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Diplomová práce Evy Volenové má charakter interdisciplinární teoreticko-empirické studie, jež se 

věnuje problematice šumu v procesu simultánního tlumočení.  Je to první diplomová práce tohoto 

druhu u nás, která pracuje s definicí šumu dle teorie informace a komunikačního modelu C. Shannona 

a zároveň experimentálně ověřuje a analyzuje vliv dávkového šumu na kvalitu tlumočnického výkonu 

při simultánním tlumočení na studentech posledního ročníku magisterského studijního oboru 

tlumočnictví i profesionálních tlumočnících s praxí. 

 

Diplomová práce (DP) má 113 stran (+24 stran s šesti přílohami: dotazník,  přepis nahrávky 

tlumočené v rámci experimentu, klíčová slova k nahrávce,  dva přepisy tlumočení, tabulka známek 

udělených jednotlivými hodnotiteli a statistická analýza dat) a je rozdělena, kromě Úvodu a Závěru, do 

části teoretické (39 s.) a empirické (62 s.) se sedmi základními kapitolami a řadou podkapitol a oddílů. 

V teoretické části v první kapitole diplomantka nejdříve stručně vymezuje klíčové oblasti z teorie 

(simultánního) tlumočení a teorie informace. Druhá kapitola je věnována základním pojmům z teorie 

komunikace a představuje Shannonův komunikační model. Třetí kapitola probírá využití tohoto 

modelu při popisu mezilidské komunikace. Ve čtvrté kapitole jsou stručně popsány vybrané modely 

procesu tlumočení, pouze však ty, jež explicitně z tohoto komunikačního modelu vycházejí. Z méně 

rozšířených modelů zde uvedených za zmínku stojí Ingramův sémiotický komunikační model 

tlumočení a model tlumočení Oty Sofra, jenž byl praktikujícím konferenčním tlumočníkem, 

zajímajícím se o průběh procesu tlumočení z pohledu Lipské školy, avšak nepůsobil na akademické 

půdě. Je pochopitelné, že diplomantka mohla uvést i řadu dalších modelů tlumočení, ale to by již 

přesahovalo rámec a cíl této diplomové práce. Poslední, pátá kapitola teoretické části se snaží stanovit 

(s. 33-41), jak a co všechno můžeme definovat jako šum a jakým způsobem může tento šum 

ovlivňovat proces simultánního tlumočení, E. Volenová se zde přitom opírá o již existující publikace a 

předchozí výzkum v dané oblasti. Zde se inspiruje modelem dávkového šumu J. Miličky, který působil 

i jako konzultant při zpracování této diplomové práce. Diplomantka sestavuje svůj vlastní pracovní 

seznam různých druhů a typů šumu, se kterými pak pracuje v empirické části, jež tvoří hlavní a 

podstatnou část diplomové práce. Diplomantka jednak uskutečňuje rozsáhlé dotazníkové šetření na 

populaci českých tlumočníků (oceňuji, že získala relevantní odpovědi od 65 respondentů), u nichž 

zjišťuje, jak na ně působí různé druhy šumu při simultánním tlumočení v kabině, a jednak provádí 

experiment o vlivu dávkového šumu na kvalitu tlumočnického výstupu (13 probandů tlumočilo 

simultánně autentickou nahrávku z angličtiny do češtiny: studenti ÚTRL oboru tlumočnictví i 

profesionální tlumočníci). Nejdříve popisuje podrobně a strukturovaně přípravu svého výzkumu 

(teoretická východiska, přípravu, průběh, zpracování materiálu a celkovou metodologii, včetně pilotní 

fáze a příslušných korekcí výchozího formátu obou výzkumů). Oceňuji veškeré výpočty a statistickou 

analýzu, která působí velmi profesionálně a v takovéto tlumočnické DP do určité míry možná až 

přespříliš „vědecky“. Diplomantka formuluje několik pracovních hypotéz (1. Šum má negativní dopad 

na kvalitu tlumočení. Tlumočení zašuměných nahrávek proto bude hodnoceno hůře než tlumočení 

nahrávek nezašuměných; 2. jednotlivé druhy šumu mají na kvalitu tlumočení různý vliv, jako nejhorší 

šum předpokládáme šum TM3; 3. Studenti tlumočí hůře než profesionální tlumočníci; 4. Studenti jako 

méně zkušení budou pod vlivem šumu pracovat hůře). Kromě poslední hypotézy se diplomantce 



všechny hypotézy podařilo potvrdit. U šumu TM3 se prokázalo, že srovnatelně negativní dopad má i 

šum TM2. V této souvislosti by bylo vhodné, kdyby diplomantka u obhajoby konkrétně předvedla 

(krátkou ukázkou z nahrávky) jednotlivé typy dávkového šumu, jež byly použity v experimentu, a 

zároveň jasně vysvětlila a ukázala, v čem přesně spočívá šum TGi a TSh v jejím materiálu. Z popisu v 

DP to není zcela jednoznačné, zejména u TGi. Výkony tlumočníků hodnotili tři nezávislí hodnotitelé 

metodou známkování na základě předem stanovených kritérií. Možná by bývalo vhodnější požádat o 

hodnocení i někoho ze zkušenějších profesionálních tlumočníků. V této souvislosti by mohla 

diplomantka také vysvětlit, proč zvolila jiná procenta pro jednotlivé klasifikační stupně u věcné 

správnosti a úplnosti. Nad rámec hypotéz se diplomantce podařilo zjistit, že je šumem více ovlivněna 

věcná správnost a významová úplnost, naopak jazyk a prezentaci šum zhoršuje méně (dle těchto 4 

kritérií byla hodnocena i kvalita tlumočnického výstupu). Je poněkud škoda, že nezašuměný úsek 

nebyl delší, aby měl větší vypovídající hodnotu při srovnání kvality tlumočení v úsecích bez šumu a se 

šumem. U vyplněných dotazníků diplomantka podrobně veškeré odpovědi analyzuje, uvádí řadu 

zajímavých příkladů a na základě odpovědí zpřesňuje i své jednotlivé druhy a kategorie šumů. Zde asi 

bylo poněkud sporné, jak intenzívně má být jednotlivý druh šumu či rušivého faktoru uvedený 

v dotazníku vnímán, protože od toho se mohly odvíjet i reakce a odpovědi respondentů, a ne každý to 

zohlednil třeba v komentáři. K obsahové stránce nemám žádné další připomínky, práce je velmi 

logicky vystavěná a strukturovaná a celá dotazníková i experimentální analýza a následná diskuse je 

metodologicky kvalitně postavená a zcela inovativní v českém kontextu. 

 

K formální stránce mám pouze několik drobných poznámek: s. 37 – proč citace není psaná 

kurzívou (srovnej s citací na s. 36 a na s. 38). Střídání kurzívy u citací není v celé DP zcela 

konsistentní. Na s. 16 je zmiňováno tlumočení po telefonu a komunitní tlumočení, k němuž 

diplomantka přiřazuje i tlumočení při soudních řízeních. V českém kontextu je tlumočení u soudu 

autonomní kategorií. Vysvětlení by si zasloužila i zmínka na téže stránce o „…naopak zhoršuje 

rostoucí dostupnost webových a cloudových tlumočnických služeb pro tablety….“ (citováno podle 

Braun 2015, s. 4-5). V Bibliografii by bylo vhodné u diplomových prací uvádět, že se jedná o tento typ 

akademické práce. 

 

Práce Evy Volenové splňuje všechny náležitosti magisterské diplomové práce. Je napsaná 

poctivě, samostatně, metodologicky čistě, kultivovaným jazykem, terminologicky adekvátně a přináší 

řadu zcela nových, zajímavých a velmi užitečných poznatků pro teorii i praxi tlumočení, zejména 

konferenčního tlumočení simultánního. Způsobem zpracování dané problematiky diplomantka 

prokázala, že výborně nastudovala veškerou odbornou literaturu, že s touto literaturou dovede velmi 

dobře pracovat a je schopna jednotlivé úvahy, názory a poznatky získané v empirické části samostatně 

utřídit, předložit a systematizovat.   

 

Diplomovou práci Evy Volenové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně.  O 

definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.                                                                                             
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