
POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
SIMULTÁNNÍ TLUMOČENÍ S LISTEM SE ZAMĚŘENÍM NA SUBJEKTIVITU A LIST JAKO 
HLAVNÍ PROMĚNNÉ 

DUŠAN JÁNSKÝ 

Cílem předkládané teoreticko-empirické diplomové práce je prozkoumat vliv subjektivity na 
výsledek tlumočení s listem. Samotný "výsledek ttumočení'~ je pojem velmi těžko uchopitelný 
a obtížně měřitelný, na což ostatně upozorňuje autor již v úvodu k této práci.2volenou 
metodu hodnocení proto vnimá jaka jeden z-výkladů pojmu ,,kvalita tlumočení". I tak zůstává 
kvalita tlumočení těžko měřitelná. Podobně jako v jiných empjricko-teoretických pracích 
v oblasti simultánního tlumočení, i zde musÍ autorpracovat s jistými ,,kompIOIllÍsy". Za velký 
přínos práce považuji snahu autora vytvořit metodiku empirického výzkumu, která by 
důsledně dodržovala pravidla statistiky. 

Pro identifikaci hlavních faktorů působících na výkon tlumočníka si autor zvolil model 
Heidemarie Salevské, která rozlišuje faktory externta interni; Mezi externí faktory patří i 
subjektivita, která je jednou ze dvou hlavních sledovaných proměnných. Diplomant správně 
upozorňuje na to, že subjektivitu definují různí autoři různým způsobem. Sám se rozhool 
vycházet z kategorizace, jejímiž autory jsou RJedema, S. Feez aP. White, i když tuto 
kategorizaci pro účely své práce modifikuje. S touto kategorizaci lze jistě polemizovat: autor 
ostatně sám na straně 16 upozorňuje na to, že tato kategorizace slouží hlavně k "ilustrování 
široké škály prostředků subjektivity". Druhá hlavní proměnná ~ list ~ je stručně pepsaná 
v kapitole 2.4.1.2 a v kapitole 3, ve které autor popisuje experiment jako otevřený. Tento 
přístup, podobně jako i stanovené hypotézy, považuji za správný. 

Kapitoly 3.2.1 a 322 popisují podmínky, zaJd:erých~ experiment uskutečníl (materiál, 
subjekty) a upozorňují na některé problémy, které souvisejí právě s jejich výběrem~ u výběru 
textů se jedná o volbu mezi autentickými a manipulovanými, u výběru subjektů o volbu mezi 
profesionálními tlumočníky a studenty. Domnívám se, že podmínky zvolené-pro-tttttrpritei
autor velmi dobře charakterizuje a obhajuje_ Kapitola 33 uvádí charakteristiku jednotlivých 
projevů a autor v ní dále vysvětluje, proč se rozhodl čtvrtý text do experimentu nezařadit. 

Pro hodnocení tlumočnického výkonu (3.4) si autor zvolil model hodnocení podle C. Falbové, 
který pracuje s dvěma základními kritérii: mírou korespondence-nebo nekoresp6ftd:ence1extu 
zdrojového a textu přetlumočeného a kohezí a koherencí přetlumočeného projevu. Na str. 45 
autor velmi správně upozorňuje, že u druhého hlavního- kritéria hodnocení pOOle-FalOOvé; 
jímž je koheze a koherence přetlumočeného textu, narážíme na problém recepce 
přetlumočeného textu, která je závislá na- znalostech- čt presttpťTzieíeh autentickýeh- př1jemeů. 
Další problém představuje vlastní identifikace a klasifIkace nedostatků přetlumočeného 
projevu a stupně jejich závažnosti. Uvádím zde tyto aspekty jako-příklady problémů-, se 
kterými se setkáváme ve všech podobných empiricko-teoretických pracích. 

o to cennější je diplomantova snaha vymezit proměnné tak, aby se daly statisticky zkoumat. 
Statistické zpracování práce je velmi pečlivé a představuje přístup, který bude jistě využitelný 
i dalšími studenty. Sám autor nabízí dvě oblasti, kde by navazující výzkum mohl přinést 
určité výsledky (strana 90). 

Z formálního hlediska je práce na velmi vysoké úrovni ~zaznamenala jsem jen několik 
překlepů, např. na straně 19 ve jménu D. Seleskovitch, na str.29 Tabulka 3, na str. 32 chybí 



my SE domníváme. Kapitola 4 má jen jednu podkapitolu, je tedy nesprávné ji uvádět jako 
4.1. Všechny přílohy jsou zpracované mimořádně pečlivě. 

Diplomant prokázal, že se velmi dobře orientuje v odborné literatuře. Mimořádnou pozornost 
věnoval i diplomovým pracím a správně upozornil na některé jejich nedostatky. 

Rozsahem i formou odpovídá práce požadavkům kladeným na magisterskou práci a v úrovni 
statistického zpracování je i překonává. Jsem přesvědčena, že práce by mohla posloužit jako 
základ pro další výzkum. 

Nejsem si vědoma ničeho, co by bránilo přijetí této mimořádně náročné práce k obhajobě a 
navrhuji ji hodnotit známkou v Ý bor n ě. 
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vedoucí práce 


