
Posudek bakalářské práce Daniely Tesaříkové 

Tlumočení znakového jazyka na vysokých školách v České republice  

Téma bakalářské práce kol. Tesařové není nijak komplikované. Zabývá se zmapováním současné 

situace v zajišťování tlumočení na vysokých školách, popisuje způsoby zajištění a problémy, na které 

odpovědná centra narážejí.  

Práce je spíše formálně rozdělena do dvou částí. První, teoretická část popisuje legislativní ukotvení 

tlumočnické profese v platných zákonech České republiky, dále se zaměřuje na zpracování přehledu 

servisních pracovišť, která v současné době poskytují služby zdravotně znevýhodněným studentům 

na vysokých školách s důrazem na poskytování tlumočnických služeb studentům a nakonec na dva 

vysokoškolské obory, které jsou určeny především neslyšícím studentům a tlumočení je 

samozřejmostí. 

Druhá část je praktická a zahrnuje výzkum, který byl zpracováván pomocí dotazníkového šetření. 

Výzkum se zaměřuje na názory neslyšících studentů vysokých škol na úroveň poskytovaného 

tlumočení a jejich vlastní zkušenosti a názory na tlumočení zajištěné v průběhu studia. Výsledky 

výzkumu jsou v práci popsány a doplněny o návrhy řešení zjištěných problematických situací. 

Jedná se však o téma, ke kterému nejsou k dispozici ucelené podklady a bylo nutné všechna potřebná 

data získat na základě osobní komunikace s odpovědnými centry, případně tlumočníky a studenty.  

Nebudu zde popisovat obsah jednotlivých kapitol bakalářské práce, chtěla bych však uvést, že její 

největší přínos spočívá ve vytvoření uceleného přehledu současné situace v zajišťování tlumočení pro 

vysokoškolské studenty. Jedná se o výsledky práce, které jsou velmi dobře využitelné i v tlumočnické 

praxi.  

Práce je velmi dobře zpracovaná po technické stránce: dotazník je interaktivní a ve dvou jazycích (v 

češtině a v českém znakovém jazyce), grafy jsou názorné a podrobné. Jediné, co by se práci dalo 

vytknout, je vyhodnocení dotazníku jen na základní úrovni. Zcela jistě by se dalo s dílčími výsledky 

dotazníkového šetření pracovat mnohem více. Pevně věřím, že to také kol. Tesaříková udělá a ve 

svém profesním životě využije potenciál sebraných informací.  

K práci bych měla několik otázek: 

- Jaké byly Vaše hypotézy, když jste vstupovala do výzkumu a následnému zpracování výsledků. Do 

jaké míry se potvrdily a z jakých důvodů jste je v práci neuvedla? 

- Kde na VŠ v České republice funguje nejlepší systém zajišťování tlumočníků? V čem tkví systém? 

- Na jaké problémy si v poskytování tlumočnických služeb stěžují neslyšící studenti nejčastěji? 

Bakalářská práce je psána srozumitelnou formou, neobjevuje se v ní mnoho pravopisných ani 

stylistických nedostatků. Oproti zadání jsou však velmi povrchně zpracovány podmínky pro 

zařazování tlumočníků d „databáze“ tlumočníků poskytujících tlumočnické služby na vysokých 

školách. 

Závěr: Kol. Tesaříková ve své bakalářské práci prokázala schopnost srozumitelně a uceleně zpracovat 

odborné téma. Je samozřejmé, že práce není v definitivní podobě, a to z mnoha důvodů. Mimo jiné 



také proto, že tlumočnická situace je mnoha případech i uměle udržována v nejasné podobě. Za 

podstatné pokládám, že se podařilo uspokojivě zpracovat základní vhled do problému, což odpovídá 

nárokům na bakalářskou práci kladeným. 

Bakalářská práce D. Tesaříkové Tlumočení znakového jazyka na vysokých školách v České republice 

tak splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji k obhajobě. 

Mgr. Naďa Dingová 

14. června 2012 

Návrh klasifikace: výborně (nebo chvalitebně podle výsledku obhajoby) 


