tohoto důvodu jsme přistoupili k dotazníkovému šetření, které podle Haleové 

a Napierové nabývá v poslední době na oblibě, a to právě díky možnosti flexibilního využití 

(Hale a Napier 2013: 181). I přesto jsme si však vědomi nevýhod této metody, mezi něž patří 

především omezená komunikace mezi autorem výzkumu a respondenty, nemožnost upřesnit 

nejednoznačné odpovědi, omezení na pouze textovou formu apod. 

Inspirací nám také byly již publikované studie, po formální stránce jsme čerpali především 

z diplomové práce Markéty Jirkovské (2018), která se zabývala etickými kodexy v tlumočnické 

praxi. Pro svůj výzkum využila mj. modelové situace, které respondentům poskytly prostor 

vyjádřit se k otázce svými slovy bez omezení délky textu. Tímto postupem jsme se inspirovali, 

i přesto že jsme si uvědomovali jeho nevýhodu, totiž že nelze zaručit, že tlumočníci poskytnou 

relevantní odpověď. 

 

2.2.2 Tvorba dotazníků 

Po vyhodnocení veškerých informací, které jsme zpracovali v teoretické části této práce, 

jsme dospěli k závěru, že komplexnější obrázek o současné situaci získáme, pokud do výzkumu 

kromě tlumočníků zahrneme i další účastníky komunikace. Vytvořili jsme tedy celkem dva 

dotazníky, z nichž jeden cílil na soudní tlumočníky a druhý na policisty, kteří s tlumočníky 

spolupracují. Při přípravě dotazníků jsme vycházeli především z publikace Jana Chromého 

s názvem Práce s empirickými daty (2014), užitečné informace nám poskytl také článek 

Rudolfa Kohoutka Dotazník jako průzkumná a výzkumná metoda (2010). 

 Oba dotazníky jsme sestavili pomocí online nástroje Google formulář, který jak autorům 

dotazníku, tak respondentům poskytuje přehledné uživatelské prostředí, intuitivní užívání 

a poměrně velkou flexibilitu. Užívání Google formuláře nevyžaduje osobní setkání 

s respondenty, což nám zajistilo relativně rychlou distribuci dotazníku. Online práce 

s dotazníkem byla možná především proto, že ač jsme se zabývali i reálnými znalostmi 

tlumočnických principů a zásad práce s tlumočníkem, otázky cílily spíše na subjektivní postoj 

respondentů. Nebylo tedy nutné kontrolovat, zda si potřebné informace v průběhu vyplňování 

nedohledávají. Jako nevýhodu však vnímáme skutečnost, že autor dotazníkového šetření 

nemůže zajistit, aby všichni respondenti dotazník dokončili. Jediné opatření, které jsme měli 

k dispozici, byla možnost nastavit všechny otázky jako povinné (tzn. bez jejich vyplnění nebylo 

možné dotazník odeslat). Není možné ověřit, kolik potenciálních respondentů dotazník 

nedokončilo, docílili jsme však toho, že od každého respondenta máme odpovědi na všechny 
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kladené otázky. Google formulář je zcela anonymní, autor dotazníku má k dispozici pouze 

datum a čas odpovědi, nikde není uvedeno ani jméno respondenta, ani jeho e-mailová adresa, 

což podle Kohoutka zvyšuje míru upřímnosti účastníků výzkumu (Kohoutek 2010).  

 

2.2.2.1 Dotazník pro soudní tlumočníky 

Dotazník pro soudní tlumočníky představoval pro náš výzkum přirozeně stěžejní část, 

proto jsme jej koncipovali tak, aby byl obsáhlejší a přinesl co největší množství dat. Na druhou 

stranu jsme si byli vědomi toho, že příliš dlouhý dotazník by respondenty spíše odradil, 

proto jsme se snažili přizpůsobit strukturu tak, aby vyplňování nezabralo více než 20 minut, 

což je podle sociologů hraniční dobá trvání, po jejímž překročení klesá respondentova 

pozornost (Vorlická 2019: 78). 

Otázky jsme rozdělili do dvou částí podle jejich typu: uzavřené otázky a modelové 

situace; a do čtyř kategorií podle témat: neutralita, přístup ke sdělení, profesionalita, role 

tlumočníka. Uzavřené otázky se týkaly obecných tlumočnických principů a využili jsme v nich 

metodiku Lickertovy škály, která slouží k vyjádření souhlasu či nesouhlasu s uvedeným 

tvrzením (Chromý 2014: 14). Oproti klasické podobě Lickertovy škály, která je koncipovaná 

verbálně (obvykle 1. zcela souhlasím, 2. spíše souhlasím, 3. ani jedno, 4. spíše nesouhlasím, 

5. zcela nesouhlasím) (ibid.), jsme formulaci změnili a v dotazníku nastavili stupnici 0–5. 

Zadání bylo následující: Na stupnici níže označte, do jaké míry se ztotožňujete s výše uvedeným 

tvrzením. 0 = s tvrzením se vůbec neztotožňuji, 5 = s tvrzením se naprosto ztotožňuji. Výhodou 

tohoto postupu je, že oproti klasickému znění jsme získali stupeň navíc. Zároveň jsme toho 

názoru, že formulace zahrnující ztotožnění implikuje, že tlumočníci mají odpovídat podle 

vlastního pocitu, a nutí je zamyslet se nad tím, jak smýšlejí a jednají oni sami. Do našeho 

kontextu se tedy takové vyjádření hodí lépe než souhlas, který bychom mohli považovat 

za jakési objektivnější konstatování.  

Jak jsme již zmínili výše, otázky byly rozděleny do tematických kategorií, avšak toto 

rozdělení nebylo ve finální verzi dotazníku zřetelné. Změněným pořadím otázek jsme chtěli 

docílit toho, aby tlumočníci odpovídali co nejautentičtěji, aniž by odhalili spojitosti 

mezi jednotlivými otázkami. 

Vybrané kategorie jsou podle našeho názoru ty oblasti, ve kterých by se teorie s praxí 

mohla rozcházet nejvíce. Otázky, které jsme k jednotlivým kategoriím přiřadili, se však mohou 

částečně dotýkat více kategorií zároveň, v takovém případě jsme upřednostnili jasnou strukturu 

práce a otázky rozřadili tak, aby u každé oblasti byly čtyři modelové situace. Pro větší 

přehlednost v této práci tematické rozdělení zachováme, níže zmíněné pořadí se tedy odvíjí 
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od našeho záměru a není shodné s pořadím v dotazníku. V příloze č. 1 je pak k nahlédnutí 

takové znění, které obdrželi účastníci výzkumu. Aby bylo i při následující analýze dat vždy 

zřejmé, jaká otázka patří ke kterému dotazníku, doplnili jsme každou otázku a odpověď 

indexem TL (z dotazníku pro soudní tlumočníky) nebo POL (z dotazníku pro policisty). 

Uzavřené otázky v jednotlivých kategoriích byly následující: 

1. Neutralita 

Otázka č. 1TL: Tlumočník musí zůstat v každé situaci neutrální. 

 

2. Přístup ke sdělení 

Otázka č. 2TL: Tlumočník nesmí do výchozího sdělení nic přidat. 

Otázka č. 3TL: Tlumočník nesmí z výchozího sdělení nic vynechat. 

Otázka č. 4TL: Tlumočník nesmí výchozí sdělení zjednodušovat. 

 

3. Profesionalita 

Otázka č. 5TL: Tlumočníkova profesionalita se projevuje mimo jiné tím, že dokáže 

upozornit na to, že řečníkovi nerozuměl. 

 

Otázka č. 6TL: Tlumočníkova profesionalita se projevuje mimo jiné tím, že dokáže 

odmítnout zakázku, která by mohla být nad jeho síly. 

 

4. Role tlumočníka 

Otázka č. 7TL: Rolí tlumočníka je věrně převést veškeré promluvy. 

 

Na tomto místě bychom rádi připomněli, že při formulaci otázek jsme zcela vycházeli 

z nastudované odborné literatury. Například poslední otázka tohoto segmentu týkající se 

tlumočníkovy role je pátá role podle Haleové, kterou tato tlumočnice považuje za jedinou 

správnou (Hale 2008: 119). 

V druhé části dotazníku jsme stále postupovali podle výše uvedeného tematického 

rozdělení. Vytvořili jsme soubor modelových situací, které měly dvě funkce. Primárně nám 

šlo o získání dat týkajících se jednání tlumočníků v praxi, zároveň jsme však tyto situace využili 

jako kontrolní otázky (Chromý 2014: 16) pro první segment dotazníku (uzavřené otázky). 

Například pokud tlumočník v první uzavřené otázce Tlumočník musí zůstat v každé situaci 

neutrální. zaškrtnul možnost 5 – s tvrzením se naprosto ztotožňuji, zajímalo nás, zda podle toho 
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bude reagovat i v modelové situaci týkající se tlumočníkovy neutrality. V dotazníku jsme nijak 

neomezili délku odpovědí, bylo tedy zcela na respondentech, co všechno k dané modelové 

situaci napíší. 

Modelové situace byly následující: 

1. Neutralita 

Modelová situace č. 1TL: Vyslýchaná osoba používá vulgární výrazy. Její advokát 

vás požádá, abyste vulgarismy z tlumočení vynechali. Jak se zachováte? 

 

Modelová situace č. 2TL: Policista se během výslechu radí s kolegou a poprosí vás, 

ať jejich rozhovor netlumočíte. Jak se zachováte? 

 

Modelová situace č. 3TL: Před začátkem výslechu vás na chodbě osloví advokát 

vyslýchané osoby a zeptá se, jak se máte. Co mu odpovíte? 

 

Modelová situace č. 4TL: Policista během výslechu opustí místnost, protože si v 

kanceláři zapomněl důležitý dokument. Během jeho nepřítomnosti se vás 

vyslýchaná osoba zeptá na váš názor ohledně celé situace. Jak se zachováte? 

 

2. Přístup ke sdělení 

Modelová situace č. 5TL: Vyslýchaná osoba hovořící francouzsky zmíní, že o České 

republice četla v Libération. Máte důvod se domnívat, že policista, by nemusel 

vědět, co Libération je. Jak se zachováte? 

 

Modelová situace č. 6TL: Vyslýchaná osoba hovořící francouzsky velmi dlouho 

do detailu popisuje, kde leží ulice Celetná, ve které byl spáchán přestupek, kvůli 

kterému je veden výslech. Jak se při přetlumočení zachováte? 

 

Modelová situace č. 7TL: Vyslýchaná osoba evidentně nerozumí složité právnické 

formulaci, kterou použil policista. Jak se zachováte? 

 

Modelová situace č. 8TL: Vyslýchaná osoba se při výpovědi zadrhává, přeříkává 

a hovoří velmi nervózně. Jak se při přetlumočení zachováte? 
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3. Profesionalita 

Modelová situace č. 9TL: Vyslýchaná osoba pochází z Pobřeží slonoviny, kvůli 

silnému africkému přízvuku máte problémy s porozuměním. Jak se zachováte? 

 

Modelová situace č. 10TL: Vyslýchaná osoba použila v cizím jazyce vám neznámé 

slovní spojení. Tato neznalost vám znemožňuje porozumění celému významovému 

celku. Jak se zachováte? 

 

Modelová situace č. 11TL: Je vám nabídnuto tlumočení výslechu o zneužívání dětí. 

Víte, že toto téma pro vás bude psychicky náročné, což by mohlo poznamenat 

váš tlumočnický výkon. Jak se zachováte? 

 

Modelová situace č. 12TL: Je vám nabídnuto tlumočení výslechu o patentu 

na těsnění vodovodního šroubení. S podobnými tématy nemáte žádné zkušenosti. 

Jak se zachováte? 

 

4. Role tlumočníka 

Modelová situace č. 13TL: Advokát vás požádá, abyste mu podali dokument, 

na který nedosáhne. Jak se zachováte 

 

Modelová situace č. 14TL: Vyslýchaná osoba je před výslechem velmi nervózní a na 

chodbě se vedle vás rozpláče. Jak se zachováte? 

 

Modelová situace č. 15TL: Vyslýchaná osoba je velmi nervózní a během výslechu si 

nemůže vzpomenout na jméno osoby, jejíž jméno si vy díky důkladné přípravě 

pamatujete. Jak se zachováte? 

 

Modelová situace č. 16TL: Policista se vyslýchané osoby zeptal na dalšího svědka 

události. Evidentně však zaměnil svědkovo jméno se jménem podezřelého. 

Vyslýchaná osoba je očividně zmatená a neví, co má odpovědět. Jak se zachováte? 

 

Opět je třeba říci, že jsme při tvorbě modelových situací vycházeli z odborné literatury, 

neformálních rozhovorů s tlumočníky na workshopu KST ČR a z pozorování v rámci 
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tlumočené domovní prohlídky, jejíž součástí byl i výslech zadržených osob. Proto si troufáme 

tvrdit, že všechny situace jsou potenciálně reálné. 

Do dotazníku jsme nezahrnuli otázky týkající se věku tlumočníků, pohlaví, délky praxe 

nebo jazykové kombinace, jelikož je pro cíl výzkumu nepovažujeme za relevantní. Naším cílem 

je popsat celkovou současnou situaci v České republice ve vztahu k odborné literatuře, 

nesnažíme se sledovat tendence u různých skupin tlumočníků. 

 

2.2.2.2 Dotazník pro policisty 

Cílem dotazníku pro policisty, bylo doplnit data získaná z hlavního dotazníkového šetření 

zaměřeného na soudní tlumočníky. Dospěli jsme k závěru, že pokud budeme ověřovat, zda jsou 

odborná literatura a etické kodexy v souladu s tlumočnickou praxí, měli bychom mít k dispozici 

alespoň základní data o tom, jaké jsou nároky a očekávání ostatních účastníků komunikace. 

Jelikož organizace výzkumu s vyslýchanými osobami by byla technicky velmi náročná, 

a kvůli pandemii covidu-19 nebylo možné zorganizovat původně zamýšlené pozorování, 

rozhodli jsme se hlavní dotazník doplnit o postoj policistů. 

 Druhý dotazník měl pouze doplňující funkci, a to zasadit výsledky hlavního šetření do 

širšího kontextu, proto obsahoval pouze uzavřené otázky. 

 V první části jsme zvolili stejný postup jako u dotazníků pro soudní tlumočníky. 

V rámci co největší přehlednosti jsme zachovali jak tematické rozdělení, tak způsob odpovědí. 

Až na dvě výjimky jsme opět pracovali s Lickertovou škálou, ponechali jsme stejné zadání 

jako u tlumočníků a neměnili jsme ani počet stupňů u odpovědí (0–5). Jedinou výjimku tvořily 

dvě otázky, které se zabývaly rolí tlumočníka a jeho postavením. Policisté měli rozhodnout, 

na čí straně podle nich stojí / by měl stát tlumočník. Google formulář nám umožnil následující 

grafické rozložení, které jsme považovali za velmi příhodné. Cíleně jsme ubrali jeden stupeň 

a ponechali škálu 1–5, abychom respondentům poskytli možnost odpovědět neutrálně 

(hodnotou 3). 

 

  policista  1 2 3 4 5 vyslýchaná osoba 

  

Jelikož bylo naším cílem dosáhnout co největší autentičnosti odpovědí, stejně jako 

v prvním dotazníku jsme u modelových situací změnili jejich pořadí (k nahlédnutí v příloze 

č. 2). Zachovali jsme pouze dvojice otázek, které se týkaly jednoho tématu a respondent měl 

v odpovědi porovnat teorii a praxi. (Např. Tlumočník má být zcela neutrálním účastníkem 

výslechu. a V praxi je tlumočník zcela neutrálním účastníkem výslechu.) V tomto případě bylo 
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naopak žádoucí, aby respondenti spojitost mezi dvěma otázkami rozpoznali a dané situace 

porovnali. 

Přesto je podle nás užitečné uvést na tomto místě takové pořadí otázek, které odpovídá 

tematickému rozdělení. 

 

1. Neutralita 

Otázka č. 1POL: Tlumočník má být zcela neutrálním účastníkem výslechu. 

 

Otázka č. 2POL: V praxi je tlumočník zcela neutrálním účastníkem výslechu. 

 

Otázka č. 3POL: S tlumočníkem nesmím konverzovat mimo výslechovou místnost. 

  

Otázka č. 4POL: V praxi s tlumočníkem nikdy nekonverzuji mimo výslechovou místnost.  

 

Otázka č. 5POL: Ostatní účastníci výslechu s tlumočníkem nesmí konverzovat mimo 

výslechovou místnost. 

 

Otázka č. 6POL: V praxi ostatní účastníci výslechu s tlumočníkem nekonverzují mimo 

výslechovou místnost. 

 

2. Přístup ke sdělení 

Otázka č. 7POL: Od tlumočníka očekávám, že přetlumočí vše, co řekne vyslýchaná osoba 

(včetně zaváhání, oprav, přeřeknutí). 

 

Otázka č. 8POL: Od tlumočníka očekávám, že přetlumočí vše, co řeknu já (včetně 

zaváhání, oprav, přeřeknutí). 

 

Otázka č. 9POL: Pokud mám pocit, že tlumočník něco důležitého vynechal, upozorním ho 

na to (například v cizím jazyce zaslechnete jméno města, které znáte, a tlumočník 

ho nepřetlumočí). 

 

Otázka č. 10POL: Nevadí mi, když tlumočník přetlumočí pouze shrnutí výpovědi. 
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Otázka č. 11POL: Když vyslýchaná osoba nerozumí složité právnické formulaci, 

očekávám od tlumočníka, že pro ni formulaci přizpůsobí. 

 

3. Profesionalita 

Otázka č. 12POL: Pokud tlumočník upozorní na to, že něčemu nerozuměl, myslím si, že je 

méně profesionální.  

 

Otázka č. 13POL: Pokud tlumočník odmítne zakázku, která by mohla být nad jeho síly, 

myslím si, že je méně profesionální.  

 

4. Role tlumočníka 

Otázka č. 14POL: Na čí straně by měl stát tlumočník?31 

 

Otázka č. 15POL: Na čí straně podle vašich zkušeností obvykle stojí tlumočník?32 

 

Otázka č. 16POL: Pokud řeknu něco, co bych říkat neměl(a), smím tlumočníka požádat, 

aby danou věc nepřetlumočil. 

 

V druhé části nás zajímaly obecné informace týkající se policejní spolupráce 

s tlumočníky. K nejdůležitějším otázkám patřily ty, které cílily na vzdělání a zkušenosti 

policistů. Pořadí těchto otázek jsme v konečné verzi dotazníku neměnili, proto není třeba 

je na tomto místě uvádět, k nahlédnutí jsou v příloze č.2. 

 

2.2.2.3 Pilotní studie 

Než jsme přistoupili k distribuci dotazníků, rozeslali jsme oba dotazníky dvěma nezávislým 

osobám. Na základě jejich odpovědí a připomínek jsme zjišťovali, zda je zadání dotazníku 

a znění jednotlivých otázek dostatečně srozumitelné a zda správně fungují všechny technické 

aspekty dotazníku. 

 Z pilotní studie vyplynulo, že po technické stránce nemají oba dotazníky žádné 

nedostatky, a až na maličkosti nebylo třeba měnit ani znění otázek, ani zadání.  

 

 

 
31 Odpověď na škále: policista  1 2 3 4 5 vyslýchaná osoba 
32 Odpověď na škále: policista  1 2 3 4 5 vyslýchaná osoba 



 49 

2.2.3 Sběr dat a respondenti 

2.2.3.1 Tlumočníci 

Sběr dat jsme zahájili 31. 7. 2020 a ukončili 26. 8. 2020. Toto období bylo výhodné v tom, 

že v letních měsících měli všichni respondenti více času, zároveň však byli někteří na dovolené 

a bylo nutné vyčkat, než se vrátí zpět do pracovního života. Kritéria pro vyplnění dotazníku 

byla následující: 

1. Respondent je aktivní soudní tlumočník. 

2. Respondent má zkušenosti s tlumočením pro policii.  

 

 Distribuce dotazníků probíhala ve dvou fázích. Nejdříve jsme dotazník poslali KST ČR, 

jejíž předsednictvo odhlasovalo, že jej KST ČR zveřejní na své facebookové stránce. Současně 

jsme dotazník sdíleli ve dvou dalších facebookových skupinách, které jsou určeny 

pro tlumočníky a překladatele. Ze soukromé konverzace s některými tlumočníky vyplynulo, 

že mezi respondenty se objevili jak členové KST ČR, tak členové jejího předsednictva. V první 

fázi jsme získali 37 odpovědí. 

 Do druhé fáze jsme postoupili v okamžiku, kdy bylo zjevné, že více respondentů z první 

fáze se do našeho výzkumu již nezapojí. V tuto chvíli jsme se zaměřili na regionální 

rozmanitost odpovědí a postupně kontaktovali tlumočníky z Kraje Vysočina, Libereckého kraje 

a Moravskoslezského kraje, jejichž kontaktní údaje jsme našli v online Evidenci znalců 

a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti České republiky.33 Tento postup vycházel 

z předpokladu, že značná část tlumočníků, kteří odpovídali v první fázi, pracuje v Praze, a může 

tak mít jiné zkušenosti než tlumočníci v jiných krajích. Tento rozdíl podle našeho názoru 

vyplývá z jiné jazykové kombinace (např. v Moravskoslezském kraji bylo podstatně více 

tlumočníků polštiny) nebo ze skutečnosti, že v některých oblastech se tlumočené výslechy 

nekonají příliš často. Dalším faktorem byl věk tlumočníků, který bude u členů facebookových 

skupin pravděpodobně nižší. 

Především ve druhé fázi bylo naším hlavním cílem pokrýt co nejširší spektrum typů 

tlumočníků. Na rozdíl od fáze první jsme mohli ovlivnit, ke komu se náš dotazník dostane, 

nicméně výběr tlumočníků byl čistě náhodný. Cílem bylo získat v rámci našich možností 

a rozsahu práce taková data, která co nejvěrněji mapují současnou situaci. S radostí proto 

můžeme konstatovat, že mezi našimi respondenty jsou například i soudní tlumočníci 

 
33 Dostupné z: 

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=3#_RefreshKW_select_5  

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=3#_RefreshKW_select_5
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mongolštiny a arabštiny. Z celkového počtu 70 kontaktovaných soudních tlumočníků v druhé 

fázi jsme obdrželi 17 odpovědí. Celkový počet respondentů z obou fází je tedy 54. 

 

2.2.3.2 Policisté 

Sběr dat pro druhé dotazníkové šetření jsme zahájili taktéž 31. 7. 2020, nicméně kontaktovat 

potřebný počet policistů bylo v tomto případě náročnější, proto byl sběr ukončen až 1. 9. 2020. 

 Distribuce opět probíhala v několika fázích. Nejdříve jsme dotazník odeslali do Národní 

centrály proti organizovanému zločinu SKPV, se kterou jsme ohledně této diplomové práce 

spolupracovali již dříve. Díky jejich pomoci jsme v první fázi získali 16 odpovědí od pražských 

policistů. 

 Stejně jako u výzkumu se soudními tlumočníky jsme se chtěli vyhnout určité formě 

pragocentrismu, proto jsme ve druhé fázi kontaktovali Obvodní oddělení Policie České 

republiky v Pelhřimově a Územní odbor Náchod. Tato města jsme vybrali čistě z praktických 

důvodů – díky rodinným vazbám autorky diplomové práce bylo snazší kontaktovat osoby 

ve vedoucích pozicích, které nám zajistily dostatečný počet vyplněných dotazníků. 

Jsme si vědomi toho, že mimopražští policisté mají bezesporu jiné zkušenosti s tlumočenými 

výslechy než policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu. Nejsme však toho 

názoru, že by jejich odpovědi byly proto méně relevantní. Jelikož cílem výzkumu je porovnat 

tlumočnickou teorii a praxi, nesmíme se omezovat pouze na tu část respondentů, 

u kterých bychom z hlediska jejich působiště mohli předpokládat častější spolupráci 

s tlumočníkem, a tudíž lepší informovanost. Ve druhé fázi jsme obdrželi 12 odpovědí, celkový 

počet respondentů druhého dotazníkového šetření je tedy 28. 

 

2.3 Analýza získaných dat 

V rámci analýzy dat, která jsme získali pomocí dotazníkového šetření, se budeme řídit stejným 

vzorcem, jaký jsme aplikovali na tvorbu dotazníků. Přidržíme se tematického rozdělení otázek, 

nejdříve vždy uvedeme výsledek uzavřené otázky pro tlumočníky doplněný o příslušný graf 

a popíšeme výsledky modelových situací. Ty zasadíme do kontextu odpovědí policistů, 

které nám v některých situacích mohou pomoci pochopit, proč se tlumočník rozhodl tak, 

jak se rozhodl. Jsme přesvědčeni, že očekávání vyslýchajícího jakožto určité morální autority 

má nezanedbatelný vliv na tlumočníkovo rozhodování, proto je důležité tato očekávání taktéž 

popsat. 
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Modelové situace spadají jednoznačně do kategorie kvalitativního výzkumu, přesto 

jsme se rozhodli odpovědi rozřadit do kategorií, které nám umožnily výsledky zobecnit 

a kvantifikovat. Uvědomujeme si, že takový postup může nivelizovat některé rozdíly 

mezi jednotlivými odpověďmi, avšak v rámci rozsahu této práce toto řešení považujeme 

za adekvátní. Podle odpovědí tlumočníků jsme si pro každou otázku vytvořili soubor tagů, 

které jsme přiřazovali k jednotlivým odpovědím. Výraz tag bychom v tomto kontextu mohli 

do určité míry vnímat jako synonymum slova kategorie. Důležité je však upřesnit, 

že k některým odpovědím jsme přiřadili více než jeden tag, a proto je tento termín podle našeho 

názoru přesnější. Seznam tagů a jejich použití jsou uvedeny v příloze č. 4. V důsledku tohoto 

postupu nelze veškeré výsledky, které z výzkumu vzejdou, uvádět v procentech. 

Často jsme narazili na odpovědi, ve kterých tlumočníci uvedli svou reakci, 

kterou doplnili o další postup. V takovém případě jsme tag přiřadili pouze k první části 

odpovědi. Naopak pokud respondent nastínil dvě možná řešení (nejčastěji za tímto účelem 

používali výrazy případně, popřípadě apod.), přiřadili jsme k odpovědi dva tagy. Tento postup 

můžeme ilustrovat na následujícím příkladu: 

Otázka: Vyslýchaná osoba použila v cizím jazyce vám neznámé slovní spojení. Tato 

neznalost vám znemožňuje porozumění celému významovému celku. Jak se zachováte? 

Odpověď A: Upozorním, že požádám o dodatečné vysvětlení, počkám na souhlas, 

požádám. 

Odpověď B: Zeptám se, případně upozorníme policisty, že jsem nerozuměla. 

V obou odpovědích vidíme dva stejné významové celky:  

1. tlumočník se znovu zeptá přímo vyslýchané osoby 

2. tlumočník nejdříve upozorní policisty. 

Je však zřetelné, že první reakcí respondenta A je upozornění policisty, 

zatímco u respondenta B nevíme, ke které z variant se přikloní. Proto k odpovědi A přiřadíme 

pouze jeden tag, zatímco k odpovědi B připojíme tagy dva. 

V rámci analýzy se budeme zabývat především nejrelevantnějšími odpověďmi. 

Pro méně časté odpovědi (vyskytly se dvakrát nebo méně) jsme zavedli kategorii ostatní. 

Pokud budeme některou z odpovědí v této kategorii považovat za přínosnou pro náš výzkum, 

v analýze na ni upozorníme. Zpracovaná data ze všech dotazníků jsou taktéž k nahlédnutí 

v příloze č. 4. 
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2.3.1 Neutralita 

2.3.1.1 Otázka č. 1TL 

 

Tlumočník musí zůstat v každé situaci neutrální. 

 

Problematiku tlumočníkovy neutrality nalezneme velmi často jak v odborné literatuře, 

tak v etických kodexech, proto by se dalo předpokládat, že odpověď bude naprosto 

jednoznačná. Jak vidíme v grafu č. 1, v tomto případě se 44 tlumočníků (81,5 %) rozhodlo 

pro hodnotu 5 – s tvrzením se naprosto ztotožňuji, 9 tlumočníků (16,7 %) pro hodnotu 4 

a 1 tlumočník (1,9 %) pro hodnotu 3. 

 

Graf č. 1 Neutralita 

 

2.3.1.2 Modelová situace č. 1TL 

 

Vyslýchaná osoba používá vulgární výrazy. Její advokát vás požádá, abyste vulgarismy 

z tlumočení vynechali. Jak se zachováte? 

 

Tato modelová situace se pohybuje na hranici problematiky tlumočníkovy neutrality a role. 

Jednak se snažíme zjistit, zda tlumočník dodrží neutrální postavení a nebude jedné straně 

pomáhat (i v kontextu modelové situace č. 2TL, kde ověřujeme větší náklonnost k druhé straně), 

jednak nás zajímá, zda dodrží svou roli, kterou je věrné převedení všech promluv.  

V této situaci by 26 tlumočníků i přes prosbu advokáta dále tlumočilo ekvivalentní 

vulgární výrazy. 13 tlumočníků by oznámilo vyslýchajícímu, že vyslýchaná osoba používá 

vulgarismy, v samotném tlumočení by respondenti tyto výrazy však nepoužili. 
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Tlumočník musí zůstat v každé situaci neutrální.
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10 dotazovaných by se nejdříve zeptalo vyslýchajícího, zda smí vulgarismy vynechat, 

5 tlumočníku by se v přetlumočení snažilo snížit intenzitu jednotlivých výrazů (z nichž 2 by 

vysvětlili proč) a 2 by vyhověli žádosti advokáta. 

 U této modelové situace bylo zajímavé sledovat, že někteří tlumočníci měli tendenci 

sami do situace zasahovat, případně jejich postoj ovlivnily vlastní emoce. Toto vidíme 

na následujících odpovědích: 

  

Odpověď č. 24TL: Osobu upozorním, že je používání vulgarismů nevhodné, ale budu 

tlumočit co nejpřesněji. 

 

Odpověď č. 36TL: Budu tlumočit přesně, popřípadě upozorním na to policistu a pokud 

by mu vynechání vulgarismu nevadilo, tak je vynechám (osobně vulgarismy nesnáším 

a tlumočit je není pro mne jednoduché). 

 

Odpověď č. 51TL: Zeptám se vyslýchajícího, jestli souhlasí. Nicméně já bych je stejně 

nevynechala, protože vulgarismy jsou mi blízké ☺ 

 

Za povšimnutí rovněž stojí i odpověď č. 33TL, ve které respondent přiznává, že pokud by 

stejnou žádost vznesl vyslýchající, jeho reakce by byla odlišná. Nicméně zde dobře zafungoval 

mechanismus kontrolních otázek, jelikož i v úvodní otázce tento respondent zaznačil hodnotu 

4, čímž dal najevo, že podle něj existují situace, kdy tlumočník neutrální být nemá. 

 

Odpověď č. 33TL: Řeknu mu, že to klientovi musí vysvětlit sám, že já vulgarismy musím 

překládat. Ovšem pokud používá vulgarismy nebo rasistické poznámky policie (a jsem 

tam jen já, žádný advokát), tak mi kolegyně zkušenější tlumočnice poradila skvělou větu: 

„Prosím říkejte jen to, co mám překládat, já se v tom pak nevyznám.“ A hned přestanou. 

… Nepřekládám to pouze v situaci, když si v rámci výslechu jeden policista uleví 

směrem ke kolegovi a řekne něco třeba: „panebože to je ale debil“ atd. To použiji výše 

uvedenou větu. 

 

 K této situaci bychom rádi uvedli i odpovědi policistů ohledně tlumočníkovy neutrality. 

  

 Otázka č. 1POL: Tlumočník má být zcela neutrálním účastníkem výslechu. 
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Jak vidíme v grafu č. 2, 24 respondentů (85,7 %) odpovědělo hodnotou 5 – s tvrzením 

se naprosto ztotožňuji, 2 policisté (7,1 %) označili hodnotu 3 a další 2 respondenti zaškrtli 

hodnotu 2. Podívejme se však na rozdíl v odpovědích v porovnání s následující otázkou: 

 

Otázka č. 2POL: V praxi je tlumočník zcela neutrálním účastníkem výslechu. 

 

 Zde hodnotu 5 zvolil pouze 1 respondent; 7 respondentů (25 %) uvedlo hodnotu 4; 

6 respondentů (21,4 %) hodnotu 3; 5 respondentů (17, 9 % ) hodnotu 2; 2 respondenti 

hodnotu 1 a 7 respondentů (25 %) hodnotu 0 – s tvrzením se vůbec neztotožňuji. Opět jsme 

si vědomi toho, že jde pouze malý vzorek respondentů, ale jak procentuální údaje, tak očividná 

nejednotnost v těchto dvou odpovědích ukazují, že v praxi není neutralita tlumočníků 

tak jednoznačná, jak o ní hovoří odborná literatura a kodexy. V tomto případě však musíme 

zdůraznit, že údaje z otázky č. 1POL neukazují, že by tlumočníky v této oblasti ovlivňovalo 

očekávání policistů.  

 

Graf č. 2 Pohled policistů na tlumočníkovu neutralitu v teorii a praxi 

 

2.3.1.3 Modelová situace č. 2TL 

 

Policista se během výslechu radí s kolegou a poprosí vás, ať jejich rozhovor 

netlumočíte. Jak se zachováte? 

 

Tato modelová situace navazuje na předchozí otázku, opět se pohybujeme v oblasti 

tlumočníkovy neutrality a role.  
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V tomto případě by 29 tlumočníků vyhovělo žádosti policisty a přestalo tlumočit, 

dalších 13 by vyslýchané osobě vysvětlilo, že se policisté radí a nepřejí si, aby jejich rozhovor 

byl tlumočen. Vidíme zde tedy značný rozdíl oproti předchozí situaci, kdy žádosti advokáta na 

netlumočení vyhověli pouze 2 respondenti. Jsme si vědomi toho, že situace nejsou naprosto 

srovnatelné (nejedná se o vulgarismy, které tlumočníkům mohou být nepříjemné nebo nemusejí 

znát jejich přesný ekvivalent v obou jazycích; dále je pravděpodobné, že se porada policistů 

neprotokoluje, tím pádem může mít tlumočník pocit, že se policisté radí stejně, jako kdyby byli 

ve vedlejší místnosti apod.), přesto si však myslíme, že je zde dobře vidět tendence popsaná 

v odpovědích č. 33TL a č.2POL u předchozí modelové situace, totiž že tlumočníci se mohou spíše 

přiklánět na stranu policistů. Jestliže navíc víme, že při úvodní otázce pouze 10 respondentů 

nezaškrtlo hodnotu 5, je zjevné, že i ti, kteří si na teoretické úrovni myslí, že by měl tlumočník 

zůstat neutrální, zde svou neutralitu porušují. Pouze 4 tlumočníci by policisty upozornili, 

že jejich úkolem je tlumočit vše. 

Zajímavé je, že 3 respondenti uvedli, že v takovém případě záleží na zadavateli. 

Pokud je jím policie, žádosti vyslýchajících vyhoví, pokud je zadavatelem vyslýchaná osoba, 

budou tlumočit vše. I tento postup je však v rozporu s tlumočnickou neutralitou, protože zde 

tlumočník na rozdíl od tlumočení např. v soukromém sektoru musí zůstat neutrální vždy, 

a to bez ohledu na zadavatele. 

Jeden z respondentů dokonce uvedl, že by sám rozhodl o důležitosti informace a dále 

jednal podle vlastního úsudku: 

 

Odpověď č. 23TL: Záleží, jak moc je daná informace pro vyslýchaného podstatná. Pokud 

ne, vynechám. 

 

2.3.1.4 Modelová situace č. 3TL 

 

Před začátkem výslechu vás na chodbě osloví advokát vyslýchané osoby a zeptá se, 

jak se máte. Co mu odpovíte? 

 

Tato a následující modelová situace cílí na pravidlo, že tlumočník by mimo výkon své funkce 

neměl hovořit s žádnou ze stran. Odpovědi byly v tomto případě poměrně jednoznačné: 

45 respondentů by advokátovi krátce odpovědělo a otázku neopětovalo. 4 tlumočníci by 

odpověděli a zeptali se jej na totéž, 3 respondenti by advokátovi sdělili, že jsou tlumočníci, 

a nesmějí s ním tedy hovořit.  
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Pokud se podíváme na odpovědi policistů na otázku č. 3POL, vidíme, že pouze 

4 respondenti (14,3 %) se naprosto ztotožňují s tvrzením, že by s tlumočníkem neměli 

konverzovat mimo výslechovou místnost. Naopak 14 respondentů (50 %) se s tvrzením 

neztotožňuje vůbec. V praxi je tato tendence ještě znatelnější (otázka č. 4POL): 

pouze 3 respondenti (10,7 %) zaznačili hodnotu 5, zatímco 18 respondentů (64,3 %) vybralo 

hodnotu 0.  

 

Graf č. 3 Kontakt policistů a tlumočníka mimo výslech 

 

Co se však týče protistrany v otázce č. 5POL, ta by podle 14 respondentů (50 %) 

s tlumočníkem mimo výslech v žádném případě hovořit neměla, v grafu č. 4 vidíme, 

že až na menší odchylky odpovídá tomuto názoru i realita (otázka č. 6POL).  

 

 

Graf č. 4 Kontakt ostatních účastníků a tlumočníka mimo výslech 
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2.3.1.5 Modelová situace č. 4TL 

 

Policista během výslechu opustí místnost, protože si v kanceláři zapomněl důležitý 

dokument. Během jeho nepřítomnosti se vás vyslýchaná osoba zeptá na váš názor 

ohledně celé situace. Jak se zachováte? 

 

Stejně jako v předchozí situaci se snažíme zjistit, jak se tlumočník zachová v případě, kdy ho 

osloví jedna ze stran. Naším cílem bylo předložit respondentům takovou situaci, kdy jsou 

s jednou stranou opravdu sami, takže je lidsky těžší reagovat naprosto neutrálně. 

Zároveň zde mají tlumočníci jistotu, že poblíž opravdu není nikdo další. 

 V takové situaci by 35 tlumočníků odpovědělo, že oni jsou v místnosti pouze od toho, 

aby tlumočili. 10 respondentů by vyslýchané osobě neřeklo, že o takových věcech s ní hovořit 

nesmí, ale použili by obecnou odpověď, která by nijak nenaznačila, co si doopravdy myslí. 

8 respondentů by mlčelo, 2 by se snažili pouze gestem naznačit, že nic říkat nesmějí. 

 Z některých odpovědí je vidět, že pro tlumočníky je i v takovéto situaci obtížné zachovat 

čistě formální a komisní vystupování, které po nich kodexy a odborná literatura vyžadují. 

Jako příklad můžeme uvést následující odpovědi: 

  

Odpověď č. 28TL: Usměju se a řeknu, že jsem pouze tlumočník a vyjádřím svůj názor 

jen ohledně toho, zda výslech bude podle mě trvat ještě dlouho či ne. 

 

Odpověď č. 54TL: Záleží na tom, zda o něco jde či ne. Určitě se zachovám zároveň lidsky 

a profesionálně. 

 

2.3.2 Přístup ke sdělení 

V následujících otázkách se snažíme popsat, jak soudní tlumočníci přistupují ke sdělení. 

V etických kodexech bývá zpravidla jasně uvedeno, že tlumočník výchozí sdělení nesmí nijak 

modifikovat, nesmí do něj nic přidat ani z něj nic vynechat. Jak jsme popsali výše, řídit se tímto 

pravidlem je podle našeho názoru jednoznačně jednodušší pro překladatele než pro tlumočníky, 

a proto jsme se rozhodli zařadit tuto problematiku do výzkumu. 
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2.3.2.1 Otázka č.2TL 

 

Tlumočník nesmí do výchozího sdělení nic přidat. 

 

V grafu č. 5 vidíme, že s tímto tvrzením se naprosto ztotožňuje 38 tlumočníků (70,4 %), kteří 

ve své odpovědi označili hodnotu 5. Hodnotu 4 zvolilo 12 tlumočníků (22,2 %), 2 tlumočníci 

(3,7 %) přiřadili této odpovědi hodnotu 3 a hodnoty 2 a 0 byly označeny každá jedním 

respondentem (1,9 %). 

 

2.3.2.2 Otázka č. 3TL 

 

Tlumočník nesmí z výchozího sdělení nic vynechat. 

 

V tomto případě 34 tlumočníků (63 %) zaznačilo hodnotu 5, 19 respondentů (35,2 %) vybralo 

hodnotu 4 a pouze 1 tlumočník (1,9 %) uvedl hodnotu 3. V porovnání s předchozí otázkou je 

pozoruhodné, že respondenti evidentně vnímají jinak situace, ve kterých text prodlužují 

a ve kterých jej zkracují. 

 

2.3.2.3 Otázka č. 4TL 

 

Tlumočník nesmí výchozí sdělení zjednodušovat. 

 

Zjednodušování promluvy je další velmi často probíranou problematikou, která není v souladu 

s doporučeními odborné literatury. Jak však vidíme v grafu č. 5, odpovědi na tuto otázku byly 

v porovnání s předchozími otázkami nejméně jednotné. Hodnotu 5 zaznačilo pouze 

18 respondentů (33,3 %), nejvíce tlumočníků, celkem 20 (37 %), se rozhodlo pro hodnotu 4. 

10 tlumočníků (18,5 %) vybralo hodnotu 3, další 4 respondenti hodnotu 2 a vždy 1 tlumočník 

zaznačil hodnotu 1 a 0. V porovnání s ostatními teoretickými uzavřenými otázkami 

pro tlumočníky je tato otázka jediná, která získala u každé možnosti alespoň jednoho 

respondenta. 
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Graf č. 5 Přístup ke sdělení 

 

Podívejme se nyní na očekávání policistů, kterým jsme položili dvě podobné otázky: 

 

Otázka č. 7POL: Od tlumočníka očekávám, že přetlumočí vše, co řekne vyslýchaná osoba 

(včetně zaváhání, oprav, přeřeknutí). 

 

Otázka č. 8POL: Od tlumočníka očekávám, že přetlumočí vše, co řeknu já (včetně 

zaváhání, oprav, přeřeknutí). 

 

 U otázky č.7POL 22 respondentů (78,6 %) uvedlo hodnotu 5, dalších 5 policistů (17,9 %) 

zaznačilo hodnotu 4 a 1 respondent (3,6 %) dokonce hodnotu 2. Z grafu č. 6 je však zřetelně 

patrné, že pokud jde o jejich vlastní sdělení, očekávají policisté od tlumočníka odlišný přístup. 

S tvrzením otázky č. 8POL se naprosto ztotožňuje pouze 17 respondentů (60, 7 %), pouze 2 

respondenti (7,1 %) uvedli hodnotu 4, dále 1 respondent (3,6 %) hodnotu 3, u hodnot 2 a 1 

nalezneme u každé po 2 respondentech (7,1 %) a 4 respondenti uvedli hodnotu 0 – s tvrzením 

se vůbec neztotožňuji. Toto je pozoruhodné i z toho důvodu, že u předchozí části, ve které jsme 

se zabývali neutralitou, téměř 86 % policistů uvedlo, že tlumočník má být neutrálním 

účastníkem výslechu.  
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Graf č. 6 Očekávaná úplnost sdělení v závislosti na vysilateli 

 

 V tomto kontextu nás zajímala reakce policistů i na potenciální kondenzaci. Opět jsme 

toho názoru, že i zkušenost s vyslýchajícími, kteří zasahují do tlumočení, může ovlivnit 

tlumočníkovo jednání. Proto jsme do dotazníku zařadili otázku č. 9POL: 

 

Pokud mám pocit, že tlumočník něco důležitého vynechal, upozorním ho na to 

(například v cizím jazyce zaslechnete jméno města, které znáte, a tlumočník ho 

nepřetlumočí). 

 

 V tomto případě se téměř všichni respondenti shodují. Celkem 26 policistů (92,9 %) by 

tlumočníka na vynechání určitě upozornilo. 

 

Graf č. 7 Upozornění na vynechání 
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2.3.2.4 Modelová situace č. 5TL 

 

Vyslýchaná osoba hovořící francouzsky zmíní, že o České republice četla v Libération. 

Máte důvod se domnívat, že policista, by nemusel vědět, co Libération je. Jak se 

zachováte? 

 

V této otázce nás zajímá, zda tlumočník, který se domnívá, že policista francouzský deník 

nezná, pojem vysvětlí, případně zda použije vnitřní vysvětlivku a do přetlumočení slovo deník 

doplní. V tomto případě by 36 tlumočníků takto opravdu postupovalo, 7 respondentů by 

vysvětlení nabídlo a dalších 7 by k vysvětlení přistoupilo, pouze pokud by o něj policista 

požádal. 1 respondent by o svém postupu zároveň informoval policistu a 1 respondent 

vyslýchanou osobu. Na tomto místě musíme uvést, že pokud bychom se striktně řídili pouze 

etickými kodexy, jediný možný postup by byl následující: Policista se zeptá vyslýchané osoby, 

co je Libération, tlumočník jeho otázku přetlumočí, vyslýchaná osoba pojem vysvětlí 

a tlumočník vysvětlení přetlumočí vyslýchajícímu. Na tomto případě je dobře vidět, že v praxi 

tlumočníci obecně platná doporučení vědomě přizpůsobují konkrétní situaci. I přes to, že 38 

respondentů je jednoznačně toho názoru, že do výchozího sdělení se informace přidávat nemají 

(vybrali hodnotu 5), z dat vyplývá, že 25 z nich patří v této modelové situaci k první skupině, 

která by vysvětlující informaci automaticky doplnila. 

 

2.3.2.5 Modelová situace č. 6TL 

 

Vyslýchaná osoba hovořící francouzsky velmi dlouho do detailu popisuje, kde leží ulice 

Celetná, ve které byl spáchán přestupek, kvůli kterému je veden výslech. Jak se 

při přetlumočení zachováte? 

 

V této otázce cílíme na možné využití strategie řečové komprese. Tlumočník může zcela 

správně předpokládat, že vyslýchající ví naprosto přesně, kde leží ulice Celetná, a proto může 

mít pocit, že tlumočení je třeba zkrátit. V modelové situaci č. 6TL by se oslovení tlumočníci 

zachovali následovně: 39 by jich tlumočilo veškeré detaily popisu a 3 tlumočníci by si dokonce 

vyžádali kratší úseky, aby opravdu věrně převedli vše vyřčené – ke kondenzaci by tedy 

nepřistoupili. 7 respondentů by podle vlastního uvážení vybralo pouze důležité informace, 5 

tlumočníků by vyslýchajícímu oznámilo, že popis místa činu je velmi detailní. Zajímavé je, 

že 2 oslovení tlumočníci uvedli, že by sami vyslýchanou osobu požádali, ať popis zkrátí. 
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Rádi bychom upozornili na odpověď, ve které tlumočník říká, že by vyslýchanou osobu sám 

přerušoval, aby mohl tlumočit krátké úseky: 

 

Odpověď č. 45TL: Nezkracuji, co už zaznělo, ale snažím se vyslýchanou osobou 

po kratších intervalech přerušovat pro snadnější tlumočení a tím doufám, že sama 

od sebe začne být stručnější. 

 

 V odborné literatuře jsme narazili i na situace, kdy tlumočníci ať už z vlastní vůle, 

nebo na požádání tlumočí pouze shrnutí vyřčeného, což literatura i kodexy považují zpravidla 

za nepřípustné. Ač jsme si vědomi toho, že shrnutí není ekvivalentem kondenzace, na kterou 

cílí otázka č. 6TL, rádi bychom na tomto místě uvedli postoj policistů ke shrnutí. Tím se 

zabývala následující otázka: 

  

Otázka č. 10POL: Nevadí mi, když tlumočník přetlumočí pouze shrnutí výpovědi. 

 

 V grafu č. 8 vidíme, že i přes doporučení odborné literatury by 5 osloveným policistům 

(17,9 %) nevadilo, kdyby tlumočník sdělení pouze shrnul. Pouze 1 respondent (3,6 %) 

v odpovědi uvedl hodnotu 4, dalších 5 policistů (17, 9 %) zaznačilo hodnotu 3, celkem 3 

respondenti (10,7 %) se rozhodli pro hodnotu 2. Naopak 6 policistů (21,4 %) zvolilo hodnotu 

1 a hodnotu 0 označilo nejvíce respondentů, celkem 8 (28, 6 %). Na nejednotnosti odpovědí 

opět vidíme, že na tuto problematiku panují mezi policisty poměrně zásadně rozdílné názory. 

 

 

Graf č. 8 Přístup ke shrnutí 
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2.3.2.6 Modelová situace č. 7TL 

 

Vyslýchaná osoba evidentně nerozumí složité právnické formulaci, kterou použil 

policista. Jak se zachováte? 

 

Tato modelová situace byla pro náš výzkum velmi zajímavá, a to především proto, že z odborné 

literatury jasně vyplývá, že tlumočník by zjednodušovat neměl. Autoři publikací, které jsme 

podrobněji rozebírali v teoretické části této práce, se zpravidla shodují, že potenciální 

zjednodušení by mělo spadat do zodpovědnosti vyslýchajícího. Z neformálních rozhovorů 

s tlumočníky a z doplňkového právnického kurzu, který zmiňujeme v kapitole 1.3 Kdo je 

soudní tlumočník, víme, že zjednodušování textu tlumočníkem je běžná, a dokonce žádaná 

praxe. 

 Odpovědi byly následující: 21 tlumočníků by policistu pouze upozornilo, že příjemce 

nerozumí, a poprosili by jej, aby sdělení zjednodušil.  Dalších 20 tlumočníků (tedy téměř stejný 

počet jako u první varianty) by se rozhodlo, že situaci opíšou či zjednoduší sami. Dalších 6 

respondentů by formulaci opsalo a následně o tom vyslýchajícího informovalo, 4 by policistovi 

pouze sdělili, že vyslýchaný nerozumí. Stejně jako u teoretické otázky č.  4TL i zde vidíme 

nejednotnost tlumočnických přístupů ve věci zjednodušování výpovědi. Za zajímavou 

považujeme v tomto případě rozsáhlejší odpověď, která nám nabízí vhled do běžné tlumočnické 

praxe: 

Odpověď č. 27TL: Řeknu policii, že vyslýchaná osoba tomu evidentně nerozumí. Toto 

obecně považuji za velký problém, vždyť není v silách uprchlíků a méně vzdělaných osob 

s podprůměrným jazykovým vybavením zcela pochopit dokumenty, které podepisují 

a které jim přeložím nejprve podrobně a když to evidentně nechápou, tak se to snažím 

vysvětlit jednodušší angličtinou, ať aspoň ví, co je čeká za další postup. Doporučuji si 

sehnat dokumenty, které podepisují uprchlíci, to je celé úplně na hlavu postavené, 

podepisují něco, co nechápou a ani často nemůžou pochopit, je to celé jen taková hra, 

aby policie měla administrativně splněno. I když já řeknu, že tomu uprchlík nerozumí, 

tak už se to na ten dokument nedopíše a uprchlík to přesto podepíše. Ale aspoň se vždy 

snažím tlumočením zajistit, aby měl jasno v tom, proč je zadržen a co ho dalšího čeká. 

 

 Opět je přirozené zkoumat, jaká jsou očekávání policistů, která mohou jednání 

tlumočníků ovlivňovat. Touto problematikou jsme se zabývali v následující otázce: 
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Otázka č. 11POL: Když vyslýchaná osoba nerozumí složité právnické formulaci, 

očekávám od tlumočníka, že pro ni formulaci přizpůsobí. 

 

Jak vidíme v grafu č. 9, odpovědi byly v tomto případě relativně jednoznačné. 

Přesně polovina respondentů zvolila hodnotu 5, dalších 5 policistů zaznačilo hodnotu 4 

(17,9 %), 4 respondenti (14,3 %) vybrali hodnotu 3 a pouze 1 (3,6 %) hodnotu 0. 

 

 

Graf č. 9 Očekávání zjednodušení formulace 
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při přetlumočení zachováte? 

 

V rámci této otázky jsme se soustředili na nonverbální prvky promluvy. Jak uvádíme 

v teoretické části, podle Mikkelsonové by tlumočník neměl ve svém přetlumočení zanedbávat 

ani tyto aspekty sdělení. Jelikož i zde jsme toho názoru, že realizace takového požadavku je 

při samotném výkonu profese poměrně náročná, zajímala nás reakce tlumočníků. Rozpolcenost 

tlumočníků je z jejich odpovědí zřetelná. Pro označení nejpočetnější skupiny respondentů 

(dohromady 27) jsme využili termínu jednoho z nich – profesionální tlumočení. Tak jsme 

označili ty tlumočníky, kteří se rozhodli projev upravit, aby zněl plynule, přirozeně, bez hezitací 

apod. Pouze 10 z nich navíc uvedlo, že by o svém postupu informovali vyslýchajícího. 

Naopak 12 tlumočníků by tlumočilo přesně tak, jak vyslýchaná osoba hovoří, přičemž 1 z nich 

by na to vyslýchajícího opět upozornil. Celkem by policistu o situaci informovalo 14 
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uklidnit. Zajímavá je také výpověď tlumočníků, kteří argumentují tím, že vyslýchající přece 

vidí, jak vyslýchaná osoba hovoří. 

 

Odpověď č. 22TL: Snažím se tlumočit plynule. Okolnosti výslechu (nervozita apod.) jsou 

podle mě policistovi zřejmé i když nerozumí jazyku. Pokud je projev vyslýchaného moc 

zmatený, upozorním na to policistu. 

 

Odpověď č. 30TL: Trpělivě tlumočím a vyšetřovateli vysvětlím, že osoba se přeříkává 

a zadrhává. To je obvykle stejně poznat z řeči těla. 

 

Odpověď č. 50TL: Mluvím normálně, vyslýchající vidí a slyší vyslýchanou osobu a pozná 

to také. kdyby ne, upozorním na to. 

 

2.3.3 Profesionalita 

Kategorie profesionalita pro účely našeho výzkumu vyjadřuje situace, ve kterých by 

podle odborné literatury a etických kodexů tlumočník neměl přeceňovat své síly a veřejně 

přiznat, že nemůže daný úkon provést. Z našeho pohledu jde o poměrně jasné doporučení, 

které je technicky velmi snadno proveditelné (tedy nepanuje nejasnost v tom, jak jej aplikovat 

v praxi), ale z lidského hlediska staví tlumočníka do potenciálně nepříjemné situace. 

V kombinaci s obecně platným tvrzením, že tlumočník by měl za použití veškerých strategií 

vyjít z každé situace s čistým štítem, jsme toho názoru, že i zde by mohlo dojít ke kolizi mezi 

teorií a praxí. 

 

2.3.3.1 Otázka č. 5TL 

 

Tlumočníkova profesionalita se projevuje mimo jiné tím, že dokáže upozornit na to, 

že řečníkovi nerozuměl. 

 

Touto otázkou jsme chtěli zjistit, zda tlumočníci teoreticky považují takovéto přiznání za projev 

profesionality, nebo naopak za osobní selhání. Výsledky byly velmi jednoznačné: 

45 respondentů (83, 3 %) zaznačilo hodnotu 5, dalších 6 tlumočníků (11,1 %) hodnotu 4 a pouze 

1 respondent se rozhodl pro hodnotu 0 (1,9 %). V teoretické rovině panuje tedy relativní shoda, 

že na neporozumění je třeba upozornit. 
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2.3.3.2 Otázka č. 6TL 

 

Tlumočníkova profesionalita se projevuje mimo jiné tím, že dokáže odmítnout zakázku, 

která by mohla být nad jeho síly. 

 

Tato otázka je poměrně blízko otázce předchozí, v tomto případě se však domníváme, 

že odmítnout zakázku je pro tlumočníka méně nepříjemné než po přijetí zakázky oznámit všem 

zúčastněným, že nerozumí. Z tohoto důvodu by se dalo předpokládat, že rozpor mezi teorií 

a praxí bude menší. Tento předpoklad se víceméně potvrdil. Jak vidíme v grafu č. 10, 

žádný z respondentů nevybral hodnotu nižší než 3, z toho 46 tlumočníků (85,2 %) označilo 

hodnotu, 5, 6 dalších (11,11 %) hodnotu 4 a pouze 2 (3,7 %) hodnotu 3. 

 

Graf č. 10 Profesionalita 

 

2.3.3.3 Modelová situace č. 9TL 

 

Vyslýchaná osoba pochází z Pobřeží slonoviny, kvůli silnému africkému přízvuku máte 

problémy s porozuměním. Jak se zachováte? 

 

V této i v následujících situacích jsme se ptali přímo na problémy, které jsme rozebírali 

již u uzavřených teoretických otázek. V tomto případě by 30 tlumočníků požádalo řečníka, 

aby pasáže, kterým nerozuměli, opakoval. Celkem 28 respondentů uvedlo, že by zúčastněné 

o neporozumění informovali, a 4 tlumočníci odpověděli, že by se více soustředili. 3 respondenti 

by se rozhodli tlumočení ukončit. 
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Následující odpovědi ukazují, že tlumočníci se v takových situacích opravdu cítí 

nekomfortně, a to i přesto, že svůj postup považují za správný a profesionální – oba níže 

zmínění respondenti u teoretické otázky č. 5TL uvedli hodnotu 5: 

 

Odpověď č. 30TL: Omluvím se vyšetřovateli, že mám potíže porozumět dialektu 

(i když u toho bych se asi styděla za vlastní nedostatečnost) a vyslýchaného požádám, 

zda může mluvit srozumitelněji. 

  

 Odpověď č. 35TL: Bohužel to musím přiznat jak mluvčímu, tak vyslýchajícímu. Mluvčího 

požádám, aby mluvil pomaleji a zřetelněji. Ujistím se, zda jsem správně pochopila 

sdělované. 

 

2.3.3.4 Modelová situace č. 10TL 

 

Vyslýchaná osoba použila v cizím jazyce vám neznámé slovní spojení. Tato neznalost 

vám znemožňuje porozumění celému významovému celku. Jak se zachováte? 

 

Tato situace se od předchozí liší tím, že prvek, který znemožňuje porozumění, je tlumočníkova 

neznalost. Do dotazníku jsme ji zařadili proto, že cizí přízvuk považujeme za faktor, 

který porozumění objektivně zhoršuje. Naopak v tomto případě jde pouze o omezení 

tlumočníka. 

 Tlumočníci se v odpovědích poměrně shodovali. Ve 40 odpovědích zaznělo, že by se 

vyslýchané osoby rovnou znovu zeptali, co měla na myslí. 16 respondentů by o svém záměru 

nejdříve informovalo vyslýchajícího.  

Podívejme se opět na to, jak podobné situace vnímají policisté. Stejně jako 

u předchozích situací je i zde jejich přístup pro tlumočníka důležitým faktorem.  

  

Otázka č. 12POL: Pokud tlumočník upozorní na to, že něčemu nerozuměl, myslím si, že je 

méně profesionální.  

 

Jak vidíme v grafu č. 11, na této otázce mezi policisty nepanuje shoda: 5 respondentů 

(17,9 %) uvedlo hodnotu 5, 11 respondentů (39,3 %) hodnotu 0 a v rozmezí ostatních hodnot 

se pohybuje celkem 12 oslovených policistů (42,9 %). Větší podíl jich nalezneme na straně 
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blíže k hodnotě 0, což by znamenalo, že pro většinu oslovených policistů si tlumočník, 

který nerozumí, profesionalitu zachová. Nicméně jde o většinu spíše mírnou.  

 

 

Graf č. 11 Přístup k neporozumění 

 

2.3.3.5 Modelová situace č. 11TL 

 

Je vám nabídnuto tlumočení výslechu o zneužívání dětí. Víte, že toto téma pro vás bude 

psychicky náročné, což by mohlo poznamenat váš tlumočnický výkon. Jak se zachováte? 

 

V této a příští otázce cílíme na již výše zmíněné odmítání zakázek. Zde jsme zvolili téma, které 

by pro tlumočníka mohlo být náročné z psychického hlediska (tedy ne nutně terminologicky). 

24 respondentů uvedlo, že by zakázku odmítlo. Zajímavá byla odpověď, ve které tlumočník 

uvádí, že by nepřiznal pravý důvod svého odmítnutí (odpověď je v souladu s teoretickou 

otázkou č. 6TL, ve které respondent zaznačil hodnotu 4): 

 

 Odpověď č. 1TL: Slušně odmítnu. Vymluvím se (dovolená, jiné tlumočení). 

 

 Poměrně velké množství tlumočníků (celkem 10) uvedlo, že zakázku sice přijmou, 

ale vyvodí z toho osobní důsledky. Například se budou dopředu psychicky připravovat, 

během tlumočení budou vyžadovat přestávky nebo jsou si vědomi toho, že budou po tlumočení 

psychicky vyčerpaní. 

 

Odpověď č. 35TL: Přijmu, ale počítám s tím, že si pak musím udělat čas pro sebe a svůj 

odpočinek. ___ Mám takových tlumočení za sebou více a nikdy to nebylo tak náročné, 
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aby to mělo vliv na tlumočení. ___ Spíše jsem se z některých tlumočnických úkonů 

musela delší dobu vzpamatovávat.... potřebovala jsem více volna, odpočinku a 

odreagování.... Psychohygiena.  

 

Odpověď č. 46TL: Už jsem tlumočila psychicky náročné záležitosti, měla jsem problém 

se soustředit, ale nakonec jsem to zvládla. Problémy s psychikou nastaly až po skončení 

tlumočení. 

 

Dalších 8 tlumočníků by zakázku zkrátka přijalo a 6 respondentů uvedlo, že zakázku 

musí přijmout v zájmu profesionality, přičemž jeden z nich uznává, že záleží na povaze 

tlumočníka. Tyto odpovědi opět považujeme za zajímavé hned ze dvou důvodů: jednak je jejich 

logika přesně opačná než logika odborné literatury či kodexů, kde je výrazem profesionality 

odmítnutí zakázky, jednak všichni tito respondenti v otázce č. 6TL vybrali hodnotu 5. 

 

Odpověď č. 27TL: Vnímám to jako povinnost a tlumočení vezmu. Ale nevezmu v jeden 

den nebo souběžně tlumočení pro oběť i pachatele/spolupachatele. 

 

Odpověď č. 30TL: Jako profesionálovi pro mě není nic psychicky náročné. Pokud by 

tomu tak skutečně bylo, mohu zakázku odmítnout s tím, že mám moc práce. 

 

 Další 4 tlumočníci uvedli, že by zakázku sice přijali, ale zadavatele upozornili na to, 

že jde o psychicky náročnou práci, což se na jejich výkonu může projevit. 

 

2.3.3.6 Modelová situace č. 12TL 

 

Je vám nabídnuto tlumočení výslechu o patentu na těsnění vodovodního šroubení. 

S podobnými tématy nemáte žádné zkušenosti. Jak se zachováte? 

 

Otázka se opět zabývá odmítáním zakázek, tentokrát kvůli náročnosti tématu. V tomto případě 

by 38 respondentů zakázku odmítlo, 9 tlumočníků by se potřebovalo ujistit, že jim bude 

umožněna dostatečná příprava a 5 respondentů by zakázku sice přijalo, ale zadavatele 

by upozornili, že se jedná o náročné téma, což může ovlivnit jejich výkon. Opět bychom rádi 

přiblížili dvě odpovědi. První oslovený tlumočník je přesvědčen, že za každých okolností musí 
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být připraven na vše. Naopak druhý respondent je toho názoru, že naprosto není možné vědět 

vždy všechno, klíčová je příprava a spolupráce se zadavatelem. 

 

Odpověď č. 30TL: Tlumočník se málokdy předem dozví, jakého tématu se bude tlumočení 

státním orgánům týkat, a musí být připraven na vše. 

 

Odpověď č. 35TL: […] Poznámka: Kdybych nezvážila přípravu, zemřela bych hlady, 

neboť NIKDY NIC NEUMÍM dost dobře. A někdy zdánlivě složité tlumočení díky skvělé 

součinnosti objednavatele a mluvčích dopadne skvěle a naopak tlumočení, se kterým 

mám dlouholeté zkušenosti se může z nějakého důvodu ukázat velmi problematickým. 

 

Policistů jsme se na jejich názor ptali v otázce č. 13POL:  

 

Pokud tlumočník odmítne zakázku, která by mohla být nad jeho síly, myslím si, že je 

méně profesionální. 

 

Jak vidíme v grafu č. 12, názory na profesionalitu v rámci odmítnutí zakázky jsou 

jednotnější než u tlumočníkova neporozumění. Hodnotu 5 zaznačili pouze 3 respondenti 

(10,7 %), zatímco hodnotu 1 zvolili 4 policisté (14,3 %) a hodnotu 0 zaznačilo 18 respondentů 

(64,3 %).  

 

 

Graf č. 12 Přístup k odmítnutí zakázky 
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že je méně profesionální.
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2.3.4 Role tlumočníka 

Tlumočníkova role je zásadní téma, které se prolíná se všemi předchozími tematickými celky. 

V závislosti na tom, jakou tlumočník zaujme roli, přistupuje i například ke sdělení 

nebo své neutralitě a nestrannosti. V následujících otázkách se proto zabýváme 

jak tlumočníkovou rolí, tak všemi aspekty, které s ní souvisí. 

 

2.3.4.1 Otázka č. 7TL 

 

Rolí tlumočníka je věrně převést veškeré promluvy. 

 

Jak jsme již uváděli výše, toto tvrzení se zakládá na publikaci Haleové (2008), ve které tato 

tlumočnice tvrdí, že zaměření se na věrné převedení promluv je jediný správný přístup 

k tlumočníkově roli. V grafu č. 13 vidíme, že tlumočníci se v odpovědích relativně shodnou, 

i když celkem 17 respondentů (31,5 %), kteří zaškrtli jinou hodnotu než 5, s pojetím role 

podle Haleové nesouhlasí na 100 %. 

 

 

Graf č. 13 Role tlumočníka 

  

 V tomto případě jsme toho názoru, že je užitečné podívat se rovnou na přístup 

policistů. V otázkách č. 14POL a 15POL jsme po respondentech opět chtěli, aby porovnali teorii 

a praxi: 

 

Otázka č. 14POL: Na čí straně by měl stát tlumočník? 
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Otázka č. 15POL: Na čí straně podle vašich zkušeností obvykle stojí tlumočník? 

 

 

Než popíšeme výsledky, rádi bychom připomněli, že v těchto dvou otázkách se 

respondenti rozhodovali na škále: 

 

policista  1 2 3 4 5 vyslýchaná osoba 

 

Odpovědi v grafu č. 14 nám stejně jako u tlumočníkovy neutrality ukazují dvě věci: 

oslovení policisté nejsou jednotní v tom, co od tlumočníka očekávají, a zároveň vidí rozdíly 

mezi teorií a praxí. Více než polovina respondentů (53,6 %) je toho názoru, že tlumočník 

by neměl stát na ničí straně (zaznačili hodnotu 3), zároveň však 10 respondentů (35,7 %) 

vybralo odpověď 1 – tlumočník má stát na straně policisty. Praxe vypadá podle dotázaných 

policistů ještě jinak. Celkem 19 respondentů (67,9 %) si myslí, že tlumočník stojí více či méně 

na straně policisty (hodnoty 1 a 2), a pouze 9 respondentů (32,1 %) uvedlo, že tlumočník je 

i v praxi neutrální (hodnota 3). 

 

 

Graf č. 14 Pohled policistů na tlumočníkovu roli 

 

Ještě než rozebereme modelové situace, pojďme se zaměřit na poslední dotaz z této 

části, který jsme položili osloveným policistům. Cílem tohoto dotazu bylo ověřit, jak vnímají 

tlumočníkovu roli a kde vidí jeho pozici v konkrétním komunikačním kontextu. Situaci, která 

opět nutně souvisí s tlumočníkovou neutralitou a nestranností, jsme nastínili v následující 

otázce č. 16POL: 
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Pokud řeknu něco, co bych říkat neměl(a), smím tlumočníka poprosit, aby danou věc 

nepřetlumočil. 

 

Odpovědi byly v tomto případě velmi rozličné, jak ale vidíme v grafu č. 15, většina 

se pohybovala v pravé polovině, která je bližší hodnotě 5 – s tvrzením se naprosto ztotožňuji. 

Konkrétně hodnotu 5 zaznačilo 13 respondentů (46,4 %) a hodnotu 4 vybralo dohromady 

5 respondentů (17,9 %). Naproti tomu hodnotu 0 zvolili pouze 3 dotázaní policisté (10,7 %). 

 

 

Graf č. 15 Tlumočníkova role v praxi 

 

2.3.4.2 Modelová situace č. 13TL 

 

Advokát vás požádá, abyste mu podali dokument, na který nedosáhne. Jak se zachováte? 

 

Touto otázkou jsme opět přesně cílili na tvrzení odborné publikace, které jsme zmiňovali 

v teoretické části. Tlumočnice Edwardsová (Edwards 1995) zde uvádí, že tlumočník nemá 

poskytovat ani ty nejmenší laskavosti. Jelikož jsme toho názoru, že držet se tohoto pravidla 

vyžaduje od tlumočníka velké sebezapření, v rámci kterého musí naprosto potlačit 

svou přirozenou reakci, zeptali jsme se oslovených tlumočníků, jak by se zachovali oni. 

Celkem 32 tlumočníků by advokátovi dokument podalo, 7 tlumočníků by tuto laskavost 

odmítlo a 7 respondentů by se nejdříve dotázalo vyslýchajícího, zda je to v pořádku. Rádi 

bychom upozornili na odpovědi, ve kterých respondenti argumentují tím, že nevyhovět 

požadavku by bylo neslušné či nenormální: 
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Odpověď č. 35TL: Pokud je to dokument, který je jeho nebo který mu předává policista, 

ráda mu ho podám. Je to slušnost.  

 

Odpověď č. 50TL: Nemám s tím problém, jsme normální lidé. 

 

8 respondentů uvedlo, že by záleželo na okolnostech, například na tom, kdo je jejich 

zadavatel (problém s tímto přístupem jsme již popsali výše), nebo na osobních sympatiích: 

 

Odpověď č. 7TL: Záleží na tom, jak moc mi je pan advokát sympatický. 

 

Odpověď č. 42TL: Nevím, zda se jedná o advokáta obžalované či žalující strany a také 

pro jakou stranu budu překládat. 

 

2.3.4.3 Modelová situace č. 14TL 

 

Vyslýchaná osoba je před výslechem velmi nervózní a na chodbě se vedle vás rozpláče. 

Jak se zachováte? 

 

Opět se snažíme odhalit, jak se tlumočníci zachovají v situaci, kdy by jejich přirozená reakce 

mohla být v rozporu s reakcí profesionální, kterou po nich vyžadují obecně platná pravidla. 

V tomto případě vznikly dva poměrně vyrovnané tábory respondentů: 24 tlumočníků 

odpovědělo, že by nějak zareagovalo (například by plačící osobu uklidnili, podali kapesník 

apod.). Často jako důvod uváděli, že jde o přirozenou lidskou reakci: 

 

Odpověď č. 26TL: Jako člověk.: Nepotřebujete vodu, otevřu okno, dýchejte.... 

 

Odpověď č. 27TL: Nabídnu jí papírové kapesníčky, pokud zjistím, že je nemá. Nabídla 

bych je každému. 

 

Jsme toho názoru, že v některých případech bychom mohli diskutovat o tom, zda 

tlumočník zachoval svou nestrannost, například: 

 

 Odpověď č. 47TL: Žádné strachy, jsem s Vámi. 
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 Naopak 20 tlumočníků odpovědělo, že by na takovou situaci nijak nezareagovali. 

Rádi bychom ještě přiblížili skutečnost, že některé otázky našeho výzkumu byly do jisté míry 

kontroverzní. Zatímco někteří respondenti uvedli, že podobnou situaci zažili a opravdu nevěděli 

co dělat (odpověď č. 5TL), jiní byli přesvědčení, že podobné situace nemohou nikdy nastat 

(odpověď č. 13TL). 

 

 Odpověď č. 5TL: Zažila jsem. Je to těžké. Podle situace a selského rozumu. 

 

Odpověď č. 13TL: Tak je to hodně hypotetická otázka. Na chodbě se člověk 

s vyslýchanými nepotká. Ten proces funguje jinak. 

  

2.3.4.4 Modelová situace č. 15TL 

 

Vyslýchaná osoba je velmi nervózní a během výslechu si nemůže vzpomenout na jméno 

osoby, jejíž jméno si vy díky důkladné přípravě pamatujete. Jak se zachováte? 

 

V této modelové situaci se zabýváme především tím, jak tlumočník pojímá svou roli, tedy zda je 

ochoten vzít na sebe odpovědnost za efektivní komunikaci a vložit se do rozhovoru. 

Odpovědi byly následující: 22 respondentů by do situace nijak nezasáhlo, 6 tlumočníků by 

informovalo vyslýchajícího, že si vyslýchaná osoba nemůže vzpomenout, a 8 respondentů 

by se vyslýchajícího zeptalo, zda mohou napovědět. 8 dotázaných tlumočníků 

by do komunikace vstoupilo a jméno by řekli sami. Nad rámec těchto odpovědí bychom 

zde rádi zmínili ty reakce, ve kterých respondenti uváděli, že by záleželo na situaci: 

 

Opověď č. 7TL: Záleží na kontextu - pokud se jedná např. o číšnice, svědka apod. tak mu 

pomohu, pokud by se tím zkreslil výslech, budu asi mlčet a čekat, zda si vzpomene. 

 

Odpověď č. 30TL: To hodně záleží na situaci. V trestních věcech bych nenapověděla. 

V občanskoprávních možná ano. 
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2.3.4.5 Modelová situace č. 16TL 

 

Policista se vyslýchané osoby zeptal na dalšího svědka události. Evidentně však zaměnil 

svědkovo jméno se jménem podezřelého. Vyslýchaná osoba je očividně zmatená a neví, 

co má odpovědět. Jak se zachováte? 

 

Tato situace je velmi podobná situaci předchozí, rozdíl spočívá v tom, že nyní by tlumočník 

svým potenciálním zásahem reagoval na promluvu policisty, a ne vyslýchané osoby. 

Vzhledem k výše popsané tendenci (kterou jsme předpokládali již při tvorbě dotazníků), 

že tlumočníci se spíše staví na stranu policie, jsme považovali za užitečné, aby se tento rozdíl 

promítnul i do položených otázek. 

 Zde by 31 tlumočníků vyslýchajícího na chybu upozornilo, 14 respondentů by se 

policisty znovu zeptalo, zda měl opravdu na mysli daného člověka. Dohromady 7 tlumočníků 

by nedorozumění oběma stranám vysvětlilo a pouze 6 respondentů by tlumočilo dál a do situace 

nijak nezasahovalo. I zde tedy vidíme značný nepoměr: zatímco v předchozí situaci by 

se zpátky drželo 22 tlumočníků, v této situaci by jich takto jednalo pouze 6. 

Opět si uvědomujeme, že situace nejsou 100% ekvivalentní, i přesto jsme však přesvědčení, 

že zjištěný rozdíl je v tomto kontextu relevantní informací. Na závěr bychom ještě rádi doplnili, 

že jeden respondent se rozhodl zasáhnout v podstatně větší míře než ostatní. Zda zvolil vhodnou 

strategii je v tomto případě minimálně diskutabilní. 

 

 Odpověď č. 24TL: Vynechám jméno svědka a dělám, jako by se nic nestalo. 

 

2.3.5 Doplňující informace z dotazníku pro policisty 

Jak jsme zmínili výše, v dotazníku pro policisty jsme se zběžně zajímali i o jejich zkušenosti 

a vzdělání v rámci spolupráce s tlumočníkem. 

 V průzkumu odpovídalo celkem 28 policistů, a jak vidíme v grafu č. 16, největší část 

z nich (32,1 %) provádí výslechy již 11–20 let. 
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Graf č. 16 Zkušenosti policistů 

 

Více než polovina oslovených policistů absolvuje ročně přes 6 tlumočených výslechů 

(graf č. 17) a 96,4 % z nich je toho názoru, že tlumočený výslech je pro ně obtížnější 

(graf č. 18). Přesto se celkem 85,7 % z nich nikdy nezúčastnilo žádného kurzu týkajícího 

se spolupráce s tlumočníkem (graf č. 19).  

 

 

 

Graf č. 17 Počet tlumočených výslechů za rok 

 

 

Výslechy v rámci výkonu své funkce vedete

méně než 5 let 5–10 let 11–20 let více než 20 let

17,5 %21,4 %

32,1 %
28,6 %

Kolik výslechů ročně absolvujete s tlumočníkem?

0–5 6–10 více než 10

46,4 %

21,4 %

32,1 %
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Graf č. 18 Náročnost výslechů 

 

 

 
 

Graf č. 19 Počet absolvovaných kurzů 

 

 
  

Pokud byste měli porovnat výslech Čecha bez tlumočníka a 

výslech cizince s tlumočníkem, který z nich byste z hlediska 

výslechových strategií označili za NÁROČNĚJŠÍ?

výslech Čecha výslech cizince oba jsou stejně náročné

3,6 %

96, 4 %

Kolik jste absolvovali kurzů o spolupráci s tlumočníkem?

žádný 1 2–5 více než 5

10,7 %

3,6 %

85,7 %
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2.4  Diskuze 

Již při zpracovávání odborné literatury jsme si byli vědomi skutečnosti, že stejně jako ostatní 

bádání i tato diplomová práce bude mít své limity. První soubor takových omezení plyne 

ze samotné podstaty vybraného tématu. Jestliže jsme se rozhodli porovnávat teorii a praxi, 

nutně jsme za tímto účelem museli některé teoretické aspekty interpretovat, zasadit do kontextu 

a obecně zvolit přístup, jak budeme s odbornou literaturou a etickými kodexy pracovat. 

U odborné literatury je hlavním úskalím především rozdílnost názorů a jejich vývoj v čase – 

zde bylo naším cílem pokrýt co nejširší škálu možných přístupů.  U etických kodexů se zase 

potýkáme se zkratkovitou a zjednodušenou formou, kterou tlumočník při výkonu své profese 

musí interpretovat v rámci konkrétní situace. My jsme se pro účely výzkumu rozhodli dívat se 

na etický kodex jako na soubor pravidel, která by měl tlumočník zkrátka dodržovat bez ohledu 

na konkrétní situaci. Díky neformálním rozhovorům jsme si vědomi toho, že například 

i členové KST ČR mají vzhledem ke svým zkušenostem „reálnější“ pohled na celou 

problematiku a z dlouholeté praxe vědí, co se od nich v jakých situacích očekává a kdy je třeba 

se od kodexu odchýlit, případně jeho výklad přizpůsobit situaci. Takové přístupy jsou však čistě 

neformální, a proto jsme se rozhodli k nim v rámci teoretické přípravy nepřihlížet. Důsledkem 

pak mohou být do jisté míry i opodstatněné výtky, že se pro účely této práce psanými pravidly 

řídíme příliš doslova či že s nimi nepracujeme dostatečně flexibilně. 

 Dalším omezením byla forma a zaměření výzkumného nástroje. Pro porovnání teorie 

a praxe by jistě bylo nejlepším prostředkem pozorování. Avšak kvůli jeho časové náročnosti 

a kvůli probíhající pandemii jsme od původně ambiciózního plánu ustoupili a rozhodli 

se pracovat s dotazníky. Ač jsme se výpovědní hodnotu získaných dat snažili zvýšit tím, že jsme 

do dotazníku zařadili modelové situace a oslovili kromě tlumočníků i policisty, jsme si vědomi 

toho, že k závěrům z výzkumu musíme přistupovat s velkou opatrností. I modelové situace bylo 

třeba určitým způsobem kvantifikovat, což jsme my udělali pomocí vytvořených tagů. Jak jsme 

uváděli výše, i přes veškerou snahu jsme odpovědi do určité míry nivelizovali. Opatrnost 

při interpretaci dat je nutná i z toho důvodu, že počet respondentů není dostatečný, 

abychom závěry mohli vztáhnout na celou Českou republiku. Ač se nám podařilo získat více 

odpovědí, než bylo naším cílem (v rámci dotazníku pro tlumočníky jsme aspirovali na 50 

respondentů, v rámci dotazníku pro policisty na 25), stále se výsledky výzkumu týkají pouze 

malé části tlumočnické a policejní komunity. 

Co se týče samotných témat, která jsme do dotazníku zařadili, ta se omezovala pouze 

na čtyři hlavní tematické celky, které jsme po analýze odborné literatury vyhodnotili 

jako nejzajímavější. Naším cílem pak nebylo osvětlit příčiny současného stavu či možného 
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rozporu mezi teorií a praxí. Omezili jsme se na téměř výlučně deskriptivní přístup, v rámci 

kterého jsme se snažili vyzdvihnout skutečnosti, které nám přišly nejzajímavější. Jak jsme již 

zmiňovali výše, do dotazníků jsme z důvodu rozsahu práce nezahrnuli otázky například 

na jazykovou kombinaci a věk respondentů, přesto si však myslíme, že i takový výzkum by 

mohl přinést velmi zajímavé a pro tlumočnickou komunitu relevantní poznatky. 

Ohledně vybraných témat panovalo ještě další omezení, které spočívalo v míře 

synchronizace dotazníku pro tlumočníky a dotazníku pro policisty. Rozhodli jsme se nevytvářet 

otázky zrcadlově a nezkoumat u obou skupin přesně tu samou problematiku. Zachovali jsme 

pouze tematické okruhy a otázky jsme formulovali tak, aby cílily na podle nás nejrelevantnější 

otázky u dané skupiny, čili ne tak, abychom při vyhodnocování dotazníků měli u obou skupin 

odpovědi na totožné otázky. Z tohoto důvodu však například u dotazníku pro tlumočníky 

hovoříme spíše o kondenzaci, zatímco otázka pro policisty míří na shrnutí, což může vyvolat 

pocit nekoncepčnosti výzkumu. 

 Poslední soubor omezení práce vyvstal až v rámci vyhodnocování dotazníků. 

Jde o skutečnosti, kterých jsme si při jejich tvorbě nebyli vědomi, které neodhalila ani pilotní 

studie a které bychom při opakování výzkumu pozměnili. Hlavním problémem byly takové 

dotazníkové otázky, které cílily na určitou jazykovou kombinaci, jako například otázka týkající 

se deníku Libération. Otázky jsme takto formulovali s cílem zajistit co největší možnou 

přesnost. Chtěli jsme mít jistotu, že respondent přesně pochopí, na co se ho ptáme, 

a tím eliminujeme nevýhodu otevřených otázek, tedy že nelze zaručit relevantní odpověď. 

Bohužel jsme při formulaci otázek nezohlednili skutečnost, že tlumočník, který ve své jazykové 

kombinaci nemá francouzštinu, si nutně nemusí otázku převést na příklad ze svého pracovního 

jazyka. Dostali jsme se tak do situace, kdy nám někteří respondenti v odpovědi uváděli, 

že tato otázka se jich netýká, protože francouzsky neumí. Na druhou stranu se toto týkalo vždy 

maximálně 4 respondentů, proto máme pro každou otázku minimálně 50 relevantních odpovědí, 

což byl náš původní cíl. Pokud bychom výzkum však opakovali, určitě bychom v zadání zmínili 

požadovaný postup nebo otázku formulovali tak, aby byla univerzální pro všechny jazykové 

kombinace. Stejně tak jsme až při vyhodnocování dotazníků narazili na skutečnost, že právě již 

zmíněná otázka o shrnutí (otázka č. 10POL) může být zavádějící. Zatímco výraz výpověď byl 

z naší strany použit jako synonymum k výrazu promluva (ať už vyslýchané osoby, nebo 

vyslýchajícího), respondenti jej mohli pochopit v užším slova smyslu, tedy jako výpověď 

svědka / vyslýchané osoby.  
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2.5  Závěry vyplývající z výzkumu a diskuze 

Jsme toho názoru, že empirická část této diplomové práce přinesla značné množství zajímavých 

poznatků. Naším cílem bylo za pomoci výše formulovaných výzkumných otázek prověřit, 

do jaké míry se odborná literatura a etické kodexy překrývají s tlumočnickou praxí. V této 

kapitole bychom rádi představili ty skutečnosti, které považujeme pro komunitu soudních 

tlumočníků za nejrelevantnější.  

 Co se týče tlumočníkovy neutrality, pravděpodobně nejzásadnějším zjištěním byla 

tendence tlumočníka stát spíše na straně policie. Tato skutečnost se sice nepotvrdila v teoretické 

otázce určené pro tlumočníky, avšak mohli jsme ji vypozorovat z odpovědí v rámci 

modelových situací. Výpovědi policistů toto tvrzení také podpořily. Pokud bychom zjištění 

měli zasadit do kontextu tlumočníkovy role v odborné literatuře, ocitáme se v rovině druhé role 

podle Haleové – zastánce instituce nebo jejího zástupce. Ze získaných odpovědí také vyplývá, 

že do procesu tlumočení se promítají i tlumočníkovy postoje a emoce, což je tématem publikací 

akademičky Claudie Angelelliové. 

 U problematiky přístupu ke sdělení jsme již u teoretických otázek vypozorovali, 

že především u zjednodušování textu se názory tlumočníků velmi různí. Tato skutečnost může 

souviset i s tím, že Etický kodex KST ČR o zjednodušování textu výslovně nehovoří, 

zevrubněji je tato problematika probírána v odborné literatuře. U modelových situací jsme pak 

mohli konstatovat rozdíl mezi teoretickými názory respondentů a jejich provedením v praxi. 

Nemalou roli bezesporu hraje i postoj policistů, kteří u tlumočníka předpokládali větší 

spolupráci s vyslýchajícími než s vyslýchanou osobou a zároveň většinově očekávali, že pokud 

vyslýchaná osoba nerozumí, je zodpovědností tlumočníka promluvu vyslýchajícího 

zjednodušit. Tato problematika je opět úzce spojena jak s tlumočníkovou neutralitou, tak s jeho 

rolí.  

 V rámci tlumočníkovy profesionality jsme zkoumali, jak se tlumočníci zachovají 

v potenciálně nepříjemných situacích. Z odpovědí vyplývalo, že pokud tlumočník nerozumí, 

začne pociťovat stud, i když si na teoretické úrovni myslí, že je výrazem profesionality o tom 

zúčastněné osoby informovat. Toto byl jeden z případů, kdy jsme se o pocitech tlumočníka 

v odborné literatuře nedočetli. Žádný z autorů, které jsme citovali v teoretické části, 

se nezabýval tím, že tlumočník může v danou chvíli velmi pochybovat o svých schopnostech. 

Všichni takovou situaci popisovali jako problém, který nastává kvůli jakýmsi vnějším příčinám, 

a z toho důvodu se nikdy nezabývali tlumočníkovými pocity. Potenciální negativní pocity 

tlumočníků ještě zvýraznily odpovědí policistů, ze kterých vyplynulo, že na tlumočníky, 
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kteří během výslechu vyslýchané osobě nerozumí, pohlížejí kritičtěji než na ty, kteří odmítnou 

zakázku. 

 U tlumočníkovy role jsme zjistili, že tlumočníci se v rámci své přirozenosti chovají 

mnohem „lidštěji“, než po nich vyžadují platná pravidla. Několikrát jsme narazili na problém, 

že tlumočník není stroj a nedokáže se tedy za každých okolností chovat chladně a formálně. 

Odpovědi policistů nám v této části opět potvrdily, že role tlumočníka se spíše 

než v oblasti věrného převedení všech promluv pohybuje u zastánce instituce nebo jejího 

zástupce. 

  

  



 83 

ZÁVĚR 

Tato teoreticko-empirická práce se zabývala současnou situací v oblasti tlumočení pro policii 

v České republice. Jejím hlavním cílem bylo zjistit, do jaké míry jsou teoretické poznatky 

a pravidla využívány v praxi.  

V teoretické části jsme nejdřív definovali pojem soudní tlumočení a zaměřili se 

na významné mezinárodní právní dokumenty, které upravují nárok na soudního tlumočníka. 

Zabývali jsme se Listinou základních práv a svobod, Evropskou úmluvou o ochraně lidských 

práv a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU o právu na tlumočení́ a překlad v 

trestním řízení. 

Jelikož následný výzkum probíhal pouze na území České republiky, zaměřili jsme se 

v následujících kapitolách především na českou právní úpravu soudního tlumočení. 

Nutno dodat, že v době vzniku této diplomové práce je připravována novela nového zákona 

o soudním tlumočení, která nabyde účinnosti společně se zákonem, a to 1. 1. 2021. Dále jsme 

se zabývali pojmem soudní tlumočník, podrobně jsme popsali v současnosti požadované 

vzdělání, podmínky pro jmenování a také doporučené postupy pro soudní tlumočení, 

které zveřejnila KST ČR. 

Poslední dvě kapitoly teoretické části byly pro náš výzkum naprosto klíčové. Nejdříve 

jsme se zaměřili na Etický kodex KST ČR – podrobně jsme analyzovali jednotlivá ustanovení, 

která jsme rozřadili do vlastních kategorií. Stejným způsobem jsme zpracovali zahraniční 

etické kodexy pro soudní tlumočníky, konkrétně americký Code of Ethics and Professional 

Responsibilities, britský Code of Professional Conduct a australský Code of Ethics and Code 

of Conduct. Kodexy jsme následně ještě porovnali s dvěma odbornými publikacemi autorek 

Mikkelsonové a Edwardsové, které se zabývají mj. i etickými aspekty soudního tlumočení, 

a pro větší přehled jsme se seznámili i s kodexy z Rakouska, Německa, Francie a s kodexem 

asociace EULITA. Veškeré informace jsme opět kategorizovali podle stejného klíče, jaký jsme 

použili pro kodex KST ČR, což nám umožnilo přehledné porovnání.  

Z nastudované odborné literatury jsme zjistili, že velmi důležitou otázkou z hlediska 

nejen soudního tlumočení je tlumočníkova role. Té jsme věnovali poslední kapitolu, ve které 

jsme nejdříve objasnili, proč je postavení tlumočníka mnohdy nejasné. Dále jsme se zabývali 

odbornými publikacemi a výzkumy, ústřední roli hrály odbornice na soudní tlumočení Sandra 

Haleová a Claudia Angelelliová, jejichž poznatky jsme doplnili o výstupy z výzkumů, 

které organizovaly například Berk-Seligsonová, Nartowska, Fowlerová, Mikkelsonová aj. 

Tímto jsme si připravili půdu pro následný výzkum.  



 84 

 

V empirické části jsme se věnovali analýze získaných dat, která se týkala porovnání 

tlumočnické teorie a praxe v České republice. Data jsme získali pomocí dvou dotazníkových 

šetření, jichž se zúčastnilo 54 českých soudních tlumočníků a 28 policistů, kteří v rámci výkonu 

své profese již spolupracovali s tlumočníkem. Cílem výzkumu bylo popsat současnou situaci, 

k čemuž jsme využili především modelové situace v dotazníku pro soudní tlumočníky. Data 

z dotazníku určeného pro policisty měla sloužit k zasazení získaných informací do širšího 

kontextu. 

 Z výzkumu vyplynulo, že skutečně mnohdy existuje rozpor mezi odbornou literaturou 

a tlumočnickou praxí. Míra tohoto rozkolu závisí na tom, jak velké nároky kladou jednotlivá 

pravidla a ustanovení na soudního tlumočníka. Ukázalo se, že pokud pravidlo vyžaduje po 

tlumočnících chování, kvůli kterému se dostanou do společensky nepříjemné situace, mají 

tendenci dané pravidlo méně respektovat – a to i v případě, že s ním na teoretické úrovni 

naprosto souhlasí. Ze získaných odpovědí tlumočníků vyplývá, že v určitých situacích vstupují 

do procesu komunikace i jejich emoce a že tlumočníci mnohdy berou v potaz i společenské 

aspekty situace, a nejsou tak ochotni jednat pouze jako „stroj“. Ukázalo se také, že očekávání 

policistů často nejsou v souladu s tím, co od tlumočníků očekává odborná literatura. Je možné, 

že i toto je důvod pro další skutečnost vyplývající ze získaných dat, totiž že tlumočníci častěji 

stojí na straně policistů – i přes to, že námi popsaná odborná literatura zastává jednoznačně 

názor, že soudní tlumočník musí být neutrální. 

 Věříme, že ač je tato diplomová práce relativně omezená svým rozsahem i počtem 

účastníků výzkumu, poskytuje cenná vodítka ke zhodnocení celkové současné situace v České 

republice. Užitečné poznatky z ní mohou čerpat jak soudní tlumočníci, tak jejich školitelé. 

V neposlední řadě by mohla sloužit i jako výchozí bod pro navázání užší spolupráce 

mezi tlumočníky a policisty v oblasti vzdělávání, jelikož z výzkumu vyplynulo, že ač policisté 

s tlumočníky spolupracují relativně často a tlumočené výslechy považují za náročnější, 

vzdělání jim v této oblasti chybí.  

 Na závěr je třeba říci, že téma tlumočení pro policii je velmi obsáhlé a tato diplomová 

práce se zaměřila pouze na popsání současného stavu v některých oblastech soudního 

tlumočení na území České republiky. Do budoucna by bylo určitě zajímavé zevrubně 

zanalyzovat příčiny současné situace a pokusit se najít cestu k ještě efektivnější a užší 

spolupráci mezi soudními tlumočníky a policisty. 
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