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Bakalářská práce Daniely Tesaříkové zpracovává současnou situaci v poskytování tlumočnických 

služeb neslyšícím studentům českých vysokých škol a popisuje problémy s tím spojené. Tím se velmi 

úzce dotýká také oboru Čeština v komunikaci neslyšících - získané poznatky lze využít jednak k 

zdokonalení přípravy studentů na tlumočnickou profesi, jednak ke zlepšení nabídky poskytovaných 

tlumočnických služeb při výuce. 

Práce je velmi přehledně členěna a má jednotnou grafickou úpravu; obsahuje množství 

shrnujících tabulek, barevných grafů, doplňujících obrázků a dvě DVD přílohy. To práci dodává velmi 

atraktivní a srozumitelnou podobu. 

V první části práce (kapitola 2 a 3) diplomantka nejprve shrnuje legislativní ukotvení profese 

tlumočníka (s hlubším zřetelem k tlumočení na vysokých školách) a z dostupných pramenů jednotně a 

přehledně charakterizuje jednotlivá centra, poradny a servisní pracoviště pro zdravotně 

znevýhodněné studenty, která (mimo jiné) zajišťují neslyšícím studentům příslušné vysoké školy 

tlumočnické služby: autorka (mimo jiné) uvádí přehled nabízených služeb daného centra, udává počty 

sluchově postižených studentů, kteří v současnosti (resp. v roce 2010) tlumočnické služby využívají a 

specifikuje způsob zajišťování a financování tlumočníků konkrétními pracovišti. Získané informace 

pak sumarizuje v tabulce č. 1 (s. 24). V následující kapitole Daniela Tesaříková (s. 25 - 30) popisuje 

dva obory pro neslyšící s tlumočníkem jako stálým pracovníkem. Činí to však, dle mého názoru, 

zbytečně obšírně - uvádí informace, které s tématem práce nesouvisí.  

Ve druhé, empirické, části bakalářské práce nazvané Výzkum (s. 31) se diplomantka nejprve 

pokouší o formulaci výzkumného problému; nedaří se jí však být dostatečně konkrétní a jednoznačná, 

její stylizace výzkumného problému nevyjadřuje vztah mezi dvěma nebo více proměnnými, 

neformuluje jej v požadované tázací větě. Nevyslovuje ani (v zadání práce explicitně požadované) 

hypotézy, které vždy tvoří jádro kvantitativně orientovaných výzkumů. Vedly k tomu diplomantku 

nějaké důvody?  

Cílem dotazníkového šetření o 22 otázkách bylo zjistit, jak jsou neslyšící studenti spokojeni 

s tlumočnickými službami nabízenými daným servisním pracovištěm. V této souvislosti je potřeba 

ocenit autorčinu snahu o jazykovou srozumitelnost a kvalitní technické zajištění dotazníku. Při 

zpracování výsledků dotazníkového šetření diplomantka úspěšně provádí kategorizaci získaného 

materiálu u otázek s uzavřenými a stupnicovými položkami, kde přehledně zobrazuje kategorie a 



jejich počty pomocí tabulky (absolutní četnost) a barevných grafů (relativní četnost). Jisté výhrady 

však mám ke zpracování pěti otevřených položek (otázky č. 12, 19, 21, 22), u kterých není provedena 

kategorizace a následné (první, druhé atd.) třídění všech získaných odpovědí. V návrzích řešení 

jednotlivých otázek hledá diplomantka i možné (hypotetické) příčiny popsaného stavu (někdy možná i 

příliš povrchně a schematicky – např. u otázky č. 21: „Pokud se setkáváte s porušováním etických 

zásad, čeho se tento problém týká“ – vychází selhání, které hledáte častěji u CODA  a služebně 

starších tlumočníků, z vědecky ověřeného a dosud stále aktuálního pramene? Zjišťovala jste, jaké 

procento takovýchto tlumočníků v současnosti na VŠ tlumočí? 

 Jednotlivá doporučení pro praxi diplomantka mohla shrnout ještě v samostatné kapitole 

(Doporučení pro zlepšení práce servisních pracovišť a vývoj tlumočnických služeb na VŠ), v níž by 

propojila informace z první části práce (služby a fungování jednotlivých servisních pracovišť) s 

výsledky dotazníkového šetření. Mohla byste je při obhajobě formulovat?  

Po formální stránce se v práci objevují poměrně časté překlepy (s. 13,15,16,19,20,32,33,37, 

43,61,62), formulačních a stylizačních nepřesností (s. 15,18,21,33,44,61,62 aj.), pravopisné chyby 

(např. 12,24,25,26,36,61,62). Také práce s literaturou by si zasloužila více pozornosti: v textu často 

figurují jiné názvy než je tomu v seznamu literatury (např. s. 11,14,15,29), u některých chybí datace, 

některé zdroje uvedené v textu (např. s. 12,26,29) nefigurují na seznamu literatury, resp. jsou zde 

zapsány jinak (např. v textu odkaz na Gong, 2002, v seznamu literatury uvedeno jako práce 

Červenkové). 

 

Na závěr mi dovolte položit diplomantce tři dotazy: 

1) Na s. 35 uvádíte, že otázky sloužící k zjištění základních identifikačních údajů respondentů 

jsou nezbytné pro validní vyhodnocení daného dotazníku. Můžete toto tvrzení objasnit? 

2) Souvisí otázka č. 8 (Využíváte tlumočení při individuálních konzultacích s vyučujícími?) pouze 

s hodnocením současné situace v zajišťování tlumočení na VŠ z pohledu neslyšících 

studentů? Nemohou možné výsledky souviset také s preferencemi studenta či pedagoga, 

případně s tím, že pedagog sdílí se studentem stejný jazyk? 

3) Jaké výzkumy, které by navázaly na Vaše téma, byste navrhla? 

 

Závěr: Bakalářská práce Daniely Tesaříkové splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a může 

být podkladem k obhajobě.  

 

Návrh hodnocení: VELMI DOBŘE 

 

14. června 2012                                                                                                         Romana Petráňová  


