
Posudek na magisterskou diplomovou práci z jazyka německého 

 

Karolína Kousalová 
 

Franz Pöchhacker – přední rakouský translatolog (teoretická studie) 
  

Franz Pöchhacker – A Leading Austrian Translation Studies Scholar (theoretical study) 

 

 UK FF ÚTRL Praha, září 2013 

____________________________________________________________ 

 

 Diplomová práce Karolíny Kousalové má charakter teoretické deskriptivní studie a  

jejím cílem je zmapovat, analyzovat a zhodnotit dílo a přínos současného předního 

rakouského teoretika tlumočení Franze Pöchhackera. Práce chronologicky sleduje vývoj 

Pöchhackerova výzkumu a jednotlivé oblasti jeho zaměření, jakož i teoretické výzkumné 

přístupy. Tematicky tak tato DP vhodně navazuje na magisterské práce o dalších výrazných 

zahraničních osobnostech či směrech výzkumu v translatologii, které byly na Ústavu 

translatologie FF UK v Praze napsány a obhájeny v předchozích letech. Je to první 

magisterská diplomová práce, která byla napsána v češtině o díle F. Pöchhackera.  

 Diplomová práce má 103 stránek (+ přílohy) a můžeme říci, že je rozdělena, kromě 

Úvodu, Závěru a bibliografie, do šesti hlavních nosných tematických kapitol, jež se dále dělí 

na řadu podkapitol a částí. Nejdříve získáme základní informace o Pöchhackerově životě a 

jeho dosavadním akademickém působení. Přehledným způsobem diplomantka vyjmenovává 

hlavní události a teorie, které ovlivnily formování Pöchhackerových názorů a postojů a které 

využil jako východiska pro svou vlastní akademickou dráhu (teorie skopos a teorie 

translačního jednání). Další kapitola pak sleduje Pöchhackerovy publikace chronologicky. 

Struktura DP se z velké části inspiruje jednotlivými autorovými monografiemi a články, 

otištěnými ve sbornících a časopisech. Následující kapitola představuje Pöchhackerovo 

teoretické i empirické dílo v oblasti konferenčního simultánního tlumočení, definuje pojem 

hypertext, který představuje pohled F. Pöchhackera na simultánní tlumočení 

z makroprocesuálního hlediska a zohledňuje jednotlivé účastníky tohoto komunikačního aktu. 

Zároveň zde prezentuje i jeho víceúrovňový model teoretického rámce a 2 ½ D model 

translačního jednání během simultánního tlumočeni. V další kapitole diplomantka podrobně 

zpracovala Pöchhackerův přínos v oblasti hodnocení kvality tlumočení a představuje jím 

navrhované konkrétní parametry hodnocení a jeho obecný pohled na subjektivitu hodnocení a 

potřebu hodnocení kvality z nejrůznějších úhlů. Pátá kapitola se pak zabývá komunitním 

tlumočením, které je jednou z hlavních oblastí  Pöchhackerova zájmu. Kapitola představuje 

jeho empirický výzkum v oblasti komunitního tlumočení z hlediska očekávání pracovníků ve 

zdravotnictví a dvě případové studie, které analyzují případy, kdy komunikaci mezi lékařem a 

pacientem zprostředkovává tlumočník laik. Zároveň tato část DP uvádí i širší kontext 

problematiky komunitního tlumočení a reakce odborné komunity a rakouských médií na 

Pöchhackerův výzkum. Šestá kapitola shrnuje pohled Pöchhackera na paradigmata uvažování 

o tlumočení, na jednotlivé teoretické modely a proudy v současném tlumočnickém výzkumu. 

DP zde také zmiňuje Pöchhackerovu definici tlumočení a jeho kategorizaci, pojem memů a 

supermemů, jeho dělení modelů tlumočení a některé další dílčí oblasti jeho akademického 

zájmu. Závěr práce se pak snaží shrnout Pöchhackerovu rozsáhlou tvorbu tematicky a její 

přínos pro vývoj tlumočení jako vědní disciplíny. Za hlavní přednosti Pöchhackerova díla 

považuje diplomantka zcela správně jeho integrující přístup a snahu o interdisciplinární 

spolupráci. 



K obsahové stránce diplomové práce nemám žádné připomínky. S potěšením musím 

konstatovat, že mé silné obavy, které jsem v některých fázích zrodu a psaní této DP měla, 

když mi K. Kousalová postupně předkládala ke konzultacím své jednotlivé napsané kapitoly a 

části (jež na sebe pochopitelně nenavazovaly) a měla zároveň plno starostí a problémů 

s německou translatologickou terminologií i novotvary F.Pöchhackera, se zcela rozptýlily. 

Diplomantka věnovala přípravě této diplomové práce velmi mnoho času, dala si s jejím 

psaním značnou práci a prostudovala obrovské množství materiálu. 

K formální stránce mám pouze drobnou poznámku k několika zbytečným překlepům 

(vyznačeny v textu) a někdy je z formulací poněkud přece jenom „vidět“, že se za nimi skrývá 

německý originál. 

 Práce Karolíny Kousalové splňuje všechny náležitosti magisterské diplomové práce, je 

napsaná skutečně samostatně a poctivě, působí logicky a uceleně. Způsobem zpracování dané 

problematiky diplomantka prokázala, že velmi dobře zvládla veškerou odbornou literaturu, že 

s prostudovanou literaturou dovede výborně pracovat, je schopna jednotlivé úvahy, názory a 

poznatky velmi dobře utřídit, předložit a systematizovat. V této souvislosti oceňuji i tu 

skutečnost, že K. Kousalová při přípravě této DP byla schopna získat stipendium a 

vycestovala na měsíční studijní pobyt do Vídně, aby mohla osobně konzultovat s prof. 

Pöchhackerem a zúčastnit se jeho přednášek. Chci rovněž vyzdvihnout rozsáhlou bibliografii 

(nejen děl F. Pöchhackera) uvedenou v závěru diplomové práce. 

 Diplomovou práci Karolíny Kousalové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm 

výborně.  O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.  
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