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Teoreticko-empirická práce je založena na metodě vlastního dotazníkového šetření, 

sekundárním výzkumu (využitá cizí data a jejich syntézy) a rešerše stavu poznání i praxe. 

Mapuje stav současné praxe v oblasti soudního tlumočení v ČR, zasazuje ho do rámce 

evropské i české legislativy a praxe, jakož i institucionálních iniciativ (projekty, legislativní 

návrhy apod.), přehledově sleduje historický vývoj českého soudního tlumočení/překladu až 

k posledním novelám, přehledově podává i sociologické aspekty, včetně institucionalizace, 

profesních organizací, institucionálního vzdělávání a ověřování kompetencí, nadnárodní 

organizovanosti v Evropě a organizace v ČR, standardizace služeb a vzdělávání apod. 

 

Úvodní část (kap. 2 – 3), která má představit právní nepostradatelnost a zakotvenost 

tlumočníka v rámci evropského a českého systému, je usouvztažněna s empirickou částí, jež 

se zabývá ověřováním několika stanovených hypotéz v dotazníkovém šetření. Hypotézy 

směřují k cíli, kterým je vytvoření profilu dnešního soudního tlumočníka a zjištění míry 

připravenosti tlumočníků na požadavky chystané novely zákona v souvislosti s rámcem 

Evropské unie.  

 

Cílem magisterské studie nebylo zamyslet se nad potenciálním zvýšením počtu zakázek nebo 

motivovaností ke zvyšování kvalifikace (111), anebo nad tím, co by měl tlumočník dělat, 

když „není na plánované změny připraven“ (109) atd. Takové konstruování je navíc 

nevědecké. Alespoň anotace (v angličtině nekvalitní)  zmiňuje  cíl – zjistit, kdo jsou  soudní 

tlumočníci a jak spolupracují se soudci a vyšetřovateli.      

 

Po technické stránce je závažným nedostatkem nediferencování mezi grafem a tabulkou (62n) 

a nadpisy grafů začínající malým písmenem. Překlepy a jazykové chyby jsou řídké (37, 38, 

45p). Závažnější jsou chyby ve formulaci dotazníkových otázek – problém s titulem Mgr. se 

netýká jen filologií, ale i překladatelství: Mgr. titul v oboru translatologie nemůže mít nikdo 

v ČR, protože studijní/diplomní obor má jiný název. Na str. 76 mohlo být specifikováno 

procento respondentů, kteří učí jazyky (výrazy jako „hodně“ nebo „málo“ do odborné studie 

nepatří). Šetření provedené u soudců a vyšetřovatelů má sníženou hodnotu počtem a typem 

otázek (pro nelingvisty bylo pravděpodobně i matoucí diferencovat mezi znalostí 



terminologie a jazyka nebo se ptát na nespecifikovanou „spolehlivost“ nebo nezjistitelnou 

„délku zkušenosti“; rovněž otázka (6) na tlumočnické dovednosti a na tlumočnické schopnosti 

(7) měla být formulována jinak, protože laik (ani já) nerozumí rozdílu, navíc si spojuje 

schopnost tlumočit a překládat s jazykovou znalostí; to, že tlumočník vynechává nebo není 

přesný, může zjistit jen soudce nebo vyšetřovatel, který rozumí v obou jazycích (s výjimkou 

angličtiny a snad i němčiny se na tyto otázky nedá odpovědět); otázka na úměrnost finančního 

ohodnocení je u těchto respondentů z pochopitelných důvodů také problematická. Zde bych 

spíše očekávala provedení samostatného výzkumu srovnání tarifů v členských zemích EU 

s usouvztažněním k nějakému parametru, popř.i k životní úrovni, jakož i usouvztažnění 

s tarify tlumočnických a překladatelských výkonů v ČR (v posledním případě by se zřejmě 

ukázalo, že „pocity“ soudních tlumočníků z tarifu 350 Kč/hod/NS nejsou opodstatněné a že se 

do jisté míry jednalo i o návodnou otázku. Na druhé straně mohlo šetření zjistit, jaké procento 

soudních tlumočníků se živí „kulatým razítkem“ především pro jinou než státní sféru, což je 

skutečnost velmi dobře známá.  

 

Výsledky dotazování jsou zpracovány základní statistikou (absolutní a relativní počty) – 

sofistikovanější statistika a případné korelace veličin by možná prokázaly více. Stejně tak 

mohlo být provedeno srovnání s výzkumy v zahraničí (včetně Slovenska), zvl. se zprávou a 

statusu tlumočníka, kterou zpracoval pro Evropskou komisi A. Pym. Některé studie 

diplomantka dokonce zmiňuje v bibliografii. 

 

Výzkum byl v zásadě kvantitativní, i když se odvíjel od vlastních hypotéz, formulovaných 

zřejmě zčásti heuristicky, zčásti s ohledem na cíle práce a připravovanou novelu, ale jejich 

výběr a některé formulace nemohu hodnotit zcela kladně. V otázkách dotazníku pro 

tlumočníky jsem nenalezla žádnou, která by směřovala k vytčenému cíli zjistit něco o 

spolupráci s vyšetřovateli a soudci. 

 

V závěrech je možné formulovat nové hypotézy pro další výzkum, není ale přípustné 

vyvozování závěrů nepodložených přímo výsledky šetření (např. záležitosti kolem 

odměňování nebo souvislost členství v Komoře s nabídkou práce, souvislost nabídky a 

odměňování s připraveností na novelu, souvislost novely s garancí „kvalifikovaných a 

zkušených“ tlumočníků). Podobně by praxeologická doporučení měla ve vědeckém výzkumu, 

kterým diplomová práce obecně je, zůstat jen okrajovou záležitostí. Ke vědecké etice by podle 

mého názoru patřilo připojit na CD všechny sebrané dotazníky.   



 

Práce jistě přináší nové poznatky, především z hlediska vytíženosti příslušnými státními 

institucemi a konstrukce profilu tlumočníka. Její výsledky mohly být při obezřetnějším 

přístupu k řešení větší a mohly být lépe koordinovány s vytčenými cíli výzkumu. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře – dobře v závislosti na obhajobě.. 
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