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Tématem diplomové práce Ta(jany Jevsejevové, která má charakter teoreticko
empirické studie, je způsob převodu reálií při konsekutivním tlumočení (KT) mezi češtinou a 
ruštinou. Cílem této práce je jednak určit vliv kulturní dimenze na výběr tlumočnických 
strategií při převodu kulturně vázaných reálií, jednak použité strategie kvantitativně a 
kvalitativně analyzovat a zároveň se pokusit vysledovat, do jaké míry jsou tyto strategie 
ovlivněny délkou zkušeností a znalostí samotných tlumočníků. 

Diplomová práce (OP) má celkem 75 stránek (+ 13 stran příloh a CD s nahrávkami 
originálních vystoupení a jejich tlumočení) a je rozdělena do dvou částí: teoretické a 
empirické. V první kapitole teoretické části diplomantka vymezuje problematiku kultury a 
reálií v širších souvislostech. Definuje a charakterizuje pojem kultura obecně, uceleně a 
logicky hovoří o národní kultuře a kultuře různých společenství a skupin (tzv. subkultura), 
následně se zabývá kulturními rozdíly, kulturou zjazykového hlediska a pracuje se vztahem 
kultury a tlumočení z pohledu mezijazykové a mezikulturní komunikace. Ve druhé kapitole se 
věnuje podrobně problematice kulturních specifik a zejména pak reálií, které jsou hlavním 
tématem této diplomové práce. Vychází přitom z různých definic řady autorů (Barchudarov, 
Kazakova. Švejcar, Ščerba, Komissarov, Mokienko, Nikitina atd.) a vzhledem k zaměření své 
OP se přiklání k definici a klasifikaci reálií dle bulharských lingvistů Vlachova a Florina 
(dobové dělení). V empirické části pracuje totiž diplomantka se třemi texty, zaměřenými na 
reálie různých období ruské (respektive sovětské) historie, a proto navrhuje vlastní rozdělení 
na: I) reálie současné; 2) reálie z nedávné historie - 90. léta; 3) reálie historické - 30.léta 
20.století. První skupinu reálií dále konkrétně charakterizuje jako reálie "módní" a druhou 
skupinu řadí do reálií tzv. nových Rusů a třetí jako reálie z období politických represí.Na 
závěr této druhé kapitoly a tím i celé teoretické části práce diplomantka podrobně analyzuje 
jednotl ivé způsoby převodu reálií, přičemž opět volí roztřídění Vlachova a Florina, které 
kombinuje s dalšími překladatelskými postupy Newmarkova modelu, vysvětluje, které 
postupy jsou vhodné pro její empirickou část, a proč se rozhodla použít pro svůj experiment 
právě následující zkombinované a upravené postupy: 1. transference, 2.doslovný překlad, 3. 
funkční ekvivalent 4.popis, vysvětlení, výklad. 5. kontextuální překlad. 6. kodifikovaný 
překlad. 7. vynechání. Toto její rozdělení se zdá být pro danou OP velmi vhodné. dobře 
použitelné a opodstatněné. 

Na základě takto prostudovaných poznatků a teorií diplomantka ve své empirické části 
(kapitola 3.) sleduje tlumočnické strategie, které jsou použity při převodu kulturně vázaných 
pojmů ze všeobecného hlediska bez ohledu na praxi a zkušenost tlumočníků (skupina 
studentů specializace tlumočení Ústavu translatologie - 3 probandi X skupina profesionálních 
tlumočníkLI - 3 probandi: věk 30+,40+, 50+) a poté srovnává typy použitých strategií jednak 
mezi studenty a konferenčními tlumočníky. jednak v rámci skupiny profesionálních 
tlumočníků v závislosti na délce praxe. Popisuje jednotlivé strategie na základě zvoleného 
modelu a provádí kvalitativní a kvantitativní analýzu. Ve druhé části se poté snaží potvrdit či 
vyvrátit stanovenou hypotézu, podle níž se skupina profesionálních tlumočníků bude 
vyznačovat větším množstvím adekvátních řešení a menším množstvím vynechávek 
v porovnání se studenty tlumočení (s.33).Dále se pokoušela vypozorovat, zda představitelé 



mladší generace tlumočení budou lépe znát reálie ze současnosti, a představitelé starší 
generace si naopak povedou lépe při tlumočení reálií ze staršího historického období. Pro účel 
experimentu vytvořila diplomantka tři velmi zdařilé texty v ruštině, z nichž každý obsahuje 
deset reálií. Diplomantka excerpovala reálie z ruského denního tisku, z internetových zdrojů a 
odborných publikací. Z množství reálií vyčlenila tři skupiny, které se z tlumočnického 
hlediska ukázaly jako velmi zajímavé. První skupinou byly reálie dnešního Ruska -
anglicismy, hojně používané v médiích a postupně pronikající do slovní zásoby všech vrstev 
obyvatel (text č. 1). Druhou skupinou jsou reálie z období devadesátých let minulého století a 
vztahující se k subkultuře tzv. nových Rusů (období přechodu Ruska k tržní ekonomice). 
Dané reálie řadí do žargonu této společenské skupiny, ačkoliv dnes již lze některá slova najít 
v běžných slovnících (text č .2) Poslední skupina reálií se vztahuje k období politických 
represí v Rusku a můžeme v ní najít jak institucionální reálie sovětského období, tak jazyk 
politických vězňů. Jednotlivé použité reálie v ruštině analyzuje a navrhuje nejvhodnější 

překladatelský, respektive tlumočnický postup. 
Před samotným experimentem uskutečnila diplomantka pilotní fázi, v níž si ověřila 

srovnatelnou obtížnost textů, kvalitu a rychlost nahrávek, jakož i délku jednotlivých částí 
textů. 

Získaná data diplomantka analyzovala a aplikovala na ně své zvolené kategorie 
hodnocení a zkoumané tlumočnické postupy a strategie. Výsledky experimentu ukázaly, že 
nejpoužívanější strategií byl funkční ekvivalent. Tento způsob převodu považuje diplomantka 
oprávněně za zcela adekvátní a v řadě případů za jedinou možnou strategii umožňující 

zachování invariantu. Další nejčastější používanou strategií byl doslovný překlad, jenž byl 
hodnocen pozitivně, pokud byl zároveň slovníkovým ekvivalentem či kodifikovaným 
výrazem. Pokud však byla reálie převedena doslovně a její význam v cílovém jazyce nebyl 
průhledný, pak tato strategie vyžaduje doplnění o vysvětlení. Velmi vysoký byl výskyt 
vynechání (diplomantka po nahrávce tlumočení s každým tlumočníkem pomocí dotazníku 
analyzovala jeho tlumočnická řešení - zejména u vynechávek bylo toto důležité, aby se 
zjistilo, zda nebyla reálie přetlumočena z neznalosti či s důvodu vynechání redundantní 
informace). Použití transcedence hodnotila pozitivně pouze v případě, že byla doplněna o 
vysvětlení, protože převážná část reálií použitých vexperimentu není laikovi známá. 
Vysvětlení bylo použito pokaždé v kombinaci s další strategií. Dále diplomantka zkoumala, 
kvalitu tlumočení, a proto si pro účely srovnání výkonu studentů a profesionálních tlumočníků 
vytvořila škálu, podle níž jednotlivá řešení hodnotila (správný převod, neúplný převod, 

chybný převod, vynechání). Ze získaných údajů vyplynulo, že hypotéza se potvrdila pouze 
částečně, protože skupina studentů se sice dle očekávání dopustila většího počtu chyb a 
vynechávek než profesionální tlumočníci, ale na druhé straně měli studenti větší počet 

adekvátních řešení a nižší počet neúplných řešenÍ, jež jsou v DP hodnocena negativně. Na 
základě těchto údajů se diplomantka domnívá, že studenti tlumočení vzhledem 
k nedostatečným zkušenostem a z toho plynoucí nižší sebedůvěrou raději volili strategii 
vynechání než neúplný převod. V rámci ověření druhé hypotézy, podle níž si profesionální 
tlumočníci náležející k různým generacím povedou u jednotlivých textů odlišně, provedla 
diplomantka srovnání v rámci skupiny profesionálních tlumočníkll. Výsledky tuto hypotézu 
potvrdily jenom částečně. Najednu stranu si představitelka nejmladší generace vedla skutečně 
nejlépe u textu ze současnosti a textu z 90.let minulého století a nejhůl"e u textu z období 
politických represí. Na druhou stranu však její výkon byl nejlepší také u období přechodu 
k tržní ekonomice. Tlumočnice ze střední generace měla horší výsledky u textu ze současnosti 
a textu z 90.let minulého století než její kolegyně ze starší generace. Z těchto údajů (a na 
tomto omezeném vzorku tlumočníků) diplomantka správně usuzuje, že výkon tlumočníka 
závisí na mnoha faktorech, mimo jiné na znalosti dalšího cizího jazyka (při převodu 

anglicismů byla znalost angličtiny velmi důležitým faktorem) na znalosti dané problematiky, 



ale i na momentálním rozpoložení. Pochopitelně by bylo nutné toto ověřit na mnohem 
početnějším a reprezentativnějším vzorku tlumočníků. 

K formální stránce diplomové práce nemám téměř žádné připomínky, až na několik 
interpunkčních nedostatků (čárky) a nesprávných zvratných zájmen (se x si: s. 68, 65). 
Vezmeme-Ii však v úvahu, že čeština není mateřským jazykem diplomantky, je třeba hodnotit 
předloženou diplomovou práci velice pozitivně. 

Předložená práce Taťjany Jevsejevové splňuje všechny náležitosti magisterské 
diplomové práce. Způsobem zpracování dané problematiky diplomantka prokázala, že zvládla 
odbornou literaturu, že s prostudovanou literaturou a empirickým materiálem dovede pracovat 
a je schopna jednotlivé názory a poznatky utřídit a zobecnit. 

Diplomovou práci Taťjany Jevsejevové doporučuji k obhajobě a hodnotím Jl 
stupněm velmi dobře. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby. 

Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 
Praha 15.09.2008 


