
Posudek bakalářské práce Hany Peškové 

Vliv směru tlumočení na kvalitu tlumočeného projevu (tlumočení mezi mluvenou češtinou a 

českým znakovým jazykem) 

 

Hana Pešková si pro svou bakalářskou práci zvolila téma bezesporu užitečné – poznatky o 

specifikách tlumočení mezi českým znakovým jazykem a češtinou je jistě namístě 

kontinuálně rozšiřovat. Pro diplomantku bylo výhodou, že její práce měla „vzor“ – měla 

replikovat (a dle zadání i modifikovat) holandský výzkum stejného zaměření (jeho výsledky 

byly publikovány v r. 2011). 

Už ze zadání je patrný jeden „programový“ aspekt takové modifikace původního 

výzkumu: jako hodnotitelé tlumočených textů budou ve výzkumu kol. Peškové figurovat i 

neslyšící uživatelé tlumočení. Další modifikace zřejmě byly, rozumím-li dobře, jiného typu 

(srov. s. 9 o potřebě upravit „celkový design výzkumu“ tak, „aby bylo možné jeho provedení 

v našich podmínkách“). Bylo by možné při obhajobě přehledně a stručně vyjmenovat všechny 

úpravy / modifikace, které byly provedeny (v práci je zmiňováno zapojení neslyšících 

hodnotitelů, vypuštění převodu do znakovaného většinového jazyka, „nepovinné“ přidání 

slovního hodnocení, počet participantů) a ze všech úprav/modifikací vyčlenit ty, které byly 

provedeny kvůli oněm „našim podmínkám“?  

Východiska, postupy a výsledky bakalářské práce jistě představí při obhajobě 

diplomantka sama. Soustředím se spíše na otázky, které bakalářská práce klade, a na okruhy, 

které by si podle mého názoru zasloužily dopracování, podrobnějšího ujasnění, 

soustředěnějšího výkladu. Některé jsou spíše obecné povahy, např. nejasné vymezení toho, co 

autorka pokládá za „význam z původního sdělení“ (s. 16), zda je to totéž, co věcná informace 

(s. 17) nebo obsah (s. 41) a jak se k tomu má v autorčině pojetí smysl výchozího sdělení (19). 

Je mi jasné, že v odborné literatuře (lingvistické nebo translatologické) se tyto pojmy/termíny 

užívají různě – jak s nimi zacházela diplomantka?  

To je důležité i proto, že vedle subjektivního hodnocení šlo ve výzkumu právě o 

hodnocení převodu obsahu (s. 41), resp. o hodnocení „věcné přesnosti“ (je obsah a věcná 

přesnost totéž?). Tomuto aspektu není bohužel v práci věnována dostatečná pozornost 

(přestože je v kap. 8 kvantifikován): autorka nikde neuvádí soupis oněch „20 předem 

vyznačených fragmentů“ (s.40), o jejichž převod se první typ hodnocení opíral – jsou jako 

„fragmenty“ označeny jednotlivé výrazy, nějaké gramatické konstrukce, celé věty atd.? 

K tomu je v práci uveden, nemýlím-li se, jen jeden příklad (s. 41) jako ilustrace rozdílného 

hodnocení daného fragmentu a následného autorčina postupu. Mohla by autorka při obhajobě 

uvést, proč není soupis fragmentů součástí bakalářské práce (mohl by figurovat třeba 

v příloze), proč se rozboru převodu těchto fragmentů nevěnovala alespoň v tom rozsahu (srov. 

rozsah a obsah kap. 8 a 9), v jakém se věnovala subjektivním slovním hodnocením, a mohla 

by při obhajobě soupis těchto fragmentů (třeba formou handoutu) poskytnout a uvést, které 

typy fragmentů působily při tlumočení největší potíže? Nijak nezpochybňuji velké úsilí, které 

diplomantka práci věnovala, soudím ale, že podstatný úhel pohledu v práci chybí, resp. není 

doložen jinak než čísly a bylo by víc než užitečné v tomto ohledu bakalářskou práci doplnit 

alespoň při obhajobě.  

Poprosím diplomantku také o vyjádření alespoň k některým dalším vybraným 

problémům: 

- Na s. 38 se píše, že „Všechny nahrané texty byly přeloženy … čímž byly vytvořeny vzorové 

překlady zdrojových textů…“. Z jakého důvodu slyšící a neslyšící profesionálky text 

překládaly, a nikoliv tlumočily? Nebyly autorky „vzorových“ textů v poněkud jiné situaci než 

účastníci výzkumu? A byly „vzorové překlady“ též analyzovány? 



- Platí to, co autorka píše na s. 25 („…v psaném projevu není možné zachytit paralingvální 

prostředky mluveného projevu“) pro všechny paralingvální prostředky? A jak je to s tím (s. 

41), že suprasegmentální prostředky se na převodu obsahu nepodílejí? 

- Objevovali se skutečně „Úplně jako první“ CODA tlumočníci mj. „rodiče neslyšících dětí“? 

- Podle jakých zásad autorka přepisovala zdrojové texty získané v mluvené češtině a v českém 

znakovém jazyce? 

A otázky na okraj: Na s. 80 je uveden jako příklad shody podmětu s přísudkem výraz 

„nějakými změny“, jak by se k tomu autorka vyjádřila? Jak souvisí (viz Příloha 1) 

smysluplnost s hezitací?  

Formální, typografická, jazyková / stylizační stránka práce je v podstatě na dobré 

úrovni, problémy jsou spíše ojedinělé (mohu je doložit při obhajobě). V práci jako celku by 

bylo na místě ujasnit, jak bude prezentován autorský subjekt (např. na s. 34: „vyjádříme“ x 

„přiblížím“), dále ověřit, zda různým typům písma a jejich kombinaci navíc ještě v kombinaci 

s uvozovkami je v celé práci připisována stejná funkce; uvažovat by bylo možné o kompozici 

práce (zvl. o tom, jak zařazovat originální odborné texty). O něco větší pečlivost mohla být 

věnována sestavování seznamu literatury (např. v literatuře není uveden Demissenko, 

Tommola a Helvä, přestože se na jejich práce v textu odkazuje). Nutné je ale ocenit, že 

autorka dokládá cizojazyčnou podobu textů, které cituje a překládá (údaj o překladatelce by 

stačilo uvést jednou), bohužel u nich a i jinde v práci ke škodě věci chybí odkazy na stránky 

(např. s.13, 6, 28-29 aj.). Ocenit je třeba také to, jak (vstřícně ke čtenáři) autorka své poznatky 

prezentuje v tabulkách a jak je kvantifikuje, škoda je ale, že podklady k jednomu typu 

kvantifikace čtenář nemá k dispozici. V závěru by bylo vhodné prezentovat výsledky 

výzkumu spíš než to, co bylo cílem práce nebo to, o co se diplomantka pokusila / co se snažila 

u/dělat; o výsledcích výzkumu je ale podána obšírná informace – to je třeba dodat – v 

předcházející kapitole Shrnutí výsledků. 

 

Závěr: 

H. Pešková zvolila jako téma své bakalářské práce téma velmi užitečné, zpracování své 

časově náročné bakalářské práci věnovala určitě velké úsilí. Některé potřebné úhly pohledu na 

sledovaný problém, zvl. pokud jde o hodnocení „věcné správnosti“ tlumočených textů, nejsou 

ale v práci podloženy materiálem připraveným k výzkumu (vydělené fragmenty textů) ani 

materiálem ve výzkumu získaným (tlumočení těchto fragmentů) – a čtenáři nezbývá než 

uváděným „číslům“ věřit. 

 

Bakalářskou práci Hany Peškové „Vliv směru tlumočení na kvalitu tlumočeného projevu 

(tlumočení mezi mluvenou češtinou a českým znakovým jazykem)“ doporučuji k obhajobě. 

 

Alena Macurová 

24.1.2022 
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