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Téma předkládané diplomové práce je mimořádně zajímavé a aktuální a to hned 

z několika důvodů. Komunitní tlumočení zůstávalo dlouho na okraji zájmu teoretického 

tlumočnického výzkumu. Významný podíl na „nastartování“ zájmu o tento druh tlumočení a 

vnímání tlumočníkovy role má Cecilia Wadensjö, švédská teoretička komunikace, která svou 

studií Interpreting as Interaction  vytvořila rámec pro další zkoumání. V České republice se 

až nyní začíná tato situace pomalu měnit, i když podmínky takového výzkumu, jak 

upozorňuje diplomantka, nejsou zatím vzhledem k různým předpisům souvisejícím např. 

s azylovým řízením, optimální. Tato okolnost i ji nakonec přiměla změnit původní koncepci 

empirické části diplomové práce, tj. provést analýzu autentických nahrávek, a nahradit ji 

formou dotazníkového šetření mezi tlumočníky, kteří mají zkušenosti s tlumočením 

azylového řízení s čínsky hovořícími žadateli o azyl v ČR. Navzdory této okolnostmi 

vynucené změně původního záměru lze diplomovou práci Jany Gutvirthové považovat za 

jednu z příslovečných prvních vlaštovek českého bádání v oblasti komunitního tlumočení 

(tomuto tématu se zatím věnují dvě diplomové práce na UTRL FF UK, další je ve stadiu 

rozpracovanosti a UTRL v současné době připravuje rozsáhlý projekt na toto téma). 

Diplomantka si je toho dobře vědoma a proto teoretickou část dělí do tří bloků, které 

vymezují rámec jejího bádání. V prvním bloku, kap. 2 a 3, nejprve vymezuje tlumočení jako 

proces sociální interakce, na základě prostudované literatury popisuje teoretické vymezení 

pojmu role obecně a role tlumočníka a uvádí typologii tlumočnických rolí. Zde velmi správně 

upozorňuje na problém ekvivalence, uvádí rozdíly mezi aktivní a pasivní rolí tlumočníka a 

jejich vnímání uživateli. V podkapitole 3.3 popisuje dvě empirické studie role tlumočníka 

(Angelelli, Pöchhacker). Druhý blok teoretické části (kap. 4) je věnován azylovému řízení, 

jeho právnímu rámci, vlastnímu průběhu azylového řízení, typologii tlumočení, hodnocení 

kvality tlumočnického výkonu v rámci řízení. Tato kapitola vytváří velmi vhodné východisko 

pro vlastní empirické šetření a je tak nezastupitelnou a obsahově zajímavou součástí 

diplomové práce. Ve třetím bloku (kap.5) se diplomantka věnuje česko-čínské tlumočené 

komunikaci a hned v úvodu konstatuje, že srovnávací studie věnované tlumočnickému 

výzkumu v česko-čínské jazykové kombinaci nejsou běžné. I z tohoto hlediska můžeme o této 

diplomové práci hovořit jako o průlomové. Téma česko-čínské tlumočené komunikace - ve 

všech jejích aspektech - by jistě vydalo na samostatnou diplomovou práci.  

Empirická část práce je obsahem kapitoly 6. Z výše uvedených důvodů se diplomantka 

nakonec rozhodla provést explorativní výzkum formou dotazníkového šetření kombinujícího 

metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Cílem dotazníku bylo zjistit, jaké je 

subjektivní vnímání role tlumočníka v azylovém řízení, jaké nároky na tlumočníka 

v azylovém řízení kladou jednotliví účastníci a zda tlumočníci pociťují mezi těmito dvěma 

koncepty rolí nějaké zásadní rozpory. Struktura dotazníku vycházela z podobného 

empirického výzkumu. V podkapitole 6.2.1.4 diplomantka zmiňuje poněkud překvapivý fakt, 

že vysoká míra respondentů (77,3%) nemá jakýkoliv tlumočnický výcvik.  V podkapitole 6.3 

Diskuse upozorňuje diplomantka na to, že ve světle této skutečnosti lze předpokládat, že 

pojetí vlastní role vychází především z vlastních představ  a zkušeností tlumočníků o tom, jak 

by práce měla vypadat než z formálních etických či profesních norem. Vzhledem k tomu, že 

můžeme předpokládat, že tlumočníci z méně často používaných jazyků jako je např. 



albánština, gruzínština atd. nemají žádný tlumočnický výcvik, a na rozdíl od zde sledované 

skupiny tlumočníků z čínštiny s velkou pravděpodobností ani vysokoškolské vzdělání, nabízí 

se otázka, zda by se pro tyto tlumočníky, jejichž služeb využívají české státní orgány, nemělo 

organizovat vstupní školení, kde by měli možnost se seznámit se zásadami tlumočnické 

profese (včetně zásad etických). 

Celkově hodnotím empirickou část práce jako velmi zdařilou z hlediska metodologie, 

způsobu zpracování výsledků i jejich prezentace. 

Kapitola 7 Závěr je zajímavým východiskem pro odbornou diskusi – mám tím na 

mysli hlavně konstatování, že problémem zůstává otázka stanovení hranice tlumočníkových 

zásahů do tlumočené komunikace a přijatelnosti těchto zásahů primárními komunikanty. 

Diplomantka také nabízí východisko, které by se mělo stát základem této odborné diskuse. 

Z formálního hlediska je práce na celkem dobré úrovni, i když jsou v ní překlepy a 

konečná redakce není úplně dotažená. Na str. 13 v textu nad tabulkou rozlišuje diplomantka 

mezi rolí neutrální a subjektivní, v samotné tabulce nahrazuje neutrální objektivním. Má 

k tomu důvod? Na str. 20 pak překládá Ontario Ministry of Citizenship jako ministerstvo pro 

občanská práva, nejedná se spíš o občanské záležitosti obecně? Na str. 26 uvádí dvakrát citaci 

z Kälina, ani jedna není přesně zařazena. Podobně nerozumím otazníku za  odkazem na 

článek R.F. Barského v časopise The Translator. Na str. 59 odkazuje diplomantka na některé 

teoretické a profesní kodexy, zajímalo by mne, které konkrétně má na mysli. 

 

Seznam literatury svědčí o tom, že se kandidátka dobře orientuje v dané problematice. 

 

Práce Jany Gutvirthové splňuje všechny náležitosti magisterské diplomové práce a 

velmi dobře se čte. Diplomantka prokázala, že je schopna velmi dobře metodologicky 

zvládnout empirickou část práce a zasadit ji do teoretického rámce. Způsob zpracování, 

přístup k problematice tlumočnických rolí i podrobný popis okolností tlumočení jako procesu 

sociální interakce se zvláštním zřetelem na tlumočení v azylovém řízení s čínsky hovořícími 

migranty ukazují na mimořádný zájem diplomantky o toto téma. 

 

Diplomovou práci Jany Gutvirthové doporučuji k obhajobě. Budu ráda, když  

v průběhu obhajoby dokáže, že navzdory výše uvedeným nedostatkům je hodnocení stupněm 

výborně zasloužené. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 8. května 2008     PhDr Jana Rejšková 


