
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Ústav translatologie 

DUŠAN JÁNSKÝ 

SIMULT ÁNNÍ TLUMOČENÍ S LISTEM 
SE ZAMĚŘENÍM NA 

SUBJEKTIVITU A LIST 
JAKO HLA VNÍ PROMĚNNÉ 

Magisterská diplomová práce 

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Jana Rejšková 

Praha 2006 



Čestně prohlašuji, že jsem diplomový úkol vypracoval samostatně a že jsem uvedl 

veškerou použitou literaturu. 

V Praze dne 25. dubna 2006 
- ----- ,: / !'\ '._,.. /' / 

I "'""'" :}--1"-' • - !/11-'7 .vt.;. ................................. ·~~,l ••••••••• o 



Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí diplomové práce PhDr. J. Rejškové za 

podporu při zpracování diplomového úkolu a poskytnutí zdrojů pro empirickou část práce 

a dále PhDr. J. Hoffmanové za cenné rady a konzultaci. Chtěl bych poděkovat též Mgr. 

Aleně Vicherové za asistenci při statistickém zpracování výsledků. Rovněž děkuji všem 

ostatním, kteří svou pomocí umožnili vznik této diplomové práce. 



Obsah 

, 
1 UVOD ........................................................................................................................................ 6 

, v , 

2 TEORETICKA CAST ............................................................................................................. 7 

2.1 ZAŘAZENÍ OBLASTI SIMULTÁNNÍHO TLUMOČENÍ S LISTEM DO CELKOVÉHO 

PARADIGMATU TRANSLATOLOGIE ..................................................................................... 7 

2.2 SOUČASNÝ STA V ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ...................... 7 

2.3 SOUČASNÉ POZNATKY PŘÍMO APLIKOVATELNÉ PRO TUTO DIPLOMOVOU PRÁCI .............. 8 

2.4 MODEL PRO ANAL ÝZU KOMUNIKAČNÍ SITUACE .............................................................. 10 

2. 4.1 Externí faktory ............................................................................................................ ll 

2.4.1.1 Subjektivita výchozího sdělení ............................................................ 11 

2.4.1.1.1 Jazykové prostředky subjektivity .................................................................. 14 

2.4.1.2 

2.4.1.3 

2.4.1.4 

2.4.1.5 

2.4.1.6 

2.4.1.7 

2.4.1.8 

List ....................................................................................................... 18 

Připravenost komunikace ..................................................................... 19 

Cíl tlumočení ........................................................................................ 20 

Médium ................................................................................................ 21 

Jazyky .................................................................................................. 21 

Kultury ................................................................................................. 22 

Prostředí tlumočení a téma .................................................................. 22 

2.4.2 Interní faktory- Znalosti, schopnosti a zkušenosti tlumočníka .................................. 22 

, v , 

3 EMPIRICKA CAST ............................................................................................................... 24 

3.1 STANOVENÍ HYPOTÉZ ...................................................................................................... 24 

3.1.1 Vliv listu na kvalitu tlumočení v závislosti na subjektivitě nebo objektivitě sdělení na 

úrovni jednotlivých projevů ....................................................................................... 24 

3.1.2 Vliv listu na kvalitu tlumočení v závislosti na subjektivitě nebo objektivitě sdělení na 

úrovni nižších textových jednotek .............................................................................. 26 

3.1.3 Vliv listu na kvalitu tlumočení v závislosti na jazykové pokročilosti a zkušenostech 

tlumočníka .................................................................................................................. 27 

3.2 MATERIÁL A METODY ...................................................................................................... 28 

3.2.1 Materiály .................................................................................................................... 28 

3.2.2 Subjekty a podmínky experimentu .............................................................................. 30 

3.2.3 Validita experimentu ................................................................................................... 32 

3 2 4 Prvl' 7-e , ' tl v • ký h , t o 33 . . rprava ~~,, zpracovam umocmc c vy s upu ........................................................ . 

3.2.5 Zpracování tlumočnických výstupů ............................................................................. 35 



3.3 CHARAKTERISTIKA PROJEVŮ ........................................................................................... 35 

3.3.1 Projev č. 1 ................................................................................................................... 35 

3.3.2 Projev č. 2 ................................................................................................................... 39 

3.3.3 Projev č. 3 ................................................................................................................... 41 

3.3.4 Projev č. 4 ................................................................................................................... 43 

3.4 METODA HODNOCENÍ TLUMOČNICKÉHO VÝKONU .......................................................... 44 

3.5 VÝSLEDKY EXPERIMENTU A POROVNÁNÍ S HYPOTÉZAMI ............................................... 50 

3.5.1 Nekvantifikovatelná zjištění.. ...................................................................................... 50 

3.5.2 Statistické zpracování výsledků tlumočení .................................................................. 52 

3.5.2.1 Popis veličin ......................................................................................... 52 

3. 5 .2 .1.1 Procento správnosti přetlumočení.. ................................................................ 53 

3.5.2.1.2 Procento subjektivity ..................................................................................... 54 

3.5.2.1.3 Tlumočení s listem I bez listu ........................................................................ 56 

3.5.2.1.4 Ročník ............................................................................................................ 56 

3.5.2.2 Statistická analýza dat.. ........................................................................ 56 

3.5 .2.2.1 Existuje závislost mezi procentem subjektivity v dané větě a správností 

jejího přetlumočení? ...................................................................................... 57 

3.5.2.2.2 Existuje závislost mezi tlumočením s listem I bez listu a správností 

přetlumočení? ................................................................................................ 62 

3.5.2.2.3 Existuje závislost mezi procentem subjektivity v dané větě, tlumočením 

s listem I bez listu a správností přetlumočení? .............................................. 64 

3.5.2.2.4 Ovlivňuje veličina ročník předcházející vztahy? ........................................... 72 

3.5.2.2.5 Které faktory ovlivňují výrazněji jednotlivé druhy ztrát? ............................. 86 

, v 

4 ZAVER .................................................................................................................................... 89 

4.1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ........................................................................................................ 89 

, 
RESUME ......................................................................................................................................... 91 

ABSTRACT .................................................................................................................................... 92 

BffiLIOGRAFIE ............................................................................................................................ 93 

v, 

PRILOHY ....................................................................................................................................... 97 



1 Úvod 

Cílem této teoreticko-empirické práce s experimentálním výzkumem je především 

prozkoumání vlivu subjektivity na výsledek tlumočení při použití listu. Postoj mluvčího ke 

sdělovanému obsahu představuje jeden z důležitých faktorů při tlumočení obecně a bude 

zajímavé sledovat jeho interakci s další proměnnou -listem. 

Konkrétním výsledkem práce by mělo být potvrzení nebo vyvrácení formulovaných 

hypotéz a případné formulování nových hypotéz. Výsledky experimentu však musí být 

vnímál}y v úzké souvislosti s metodou hodnocení tlumočnických výstupů. Zvolená metoda 

hodnocení představuje jeden z výkladů pojmu "kvalita tlumočení" a jako taková musí být 

též nazírána. 

Obecnějším přínosem práce by mělo být prohloubení výzkumu v jedné z dílčích oblastí 

tlumočení s listem a zároveň vytvoření metodiky pro zkoumání dalších dílčích faktorů 

simultánního tlumočení s listem při dodržení všech základních pravidel statistiky. Potřeba 

dalšího rozvoje metodiky empirického výzkumu v oblasti simultánního tlumočení je o to 

důležitější, že její nedostatečná statistická propracovanost ovlivnila obě hlavní empirické 

práce, které dosud byly v tomto výseku simultánního tlumočení provedeny. V případě, že 

nebudou stanovené hypotézy potvrzeny, může být práce přínosná poskytnutím metodiky 

pro statistické zpracování dat, kterou bude možné použít pro prozkoumání některých 

dalších faktorů v oblasti simultánního tlumočení s listem (např. pro výzkum polarity 

sdělení). 
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2 Teoretická část 

2.1 Zařazení oblasti simultánního tlumočení s listem do celkového 

paradigmatu translatologie 

Předmětem této diplomové práce je vliv listu na výsledek simultánního tlumočení 

v závislosti na postoji řečníka ke sdělovanému obsahu. List představuje při tlumočení 

jeden z externích faktorů, které významnou měrou ovlivňují tlumočnický výstup. U tohoto 

konkrétního faktoru je zároveň v této práci pozorován jeho vliv na tlumočení při různých 

konstelacích další důležité a z hlediska empirického výzkumu relevantní proměnné -

subjektivity projevu. 

Při analýze vlivu listu v závislosti na subjektivitě jsme pro identifikaci hlavních faktorů 

objevujících se při tlumočení zvolili model Heidemarie Salevské (1994). Salevská (ibid.: 

167) řadí problematiku externích a interních faktorů do teoretické větve v paradigmatu 

translatologie. 

Externí a interní faktory vstupují podle Salevské do procesu translace a určují její 

průběh. Jednotlivé faktory představují samostatné systémy, které je možné hlouběji 

zkoumat pomocí empirického výzkumu. Cílem výzkumu má být analýza interakcí mezi 

jednotlivými faktory a odhalení jejich vzájemných závislostí (ibid.: 160). Takovýto 

empirický výzkum interakcí řadí Salevská, jejíž model je univerzálně použitelný pro 

všechny oblasti simultánního tlumočení, do empirické části translatologie. Z výčtu 

jednotlivých externích a interních faktorů, které rozlišuje Salevská, jsou v rámci této práce 

vynechány takové veličiny, které automaticky vyplývají z povahy komunikační situace a 

jejichž bližší popis není nutný z hlediska správného provedení experimentu. 

Jak je však detailněji uvedeno níže, nelze výsledky empirického výzkumu 

absolutizovat. Dosažené výsledky mají s určitou pravděpodobností reprezentovat realitu, 

ale vzhledem k neohraničitelnému množství proměnných a komplexnosti všech jevů 

nemohou být nikdy absolutním odrazem skutečnosti. 

2.2 Současný stav zkoumané problematiky v širších souvislostech 

Do současné chvíle byla roli listu při simultánním tlumočení věnována poměrně malá 

pozornost. Zároveň již ovšem mnozí autoři upozorňují na fakt, že tlumočnická praxe stále 
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více spěje ke kongresům tvořeným čtenými příspěvky (Strolz 1992). Zevrubný popis 

vývoje role listu při simultánním tlumočení nabízí ve své práci Nejedlý (2004: 6). 

Simultánní tlumočení s listem bývá hodnoceno jako mimořádně obtížná subdisciplína a 

to zejména kvůli faktu, že řečník výchozí projev předčítá a není tak již nucen vynakládat 

úsilí na formulování myšlenek (Kutz 1990). Na tyto skutečnosti zareagovaly například 

Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků AIIC nebo rakouská národní asociace 

tlumočníků a překladatelů UNIVERSITAS tím, že požadují předem od organizátorů 

písemné podklady umožňující tlumočníkovi přípravu. 

Autoři, kteří se otázkou listu v simultánním tlumočení zabývají, se dosud zaměřovali 

spíše (a) na jeho teoretické aspekty nebo (b) jiné jevy, které s tlumočením s listem souvisí. 

Výsledkem první uvedené větve bádání je mj. definice simultánního tlumočení s listem 

jako "l'interprétation simultanée ďun discours que lit l'orateur et dont !'interprete dispose 

en cabine" odD. Gila (1995a: 112). 

Představitelem druhého typu výzkumu je např. Ernst Pochhacker (1997), který se ve své 

práci mimo jiné zabývá pojmovým rozlišením tlumočení s listem a tlumočení z listu, které 

představuje příbuznou oblast tlumočení a bývá často využíváno jako pomůcka při výuce 

tlumočení. 

Samostatnou kapitolou, která může být v souvislosti se simultánním tlumočením 

s listem zkoumána, je manipulace s textem ze strany řečníka během projevu. V rámci této 

dílčí oblasti je zkoumán vliv vynechávek a doplněných informací na kvalitu tlumočení. 

S tím je spojen specifický typ úsilí při simultánním tlumočení s listem, který zmiňuje 

Gile (1995a: 111-112). 

Další poznatky o simultánním tlumočení s listem se týkají situací, ve kterých se list při 

simultánním tlumočení objevuje, a spíše než na list jako takový jsou zaměřeny na typ 

projevu, který jeho využití zapříčiňuje. Je jím zejména veřejný čtený projev, jehož 

podkladem je právě list. Janovcová (1980) a Déjean Le Féalová (1978) analyzují čtený 

veřejný projev z hlediska času a srovnávají ho s délkou spontánního projevu. Pro tyto 

teoretické poznatky je však charakteristické, že jsou většinou odvozeny z pozorování 

tlumočnické praxe a nejsou založeny na empirickém výzkumu. 

2.3 Současné poznatky přímo aplikovatelné pro tuto diplomovou práci 

Vzhledem k tomu, že experiment je zaměřen na zkoumání závislosti mezi dvěma 

konkrétními proměnnými (list a objektivita I subjektivita sdělení), není možné navázat na 
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analogický výzkum, který by byl proveden ve stejném výseku celkového paradigmatu 

simultánního tlumočení. Svým empirickým charakterem jsou této práci nejblíže diplomová 

práce M. Nejedlého (2004) a disertační práce Lamberger-Felberové (2003), které jsou 

rovněž zaměřeny na simultánní tlumočení s listem. Význam práce M. Nejedlého pro 

potřeby našeho experimentu spočívá především ve vyčerpávajícím popisu teoretických 

východisek, podmínek a faktorů konstantně provázejících simultánní tlumočení s listem a 

dále ve zvolení a aplikaci jednoznačného modelu hodnocení tlumočnických výstupů. 

Lamberger-Felberová se naopak více zamýšlí nad různými praktickými aspekty 

empirického významu v oblasti simultánního tlumočení s listem. 

V práci M. Nejedlého jsou popsány zásadní jevy, které hrají přímo či nepřímo roli při 

simultánním tlumočení s listem (průběh simultánního tlumočení, strategie v simultánním 

tlumočení, aspekty tlumočení redigovaných projevů, úsilí při simultánním tlumočení, 

hodnocení kvality simultánního tlumočení s listem atd.). Hlavní oblast, kde je možné práci 

M. Nejedlého dále rozvinout, vidíme především ve způsobu statistického provedení 

experimentu a v jeho zaměření. Sám autor podotýká, že "experiment s obsáhlejším 

vzorkem textů a počtem tlumočníků by bezpochyby poskytl komplexnější výsledek' (Nejedlý 

2004: 85), přičemž se ovšem nejedná o specifikum práce M. Nejedlého, ale spíše o 

průvodní jev řady empirických prací v simultánním tlumočení. Prakticky stejný problém 

konstatuje ve své práci rovněž Lamberger-Felberová (2003): "Die geringe Anzahl von 

Versuchspersonen in Experimenten macht die Berechnung von Durchschnittswerten ofl 

wenig zielfuhrend." 

V obou pracích dále nebyly provedeny některé důležité statistické operace. Aby mohly 

být oba experimenty označeny za statisticky validní, musely by být jejich výsledky 

porovnány s formulovanou hypotézou na stanovené hladině významnosti a analyzovány 

z hlediska splnění normálního rozdělení. 

Každý účastník experimentu by měl tlumočit s listem i bez listu, tak aby byl 

minimalizován vliv osobnosti konkrétních tlumočníků na výsledky experimentu. Pak by 

bylo možné již s větší jistotou potvrdit nebo vyvrátit domněnku M. Nejedlého (2004: 85), 

podle které "lze předem redigovaný a poté řečníkem předčítaný text kvalitně přetlumočit 

pouze na základě předběžné přípravy" nebo podobný závěr, k němuž dospívá Lamberger

Felberová (2003): "Die Hypothese, dass die Anzahl der sinnstorenden Dolmetschfehler 

reduziert werden kann, wenn der Dolmetscher rechtzeitig uber das Manusript einer zur 

Verlesung bestimmten Rede verfugt, um es zur Vorbereitung nutzen zu konnen, wirdfur die 
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vorliegende Studie bestiitigt." Konkrétní metodická pravidla použitá pro statistické 

zpracování dat v rámci této práce jsou popsána v kap. 3.5.2. 

Výše uvedené skutečnosti však nijak nesnižují význam zmíněných prací, které naopak 

představují dobré východisko - v případě Nejedlého teoretické a metodické, v případě 

Lamberger-Felberové metodické a z velké části i statistické- pro další praktický výzkum 

v oblasti simultánního tlumočení s listem. Na rozdíl od práce Lamberger-Felberové, jejíž 

záběr byl poměrně široký a která provádí v rámci práce o simultánním tlumočení s listem 

rovněž empirický průzkum jevů, jako jsou délka tlumočnických výstupů v závislosti na 

osobnosti tlumočníka, četnost opakování slov v různých jazykových kombinacích 

simultánního tlumočení a dále např. počet slov patřících do idiolektu konkrétního 

tlumočníka, j~_cílem této práce zaměřit se na jeden specifický aspekt simultánního ( 

tlumočení s listem, a sice subjektivitu I objektivitu projevu. I 

2.4 Model pro analýzu komunikační situace 

Translatologicko-lingvistickým východiskem této diplomové práce musí být model, 

který je zařaditelný do celkového paradigmatu translatologie a který zároveň umožňuje 

komplexní zmapování vnějších a vnitřních faktorů vytvářejících komunikační situaci 

během tlumočení a zároveň tudíž určujících kvalitu tlumočnického výstupu. Právě správné 

modelování těchto veličin podílejících se na procesu tlumočení je důležité pro zdárný 

průběh experimentu. Pro účely této práce jsme zvolili model Heidemarie Salevské, protože 

splňuje obě dvě výše uvedené podmínky. Tato německá translatoložka, která aplikuje 

překladový model Hanse J. Vermeera (1983) v oblasti simultánrn'ho tlumočení, je 

představitelkou německé funkcionalistické školy. 

S podobným rozdělením faktorů, které odpovídají externím resp. interním faktorům u 

Salevské, se setkáváme mimo jiné i u Čeňkové (1988: 89), která rozlišuje tzv. objektivní a 

subjektivní faktory. 

Cílem níže uvedeného výčtu relevantních a nesamozřejmých faktorů vstupujících do 

simultánního tlumočení není jejich vyčerpávající popis. To platí zejména pro ty faktory, 

které obsahují styčné body s jinými kapitolami, nebo nejsou důležité z hlediska správného 

provedení experimentu. Následující kapitoly zároveň představují východiska pro hypotézy. 
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2.4.1 Externí faktory 

2.4.1.1 Subjektivita výchozího sdělení 

Subjektivita sdělení je jedním ze dvou nejdůležitějších faktorů v této práci, a proto je 

mezi externími faktory uvedena na prvním místě. Subjektivita sdělení představuje 

podoblast nadřazeného faktoru řečník. Tento faktor spolu s faktory situačního kontextu, 

tlumočníka a posluchače dostatečně teoreticky popsal ve své diplomové práci M. Nejedlý 

(2004: 7-13). 

Subjektivitu definují různí autoři různým způsobem. Podle Bečky (1992: 43) lze o 

subjektivitě výrazu hovořit v případech, kdy autor staví sdělení do vztahu ke své osobě. 

Subjektivita se podle této definice může projevovat explicitně nebo implicitně (Bečka, 

ibid.: 44): "Výslovná, explicitní subjektivita je ve větách, které obsahují sloveso nebo 

zájmeno v 1. osobě jednotného čísla. Skrytou, implicitní subjektivitu dávají výrazu slova 

hodnotící, výrazy expresivní, ať už citově expresivní nebo obraty s expresivitou výrazovou, 

zejména výrazy aktualizované a výrazy náladové." Pouze výroky neobsahující prostředky 

subjektivity lze označit jako objektivní. Takové výroky se objevují především v odborném 

stylu. Minimální subjektivita se podle Bečky vyskytuje též ve stylu normativním a 

hospodářském (ibid.: 44). 

Pro subjektivitu podle této kategorizace platí, že ve většině případů je ve sdělení 

zastoupena v určité míře. Poměr mezi subjektivitou - objektivitou je stupňovitý: 

Subjektivita výslovně vyznačená (explicitní) - subjektivita naznačená v hodnotícím 

osobním ladění výrazu (implicitní) - výraz smíšený (subjektivita a objektivita se 

prostupují) - objektivita implicitní (výraz smyslově evidentní, obecná empirická 

zkušenost) - objektivita explicitní (vědecká, s vyloučením osobní subjektivity) (Bečka, 

ibid.: 292). 

Odlišným kritériem, rovněž umožňujícím přiřazení daného projevu k pólu výrazové 

subjektivity nebo objektivity, je stylová hodnota výrazů, které se v něm vyskytují 

(Čechová 1997: 127). Jedním ze znaků výrazové objektivity je podle našeho názoru 

dominantní výskyt slov se stálou inherentní hodnotou, o které hovoří Čechová (ibid.: 127). 

Tyto lexémy byly vytvořeny proto, aby pokrývaly vyjadřovací potřeby vymezeného 

okruhu komunikace. Inherentní stylovou hodnotu mají odborné názvy v rámci jednotlivých 

vědních oblastí. U těchto slov je plně rozvinut význam nocionální, ale potlačena je složka 

pragmatická. Autor zde nezaujímá ke sdělení subjektivní postoj a dominantní funkcí bývá 

informovat posluchače. V naprosté většině případů převládají automatizované a 
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nepříznak:ové výrazové prostředky nad příznak:ovými a aktualizovanými. Vzhledem 

k tomu, že při diskusi vedené nad odbornými tématy se v rámci konferencí setkávají určité 

zájmové a profesní skupiny, mohou i tyto projevy s dominantní objektivitou obsahovat 

prvky profesní mluvy a slangu. K vyjádření vztahů mezi jednotlivými částmi výpovědi se u 

textů s dominantní objektivitou výrazu nejčastěji používá prostěsdělovací slohový postup, 

který může být zejména v případě přítomnosti dalších, sekundárních funkcí doplněn o 

vyprávěcí, popisný a výkladový slohový postup. 

Naopak: u projevů s dominantní subjektivitou se ve zvětšené míře vyskytují výrazy se 

stylovou hodnotou adherentní, k nimž patří především výrazy expresivní, a dále výrazy se 

stylovou hodnotou kontextovou. Taje založena na aktualizaci významu a formy slova a je 

výsledkem tvůrčího úsilí autora. Novým způsobem označuje skutečnost pomocí nepřímého 

pojmenování, zvýrazňuje mnohovýznamovost, vytváří kontrasty mezi výrazy s různou 

stylovou hodnotou apod. Specifické stylové hodnoty vznikají tvorbou nepřímých 

pojmenování pomocí metafor nebo metonymií a jejich jednotlivých typů. Dalším 

výrazným rysem subjektivm'ho stylu je rozvinutí synonymního vyjádření pro shodný pojem 

a situaci, při které do popředí vstupuje emocionální a estetické působení na posluchače 

(Čechová 1997: 127-128). 

Určité rozdíly od Bečkova pojetí subjektivity vykazuje teorie, jejímiž autory jsou Rick 

Iedema, Susan Feez a Peter White (2002) a z které vycházíme při identifikaci prvků 

subjektivity při textové analýze v této práci. Tato teorie detailně rozpracovává jev 

subjektivity a zároveň zohledňuje kulturní podmíněnost subjektivity a vliv kontextu na 

určování subjektivity daného výrazu 1. 

Zároveň se její autoři vymezují vůči relativistickému vidění subjektivity, podle kterého 

je každé sdělení nevyhnutelně subjektivní, protože je formulováno jedincem, jehož názory 

jsou z velké míry determinovány kulturním prostředí, ve kterém žije. Dále má rovněž i 

každá skupina osob sdílející společný zkušenostní základ do určité míry podobný způsob 

segmentace reality při řečové činnosti a též výběru témat pro komunikaci, akcentování 

některé části sdělení apod. 

Aby bylo možné dělit texty na subjektivní a objektivní, je nutné celkově definovat 

subjektivitu jiným způsobem. Tato definice, která představuje alternativu 

k relativistickému pohledu na subjektivitu, vychází z předpokladu, že jazyk není pouhým 

1 Níže uvedené příklady slouží pouze pro ilustraci konkrétních kategorií subjektivity. V praxi musí 
být vždy zohledněno jejich kontextové začlenění. 
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odrazem reality, nýbrž že realitu spoluvytváří."[ ... ] as human subjects we use language to 

construct rather than rejlect reality [ ... ]" (Iedema: ibid.f Proto není ani samotná 

subjektivita chápána jako stupeň odlišnosti mezi objektivní realitou a výpovědí řečníka, ale 

jako stupeň otevřeného vyjádření postoje řečníka k pronášených informacím. 

Obecně tato teorie dále vychází z předpokladu, že minimálně část subjektivního postoje 

autora ke sdělovanému obsahuje vyjádřena jazykovými prostředky. 

Mezi implicitní subjektivitou a objektivitou se nachází intersubjektivní (interpersonální) vrstva, která 

je na pomezí mezi hodnocenim a empirickou zkušeností. Ačkoliv tuto vrstvu nelze kvantifikovat, 

domníváme se, že jejím průvodním jevem je právě výskyt explicitních znakfi subjektivity. Jako další 

pomůcka při rozhodování, zda je daná věta subjektivní nebo objektivní, může rovněž posloužit 

orientační otázka, zda mluvčí v dané větě jednoduše pozoruje realitu nebo vnáší do věty vlastní 

hodnotící prvky. 

I v případech, kdy autor projevu vyjadřuje svůj postoj ke sdělovanému obsahu 

specifickým řazením jednotlivých propozicí tak, aby čtenář podvědomě aktivoval určitá 

hodnotová paradigmata, lze vycházet z toho, že i v takto formulovaném obsahu budou 

obsaženy explicitní znaky subjektivity. 

Například ve větě Eleven Africans were shot dead and 15 wounded when Rhodesian police opened 

fire on a rioting crowd oj about 2000 in the African Highland township of Salisbury this afternoon 

(Iedema: ibid.) není na první pohled patrná subjektivita. Pasivním slovesným rodem je odvedena 

pozornost od vlastního původce. Detailnější rozbor však ukazuje, že prvky implicitní subjektivity 

obsahuje výraz rioting, kterým je zdůrazněna násilnost činitele. I z této věty tedy vystupuje do popředí 

ideologická orientace autora článku. 

Tyto prvky subjektivity jsou často těžko postřehnutelné a projevují se spíše na 

podprahové rovině, protože řečníci (zejména pak v médiích) prezentují své výpovědi jako 

obecně platné a neutrální. Subjektivita je tak pevnou součástí lidského projevu, že 

v určitých stylových oblastech mohou působit sdělení zbavená jakékoliv subjektivity 

nepřirozeně. Dále již z logiky věci vyplývá, že snahou autorů subjektivních a 

argumentativních projevů je přesvědčit posluchače o faktičnosti prezentovaného obsahu. 

Jelikož každé rozhodnutí o subjektivnosti nebo objektivnosti je zákonitě ovlivněno 

osobou hodnotitele, je ku prospěchu věci toto hodnocení zkvantifikovat definováním 

nejčastějších prostředků subjektivity, které pak mohou být identifikovány v textech. Tyto 

jazykové prostředky subjektivity jsou samostatně popsány v následující kapitole, protože 

2 Tento text byl zpřístupněn v elektronické podobě. V případě citátů a odkazů na tento typ literatury 
není možné uvést čísla stránek. 
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jejich správná identifikace v textu, a tudíž i jejich správná kategorizace je důležitá pro 

správné zařazení analyzovaných projevů na stupnici subjektivnosti. 

2.4.1.1.1 Jazykové prostředky subjektivity 

Jak již bylo nastíněno výše, je subjektivita projevu výraznou měrou konstituována 

explicitními jazykovými znaky signalizujícími interpretaci, jistotu nebo pochybnosti ze 

strany autora. Opozici k nim tvoří jazykové prostředky signalizující faktičnost a 

dokladující nepřítomnost otevřeného postoje řečníka k pravdivosti pronášených informací. 

Přes toto jasné rozlišení nemají jazykové prostředky subjektivity vždy jednoznačný 

charakter a část z nich se překrývá s neutrálními jazykovými prostředky. Jednoznačnější 

přiřazení jazykových prostředků k objektivní I subjektivní skupině výrazů je možné 

zejména na základě sociální oblasti, ve které jsou použity a která se vždy řídí vlastními 

konvencemi. 

Další vodítko pro přiřazení příslušné slovní jednotky do skupiny subjektivního nebo 

objektivního výraziva představuje širší textový kontext. Jestliže je určitá věta uvozena 

osobním zájmenem v 1. os., ale mluvčí v ní pouze neutrálně vypravuje nebo popisuje 
-------- ---.- -

okolní jevy, nejedná se o subjektivitu. V tomto směru je tedy Bečkova definice prostředků 

subjektivity příliš paušalizující. 

Vzhledem k tomu, že stanovení míry subjektivity v jednotlivých případech úzce souvisí 

s osobou hodnotitele,jsme se pro účely této diplomové práce rozhodli ohodnotit všechny 

prostředky subjektivity v textech, které byly součástí empirického výzkumu v této práci, 

jedním bodem, ačkoliv respektujeme Bečkův postulát, že se subjektivita vždy nachází mezi 

dvěma extrémními póly - absolutní subjektivitou a objektivitou. Při identifikaci jevů 

subjektivity v textech tvořících přílohu této diplomové práce budou vyznačeny prostředky 

subjektivity konstituované následujícími druhy subjektivity: 
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Tabulka 1 -Druhy subjektivity (Iedema 20023
) 

Druh subjektivity 

(a) míra4 (measure) 

(b) intenzita (intensity) 

(c) modalita (modality) 

( d) hodnocení Gudgement) 

-kritérium obdivu a uznání 

-kritérium morální správnosti nebo špatnosti 

(e) mentální procesy (mental processes) 

(f) kauzalita ( causality) 

Rozdělení prostředků subjektivity vychází v naší práci z kategorizace, jejímiž autory 

jsou R. Iedema, S. Feez aP. White, ale liší se od něj stupněm rozpadu výše uvedených 

typů subjektivity na další podtypy a sloučením některých typů subjektivity pod jeden 

zastřešující typ. 

(a) Vyjádření míry může konstituovat textovou subjektivitu. O tento druh subjektivity se 

jedná v případech, kde příslušný jazykový prostředek nemá za účel vyjádřit výhradně 

faktickou míru, a je proto subjektivní5 (more than 100,000 Victorians spilled into the 

streets oj Melbourne yesterday in a demonstration oj public outrage, je ar and disgust). 

Míra subjektivity je dále výrazně závislá na konkrétní stylové oblasti, ve které je daný 

prostředek použit (např. v publicistických útvarech často není tento jazykový 

prostředek příznakový). 

(b) Druhým prostředkem subjektivity Je vyjádření intenzity. Tu je možné vyjádřit 

explicitně (slovy jako very, rather, somewhat apod.), implicitně (plunge, attack, slam 

apod.) nebo opakováním příslušného slova nebo též celé věty. I zde podobně jako u 

předchozího bodu platí, že v některých typech médií jsou tyto prostředky vnímány 

jako málo subjektivní. 

(c) Další druh subjektivity představují prostředky modality. Mezi ně patří především 

modální slovesa, ale též jiné jazykové prostředky přetransformovatelné na modální 

3 rovněž všechny anglické kurzívou psané příklady uvedené v této kapitole jsou převzaty ze 
stejného zdroje 

4 překl. D.J., taktéž u názvů druhů subjektivity b-f a da-de 
5 Veškeré níže uvedené příklady prostředků subjektivity jsou v anglickém jazyce, protože ve 

stejném jazyce byly proneseny i projevy analyzované v praktické části diplomové práce. 
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slovesa (It is vita!, not just in fairmess to Mr. Pickering, that the strength of his 

allegations be fully texted ~ Pickering's allegations should be (or must be) fully 

tested). 

(d) Při detailním rozdělení je možné podle převažujících aspektů rozlišovat několik druhů 

hodnocení, které se však z části překrývají, nebo jsou přiřaditelné ke konkrétnímu typu 

pouze na základě kontextu a kulturních presupozic. Příklady hodnocení lze rozdělit do 

následujících kategorií: 

(da) Normálnost (normality) 

(db) Schopnost ( capacity) 

(de) Osobní dispozice (tenacity) 

(dd) Důvěryhodnost (veracity) 

(de) Akceptovatelnost (propriety) 

(da) Tato kategorie hodnocení konfrontuje pozorované jednání s očekáváním. 

Lexikálními jednotkami, které vyjadřují porovnání s obvyklou situací, jsou např. 

remarkable, extraordinary, unexpected, normal,peculiar, odd apod. 

(db) Tato kategorie vyjadřuje stupeň schopnosti nebo kompetentnosti činitele provést 

určitý úkon nebo dosáhnout určitého výsledku a zahrnuje slova jako incompetent, 

successful, gifted, stupid, clever, dul! apod. 

(de) V rámci této kategorie je na pozadí dané kultury hodnocena příslušná dispozice nebo 

mentální stav objektu hodnocení na škále od obdivu k opovržení. Příkladem tohoto 

druhu subjektivity jsou slova brave, heroic, indefatigable, self-reliant, tireless apod. 

(dd) Slova příslušející do této kategorie hodnocení vyjadřují důvěryhodnost objektu 

hodnocení podle pravdivosti poskytovaných informací (např. credible, authentic, 

genuine, unconvincing, hypocritical,fake apod.). 

(de) Kategorie morální přijatelnosti vyjadřuje soulad nebo nesoulad jednání s morálními 

imperativy dané kultury. Tato kategorie zahrnuje např. slova kind, caring, modest, 

wrong, treacherous, obscene. 

Výčet výše uvedených kategorií druhů subjektivity má však v této diplomové práci 

posloužit spíše k ilustrování široké škály prostředků subjektivity než ke kategorizaci podle 

nich. 

Hranice mezi jednotlivými kategoriemi hodnocení je totiž plynulá, a zatímco určité 

kultury mohou vlastnosti jako např. lenost považovat za morálně nepřijatelné, mohou jiné 
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považovat stejnou vlastnost "pouze" za osobní dispozici. Proto je možné i jiné, 

přehlednější rozdělení kategorií hodnocení na ty podléhající ztrátě nebo získání obdivu a 

uznání a na ty vyjadřující morální správnost nebo špatnost. 

(e) Explicitní vyjádření mentálních procesů a stavů je charakterizováno použitím sloves 

typu think afeel, nebo jejich opisem pomocí neosobního podmětu (Jťs worrying that 

[ ... ]). 
(f) Posledním typem subjektivity rozlišovaným při analýze jednotlivých projevů je 

kauzalita. Rovněž explicitní vyjádření vztahu mezi příčinou a důsledkem v sobě nese 

prvky subjektivity. Tento kauzální vztah může být vyjádřen slovesně (The decision by 

the Government to withdraw the Pound resulted in a dramatic decline in consumer 

confidence. ), pomocí spojky (Support for the Opposition may continue to erode 

because it has failed to capture the middle ground oj Australian politics.) nebo pomocí 

vedlejší věty podmínkové (If they tried that with me it would not be at all well 

received. ). Tyto věty mohou rovněž částečně obsahovat prvek predikce. 

Pro všechny výše uvedené jazykové prostředky platí, že za skutečně subjektivní mohou 

být považovány pouze v případech, kdy řečník jejich pomocí vytváří nebo formuje novou 

skutečnost. Jestliže však výše uvedené prostředky slouží řečníkovi ve snaze popsat určitou, 

podle něj již existující faktickou realitu, pak za nositele subjektivity považovány v této 

diplomové práci nejsou. 

Jestliže například řečnice v projevu č. 1 vypočítává již zavedené povinnosti a práva 

předsedy britského parlamentu, pak se nejedná o snahu řečníka působit na posluchače 

svým úhlem pohledu, nýbrž o popis již existující reality (Within the British system 

Parliament is sovereign. ft can do and say whatever it likes; and it can make what laws it 

will.). Nový vztah mezi příslušnými větnými členy, který vzniká pomocí modálního 

slovesa, zde není vytvořen řečníkem, ale je převzat zjiného zdroje. O převzetí jiného 

zdroje lze hovořit i v případě citování jiných autorů. Pokud jsou však tyto citáty použity na 

podporu a prosazení vlastního postoje řečníka, pak lze hovořit o prostředcích subjektivity 

(The coffee houses were 'places oj pleasure and business, catering to customers from all 

walks oj life, centres oj rumour, news and information, [ ... ] snug centres oj conversation 

and conviviality '.). 

Ačkoliv však usilujeme o co nejpřesnější identifikaci prostředků subjektivity 

v příslušných projevech, je samozřejmé, že jazykové prostředky jsou jen jedním ze 

způsobů vyjádření subjektivity a jejich identifikace v textech pro účely diplomové práce 
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nikdy nemůže stoprocentně odpovídat skutečnosti, a to již z prostého důvodu, že jedna 

konstantní subjektivní hodnota textu neexistuje, protože je ovlivněna nejen intencí autora, 

ale zároveň i individuálností, s jakou na základě odlišného kulturního i osobnostního 

zázemí přistupují k recepci různí adresáti. 

V případě výskytu většího počtu prostředků subjektivity v jedné větě bude bodové 

hodnocení každého dalšího prostředku subjektivity v téže větě klesat tak, aby kumulace 

prvků subjektivity neovlivnila neúměrně subjektivní charakter celého projevu. Toto klesání 

však bude pozvolné, protože se v řadě případů jedná o rozvitá souvětí, kde je větší počet 

prostředků subjektivity přirozený vzhledem k délce souvětí. 

Tento způsob výpočtu se však netýká jazykových prostředků, které Jsou 

v bezprostředním syntaktickém vztahu (příslovce rozvíjející přídavné jméno, přídavné 

jméno v roli atributu podstatného jména, několikanásobné větné členy apod.), protože tyto 

jsou brány jako jeden prostředek subjektivity. V příloze této diplomové práce, obsahující 

jednotlivé projevy s vyznačenými výrazy subjektivity, jsou tato spojení subjektivních 

výrazů zvýrazněna bez přerušení mezi jednotlivými slovy. 

Tabulka 2 - Obodování prostředků subjektivity podle jejich počtu ve větě 

Počet prostředků subjektivity v jedné větě Počet bodů 

1 prostředek subjektivity 1 

2 prostředky subjektivity 1,9 

3 prostředky subjektivity 2,7 

4 prostředky subjektivity 3,4 

5 prostředků subjektivity 4,0 

6 prostředků subjektivity 4,5 

7 prostředků subjektivity 4,9 

8 prostředků subjektivity 5,2 

2.4.1.2 List 

List je vedle subjektivity nejdůležitějším externím faktorem ovlivňujícím výsledek 

tlumočení. Protože problematika listu již byla popsána v úvodu této práce a dále pak 

především v příslušných kapitolách o hypotézách (3.0), obsahuje tato kapitola, která 

vychází zejména z diplomové práce M. Nejedlého, shrnutí hlavních výhod a nevýhod listu, 
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jejichž znalost je nutná k úspěšnému provedení experimentu. Ne/výhody listu specifické 

pro proměnnou subjektivita jsou popsány v hypotéze č. 1 (3.1.1 ). 

List při simultánním tlumočení nabízí řadu výhod, z nichž zřejmě největší je usnadnění 

recepce sdělení (poslechu a analýzy) a odlehčení operační paměti tlumočníka. Tyto výhody 

tlumočník nejvíce pocítí u textů, které jsou informačně nasycené a ve kterých se vyskytuje 

větší počet vlastních jmen a číslovek. Vedle těchto hlavních výhod jsou s listem spojeny i 

další výhody související s porozuměním výchozímu sdělení, jako například v situacích, 

kde řečník není rodilý mluvčí, příp. kde je jiným způsobem ztížen poslech projevu, jako 

např. nestandardní výslovností, větnou melodií apod. 

Mezi hlavní nevýhody uváděné v souvislosti s listem při simultánním tlumočení patří 

riziko zvýšené interference výchozího jazyka. Dalším negativním jevem vyskytujícím se 

při simultánním tlumočení s listem může být přílišná koncentrace na list na úkor zvukové 

realizace projevu. To se může na tlumočnickém výstupu projevit dvojím způsobem. 

Zaprvé může docházet k prodloužení časové prodlevy mezi výchozím sdělením a 

přetlumočením a v konečném důsledku k vynechávání delších pasáží z originálu. Druhým 

důsledkem může být neschopnost tlumočníka reagovat na změny v projevu řečníka oproti 

původní předloze (Nejedlý 2004: 31-33). 

2.4.1.3 Připravenost komunikace 

M. Čechová (1997: 57) rozlišuje projevy na škále od předem připravených po naprosto 

nepřipravené. Předem připravené projevy jsou spojeny se specifickými nevýhodami pro 

tlumočení, které vyplývají především z jejich nízké redundance, monotónní intonace, vyšší 

rychlosti přednesu (objektivní i subjektivní), nepřítomnosti nebo nižší frekvenci pauz a to 

především pauz hezitačních (Nejedlý 2004: 27-37). To vše jsou nevýhody, které se 

vyskytují u předem připravených projevů obecně, bez ohledu na to, zda má tlumočník 

v kabině k dispozici list. 

O zhoršení kvality tlumočení, jestliže řečník svůj proJev čte, zejména pak pokud 

tlumočník nemá možnost se na čtený projev připravit, píše explicitně Seleskowitchová 

(1978: 135). Nutnost předběžné přípravy na čtené projevy zdůrazňuje ve své práci i M. 

Nejedlý (2004: 85). O tom, nakolik bude výsledek tlumočení negativně ovlivněn 

nedostatkem redundance, rozhoduje do značné míry též producent sdělení a jeho 

zkušenosti s prezentací tohoto typu projevů. 
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Oproti tomu proJevy naprosto nepřipravené jsou často provázeny "nepromyšleným 

výběrem výraziva, častým nemotivovaným opakováním, přemírou zájmen a celkovou 

nepropracovaností syntaktické stránky promluv" (Čeňková 1988: 57). Z hlediska 

tlumočení je naopak výhodou těchto projevů jejich nižší rychlost a redundance, která je 

podle Čeňkové "mnohem vyšší než u textů připravených písemně a čtených" (ibid.: 83). 

Všechny námi analyzované projevy byly předem připravené. Projevy vykazují určité 

rozdíly v míře odchýlení řečníka od připraveného listu. Protože se výběr textů pro 

experiment řídil primárně kritériem jejich srovnatelnosti z hlediska odchýlení ústního 

projevu od písemné předlohy, nejsou tyto rozdíly mezi jednotlivými projevy výrazné a 

nepředstavují z hlediska podílu na celém projevu (měřeno celkovým počtem slov) více než 

16% (viz tabulka 3). Dále byly analyzovány dvě proměnné úzce související s připraveností 

komunikace a sice rychlost projevu a rozvinutost syntaxe. Rychlost jednotlivých projevů je 

uvedena vždy v charakteristice příslušného projevu (viz kapitoly 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3). 

Z obvyklé rychlosti projevů vybočuje projev č. 3 s rychlostí 164,72 slov za minutu. Tento 

projev překračuje hranici 100-120 slov za minutu, kterou považuje za optimální pro 

simultánní tlumočení například Gerver (1975, in Niska 1999). Na druhou stranu 

očekáváme, že tento faktor bude vyhlazen při společné analýze všech 3 projevů v rámci 

hypotézy č. 2. Ani tato rychlost však nepřesahuje nad míru obvyklé rozpětí, v jakém se 

pohybuje rychlost řeči v anglickém projevu. 

Složitost syntaxe lze dle našeho názoru nejsnadněji vyjádřit a kvantifikovat údajem o 

průměrném počtu slov v jedné větě. V tomto směru má nejvyšší průměrný počet slov 

projev č. 2 s 37 slovy na jednu větu (viz opět kapitoly 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3). Poměrně 

vypovídající hodnotu má v tomto směru například informace, že v britském deníku The 

Guardian činí délka průměrné věty 21 slov (Higgins 2005). To indikuje, že délka vět 

v projevu č. 2 poměrně značně přesahuje tuto průměrnou hodnotu. I tento faktor by však 

měl být vyhlazen při společné analýze všech tří projevů v rámci hypotézy č. 2. 

Z faktu, že jednotlivé projevy se od sebe z hlediska těchto specifických vlastností 
I'. 

y 
značně odchylují, vyplývá zároveň, že by jen velice obtížně mohl být nalezen vzorek , , 

projevů, kde by tyto parametry byly shodné. 

2.4.1.4 Cíl tlumočení 

Cíl tlumočení se v rámci teoreticko-empirické práce musí odvíjet od kritérií hodnocení 

tlumočení (viz kap. 3 .4.). V našem případě je hlavním kritériem hodnocení tlumočnických 
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výstupů počet a závažnost chyb v příslušných kategoriích hodnocení. Hodnocení je 

prováděno u jednotlivých projevů, které jsou dále při statistickém zpracování rozděleny do 

podskupin na základě dvou nejdůležitějších kritérií, jimiž jsou list a výrazová subjektivita. 

2.4.1.5 Médium 

Zvuková realizace výchozího sdělení umožňuje tlumočníkovi, aby se ve větší míře 

koncentroval na převod obsahové stránky, protože emocionální složka se k adresátovi 

dostane částečně přímo pomocí paralingválválního a extralingválního projevu řečníka. 

Specifikem procesu tlumočení s listem je, že je realizováno nejen zvukově, ale 1 

graficky (list), což může mít na výsledek tlumočení jak pozitivní vliv (posílení anticipace), 

tak i negativní vliv (nutnost paralelního zrakového a sluchového vnímání). Téma výhod a 

nevýhod listu při tlumočení je blíže rozvedeno v rámci faktoru list. 

Konkrétní stylový typ je často vázán na určitý způsob realizace. Pro mluvenou 

komunikaci u odborného stylu vědeckého je například běžné, že je předem promyšlená a 

zachycena minimálně ve formě tezí (Čechová 1997: 56). 

Jako svérázné označuje Čechová takové psané texty, které jsou určeny k ústnímu 

přednesu (ibid.: 57). V těchto případech se jedná o smíšenou komunikaci, která spojuje 

mluvený a psaný kód jazykové komunikace. 

2.4.1.6 Jazyky 

Projevy jsou přednášeny v anglickém jazyce a jsou tlumočeny do češtiny. Podle Gila 

(1990: 6) ovlivňuje skutečnost, zjakého a do jakého jazyka je tlumočeno, i samotnou 

kvalitu výstupu. Forma je totiž podle Gila nositelem obsahu. Jsou-li jazyky, mezi kterými 

je tlumočeno, příbuzné, pak lze syntaktickou i sémantickou strukturu do určité míry 

zachovat. To tlumočníkovi umožňuje ušetřit část své procesní kapacity a pozitivně 

ovlivňuje výsledek tlumočení. 

Tento postulát o vlivu jazyků tlumočení na výsledek odmítá Seleskovitchová, podle 

které je základní jednotkou tlumočení smysl. Tato diplomová práce vychází z předpokladu, 

že výchozí a cílový jazyk ovlivňují výsledek tlumočení, avšak závislosti mezi tlumočením 

s listem I bez listu jsou u všech jazyků stejné. 
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2.4.1. 7 Kultury 

Při převodu původního sdělení do cílového jazyka probíhá transfer (Vermeer 1983) 

mezi britskou I americkou a českou kulturou. Při převodu musí být zároveň výchozí 

sdělení adaptováno tak, aby odpovídalo jazykovým, stylistickým a komunikačním normám 

cílové kultury. 

Domníváme se, že základní komunikační funkce bude u všech analyzovaných projevů 

ve výchozím i cílovém jazyku podobná. Výchozí a cílový projev jsou totiž vždy 

produkovány ve stejném prostředí a ve stejnou dobu a u adresátů rozumějících anglicky 

a/nebo česky mají dosáhnout obdobného komunikačního účinku. Proto je v tomto případě 

kontrastivní stylistika relevantní především z hlediska analýzy konkrétních jazykových 

prostředků, ovšem ne tolik z hlediska odlišné kategorizace jazykových prostředků podle 

jejich funkce v anglosaské a české kultuře. 

2.4.1.8 Prostředí tlumočení a téma 

Analyzované nahrávky projevů byly pořízeny na konferencích. Pro všechny projevy je 

tedy společný určitý stupeň veřejného charakteru a oficiálnosti komunikace. Tato 

skutečnost se projevuje ve volbě výrazových prostředků. S narůstající oficiálností se 

zvyšuje stereotypnost, modelovost a spisovnost projevů. 

Tématická odlišnost jednotlivých projevů se projevuje různým poměrem mezi 

nocionální a pragmatickou složkou a dále způsobem vnitřní kompozice a ideově-tématické 

výstavby sdělení. Konkrétní podmínky, v nichž jsou realizovány jednotlivé projevy, jsou 

popsány v kap. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. 

2.4.2 Interní faktory - Znalosti, schopnosti a zkušenosti tlumočníka 

Znalost kontextu - kterou tlumočník získává prostřednictvím listu - umožňuje rozložit 

celkovou disponibilní kapacitu rovnoměrně mezi tři základní složky Gilova modelu úsilí: 

a) poslech a analýzu b) produkci diskurzu c) operační paměť (Nejedlý 2004: 15-16). List 

by tedy měl umožňovat tlumočníkovi nacházet rovnováhu mezi některými strategiemi, 

kterých v procesu tlumočení využívá (časový posuv, rozdělení pozornosti, 

pravděpodobnostní prognózování), a optimálním způsobem aplikovat další strategie 

(zjednodušení, zobecnění, vypouštění redundantních prvků). 

Informace uvedené na listu by měly tlumočníkovi dále umožnit přemístit terminologii 

z pasivní zóny do aktivní zóny paměti. Gile (1990: 32) tento jev označuje jako 
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centrifugální migraci. Příkladem, kdy tento jev probíhá, je terminologická příprava 

tlumočníka na konferenci, při které sehrává list významnou roli. 

Jelikož není v této práci možné analyzovat rozdělení celkového úsilí do tří výše 

uvedených složek úsilí při různých konstelacích tlumočnické situace, bude vliv hlavních 

faktorů vyvozen z celkového výsledku tlumočení. Budeme tedy jinými slovy pozorovat 

vliv obou hlavních faktorů (listu a subjektivity) na celkovou disponibilní kapacitu 

tlumočníka. 

Výhody a nevýhody listu jsou obecně popsány v kapitole o faktoru list a konkrétně 

v jednotlivých hypotézách. 
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3 Empirická část 

3.1 Stanovení hypotéz 

Hlavním cílem této práce je zjistit měřitelné informace o simultánním tlumočení 

s listem na základě ověření hypotéz, které reflektují teoretická východiska. Hypotézy by 

měly prognózovat výsledky tlumočení s listem za určitých rámcových podmínek a při 

jasném vymezení zkoumaných proměnných. Experiment byl koncipován jako otevřený, tj. 

níže uvedené hypotézy mohou být na základě analýzy částečně přeformulovány, resp. 

jejich těžiště může být posunuto jiným směrem. Prověřeny byly hypotézy z následujících 

oblastí: 

3.1.1 Vliv listu na kvalitu tlumočení v závislosti na subjektivitě nebo objektivitě 

sdělení na úrovni jednotlivých projevů 

Očekáváme, že použití listu bude mít obecně pozitivní vliv na kvalitu tlumočení. 

Intenzita tohoto vlivu však může podle našeho názoru záviset mimo jiné na rázu projevu. 

Předpokládáme, že u projevů objektivního charakteru bude pozitivní vliv listu 

výraznější než u projevů s převažující subjektivitou. Při tlumočení textů prvně 

jmenovaného typu je totiž procesní kapacita tlumočníka více zatížena vzhledem k převodu 

velkého počtu jmen, názvů a čísel náročných na paměť (Gile 1995a: 184) a dále kvůli 

kondenzovanější syntaxi. Zde může optická přítomnost informací celkově výrazně 

usnadnit proces tlumočení a vést ke značnému zlepšení celkového výsledku tlumočení. 

Na druhou stranu projevy s nízkou subjektivitou nezprostředkovávají osobní názory a 

domněnky autora, mají vyšší index opakování slov, využívají jasněji ohraničeného 

rejstříku lexikálních a stylistických prostředků a v tomto ohledu zatěžují méně procesní 

kapacitu tlumočníka při přestylizování do cílového jazyka6
. List navíc usnadňuje převod 

idiomatických spojení a ironických výpovědí, které jsou frekventovanější v projevech 

subjektivního charakteru7
. Celkově se ovšem domníváme, že list coby optická pomůcka 

bude důležitější pro anticipaci informačně nasycených součástí objektivních sdělení, než 

6 "The large mqjority oj speeches heard in technical conferences do not require a wide hwwledge 
ofvocabulary and style" (Gile 1990: 48) 

7 ,,Als.fiir Dolmetscher besonders problematisch erwiesen sich [ ... ] idiomatische Wendungen, 
ironische Aussagen [ ... ]" (Lamberger-Felber 2003) 
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pro přestylizování, které z velké části vytěžuje procesní kapacitu tlumočníka u 

subjektivních sdělení. 

Obecně však jak u projevů s dominantní subjektivitou, tak i u objektivních projevů 

výrazně převáží výhody listu nad nevýhodami. Na výslednou kvalitu projevu bude mít 

větší dopad, zda byl tlumočen s listem nebo bez listu, než jaký byl jeho ráz. 

Celkově je možné očekávat, že s rostoucí náročností bude rovněž stoupat význam listu 

pro správné přetlumočení. 

,,Das Ausmaj3 der Reduktion der durchschnittlichen Fehler I Auslassungen bei Vorhandensein des 

Redetexts ist for jene Rede am groj3ten, die von Vpn als schwierigste eingestuft worden war (Rede SL). 

Dies wiirde darauf hindeuten, dass ein Redemanuskript dann besonders hilfreich ist, wenn die 

Anforderungen insgesamt sowie die Anforderungen an das Horen I Analysieren und an das 

Gediichtnis der verfogbaren Kapazitiit iibersteigen, da das Manuskript Erleichterungen gerade in 

diesen beiden Bereichen bietet." (Lamberger-Felber 2003) 

Zda se tato úvaha ukáže jako správná, je možné prověřit spíše na úrovni nižších 

textových jednotek, jak je popsáno v kapitole o hypotéze č. 2. Jestliže bychom totiž nechali 

tlumočníky ohodnotit formou dotazníků obtížnost jednotlivých projevů a porovnali na 

základě jejich výpovědí, zda texty objektivního charakteru byly skutečně označeny 

tlumočníky jako ty náročnější, byla by výpovědní hodnota tohoto průzkumu velice 

omezená a to za prvé kvůli relativně malému vzorku (tři projevy) a za druhé kvůli ostatním 

faktorům (zejména jazykovým zvyklostem řečníka) ovlivňujícím náročnost tlumočení, 

které se u všech tří projevů nikdy nemohou shodovat. Naopak při porovnání jednotlivých ' 

nižších textových segmentů s převažující subjektivitou nebo objektivitou bude možné 

porovnat, zda obecná hypotéza o vlivu listu na tlumočení vyslovená Lamberger

Felberovou bude platit i pro proměnnou subjektivita I objektivita. Potvrzení této hypotézy 

se projeví tím, že vliv listu na kvalitu tlumočení projevů s dominantní objektivitou bude 

větší než u textů s dominantní subjektivitou. To, že z hlediska počtu chyb dopadnou podle 

níže uvedeného pořadí nejlépe projevy se silnou subjektivitou tlumočené s listem, znamená 

pouze, že tyto projevy budou méně náročné pro přetlumočení, ale přínos listu se ukáže až 

srovnáním s výsledky druhé, kontrolní skupiny, tlumočící stejný projev bez listu. 

Pokud experiment nepřinese očekávané výsledky, může to znamenat buď vyvrácení 

hypotézy o vlivu listu na tlumočení, nebo mylné odhadnutí dopadu 

objektivního I subjektivního rázu tlumočení na procesní kapacitu tlumočníka. 
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3.1.2 Vliv listu na kvalitu tlumočení v závislosti na subjektivitě nebo objektivitě 

sdělení na úrovni nižších textových jednotek 

Již při prvním porovnání písemné a mluvené realizace jednotlivých projevů je patrné, že 

postoj mluvčího ke sdělovanému obsahu není jedinou proměnnou, která ovlivňuje výstup 

tlumočníka. Do hry vstupují další faktory jako je tempo projevu, osobnost řečníka a 

formální úprava listu, který tlumočník dostává jako podklad. Srovnání jednotlivých 

výstupů na základě subjektivity jednotlivých projevů má proto omezenou výpovědní 

hodnotu. 

Každý z projevů představuje v praxi mix různorodých textových jednotek na úrovni 

odstavců, které rovněž obsahují velký počet podjednotek. Jestliže bude při výzkumu brán 

celý text jako základní a jediná jednotka, bude v důsledku toho i samotný výsledek do 

určité míry nepřesný, protože v rámci základní jednotky -projevu - se vždy mísí větší 

počet různorodých entit. Z pohledu přesnosti výzkumu se tedy na rozdíl od pedagogických 

účelů jeví jako nevýhodné, aby základní jednotkou byl celý projev. Jako lepší varianta se 

jeví zvolit jako objekt srovnání nejnižší syntakticky a intonačně úzce provázané textové 

struktury - věty. Tímto způsobem je možné definovat jednotky, k nimž je jasně 

přiřaditelná objektivita nebo subjektivita. I přes větší přesnost statistického měření na 

úrovni nižších textových segmentů se ovšem domníváme, že vliv vztahu řečníka ke sdělení 

(silná vs. slabá subjektivita) na kvalitu tlumočení bude u nižších textových jednotek 

obdobný jako u vyšších celků (projevů). 

U obou výše uvedených hypotéz odhadujeme, že pořadí analyzovaných projevů podle 

aritmetického průměru zjištěných chyb by mělo být následující (seřazeno od nejlepšího po 

nejhorší): 
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Obrázek 1: Odhad kvality přetlumočení projevů od nejlepšího po nejhorší 

3.1.3 Vliv listu na kvalitu tlumočení v závislosti na jazykové pokročilosti a 

zkušenostech tlumočníka 

Rozdíly mezi 4. a 5. ročníkem při tlumočení s listem a bez listu lze vyjádřit dvěma 

různými ukazateli: 

1) Poměrem mezi výsledky tlumočení různých typů projevů s listem a bez listu u 

studentů 4. a 5. ročníku 

2) Rozdílem ve výši bodového průměru (mediánu) dosaženého studenty 4. a 5. ročníku 

Předpokládáme, že poměr mezi výsledky tlumočení s listem a bez listu bude u studentů 

4. a 5. ročníku stejný. Tato hypotéza se potvrdí tím, že závislosti mezi tlumočením 

jednotlivých typů projevů s listem a bez listu budou u 4. i 5. ročníku přibližně shodné. 

Jestliže se potvrdí tato hypotéza, bude to znamenat, že by obdobné relace zřejmě 

existovaly i mezi tlumočením s listem a bez listu u profesionálních tlumočníků. V případě 
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neplatnosti této hypotézy bude možné sledovat rozdílné poměry mezi výsledky tlumočení 

s listem a bez listu u skupin s různým zkušenostním základem. Pokud nastane případ, že 

nebude možné vzhledem k odlišnosti mezi závislostmi využít data získaná u studentů 4. a 

5. ročníku k výpočtu společných středních hodnot, musí být zajištěno, aby měly i 

jednotlivé skupiny dostatečně vysoký a tudíž statisticky reprezentativní počet účastníků 

experimentu. 

Rovněž rozdíly mezi výkony jednotlivých studentů 4. ročníku v rámci tlumočení 

s listem a bez listu budou v obou případech shodné s rozdíly mezi studenty 5. ročníku nebo 

větší. U studentů 5. ročníku je totiž možné očekávat větší vyrovnanost znalostí 

relevantních pro výsledek tlumočení. Tento předpoklad vyplývá ze skutečnosti, že studenti 

5. ročníku již v průměru absolvovali více společných hodin tlumočení a tato delší 

vzájemná konfrontace způsobuje narůstající vyrovnanost jejich kompetencí. Statisticky se 

stejná resp. vyšší variabilita výkonů studentů 4. ročníku projeví stejným resp. vyšším 

mezikvartilovým rozpětím. 

Vzhledem k předpokladu vyšších jazykových a kulturně-věcných znalostí studentů 5. 

ročníku rovněž očekáváme, že bodový průměr jejich skupiny bude vyšší než u studentů 4. 

ročníku. 

3.2 Materiál a metody 

3.2.1 Materiály 

Primární zdroje experimentu byly zvoleny s ohledem na hlavní proměnné experimentu. 

Zaprvé musela být u všech projevů splněna podmínka, aby byla k dispozici jejich realizace 

v písemné a ústní formě. Ačkoliv existuje rovněž možnost nechat rodilým mluvčím 

namluvit tištěné verze projevů, jak tomu bylo v případě experimentu provedeného 

M. Nejedlým, považujeme za autentičtější využít původní mluvenou realizaci projevu, 

pakliže tato možnost existuje. Případné dodatečné pořízení nahrávky projevu může 

způsobit i nevědomé uzpůsobení projevu podmínkám experimentu. 

Riziko, že výsledky experimentu ovlivní fakt, že každý z projevů je přednášen jiným 

řečníkem a jako takový je ovlivněn jeho idiolektem, je minimalizováno postupem 

popsaným v hypotéze č. 2. Výsledky tlumočení s listem budou totiž analyzovány i na 

úrovni nižších textových jednotek napříč všemi třemi vyhodnocovanými texty. 
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Budou tak redukovány nežádoucí extrémní jevy vyskytující se u jednotlivých projevů. 

Projevy byly vybrány s důrazem na to, aby zásadním způsobem nevybočovaly z úzu a aby 

případnými nestandardními vlastnostmi předem neznehodnotily výsledek experimentu. 

Všichni řečníci jsou rodilí mluvčí a pořízené nahrávky jejich projevů splňují potřebnou 

zvukovou kvalitu. 

Všechny tři texty plnící funkci listu při tlumočení byly studentům předány v autentické 

podobě, ve které byly poskytnuty tlumočníkům v podmínkách původní tlumočnické 

situace. Ačkoliv se layout jednotlivých listů liší, umožňují všechny alespoň základní 

vizuální orientaci v textu. 

V rámci experimentu nebylo s textem manipulováno, tak jak tomu bylo například v 

práci M. Nejedlého, který zkoumal mimo jiné vliv listu na tlumočení při odchýlení mezi 

mluvenou a písemnou realizací projevu. Ačkoliv se jedná rovněž o zajímavý jev v oblasti 

tlumočení s listem, nebylo by přihrání shody mezi textem a slovem jako další proměnné -

v míře vyšší, než je dáno odlišností jednotlivých projevů- přínosné pro náš experiment, 

protože by bylo z výsledků těžko vystopovatelné, jak se která z proměnných na daném 

výsledku podílela. Z následující tabulky je patrné, že odchylky mezi slovem a listem u 

námi vybraných projevů nepřesahují míru vylučující jejich srovnání. Za odchylku 

považujeme každou slovní jednotku odchylující se od znění listu, protože každá taková 

slovní jednotka odvádí tlumočníka od listu směrem k ústní realizaci projevu a může vést ke 

změně strategie tlumočení. tabulka 3 ukazuje, že největší odchýlení mluveného projevu od 

listu bylo zaznamenáno u projevů č. 1 a 3. Zatímco u projevu č. 3 se jednalo z velké části 

pouze o odchýlení dané přidanými slovy, podílely se na odchýlení u projevu č. 1 též 

vynechávky oproti originálu. Domníváme se, že míra odchýlení u těchto projevů 

nepřesáhla přípustnou hranici, jako tomu bylo u projevu č. 4 (viz kap. 3.3.4), který musel 

být z tohoto důvodu z experimentu vyloučen. 

Tabulka 3 - Odchýlení mluveného projevu od listu8 

Projev č. 1 15,71 % ((4189- 408i') + (4189- 3633 10
) I 4189 X 100) 

Projev č. 2 3,16% ((3922- 3844) + (3922- 3876) I 3922 X 100) 

Projev č. 3 13,86% ((1652- 1640) + (1652- 1435) I 1652 X 100) 

8 Počet přidaných nebo vynechaných slov v mluveném projevu I celkový počet slov v mluveném 
projevu 

9 Celkový počet slov bez škrtnutých slov 
1° Celkový počet slov bez přidaných slov 
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Na základě níže uvedené tabulky je možné rovněž spekulovat o tom, že ačkoliv 

odchýlení listu od ústní realizace bylo u 3 projevů vybraných pro experiment nízké, 

samotné změny byly výrazně subjektivního charakteru. Určitou překážkou zevšeobecnění 

tohoto tvrzení je fakt, že pouze u projevu č. 1 doznala ústní realizace výrazných změn 

oproti písemné předloze. Výsledky zjištěné u tohoto projevu ovšem implikují, že 

improvizace ze strany řečníka je v řadě případů spojena se subjektivitou. 

Tabulka 4- Subjektivita modifikovaných výrazů 

Projev č. 1 12,41 % (69 11 I 556u) 

Projev č. 2 4,30 % (2 I 46) 

Projev č. 3 5,07% (ll I 217) 

3.2.2 Subjekty a podmínky experimentu 

Data pro experiment byla sebrána 23.5.2005 v rám.ci 2 seminářů simultánního 

tlumočení, kterých se zúčastnilo 8 studentů 4. ročníku a 5 studentů 5. ročníku. Všichni 

účastníci měli češtinu jako svůj mateřský jazyk a angličtinu jako jazyk pracovní. 

Studenti z obou ročníků byli rozděleni do dvou skupin, z nichž jedna sloužila jako 

pokusná a druhá jako kontrolní skupina. Rozdělením každého ročníku na dvě skupiny se 

sníží riziko zkreslení experimentu přítomností jednoho účastníka s výrazně jinými 

hodnotami, protože poměr mezi výsledky tlumočení s listem a bez listu bude doložen 

dvěma sadami hodnot. Pro zachování validity experimentu budou navíc při výpočtu 

středních hodnot vyloučeny extrémně odlišné hodnoty (Woods 1986: 32). Pokud bude 

závislost mezi tlumočením s listem a bez listu u obou ročníků přibližně stejná, je možné 

použít získaná data i k tvorbě společné střední hodnoty. 

Pro účely experimentu byl každý účastník veden pod anonymním identifikačním číslem. 

Toto identifikační číslo obsahuje ročník, skupinu a pořadové číslo studenta. Například 

identifikátor Val vyjadřuje, že se jedná o studenta 5. ročníku, který tlumočil ve skupině a 

pod pořadovým číslem 1. U každého ročníku se obě skupiny studentů při tlumočení 

navzájem střídaly a tlumočily projevy 1 až 3 v numerickém pořadí. Skupina a tlumočila 

s listem projev č. 2 (Stapleton) a bez listu projevy č. 1 a 3 (Boothroyd, Batley), skupina b 

11 Počet přidaných subjektivních výrazů 
12 Celkový počet přidaných výrazů 
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tlumočila obráceně. Kjaké skupině daný student patří, bylo vždy zaznamenáno na 

příslušné straně audiokazety. 

Původně bylo uvažováno o provedení druhého kola tlumočení, kterého by se zúčastnili 

zbývající tři studenti 5. ročníku, tak aby každý ročník byl zastoupen osmi probandy. 

Jelikož však byla mezitím v průběžných výpočtech statisticky potvrzena závislost mezi 

ročníkem, listem a výsledkem tlumočení a byla tak dle našeho názoru dostatečně potvrzena 

hypotéza č. 3, upustili jsme od pořízení dalších nahrávek (viz kap. 3.1.3. a kap. 3.5.2). 

Navíc jako další termín pro nahrávání připadal v úvahu zimní semestr 2005 a studenti 5. 

ročníku, kteří by v tu dobu byli analyzováni, by teoreticky byli svými zkušenostmi někde 

mezi studenty 4. a 5. ročníku nahranými v letním semestru předchozího školního roku. 

Tlumočníkům jedné z testovaných skupin byl text předložen 3 minuty před tlumočením, 

aby tak byla co nejvěrněji simulována varianta, kdy tlumočník dostává od organizátorů 

akce text k dispozici těsně před pronesením projevu. Existovala rovněž možnost 

poskytnout účastníkům experimentu text několik dní předem, což je rovněž častý případ 

v praxi. Tato varianta by však s sebou nesla dvě rizika: Studenti by se na tlumočení ve 

srovnání se skutečnou tlumočnickou situací připravovali neadekvátně dlouho, tj. buď 

vůbec nebo příliš, nebo by mohli poskytnout text studentům z druhé skupiny, čímž by byl 

význam proměnné listu znehodnocen. 

Mezi možností detailního seznámení s listem několik dní předem a poskytnutím listu 

bezprostředně před tlumočením diferencuje ve své studii rovněž Lamberger-Felberová 

(2003). Sama však konstatuje, že rozdíl mezi těmito dvěma variantami nebyl výrazný 

(Lamberger-Felberová: ibid.): ,,Fiir alle drei Reden verringerte sich die durchschnittliche 

Anzahl falsch oder nicht gedolmetschter Namen und Zahlen, wenn dem Dolmetscher das 

Redemanuskript zur Verfiigung stand. Die Moglichkeit der Vorbereitung des Manuskripts 

hingegen bewirkte nur bei zwei Reden eine Verbesserung im Vergleich zur Versuchsgruppe 

T." To znamená, že náš experiment je z hlediska výchozích podmínek srovnatelný 

s ostatními experimenty. 

Další nevýhodou metodického postupu, při kterém by se posuzovaly zvlášť výsledky 

pro možnost delší přípravy na tlumočení nebo okamžité tlumočení bez přípravy, by bylo 

rozdrobení subjektů experimentu do většího počtu skupin, jejichž velikost by pak již 

nebyla statisticky validní. 

Každý student tlumočí tři projevy s různou mírou subjektivity. Ačkoliv vzhledem k 

lichému počtu projevů tlumočil každý z účastníků buď 2 projevy s listem a 1 bez listu nebo 
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naopak, byl v rámci celkového experimentu přetlumočen přibližně stejný počet projevů 

s listem a bez listu. Aplikací hypotézy č. 2 bylo navíc zajištěno, že (a) každý subjekt 

experimentu byl testován pro obě alternativy zkoumané proměnné a (b) každá alternativa 

proměnné byla testována na dvou skupinách subjektů. Posledně jmenovaná metoda je 

použita pro srovnání v rámci jednoho projevu, kdy je přirozené, že tatáž skupina nemůže 

tlumočit jeden projev jednou s listem a podruhé bez listu. Naopak první jmenovaná metoda 

je aplikována ke srovnání výsledků týchž subjektů při testování různých alternativ, např. 

tlumočení příslušného typu projevu s listem a bez listu. Výhodou této metody je, že není 

potřeba tolika subjektů, protože každý subjekt je využit vícekrát. Na úrovni hypotézy č. 1 

nemůže být metoda testující jednotlivé alternativy proměnné na stejném subjektu naplněna, 

protože nelze zajistit dva stejně objektivní nebo subjektivní projevy, kde by jedinou 

proměnnou byl list. Tudíž je přípustné, aby byl i počet projevů lichý. 

3.2.3 Validita experimentu 

Woods (1986: 55 konstatuje, že "[ ... ] each investigator will have to make use of the 

experimental material (including human subjects) to which he can gain access easily. This 

will a/most always preclude the setting up of sampling frames and the random selection of / 

subjects", I my-édomníváme, že je lépe provést experiment za námi popsaných podmínek, ~, 

než od této snahy ustoupit vzhledem k nesplnitelnosti všech teoretických požadavků. 

Například K. Srncová ve své seminární práci kritizuje diplomovou práci V. Jarolíma 

(1999), protože její autor pracoval pouze se studenty, "kteří ještě nejsou praktikujícími 

tlumočníky" (Srncová 2002: 8), a tudíž se podle ní jedná pouze o "určitou podskupinu" 

(Srncová, ibid.: 8). Minimálně pro účely této diplomové práce je však podle našeho názoru 

využití výhradně studentů coby účastníků experimentu validní, protože předpokládáme, že 

relace mezi výsledky tlumočení s listem a bez listu by byly u všech potenciálních skupin 

probandů obdobné. Tato hypotéza by se měla potvrdit srovnáním výsledků studentů 4. a 5. 

ročníku ÚTRL. Pokud se naopak tato hypotéza nepotvrdí a oba ročníky vykáží odlišné 

výsledky, pak bude možné pozorovat vliv zvolených proměnných na tlumočení při různém 

zkušenostním základu a jazykové vybavenosti tlumočníků. V takovém případě bude tedy 

možné jednak říci, u kterých tlumočníků je list přínosný a kteří ho například ještě nejsou 

schopni využívat a dále například, kteří tlumočníci již jsou schopni zachovat subjektivitu 

v překladu a kteří nemají ještě schopnosti specifické pro simultánní tlumočení vyvinuté 
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natolik, aby mohli kategorii subjektivity ve svém tlumočení odpovídajícím způsobem 

vyjádřit. 

Dalším často zaznívajícím požadavkem u experimentů v oblasti simultánního tlumočení 

je provedení experimentu v reálných podmínkách13
• V této souvislosti je však jako 

protiargument možné uvést příklady statisticky zpracovaných experimentů, na které se 

odvolává Woods. Zejména v případě výzkumu v oblasti fonetiky musely být pořízeny 

hlasové záznamy účastníků experimentu s jejich vědomím a nikoliv v reálné situaci 

(Woods 1986: 54). 

Způsob statistického zpracování dat závisí na tom, zda jsou analyzovaná data normálně 

rozdělena. Díky centrální limitní větě je ovšem možné v případě velkého množství dat tato 

data statisticky zpracovávat, jako kdyby byla normálně rozdělena. S klesajícím počtem 

probandů vzrůstá riziko chyby typu I (Woods, ibid.: 199). V naší práci byly analyzovány 

projevy 13 studentů, což by při vynechání extrémních hodnot mělo zajišťovat odpovídající 

validitu údajů. Za součást extrémních hodnot jsou zde rovněž považovány nepřetlumočené 

projevy. Tyto chybějící tlumočnické výstupy nelze pokládat za a priori špatné, ačkoliv je 

tato možnost velice pravděpodobná, protože nepřetlumočení celého projevu se vyskytlo 

výhradně u projevu č. 3 (IVb1, IVa3, Va3). Důvodem ovšem mohla být též frustrace 

tlumočníků z výsledků u předchozích projevů, kde se zejména u tlumočníků IVb 1 a Va3 

kvalita přetlumočení zřetelně zhoršovala. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit ani 

technické důvody, byly tyto tlumočnické výstupy z experimentu vyloučeny. 

Naplněn bude rovněž požadavek, aby adresát výsledků experimentu obdržel co největší 

množství původních dat (Woods, ibid.: 130). Veškerá data, která jsou použita při 

statistickém zpracování, jsou uvedena v příloze diplomové práce. 

3.2.4 Příprava ke zpracování tlumočnických výstupů 

Studenti netlumočili v průběhu experimentu kompletní projevy, ale pouze prvních 1000 

slov listu. Díky omezenému rozsahu je sníženo riziko, že u účastníků experimentu nastane 

v průběhu tlumočení výraznější únava, která by se při tlumočení dalších projevů odrazila 

v počtu chyb. 

Jednotlivé projevy budou označeny jako projevy s nejvyšší I nejnižší subjektivitou na 

základě počtu prostředků subjektivity, které se v projevu vyskytnou. Jelikož neexistuje 

13 Gile 1994 ( 151 ): ,,Studí es that do not take in to account the fu ll natural interpreting environment 
(both linguistic and extralinguistic) are invalid" 
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žádná standardní tabulka, na základě které by bylo možné podle počtu těchto prostředků 

subjektivity přiřadit daný projev k jednomu ze dvou základních typů projevů rozlišovaných 

v našem experimentu (subjektivní I objektivní), bude toto přiřazení provedeno čistě na 

základě srovnání mezi projevy. To znamená, že ten projev, který bude mít největší počet 

prostředků subjektivity, bude logicky označen jako subjektivní, ačkoliv by mohl být ve 

srovnání s jinými projevy, nezkoumanými v našem experimentu, málo subjektivní. To, že 

se u projevů vybraných pro náš experiment nejedná o projevy s extrémně nízkou nebo 

vysokou subjektivitou, je dáno především tím, že pro experiment byly vybrány projevy 

s všeobecně přístupnou tématikou, které nemají úzké odborné zaměření. U vysoce 

odborných textů je totiž subjektivita všeobecně nižší. Dále je vzhledem k postulátu této 

práce- a sice že subjektivita není pouze relativní pojem, ale že je realizována konkrétními 

jazykovými prostředky- podíl subjektivity limitován množstvím prostředků, které mohou 

být jejími nositeli. Přes tato omezení je možné od sebe oddělit jazykový materiál s vysokou 

nebo nízkou subjektivitou, a to pomocí hypotézy č. 2 na nižší textové úrovni- ve větách. 

Na druhou stranu byly ovšem pro experiment vybrány projevy, u kterých jsme na 

základě první analýzy předpokládali výrazné rozdíly v subjektivitě, které se při exaktním 

výpočtu subjektivity potvrdily pouze částečně (viz tabulka 9, kapitola 3.5.2). 

Abychom mohli subjektivitu jednotlivých textů kvantifikovat, musíme definovat, jak se 

ve sdělení projevuje. Kategorizace jednotlivých projevů subjektivity je provedena 

v kapitole 2.4.1.1.1. Tento způsob kategorizace byl zvolen především proto, že identifikuje . 

širokou škálu prostředků subjektivity. Cílem této diplomové práce není zařadit tyto 

prostředky do příslušných skupin, protože hranice mezi nimi jsou plynulé. Zvolená 

kategorizace slouží především k podchycení nejrůznějších druhů subjektivity, které se 

mohou v textu vyskytnout. Zjištěné prostředky subjektivity jsou proto v textech vyznačeny 

jednobarevně, bez rozlišení podle druhů. Přepisy projevů s vyznačenými prostředky 

subjektivity tvoří přílohu III této diplomové práce. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí, zda se 

jedná o projev subjektivity, případně jak je důležitý daný prostředek subjektivity pro 

celkovou míru subjektivity, může být ovlivněno osobními preferencemi hodnotitele, byly 

vyznačené prostředky subjektivity v textech předloženy ke kontrolnímu posouzení 

nezávislé osobě (PhDr. J. Hoffmanové). Výhodou toho, že všechny prostředky subjektivity 

byly ve všech sděleních vyznačeny jedním hodnotitelem (autorem diplomové práce), je 

konzistentnost tohoto způsobu hodnocení. 
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Ačkoliv výše uvedený způsob měřitelné diferenciace mezi objektivitou a subjektivitou 

nemůže být úplný a nemůže bez mezer pokrýt všechny projevy subjektivity, považujeme 

ho za vhodný pro ověření našich hypotéz. 

3.2.5 Zpracování tlumočnických výstupů 

Pro účely statistického zpracování byly všechny tlumočnické výstupy nahrány na kazety 

a poté obodovány ve vyhodnocovacích excelových listech strukturovaných podle 

tlumočníků a podle jednotlivých projevů. Přepis všech tlumočnických výstupů jsme 

nepokládali za nutný a navíc vzhledem k celkovému rozsahu nahrávek (33x přibližně 1000 

slov) za těžko proveditelný. U všech kazet s originálními projevy byl pořízen duplikát a 

kopie byly uschovány pro případ poškození originálních kazet. Tyto kopie jsou zároveň 

k dispozici pro případnou kontrolu hodnot v excelových tabulkách. 

3.3 Charakteristika projevů 

3.3.1 Projev č. 1 

Tabulka 5- Projev č. 1, vlastnosti projevu 

Rychlost tlumočené části projevu (1029 slov/9:13 min) 111,65 

Počet slov v listu 3633 

Počet slov v proneseném projevu 4087 

Počet slov vynechaných v ústně realizovaném projevu 102 

Počet slov přidaných v ústně realizovaném projevu 556 

Odchýlení mluveného projevu od listu(%) 15,71 

Průměrná subjektivita tlumočené části projevu(%) 6,53 

Subjektivita modifikovaných výrazů(%) 12,41 

Průměrná délka věty (počet slov) 29 

Projev přednesený bývalou předsedkyní Dolní sněmovny Britského parlamentu Berty 

Boothroydovou k nadaci Bohemiae 23. září 1996, který pojednával o vztazích mezi 

Českou republikou a Velkou Británií z historického i současného hlediska, je ve srovnání 

s ostatními analyzovanými projevy charakteristický vysokou odchylkou mezi listem a 

mluveným projevem. Spíše než u zásadních informací se odchýlení předneseného projevu 
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od listu projevuje v oblasti syntaktických a sémantických modifikací (P14
: I am delighted 

M15
: I am very happy). Tyto modifikace mohou být dány snahou mluvčí o aktivní účast na 

ústní realizaci projevu. Modifikace mají rovněž za účel přizpůsobit projev prostředí, ve 

kterém je pronášen, a dosáhnout transparentních větných konstrukcí a lepší mluvnosti (P: 

In visiting Prague I am struck inevitably by a deep sense of history, for throughout the 

ages [ ... ] M: I have to say that in visiting Prague I am struck inevitably by a deep sense of 

history. Throughout the ages, [ ... ] P: a pleasantly common occurrence in Britain- a rarity 

indeed only a few years ago M: a pleasantly common occurrence in Britain - and it was a 

rarity indeed only a few years ago ). Snaha o transparentnost je často doprovázena i 

upřesňováním sémantického obsahu písemné předlohy (P: The Speaker has the authority to 

discipline Members by requiring them to resume their seats or to leave the Chamber for 

had behaviour. M: The Speaker has the authority either to require them to resume their 

seats or to leave the Chamber for had behaviour or for unparliamentary language ). Dále 

řečník přidává vsuvky, které mají zvýšit kontakt s posluchačem a začlenit projev do 

kontextu komunikační situace (But, Mr. Chairman. before do ing s o let me [ ... ]; It is 

sometimes you know all too easy [ ... ]; the British Government's Know How Fund, a 

scheme, which I am sure you know) nebo intenzifikovat sdělení (It has certainly been an 

example [ ... ]; It made a~ strong impression indeed in[ ... ]; P: they would not be well 

received M: they would not be welcome at all). Dalším způsobem variace jsou obměny v 

zájmenech (P: and now the process cannot [ ... ] M: and now that process cannot [ ... ] P: 

testimony to your strength and determination M: testimony to your strength and your 

determination ). Celkově lze v mluvené realizaci pozorovat oproti písemné předloze větší 

počet zájmen, konektorů a kontextových adverbií (during my short visit here; While there 

may have been very little dialogue between aur countries [ ... ];I am here this afternoon P: 

I want to tel! you something about [ ... ] M: I am here this afternoon to tel! you something 

about [ ... ]). Nelze předpokládat, že tyto drobné modifikace ze strany řečníka výrazněji 

ovlivní výsledek tlumočení. 

Náročné z hlediska tlumočení, především pak bez listu, jsou pasáže obsahující řadu 

historických reálií, navíc uváděných v těsném sledu po sobě (I think particularly of Anne of 

Bohemia, queen of aur Richard II, who is buried with him across the road from the House 

of Commons in Westminster Abbey, and of Elizabeth, daughter of aur James I, married to 

14 P- psaná předloha 
15 M - mluvená realizace 
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the ill-fated Elector Frederick, King oj Bohemia [ ... ]). Dalším příkladem těchto reálií, 

náročných pro převod kvůli jejich terminologičnosti, jsou názvy institucí, jejichž způsob 

převodu je navíc do velké míry závazný (Last year saw visits to the Czech Republic by the 

Treasury and Civil Service Select Committee, the House oj Commons Injormation 

Committee and the House oj Lords Environment Committee). Zde musí tlumočník, 

zejména pokud nemá k nahlédnutí list, disponovat rozsáhlými presupozicemi. Tato pasáž 

je tedy zajímavá především pro srovnání tlumočení denotativně nasycených segmentů 

s listem a bez listu. Naopak konotativně nasycené je především obrazné lexikum, zažité 

fráze, citáty a obraty založené na jazykové invenci nebo humoru (This was perhaps natural 

as this was uncharted territorv in the short history oj[ ... ]; as Speaker oj the House oj 

Commons, I am not above politics I stand aside politics; Indeed no jewer than nine oj my 

predecessors lost their lives as a result. My own relations with Buckingham Palace are not 

s o tense. but [ ... ]; Governments must in the end have their way. But in a democracy 

Oppositions must have their say.; Winston Churchill once said ,Ji. o o ne pretends that 

democracy is [ ... ]"). 

Z hlediska procesní kapacity tlumočníka představují významnou zátěž rovněž výčty -

několikanásobné větné členy, jako jsou např. atributové řady (the academic, religious, 

diplomatic and cu/tura! links; our relationship also encompasses trade and investment, 

military cooperation, academic and scientific exchanges as well as cu/tura! and sporting 

activity; it is the duty oj the opposition to oppose, to test, to question and to criticise [ ... ]). 

Charakter výčtu mají rovněž nadvětné celky představující přehled funkcí, argumentů 

apod., které jsou v písemné předloze členěné odrážkami. Pokud má tlumočník možnost 

vidět strukturu textu, umožní mu to lepší orientaci ve složitě členěných větných celcích. 

V částech textu, které se týkají problematiky, se kterou je přednášející důkladně 

seznámena nebo s ní má osobní zkušenost, je odchýlení od písemné předlohy nebo její 

doplnění výraznější (when the Czech national team won the admiration oj every British 

jootball supporter and those o[ those who were not able to have our own team playing 

were cheering for the Czechs.; Last year alone trade between our countries grew by more 

than o ne third; [ ... ] not only by all the opposition members but also by nearly a quarter oj 

the party oj Government and also by the minority parties.· no body tells me no body suggests 

me who to cal!; P: it is the Speaker who decides [ ... ] M: I decide [ ... ]). 

Doplnění ze strany mluvčího může být rovněž motivováno snahou přiblížit se 

posluchači, odlehčit komunikaci, příp. do ní vnést prvky humoru. (Yesterday I was pleased 
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to visit the English Language Training Conference in Č e s k é B u d ě j o v i c e. The 

conference was a great success. even though my pronunciation is not a great success. P: 

The House ofCommons is a noisy [ ... ] M: No matter whether you see much ofmy house on 

the television, but it is a noisy [ ... ] P: But we manage to avoid anarchy. M: But we manage 

to avoid anarchy because we keep it inside the chamber and not on the streets o[London. ). 

Naopak při vynechání částí předlohy v projevu by bylo zajímavé sledovat, zda se 

tlumočník, který má k dispozici list, nepokusí iniciativně přeložit i nevyřčenou část (P: 

One particularly important requirement is the need to ensure, so far as practicable. that all 

shades oj[ ... ]). 

V některých případech přidává mluvčí na závěr logických celků, které jsou sdruženy 

většinou v odstavcích, vlastní shrnutí či krátký postřeh ([ ... ] for Opposition parties to be 

aware that they soon will be taking on the sometimes unwelcome realities oj Government. 

It may be sooner than you think.) 

Z výše uvedené statistiky stojí za zmínku především vysoká subjektivita 

modifikovaných výrazů. Taje dána především rolí přidaných výrazů v textu. Jak je rovněž 

uvedeno níže, mají v tomto projevu přidané výrazy především úlohu rozvíjet již existující 

větné členy a uzpůsobit projev očekávání posluchače. Často se v těchto případech jedná o 

lexikum se subjektivním příznakem. Mezi subjektivními výrazy mají převahu především 

intenzifikující slovní jednotky (Britain strongly supports the enlargement oj the European 

Union and NATO and welcomes your aspiratins to join these institutions. In Britain we 

have been able to build up aur democratic traditions over very many centuries. ). Podobně 

jako u projevů č. 2 a 3 je i zde řada lexémů, které v rámci hodnocení vyjadřují obdiv a 

uznání (ln fact, I think the outcome can now be seen as evidence oj a strong. lively and 

essentially norma! democracy. It may make lije rather less com(ortable for the government 

ofthe day, but it is a sign oj a healthy democracy when the diversity ofviews ofthe public 

at large is accurately rejlected in the composition oj its parliamentary institutions). Na 

rozdíl od projevu č. 3 jsou v tomto projevu rovněž zastoupeny prostředky vyjadřující 

morální správnost nebo špatnost, což svědčí o emocionální angažovanosti řečníka (Oj 

course, we know that democracy was brutally suppressed under Nazi occupation and then 

oj cour se by the .forceful imposition oj communism. The event s oj 1968 bore tragically brief 

witness to your people 's commitment to the democratic idea, before it was ruthlessly 

destroyed by Soviet tanks.). 
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Syntax je u tohoto projevu rozvinuta průměrně, o čemž svědčí i indikátor průměrného 

počtu slov ve větě, který se nachází v porovnání s projevy č. 2 (37) a č. 3 (22) někde 

uprostřed (29 slov/větu). 

3.3.2 Projev č. 2 

Tabulka 6 -Projev č. 2, vlastnosti projevu 

Rychlost tlumočené části projevu (1 009 slov/9:29 min) 106,40 

Počet slov v listu 3876 

Počet slov v proneseném projevu 3844 

Počet slov vynechaných v ústně realizovaném projevu 78 

Počet slov přidaných v ústně realizovaném projevu 46 

Odchýlení mluveného projevu od listu(%) 3,16 

Průměrná subjektivita tlumočené části projevu(%) 6,04 

Subjektivita modifikovaných výrazů(%) 4,30 

Průměrná délka věty (počet slov) 37 

Tématem projevu, který přednesl čestný předseda Mezinárodní federace učitelů živých 

jazyků FIPLV, Edward Batley, na konferenci pořádané 6. a 7. února 2003 

Středoevropským regionem FIPL V na pražské Pedagogické fakultě a který nesl název 

"Conversation - A redundant art form or an essential skill?", byla, jak již vyplývá ze 

samotného názvu projevu, role konverzace při výuce cizích jazyků a dále význam umění 

konverzace v dnešní společnosti. Charakteristickým rysem projevu je jeho složitá syntax 

(viz počet slov ve větě). V případě, že se tlumočník nebude moci opřít o list, bude 

například převod delších výčtů (second, the monetarist, statistical, elitist and utilitarian 

criteria which [ ... ]; spreading to the courts, the private court tutors and dancing masters, 

the reading circles, Maso nic lodges and liter ary salons [ ... ]) nebo zkratek a slovních 

spojení (jormer President oj F.IP.L. V, Centra! European Regional conference in Posnan) 

velice náročný. Nemusí se přitom jednat pouze o výčet větných členů, ale i výčet několika 

nadvětných celků. Ty jsou na druhou stranu v textu vizuálně vyznačeny pomocí číslovek, 

což tlumočníkovi usnadňuje orientaci. 

V případě delších souvislých celků pronášených v rychlém tempu musí tlumočník nutně 

třídit informace na základě jejich důležitosti pro funkci textu. Text obsahuje velice rozvité 

větné konstrukce, což znamená, že tlumočník musí při zpracování informací obsáhnout 
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delší celky. Mluvčí se však zároveň minimálně odchyluje od písemné předlohy, takže 

tlumočník může paralelně sledovat předlohu i písemný projev. 

V textu se objevuje řada více či méně známých citátů a aluzí, jejichž přetlumočení list 

výrazně usnadní (another important aspect of decline has been duly noted by the Prince of 

Wales, who deplores the focus of English and history on the contemporary, which, he 

argues, denies pupils "the crucial. shared link between generations - that dialogue which 

permits some kind o( national. cu/tura/ and spiritual identity"; despite Margaret 

Thatcher 's claim that we British are a nation o(shopkeepers [ ... ]). 

Výchozí projev má dominantní funkci apelativní. Taje však stejně jako u projevu č. 1, 

kde je ovšem zastoupena v menší míře, realizována zejména informačně nasycenými 

segmenty, které jsou příslušným způsobem řazeny a intenzifikovány. Apelativní funkce je 

však i v tlumočeném projevu možné dosáhnout pouze tehdy, jsou-li odpovídajícím 

způsobem přeloženy základní reálie, např. ty, jež se týkají anglického vzdělávacího 

systému ([ ... ] they are in decline in terms of pass-rates in the school-leaving examinations 

taken at the age of 16, the GCSE. According to one report, only 39 % of all 16-yer-old 

manage even a Grade C pass in English, Mathematics and a Science.). Nad rámec věcně 

správného přetlumočení terminologicky bohatých segmentů je úkolem tlumočníka 

dosáhnout ekvivalentního účinku na posluchače při převodu výrazů s dominantní 

asociativní složkou ( we are fast becoming a nation of grunters, this onomatopoeic analogy 

with pigs doubtless being intended; there is a crucial point when conversants "take off", 

they "jly for the first time "). List by měl mimo jiné též umožnit fonologicky a 

morfologicky správný převod vlastních jmen (Each time I overlap with Chad he stops what 

he is saying [ ... ]). 

Zatímco v projevu č. 1 byly v mnoha případech nositeli subjektivity přidané výrazy, 

které plnily povětšinou intenzifikační roli a nebyly z hlediska přetlumočení výrazněji 

náročné, protože patří do skupiny nejfrekventovanějších slov běžné slovní zásoby (indeed, 

very, certainly apod.), je projev č. 2 z pohledu přetlumočení složitější, protože autor 

používá širokou škálu hodnotících atributů, které jsou spíše na periferii slovní zásoby 

(second, the monetarist. statistical. elitist and utilitarian criteria which politicians use to 

justifY change; Now of cour se, all of this is merely the reporting of knowledge, parasitic 

knowledge ifyou will, merely the well-known, aggravating. rabble-rousing technique ofthe 

British press). Z hlediska četnosti subjektivních výrazů se tento projev nachází mezi 

projevy 1 a 3. 
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3.3.3 Projev č. 3 

Tabulka 7- Projev č. 3, vlastnosti projevu 

Rychlost tlumočené části projevu (1 035 slov/6: 17 min) 164,72 

Počet slov v listu 1435 

Počet slov v proneseném projevu 1640 

Počet slov vynechaných v ústně realizovaném projevu 12 

Počet slov přidaných v ústně realizovaném projevu 217 

Odchýlení mluveného projevu od listu(%) 13,86 

Průměrná subjektivita tlumočené části projevu(%) 5,56 

Subjektivita modifikovaných výrazů(%) 5,07 

Průměrná délka věty (počet slov) 22 

Tento projev pronesl bývalý americký velvyslanec v České republice Craig Stapleton na 

konferenci na téma "Liberální metody výuky v anglicky mluvících zemích a jejich využití 

v České republice". Konference proběhla v dubnu 2003 v prostorách Pražského hradu za 

účasti řady odborníků z oblasti vysokého školství, představitelů MŠMT, Fulbrightovy 

komise v České republice a dalších specialistů. Pro projev je charakteristické vysoké 

tempo řeči a s tím související nevýrazná intonace. Vysoká rychlost vyplývá zejména ze 

skutečnosti, že řečník převážnou část projevu čte z listu. Jestliže tlumočník nebude mít 

možnost vycházet z předlohy k projevu, pak lze očekávat, že bude nucen kvůli vysokému 

tempu třídit informace podle jejich důležitosti pro posluchače a některé části výchozího 

sdělení vynechat. Na rozdíl od projevu č. 1 však mluvčí vkládá do původního znění delší 

vsuvky, čímž stoupá počet přirozených pauz typických pro spontánní projev. Navzdory 

tomu předpokládáme, že se tlumočník bez listu jako podkladu pro tlumočení neobejde. 

I při třídění informací podle jejich důležitosti pro posluchače musí být určité textové 

segmenty v tlumočení bezpodmínečně zachovány. Patří mezi ně například textové 

segmenty vyznačující se často vysokou nominálností, které jsou proto náročné pro převod, 

obzvláště když tlumočník nemá k dispozici písemné podklady. Z hlediska nároků na 

procesní kapacitu tlumočníka je rovněž náročný převod textových segmentů, které jsou 

pevně zakotveny ve výchozí kultuře, jako například citátů, vlastních jmen apod. (We know 

that the United States has lots ofwork to do in this area to ensure that- in the Presidenťs 

words- "no child is left behind".; This policy is ca/led" need-blind" admissions.) 
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Mluvčí se snaží o civilní styl oproštěný od expresivního vyjadřování. Projev má sloužit 

především k poskytnutí informací posluchačům. Tato funkce vyplývá nejen ze samotného 

obsahu písemné předlohy, ale především ze způsobu, jakým je projev přednášen a jak 

působí na adresáta výchozího sdělení. Jestliže mluvčí čte projev bez většího zaujetí nebo 

snahy přesvědčit posluchače, pak nebude ani tlumočníkův projev primárně orientován na 

apelativnost sdělení. 

Navzdory tomuto prvnímu dojmu však text určitý prvek subjektivity obsahuje, ačkoliv 

je méně výrazný než v obou ostatních analyzovaných projevech. Prostředky subjektivity 

však zde nejsou používány tak prvoplánově, jako je tomu u projevu č. 1, a jsou subjektivní 

spíše ve své hloubkové struktuře. Příkladem jsou prostředky modality, které působí 

neutrálně, ale ve skutečnosti vyjadřují názor mluvčího nebo názorový proud, k němuž 

mluvčí patří (With the pace of today 's technological advances, it is probable that 90 % of 

today 's university graduates will be do ing a job in 20 years that no one can even envision 

right now. As we have aur own imperfections, aur approach in the Czech Republic is not to 

lecture this country but to provide advice, encouragement and tangible support. ). Dalším 

příkladem tohoto sofistikovaného způsobu vyjadřování subjektivity jsou například kauzální 

vztahy mezi jednotlivými propozicemi, které jsou objektivní pouze zdánlivě (This is not 

surprising, because the state-run universities have not traditionally promoted alumni 

involvement and most ofthe private institutions are very new. In the United States public 

institutions now raise private money in substantial amounts and that gives the managers of 

the universities increasingjlexibility in terms oftheir programs.). 

Mluvčí doplňuje svůj projev o vlastní postřehy, které však na rozdíl od projevu č. 1 

zejména v druhé části projevu přesahují rámec původní předlohy. V průběhu projevu počet 

těchto doplnění ze strany mluvčího narůstá, což může být dané postupným sžitím mluvčího 

s přednášeným projevem (autorem písemné předlohy nemusí být samotný řečník). Stejně 

jako u projevu č. 1 dochází k rozšíření písemné verze zejména v případech, kdy má mluvčí 

s popisovanou skutečností osobní zkušenost a cítí potřebu psaný projev doplnit nebo 

modifikovat. Na rozdíl od projevu č. 1 jsou však tyto části doplněné mluvčím informačně 

hutné a/nebo relevantní pro recipienta sdělení a z hlediska subjektivity spíše neutrální (ln 

the United States, families start saving early to send their kids to university. Mv own 

parents started the day I was born.; Many of these institutions o.ffer different subject and 

degree options than the state universities, for example four-year bachelors' degree 

programs in Business Administration. There are some 250 graduates ofthese 5 institutions 
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every year.; Last year I celebrated my 35th college reunion. My class raised a/most $8 

mill ion, which mostly went to help continue the "need-blind" admissions policy I 

mentioned earlier. And I should mention there were Czech students among those who made 

use o( it. ). Zároveň lze při srovnání písemné předlohy a ústní realizace pozorovat určitou 

snahu mluvčího o vyjadřování adekvátní k prostředí přednesu projevu. Tato snaha 

v některých případech obnáší drobné korekce původní písemné předlohy. (P: ft helped me 

to successJully negotiate a career change from business to diplomacy. M: ft helped me to 

pursue career change from business to diplomacy. P: Harvard College has a policy oJ 

admitting students based on ability to perJorm, not ability to pay. M: Harvard College has 

a policy oJ admitting students based on ability and potential, not ah ility to pay.) 

3.3.4 Projev č. 4 

Čtvrtý projev, jehož autorem je Bill Weldon a který byl pronesen na stejné konferenci 

jako projev č. 3, se ze všech analyzovaných projevů nejvíce odchyluje ve své ústní 

realizaci od písemné předlohy. V případě čtvrtého projevu plní list funkci volné předlohy, 

sloužící především jako informační materiál a nabídka pro mluvčího. Fakta, o která mluvčí 

svou práci opírá, představují především odpovědi respondentů na otázky týkající se 

českého vysokého školství. Z nich pak mluvčí pro svůj projev vybírá ta, která jsou 

z posluchačského hlediska nejzajímavější. Dále mluvčí doplňuje svůj ústní projev o 

celistvé informační úseky, nebo naopak vynechává celé úseky z písemné předlohy, což 

v obou případech vede k celkové dynamizaci projevu. 

Stejně jako u předchozích projevů i zde slouží doplnění (nebo vynechání) informací 

v mluveném projevu mimo jiné k účelům intenzifikace, zpřesnění, aktualizace, modifikace 

a dále k posílení kontaktu s adresátem (build on the Joundations oJ the ~ rich Czech 

cultural heritage; Are Czechs okay compared to other centra! EU countries? P: Resources 

should be placed behind this idea and businesses need to be consulted or involved in the 

process oJ determining the goals and objectives oJ the Bachelors degree. M: Resources 

should be placed behind this idea and businesses need to be involved in the process oJ 

determining the goals and objectives oJthe Bachelor's degree.). 

V tomto projevu jsou části doplněné při ústní realizaci hlavním nositelem apelativnosti. 

Autor projevu navazuje jejich pomocí dialog s posluchačem. Používá k tomuto účelu 

posluchačsky atraktivní metafory, kterými živě ilustruje své teze. Ačkoliv je daný projev 

bohatý na obrazné vyjadřovaní a v celkovém účinku na čtenáře apelativní, je v něm 
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výraznou měrou zastoupena 1 pojmová rovina. Tato rovina pomáhá utvářet textovou 

koherenci tím, že zde jednotná terminologie funguje jako pojící materiál jednotlivých 

textových segmentů. Pro ekvivalentní účinek na posluchače je nutné, aby tlumočník nalezl 

pro popisovanou realitu adekvátní termíny v cílovém jazyce (multileveled degree program, 

Bachelors degree programs, professor 's training program, higher educational systems, 

tertiary education atd.). 

Pro praktické provedení experimentu však velká míra odlišnosti mluvené a psané 

realizace projevu představovala překážku. Dochází ke vzniku další proměnné, kterou je 

stupeň shody mezi písemným a ústním projevem. Vzhledem k tomu, že primárním cílem 

této diplomové práce není zkoumat vliv této proměnné, byl tento projev z analyzovaných 

projevů vyřazen. 

3.4 Metoda hodnocení tlumočnického výkonu 

Při hodnocení kvality tlumočení se můžeme opřít o model hodnocení tlumočení podle 

C. Falbové (1998), který využívá ve své práci rovněž M. Nejedlý. 

Model hodnocení kvality podle C. Falbové má z pohledu této práce dvě hlavní výhody. 

Zaprvé umožňuje navázat na již zavedenou metodiku. Na výhodu kontinuity metodického 

přístupu v rámci jedné vědní disciplíny upozorňuje např. Eduardo Kahane (2004), který o 

jiném souboru metod hodnocení, jehož autorkou jeH. Biihler (1986), říká, že "they have 

the virtue oj being the first and in addition have been used in subsequent studies thus 

enabling a degree oj comparability". 

Druhou výraznou výhodou modelu C. Falbové je, že kritéria, podle kterých je měřena 

kvalita daného tlumočnického výstupu, se shodují, či spíše nejsou v rozporu s hlavní 

proměnnou, jejíž vliv je v našem experimentu zkoumán- subjektivitou sdělení. Jedno ze 

dvou základních kritérií hodnocení kvality tlumočení podle C. Falbové je totiž 

"correspondence or non-correspondence between OT ( original text) and IT (interpreted 

text) contents so as to assess whether the message transmitted by the interpreter fits the 

speaker's intention". Toto zaměření jednoho ze dvou základních kritérií hodnocení na 

řečníka je tím pádem v souladu s proměnnou subjektivity sdělení, která je odvozena od 

postoje řečníka ke sdělovanému obsahu. Tato výhoda je obzvláště zřejmá při srovnání 

s jinými možnými faktory, jako je např. polarita sdělení, kdy by naopak kvalita sdělení 

musela být zkoumána na základě rozboru a porovnání funkce projevu ve vysílajícím a 

přijímajícím prostředí. 
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Úvaze o příjemcích tlumočnického výstupu a jejich presupozicích se nevyhneme u 

druhého hlavního kritéria hodnocení, jímž je koheze a koherence přetlumočeného textu, 

který, jak dodává Falbová (2004), "must be intelligible for a target audience". Problémem 

ovšem je, že při zaměření experimentu na proměnnou orientovanou na příjemce by musely 

být empirickým způsobem zjištěny znalosti a presupozice autentických příjemců 

v konkrétní tlumočnické situaci nebo minimálně v daném kulturním prostředí. V případě 

našeho experimentu, kdy jak proměnná, tak i model hodnocení jsou orientovány na 

vysílatele, je možné výběrem textů, které nepojednávají o úzce vymezené odborné oblasti, 

zajistit, aby výchozí podmínky pro konstatování ne/koheznosti a ne/koherence byly pro 

většinu imaginárních příjemců tlumočení podobné. Tím pádem bude možné provést 

hodnocení bez nutnosti a priori počítat s výraznými výkyvy při recepci textu ze strany 

různých skupin příjemců. Při hodnocení koheze a koherence jsou rovněž zohledněny 

suprasegmentální prvky projevu (intonace, pauzy, rychlost, plynulost), přičemž při 

samotném hodnocení se vychází ze zvukové podoby přednesených projevů a nikoliv 

z přepisů. 

Zároveň je ovšem zřejmé, že konkrétní model hodnocení využitý v naší práci by měl 

odrážet hlavní známky kvality obecně přisuzované tlumočení, ačkoliv neexistuje obecně 

platný a závazný konsensus: "The amazing thing is that there is no such consensus. 

Granted, users and interpreters agree on certain quality criteria, but significant 

differences remain as to nuances, and especially as to the very essence of the elusive 

concept oj quality; quality for whom, assessed in what manner?" (Falbová: ibid.). 

Hlavní kritéria kvality v naší práci, jimiž jsou jednak koheze a koherence, jednak 

korespondence OT a IT (viz výše), odpovídají kritériím "sense consistency with original 

message" a "logical cohesion of utterance" (Falbová: ibid.). Tato kritéria považují za 

zásadní z hlediska kvality tlumočení jak samotní tlumočníci (BUhler 1986), tak i recipienti 

(Kurzová 1978). Ačkoliv tedy neexistuje úplná shoda o tom, co je kvalita v tlumočení, a 

obsah tohoto slova z velké míry závisí na typu tlumočení, konkrétních podmínkách a 

recipientech, představují koheze I koherence a korespondence OT a IT dva základní 

konstituující prvky kvality tlumočení, které jsou obecně akceptovány16
. Zároveň je nutné 

dodat, že cílem hodnocení v rámci tohoto experimentu je výhradně zjistit relace mezi 

tlumočením s listem a bez listu, popř. ověřit další subhypotézy, a ne srovnávat kvalitu 

16 
"[ ••• ] impliziten Qualitatsparameter, die sich als Resultante der Produktionssituation von 
Translation ergeben" (Prunc 1997: 119) 
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tlumočnických výstupů jako takovou. Tyto jsou totiž navíc ovlivněny nesrovnatelnými 

podmínkami při tlumočení různých projevů (ačkoliv v rámci výzkumu existují snahy o 

přiblížení obtížnosti jednotlivých textů 17
). V našem případě se však nehodnotí tlumočnické 

výstupy jako takové, a proto je možné sloučit textové segmenty příslušející kjedné 

z alternativ proměnné (subjektivita I objektivita) do příslušné množiny zahrnující všechny 

proJevy. 

Při námi zvolené metodě hodnocení jsou projevy analyzovány na úrovni vět. Tato 

z hlediska horizontálního členění textu nízká jednotka byla zvolena proto, aby hodnocení 

tlumočení bylo kompatibilní s úrovní, na které mají být data statisticky zpracována. Kvalita 

tlumočnického výstupu je v rámci tohoto modelu stanovena na základě přítomnosti resp. 

nepřítomnosti chyb na formální a obsahové rovině, jejichž výskyt je hodnocen pomocí 

dílčích kritérií. Spíše než o chyby v úzkém slova smyslu se jedná o nedostatky 

představující "une violation de Ia cohésion et de Ia cohérence de TO en TL et l'équivalence 

au niveau du contenu et de laforme entre TO et TI" (Falbová 1998: 111). 

Metoda hodnocení podle C. Falbové je ovšem zaměřena na identifikaci a klasifikaci 

nedostatků a nediferencuje mezi nimi podle jejich závažnosti. Fakt odlišné závažnosti 

různých chyb ovšem přiznává i Falbová (1998: 115): "ll est vrai que certaines erreurs 

n 'empéchent que partiellement Za communication tandis que ďautres l'interrompent 

brutalement, mais dans cette premiere phase l'intéressant est de relever les erreurs, de les 

classer et seulement apres on pourra juger de !eur impact sur Za communication. " Pro 

zohlednění různé závažnosti chyb provádí Nejedlý kategorizaci chyb na prosté a 

komplexní (2004: 47), přičemž jako hlavní kritérium při rozhodování o míře závažnosti 

dané chyby slouží míra, o kolik přesáhne rámec věty, ve které se vyskytne, a ovlivní 

posluchačovo vnímání projevu jako celku. Nejedlý (ibid.: 47) v této souvislosti uvádí: "V 

důsledku proměnlivého charakteru ztrát vynecháním jsme tak přistoupili k rozdělení tohoto 

nedostatku, a sice prostá ztráta vynecháním (slovo, syntagma) s malým dopadem na obsah 

a komplexní ztráta vynecháním (vynechání klauze, věty, souvětí), jejíž vliv na obsahovou 

stránku je výrazně negativní." Zmíněný způsob dělení chyb na prosté a komplexní může 

sice působit přehledně, má ovšem své nevýhody. Chybám prostým ani komplexním není 

možné přiřadit určitou absolutní hodnotu, protože by tím byl destabilizován celý systém 

hodnocení. Jestliže by totiž byla např. komplexní chyba ohodnocena 2 body a prostá chyba 

17 
"[ ••• ] les textes présentent tous certaine caractéristiques: les difficultés syntaxiques et lexicales 
sont homogénes et le niveau de langue est élevé." (Falbová 1998: 108) 
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0,5 body, znamenalo by to například, že věta se 4 prostými vynechávkami by byla stejně 

špatná jako věta naprosto nepřeložená a v případě 4 a více vynechávek by bylo dokonce 

z hlediska bodování lepší danou větu vůbec netlumočit (což sice může být pravda, ale při 

podobném přístupu k celému projevu by byl výsledek absurdní). Tohoto problému si byl 

Nejedlý zřejmě vědom a u jednotlivých projevů mezi sebou vždy porovnává pouze shodné 

kategorie chyb. U experimentu provedeného Nejedlým není tento problém zcela akutní, 

protože u všech srovnávaných kategorií obsahových a formálních chyb dopadá srovnání 

jasně ve prospěch tlumočníků, kteří měli k dispozici list. Pokud by ovšem jedna 

z obsahových kategorií dopadla výrazně lépe pro tlumočení s listem a naopak jedna 

z formálních kategorií výrazně ve prospěch tlumočení bez listu, pak by již nebylo možné 

říci na základě Nejedlého systematiky, která z obou variant- tlumočení s listem nebo bez 

listu- je z hlediska celkového výsledku tlumočení lepší. K tomu je nutné sloučit výsledky 

z dílčích hodnotících kategorií do společného celkového ukazatele kvality tlumočení a 

přidělit váhu buď k jednotlivým kategoriím hodnocení, což ovšem může vést k výše 

uvedeným situacím, nebo použít jiný způsob hodnocení vytvořený ad hoc pro tuto práci, 

k čemuž jsme se rozhodli. Tento způsob hodnocení se v zásadě skládá z následujících 

kroků: 

1) procentuální ohodnocení příslušné věty podle správnosti přetlumočení, např. 

přetlumočeno správně z 80 % 

2) identifikace kategorií chyb, které se vyskytly v dané větě, např. ztráta způsobená 

zobecněním a lexikální neobratnost 

3) rozdělení procenta chyb mezi identifikovanými kategoriemi chyb na základě jejich 

frekvence a závažnosti v dané větě; např. ztráta způsobená zobecněním 60 % a 

lexikální neobratnost 40 % 

4) zatížení identifikovaných kategorií chyb v dané větě podle následujícího vzorce: 

(1 00% - přetlumočeno správně) x počet slov ve větě x % příslušné kategorie chyb; 

např. u ztráty způsobené zobecněním ohodnocené 60% ve větě o 25 slovech, která 

byla přeložena z 80 % správně, by byla ztráta způsobená zobecněním zatížena 

následovně: 

(1 - 0,8) X 25 X 0,6 = 3 

Tento způsob výpočtu bude v praxi realizován v excelové matici. Jak již bylo výše 

uvedeno, je tento způsob hodnocení nutně subjektivní, což je ovšem i Nejedlého dělení 

chyb na prosté a komplexní. Domníváme se ovšem, že výraznou výhodou našeho přístupu 
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je jeho flexibilita, která tkví v možnosti bodově exaktně vyjádřit podíl jednotlivých druhů 

chyb na nesprávně přetlumočeném podílu dané věty. Tato metodika samozřejmě slouží 
-----
pouze pro účely rozkrytí jednotlivých typů chyb a nelze ji použít například k hodnocení při 

výuce tlumočení. Fakt, že každé slovo (a tím i každá věta o stejném počtu slov) má stejnou 

váhu, je kompromisem umožňujícím objektivizované zpracování dat statistickou metodou 

a to navzdory tomu, že v některých případech může být vynechání jednou ze správných 

s!mult~ě-tlumočnických strategií. 

Samozřejmě se u zkoumaných projevů nikdy nemůže přesně shodovat podíl obou 

hlavních kritérií, obsahu a formy, na kvalitě celkového projevu. Všechny námi 

analyzované projevy jsou si ovšem typově velice podobné, když vezmeme v úvahu 

celkové spektrum existujících typů tlumočení. Všechny tyto projevy mají veřejný 

charakter, nejsou zaměřeny na úzce zaměřené odborné téma a nejsou čistě formalizované. 

Proto bude nedostatkům podle hlavních kritérií kvality v naší práci - kohezi a koherenci a 

dále korespondenci mezi OT a IT -na základní úrovni přisuzována stejná váha. 

Z důvodu zachování kontinuity a dále též z pragmatických důvodů zachováváme 

některé jiné úpravy metodiky hodnocení C. Falbové, které ve své práci provedl M. Nejedlý 

(ibid.: 44--48). V rámci skupiny obsahových nedostatků se jedná o sloučení ztrát 

způsobených oslabením a ztrát způsobených zobecněním a v této práci navíc i ztrát 

změnou intenzity do společné skupiny a dále o zařazení ztrát vztahu v textu do skupiny 

"nedodržení obsahové koherence". Cílem těchto úprav je zredukování kategorií nedostatků 

na dvě základní kategorie (obsahové, formální) a v rámci těchto dvou hlavních kategorií na 

pět resp. tři podkategorie (obsahové ztráty: nedodržení koherence, ztráta způsobená 

vynecháním, oslabením I zobecněním I změnou intenzity, ztrátá způsobená substitucí, 

přidávání; formální ztráty: nedodržení koheze, lexikální neobratnost, formulační 

neobratnost). 

Podle toho, jak úspěšně je přetlumočena daná věta, je procentuální podíl chybějící do 

100% rozdělen mezi jednotlivé typy chyb. 90% hranice označuje na školní stupnici spodní 

hranici známky 1, 80% hranice spodní hranici známky 2, 70% hranice spodní hranici 

známky 3, 60% hranice spodní hranici známky 4. Vzhledem k tomu, že samotné tlumočení 

známkováno není, jedná se pouze o pomůcku umožňující aplikovat stejné měřítko při 

hodnocení všech projevů. Tato škála je pouze orientační a v jejím rámci byly hodnotitelem 

uděleny i procentuální hodnoty mezi 0-60%. Zároveň je nutné poznamenat, že se tato 

škála liší od škály aplikované při statistickém zpracování výsledků, kde byly zvoleny 
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intervaly 0-25%, 26-50%, 51-90%, 91-100% tak, aby bylo co nejreprezentativněji 

obsáhnuto co nejširší spektrum hodnot. 

Největší počet kategorií je obsažen v kategorii obsahových nedostatků, protože tyto jsou 

z kategorií jmenovaných v kapitole 3.4 nejrelevantnější pro úspěšné přetlumočení. 

Například do lexikálních neobratností spadají pouze nedostatky na úrovni jednotlivých 

slov, které ovšem nevedou k nepochopení celé věty. Do formulačních neobratností 

počítáme vedle chyb ve slovosledu rovněž nedokončené, případně znovu od začátku 

pronesené věty a do nedodržení koheze jsou započítány syntagmatické nedostatky v rámci 

i na rozhraní jednotlivých vět. Jestliže je převážná část věty přetlumočena špatně, pak se 

dané chyby většinou netýkají nejnižší pouze jednotlivých slov. Navíc je většina studentů 

natolik zdatná, že se nedostatečné koheze a formulačních neobratností nedopouští ve větší 

míře. Výjimečně se vyskytl při experimentu případ, kdy tlumočník (IVb3, Vbl, IVa3) 

vynaložil většinu své mentální kapacity na správnou analýzu sdělení, a ta mu pak chyběla 

při vlastním jazykovém převodu. To se projevilo například přeřeknutím nebo inkongruencí 

mezi podmětem a slovesem, avšak bez dopadu na koherenci celkového sdělení. 

Při rozlišování mezi ztrátou způsobenou substitucí a ztrátou nekoherentností jsou do 

prvně jmenované skupiny zařazeny takové věty, které jsou mimo intence originálu, avšak 

nejsou s nimi v rozporu. To současně znamená, že ztráty způsobené substitucí budou 

v průměru méně závažné než ztráty inkoherencí a jejich výše bude závislá především na 

důležitosti původní věty v originálu pro celkové sdělení. Rozlišit, zda daná věta byla 

přetlumočena mimo význam nebo v rozporu s významem originálu, je však často obtížné. 

Vzhledem k časté ambivalenci při přiřazování daného nedostatku do jedné ze skupin 

chyb slouží roztřídění chyb do jednotlivých podkategorií spíše jako vodítko pro určení 

celkové správnosti přetlumočení dané věty tím, že jsou při hodnocení zohledněny všechny 

dílčí složky. Celkově se navíc domníváme, že přes problémy s přiřazováním jednotlivých 

chyb do konkrétních skupin chyb je takováto kategorizace chyb opodstatněná a to z toho 

důvodu, že příčiny jednotlivých typů chyb jsou často diametrálně odlišné. Pro ilustraci 

uvádíme příklad z projevu č. 2, kde sice například student Val jako jeden z mála správně 

přetlumočil ve větě č. 3 spojení "Ministries oj Education" jako "Ministerstva školstvl'' a 

nikoliv otrocky jako ,,Ministerstva vzdělávání" jako mnozí ostatní studenti, ovšem celkově 

tato věta v jeho tlumočení vyzněla nekoherentně a v průměru hůře než u ostatních, kteří 

naopak nepřeložili dobře uvedené lexikální spojení. 
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Případné nedostatky související se suprasegmentálními zvukovými jevy (zřetelnost a 

srozumitelnost, intonační pauzy apod.) jsou zohledněny v procentuálním ohodnocení 

koherence projevu. 

3.5 Výsledky experimentu a porovnání s hypotézami 

3.5.1 Nekvantifikovatelná zjištění 

Tyto výsledky byly získány pozorováním tlumočnických výstupů, které není založeno 

na kvantifikaci daných jevů, ale na dojmu hodnotitele. 

Celkově je možné říci, že největší problém při tlumočení představovaly denotativně 

nasycené věty (reálie, číselné údaje), rychlé tempo přednesu a složitá syntax. První 

problémová oblast byla společná pro všechny tři projevy, projevu č. 2 se navíc týkala 

složitá syntax a v projevu č. 3 byly přítomny všechny tři nejdůležitější zdroje 

potenciálních chyb. 

Ačkoliv byl projev č. 1 přetlumočen v průměru ze všech projevů nejlépe, projevily se i 

zde výrazně nevýhody tlumočení bez listu, a to především v denotativně hutných částech. 

Ačkoliv byla totiž většina textu poměrně frázovitého charakteru, opírala se zásadně o 

denotativní složku, jejímiž nositeli byly zejména odkazy na reálie. Bez jejich přeložení 

působil projev jako celek téměř pateticky. I v případě správnosti přetlumočení tohoto 

projevu - zejména jestliže byl k dispozici list - tlumočníci často oslabovali nebo 

vynechávali prostředky subjektivity a často tudíž i expresivity. Tento nedostatek se však 

ukázal jako zanedbatelný při srovnání s naprostým vynecháním podstatných informací, 

k čemuž docházelo zejména u projevů 2 a 3 a dále obecně při tlumočení bez listu. 

Negativní stránky tlumočení s listem i bez listu plně vykrystalizovaly zejména u projevů 

2 a 3. Při tlumočení bez listu nebyli tlumočníci často schopni uchopit originál vzhledem ke 

složité syntaxi umocněné relativně rychlým tempem projevu a informačně nabitým 

obsahem. Výsledkem byly nejednou nedokončené výpovědi nebo naprosté vynechání 

(1Vb3/2). Druhou variantou bylo, že tlumočník (IVal/3) fabuloval na základě náhodně 

zachycených slov obsah diametrálně odlišný od originálu. Z hlediska procesu tlumočení je 

možnou příčinou výše uvedených nedostatků to, že někteří tlumočníci nebyli schopni 

paralelně poslouchat a reprodukovat originál. Výsledkem je, že přetlumočena byla 

například každá druhá věta, respektive každá věta, kterou tlumočník poslouchal bez 

souběžného vyvíjení řečové činnosti (1Va2/3, Val/3). Průvodním jevem popsané situace 
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je, že se tlumočník dostává do stále většího časového skluzu oproti originálu a zachytává 

se stále fragmentárnějších textových jednotek, na základě kterých se pokouší vyvodit 

význam příslušné věty. Čím méně tlumočník techniku paralelního poslechu a reprodukce 

zvládá, tím je list nepostradatelnější. Tyto negativní jevy se plně projevily zejména u 

projevu č. 2, který byl pro některé tlumočníky vzhledem k vysokému tempu přednesu bez 

listu prakticky nepřetlumočitelný (IVb3/2). Výjimkou byla pouze tlumočnice Vbl, která 

však byla vysoko nad průměrem i u ostatních projevů. Byla jako jedna z mála schopna 

sledovat list i informace spontánně doplněné řečníkem. 

Výše popsaný problém je často přímo úměrný k tempu projevu. Lze předpokládat, že 

v případě tlumočníků-profesionálů by byl tento problém méně markantní, a to vzhledem 

kjejich větší schopnosti anticipace a paralelního poslechu a reprodukce obsahu, která 

vyplývá z jejich větších zkušeností. Na druhou stranu jsou i z našeho experimentu patrné 

rozdíly mezi tlumočníky v závislosti na jejich zkušenostech a jazykové vybavenosti. Doba 

praxe se simultánním tlumočením má rovněž velký vliv na to, nakolik jsou zvolené 

substituce v duchu originálu a nakolik naopak přechází do nekoherentnosti. Obecně se dá 

na základě výsledků experimentů říci, že studenti 5. ročníku se dopouštěli méně 

inkoherencí a jimi zvolené substituce méně poškozovaly originál. Např. student Va2 

tlumočí v projevu č. 1 větu 29 "[ ... ] and it made a very strong impression indeed in 

Britain" jako "a toto podpořilo výrazným způsobem vztahy mezi Velkou Británií a Českou 

republikou". 

Jev, kdy tlumočníci nevyužívají list, ačkoliv jim byl poskytnut, se vyskytoval u studentů 

4. i 5. ročníku. Tento jev však není změřitelný a lze ho vyvodit pouze s omezenou jistotou 

při hodnocení jednotlivých tlumočnických výstupů, jejich konfrontaci s originálem a 

sledováním dalších jevů, jako například časové prodlevy tlumočníka oproti originálu. 

Pro projevy s listem bylo naopak často charakteristické, že tlumočník aktivně 

nezpracovává informace z originálu, bez rozlišení důležitosti dané informace pouze 

otrocky opakuje v často nadměrně nominalizovaném stylu a není schopen vyselektovat 

jádro a vystihnout tón původního sdělení (tlumočník IVbl/2, Va2/3). Čím méně tlumočník 

text chápe, tím více se upíná na nižší textové jednotky a zabředává do výčtů bez jejich 

usouvztažnění s celkem (Val/2). 

Především při tlumočení projevu č. 2 se u některých tlumočníků (např. IVb2/2) 

naprosto ztrácí jakýkoliv společný sémantický jmenovatel. Tento fakt vyniká zejména při 

srovnání s projevem č. 3, který je sice co do tempa ještě náročnější, avšak není z hlediska 
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syntaxe tak komplexní a z hlediska celkového smyslu tolik provázaný. Vynechání jedné 

z vět v tomto projevu nemá tak výrazný dopad na tlumočení jako celek. 

3.5.2 Statistické zpracování výsledků tlumočení 

Při praktickém statistickém zpracování experimentu se ukázalo jako potřebné nejprve 

zpracovat základní závislosti, tj. závislost mezi procentem subjektivity resp. tlumočením 

s listem I bez listu a správností přetlumočení. Teprve poté, co byly statisticky zpracovány 

tyto základní závislosti, mohly být ve druhém kroku zpracovány závislosti mezi oběma 

proměnnými, listem a subjektivitou, tak jak jsou popsány v hypotéze č. 1 ač. 2. 

Vzhledem k procentuálnímu způsobu vyjádření správnosti přetlumočení byl experiment ! 

doplněn o otázku, zda byly jednotlivé námi rozlišované druhy ztrát významněji ovlivněny 

jedním z obou hlavním faktorů (list, subjektivita). 

Statistické zpracování výsledků tlumočení jsme tedy prováděli v pořadí, jak jdou po 

sobě následující otázky: 

1. Existuje závislost mezi procentem subjektivity v dané větě a správností jejího 

přetlumočení? 

2. Existuje závislost mezi tlumočením s listem I bez listu a správností přetlumočení? 

3. Existuje závislost mezi procentem subjektivity v dané větě, tlumočením s listem I bez 

listu a správností přetlumočení? 

4. Umí studenti 5. ročníku lépe přetlumočit projev, bereme-li ohled na to, zda tlumočí 

s listem I bez listu a na procento subjektivity ve větě? 

5. Které faktory se nejvýrazněji podílejí na jednotlivých druzích ztrát? 

3.5.2.1 Popis veličin 

Náš soubor dat obsahuje následující veličiny: procento správnosti přetlumočení dané 

věty, pořadí věty v projevu, číslo projevu, identifikátor studenta, tlumočení s listem I bez 

listu, ročník studenta (4. nebo 5.), procento subjektivity v dané větě, počet slov a druhy 

ztrát v dané větě (viz kapitola 3.4). 

V následující pasáži se budeme věnovat ozřejmění popisu některých veličin: 
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3.5.2.1.1 Procento správnosti přetlumočení 

Rozmezí této veličiny je 0-100%. Protože tato veličina je omezená, nemůžeme ji 

považovat za spojitou (tedy nemůže mít normální rozdělení, jen asymptotické normální). 

Proto z ní vytvoříme diskrétní veličinu s následujícími čtyřmi kategoriemi: 0-25%, 

26-50%, 51-90%, 91-100%. Kategorie byly vybrány tak, aby obě krajní kategorie 

představovaly pokud možno extrémní protipóly. Ačkoliv se interval 51-90% zdá poměrně 

široký, je z níže uvedené tabulky relativní četnosti správnosti přetlumočení patrné, že 

četnost v této kategorii není významně větší než v ostatních kategoriích. Srovnatelná 

četnost správnosti v jednotlivých kategoriích je přínosná pro další statistické metody 

zpracování dat, protože tyto jsou ovlivněny počtem prvků v jednotlivých kategoriích a 

závisí i na srovnatelnosti těchto kategorií. 

Podívejme se nyní na relativní četnosti jednotlivých kategorií správnosti přetlumočení, 

které nám udávají podíl počtu jednotek v dané kategorii ku počtu všech jednotek. 

Tabulka 8 -Relativní četnosti správnosti přetlumočení pro všechny projevy dohromady 

kategorie 0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

rel. četnost 0.303 0.099 0.332 0.266 

Z tabulky je zřetelné, že první a třetí kategorie jsou zastoupeny přibližně stejně, 

následuje čtvrtá kategorie a nejmenší podíl jednotek je ve druhé kategorii. Obrázek 2 

ukazuje relativní četnosti veličiny procenta správnosti přetlumočení a to pro všechny 

projevy dohromady a pro jednotlivé projevy zvlášť. Z tohoto obrázku je patrné, že projev 

č. 1 byl přetlumočen ve více než 40 % případů s 90-1 00% správností. Oproti tomu 

v projevech č. 2 ač. 3 převládala z výše uvedených čtyř kategorií spíše ta nejnižší a sice 

zde ve více než 40% případů byly věty přeloženy (téměř) úplně špatně. 
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Vsechny projevy Projev 1 

D DCJ 
0%-25% 51%-90% 0%-25% 51%-90% 

Procento spravnosti Procento spravnosti, 

Projev2 Projev3 

D D D 
0%-25% 51%-90% 0%-25% 51%-90% 

Procento spravnosti Procento spravnosti 

Obrázek 2 -Relativní četnosti procenta správnosti přetlumočení pro všechny projevy dohromady a 

jednotlivé projevy zvlášť1819 

3.5.2.1.2 Procento subjektivity 

Tato veličina nabývá hodnot mezi 0-30%, průměrná hodnota procenta subjektivity ve 

větě pro všechny projevy je 6,69 %. Konkrétně z níže uvedené tabulky vidíme, že projev 

č. 1 obsahuje věty, které mají až 30% subjektivity a že aritmetický průměr v tomto projevu 

dosahuje 6,53 %. Medián nám prozrazuje, že počet hodnot nad a pod hodnotou 6,4 %je 

stejný. Pokud by tedy byly hodnoty procenta subjektivity v projevu č. 1 rovnoměrně 

rozděleny, byl by medián roven aritmetickému průměru. Jestliže je hodnota mediánu menší 

18 Střední hodnoty stejně jako veškerá další data byly namodelovány a spočítány ve 
statistickém programu R (verze R 2.0.1), http://www.r-project.org/, freeware 

19 Program R.2.0.1 neumožňuje psaní diakritických znamének 
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než hodnota průměru, znamená to, že průměr nadhodnocuje svou hodnotu. V projevech 2 a 

3 dosahuje maximum procenta subjektivity jen 20% a dále je vidět, že projev č. 3 můžeme 

celkově považovat za projev obsahující věty s menším podílem subjektivity. 

Tabulka 9 - Hodnoty subjektivity v jednotlivých projevech 

medián průměr maximum 

Projev č. 1 6,4% 6,53% 30% 

Projev č. 2 5,9% 6,04% 20% 

Projev č. 3 4,7% 5,56% 20% 

Procento subjektivity jsme rozdělili do kategorií 0%, 0-5%, 5-10% a 10-30%. 0% 

představuje nulovou subjektivitu ve větě, 10-30% znázorňuje největší možnou subjektivitu 

ve větě. Obrázek 3 znázorňuje relativní četnost zastoupení těchto kategorií v jednotlivých 

projevech. V projevu č. 1 tedy kategorie nulová subjektivita ve větě představuje cca 14% 

z celkového počtu vět, v projevu č. 2 cca 10 % a projevu č. 3 se nulová subjektivita 

vyskytuje nejčastěji, a to v cca 35% případů. Celkově je tedy možné říci, že projevy 1 a 2 

obsahují přibližně stejný počet vět, které mají nulový podíl subjektivity, zatímco v projevu 

č. 3 se těchto vět vyskytuje výrazně více. 
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Obrázek 3 -Zastoupení podílu subjektivity v jednotlivých projevech 
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3.5.2.1.3 Tlumočení s listem I bez listu 

Z celkového počtu tlumočení (3 5) se tlumočilo 18krát s listem a 17krát bez listu, pouze 

u projevu č. 2 se počet tlumočení s listem a bez listu lišil (7krát s listem, 6krát bez listu). 

3.5.2.1.4 Ročník 

Účastníky experimentu byli studenti 4. a 5. ročníku. Celkem se experimentu zúčastnilo 

13 studentů. U projevu č. 1 tlumočilo 8 studentů ze 4. ročníku a 4 studenti z 5. ročm1m, u 

projevu č. 2 tlumočilo 8 studentů 4. ročníku a 5 studentů 5. ročníku a u projevu č. 3 poté 6 

studentů 4. ročníku a 4 studenti 5. ročníku. Důvodem neshodného počtu tlumočníků u 

jednotlivých projevů je skutečnost, že student Val netlumočil kvůli pozdnímu příchodu 

projev č. 1 a další 3 studenti nenahráli na kazetu svůj tlumočnický výstup u projevu č. 3. 

Možné důvody posledně uvedeného jevu jsou popsány v kapitole 3.2.3. Zahrnutí těchto 

tlumočení do množiny analyzovaných dat by mělo za následek zkreslení celkového 

výsledku. Proto byla tato tlumočení z analýzy vynechána, přičemž předpokládáme, že 

faktory vedoucí tyto studenty k nenahrání tlumočení se obdobným způsobem projevily i u 

nahraných projevů. 

3.5.2.2 Statistická analýza dat 

V následující části se budeme věnovat jednotlivým otázkám položeným na začátku 

kapitoly. Vždy nejprve využijeme popisné statistiky a provedeme analýzu základního 

souboru dat. Poté bude následovat ověření hypotézy, která nás zajímá, a případně zjištění 

velikosti dané závislosti. 
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3.5.2.2.1 Existuje závislost mezi procentem subjektivity v dané větě a správností jejího 

přetlumočení? 
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Obrázek 4 -Závislost procenta správnosti na procentu subjektivity pro jednotlivé projevy zvlášť a 

pro všechny dohromady 

Na obrázku je uvedena závislost procenta správnosti přetlumočení na procentu 

subjektivity v dané větě. Barevně jsou odlišeny jednotlivé projevy a dále jsou zde uvedeny 

křivky závislosti, které jsou určeny pomocí nelineárního modelování. Vidíme, že v projevu 

č. 1 existuje lineární rostoucí vztah mezi procentem správnosti a procentem subjektivity v 

rozmezí 0-15%, pak začíná tento trend klesat. V projevu č. 2 je tento vztah pro celý 

zobrazený interval procenta subjektivity klesající, tj. s rostoucím procentem subjektivity 

klesá procento správnosti. Ve třetím projevu se zdá, že závislost je minimální, resp. má 

nepatmě klesající tendenci. Pro všechny tři projevy dohromady- tedy na úrovni nižších 

textových jednotek (černá čára) - nevidíme prakticky žádnou závislost mezi procentem 

subjektivity a procentem správnosti přetlumočení. 

-57-



Protože veličiny správnost tlumočení a subjektivita nemají normální rozdělení, 

nemůžeme tuto závislost testovat pomocí klasických nejmenších čtverců (pomocí regrese). 

Použijeme proto metodu kontingenčních tabulek resp. testů nezávislosti v kontingenčních 

tabulkách pro kategorizované veličiny. 

Tabulka 10- Souhrnná kontingenční tabulka pro subjektivitu a správnost přetlumočení 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% součet 

O o/o 96 22 83 67 268 

0-5°/o 60 46 111 84 301 

5-10% 125 31 119 90 365 

10-30% 97 25 101 91 314 

součet 378 124 414 332 1248 

Tabulka 10 představuje souhrnnou kontingenční tabulku procenta subjektivity a 

procenta správnosti přetlumočení, v jednotlivých polích jsou uvedeny příslušné četnosti. V 

posledním řádku a sloupci jsou uvedeny součty četností daného sloupce popř. řádku. 

Zda jsou tyto dvě veličiny na sobě nezávislé, zjistíme podle Pearsonovy statistiky: 

Rovnice 1 

J 1• v 'd 2 > 2 ( ) o v dv d b t' 1 0/ ' est 1ze vyJ e x _ x (l=l)(J=l) a , muzeme s prav epo o nos 1 - a /o zam1tnout 

hypotézu Ho o nezávislosti veličin. Popišme ještě, co jednotlivé znaky znamenají: niJ je 

četnost i-tého řádku a j-tého sloupce z kontingenční tabulky, ni. představuje součet všech 

četností vi-tém řádku, podobně n1. součet všech četností vi-tém sloupci, n součet všech 

četností v tabulce, I počet řádků tabulky, J počet sloupců tabulky, X2
u=l)(J=l) (a) kritická 

hodnota rozdělení chí kvadrátu s (I - l)(J - 1) počtu stupňů volnosti na hladině 

významnosti a. 

Podle rovmce 1 vypočteme X2 = 30,15665 pomocí hodnot, které obsahuje 

kontingenční tabulka 10. Jelikož je tato hodnota větší než hodnotax 29(0.05) = 16,92, 

můžeme na 5% hladině významnosti zamítnout hypotézu, že tyto dvě veličiny jsou 
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nezávislé. To znamená, že s 95% pravděpodobností závisí procento správnosti 

přetlumočení na procentu subjektivity. Pomocí míry závislosti 

můžeme určit, jak je tato závislost silná. Čím je tato hodnota blíže 1, tím je závislost 

silnější. V našem případě je míra závislosti rovna 0,155, jedná se tedy o menší 

závislost. Tabulka ll ukazuje, které kategorie především porušují nezávislost. Jsou to ty, 

které mají hodnotu v daném políčku větší než konstanta 3,86. Na této závislosti se tedy 

výrazně podílí především kategorie menší subjektivita. 

Tabulka ll -Míry závislosti pro všechny projevy dohromady 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

0% 2.70825816 0.80442082 0.39205727 0.25872722 

0-5% 10.65569211 8.65959656 1.24486592 0.19251873 

5-10% 1.88795746 0.76465578 0.03579073 0.51906520 

10-30% 0.03772758 1.23159241 
I 

0.09607485 
I 

0.66765101 

Pokud provedeme tu samou statistickou analýzu pro jednotlivé projevy, dostaneme 

rozličné výsledky, které ukazuje i obrázek 5. 

V projevu č. 1 je z 2 = 31,28103 s 9 stupni volnosti. Zde tedy též může zamítnout 

nulovou hypotézu nezávislosti na 5% hladině významnosti. Míra nezávislosti zde činí 

0.2732332, tzn. relativně malá závislost. Můžeme ještě spočítat tzv. poměr šancí. Šance, že 

student přetlumočí lépe větu s vysokým podílem subjektivity než větu s žádnou 

subjektivitou, je u projevu č. 1 větší o 70%. Tento výsledek lze vypočítat vydělením 

hodnot 0,56 a 0,33 z níže uvedené tabulky (výsledek 1,70). Jedná se o kontingenční 

tabulku vyjadřující relativní četnosti veličiny procenta správnosti pro jednotlivé kategorie 

subjektivity u konkrétního projevu (viz též obrázek 5). 

-59-



I 

Tabulka 12- Míry závislosti u projevu č. 1 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

0% 0.183333333 0.116666667 0.366666667 0.333333333 

0-5% 0.037383178 0.093457944 0.43925236 0.429906542 

5-10% 0.113636364 
I 

0.045454545 I 0.378787879 0.462121212 

10-30% 0.041666667 0.008333333 0.383333333 0.566666667 

V projevu č. 2 je chi kvadrát roven 28.08087 s 9 s. v., opět můžeme zamítnout nulovou 

hypotézu. Míra nezávislosti činí 0.2828471. Šance, že student přetlumočí správně větu 

s vysokým podílem subjektivity než větu s nulovou subjektivitou, je o 66% nižší (0.086 I 

0.256). 

Tabulka 13 -Míry závislosti u projevu č. 2 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

0% 0.30769231 0.02564103 0.41025641 0.25641026 

0-5% 0.31730769 0.20192308 0.27884615 0.20192308 

5-10% 0.47115385 0.08653846 0.33653846 0.10576923 

10-30% 0.51923077 0.144LjU// ll 0.2500000oll 0.08653846 

V projevu č. 3 je chi kvadrát roven 17.34452 s 9 s.v., opět tedy můžeme zamítnout 

nulovou hypotézu. Míra nezávislosti činí 0.1904878. Šance, že student přetlumočí správně 

větu s vysokým podílem subjektivity než větu s žádnou subjektivitou, je o 29 % menší 

(0.156 I 0.219=0.71). 

Tabulka 14- Míry závislosti u projevu č. 3 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

0% 0.43195266 0.08284024 0.26627219 0.21893491 

0-5% 0.25555556 0.16666667 0.38888889 0.18888889 

5-10% 0.47286822 0.12403101 0.26356589 I 0.13953488 

10-30% 0.42222222 0.10000000 0.32222222 0.15555556 
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Obrázek 5 -Relativní četnosti procenta správnosti přetlumočení pro jednotlivé kategorie 

subjektivity 

Z výše uvedených grafů a kontingenčních tabulek subjektivity pro jednotlivé projevy 

vyplývá, že v projevu č. 1 vede větší podíl subjektivity ve větě k lepšímu překladu. Na 

obrázku to znamená, že tmavě modré sloupce představují podíl špatně přetlumočených vět, 

zleva doprava klesají a pozitivní fialové sloupečky naopak zleva doprava rostou. V projevu 

č. 2 je tomu naopak, s větším podílem subjektivity ve větě klesá úspěšnost tlumočení. 

Zaměříme-li se u tohoto projevu jen na nejhorší a nejlepší kategorii přetlumočení (tmavě 

modré a fialové sloupce), vidíme zřetelný postupný nárůst počtu špatně přeložených vět 

s rostoucí subjektivitou ve větě a zároveň i postupný pokles počtu téměř správně 

přeložených vět. V projevu č. 3 tyto tendence nejsou nijak jednoznačné. 
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3.5.2.2.2 Existuje závislost mezi tlumočením s listem I bez listu a správností přetlumočení? 

Stejným postupem, který je uveden výše, je prozkoumána závislost mezi tlumočením 

s listem I bez listu a správností přetlumočení. V tomto případě zní hypotéza Ho: Veličina 

tlumočení s listem I bez listu je nezávislá na veličině správnost přetlumočení. 

Tabulka 15- Kontingenční tabulka pro veličiny správnost přetlumočení a tlumočení 

s listem I bez listu, všechny projevy 0--25g 26-50% 51-90% 91-100% 

bez li:sa.u 212 75 195 130 

s listem 166 49 219 202 

378 124 414 332 

součet 

612 

I 
636 

I 
1248 

Když opět podle Rovnice 1 vypočteme z 2 = 27.60393 a porovnáme tuto hodnotu s 

kritickou hodnotou rozdělení chí kvadrát se 3 stupni volnosti z 2 
3 (0.05) = 7,814 73, vidíme 

opět, že nulová hypotéza na 5% hladině významnosti je vyvrácena. To znamená, že s 95% 

pravděpodobností je správnost přetlumočení závislá na tlumočení s listem I bez listu. Jako 

míra závislosti zde vychází 0,24, tedy střední závislost. 

Tuto závislost budeme opět zkoumat též pro každý projev zvlášť. 

Vprojevu č. 1 je z 2 =17.97277, v projevu č. 2 z2 =3.055147 a v projevu č. 3 

z2 = 33.78545, míra závislosti v projevu č. 1 je 0.2071098, v projevu č. 2 0.09329588, v 

projevu č. 3 0.2658587. 

Tabulka 16- Projev č. 1 

0-25% 26-50% 51-90% ll 91-100% 

bez listu 18 12 83 98 

s listem 
I 

17 12 82 97 
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Tabulka 17- Projev č. 2 

0-25% 26-50% 51-90% 

bez list 68 25 43 

s listem 80 21 63 25 

Tabulka 18 - Projev č. 3 

0-25% I 26-50% 
ll 

51-90% 
I 

91-100% 

bez listu 123 33 57 27 

s listem 72 21 86 59 

Je zřejmé, že v projevu č. 2 nezamítáme nulovou hypotézu, protože Pearsonova 

statistika (3,06) je menší než kritická hodnota rozdělení chi kvadrátu (7,81). Jinými slovy 

to znamená, že veličiny tlumočení s listem a bez listu a veličina správnost přetlumočení 

jsou v tomto případě statisticky nezávislé s 95% pravděpodobností. Naopak v projevu č. 1 

a v projevu č. 3 nám test nezávislosti potvrzuje, že tyto dvě veličiny jsou s 95% 

pravděpodobností statisticky závislé. To rovněž zachycuje obrázek 6, kde vidíme 

krabicový graf, který je používán pro grafické znázornění rozdělení dat a to následovně: 

Mezikvartilové rozpětí je vyznačeno obdélníkem, uvnitř obdélníku je vyznačen podélnou 

čárou medián, úsečky nad popř. pod obdélníkem končí v nejvzdálenější pozorované 

hodnotě ve vzdálenosti 1,5násobku mezikvartilového rozpětí od přilehlého kvantilu, body 

vyznačené mimo tyto čáry jsou hodnoty mimořádně vzdálené od mediánu a jsou 

považovány za odlehlé hodnoty. Z definice mezikvartilového rozpětí je zřejmé, že uvnitř 

krabičky leží 50 % pozorovaných hodnot a z polohy mediánu okamžitě vidíme, zda je 

těchto prostředních 50% hodnot rozděleno symetricky. 

U projevu č. 1 (červené krabičky) vidíme, že věty, které jsou tlumočeny s listem, jsou 

z padesáti procent přeloženy v rozmezí správnosti přetlumočení 85-100%, tj. je zde velká 

úspěšnost správného přeložení věty, pokud se tlumočí s listem. V projevu č. 2 (modré 

krabičky) je mezikvartilové rozpětí při tlumočení s listem I bez listu prakticky stejné. 

Pouze medián je u tlumočení s listem o trochu výš. V projevu č. 3 (žluté krabičky) vidíme, 

že mezikvartilové rozpětí i hodnota mediánu jsou vyšší, tudíž se opět prokazuje, že 

tlumočení s listem má vliv na správnost přetlumočení. 
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Dále vidíme, že mezikvartilové rozpětí je v projevu č. 1 výrazně posunuto nahoru oproti 

krabičkám z ostatních projevů, což odpovídá tomu, že v projevu č. 1 byly věty z velké 

většiny přeloženy správně. 
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Obrázek 6 - Krabicový graf závislosti tlumočení s listem I bez listu na procentu správnosti 

přetlumočení, jednotlivé projevy 

Výše uvedený graf potvrzuje výhody listu při tlumočení popsané v kap. 3.1.1. Výjimku 

tvoří projev č. 2, kde dlouhá rozvitá souvětí ztěžují tlumočníkovi orientaci v textu, kterou 

neulehčuje ani husté řádkování listu (který byl účastm'kům experimentu předán v originální 

podobě). 

3.5.2.2.3 Existuje závislost mezi procentem subjektivity v dané větě, tlumočením s listem I 

bez listu a správností přetlumočení? 

Nyní se budeme zabývat zkoumáním závislosti subjektivity ve větě na správnosti 

přetlumočení se současným přihlédnutím k možnému vlivu veličiny tlumočení 

s listem I bez listu. Z obrázků 7 až 1 O si můžeme udělat určitou představu, zda tlumočení 

s listem I bez listu ovlivňuje závislost mezi procentem správnosti přetlumočení a 

procentem subjektivity. Pokud uvažujeme všechny projevy dohromady, pak z obrázku 7 

zřetelně vidíme, že veličina tlumočení s listem I bez listu hraje roli. Jak nám vyšlo již 

dříve, tlumočení s listem dává větší šancí na správné přetlumočení. Dále vidíme, že ve 
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větách s 0-5% podílem subjektivity při tlumočení bez listu roste správnost přetlumočení 

při rostoucím podílu subjektivity, což může být ovlivněno průběhem křivky u projevu č. 1 

(viz obrázek 78). V ostatních segmentech grafu nejsou tyto rendy tak zřetelné. 

:p 
fl) 

o 
c 
> 

o 
00 

~ o a. (() 
fl) 

o 
~ c 
Q) 
o o e ..q 
a. 

o 

Vsechny projevy 

o o o C• 

(> o o 
O O O ·~iii».D ~i>·? O~!> ~"?O O O o o C• o 
O O O CO~&a:> OXC0 <:>80 <) a:> O o o o o 

o o 
o C· 

0 0 

o. --- - --·:ro~ ~<-::. ~ o o oo ·:x> 
<:> ,-n, o:x><rc> o o' -t;;,-;o- - - ·v- o- ·· - - - - - - - - - - .• - - - ~ - - ~ 

o o _-~-----
~-o-c;-;.,. O O? <> (I) <X • a:>OC· O 

o <li> 

00 

C•O O <iD) OO (~(O O O O O 

o o (.' o o o 
(>~ () o 

o <:> ·:) 

.:;. o <> 0 (:0 o ·:) 

C· O O 00 

(' <> 00 (l::;mEO<..Y.>~i::»OO:· O ·::0~· CO:JD 000 O 

0.00 0.05 0.10 0.15 

o 
o 
o 

.;::. () 

o 

0.20 

procento subjektivity 

bez listu 
s listem o 

0.25 0.30 

Obrázek 7 -Závislost procenta subjektivity na procentu správnosti přetlumočení s listem a bez listu 

pro všechny projevy 

-65-



V projevu č. 1 (viz obr. 8) jsou veličiny procento subjektivity a tlumočení s listem a bez 

listu nezávislé, zůstávají zde tedy 2 závislosti: S rostoucí subjektivitou roste správnost 

přetlumočení a pokud student tlumočí s listem, je výsledek přibližně o 1 O % lepší. 
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V projevu č. 2 (viz obr. 9) vidíme jen malou závislost mezi subjektivitou a tlumočením 

s listem. Je zde zachycen trend, který ukazuje, že čím větší je podíl subjektivity ve větě, 

tím je menší úspěšnost přeložení této věty jak pro tlumočení s listem, tak bez listu, přičemž 

do 4 % podílu subjektivity je tlumočení bez listu úspěšnější než tlumočení s listem, nad 

6% podílu subjektivity se tento trend obrací. Tento průběh může být dán specifikami 

tohoto projevu, u kterého je vliv listu na úspěšnost přetlumočení obecně ze všech tří 

projevů nejnižší a nejméně zřetelný. 

:;:::i 
w 
o 
c 
> 

o 
o ....-

o 
<D 

m o 
0.. (() 
w 
.s c 
a> 
u o e "f 
a.. 

o 
N 

o 

() 000 o 0:) () 

() () CCC• o o 
o .;) O 0 00 ( j ) 

o ú O <XX> Gx)O o 
o o 00 o 

o C•X> (I) o 
·;) •:) o 0 {<1 o 

(> 

o o 000 0 

o o (1) 

o 
o o 00 <:) o o 

<X> (;· <> O 

C• O 

() 00 

0.00 0.05 

Projev 2 

()() 0 ) <) 

o (> 

0 0 o 
00 0 0 

o (> o o 
00 o o o 
o (I) o 

(I) 

.;::_. o o 

o 
o 

'-"' 

,_., 

0.10 0.15 0.20 

procento subjektivity 

bez listu 
s listem 

0.25 0.30 

Obrázek 9 -Závislost procenta subjektivity na procentu správnosti přetlumočení s listem a bez listu 

u projevu č. 2 
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V projevu č. 3 (viz obr. 10) jsou všechny tři veličiny navzájem závislé. Pokud student 

překládá text s listem, pak od 5 % podílu subjektivity ve větě klesá s rostoucím podílem 

subjektivity procento správnosti přetlumočení, jinak je tento trend konstantní. Pokud 

student tlumočí bez listu, pak se subjektivita výrazněji podílí na správnosti přetlumočení ve 

větách, které mají více než cca 8% podíl subjektivity. 
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Obrázek 1 O -Závislost procenta subjektivity na procentu správnosti přetlumočení s listem a bez 

listu u projevu č. 3 
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Tabulka 19- Kontingenční tabulka pro veličiny tlumočení bez listu, procento správnosti tlumočení, 

procento subjektivity ve větě, všechny projevy 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

0% 61 13 35 24 

0-5o/o 32 30 58 27 

5-10% 67 

: 

20 

I 

58 27 

10-30% 52 12 53 36 

Tabulka 20 -Kontingenční tabulka pro veličiny tlumočení s listem, procento správnosti tlumočení, 

procento subjektivity ve větě, všechny projevy 

Jl 0-25% 
Jl 

26-50% J 51-90% 91-100% 

0% 

i 

35 

I 
9 

I 
48 

; 

43 

0-5% 28 16 53 57 

5-10°/o 

I 

58 

I 

ll 

I 
70 

~ 
47 

10-30% 45 13 48 55 
I I 

Ještě si vysvětlíme strukturu logaritmicko-lineárních modelů v trojrozměrné 

kontingenční tabulce pro tři veličiny, která popisuje charakter parametru logaritmus 

četností. Obecný log-lineární model je určen vzorcem 

ln niJk =u+ u1 (i)+ u2 (j) + u3 (k)+ u12 (ij) + u13 (ik) + u 23 (jk) +Um (ijk), 

kde vzhledem k velkému počtu parametrů (neznámých veličin, které jsou ovšem nutné 

pro namodelování) platí ještě určité další reparametrizační požadavky. Parametry 

u1 (i), u2 (j), u3 (k) Jsou hlavní efekty jednotlivých veličin 1,2,3, parametry 

u12 (ij), u13 (ik), u 23 (}k) jsou interakce 1. řádu, určující závislost mezi faktory 12, 13 a 23; 

Um (ijk) je interakce 2. řádu. Tento model je označován jako základní (saturovaný) a 

existují ještě další modely nezávislosti dělené podle zahrnutí interakcí 1. a 2. řádu. 

Pomocí upravené rovnice 1 se budeme snažit redukovat počet interakcí v saturovaném 

modelu tak, aby daný model nezávislosti odpovídal datům. Pomocí tzv. poměru 

věrohodností 
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budeme posuzovat jednotlivé modely nezávislosti. Ke značení: Chceme rozhodnout, zda 

máme uvažovat model nezávislosti A nebo menší model nezávislosti B. nifk(A) 

představuje očekávané četnosti v modelu A, niik ( B) jsou očekávané četnosti v modelu B. 

Pokud hodnota G 2 
AB bude menší než kritická hodnota chí kvadrátu s odpovídajícími 

stupni volnosti, pak přijmeme hypotézu Ho, že model B (menší model má méně interakcí) 

platí pro všechny projevy jako nejlepší model nezávislosti. Nejlepší shodu s daty na 

hladině významnosti 5 % vykazuje model, ve kterém jsou zahrnuty hlavní efekty a dvě 

interakce druhého řádu - a to procento správnosti přetlumočení s tlumočení s listem I bez 

listu a procento správnosti přetlumočení s procentem subjektivity. Jedná se zde tedy o 

podmíněnou nezávislost veličin subjektivity a tlumočení s listem I bez listu, tj. pro danou 

pevnou kategorii procenta správnosti přetlumočení jsou tyto dvě veličiny nezávislé, ale 

marginálně nezávislé nejsou (pokud bychom neuvažovali vliv správnosti přetlumočení, pak 

by veličiny subjektivita a tlumočení s listem I bez listu byly závislé, což by ovšem vedlo 

k mylnému závěru). 

G 2 
AB = 14,898 je menší než %2

12 (0.05) = 21,0261, takže s 95% pravděpodobností 

přijmeme hypotézu Ho, že platí model se dvěma interakcemi, a to (a) procento správnosti 

přetlumočení s tlumočením s listem I bez listu a (b) procento správnosti přetlumočení 

s procentem subjektivity. 

Výsledky pro jednotlivé projevy vyšly následovně: V projevu č. 1 s G 2 
AB = 14.04090 a 

v projevu č. 3 s G 2 
AB = 7.526527 jsme přijali stejnou hypotézu Ho jako výše, tj. vybrali 

jsme na 5% hladině významnosti model, ve kterém jsou zahrnuty hlavní efekty a dvě 

interakce druhého řádu - a to procento správnosti přetlumočení s tlumočením s listem I bez 

listu a procento správnosti přetlumočení s procentem subjektivity. V projevu č. 2 bylo 

možné tento model ještě více zredukovat, a to na model, který obsahuje jen jednu (mírnou) 

interakci mezi subjektivitou a správností přetlumočení (tj. subjektivita a tlumočení 

s listem I bez listu jsou nezávislé veličiny a taktéž tlumočení s listem I bez listu a správnost 

přetlumočení JSou nezávislé veličiny), s G 2 
AB = 10.68210 je menší než 

%2
16 (0.05) = 26.2962 na 5% hladině. 
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Tabulka 21- Kontingenční tabulka pro veličiny tlumočení bez listu, procento správnosti tlumočení, 

procento subjektivity ve větě u projevu č. 1 

I 
0-25% 

I 
26-50% 51-90% 91-100% 

0% 8 9 48 6 

0-5% 1 16 53 14 

5-10% 
I 

8 

I 
ll 

I 

70 
I 

30 

10-30% 4 13 48 27 

Tabulka 22 - Kontingenční tabulka pro veličiny tlumočení s listem, procento správnosti tlumočení, 

procento subjektivity ve větě u projevu č. 1 

0-25% 

I 

26-50% 

I 

51-90% 
ll 

91-100% 

0% 3 3 10 

I 
14 

0-5% 3 

I 

2 16 32 

I 

I 
5-10% 7 2 26 

I 
31 

10-30% 1 o 18 41 

Tabulka 23 - Kontingenční tabulka pro veličiny tlumočení bez listu, procento správnosti tlumočení, 

procento subjektivity ve větě u projevu č. 2 

0-25% 26-50% 

I 

51-90% 

I 

91-100% 

0% 5 1 6 6 

0-5% 14 ll 14 9 

5-10% 22 6 13 7 

10-30% 27 7 10 4 

Tabulka 24 -Kontingenční tabulka pro veličiny tlumočení s listem, procento správnosti tlumočení, 

procento subjektivity ve větě u projevu č. 2 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

0°/o 7 o 10 4 

0-5% 19 10 15 12 

5-10% 27 3 22 4 

10-30% 
ll 

27 
ll 

8 
I 

16 5 
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Tabulka 25 -Kontingenční tabulka pro veličiny tlumočení bez listu, procento správnosti tlumočení, 

procento subjektivity ve větě u projevu č. 3 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

0% 48 8 17 12 

0-5% 17 ll 13 4 

5-10% 37 10 12 6 

10-30% 21 4 15 5 

Tabulka 26 -Kontingenční tabulka pro veličiny tlumočení s listem, procento správnosti tlumočení, 

procento subjektivity ve větě u projevu č. 3 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

0% 25 6 28 25 

0-5% 

I 
6 

I 
4 

I 

22 13 

5-10%, 24 6 22 12 

10-30°/o 17 5 14 9 

3.5.2.2.4 Ovlivňuje veličina ročník předcházející vztahy? 

Nejprve se zaměřme na otázku, zda všeobecně studenti 5. ročniku přetlumočí text lépe 

než studenti 4. ročniku. Za tímto účelem budeme zkoumat nezávislost mezi ročnikem a 

správností přetlumočeni pomocí příslušné kontingenčni tabulky. 

Tabulka 27 - Správnost přetlumočení v závislosti na ročníku 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% součet 

4.ročník 257 68 260 196 781 

5.ročník 121 56 154 6El 411 

378 124 414 1248 2 

Tabulka 28 - Relativní četnost 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

4.ročník 0.32906530 0.08706786 0.33290653 0.25096031 

5.ročník 0.25910064 0.11991435 0.32976445 0.29122056 
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Protože %2 = 9.685929 je větší než %2
3 (0.05) = 7.81473, můžeme na 5% hladině 

významnosti zamítnout hypotézu Ho, že veličiny ročník a správnost přetlumočení jsou 

nezávislé. Míra závislosti činí 0.1423497. Šance, že student 5. ročníku přetlumočí správně 

danou větu je o 16 % (0,29 I 0,25) větší než u studenta 4. ročníku. Zkoumáme-li tuto 

závislost pro jednotlivé projevy, dojdeme k závěru, který potvrzuje obrázek ll . 
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Obrázek ll- Krabicový graf veličin ročník a procento správnosti přetlumočení pro jednotlivé 

projevy. 

V projevu č. 1 ( %2 = 0.2934498) jsou tyto dvě veličiny nezávislé, v projevu č. 2 

(% 2 = 18.38991) ač. 3 (% 2 = 16.02608) jsou závislé. Z obrázku ll vidíme, že v projevech 

č 2 a 3 studenti 5. ročníku přetlumočili text v průměru lépe než studenti 4. ročm'ku. Tyto 

rozdíly lze vysvětlit skutečností, že projev č. 1 byl snazší na přetlumočení než oba další 

projevy. Proto se u něj neprojevily rozdíly ve zkušenostech a dovednostech mezi studenty 

4. a 5. ročníku. 

Pokud budeme zkoumat závislost subjektivity na správnosti přetlumočení 

s přihlédnutím k ročm'ku, zjistíme následující výsledky. 

Pomocí log-lineárního modelu v trojrozměrných kontingenčních tabulkách jsme zjistili, 

že ať už pro všechny projevy dohromady nebo pro jednotlivé projevy zvlášť, je nejlepší 
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model vykazující shodu s daty na hladině 5 %model nezávislosti s následujícími dvěma 

interakcemi: interakce mezi ročníkem a správností přetlumočení a interakce mezi 

subjektivitou a správností přetlumočení. To znamená, že jsme zjistili, že s 95% 

pravděpodobností existuje podmíněná nezávislost mezi ročníkem a subjektivitou (za 

podmínky správnosti přetlumočení), tj. pokud nebudeme brát v úvahu veličinu správnost 

přetlumočení, budou veličiny ročník a subjektivita závislé, což by byla chybná analýza. 
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Obrázek 12- Závislost procenta subjektivity na procentu správnosti přetlumočení pro jednotlivé 

ročníky 

Obrázek 12 ukazuje, že pro malé procento subjektivity ve větě roste správnost 

přetlumočení a že studenti z 5. ročníku přetlumočí daný text v průměru o 6 % lépe než 

studenti 4. ročníku. 

Vzhledem k tomu, že počet vět s procentem subjektivity větším než 20 %je velice 

malý, mají statistické výsledky v této části grafu nízkou vypovídající hodnotu. 
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Obrázek 13 -Závislost procenta subjektivity na procentu správnosti přetlumočení pro jednotlivé 

ročníky v projevu č . 1 

V projevu č. 1 se ukazuje, že studentům z 5. ročníku subjektivita při překladu nijak 

zvlášť nepomáhala, zatímco studentům ze 4. ročníku ano. Výsledky jsou ovšem opět 

zkresleny malým počtem vět s procentem subjektivity překračujícím 20 %. 
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Obrázek 14- Závislost procenta subjektivity na procentu správnosti přetlumočení pro jednotlivé 

ročníky v projevu č. 2 

V projevu č. 2 přetlumočili studenti z 5. ročníku daný text v průměru cca o 10 %lépe 

než studenti ze 4. ročníku a s rostoucí subjektivitou ve větě klesá správnost přetlumočení u 

obou ročníků. 
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Obrázek 15 -Závislost procenta subjektivity na procentu správnosti přetlumočení pro jednotlivé 

ročníky v projevu č. 3 

Obrázek 15 ukazuje, že v projevu č. 3 subjektivita pomohla studentům 5. ročníku, 

zatímco studentům 4. ročníku byla na škodu. 

Zkoumání proměnné subjektivita má ovšem u všech výše provedených analýz, ať už 

byla tato proměnná měřena čistě v závislosti na správnosti tlumočení, nebo i se 

zohledněním druhé proměnné (list resp. ročm'k), jedno společné: U jednotlivých projevů 

byly určité závislosti zjištěny. Průběh těchto závislostí je však u jednotlivých projevů 

odlišný nebo dokonce protichůdný. Vzhledem k nízké míře závislosti, která platí pro 

všechny tyto analýzy, se zdá, že výsledky byly do značné míry ovlivněny jinými faktory, 

jako např. rychlostí nebo syntaxí projevu. Zdá se, že samotná subjektivita je natolik slabý 

faktor, že v porovnání s jinými faktory výsledek tlumočení výrazněji neovlivňuje. O tom 

svědčí i celkové analýzy provedené na úrovni vět pró všechny projevy dohromady, které 

měly vyhladit faktory specifické pro jednotlivé projevy (viz obrázek 4, obrázek 7, obrázek 
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12). Obrázek 12 tedy potvrzuje hypotézu, že poměr mezi výsledky tlumočení různých typů 

projevů bude u studentů 4. a 5. ročníku stejný a současně vyvrací hypotézu o vlivu 

subjektivity na výsledek tlumočení. 

Hypotéze o pozitivním vlivu subjektivity na tlumočení by tedy odpovídal pouze 

výsledek u projevu č. 1. Nakolik je domněnka, že v tomto projevu byl faktor subjektivity 

nejlépe měřitelný, protože se zde nevyskytovaly faktory způsobující velkou obtížnost 

z hlediska tlumočení, odůvodněná, by bylo nutné prověřit v jiném experimentu, kde by 

byly např. tlumočeny ad hoc vytvořené věty obsahující velký podíl subjektivity. 

Pokud budeme zkoumat závislost mezi tlumočením s listem I bez listu a správností 

přetlumočení s přihlédnutím k ročru'ku, zjistíme následující: 
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Obrázek 16 - Krabicový graf závislosti veličin tlumočení s listem I bez listu, ročník a procento 

správnosti přetlumočení pro všechny projevy dohromady a pro jednotlivé projevy 

samostatně 
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V log-lineárním modelu Gak pro celek, tak samostatně pro jednotlivé projevy) se 

ukázalo, že jedině saturovaný model je vyhovující pro statistické zpracování našich dat. To 

znamená, že všechny tři veličiny jsou navzájem závislé. To dokazuje i obrázek 16, který 

zachycuje krabicové grafy pro všechny projevy dohromady a pro jednotlivé projevy zvlášť. 

Vidíme, že všeobecně nejlépe přetlumočí daný text studenti z 5. ročníku s listem a 

nejhůře studenti ze 4. ročníku bez listu. 

Tabulka 29- Správnost přetlumočení, 4. ročník 

0-25% 26-50% 51-90% 91-1 

bez listu 142 68 118 89 

s listem 115 142 107 5 

Tabulka 30 - Správnost přetlumočení, 5. ročník 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

bez listu 70 32 77 41 

s listem 51 24 77 95 

Tabulka 31- Relativní četnosti, 4. ročník 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

bez listu 0.3622449 0.2933674 0.1096939 0.0637755 

s listem 0.3033419 0.3650386 0.2287918 0.2750643 

Tabulka 32- Relativní četnosti, 5. ročník 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

bez listu 0.3181818 0.2318182 0.1454545 0.1090909 

s listem 
I 0.311740911 0.31174091 0.1659919 0.3846154 

Z tabulky relativních četností můžeme zjistit, jaká je šance velmi dobrého přetlumočení 

(91-100%) . Porovnáme-li tyto šance, zjistíme, že tato šance je o 83 %větší u studentů 5. 

ročníku než u studentů ze 4. ročníku (0.11 I 0.06 = 1.86), pokud obě dvě skupiny tlumočí 

bez listu, a o 35 %větší (0.38 I 0.28 = 1.35), pokud obě dvě skupiny tlumočí s listem. O 

367 % (0.28 I 0.06 = 4,67) mají větši šanci na velmi dobré přetlumočení studenti tlumočící 

s listem oproti studentům tlumočícím bez listu, pokud jsou ze 4. ročníku, a o 245% (0.38/ 
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0.11 = 3.45), pokud jsou z 5. ročníku. Z toho lze usoudit, že větší vliv na správné 

tlumočení má faktor tlumočení s listem I bez listu než ročník. 

Těmito výsledky se potvrzuje správnost hypotézy vyslovené v kapitole 3.1.3, a sice, že 

"rozdíly mezi výkony jednotlivých studentů 4. ročníku v rámci tlumočení s listem a bez listu 

budou v obou případech shodné s rozdíly mezi studenty 5. ročníku nebo větší". Jedná se 

tedy o dvě skupiny účastníků, pro které platí podobné statistické zákonitosti a jejichž 

vyhodnocení v rámci společné množiny bylo přínosné, protože vedlo ke zvýšení objemu 

dat a tím pádem i k vyšší validitě experimentu. 

Rovněž se potvrdilo, že u studentů 5. ročníku je "možné očekávat větší vyrovnanost 

znalostí relevantních pro výsledek tlumočení" (viz kap. 3.1.3), což je patrné z menšího 

rozpětí kvartilu vztahujícího se na studenty 5. ročníku. 

Projev č. 1 

Tabulka 33- Projev č. 1, relativní četnosti, 4. ročník 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

bez listu 0.0857142 0.0714285 0.4214285 0.42142857 

s listem 0.0863309 0.0359712 0.3741007 0.50359712 

Tabulka 34- Projev č. 1, relativní četnosti, 5. ročník 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

bez listu 0.1285714 0.1000000 0.5142857 0.2571429 

s listem 0.0285714 0.0285714 0.2571428 0.68571429 

Porovnáním zjistíme, že studenti 5. ročníku mají oproti studentům ze 4. ročníku o 39% 

větší šanci na velmi dobré přetlumočení, pokud obě dvě skupiny tlumočí bez listu, a o 

36 %, pokud obě dvě skupiny tlumočí s listem. O 20 %mají větší šanci na zcela správné 

přetlumočení studenti tlumočící s listem oproti studentům tlumočícím bez listu, pokud jsou 

ze 4. ročníku, a o 167% v případě, že jsou z 5. ročníku. V projevu č. 1 se tedy zejména u 

studentů z 5. ročníku výrazně projevila důležitost listu při tlumočení. Ačkoliv je tento 

projev stejně jako další projevy specifický dalšími faktory, projevila se zde zřejmě větší 

schopnost studentů 5. ročníku využít list. 
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Projev č. 2 

Tabulka 35- Projev č. 2, relativní četnosti, 4. ročník 

bez listu 

s listem 0.3981481 0.1018519 

Tabulka 36- Projev č. 2, relativní četnosti, 5. ročník 

0-25% 26-50% 

bez listu 0.2037037 0.0740740 

s listem 0.4567901 0.1234568 

51-90% 

0.3703703 

0.2469136 

91-100% 

0.06481481 

0.1018519 

91-100°/o 

0.35185185 

0.1728395 

Porovnáme-li šance, zjistíme, že o 542 % větší šanci na správné přetlumočení mají 

studenti z 5. ročníku oproti studentům 4. ročníku, pokud obě dvě skupiny tlumočí bez listu, 

a o 69 %, pokud obě dvě skupiny tlumočí s listem. O 57 % mají větši šanci na zcela 

správné přetlumočení studenti tlumočící s listem oproti studentům tlumočícím bez listu, 

pokud jsou ze 4. ročníku, a o 51 %v případě studentů 5. ročníku. V projevu č. 2 lze vidět, 

že studenti 5 .ročníku nedokázali vhodně zúročit možnosti tlumočení s listem a že bez listu 

přetlumočili tento projev mnohem lépe. To, že list u tohoto projevu nebyl výhodou, rovněž 

ukazuje obrázek 6. Možnou příčinou je, jak již bylo uvedeno, složitá syntax a z toho 

vyplývající zhoršená možnost souběžného sledování listu a ústního projevu. V případě 

tohoto projevu bylo vhodnou strategií zaměření se na podstatné složky sdělení a 

vynechání vedlejších informací. Toto rozdělení na podstatné a podružné však list spíše 

znesnadňoval. 

Projev č. 3 

Tabulka 37- Projev č. 3, relativní četnosti, 4. ročník 

I 0-25% 26-50% I 51-90% 91-100% 

bez listu 0.5069444 0.0833333 0.2500000 0.15972222 

s listem 0.4225352 0.0633802 0.3309859 0.18309859 
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Tabulka 38- Projev č. 3, relativní četnosti, 5. ročník 

0-25% 26-50% 51-90% 91-100% 

bez listu 0.5208333 0.2187500 0.2187500 0.04166667 

s listem 0.12500 0.12500 0.40625 0.34375 

Porovnáme-li šance, zjistíme, že o 88% větší šanci na zcela správné přetlumočení mají 

studenti z 5. ročníku oproti studentům ze 4. ročníku, pokud obě dvě skupiny tlumočily 

s listem. U projevu č. 3 se ukazuje, že studenti 4. ročníku nedokázali využít tlumočení 

s listem, kdežto studentům z 5. ročníku list velice pomohl. 

Dále pro úplnost uvádíme grafy zobrazující vzájemné působení faktorů ročník, list a 

subjektivita. Domníváme se, že zde ovšem platí stejné pravidlo jako pro předcházející 

grafy znázorňující pouze vliv faktorů ročník a subjektivita a sice, že subjektivita má na 

výsledek zanedbatelný vliv, což je patrné ze souhrnného grafu pro všechny projevy, a že 

závislosti zjištěné u jednotlivých projevů jsou specifické pro tyto projevy a jako takové 

jsou ve společném grafu vyhlazeny. 
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Souhrnný obrázek 17 ukazuje, že v průměru nejhůře tlumočili studenti ze 4. ročníku bez 

listu a nejlépe (cca o 13 %) studenti z 5. ročníku s listem. Dále je zřetelné, že studenti z 5. 

ročníku zvládli v průměru tlumočení lépe než studenti ze 4. ročníku a že studenti těžili při 

tlumočení z přítomnosti listu. 
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skupiny studentů 
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U projevu č. 1 je vidět, že subjektivita pomohla při tlumočení všem uvedeným 

skupinám. Klesající trend pro subjektivitu nad 17 % u skupiny 5. ročník bez listu 

nemůžeme brát vzhledem k malému počtu případů jako statisticky významný. 
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V projevu č. 2 klesá s rostoucím procentem subjektivity u všech skupin úspěšnost 

přetlumočení. 
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v projevu č. 2 pro jednotlivé skupiny studentů 
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U projevu č. 3 je vidět, že nejlépe v průměru tento projev přeložili studenti z 5. ročníku 

používající list. 
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Obrázek 20- Závislost procenta správnosti přetlumočení na procentu subjektivity 

v projevu č. 3 pro jednotlivé skupiny studentů 

3.5.2.2.5 Které faktory ovlivňují výrazněji jednotlivé druhy ztrát? 

U jednotlivých druhů nedostatků jsou níže konstatovány hlavní faktory, které způsobují 

ztráty. Vzhledem k tomu, že v řadě případů nejsou hranice mezi jednotlivými nedostatky 

ostré a tyto faktory byly určeny především pro objektivnější stanovení úspěšnosti 

přetlumočení jednotlivých vět, nejsou vazby mezi jednotlivými druhy ztrát a faktory 

detailněji rozebírány. 

V 30 % přeložených vět byla úspěšnost přetlumočení ohodnocena méně než 25 %, 

naopak 19% přetlumočených vět bylo ohodnoceno jako 100% správně přetlumočených. 
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3.5.2.2.5.1 Nedodržení obsahové koherence 

Průměrná hodnota ztráty kvůli nedodržení obsahové koherence ve všech projevech 

dosahuje 10,36 %. V 6,6 % přeložených vět se vyskytuje ztráta nedodržením obsahové 

koherence překračující 75 %. Ztráta způsobená obsahovou inkoherencí nezávisí 

významněji na tlumočení s listem I bez listu a na subjektivitě ve větě. U studentů 

z 5. ročníku byla koheze dodržena nepatrně více než u studentů ze 4. ročníku, což souvisí 

s jejich většími zkušenostmi. Největší ztráty způsobené nedodržením koherence byly 

zaznamenány v projevu č. 2, protože tento projev je nejtěžší z hlediska logického 

pochopení. 

3.5.2.2.5.2 Ztráty způsobené vynecháním 

Průměrná hodnota ztráty způsobené vynecháním ve všech projevech dosahuje 22,89 %. 

V 19 % přeložených vět se vyskytuje ztráta způsobená vynecháním větší než 75 %. 

V případech tlumočení bez listu je ztráta způsobená vynecháním přibližně o 1 O % vyšší. U 

studentů 4. ročníku je ztráta způsobená vynecháním o cca 15% vyšší než u studentů 

5. ročníku. Do 5% podílu subjektivity ve větě ztráta způsobená vynecháním klesá, poté má 

rostoucí trend. Nejmenší ztráta způsobená vynecháním je v projevu č. 1, o cca 8 %vyšší je 

v projevu č. 2 a cca o dalších 20 %v projevu č. 3. To je dáno zejména velkou rychlostí 

přednesu obou posledně uvedených projevů a především u projevu č. 3 i velkou informační 

hutností. 

3.5.2.2.5.3 Oslabení I zobecnění I změna intenzity 

Průměrná ztráta způsobená oslabením I zobecněním I změnou intenzity ve všech 

projevech dosahuje hodnoty 0,78 %. V 99% přeložených vět je tento druh ztráty menší 

než 25 %. Tento faktor nezávisí významně na žádné sledované veličině. 

3.5.2.2.5.4 Ztráty způsobené substitucí 

Průměrná hodnota veličiny "ztráta způsobená substitucí" dosahuje 4 %. Pouze v 1,5 % 

přeložených vět se vyskytuje ztráta způsobená substitucí větší než 75 %. V projevu č. 1 je 

ztráta způsobená substitucí nejnižší, protože zde jsou studenti schopni nacházet 
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odpovídající náhradní řešení, která neprotiřečí smyslu originálu, což je u projevů č. 2 a 3 

náročnějších z hlediska recepce těžší. 

3. 5.2.2. 5. 5 Přidání informace 

Průměrná hodnota veličiny přidání informace dosahuje 0,19 % a jen v 1,4% případů 

nabývá jiné hodnoty než O %. Tato veličina se tedy u zjištěných dat téměř nevyskytuje a 

nemá proto smysl ji pro účely tohoto experimentu sledovat. 

3.5.2.2.5.6 Nedodržení koheze 

Průměrná hodnota ztráty dosahuje 0,5% a jen v 5,5% případů nabývá jiné hodnoty než 

nulové. Nijak významně nezávisí na žádné sledované veličině. 

3.5.2.2.5. 7 Lexikální neobratnosti 

Průměrná hodnota dosahuje 2,78 %a v 0,7 %přeložených vět se vyskytuje lexikální 

neobratnost větší než 75 %. Největší počet a závažnost lexikálních neobratnosti byly 

zaznamenány v projevu č. 2, což souvisí s největší stylistickou diferenciovaností tohoto 

proJeVU. 

3.5.2.2.5.8 Formulační neobratnosti 

Průměrná hodnota dosahuje 0,48 %. V 99,6 % přeložených vět se vyskytují formulační 

neobratnosti menší než 25 %. Nijak významně nezávisí na žádné sledované veličině. 
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4 Závěr 

4.1 Shrnutí výsledků 

Zjistili jsme, že správnost přetlumočení závisí na tom, zda se tlumočí s listem či bez 

listu, a na ročníku studia a dále že závislost na veličině tlumočení s listem I bez listu je 

mezi uvedenými závislostmi největší. Dále můžeme konstatovat, že veličiny ročník a 

tlumočení s listem I bez listu jsou navzájem závislé. Tyto poznatky jsou v souladu 

s hypotézami stanovenými před provedením experimentu. 

Naopak vyvráceny byly první dvě hypotézy poté, co jsme zjistili, že subjektivita 

nezávisí významně na veličinách tlumočení s listem I bez listu a ročník. Všeobecně tedy 

sice nebyla statisticky prokázána závislost mezi subjektivitou ve větě a tlumočením 

s listem I bez listu, ale v jednotlivých případech jsme zachytili určité trendy v závislosti na 

ročníku a tlumočení s listem I bez listu. 

Vyberme ty nejzřetelnější: V projevu č. 1 (obrázek 18) se u studentů ze 4. ročníku 

tlumočících bez listu zvyšuje s rostoucí subjektivitou i správnost přeložení dané věty. 

V projevu č. 2 (obrázek 19) klesá s rostoucí subjektivitou u studentů 5. ročníku tlumočících 

bez listu správnost přeložení dané věty a v projevu č. 3 (obrázek 20) u studentů z 

5. ročníku tlumočících bez listu spolu se zvyšující se subjektivitou roste i správnost 

přeložení dané věty. Skutečnost, že míra závislosti mezi subjektivitou a výsledkem 

tlumočení je relativně nízká a že trendy závislosti mezi subjektivitou a listem jsou u 

jednotlivých projevů různé, může být dána dvěma příčinami. Zaprvé se lze na 

základě různých závislostí mezi subjektivitou a listem resp. úspěšností tlumočení u 

jednotlivých projevů domnívat, že výsledek tlumočení ovlivnily jiné, relevantnější faktory 

jako např. rychlost projevu, rozvitost syntaxe nebo informační nasycenost. Druhým 

možným závěrem je, že subjektivita se na úspěšnosti tlumočení projevuje různě právě 

v závislosti na těchto faktorech. Za pravděpodobnou pokládáme spíše první možnost. 

Přínos práce spatřujeme v prokázání závislosti mezi ročníkem studia, tlumočením 

s listem I bez listu a výsledkem tlumočení. Statistické prokázání této závislosti umožnilo 

dle našeho názoru obhájit výběr studentů coby validních účastníků experimentu. 

Domníváme se, že obdobně lze v budoucnosti testovat vhodnost zvolených účastru'ků i u 

jiných experimentů. 
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Dále se domníváme, že i přes neprokázání závislosti mezi subjektivitou a listem se 

osvědčilo vyhodnocování zvoleného faktoru, v našem případě subjektivity, listu a ročníku 

nejen na úrovni jednotlivých projevů, ale i na úrovni všech projevů dohromady, což bylo 

možné díky zvolení věty jako nejnižší jednotky pro statistickou analýzu. Právě tímto 

způsobem jsme byli schopni zjistit společný jmenovatel pro jev subjektivity, a sice 

nerelevantnost tohoto faktoru při jakýchkoliv analýzách všech projevů společně. 

Domníváme se, že i tento přístup lze v budoucnosti aplikovat u dalších prací pro snížení 

vlivu předem nedefinova(tel)ných faktorů specifických pro jeden určitý projev. 

Možnost dalšího výzkumu navazujícího na tuto práci vidíme ve dvou oblastech. Za prvé 

je možné dále zkoumat proměnnou subjektivity, což je podle našeho názoru nejlépe 

proveditelné jejím odizolováním od ostatních faktorů, a to například vytvořením ad hoc vět 

s velkým podílem subjektivity, který se v autentickém textu většinou nevyskytuje, ale je 

vhodný pro změření vlivu této proměnné, a za druhé v dalším zkoumání proměnných 

vyskytujících se při simultánním tlumočení podle zde uvedené nebo podobné metodiky. 
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RESUMÉ 

Tato teoreticko-empirická práce zkoumá závislost mezi listem, subjektivitou a zkušenostmi 

tlumočníka při simultánním tlumočení. V teoretické části práce byl zmapován dosavadní 

výzkum v této oblasti a zkoumaná problematika byla zařazena do celkového paradigmatu 

translatologie. V rámci translatologického modelu Heidemarie Salevské jsme se pokusili 

identifikovat a ohraničit hlavní proměnné, které se vyskytují při simultánním tlumočení 

s listem. Poté jsme v návaznosti na dosavadní výzkum detailně popsali faktory list a 

subjektivitu a u druhého jmenovaného faktoru jsme rovněž provedli jeho kategorizaci 

nutnou pro analýzu jednotlivých textů. V empirické části práce jsme na základě známých 

poznatků o hlavních faktorech tlumočení a na základě analýzy všech projevů formulovali 

hypotézu o závislosti mezi faktory list a subjektivita na úrovni jednotlivých projevů a pro 

všechny projevy dohromady. Dále jsme formulovali podpůrnou hypotézu o závislosti mezi 

listem, subjektivitou a ročníkem (pokročilostí) studenta. Po provedení experimentu a 

obodování jednotlivých tlumočnických výkonů, jehož základem je model hodnocení 

popsaný v této práci, jsme přikročili ke statistickému ověřování uvedených hypotéz. 

Hypotéza o závislosti mezi listem a subjektivitou byla zamítnuta na základě odlišného 

průběhu závislostí u jednotlivých projevů a nízké nebo nulové míry těchto závislostí při 

analýze pro všechny projevy dohromady. Důvodem je zanedbatelný vliv faktoru 

subjektivita na výsledek tlumočení nebo závislost vlivu subjektivity na jiných faktorech, 

což může být předmětem dalšího výzkumu. Naopak vzájemnou závislost mezi využitím 

listu, ročníkem studia a výsledkem tlumočení se podařilo prokázat. 
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ABSTRACT 

This theoretical-empirical work is focused on the dependence between the variables "paper 

copy of the speech" and "subjectivity" in simultaneous interpreting. In the theoretical part 

of this thesis, the hitherto research in this field has been covered and the explored questions 

ha ve been categorized within the paradigm of translation studies. Within the framework of 

the translational model by Heidemarie Salevsky, an attempt was made to identify and 

confine the major variables that occur in simultaneous interpreting with a paper copy ofthe 

speech. Then, based on past research on this subject, a detailed description was made ofthe 

factors paper and subjectivity. In addition, a categorization ofthe types of subjectivity was 

made for the analysis of the individua! papers. In the empirical part of this work, based on 

the available knowledge of the main factors and on the analysis of all speeches, a 

hypothesis was formulated on the dependence between the factors paper and subjectivity 

for the individua! speeches and for all speeches jointly. Furthermore, an auxiliary 

hypothesis was formulated on the dependence between paper, subjectivity and the 

studenťs class level (proficiency). After conducting the experiment and evaluating the 

individua! interpreting performances based on the evaluation method described in this 

work, the individua! hypotheses were subjected to validation. The hypothesis on the 

dependence between paper and subjectivity was rejected because there was no uniform 

correlation between the dependencies in the individua! speeches. Another reason for the 

rejection ofthis hypothesis was dueto the low or zero degree ofthese dependencies when 

analyzing all speeches together. The reason for this lack of dependency is the negligible 

impact of the subjectivity factor on the outcome of the interpreting, or possibly the 

dependence ofthe subjectivity factor on other factors which could be the subject offurther 

research. However, the dependence between paper, the studenťs class level and the 

interpreting outcome was successfully proven. 
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PŘÍLOHY 

Příloha I obsahuje listy s hodnocením tlumočení účastníků experimentu. 

Vyhodnocovací listy jsou seřazeny v pořadí od projevu č. 1 až po projev č. 3. 

Přílohu II tvoří texty projevů určené jako podklad pro řečníky. 

Příloha III obsahuje skutečné znění pronesených projevů včetně vyznačených 

prostředků subjektivity a změn oproti listu. 

Kazety s nahrávkami originálů a tlumočnických výstupů byly odevzdány spolu s jedním 

vyhotovením diplomové práce na sekretariátu ÚTRL a jsou k dispozici v knihovně tamtéž. 
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