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Ve své diplomové magisterské práci se diplomandka zaměřila na zkoumání soudního 

tlumočení v EU obecně a v ČR konkrétně. Práce se neomezuje na konkrétní jazyk. 

 

První část práce velmi podrobně shrnuje právní úpravy týkající se soudního tlumočení či 

práva na tlumočníka v EU a v ČR ze synchronní i diachronní perspektivy. Druhá část 

představuje výsledky dotazníkového šetření mezi 79 soudními tlumočníky (30 otázek), 50 

soudci a 56 vyšetřovateli (v obou případech 7 otázek). 

 

Výsledky šetření jsou zajímavé i proto, že finanční ohodnocení soudních tlumočníků, které 

oni sami vnímají jako příliš nízké, považují soudci a vyšetřovatelé za přiměřené, nebo že např. 

hypotéza, že „soudní tlumočníci jsou dobře připraveni na chystanou změnu právní úpravy 

soudního tlumočení“ byla přesvědčivě vyvrácena. 

 

Práce jako celek vykazuje velkou pečlivost s relativně nízkým množstvím překlepů (srov. 

str. 17, 20, 23, 24, 28, 38, 40, 42, 43, 46, 53, 56, 57, 59, 85, 108, 111, 112) a stylistických 

nedokonalostí (srov. str. 16, 23, 28, 48, 52, 56, 61, 112). I z hlediska formy tak předložená 

práce splňuje přísná kritéria diplomové magisterské práce. 

 

Práce trpí jediným zásadním, diplomandkou však nezaviněným nedostatkem: návrh nové 

právní úpravy pro soudní tlumočníky měl být předložen do 31. 8. 2012, tedy v době, kdy 

práce již byla v tisku, resp. nemohla být aktualizována. Čtenář se tedy nedozví, zda návrh 

skutečně předložen byl, jak se o něm hlasovalo, příp. zda skutečně vstoupí v platnost do 

března r. 2013, jak bylo avizováno. 

 

Teprve po aktualizování práce (tj. cca do roka) by tak bylo práci možné doporučit 

k publikování či případně (po drobném rozšíření) i k předložení jako práce rigorózní. Zde by 

se nabízelo i srovnání se situací např. na Slovensku (Jozef Štefčík: Súdne tlmočenie, Nitra: FF 

UKF, 2010). 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 

 

V Praze dne 7. 9. 2012 

 

PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. 


