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Bc. Václav Koutný: Tlumočení pro média se zaměřením na sport 

 

Diplomová práce Václava Koutného, která má charakter teoreticko-empirické studie, představuje další 

cenný příspěvek k výzkumu v oblasti mediálního tlumočení, konkrétně tlumočení na televizních a 

rozhlasových stanicích a jiných platformách zaměřených na sport.  

Shrnutí dosavadního stavu poznání jsou věnovány první dvě kapitoly práce. Po stručném historickém 

přehledu mediálního tlumočení diplomant vymezuje tlumočení v médiích vůči konferenčnímu tlumočení, 

jejich shodné rysy i odlišnosti nachází v oblasti pracovních podmínek, faktorů utvářejících komunikační 

situaci, využívaných typů tlumočení, hodnocení kvality tlumočníkova výkonu, faktorů způsobujících stres, 

strategií využívaných tlumočníky; poměrně zásadní rozdíly konstatuje v případě role, resp. rolí 

tlumočníka, který je v médiích viditelnější, ba je považován za jednoho z účinkujících, s čímž se pojí 

požadavek na jistou míru „šoumenství“, jak diplomant připomíná na s. 19. K tomu navíc přistupují 

zvláštnosti tlumočení sportovních akcí obecně i specifika tlumočení jednotlivých sportů – vedle zevrubné 

znalosti tematiky, zejména odborné terminologie a obeznámenosti se sportovní akcí, jíž se tlumočení týká, 

i jistou rituálností tlumočených interakcí patří k základní výbavě sportovního tlumočníka připravenost na 

mimořádnou dynamičnost komunikace, mnohdy hlučnost prostředí, uvolněnou atmosféru celé akce či 

naopak citovou vypjatost jednotlivých promluv. S potěšením konstatuji, že se zde diplomantovi podařilo 

díky práci s mnoha zajímavými publikačními výstupy sestavit pozoruhodný a podrobný profil sportovního 

tlumočení. 

Navzdory Pöchhackerově tvrzení, že v médiích mohou s ohledem na mimořádně obtížné pracovní 

podmínky a výskyt celé řady stresorů pracovat pouze „prvoligoví tlumočníci“ (s. 7), je pro média obecně 

i pro sportovní přenosy konkrétně typické, že tlumočení zajišťují osoby, jež žádnou tlumočnickou 

průpravou neprošly a zastávají primárně úlohu komentátora, průvodce pořadem atp. Proto diplomant 

věnuje náležitou pozornost také otázce laického tlumočení a překladu (kap. 2). Od obecných otázek 

přijatelnosti, výhod i rizik jazykového zprostředkování neškolenými osobami (včetně dosud ne zcela 

ustálené terminologie) postupuje ke konkrétním příkladům z praxe, za velmi obohacující z hlediska 

rozšíření našeho poznání považuji především pasáže o laickém tlumočení ve vězení a při náboženských 

obřadech, neboť těmto oblastem se tuzemská translatologie dosud nevěnuje. Rád bych upozornil na to, že 

již ve zmíněných dvou teoretických kapitolách se projevuje diplomantova schopnost soustředěného a 

přesného výkladu veškerých souvislostí, navíc navzdory naznačené multidisciplinárnosti zkoumané 

problematiky je schopen na základě studia velkého množství teoretických prací syntetizovat mimořádně 

kompaktní, akademicky hodnotný text, k jehož vysoké úrovni a zároveň přehlednosti přispívá mj. dobře 

promyšlený rozsáhlý poznámkový aparát. 

Třetí, metodologicky zaměřená kapitola vymezuje výzkumné otázky, představuje ústřední nástroj 

výzkumu – polostrukturovaný rozhovor, podává stručný, leč výstižný profil všech šesti respondentů (tři 

profesionální tlumočníci, tři tlumočníci-laici) a popisuje průběh rozhovoru a tvorbu přepisu. 

Příprava sběru dat i jejich analýza rozhodně zaslouží uznání – oceňuji jednak čas a energii vynaložené 

na pořízení rozhovorů s respondenty i jejich přepis (tvoří více než 70 stran příloh), jako obzvlášť zdařilé 

pak hodnotím vzájemné provázání poznatků vzešlých z empirické části (kap. 4 Analýza) i jejich 

interpretaci ve světle teoretických poznatků (kap. 5 Diskuse). Vhodně strukturované rozhovory 

diplomantovi umožnily podrobně zmapovat typologii sportovních událostí tlumočených na 



nejsledovanějších sportovních kanálech v tuzemsku a částečně mimo zraky kamer, dále pracovní 

podmínky tlumočníků a z nich vyplývající stresory – velmi kvituji, že diplomant neopomněl v teorii 

tlumočení mimořádně aktuální otázku angličtiny jako linguy francy. Nejpřínosnější z hlediska rozšíření 

našeho stávajícího poznání jsou po mém soudu ty závěry vyplývající z odpovědí respondentů, jež se týkaly 

využívaných on-line strategií (mj. zacházení s humorem, reáliemi či vyrovnávání se s nesrozumitelnými 

pasážemi) a s nimi souvisejícího poměrně plynulého přecházení mezi různými rolemi – především u laiků 

je zjištěna značná hybridizace rolí, která bezpochyby zasluhuje další zkoumání, mj. prostřednictvím 

případových studií zaměřených na procesuální či produktové aspekty konkrétních tlumočnických výkonů, 

jak diplomant naznačuje na s. 73. 

Po obsahové stránce je tedy posuzovaná diplomová práce v pořádku, vytčený cíl splnila měrou vrchovatou. 

Rovněž po formální stránce je práce zvládnuta na výbornou. V celém textu jsem nenarazil na jediný 

překlep ani jiný podobný nedostatek.  

Závěr: Diplomová práce Václava Koutného splňuje veškeré obsahové i formální požadavky na tento typ 

prací kladené, ba je výrazně převyšuje. Práce je dobře koncipovaná, metodologicky čistá, logicky členěná 

a napsaná velmi poctivě a pečlivě. Vzhledem k mimořádně vysoké úrovni práce – vedle celkové formální 

pečlivosti bych vyzdvihl především schopnost umně syntetizovat mnoho dílčích teoretických východisek 

a s takto nastíněným teoretickým rámcem následně soustředěně a precizně konfrontovat vlastní zjištění 

vzešlá z empirického výzkumu – navrhuji, aby byla případně předložena a uznána i jako práce rigorózní. 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci Bc. Václava Koutného k obhajobě a 

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

 

 

V Praze dne 31. srpna 2021      PhDr. David Mraček, Ph.D. 
                         vedoucí práce 


