
Posudek bakalářské práce Lenky Vaněčkové 

Vliv tlumočení na kvalitu operativní paměti u tlumočníků českého znakového jazyka 

Téma bakalářské práce si L. Vaněčková zvolila po zralé úvaze, práce ukazuje, že autorka věděla, čím 

se chce zabývat. V mnoha místech práce si evidentně uvědomila, co by bylo možné ještě do práce 

zahrnout, ale jelikož se jednalo pouze o bakalářskou práci s  daným rozsahem, rozumně se rozhodla 

držet se jen zadání, avšak již průběžně naznačovala další otázky a směr dalšího případného výzkumu. 

Po teoretickém úvodu, v rámci kterého autorka popisuje charakteristiky tlumočení jako procesu a 

specifika tlumočení českého znakového jazyka, brzy přechází k tématu paměti, následně i konkrétně 

pracovní paměti, kterou posléze nahlíží skrze tlumočnický proces prováděný tlumočníky českého 

znakového jazyka. 

 Celou praktickou část práce pak tvoří kvalitativní výzkum – testování pracovní paměti na 

skupině tlumočníků českého znakového jazyka, tlumočníků mluvených jazyků a kontrolní skupině ne-

tlumočníků pomocí dvou uvážlivě vybraných testů: Reading Span testu a Corsiho testu. Na základě 

výsledků testování se autorka pokouší potvrdit/ vyvrátit hypotézu: Tlumočení má pozitivní vliv na 

kvalitu pracovní paměti tlumočníků českého znakového jazyka. 

Práce se mi zdá velmi přínosná. Jednak tím, že shrnuje dosavadní výsledky výzkumy související 

s tématem v české, resp. v zahraniční literatuře. Uvádí základní předpoklady, s nimiž pracují 

neurolingvistické výzkumy zaměřené na zpracování jazyka v mozku, aktivace neuronů během 

produkce, recepce a komprehenze jazyka. Naznačuje směřování neurolingvistických výzkumů 

zabývajících se lateralizací znakových jazyků. 

Jelikož jsme v průběhu zpracovávání práce živě konzultovaly, studentka spolupracovala s dalšími 

odborníky z oboru, k práci mám jen několik dílčích otázek / poznámek (uvádím je zde 

„chronologicky“), prosím, aby se k nim diplomantka při obhajobě vyjádřila. 

- Na s. 33 autorka uvádí, že bude vycházet z modelu fungování pracovní paměti Alana Baddeleyho a 

jeho kolegy Grahama Hitche. Proč  se rozhodla právě pro tento model? Vyhovuje z nějakého důvodu 

lépe popisu procesu tlumočení znakových jazyků? 

- Na s. 40 uvádí, že zajímavostí studie J. Kyla je mimo jiné skutečnost, že parametry znaku mají vliv na 

vybavování, a to hlavně u rodilých uživatelů britského znakového jazyka. Místo artikulace nese 

zřejmě nejvíce informací pro vnitřní reprezentaci v paměti (Kyle, 1986, str. 41). Může diplomantka na 

základě svých dosavadních zkušeností formulovat závěry na příkladu z českého znakového jazyka? Je 

podle ní možné očekávat stejně zajímavý závěr i u uživatelů českého znakového jazyka? 

- Na s. 62 studentka shrnuje, že ve všech použitých testech vyšli ne-tlumočníci lépe než obě skupiny 

tlumočníků. Jaké mohou být důvody těchto překvapivých výsledků s odstupem času? 

Práce je na dobré odborné úrovni (studentka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, 

závěry aplikovat v praktických otázkách souvisejících se znakovým jazykem), jazykově je také více 

méně v pořádku, autorka stylizuje text v souladu s požadavky na odborné texty kladené, je velmi 

vstřícná ke čtenáři. 



Závěr: Bakalářská práce Lenky Vaněčkové Vliv tlumočení na kvalitu operativní paměti u tlumočníků 

českého znakového jazyka je první rozsáhlejší sondou do oblasti související s pamětí a modalitou 

používaného jazyka, zde v práci konkrétně v procesu tlumočení českého znakového jazyka.  

V průběhu práce studentka vznáší mnoho otázek, na které sice neodpovídá, ale naznačuje, jakým 

směrem by se měl případný výzkum ubírat. 

Práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a může být podkladem k obhajobě. 
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