
Posudek vedoucí práce Hany Peškové  

Vliv směru tlumočení na kvalitu tlumočeného projevu (zaměřeno na tlumočení mezi 

češtinou a českým znakovým jazykem) 

 

Práce kol. Peškové patří mezi ty, které je nutné ocenit, protože se nebojí cizojazyčné 

literatury, nástrah výzkumné práce ani analýzy textů v češtině a v českém znakovém jazyce. 

Hlavní oblastí zájmu je výzkum převodu mezi češtinou a českým znakovým jazykem. Cílem 

výzkumné části práce je reduplikace holandského výzkumu Directionality effects in 

simultaneous language interpreting: the case of sign language interpreters in The Netherlands 

(Van Dijk a kol., 2011) v našem prostředí na materiálu češtiny a českého znakového jazyka 

s následným srovnáním výsledků obou výzkumů. 

Autorka práce se odhodlala ponořit do zkoumání v poměrně náročné oblasti. Musela se 

v první řadě vyrovnat s prostudováním většího množství cizojazyčné literatury a následně 

s nastavením výzkumného nástroje pro české prostředí. Nebylo jednoduché najít ochotné 

tlumočníky pro výzkum (v nizozemském prostředí bylo 25 tlumočníků, v českém prostředí 

jen 4 tlumočníci). 

V holandském výzkumu se pracovalo se třemi jazykovými kódy: kromě holandštiny, 

holandského znakového jazyka ještě se znakovanou holandštinou. V bakalářské práci se 

bohužel nedočteme, jaké důvody měli autoři originálního výzkumu k zařazení znakované 

holandštiny a zároveň se nám nedostalo odůvodnění toho, proč autorka v českém prostředí 

v tomto ohledu výzkumný nástroj nenásledovala.  

Rozdíl je také ve věkovém průměru a tlumočnickém vytížení tlumočníků obou srovnávaných 

výzkumů. Jak shrnující tabulky ukazují, participantky českého výzkumu jsou o 10,4 roku 

mladší než participanti výzkumu holandského. Zároveň se jejich věk pohybuje ve výrazně 

menším rozpětí než věk tlumočníků z Holandska. Také počet hodin průměrně odpracovaných 

za týden je u tlumočnic českého výzkumu nižší než u tlumočníků výzkumu holandského, a to 

o téměř 7 hodin. To nás vede k otázce, zda nemohly tyto skutečnosti zkreslit výsledky 

výzkumu? 

Zajímavý je rovněž rozdílný přístup k získání zdrojového jazykového materiálu. V rámci 

holandského výzkumu bylo devět rodilých znakujících požádáno o vyprávění jednoho až 

dvou příběhů na téma jako koníčky, práce, přání a vlastní zážitky. 12 příběhů bylo nakonec ve 

znakovém jazyce natočeno na VHS. Polovina příběhů (6) byla přeložena do holandštiny a 

poté nahrána jako zvuková stopa šesti různými osobami, které byly požádány, aby příběhy 

namluvily co možná nejpřirozeněji. V přeložených textech bylo vždy vyznačeno 20 

fragmentů, na nichž byla následně sledována věcná správnost tlumočení. Tedy zda vybrané 

fragmenty tlumočníci zachytí a přetlumočí, nebo nikoli. Bohužel se v textu nedozvídáme, co 

vedlo výzkumníky originálního výzkumu k tomu, aby pracovali s překladovými texty, nikoliv 

jako v české reduplikaci výzkumu s autentickými texty v češtině a v českém znakovém 

jazyce. Zároveň postrádám v reduplikovaném českém výzkumu vyznačených 20 segmentů 

textu, které jsou sledovány v rámci sledování kvality převodu.  

Kol. Pešková neměla jednoduchou práci ani v případě práce s poznámkami českých 

hodnotitelů (je více než jasné, proč se autoři originálního výzkumu této práci elegantně 

vyhnuli). Hodnotitelé svá hodnocení uvádějí často nekonkrétně a jen obecně. Například 



neslyšící hodnotitelé si často všímají například drobných chyb ve tvarech rukou a použití 

nevhodných znaků. Konkrétní příklady, kde tyto nedostatky vidí, už ale neuvádějí. Přesto 

hodnotím velmi kladně, že se autorka českého výzkumu slovnímu hodnocení nevyhnula a 

snažila se s ním vyrovnat (nemá navíc svolení použít hodnocení v kompletní podobě tak, že 

by bylo uveřejněno např. v příloze práce). 

Celkově bych autorce vytkla její formulační úspornost. Rozumné závěry častokrát jen 

konstatuje, více nijak nekomentuje, přestože by to čtenář zcela jistě uvítal.  

Studentka adekvátně pracuje s převzatým textem jiných autorů a formálně správně jej cituje. 

Dokáže v průběhu zdařilé komplikace především v teoretické části práce také vkládat vlastní 

myšlenky, úvahy, což podtrhuje zralou úroveň práce.  

Kol. Pešková zjištěná data přehledně vizualizuje do tabulek, přičemž jejich množství reguluje 

v zájmu čtenářského komfortu. V diskusi se vhodným způsobem a s respektem vyjadřuje ke 

zjištěným výsledkům a vztahuje je k předem formulovaným cílům a otázkám. V závěru 

bakalářské práce s potřebným nadhledem shrnuje nejdůležitější informace, ke kterým v rámci 

empirické částí práce dospěla. 

Formální stránka práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 

závěrečných prací. Stylistická úroveň práce je velmi dobrá. Všechny požadované formální 

náležitosti (přehlednost textu, úprava tabulek apod.) bakalářské práce byly studentkou 

dodrženy.  

Studentka si při vypracování závěrečné práce počínala absolutně samostatně. Všechny 

průběžné konzultace probíhaly věcně a po pečlivé předchozí přípravě nad částmi textů, které 

byly autorkou již velmi dobře promyšlené a podpořené načtenou literaturou.  

Hana Pešková v rámci zpracovávání bakalářské práce dokázala, že umí odborně zpracovat 

jasně ohraničené téma, funkčním způsobem pracovat s relevantní literaturou, srozumitelným a 

přehledným způsobem shrnout zjištěné poznatky a vést věcnou diskusi nad zjištěnými závěry 

práce. Oceňuji také čistotu provedení práce a jasně vedenou myšlenkovou linii. 

Bakalářskou práci celkově (vzhledem ke všemu výše zmíněnému) hodnotím jako adekvátní a 

kvalitně zpracovaný materiál, který – jak věřím – bude Hana v nejbližší době prezentovat i 

směrem k poučené veřejnosti.  

Přimlouvala bych se však za doplnění anotace práce v českém znakovém jazyce. 

Otázky k obhajobě práce: 

Práci jsme s kolegyní Peškovou průběžně konzultovaly, proto prostor pro otázky nemám tak 

velký. Nicméně mě zajímá: 

V práci jste analyzovala texty od 4 tlumočníků. Jak zpětně hodnotíte tento počet? Nebyl z 

pohledu výzkumu vzorek tlumočníků přece jen příliš malý? Nekomplikoval vám 

vyhodnocování českého výzkumu a jeho srovnání s výzkumem originálním? 



V obou výzkumech byli tlumočníci ve věcném i v bodovém subjektivním hodnocení úspěšnější 

při tlumočení ve směru do znakového jazyka, výsledky obou výzkumů tedy ukazují shodné 

tendence. Jak si to vysvětlujete? Jedná se o tlumočení do nemateřského jazyka… 

ZÁVĚR:  

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a s potěšením ji doporučuji 

k obhajobě. 

Práci klasifikuji předběžně stupněm výborně až velmi dobře (výsledné hodnocení bude 

zohledněno dle obhajoby). 

Praha, 27.1. 2022 

Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D 

 


