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Diplomantka přeložila k obhajobě teoreticko-empirickou diplomovou práci s názvem Teoretické predikce vlivu 
zašuměného kanálu na tlumočnický výkon při simultánním tlumočení a jejich empirické ověření stran. Práce 
obsahuje celkem 137 stran včetně všech příloh, z toho teoretická část 39 stran a empirická část 62 stran.  
 
Deklarovaným cílem práce je zpracovat téma šumu v tlumočení, a to jak z teoretického hlediska založeného na 

teorii informací a její aplikace na tlumočení, tak z hlediska empirického zaměřeného konkrétně na šum, 

respektive zvukový dávkový šum, v simultánním tlumočením a jeho dopad na výkon tlumočníků (studentů a 

profesionálů).  

V teoretické části autorka vymezuje klíčové pojmy a popisuje hlavní teoretická východiska práce a modely, o něž 

se práce opírá. Analyzuje komunikační model, který zvolila za základ své práce (Shannonův komunikační model), 

a jeho aplikace na simultánní tlumočení, podává historický přehled tlumočnického výzkumu v této oblasti a 

vysvětluje pojem „šum“, který je klíčovým konceptem. 

Na základě kvalitního zpracování literatury a dalších zdrojů, včetně konzultací s odborníky z dalších oborů, se 

diplomantce podařilo téma šumů v tlumočení zpracovat komplexně a zevrubně. Samotné téma je sice v teorii a 

praxi tlumočení známé, diplomantka však správně poukazuje na nedostatek systematického a obecného 

zpracování tématu. Její práce je proto dobrým příspěvkem k dalšímu výzkumu a díky interdisciplinárnímu 

přístupu přináší nový pohled na zpracovávané téma. 

Připomínky oponentky k teoretické části práce se týkají nejprve podkapitoly 1.1.1., která se věnuje „procesu 

simultánního tlumočení“. Zde by bylo vhodné krátce připomenout i další relevantní práce, vysvětlit vztah mezi 

procesem tlumočení a předkládanou prací a mezi touto podkapitolou a čtvrtou kapitolou práce, která se zabývá 

komunikačními modely tlumočení (včetně Gilova modelu).  

Další připomínka se váže k celkové struktuře práce. Vzhledem k tomu, že se práce zaměřuje na hodnocení kvality 

tlumočnických výkonů, bylo by přehlednější do teoretické části zařadit i kapitolu týkající se kvality tlumočení a 

jejího hodnocení. Tato otázka je zpracována pouze v empirické části (pododdíl 7. 6.2. a 7.6.3). 

V empirické části se diplomantka rozhodla zpracovat téma jednak prostřednictvím dotazníkového šetření, jednak 

prostřednictvím experimentu. Oby výzkumy jsou podrobně rozpracovány ve dvou rozsáhlých kapitolách. První z 

nich předkládá popis a výsledky dotazníkového šetření, druhá popis a výsledky experimentu.  

Experiment se opíral o hypotézu, podle níž má šum vliv na výkon tlumočníků, různé typy šumů ovlivňují tlumočení 

různou mírou, studenti tlumočí obecně hůře než tlumočníci a šumy budou mít na jejich výkon větší vliv než na 

tlumočníky. 

Dotazníkové šetření je provedeno na poměrně velkém vzorku české populace tlumočníků. Přináší nové podněty, 

potvrzuje relevantnost prospektivního seznamu šumů, který diplomantka předkládá, a doplňuje jej o nové 

poznatky. 

Experiment je proveden metodologicky kvalitně a pečlivě. Vzhledem k možnostem na úrovni diplomové práce ho 

lze považovat za relevantní. Diplomantka sama upozorňuje na některá omezení, a přestože výsledky nelze 

zobecňovat, jedná se hodnotný příspěvek pro další zkoumání. 



U obou částí empirické části bychom zvláště vyzdvihli zevrubnou přípravu před uskutečněním výzkumu „na 

ostro“, např. pilotní šetření či vytvoření nahrávky pro experiment. 

Určitou obtíží u dotazníkového šetření se zdá být vysoká míra subjektivity a také otázka intenzity jednotlivých 

šumů. Některé šumy v mírných dávkách nemusí být na překážku kvalitnímu tlumočení, ve vyšších dávkách ano. 

Zdá se proto obtížné ohodnotit, do jaké míry je určitý druh šumu pro tlumočníka rušivý, a závěry zobecnit.  

Zohlednit tyto aspekty by zřejmě vyžadovalo zevrubnější dotazníkové šetření, které přesahuje rámec a 

deklarované ambice diplomové práce.  

Z hlediska struktury práce a dotazníku bychom doporučovali větší konzistentnost při dělení šumů do jednotlivých 

kategorií a typů. Autorka v teoretické části nabízí kategorizaci šumů, v níž jsou jednotlivé typy subsumovány pod 

obecnější kategorii (fyzický, fyziologický, sémantický, psychologický apod.). Toto rozdělení se nám jeví jako 

vhodné a přehledné, otázky v dotazníku mohly být strukturovány analogicky. Také aktualizovaný seznam šumů 

by mohl zachovat rozdělení do obecnějších kategorií.  

Určitou výhradu bych směřovala k domněnce, kterou autorka formuluje na straně 67: „Předpokládáme, že 

nepříjemné chování a rivalitu zmiňují zejména respondenti, kteří tlumočí pro instituce EU, neboť si nemohou 

spolupracovníky do kabiny vybírat.“ Pokud podobné závěry nejsou opřeny o fakta či konkrétní výpovědi 

tlumočníků, je třeba se jich vyvarovat.  

U experimentu by z hlediska hodnocení výstupů bylo zajímavé využít jako hodnotitele zkušenější kolegy či 

tlumočníky s větší praxí s hodnocením tlumočnických výkonů. Hodnocení tlumočení je složitý úkon, který 

vyžaduje značnou průpravu. Přestože jsou studenti při výuce tlumočení zvyklí vzájemně se hodnotit, jejich 

zkušenost a know-how zůstávají omezeny, jak ostatně autorka sama zmiňuje. 

Druhý komentář k experimentu se týká relevance srovnání výkonu jednotlivých tlumočníků při tlumočení 

nezašuměné části nahrávky a zašuměné části (tedy porovnání dílčích výkonů jednoho subjektu). Čistá část 

nahrávky tvoří pouhých 20 % z celkové délky hodnocené nahrávky. Klademe si proto otázku, zda tlumočení bez 

šumů není v porovnání s tlumočením se šumy příliš krátké a zda umožňuje vyvozovat relevantní podrobné závěry 

ohledně vlivu šumu na kvalitu tlumočení. To dále zřejmě mohlo vést i k neprůkaznosti čtvrté hypotézy, na což 

ostatně autorka sama upozorňuje. 

Další otázky budou položeny při ústní obhajobě. 

 

Práci celkově považuji za kvalitní, proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

V Praze dne 23. ledna 2017      Mgr. Jana Šteffl 

 

 

 

 

 


