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Posuzovaná diplomová práce má teoreticko-empirický charakter a zabývá se otázkou, zda 

jsou schopnosti tlumočníků vrozené, či naučené. Aby se autorka vyhnula přílišné vágnosti 

této otázky, pro účely experimentu výzkumnou otázku konkretizovala a doplnila o podotázky, 

na které se snažila najít odpovědi.  

Pro účely experimentu provedeného v rámci diplomového úkolu byla proto stanovena  

následující výzkumná otázka: 

Ovlivňuje tlumočnické vzdělání a s ním související nácvik simultánního tlumočení kvalitu 

tlumočení z hlediska čtyř zkoumaných faktorů (salámová technika, nedokončené věty, 

hezitace a interference), a to konkrétně při srovnání studentů tlumočnictví a bilingvních 

jedinců bez tlumočnické zkušenosti? 

Diplomová práce má 117 stran (+ 8 příloh). Přílohy je nezbytné číst společně se samotnou 

diplomovou prací. Diplomová práce je napsána kultivovaným jazykem a text práce je 

čtenářsky přívětivý.  Práce je rozdělena, kromě Úvodu a Závěru, do dvou základních částí - 

teoretické a empirické - a následně do řady kapitol a podkapitol. Teoretická a empirická část 

diplomové práce jsou rozsahem vyrovnané. 

Teoretická část se věnuje vývoji tlumočnické profese, simultánnímu tlumočením a strategiím 

využívaným během simultánního tlumočení, bilingvismu, interferencím a stavu zkoumané 

problematiky, zda jsou tlumočnické schopnosti vrozené či nikoliv. 

Ke zvážení navrhujeme změnu v pořadí jednotlivých kapitol a jejich těsnější provázanost. 

Text teoretické části by pak lépe držel pohromadě. Rovněž závěr práce by si zasloužil 

obsáhlejší shrnutí získaných poznatků o bilingvních jedincích a jejich schopnosti simultánně 

tlumočit. 

Dále bych doporučila věnovat větší péči redakci textu, která by pomohla odstranit řadu 

překlepů, chyb v interpunkci, nelogicky vložených či napojených vět nebo stylisticky 

neohrabaných překladů citátů z odborné literatury. 



Uvádíme jen některé příklady výše zmíněných nedostatků: 

- Tlumočení se praktikuje již od dávnověku, jelikož už tenkrát se střetávali lidé, kteří si   

nerozuměli, ale chtěli se dorozumět. Tlumočníci tedy jistě existovali. Museli tedy využít 

služeb tlumočníků. (str. 12) 

- Označení„tlumočník“ však nemohlo být použito pro držitele diplomatického pasu…(str. 15) 

- …přestože jejich aktivity označujeme stejným názvem jako ‚tlumočení‘ nebo ‚překládání‘ – 

intelektuálně, technicky, sociálně, ekonomicky, nejedná se o homogenní záležitosti (str. 43) 

- Zaprvé, může pomoci těm, kdo se chtějí stát konferenčními tlumočníky (…) vylepšovat jejich 

výkon až do úplného naplnění jejich potenciálu. (str. 50) 

- Dále zmiňuje, že tlumočníci se obecně shodují na tom, že pro angličtinu je optimální rychlost 

nečteného projevu je 100–120 slov za minutu (str. 71) 

Bylo by vhodné například ujednotit psaní tečky v číslování jednotlivých kapitol, kdy 

diplomantka někdy tečku psala a jindy ne: 

1. Úvod (str. 9) 
2. Kdo byli tlumočníci dříve a kdo jsou tlumočníci dnes (str. 12) 
3 Simultánní tlumočení (str. 20) 
4 Bilingvismus (str. 31) 
 

Jako otázky k obhajobě navrhuji: 

- Naměřené hodnoty jsou v souladu s hypotézou, že Skupina A bude lépe uplatňovat 

salámovou techniku a s ní související faktory. (str. 84) 

Vedlo omezené používání salámové techniky u skupiny B k zahlcení kapacity a chybám 

v následujících úsecích? Nesouvisí výrazný rozdíl v uplatňování salámové techniky u projevu 

Kuchařka právě s lepší znalostí němčiny u skupiny B? 

- Abychom se pokusili nastínit odpověď na zmíněnou otázku, stanovili jsme následující faktory, 

na kterých jsme se rozhodli problematiku zkoumat: uplatňování salámové techniky (a 

souvisejících aspektů) a dále počet nedokončených vět, hezitačních zvuků a interferencí v 

tlumočení. (str. 108) 

Proč se řešitelka rozhodla právě pro tyto aspekty a nezohlednila jiné faktory jako je např. 

obsahová správnost, jak sama zmiňuje na str. 107. 

Diplomová práce Bc. Nelly Nitrové odpovídá požadavkům na tento typ teoreticko-empirické 

práce a může posloužit jako inspirace pro další specifičtější výzkum.  

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

známkou „velmi dobře“ s výhradou, že konečná známka bude stanovena podle průběhu a 

výsledků obhajoby. 
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