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Diplomová práce Václava Koutného má charakter teoreticko-empirické studie a zabývá se 

tlumočením ve sportovních médiích, konkrétně mapuje situaci v oblasti sportovního 

tlumočení v České republice, a to především na základě rozhovorů s komentátory a 

tlumočníky, kteří zajišťují tlumočení sportovních událostí i dalších pořadů na televizních 

kanálech  ČT sport a Eurosport. Dané téma je v rámci diplomových prací na Ústavu 

translatologie FF UK a v ČR obecně zpracováno vůbec poprvé. V tom spatřuji hlavní přínos 

této práce.  

 

Diplomová práce (DP) má 83 stránek (+celkem 71 stránek příloh: přepisy šesti 

rozhovorů s tlumočníky a sportovními komentátory) a kromě Úvodu a Závěru je rozdělena do 

pěti hlavních kapitol a řady podkapitol.  

V úvodu k teoretické části (s. 9-39) diplomant nejdříve připomíná, že na téma mediálního 

tlumočení obecně obhájila na ÚTRL v loňském roce svou DP Barbara Žáčková (Tlumočení 

pro média v České republice, 2020), a proto se on zaměřuje na úžeji vymezené téma, na 

tlumočení sportovních přenosů v České republice. První kapitola DP podává stručný nástin 

historie tlumočení pro média (viz zejména I. Kurzová), poté se diplomant zamýšlí nad 

vztahem tlumočení mediálního a konferenčního, zmiňuje pracovní podmínky, komunikační 

situace a typologie tlumočení, kvalitu tlumočení, stresory i tlumočnické strategie a opírá se 

přitom velmi logicky a opodstatněně o názory, zkušenosti a publikace řady známých 

zahraničních autorů (např. Straniero Sergio, G. Macková, F. Pöchhacker, Jiménez Serrano 

atd.), které prostudoval a vhodně zde uplatnil. Dále diplomant uvádí, jakým způsobem se 

nahlíží v odborné translatologické literatuře na roli tlumočníka v médiích, jak se tato role liší 

od role tradiční (viz např. C. Royová, G. Macková) a poté již přechází k mediálnímu 

tlumočení a situaci v České Republice. V další podkapitole popisuje sportovní tlumočení a 

zaměřuje se na charakteristiky a specifika tlumočení jednotlivých sportů a tlumočnických 

situací s nimi spojených, tak jak o nich píší zahraniční badatelé (viz Straniero Sergio,  

Ghignoli, Torrezová Díazová,  A. Sandrelliová, T. Rosado a další): např. F1, MotoGP, 

Superbike, fotbal, bojové sporty (dialogičnost, stručnost, intertextualita, rituálnost, výskyt 

odborné terminologie, tlumočnické strategie: zejména sumarizace, generalizace apod.). 

V následující kapitole  diplomant definuje tzv. laický překlad a tlumočení (s. 33-39) a 

ukazuje, jak široký a ne zcela probádaný je zatím tento typ tlumočení a překladu. Přitom jsou 

v dnešní společnosti značně rozšířené. Ve třetí kapitole „Metodologie výzkumu“ (s. 40-44)  si 

Václav Koutný stanovil tři základní výzkumné otázky, popisuje, jak připravoval 

polostrukturované rozhovory s jednotlivými respondenty, jaké okruhy otázek ho zajímaly, a 

zároveň zde blíže představil svých šest respondentů i vlastní průběh rozhovorů.  

 

Touto kapitolou si diplomant připravil půdu pro empirickou část své DP – „Analýzu 

rozhovorů – sportovní tlumočení v České republice“ (s. 45-67). Celou tuto kapitolu jsem 

skutečně četla s velkým zaujetím a takřka „jedním dechem“. Autor zde stručně popisuje 



televizní stanice, pro něž se nejčastěji v České republice tlumočí sportovní přenosy, a o 

sportovním tlumočení na našem území pojednává postupně podle jednotlivých témat 

odpovídajících okruhům otázek z polostrukturovaných rozhovorů. Jedná se především o typy 

tlumočení a tlumočených akcí, stresory ve sportovním tlumočení, pracovní podmínky, off-line 

i on-line strategie ve sportovním tlumočení a zpětnou vazbu od posluchačů, účastníků či 

kolegů komentátorů. Následuje vynikajícím způsobem pojatá kapitola „Diskuse“ (s. 68-74), 

jež se zaměřuje na srovnání teoretického popisu sportovního tlumočení, které bylo 

charakterizováno z hlediska tlumočení pro média a laického tlumočení a vlastní empirické 

analýzy polostrukturovaných rozhovorů. Diskuse je uspořádána podle jednotlivých podkapitol 

teoretické části práce a diplomant věnuje pozornost především tomu, zda se teorie a empirie 

shodují či neshodují. Obsah, struktura i samotná syntéze diskuse jsou podle mého názoru 

skutečně vzorové.  

 

Práce Václava Koutného splňuje veškeré požadavky kladené na magisterské 

diplomové práce. Je napsaná poctivě a samostatně, metodologicky čistě, srozumitelně, čtivě a 

velmi inteligentně a přináší řadu zajímavých, podnětných a užitečných  poznatků a podnětů 

pro oblast sportovního tlumočení v médiích i další výzkum. Způsobem zpracování dané 

problematiky diplomant prokázal, že nastudoval příslušnou odbornou literaturu a že s touto 

literaturou i se získanými informacemi z rozhovorů dovede velmi dobře pracovat a je schopen 

jednotlivé úvahy, názory a poznatky samostatně utřídit a předložit. V této souvislosti oceňuji i 

rozsáhlou bibliografii k danému tématu.  

 

Během obhajoby by diplomant mohl odpovědět na tyto otázky: 

1) Jak jste vybíral respondenty pro Vaši diplomovou práci? Kolik jste jich oslovil, než jste 

získal souhlas od celkem 6 tlumočníků, respektive 3 absolventů ÚTRL a 3 tzv. laických 

tlumočníků (tj. především TV komentátorů / redaktorů)? 

2) Přepisy rozhovorů jsou vskutku velmi objemné (70 stránek příloh). Píšete, že rozhovor byl 

přepsán "slovo od slova“, není však zřejmé, jakým způsobem jste transkripci realizoval: zda 

manuálně (na základě - i opakovaného - poslechu jednotlivých uchopitelných úseků a jejich 

postupného zápisu) či pomocí volně dostupného softwaru (tj „Speech-to-text“) a následně jste 

tento transkript manuálně doupravil? 

 

 Jak už jsem uvedla výše, diplomová práce Václava Koutného splňuje všechny 

požadavky kladné na magisterské diplomové práce, a zasluhuje si podle mne svým  pojetím, 

uchopením a celkovým zpracováním tématu, aby byla případně předložena a uznána i jako 

práce rigorózní.  

 

Diplomovou práci Bc. Václava Koutného doporučuji k obhajobě a hodnotím ji  

stupněm výborně.  O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 

Praha 23. srpna 2021     

 


