
Zápis 

z obhajoby disertační práce Mgr. Šárky Timarové konané dne 4. 6. 2012 

Téma práce: „Pracovní paměť v konferenčním simultánním tlumočení“ 

Přítomní: viz prezenční listina 

Doktorát pod dvojím vedením („co-tutelle“): Ústav translatologie FFUK + 

Faculteit Letteren, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie 

Předsedkyně komise Prof. PhDr. Jana Králová, CSc. zahájila obhajobu a představila 

přítomným kandidátku Mgr. Šárku Timarovou. 

Školitelka, Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. představila kandidátku a seznámila komisi 

s její dizertační prací a průběhem doktorského studia. Druhá školitelka, Prof. Dr. Reine 

Meylaerts, doplnila další informace o průběhu doktorského studia kandidátky v Lovani. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou dizertační prací. Úvodem vysvětlila kognitivní 

mechanismy relevantní pro zkoumání simultánního tlumočení (krátkodobá versus pracovní 

paměť, řídící funkce, tzv. central executive). Představila materiál (28 profesionálních tlumočníků 

s češtinou a nizozemštinou jako mateřským jazykem) a použitou metodologii (3 přetlumočené 

texty, statistické metody korelace a regrese). Následně uvedla výzkumné otázky a sdělila hlavní 

závěry výzkumu.  

Poté oponenti, Ao. Univ.-Prof. Dr. Franz Pöchhacker (Universität Wien) a Mgr. Soňa 

Hodáková, Ph.D. (UKF v Nitře) přednesli závěry svých posudků a následně kladli otázky. 

V reakci na otázky prof. Pöchhackera kandidátka zejména sdělila: 

1. Zkušenost s interdisciplinární studií byla velmi náročná. Kognitivní psychologie a

teorie tlumočení vycházejí z různých premis a metodologií. I to mimo jiné přispělo

k délce studia.

2. Studie nečiní rozdíl mezi tlumočníky, kteří jsou u institucí EU zaměstnáni, a

tlumočníky, kteří pro EU pracují na volné noze. Tento parametr nebyl považován za

relevantní kritérium pro zkoumání položených výzkumných otázek.

3. Přestože se v předchozím výzkumu využívaly především testy kombinující

paměťovou a řídící složku pracovní paměti, kandidátka použila testy zaměřené na



každou složku jednotlivě. To sice ztěžuje srovnání s předchozím výzkumem, ale 

kandidátka tento přístup považuje za interpretačně jednoznačnější. 

4. Kandidátka se ve své práci nezabývá celkovou kvalitou tlumočnického výkonu, nýbrž

vztahem mezi pracovní pamětí a procesem tlumočení.

V reakci na otázky dr. Hodákové kandidátka zejména sdělila: 

1. Kandidátka nezkoumala osobnosti tlumočníků obecně (psychologie osobnosti).

Zaměřila se na průnik mezi zkoumáním ST a kognitivní psychologie.

2. Zmínila, že její data prokazují korelaci mezi věkem tlumočníků, jejich kognitivními

schopnostmi a mírou zkušeností. Podle dat studie se zdá, že tato hranice leží někde

mezi 45 a 50 lety věku.

Diskuse: 

Jako první se do diskuse přihlásil Prof. Dr. Erik Hertog (Lessius Hogeschool, Anverpy), 

který chválil zejména koncíznost a přehlednost práce. V reakci na jeho otázky kandidátka sdělila 

zejména: 

1. Pozici své práce vidí jako jeden ze střípků velké skládanky, jíž je věda obecně a teorie

tlumočení konkrétně, zvláště s ohledem na to, že se jedná o teprve se rodící vědeckou

disciplínu.

2. Praktické využití práce jako celku, např. při výuce tlumočníků, není přímé. Některé

výsledky práce, zejména vztahy mezi kognitivními funkcemi a např. časový posuv

(EVS, ear-voice-span), je však možné využít i v didaktice.

3. Další výzkum by se mohl a měl zaměřit na zkoumání korelace mezi věkem

tlumočníků a jejich profesionální zkušeností. Zde se otevírá celé pole možných

vztahů, jejichž existenci zatím jen tušíme.

Dále se přihlásila dr. Jettmarová, kterou zajímaly typy rozdílů mezi tlumočníky 

související s věkem. Kandidátka objasnila složení testů a vysvětlila, že hlavní rozdíly spočívaly 

v přetlumočení složitých syntaktických struktur a dvojí negace. 



Závěrem prof. Meylaerts upozornila na souvislosti mezi výzkumem konferenčního 

tlumočení a tlumočení znakového jazyka. Kandidátka zmínila nedostatek studií v Evropě, ale 

slibné počátky propojení těchto dvou disciplín v USA. 

Po tajném hlasování vedoucí komise, prof. Králová, vyhlásila výsledky: Komise navrhla udělit 

titul Philosophiae doctor (Ph.D.). 

Zapsal: PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. 

Podpis předsedy komise: 

Přílohy: 

1. Prezenční listina;

2. Posudek školitelky (Prof. Čeňková, FFUK);

3. Posudek školitelů co-tutelle (Prof. Meylaerts, Prof. Hertog, KU Leuven);

4. Posudek 1. oponenta (Prof. Pöchhacker, Universität Wien);

5. Posudek 2. oponenta (Dr. Hodáková, Nitra).


