
Posudek diplomové práce 

Bc. Daniela Šnapková: Tlumočení při kolonizaci Severní Ameriky se zaměřením na 

oblast dnešních Spojených států amerických a Kanady 

 

Posuzovaná diplomová práce má teoreticko-deskriptivní charakter a je věnována tlumočení při 

kolonizaci Severní Ameriky, konkrétně se zaměřuje především na oblast dnešních Spojených států 

amerických a Kanady. Jejím cílem je zaměřit se na postavu (roli) tlumočníka a na komunikaci 

mezi původními obyvateli Ameriky (Indiány) a Evropany (str. 6); v neposlední řadě chce práce 

české odborné veřejnosti také představit historické a translatologické zahraniční práce. Za velký 

přínos předkládané práce považuji skutečnost, že zpracovává zajímavé téma, které doposud 

nebylo v českém prostředí takto souhrnně a komplexně uchopeno. 

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

odpovídajícím jazykem, text práce je čtenářsky přívětivý. Jednotlivé kapitoly na sebe plynule 

a logicky navazují. Snad takovou „drobnou vadou na kráse“ jsou některé neobratné formulace 

či několik překlepů nebo problémů s interpunkcí. 

První, úvodní kapitola představuje stav zkoumané problematiky, věnuje se translatologickým 

východiskům (typy a druhy tlumočení, pracovní jazyky, tlumočnická role a neutralita nebo kvalita 

tlumočení). Výzkumná otázka (Jak vypadala profese tlumočníka během kolonizace Severní 

Ameriky se zaměřením na oblast dnešních Spojených států amerických a Kanady?) a podotázky 

jsou jasně definovány (str. 11). Vhodně zvolená popisná metoda odpovídá charakteru 

provedeného výzkumu. Velmi pozitivně hodnotím množství primárních a sekundárních zdrojů, 

s nimiž diplomantka pracovala.  

Druhá, nejrozsáhlejší kapitola popisuje tlumočení během kolonizace, zaměřuje se na tři hlavní 

historická období, které lze přirovnat k počátkům tlumočení, zlatému věku tlumočení a jeho 

částečnému úpadku. Řešitelka vždy uvede čtenáře do historického kontextu, poté se již plně 

věnuje oblastem, kde se tlumočilo, a předkládá medailonky těch nejvýznamnějších tlumočníků.  

V závěru práce pak diplomantka shrnuje zajímavé poznatky, k nimž dospěla, a rovněž nabízí 

možné směry budoucího bádání (str. 84–85). Za přínosné považuji konstatování, že role 

a neutralita tlumočníka byla tehdy vnímána odlišně, než je tomu u současného vnímání 

tlumočnické profese. Za zmínku stojí i zjištění týkající se genderu.   

Jako vedoucí mohu konstatovat, že Daniela pracovala velmi samostatně a svědomitě, psaní 

práce se poctivě věnovala, nenechávala nic na poslední chvíli, konzultovala např. metodologii 

či strukturu práce.   
 

Diplomová práce Bc. Daniely Šnapkové nesporně splnila stanovený cíl a může posloužit jako 

inspirace pro další výzkum.  

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

hodnotím známkou „výborně“. 
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