
Posudek na diplomovou práci 

Bc. Michael Rada: Vývoj a současný stav tlumočení v Keni 

Diplomová práce Michaela Rady, která má charakter teoreticko-empirické studie, představuje další 

příspěvek k poznání dějin a současnosti tlumočení v mimoevropských oblastech (srov. na ÚTRL nedávno 

obhájenou práci J. Getty věnovanou tlumočnictví v Namibii v dobách, kdy bývala německou kolonií). Jejím 

cílem bylo zmapovat vývoj a stav tlumočení v Keni v prvních dvou desetiletích 21. století na pozadí širšího 

politického, ekonomického a společenského kontextu. Práce má 81 stran textu a 75 stran příloh.  

V úvodu diplomant zdůvodňuje potřebnost zkoumání tlumočení a jeho akademizace mimo evropský a 

obecně západní kulturní okruh a podává přehled dosud vydaných odborných prací, jež se věnují 

tlumočnictví v Africe. Pro úplnost a spíše inspiraci budoucím badatelům (tedy nikoli jako výtku směřující 

vůči diplomantovi) si dovolím doplnit, že v době, kdy diplomant práci dokončoval, spatřila péčí 

francouzského nakladatelství Editions des archives contemporaines světlo světa kolektivní monografie 

NDONGO-KELLER, Justine; NTAKIRUTIMANA, Évariste; THIERNO CISSE, Mame; VAN CAMPENHOUDT, 

Marc (dir.) (2021), La traduction et l’interprétation en Afrique subsaharienne : les nouveaux défis d’un 

espace multilingue. Translation and Interpretation in Sub-Saharan Africa: New Challenges in a 

Multilingual Space.  

Poté jsou nastíněny základní teze a cíle výzkumu. Těmi jsou zejména analýza specifik tlumočnického trhu 

v Keni z hlediska konferenčního tlumočení, dále popis stavu a dalších možností rozvoje v oblasti 

vzdělávání tlumočníků v zemi a konečně místní specifika komunitního tlumočení. Práce pak pokračuje 

kulturně-historickým přehledem Keni, kde je největší prostor správně věnován jazykové situaci – bez 

tohoto podrobného výkladu by interpretace poznatků vzešlých z výzkumu nemohla být správná ani úplná. 

V souvislosti s jazykovou charakteristikou Keni jsou patrně nejpozoruhodnější zjištění o institucionálním 

postavení i každodenním používání angličtiny, svahilštiny i dalších, kmenových jazyků a dvoj- až 

vícejazyčnosti obyvatelstva, jejíž přirozenou a rutinní součástí je mj. míšení kódů. 

Po kapitole třetí, věnované metodologii, v níž autor podrobněji rozvádí cíle výzkumu a popisuje zvolené 

metody sběru dat (stěžejní metodou byly řízené rozhovory s celou řadou zajímavých respondentů 

pořízené přímo v Keni a dále práce s archivními a kurikulárními materiály taktéž přímo v Keni), již 

následuje prezentace závěrů diplomantova výzkumu. Ty jsou rozděleny do tří samostatných kapitol, 

v souladu s deklarovanými cíli práce. 

Čtvrtá kapitola obsahuje analýzu tlumočnického trhu v Keni, kde se diplomantovi podařilo v rozhovorech 

s představiteli překladatelsko-tlumočnické agentury a nejrůznějších mezinárodních organizací odhalit 

zajímavá specifika tamního trhu s konferenčním tlumočením. Ukazuje se, že Keňa, respektive hlavní 

město Nairobi, je atraktivním cílem investorů i dějištěm významných politických jednání, poptávka po 

kvalitním tlumočení je proto značná a stabilní. 

Kapitole nazvané Studium a výuka tlumočnictví v Keni dominuje pozoruhodná geneze vzniku Centra 

překladatelství a tlumočnictví Univerzity Nairobi, jehož založení a pedagogické zajištění je důsledkem 

spolupráce řady mezinárodních organizací včetně Evropské komise a v Praze dobře známého konsorcia 

univerzit EMCI. Diplomant dále podává vyčerpávající přehled organizace studia, cenná je rovněž 

srovnávací analýza studia na zmíněném centru a ÚTRL FF UK, z níž vyplývá celá řada zajímavých shod i 

odlišností mezi oběma institucemi. V závěru kapitoly je nastíněn výzkumný potenciál nairobského 

pracoviště, přičemž je konstatován zřetelný důraz na sociologicky a lingvisticky orientované diplomové a 

disertační práce zkoumající lokálně podmíněné mezikulturní rozdíly a z nich vyplývající významové 

posuny při tlumočení. 



Nejpřínosnější z hlediska rozšíření našeho (tj. středoevropského) stávajícího poznání je po mém soudu 

kapitola šestá, nazvaná Komunitní tlumočení v Keni. Tak především nabízí zajímavý pohled na africká 

specifika, neboť komunitní tlumočení v Keni zahrnuje vedle v Evropě známých oblastí jako zdravotnictví 

také rozvojové projekty a tlumočení  soudní, jehož výkon není v zemi nikterak regulován, což vede k celé 

řadě nežádoucích jevů. Navíc je v keňském (africkém) kontextu více patrný mezikulturní rozměr 

komunitního tlumočení, který je v našem geografickém prostoru s hojným uplatněním angličtiny jako 

lingua franca mnohdy upozaděn. Několika vhodně zvolenými a dobře okomentovanými příklady z praxe 

se diplomantovi podařilo upozornit na významnou roli, jakou při tlumočení hrají nejrůznější bariéry typu 

předsudků, nedůvěry a zejména pak diametrálně odlišné vnímání světa a společenská tabu. 

Závěr: Diplomová práce Michaela Rady splňuje veškeré obsahové i formální požadavky na tento typ prací 

kladené. Práce je dobře koncipovaná, metodologicky čistá, logicky členěná a napsaná velmi poctivě, pečlivě 

a kultivovaně. Způsobem zpracování dané problematiky diplomant prokázal, že s prostudovanou 

literaturou a empirickým materiálem dovede velice dobře pracovat a je schopen soustředěného a přesného 

výkladu veškerých souvislostí. Práce je v mnohém obohacující – především tím, že zprostředkovává 

tlumočnickou realitu v oblasti, jíž světová translatologie dosud věnuje pramalou pozornost – a rovněž 

inspirativní, zejména pak zaujetím autora pro problematiku i precizností zpracování. V neposlední řadě 

může sloužit jako vodítko pro podobné práce, jež by zmapovaly problematiku tlumočení v dalších nám 

méně známých a přístupných částech světa. 

V neposlední řadě zaslouží diplomant uznání za bezpochyby náročnou přípravu a realizaci výzkumného 

projektu GA UK Komparativní pohled na tlumočení v Tanzanii, Keni a Papui Nové Guineji od dob koloniální 

nadvlády až po současnost, jehož výstupem je mj. tato diplomová práce. 

 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci Bc. Michaela Rady k obhajobě a navrhuji 

zatím hodnocení „výborně“. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby. 

 

 

V Praze dne 7. srpna 2021      PhDr. David Mraček, Ph.D. 
                         vedoucí práce 


