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Diplomová práce Dity Kotašové, která má charakter teoreticko-empirické 
studie, je dalším studentským příspěvkem k realizaci rozvojového projektu MŠMT na rok 
2008 "vývoj kurzů CZV pro státní správu - komunitní tlumočení ve styku s cizinci a 
menšinami". Jejím cílem je analýza komunitního tlumočení v oblasti státní správu v širokém 
slova smyslu s důrazem na problematiku cizinců ze zemí západní Evropy. V tomto ohledu se 
jedná o první diplomovou práci tohoto typu u nás aje třeba k ní takto přistupovat. 

Diplomová práce (OP) má 70 stránek a přílohy ( 8 stran: dotazníky pro tlumočníky). 
Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou a obsahuje 6 základních kapitol. V 
teoretické části diplomantka stručně charakterizuje komunitní tlumočení jako takové, podává 
přehled situace v řadě evropských i mimoevropských států a poté v empirické části OP se 
zaměřuje na stav v České republice. Postupně kontaktovala hlavní české úřady a zdravotnická 
zařízením aby zjistila, jak komunikují s cizinci a jak překonávají případnou jazykovou 
bariéru. Rovněž zkoumala, zda by byl zájem o případné kurzy a možnost mít vlastní 
komunitní tlumočníky. Získávání informací od jednotlivých institucí bylo pochopitelně 

časově velmi náročné, a proto je nutné ocenit počet oslovených institucí. Pomocí dotazníku se 
obrátila i na pracovníky zdravotnických zařízení. kteří občas vypomáhají jako příležitostní 
tlumočníci bez příslušného vzdělánÍ. Diplomantka se také snažila ověřit svou hypotézu a sice, 
zda angličtina je fingua franca při komunikaci těchto úřadů s německy a francouzsky 
hovořícím i cizinci. Za tímto účelem provedla dotazníkové šetření mezi deseti německy a 
deseti francouzsky hovořícími cizinci s 10 otázkami (s.46-64) ohledně jejich zkušeností jako 
cizinců nehovořících česky a pobývajících v České republice (komunikace s majoritní 
společností - jazyková bariéra, využívání tlumočníků atd.). V této souvislosti je třeba 

konstatovat, že takovýto omezený, nahodilý a nehomogenní vzorek má pouze ilustrativní 
hodnotu a nelze z něho vyvozovat žádné obecnější závěry. Škoda, že se diplomantce 
nepodařilo provést širší a cílenější šetření například mezi zaměstnanci nadnárodních 
společností se sídlem v České republice. 

K obsahové i formální stránce OP mám několik připomínek: na s. 3 u tabulky M. 
Tryukové je třeba uvést bibliografický odkaz, v OP najdeme několik neopravených 
interpunkčních znamének (s. 15) a překlepů: na s. 9 (něž místo než), s. 12 (nesprávnost místo 
na správnost), s. 19 (chybí "je" před asociace Appartenances), s. 19 (ústím místo ústním), s. 
66 (pocházejících místo pocházející) a dále pak u francouzských dotazníků je velká řada 
překlepů - vyznačeno přímo v textu. Jistě by bývalo vhodné, kdyby si to diplomantka dala 
zkorigovat rodilým mluvčím. K obsahu: na s. 10 mezi tlumočnickými organizacemi v ČR 
chybí v této souvislosti dúležitá Komora soudních tlumočníkú. Na s. 13 by diplomantka 
mohla lépe vysvětlit, co míní třetím modelem a tím, že je komunitní tlumočení považováno 
výhradně za záležitost nevládních a neziskových organizací... Přitom víme, že právě v 
Německu a zejména Rakousku se na univerzitách komunitní tlumočení ve speciálních kurzech 
a modulech vyučuje. Na s. 21 u počtů cizinců žijících v České republice došlo k chybě u 
počtu Slováků (viz počet Ukrajinců). 

Diplomová práce Dity Kotašové se zabývala u nás dosud nezpracovanou tematikou 
komunitního tlumočení pro státní správu a oblast zdravotnictví a přinesla nepochybně řadu 



užitečných informací, jež umožní konkrétněji uvažovat o náplni možných kurzů CŽV pro 
tento typ tlumočení. 

Práce Dity Kotašové splňuje náležitosti magisterské diplomové práce a je poctivě 
napsaná. Způsobem zpracování dané problematiky diplomantka prokázala, že zvládla 
odbornou literaturu, že s prostudovanou literaturou a empirickým materiálem dovede pracovat 
a je schopna jednotlivé úvahy, názory a poznatky správně utřídit, předložit a systematizovat. 

Diplomovou práci Dity Kotašové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm 
velmi dobře. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby. 
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