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 Předkládaná magisterská práce se zabývá tlumočením po telefonu.  Je rozdělena na 

část teoretickou a empirickou. 

 

 V části teoretické se kandidátka pokusila zmapovat současnou situaci v této velmi 

specifické oblasti tlumočení, které vnímá jako součást tlumočení komunitního a zařazuje mezi 

„remote interpreting“. Je třeba zmínit, že tlumočení po telefonu nebylo dosud u nás jako 

samostatná disciplína popsáno a i množství  zahraniční  literatury je velmi omezené. V této 

souvislosti stojí  za zmínku to, že kandidátce se podařilo většinu relevantní literatury dohledat, 

méně již kriticky zhodnotit. Je škoda, že toto „nové“ téma nebylo zpracováno důsledněji a 

některé tlumočnické situace využívající tlumočení po telefonu (např. soudní tlumočení – 

výslech svědků na dálku, utajení svědci, urgentní konzultace v obchodním styku) nejsou 

popsány vůbec. 

 

Část empirická vychází z dotazníkového průzkumu provedeného u tří skupin 

respondentů – překladatelských agentur, neziskových organizací a tlumočníků, kterým byl 

dotazník zaslán mailem, a u vybraných zdravotnických zařízení, která byla kontaktována 

telefonicky.  

 

 Celkově působí předkládaná práce velmi nehotově. Samotná autorka na několika 

místech připouští, že diplomovou práci dělala na poslední chvíli. Na straně 31 píše: „Pokud 

jde o dotazník pro tlumočníky, první verzi jsme zkonzultovali se sociologem a upravili jsme ji 

podle jeho připomínek, ovšem v té době již průzkum probíhal a po upravení dotazníku žádní 

další respondenti neodpověděli(!).“ Na str. 32 čteme: „Náš průzkum probíhal od 7.11. 2011 

do 7. 12. 2011 mezi tlumočníky a neziskovými organizacemi, v nemocnicích od 2. do 20. 4. 

2012 a od 22. 4. do 29. 4. 2012 (!).“ Na straně 49 kandidátka připouští, že „ Zde musíme 

konstatovat chybu v  nastavení dotazníku. Tato otázka měla být povinná, což jsme zapomněli 

při sestavování dotazníku definovat.“ Str. 59 „Zpětně si myslím, že by bývalo vhodné do 

průzkumu  zařadit i otázku úhrady tlumočení po telefonu.“  Některá tvrzení jsou nepodložená. 

Na straně 27 kandidátka zmiňuje, že v zahraničí se jedná  o velmi populární druh tlumočení.  

Kde v zahraničí? Zmíněny jsou jen USA,  Austrálie a Francie, v příloze I pak uvádí pořadí 

nejúspěšnějších společností poskytujících tlumočení po telefonu podle příjmů. Zde je zmíněno  

ještě Nizozemsko, Kanada a Švédsko. Na straně  44 hovoří o profesionálních tlumočnících. 

Jak je definuje? Nejsem si jista, zda je práce svým rozsahem přípustná, to nechávám na 

posouzení komise.  Je třeba si však uvědomit, že text se na mnoha stránkách téměř doslova 

opakuje, v jednom případě dokonce na stejné stránce (str. 11).  

 



 Po formální stránce má práce taky některé nedostatky. U anglických citací musí být 

uvozovky nahoře. V Tabulce 1, str. 65 text u Grafu 6 a i v samotném Grafu 6 na str. 48 je 

odlišný od textu zadané otázky. Při porovnání Grafu 6 a Grafu 8 by se mohlo zdát, že otázka 

směřuje ke zjištění rozdílu mezi profesionálním a „neprofesionálním“ tlumočením po 

telefonu. Další slabinou práce, která však nejde pouze na vrub kandidátky, je nízká validita 

zjištěných údajů. Sama diplomantka na str. 60 konstatuje, že by bylo zapotřebí mnohem 

rozsáhlejšího průzkumu trhu, aby mohla být tvrzení o situaci na českém trhu považována za 

obecně platná. V Závěru pak říká, že se jedná opravdu jen o hrubou představu o situaci na 

českém trhu. Otázkou je, zda tento výstup odpovídá zadání diplomové práce. 

  

 Vzhledem k výše zmíněným nedostatkům nemohu práci hodnotit jiným stupněm než 

dobře. Komise ale musí nejprve rozhodnout, jestli je práce přijatelná svým rozsahem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 13. května 2012      PhDr Jana REJŠKOVÁ

   

 


