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do mateřského jazyka 

Diplomová práce Taťjany Jevsejevové má charakter teoreticko-empirický. Tématem je 
převod reálií při konsekutivním tlumočení z ruštiny do češtiny. Cílem práce je sledovat výběr 
tlumočnických strategií při převodu kulturně vázaných pojmů a zároveň tyto strategie 
analyzovat. 

V první, teoretické části se diplomantka zabývá problematikou kultury obecně. 

Objasňuje a charakterizuje základní pojmy, které se ke kultuře vztahují. Nejobsažněji 

zpracovává kapitolu věnovanou reáliím včetně způsobu jejich převodu. 

V úvodu empirické části diplomové práce je stanovena pracovní hypotéza, podle níž 
se skupina profesionálních tlumočníků bude vyznačovat větším množstvím adekvátních řešení 
a menším množstvím vynechávek ve srovnání se studenty tlumočení. Součástí hypotézy je 
pak předpoklad, že mladší generaci tlumočníků budou bližší reálie ze současnosti, zatímco 
starší generace lépe zvládne reálie ze staršího historického období. 

Empirický výzkum se opírá o tlumočení tří textů v ruštině, z nichž každý obsahuje 
deset reálií. Tlumočení se účastní tři studenti specializace tlumočení Ústavu translatologie FF 
UK a tři profesionální tlumočníci různých věkových kategorií. Diplomantka pak získaná data 
analyzuje, hodnotí a přichází k závěru, že výzkum hlavní hypotézu částečně vyvrací. Studenti 
se sice skutečně dopustili většího množství chyb a vynechávek než profesionální tlumočníci, 
ale na druhé straně si vedli lépe v počtu adekvátních řešení. 

Empirická část diplomové práce se mi jeví jako velmi pečlivě zpracovaná, výstižná a 
zajímavá. 

K uvedeným reáliím mám následující připomínky: 

1. První - tak zvané "TpoHKI1". Diplomantka uvádí, že tyto rychlosoudy , které se skládaly 
ze tří často naprosto neprofesionálních soudců, fungovaly do r. 1934. Je možné, že 
diplomantka má na mysli funkce Trojek pouze v souvislostí s potíráním tzv."nepřátel" 
porevolučního uspořádání sovětského Ruska. Pak je toto vysvětlení pouze neúplné, nikoliv 
chybné. 
Ve skutečnosti "TpoHKI1" sehrály svou zlověstnou úlohu taktéž během Vlastenecké války a 
staly pojmem právě z tohoto období. 



2. Poznámka druhá - "BOpOHOK", neboli auto, kterým se odváželi "nepřátelé režimu". Auto 
zlověstné černé havraní ( YepHblH BOpOH, BOpOHOK) barvy nenápadně přijíždělo v noci, aby 
odvezlo další podezřelou osobu tam, odkud většinou nebylo návratu. Dovedeme si představit, 
že tento úkol plní robustní nákladní auto z 30 let? A právě takto diplomantka vysvětluje jak 
vypadal "BOpOHOK": 3aKpbITbIH rpy30BHK, o6opy,11,OBaHHbIH ,11,Jl5I nepeB03KH 
3aKJlK>YeHHblx.(s.42). Ve skutečnosti se jednalo o auto osobní, užívané novou sovětskou 
elitou 30 let. Jeho výroba je spojena s americkou automobilkou Ford a vlastní konstrukce má 
s Fordkou hodně společného. Auto /3MKa ra3 Ml, později - TIo6e,11,a/ vzniklo v krátkém a 
velmi plodném období spolupráce s americkými a evropskými odborníky, které sovětské 
Rusko využilo pro svůj průmyslový růst. 
Tato neznalost se mi jeví jako dost zásadní, protože prokazuje neznalost celého úseku 
sovětské předválečné historie, a nakonec i neznalost kulturní, vždyť malý černý BOpOHOK se 
objevuje i v ruských filmech z tohoto období. 

K formální stránce práce nemám žádné připomínky. 

Ve své diplomové práci TatJana Jevsejeva projevila schopnost pracovat s odbornou 
literaturou a jednotlivé poznatky pak aplikovat v praxi. Diplomovou práci TatJany 
Jevsejevové hodnotím stupněm velmi dObři 
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