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 Diplomová práce Michaely Perníkové má charakter teoreticko-empirické studie a 

jejím tématem je tlumočení po telefonu – přehled stavu zkoumané problematiky, sledování 

vývoje názorů na tento typ tlumočení, kritická analýza nejčastějších tlumočnických situací 

využívajících tlumočení po telefonu a srovnání mezinárodní a situace a situace ne českém trhu 

(viz zadání DP) Je to téma zcela nové, kterému je u nás diplomová magisterská práce 

věnována vůbec poprvé. Jako vedoucí této diplomové práce musím však konstatovat, že 

v mnoha ohledech toto téma zůstalo pouze naznačené a nedotažené.  

Diplomová práce má 66 stránek (+přílohy I.-IV tištěné a přílohy elektronické na CD) a 

je rozdělena do dvou částí: teoretické a empirické. V teoretické části (s.8-28) diplomantka 

nastiňuje, jaká je historie a vývoj tlumočení po telefonu, zejména v souvislosti s rostoucími 

migračními toky. Zaměřuje se především na USA, Austrálii a Francii, protože právě zde se 

začalo tlumočení po telefonu používat nejdříve a v nejširším měřítku. Okrajově zmiňuje ještě 

Nizozemsko, Kanadu a Švédsko. Tlumočení po telefonu charakterizuje jako jednu ze součástí 

komunitního tlumočení a tzv. „remote interpreting“, neboli tlumočení na dálku. Na základě 

prostudované literatury (velmi pozitivně hodnotím rozsah bibliografie na konci DP: s.62-64, 

kde se diplomantce podařilo shromáždit většinu existující literatury k tlumočení po telefonu) 

mapuje výhody a nevýhody tlumočení po telefonu a také hlavní oblasti lidské činnosti, kde se 

toto tlumočení nejvíce používá (zdravotnictví, komunikace s úřady, neziskovými 

organizacemi a dalšími poskytovateli služeb, soudnictví). Právě u oblasti soudnictví je 

poněkud škoda, že diplomantka tuto část více nerozpracovala, tak jak bylo v zadání DP, 

jelikož zejména problematika utajených svědků a jejich výslech s pomocí tlumočení na dálku 

skýtá pro tlumočení po telefonu velké možnosti a bývalo by užitečné oslovit české soudy 

s tímto dotazem. Rovněž zcela opomíjí využívání tlumočení po telefonu v oblasti diplomacie 

a vysoké politiky – tlumočené telefonické rozhovory a konzultace státníků při rozhodování v 

naléhavých mezinárodních situacích. Dále popisuje praktické a technické stránky tlumočení 

po telefonu a také stručně zmiňuje názory zahraničních autorů na to, jak vnímají tento druh 

tlumočení samotní tlumočníci, a jaké jsou sazby za toto tlumočení. Na závěr teoretické části si 

stanovuje několik hypotéz pro situaci v České republice (s28), které dále ověřuje v empirické 

části DP. 

Ve druhé, empirické části diplomové práce (s. 29-60) se M. Perníková již zaměřuje 

pouze na Českou republiku. Nejdříve popisuje svůj průzkum (příprava dotazníků a průběh 

dotazování), který prováděla pomocí dotazníkového a telefonického šetření mezi vybranými 

subjekty (překladatelské agentury, neziskové organizace, zdravotnická zařízení a samotní 

tlumočníci).  Zde diplomantka sama připouští, že průzkum probíhal na poslední chvíli (s. 32: 

„...v nemocnicích od 2. do 20.4. 2012 a od 22.4. 2012 do 29.4. 2012 mezi překladatelskými 

agenturami“ !). Počet získaných odpovědí a vyplněných dotazníků je vskutku omezený, a 

proto je i vypovídací hodnota značně nízká, spíše pouze ilustrativní. Pro objektivnější údaje 

by bylo potřeba provést rozsáhlejší průzkum trhu. Diplomantka dále uvádí jednotlivé 

odpovědi, které dokládá i pomocí řady velmi názorně zpracovaných grafů (viz však graf č. 6 a 



graf č. 8 - neodpovídají názvy samotnému popisu v textu). V části 4.4. Diskuse (s. 58-60) 

shrnuje a zobecňuje výsledky (řada tvrzení se však v textu DP často téměř doslova opakuje) 

z průzkumu a konstatuje, že stanovené hypotézy se nepotvrdily. Tlumočení po telefonu dle 

zjištění M. Perníkové není na českém trhu příliš rozšířené (s. 60), agentury i tlumočníci tuto 

službu sice nabízejí, ale není po ní velká poptávka. Ve zdravotnictví se tlumočení po telefonu 

využívá sporadicky. Tlumočníci jsou většinou kontaktováni klienty přímo, tedy bez 

zprostředkování agenturou. Jistě má diplomantka pravdu, že za nízkou mírou využívání 

tlumočení po telefonu na českém trhu stojí nedostatečná propagace této služby a neexistence 

etického kodexu tlumočníků po telefonu či profesní organizace těchto tlumočníků, jež by 

určovala standardy v dané oblasti a dohlížela na jejich dodržování. 

  Z  práce je na mnoha místech vidět, že diplomantka byla (zejména z rodinných 

důvodů) pod tlakem času, což mělo negativní vliv na zpracování celé její diplomové práce, 

jak po obsahové tak i formální stránce. Michaela Perníková doslova promarnila možnosti, jež 

toto zcela nové téma nabízelo. Diplomová práce byla zadána již na jaře roku 2010, avšak po 

celé dva roky diplomantka, přes pravidelné naléhání vedoucí, nedodala žádné podklady: 

prvních 6 stran teoretické části bylo vedoucí DP zasláno elektronicky teprve 13.3.2012 a byly 

ihned s připomínkami a komentáři vráceny k přepracování. 19.dubna byly elektronicky 

předloženy první výsledky průzkumu z empirické části DP, které byly rovněž – po důkladné 

konzultaci - vráceny k přepracování a k doplnění. Je zjevné, že dva týdny, ač intenzivního 

doplňování, psaní, konzultací a uprav, nestačily k nápravě všech nedostatků.  

 Na základě výše uvedených výhrad a komentářů k obsahové i formální stránce musím 

konstatovat, že diplomová práce Michaely Perníkové je na hranici minimálních základních 

požadavků kladených na magisterské diplomové práce předkládané k obhajobě na Ústavu 

translatologie FF UK. Tímto nezpochybňuji právo diplomantky svou práci obhajovat. O 

definitivním stanovisku komise rozhodne vlastní průběh obhajoby, v  tomto okamžiku 

navrhuji známku dobře.  
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