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Posuzovaná diplomová práce má teoreticko-deskriptivní charakter a zabývá se postavou 

tlumočníka během kolonizace území dnešních Spojených států amerických a Kanady se 

zaměřením na komunikaci mezi původními obyvateli Ameriky a Evropany. Práce tak 

doplňuje řadu českých translatologických prací zabývajících se historií tlumočení. 

Autorka se ve své diplomové práci snažila nastínit vývoj tlumočení během kolonizace Severní 

Ameriky a představit některé významné osobnosti tlumočení. 

Jak autorka sama uznala, téma dějin tlumočení je natolik rozsáhlé, že cílem její práce 

nemohlo být komplexní zmapování podoby a vývoje tlumočnické profese během kolonizace 

Severní Ameriky. Autorka se tedy vědomě rozhodla spíše představit jednotlivé aspekty 

tlumočnické profese a důležité postavy dějin tlumočení a tím i inspirovat budoucí badatele ke 

specifičtějšímu výzkumu. 

Oceňuji autorčinu upřímnost a konstatování, že se nejedná o komplexní zmapování 

tlumočnické profese během kolonizace Severní Ameriky. Přesto je škoda, že se autorka 

vzhledem ke své jazykové kombinaci nesnažila o úplnější představení tlumočníků, jejichž 

pracovním jazykem byla i španělština. Proč se omezila pouze na zmínku o Juanu Ortizovi? 

Narážím například na osobnost Maročana Estevanica, který se zúčastnil výpravy Pánfila de 

Narváeze na Floridu a strávil spolu se slavným dobyvatelem Cabeza de Vaca šest let u 

Indiánu kmene Karankawů (viz. https://rpstranslations.wordpress.com/tag/estevanico/ nebo 

https://www.humanities.uci.edu/mclark/HumCore2001/Spring%20Quarter/Estevanico.htm). 

Více se lze o dobrodružné výpravě dočíst i česky v knize Ztroskotání. Příběh trosečníka 

z pobřeží Mexického zálivu (1527-1536), kterou vydalo nakladatelství Argo v roce 2019. 

Záměrem práce bylo seznámit českého čtenáře s odbornou literaturou zabývající se 

zkoumaným tématem a případně uvést primární prameny, ze kterých historikové a 

translatologové při svém výzkumu čerpali, což se autorce ve velké míře podařilo.  

Za velký přínos posuzované práce považujeme zpracování cizojazyčné literatury věnující se 

dějinám tlumočení v Severní Americe. 

Oceňuji také použitou metodologii, která vychází z publikace Sandry Hale a Jeminy Napier 
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Research Methods in Interpreting: a Practical Resource a z publikace Jana Hendla 

Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Za užitečnou také považují aplikaci 

čtyř základních principů výzkumu dějin překladu, které formuloval Anthony Pym ve své 

publikaci Method in Translation History.  

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

napsána kultivovaným jazykem, text práce je čtenářsky velmi přívětivý. Oceňuji také 

uvedení historického kontextu na začátku kapitol mapujících zkoumané časové úseky 

kolonizace. Zároveň by si však zasloužily větší prostor kapitoly věnované translatologickým 

otázkám, kterým byla věnována menší pozornost na úkor životopiseckých údajů 

jednotlivých tlumočníků. 

Dále bych doporučila věnovat větší péči redakci textu (úřady se k vyplácení mezd stavěli 

laxně, str. 39; s tím byli spojeny předsudky, str. 78 a několik málo překlepů). Dále by bylo 

vhodné některé myšlenky více explicitovat a vyhnout se vágním a zkratkovitým formulacím 

(např. za jeho působení se rozšířilo využívání rituálu vzpomínání na zesnulé a jiných 

ceremonií, díky čemuž byly konference efektivnější, str. 52). 

Autorka závěrem navrhuje možnosti pro další tlumočnicko-historické bádání, pro které by 

byla její práce vhodným odrazovým můstkem. Jako velice zajímavé a zatím neprobádané se 

jeví srovnání tlumočnické profese ve španělských, britských a francouzských koloniích či 

téma zobrazení tlumočníků v literatuře.  

Diplomová práce Bc. Daniely Šnapkové odpovídá požadavkům na tento typ teoreticko-

deskriptivní práce a může posloužit jako inspirace pro další specifičtější výzkum.  

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě a předběžně ji 

hodnotím známkou „výborně“. 
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