
Příloha č. 1: Přepis zdrojového textu č. 1 

„Takže. Jak covidová situace, pandemie, ovlivnila můj pracovní život. Vzhledem 

k tomu, že s partnerem provozujeme apartmány na Šumavě, tak poměrně dost.Máme 

apartmánový dům v obci Stachy. Je to nedaleko lyžařského střediska Zadov. Takže 

u nás to na sjezdovku lidi mají kousek, 2 kilometry na Kobylu. Takže v zimě jezdí 

převážně lyžovat, na snowboard. Je možný na běžky prostě. Když napadne sníh, tak 

je krásný běžkování. Jezdí převážně v hlavní sezóně, kterou máme únor březen, po 

dobu jarních prázdnin, a červenec srpen. Máme týdenní turnusy, kdy se nám klienti 

střídají sobota–sobota. Jezdí převážně rodiny s dětma o prázdninách. Ale během roku 

je možný se u nás ubytovat v podstatě i na prodloužený víkend, nebo prostě jak lidi 

chtěji, jak potřebujou. Někdy přijedou i na 14 dní. Během září... červen, září jezdí 

převážně senioři, nebo party lidí, který provozujou turistiku. No a v tý hlavní sezóně 

jezdí většinou rodiny s dětma, který prostě maj prázdniny. No, máme 7 apartmánů, 

takže je tam 33 lůžek + 7 přistýlek. Takže práce s úklidem je v sobotu vždycky dost. 

Mám ještě 2 pani, který mi chodí pomáhat s úklidem. Vzhledem k tý covidový 

situaci jsme loni malovali všechny apartmány, dělali jsme běžnou údržbu, ale 

nedovolili jsme se pustit do větších nákladnějších prací. Měli jsme v plánu předělat 

balkóny, protože je to vlastně roubenka, dřevostavba, a dřevo neustále pracuje. Takže 

jsme chtěli prostě to tam opravit. Ale byla by to nákladná rekonstrukce a nemohli 

jsme si to dovolit. To samý terasa – je dřevěná – potřebovali jsme udělat v podstatě 

novou terasu. Takže to pouze natíráme, ale potřebovali bysme udělat základnější, 

prostě větší, opravy, který si teď nemůžeme dovolit, protože bysme se jako firma 

mohli dostat do mínusu, což bysme neradi. Na druhou stranu je třeba, aby prostě byly 

ty apartmány vždycky bezpečný, protože děti lezou všude. Takže je to poměrně 

složitá situace. No, vlastně naše roubenka se nachází přímo pod lesem, takže lidi maj 

30 metrů do lesa. Takže, když můžou, vyběhnou si nahoru na dříví. Můžou si udělat 

večer táborák. Chodí na borůvky, na houby. Nad náma jsou skály – Klostermannovy. 

Máme tam moc krásný prostředí, takže lidi jsou spokojený. Děti můžou bejt celý den 

venku, běhaji. Buď si lidi odjedou někam na výlet. Když chtěj ject dál – někam na 

Kvildu, na Modravu. Anebo jsme loni udělali, právě v době covidu, spoustu 

vycházek a túr přímo od nás, aby nemuseli vůbec nikam autem. Udělali jsme jim 

k tomu prospekty, mapy. A většinou jsou to všechno prostě výlety do 15 kilometrů. 

Pouze snad výlet do Kašperských Hor je delší, kdyby se šel tam i zpátky. Ale tam je 



možný taky zase přijet zpátky autobusem, takže je to taky výlet do 15 kilometrů. 

A i to okolí je tam prostě moc hezký na různý výlety a túry.“ 

  



Příloha č. 2: Zadání pro subjektivní hodnotitele  

VLIV SMĚRU TLUMOČENÍ NA KVALITU TLUMOČENÉHO PROJEVU.  

(Mezi češtinou a českým znakovým jazykem.)  

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ – ZADÁNÍ PRO HODNOTITELE  

Jak proběhl sběr zdrojových textů? VIDEO 

 Zdrojové texty byly získány od dvou slyšících a dvou neslyšících mluvčích. 

(Jedná se o rodilé mluvčí jazyků, ve kterých byly texty natočeny.) 

 Tito mluvčí byli požádáni, aby se zadané téma pokusili přiblížit, jako kdyby 

mluvili se známým, kamarádem apod.  

 Témata byla vybrána tak, aby se v nich mluvčí cítili pohodlně. Jako 

zadavatelka jsem dopředu věděla, že konkrétní mluvčí mají na zadaná témata 

co říct. Tímto jsem se snažila zajistit, že produkované texty budou 

smysluplné, bez zbytečných hezitací.  

 Součástí zadání byla i zmínka o tom, že pokud si během vyprávění 

vzpomenou, bylo by dobré zapojit do něj jména, názvy, čísla apod. 

 Dalším krokem bylo sdělení samotného tématu a časového limitu 3-5 minut. 

Poté měl každý mluvčí cca 5 minut na srovnání myšlenek. Toto byl další krok 

k získání materiálu, který by působil přirozeným dojmem, ovšem bez velkých 

pauz. Toto opatření působilo i jako prevence proti příliš krátkým a příliš 

dlouhým výpovědím. 

 Následně už se přešlo k samotnému natáčení, které proběhlo na jeden pokus. 

Vzhledem k tomu, že mluvčí měli možnost sesumírovat si myšlenky, 

nedělalo to nikomu větší problém. Chtěla jsem se vyhnout natáčení na dva a 

více pokusů. A to z toho důvodu, aby byla zachována co nejvěrněji 

přirozenost projevu mluvčích. Mým cílem nebylo zaznamenat referát na 

určité téma, ale vlastní názor, náhled...  

 

https://youtu.be/DbZfVP39ZC0


Jak proběhlo získávání samotných výzkumných materiálů? VIDEO 

 Schůzky s tlumočnicemi, které souhlasily s účastí ve výzkumu, probíhaly v 

tlumočnickém ateliéru na filozofické fakultě. 

 Participantkám bylo sděleno, jakým způsobem a s jakým zadáním byly 

získány zdrojové texty a že se jedná o výpovědi v délce 3-5 minut.  

 Dále jim bylo sděleno, že se jedná o obecné, neodborné tlumočení, a že autoři 

původních výpovědí se snaží o přiblížení aktuálních témat např. známému, 

kamarádovi apod.  

 Poté bylo sděleno první téma – Jak koronavirová pandemie ovlivnila můj 

pracovní život. 

 Participantkám bylo přiblíženo, jaké mluvčí mají očekávat - 1. slyšící žena, 

49 let, pracující v oblasti pobytových služeb, 2. neslyšící muž, 39 let, lektor 

zj, lingvista 

 následovalo cca 7 minut na přípravu, poté se přešlo k tlumočení do čzj, 

následně do čj. 

 Další kolo proběhlo stejným způsobem. Sdělení tématu (Klimatické změny), 

informace o mluvčích - 1. slyšící muž, 23 let, orchestrální hráč se zájmem o 

dané téma, 2. neslyšící žena, 26 let, účetní se zájmem o dané téma. 

Následovalo opět cca 5 min. na přípravu, poté proběhlo tlumočení z čj do čzj 

a pak z čzj do čj.  

Náročnost podmínek: VIDEO 

 Participantky byly vystaveny nepříznivým tlumočnickým podmínkám.  

 Tlumočení ze záznamu – ať už ze zvukového nebo vizuálního – zhoršuje 

porozumění. 

 Velmi málo informací a času pro přípravu.  

 Nemožnost výpovědi zastavit nebo zopakovat - např. u vlastních jmen velmi 

ztěžuje podmínky.  

https://youtu.be/Rp7b8uYxXmg
https://youtu.be/3TiYttkNp08


 Ne/znalost mluvčích – kdo mluvčího zná, může mít výhodu oproti tomu, kdo 

jej nezná. 

VIDEO 

Žádám Vás o porovnání tlumočených textů s těmi originálními a následně o Vaše 

subjektivní hodnocení. Otázka zní: Jak dobrý je podle Vás tlumočený text 

v porovnání s originálním textem? To prosím zaznamenejte na škále od 1 do 7. 1 = 

nejhorší, 7 = nejlepší. Ke každému videu můžete uvést také to, co Vás k Vašemu 

hodnocení vedlo. Hodnocení mi prosím pošlete ve formě Google dokumentu, 

případně jako dokument ve Wordu nejlépe do 21. července.  

U hodnocení textů tlumočených do češtiny prosím o shovívavost, co se týče kvality 

videa. Jde přece jen spíše o zvukový materiál.  

Ještě jednou, a zřejmě ne naposledy, MOC děkuji za ochotu se do výzkumu zapojit.  

 

  

https://youtu.be/NoINT-Id7rU


Příloha č. 3: Prohlášení hodnotitelek o mlčenlivosti 

 

PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI 

Materiály, které jsem obdržela k subjektivnímu hodnocení tlumočení v rámci 

bakalářské práce Vliv směru tlumočení na kvalitu tlumočeného projevu, jsem využila 

pouze za účelem vypracování svého hodnocení. Nesdílela jsem je s žádnou další 

osobou a ani v budoucnu je sdílet nebudu.  

V …………………………. dne ……………………… 

………………………………… 

 podpis 

 

 


