
Posudek diplomové práce 

Bc. Nella Nitrová: Odkud se berou tlumočnické dovednosti? Srovnání bilingvních 

jedinců a trénovaných studentů tlumočnictví při simultánním tlumočení 

Posuzovaná diplomová práce má teoreticko-deskriptivní charakter a srovnává výkony 

bilingvních jedinců a studentů tlumočnictví na základě provedeného experimentu. Jak je již 

patrné z názvu práce, snaží se zodpovědět otázku, zda je schopnost simultánně tlumočit 

doprovodným efektem bilingvismu, nebo jestli se tato schopnost odvíjí od tlumočnického 

vzdělání. Autorka navazuje na již provedené zahraniční výzkumy na toto téma, avšak volí 

jazykový pár čeština-němčina.  

Teoretická část nejprve představuje vývoj tlumočnické profese, dále se věnuje simultánnímu 

tlumočení, fenoménu bilingvismu a problematice interferencí. Diplomantka zpracovala 

a využila rozsáhlou aktuální odbornou literaturou – zde nutno podotknout, že studentka se 

většině témat věnuje až moc obšírně. Zde bych doporučila, aby řešitelka teoretické poznatky 

více samostatně reflektovala, čímž by na sebe jednotlivé kapitoly lépe plynule a logicky 

navazovaly. Zvažovala autorka zpracovat též kapitolu věnovanou hodnocení kvality tlumočení? 

Za velice podnětnou považuji šestou kapitolu, která zpracovává stav zkoumané problematiky. 

Najdeme v ní mnoho zajímavých postřehů, bylo by proto vhodné na ně v závěru práce, 

s ohledem na výsledky provedeného experimentu, reagovat: Jak se ve výsledcích odrazily 

osobnostní charakteristiky probandů? (srov. str. 47) Měl na výsledky vliv také typ textu? (srov. 

str. 49) Rychlost projevu? Přítomnost publika? 

Za velmi propracovanou považuji metodologii provedeného výzkumu, výzkumné otázky 

a hypotézy jsou jasně naformulovány (str. 53–54). Dotazníkové šetření (velmi pozitivně 

hodnotím provedení pilotního výzkumu) a přepisy tlumočnických výkonů přinesly autorce 

velmi zajímavá fakta a údaje, které diplomantka představila a shrnula prostřednictvím 

názorných tabulek a grafů. Studentka má tendenci všechny proměnné kvantifikovat, nebylo by 

přeci jen lepší s ohledem na omezený počet probandů přistoupit spíše ke kvalitativnímu 

hodnocení? (tj. popsat nebo okomentovat zjištěné fenomény?) 

Ráda bych vyzdvihla veškerý čas a péči, kterou diplomantka věnovala přepisu jednotlivých 

tlumočnických výkonů, a vskutku rozsáhlé přílohy práce, jež jsou velmi pečlivě a poctivě 

zpracované a doplňují vlastní text práce.  

Diplomová práce má jasnou strukturu a je přehledně členěna. Doporučila bych věnovat větší 

péči redakci textu, neboť mnohé formulace jsou neobratné a neodpovídají odbornému stylu. 

Náměty k obhajobě: 

 Na str. 65 diplomantka komentuje přizvání autentických posluchačů k experimentu 

a uvádí pro a proti. Zvažovala autorka práce např. hodnocení autentickými posluchači 

po provedení experimentu, tj. že by jim poslala nahrávky tlumočnických výkonů? 

 S ohledem na rozsah předkládané závěrečné práce si musela řešitelka vybrat jen několik 

proměnných, které bude zkoumat. Domnívá se, že kdyby se např. zaměřila na 

obsahovou část, byly by výsledky jiné? Byla by míra porozumění textu vyšší 

u bilingvních jedinců? (srov. Dillinger, např. str. 45) 

 

Diplomová práce Bc. Nelly Nitrové splnila svůj cíl a na základě výše uvedeného 

doporučuji diplomovou práci k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako „velmi dobře“. 

V Praze 31. srpna 2021  
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