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Anotace  

 

Teoretická diplomová práce se zabývá dílem teoretika tlumočení Franze Pöchhackera. 

Práce představuje Pöchhackerova východiska a analyzuje jeho teoretickou tvorbu 

i empirický výzkum v hlavních oblastech teoretikova zájmu. V chronologické 

posloupnosti tak zachycuje Pöchhackerovu práci v oblasti konferenčního simultánního 

tlumočení, pojímaného jako komplexní jednání, vývoj jeho zájmu o kvalitu tlumočení 

a komunitní tlumočení a rovněž Pöchhackerův pohled na tlumočení jako vědní 

disciplínu a její dělení dle nejrůznějších parametrů. Práce rovněž poskytuje přehled 

nejvýznamnějších kritických reakcí na Pöchhackerovu tvorbu. 

Klíčové pojmy: Franz Pöchhacker, interdisciplinarita, integrující pojetí, hypertext, 

kvalita tlumočení, komunitní tlumočení, memy tlumočení, 2½D model tlumočení 

 

 

Abstract 

 

This theoretical thesis focuses on the works of interpreting theorist Franz Pöchhacker. 

It examines the theoretical underpinnings of his work and analyses both his theoretical 

work and empirical research in his main fields of interest. Following a chronological 

order, the thesis covers Pöchhacker´s work in the field of conference simultaneous 

interpreting, which he perceives as a complex action, the development of his interest in 

quality assessment in interpreting and community interpreting, as well as Pöchhacker´s 

view of Interpreting Studies and its classification according to various parameters. 

The thesis also provides an overview of the most significant critical reactions to 

Pöchhacker´s work.  

 

Key words:  Franz Pöchhacker, interdisciplinary approach, integrating approach, 

hypertext, quality in interpreting, community interpreting, interpreting memes, 2½D 

interpreting model 
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1 Úvod 

Cílem této diplomové práce je zmapovat dílo předního současného teoretika tlumočení 

Franze Pöchhackera. Formou teoretické deskriptivní studie bude práce chronologicky 

sledovat vývoj Pöchhackerova výzkumu s ohledem na oblasti jeho zaměření a teoretické 

výzkumné přístupy. Stranou zájmu práce zůstává Pöchhackerova vlastní tlumočnická 

kariéra, hlavní důraz je kladen na jeho dílo teoretické. 

Pokud je nám známo, nevznikla dosud v češtině žádná ucelená monografie či 

diplomová práce věnující se Pöchhackerovu dílu. Předkládaná práce se však může na 

Ústavu translatologie FF UK zařadit mezi diplomové práce o dalších výrazných 

osobnostech teorie tlumočení jako např. Danielu Gilovi, Danice Seleskovitchové či 

o některých německých či španělských teoreticích. Přidanou hodnotou práce by měla 

být skutečnost, že nabídne studentům tlumočení ucelený český přehled Pöchhackerova 

díla, jehož značná byla publikována v němčině, a některým studentům proto může 

zůstat nepřístupná. Pöchhackerova tvorba je přitom díky svému integrujícímu 

a interdisciplinárnímu přístupu k tlumočení vhodným zdrojem informací o teorii 

tlumočení obecně. V neposlední řadě Pöchhackerovo dílo obsahuje početné podněty 

ke zlepšení tlumočnické praxe, které mohou být přínosem v rámci vzdělávání 

tlumočníků.  

Hlavním zdrojem práce budou Pöchhackerovy monografie, statě a články, čerpat však 

budeme i z poznatků získaných během studijního pobytu na Vídeňské univerzitě, který 

autorka práce absolvovala v rámci stipendijního programu Aktion v listopadu 2011 

a během něhož mohla navštěvovat Pöchhackerovy kurzy a provést s profesorem 

Pöchhackerem několik osobních interview. V této souvislosti je třeba připomenout, že 

Pöchhacker velice ochotně poskytl pro účely této práce velké množství podkladů, 

včetně jinak těžko dostupných článků nebo vlastního životopisu.  

Biografická část práce uvede základní biografické údaje a zmapuje Pöchhackerovu 

dosavadní kariéru. V této části budeme čerpat především z výše uvedeného životopisu 

a dalších osobních sdělení. 

Následující kapitola shrne teoretická východiska a obecné rysy Pöchhackerova 

výzkumu. Nejrozsáhlejší část práce se potom bude věnovat vlastnímu vývoji 

Pöchhackerova teoretického zaměření podle hlavních tematických okruhů výzkumu 

(konferenční tlumočení, kvalita v tlumočení, komunitní tlumočení a Pöchhackerův 
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pohled na celou disciplínu tlumočení) a kritické analýze Pöchhackerova pojetí těchto 

oblastí.  

Závěrem pak práce shrne hlavní přínos Pöchhackerovy výzkumné činnosti. V přílohách 

práce čtenář nalezne kompletní přehled Pöchhackerových publikací a seznam recenzí 

jeho děl. 

Většina použitých primárních pramenů byla publikována v angličtině a němčině. Pro 

účely této práce jsme se rozhodli citáty z německých děl uvádět v jejich českém 

překladu, anglické citáty pak ponecháváme buď v původní podobě, nebo je uvádíme 

v českém překladu. Pokud není vyznačeno jinak, všechny překlady provedla autorka 

této práce. 
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2 Franz Pöchhacker – biografie 

Franz Pöchhacker se narodil 12. prosince 1962 v Rosenau/Sonntagbergu v Rakousku. 

Během studia na střední škole absolvoval roční studijní pobyt ve Spojených státech 

amerických, který měl zásadní význam pro rozvoj jeho jazykových znalostí. Po střední 

škole zahájil studium na Institutu pro vzdělávání překladatelů a tlumočníků na Vídeňské 

univerzitě
1
, kde k jeho „pracovním“ tlumočnickým jazykům patřila němčina (A), 

angličtina (B) a španělština (C). Magisterský titul získal v roce 1987 a jeho diplomovou 

prací byl glosář 50 pojmů z lékařské oblasti nazvaný „Terminologie koronárních 

onemocnění srdce a nových metod jejich diagnózy a léčby v němčině a angličtině“
2
 

(Pöchhacker 1986). 

Po ukončení magisterského studia Pöchhacker zažádal o Fullbrightovo stipendium, díky 

kterému od srpna 1987 do května 1988 mohl absolvovat postgraduální studium 

na kalifornském Monterey Institute of International Studies. Zde získal titul Master of 

Arts in Conference Interpretation a následně od srpna 1988 do května 1989 vyučoval 

německý překlad a tlumočení. 

V letech 1989 až 1993 se věnoval doktorskému studiu na Vídeňské univerzitě jako 

asistent profesorky Mary Snell-Hornbyové, první členky nově vytvořené katedry 

překladatelství na Vídeňské univerzitě. V roce 1993 Pöchhacker získává na základě 

dizertační práce Simultandolmetschen als komplexes Handeln
3
 titul doktora filozofie 

(Dr. phil.).  

V roce 1999 pak po obhajobě habilitační práce Dolmetschen: Konzeptuelle Grundlagen 

und deskriptive Untersuchungen
4
 nastoupil jako vyučující na Vídeňské univerzitě 

s titulem „mimořádný univerzitní profesor“
5
. Pöchhackerova habilitační práce, která 

vyšla tiskem v roce 2000, se věnuje částečně obecné teorii tlumočení a částečně 

problematice komunitního tlumočení. Čerpá přitom z rozsáhlého výzkumu provedeného 

ve vídeňských nemocnicích a dostává otázky komunitního tlumočení do popředí 

akademického zájmu v rámci disciplíny. 

                                                 
1
 Diplomstudium am Institut für Übersetzer- und Dolmetscherausbildung der Universität Wien 

2
 Terminologie der koronaren Herzkrankheit und neuerer Methoden ihrer Diagnose und Therapie im 

Deutschen und im Englischen 

3
 Simultánní tlumočení jako komplexní jednání 

4
 Tlumočení. Konceptuální základy a deskriptivní výzkumy. 

5
 Außerordentlicher Universitätsprofessor (Ao.Univ.-Prof.) 
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V roce 2002 Pöchhacker spolu s Miriam Shlesingerovou publikoval pod názvem The 

Interpreting Studies Reader soubor již dříve vydaných statí různých autorů, který je 

vůbec prvním sborníkem svého druhu – obsahuje totiž výhradně texty s tematikou 

tlumočení, a to nejen tlumočení simultánního. Navíc se nejedná pouze o statě 

nejnovější, nýbrž zahrnuty jsou i texty staršího data – od 50. let 20. století dále. Dalším 

významným Pöchhackerovým dílem, které je pro změnu koncipováno didakticky, je 

příručka určená nejen pro studenty tlumočení nazvaná Introducing Interpreting Studies, 

která vyšla v roce 2004. Příručka, v níž Pöchhacker využívá poznatků ze své výzkumné 

činnosti a popisuje teorii tlumočení z mnoha různých perspektiv, slaví velké úspěchy 

a je přeložena do několika dalších jazyků včetně např. japonštiny. 

V rámci své pedagogické činnosti Pöchhacker vyučuje na Vídeňské univerzitě praktické 

i teoretické tlumočnické semináře, přednáší o psaní odborných prací a vede seminář, 

ve kterém s Pöchhackerem mohou studenti konzultovat diplomové práce nejrůznějších 

témat, často vycházejících i z empirického výzkumu. V letech 2008-2010 také například 

vedl univerzitní projekt Quality in Simultaneous Interpreting, v němž se skupina 

studentek doktorského programu zabývala možnostmi tvorby standardů a norem kvality 

pro simultánní tlumočení. 

Již od devadesátých let se Pöchhacker rovněž zapojuje do vydávání různých 

translatologických periodik a knižních řad. Jako člen ediční rady se podílí od roku 1995 

na vydávání řady Studien zur Translation
6
 v nakladatelství Stauffenburg Verlag, 

Tübingen, od roku 1999 potom řady Benjamins Translation Library v nakladatelství 

John Benjamins, Amsterdam. Od roku 2003 pak spoluvydává časopis Interpreting: 

International Journal of Research and Practise in Interpreting v nakladatelství John 

Benjamins a od roku 2004 spoluvydává řadu Translationswissenschaft
7
 v nakladatelství 

Gunter Narr Verlag, Tübingen. 

Z výše uvedeného je patrné Pöchhackerovo akademické nasazení, otevřenost podnětům 

z různých disciplín a zájem o rozličné tematické oblasti. Pöchhacker ve svých dílech 

zároveň uvádí často značné množství doporučené literatury a poskytuje tak čtenáři 

možnost dalšího prohlubování znalostí. Jeho široce pojatý přístup k teorii tlumočení 

nabízí mnoho důležitých souvislostí a je tedy velice poučný, místy však vzhledem 

k vysoké informační nasycenosti méně čtenářsky přívětivý. Za určité omezení širší 

                                                 
6
 Translatologické studie 

7
 Translatologie 
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přístupnosti jeho děl můžeme považovat skutečnosti, že část jeho zejména dřívějších 

publikací byla vydána v němčině.  
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3 Pöchhackerův postoj k teorii a východiska 

 Formování Pöchhackerova postoje k teorii 3.1

Úvodem této kapitoly si dovolíme uvést Pöchhackerův (2004b:259) citát: „Absolvovat 

univerzitní studium bez přečtení jediné odborné knihy ke studovanému oboru je sotva 

ideální výchozí bod vědecké kariéry.“
8
 Na určitý nedostatek teoretické orientace studia 

poukazuje i Pöchhackerova výše zmíněná diplomová práce z roku 1986, která je 

praktickým glosářem zhruba 50 pojmů spojených s lékařskou tematikou a nijak 

nenaznačuje, že by autor měl zájem se hlouběji věnovat teorii překladu či tlumočení. 

Práce sice obsahuje nutnou teoretickou část a mimo jiné připomíná, že není možné, aby 

lékařské překlady prováděl lékař bez znalosti překladatelských teorií a postupů, ani 

překladatel bez hlubší znalosti lékařské tematiky, obecně se však nesnaží o popis nebo 

rozvoj jakékoli teorie překladu či tlumočení. 

Pociťovaný nedostatek teorie překladu a tlumočení ve výuce dokládá Pöchhacker 

i během jednoho z osobních rozhovorů (listopad 2011), kdy prohlásil, že se v době jeho 

univerzitního studia žádná teorie nevyučovala a nikdo vlastně nevěděl, jaké jiné 

diplomové práce kromě glosářů by bylo možné psát. Úvodní citát této kapitoly byl 

ostatně vybrán z článku v rámci sborníku Übersetzungswissenschaft, 

Dolmetschwissenschaft. Wege in eine neue Disziplin (Pöckl 2004), který obsahuje 

autobiografické příspěvky teoretiků překladu a tlumočení převážně z německy mluvící 

oblasti. V příspěvku Fachliche Entwicklung – persönliche Genese
9
 zde Pöchhacker 

(2004b) čtenáře velmi čtivou formou seznamuje s vývojem svého vztahu k teorii 

překladu a tlumočení. Tento článek si zde dovolíme představit podrobněji, protože 

v něm autor zachycuje nejen vývoj své kariéry teoretika tlumočení, svá východiska 

a motivace, ale i všeobecnou situaci v oblasti výzkumu v 80. letech.   

Pöchhacker (2004b:260) zde uvádí, že rok, který strávil na střední škole ve Spojených 

státech amerických, pro něho byl rozhodující, protože právě na jeho základě se později 

rozhodl studovat obor překladatelství/tlumočnictví. Ten ale v 80. letech nebyl příliš 

teoreticky orientovaný a nesliboval mnoho možností pro následnou výzkumnou kariéru 

(viz výše uvedený citát). Z tohoto důvodu a také ve snaze dále prohloubit vlastní 

jazykové znalosti zažádal o Fullbrightovo stipendium na postgraduální studium 

                                                 
8
 „Ein Universitätsstudium zu absolvieren, ohne ein einziges Buch zum Fach gelesen zu haben, ist kaum 

der ideale Ausgangspunkt für eine wissenschaftliche Laufbahn.“ 

9
 „Odborný vývoj – osobní geneze“ 
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na Montereyském institutu. Vzhledem k tomu, že v této době bylo k dispozici daleko 

méně odborných publikací ve formujícím se oboru translatologie a jejich dostupnost 

byla výrazně horší než v současnosti, byl kalifornský pobyt pro Pöchhackera skvělou 

příležitostí seznámit se všemi důležitými dobovými teoriemi překladu a tlumočení. 

Pöchhacker (2004b:261-262) daný sled události i výběr děl, které v USA prostudoval, 

prezentuje v článku jako souhru náhod: seznámil se zde s teorií skoposu Vermeera 

a Reißové či s dílem Nordové
10

. Její dílo ještě posílilo jeho pozitivní vztah 

k Vermeerově teorii skoposu, kvůli kterému Pöchhacker zvažoval možnost zaměřit se 

na teorii překladu.  

V roce 1988 se Pöchhacker v americkém Seattlu zúčastnil konference American 

Translators Association, na níž „jakýsi“ Daniel Gile ve svém příspěvku v tematické 

sekci „Didaktika a teorie tlumočení“ mimo jiné zmínil, že oblast tlumočení je doposud 

málo prozkoumaná, přitom ale nabízí možnost zkoumání z mnoha různých perspektiv. 

Pod dojmem této konference se Pöchhacker (2004b:262) rozhodl věnovat se naplno 

teorii tlumočení a zažádal o místo asistenta na Vídeňské univerzitě. 

Jednou z Pöchhackerových raných výzkumných úvah bylo studium simultánního 

tlumočení z pohledu Vermeerovy funkční teorie skoposu. Během doktorandského studia 

jej Vermeer pozval do německého Heidelbergu, aby zde Pöchhacker svůj záměr 

představil formou přednášky, která následně vyšla jako článek Einige Überlegungen zur 

Theorie des Simultandolmetschens
11

 (1991).  

V roce 1992 se Pöchhacker zúčastnil Language International Conference v dánském 

Helsingöru, kde prezentoval svůj teoretický model a navázal různé mezinárodní 

kontakty. Na Pöchhackerův teoreticky zaměřený příspěvek z této konference reaguje 

Gile v narážce na dobové rozpory ohledně teorie a empirie ironickou poznámkou 

„Should we first open a bank account, or start earning the money?“ (Pöchhacker 

2004b:263). Tento metaforizovaný konflikt teoretického a empirického pojetí výzkumu 

tlumočení podnítil Pöchhackerovo zamýšlení nad jejich dialektikou, které vyústilo 

v jeho dizertaci publikovanou v roce 1994 pod názvem Simultandolmetschen als 

komplexes Handeln (Pöchhacker 2004b:263).  

Dalším podnětem ke studiu simultánního tlumočení na základě Vermeerovy teorie byly 

i Pöchhackerovy vlastní zkušenosti z tlumočnické praxe: v článku Working within 

                                                 
10

 Blíže viz 3.2.1 

11
 „Několik zamyšlení k teorii simultánního tlumočení“ 
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a theoretical framework (2001a) uvádí příklad konference, která jemu i dvěma dalším 

tlumočníkům připadala neobyčejně náročná, ačkoliv nikdo z nich nedokázal vysvětlit 

proč (Pöchhacker 2001a:206). Na základě analýzy nahrávek z této konference pak 

Pöchhacker dochází k závěru, že je zapotřebí zkoumat celou tlumočnickou situaci a její 

kontext, nikoliv jen proces samotného tlumočení. Takovéto výzkumné zaměření zužuje 

okruh vhodné teoretické literatury a Pöchhacker se opět dostává k přednostem 

Vermeerova pojetí a zároveň k teorii translačního jednání Justy Holz-Mänttäriové
12

. 

Významný vliv na vlastní výzkumnou kariéru připisuje Pöchhacker rovněž Danielu 

Gilovi a teoretičce Miriam Shlesingerové, které Pöchhacker v „memoáru“ Fachliche 

Entwicklung – persönliche Genese zmiňuje velmi často. Gila označuje Pöchhacker 

(2004b:264) dokonce za „nejvýznamnějšího průvodce na své odborné dráze v 90. 

letech“. Jak sám Pöchhacker (2004b:263) uvádí, „mezi Danielem a mnou se vyvinul 

vztah přátelského napětí, kterému vděčím za rozhodující podněty pro mou vědeckou 

práci“
13

. Gila však nelze považovat za Pöchhackerovo východisko ve stejném smyslu 

jako např. Vermeera či Holz-Mänttäriovou. Důležitou spolupracovnicí byla 

Pöchhackerovi rovněž Miriam Shlesingerová, s níž sdílel stejný náhled na tlumočení 

jako vědní disciplínu i na samotný výzkum. Jejich dlouholetá spolupráce vedla mimo 

jiné k vydání již výše zmíněného sborníku The Interpreting Studies Reader (Pöchhacker 

& Shlesinger 2002a). 

 Východiska 3.2

3.2.1 Teorie skoposu 

Jak jsme již naznačili výše, Pöchhackerův teoretický přístup k výzkumu tlumočení 

pravděpodobně nejvýrazněji ovlivnila teorie skoposu Kathariny Reißové a Hanse 

Vermeera. Tuto teorii oba autoři zformulovali v roce 1984 v publikaci Grundlegung 

einer allgemeinen Translationstheorie jako obecnou teorii překladu platnou pro všechny 

druhy translace
14

, tedy pro překlad i tlumočení. 

Vermeer chápe překlad obecně jako určitou informační nabídku v jazyce jedné kultury, 

kdy tato nabídka funkčně imituje informační nabídku vyjádřenou v jazyce jiné 

                                                 
12

 Tato východiska představujeme v oddílu 3.2.1 a 3.2.2 

13
 Pöchhacker (2004b:263): „Dementsprechend entwickelte sich zwischen Daniel und mir ein 

freundschaftliches Spannungsverhältnis, dem ich entscheidende Anregungen für meine wissenschaftliche 

Arbeit verdanke.“ 

14
 Pojem translace Reißová a Vermeer (1984:6) přebírají od Lipské školy.  
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kultury
15

. Nejde tedy již jen o „překódování“ slov a vět, nýbrž o komplexní jednání, při 

němž je „v nových funkčních, kulturních a jazykových podmínkách a v nové situaci 

podávána informace o textu (výchozím stavu věcí) a tento text je přitom zároveň co 

nejvíce formálně napodobován“ (Vermeer 1986:33)
16

.  

O konkrétní podobě cílového textu (translátu) primárně rozhoduje tzv. skopos, tedy účel 

(funkce) translátu v cílové kultuře. Skopos obvykle stanovuje klient – zadavatel textu. 

Pro tvorbu translátu platí podle teorie skoposu následující tři hierarchicky uspořádaná 

pravidla (Reiß & Vermeer 1984:119): 

1. Translát je určen svým účelem. 

2. Translát musí být sám o sobě koherentní. 

3. Translát musí být koherentní s výchozím textem. 

Z uvedených pravidel tedy vyplývá, že pro translát, tedy cílový text, je nejdůležitější, 

aby splnil funkci podle záměru zadavatele (tedy například fungovat v cílové kultuře ne 

jako román pro dospělé, jako funguje v kultuře výchozí, ale jako román pro mládež). 

Druhé pravidlo stanovuje, že text musí být v cílovém jazyce srozumitelný, i když by to 

mělo být na úkor věrnosti výchozímu textu. Teprve na třetím místě stojí požadavek, aby 

byl translát koherentní, tedy „věrný“, výchozímu textu. Z tohoto pojetí je jasně patrná 

změna postavení výchozího textu, který je, jak uvádí sám Vermeer (1986:42), „sesazen 

z trůnu“, a ze kterého se stává jen „prostředek pro vznik nového textu“. Pojem 

ekvivalence se pak zcela podřizuje skoposu, tedy účelu, jehož dodržení představuje 

hlavní kritérium překladu. 

Pöchhacker (1994a:62) pojetí skoposu aplikuje na tlumočení a chápe jej jako vědomí 

tlumočníka o zakázce a cíli na nadřazené rovině tzv. hypertextu, který chápe jako širší 

kontext tlumočnické zakázky
17

. Pöchhacker si je zároveň ale velice dobře vědom 

obecnosti teorie Vermeera a Reißové a snaží se tuto teorii uzpůsobit potřebám 

                                                 
15

 Vermeer (1986:33) překlad definuje jako „[…] ein Informationsangebot in einer Sprache z der Kultur 

Z, das ein Informationsangebot in einer Sprache a der Kultur A funktionsgerecht (!) imitiert.“ 

16
 „[…] eine komplexe Handlung, in der jemand unter neuen funktionalen und kulturellen und 

sprachlichen Bedingungen in einer neuen Situation über einen Text (Ausgangssachverhalt) berichtet, 

indem er ihn auch formal möglichst nachahmt.“ (Vermeer 1986: 33) 

17
 Blíže o pojmu hypertextu v kapitole 4 
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tlumočení: „Jde mi o ‚specifikování‘, o popsání té roviny, ve které simultánní tlumočení 

nachází své praktické uplatnění – o integraci teorie a praxe.“
18

 (Pöchhacker 1991:40).  

Pöchhacker se již na začátku své akademické kariéry seznámil také s textovou analýzou 

Christiane Nordové, kterou využil v rámci svého působení na montereyském institutu 

a která jej, jak sám uvádí, utvrdila v kladném vztahu k teorii skoposu (2004b:261-262). 

Nordová ve své tvorbě však z velké části vychází z teorie skoposu, proto zde Nordovou 

neuvádíme jako samostatné východisko s významným vlivem na Pöchhackerovy teorie 

a výzkum v oblasti tlumočení. 

3.2.2 Translační jednání 

Významným vlivem na Pöchhackerovo vnímání tlumočení v jeho širším kontextu byla 

rovněž teorie translačního jednání Justy Holz-Mänttäriové, kterou tato autorka 

zformulovala v roce 1984 v díle Translatorisches Handeln: Theorie und Methode. 

Holz-Mänttäriová stejně jako Reißová s Vermeerem pracuje s Kadeho pojmem 

translace, kterou nepovažuje za primárně jazykovou operaci, nýbrž za jednání, které je 

určitou formou mezikulturní komunikace, pro niž je jazyk pouhým prostředkem. 

Translační jednání je přitom podle Holz-Mänttäriové potřeba vnímat v kontextu dalších 

forem jednání a externích faktorů
19

. 

Tlumočení lze tedy, stejně jako překlad, ve smyslu Holz-Mänttäriové chápat jako 

profesionální jednání, které probíhá na základě určitého zadání od zadavatele 

a produkuje texty pro potřebu jiných, čímž umožňuje komunikaci napříč jazyky 

a kulturami.  

Dílo Reißové, Vermeera i Holz-Mänttäriové představuje zásadní teoretická východiska 

Pöchhackerovy tvorby, nicméně je třeba připomenout, že Pöchhacker na počátku 90. let 

poukazuje na nedostatečnou pozornost, kterou jejich dílo i celá „moderní translatologie“ 

věnuje teorii tlumočení: „Vycházím z faktu, že tlumočení obecně a simultánní 

tlumočení konkrétně doposud nebylo v tradiční teorii překladu jako vědní disciplíně 

(téměř) vůbec tematizováno. Nyní existuje ‚moderní‘ translatologie (Holz-Mänttäri 

                                                 
18

 „Es geht mir un ein ‚Spezifizieren‘, um das Hereinholen jener Ebene, in der das SI seine praktische 

Realisierung findet – um die Integrierung von Theorie und Praxis.“ 

19
 Holz-Mänttäriová (1984:177): „Die translatorische Handlung ist in ein System anderer Handlungen 

eingebunden und wird von Faktoren gesteuert, die außerhalb ihrer selbst liegen.“  
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1984; Reiß & Vermeer 1984), ale v jejím rámci není tlumočení tematizováno (téměř) 

vůbec.“
20

 (Pöchhacker 1991:38). 

 Integrující pojetí teorie 3.3

Jak Pöchhacker sám v různých souvislostech uvádí, snaží se o integrující 

a interdisciplinární pojetí teorie tlumočení. Interdisciplinarita předpokládá znalosti 

a zohlednění poznatků z mnoha různých relevantních disciplín, v případě tlumočení 

tedy zejména z lingvistiky, psycholingvistiky, experimentální a kognitivní psychologie, 

neuropsychologie, teorie textu, teorie překladu či tlumočnické praxe. 

Integrující pojetí Pöchhacker chápe zejména jako využití a propojení různých přístupů 

k výzkumu a teorii tlumočení, které povede k vytvoření komplexního teoretického 

rámce. V této souvislosti se Pöchhacker spíše distancuje od teorií „pařížské školy“, 

které – ač si za cíl kladou vytvoření obecné teorie tlumočení – podle jeho názoru nejsou 

podložené fakty a obsahují řadu výjimek (Pöchhacker 1994a:26). Přiklání se spíše 

k Gilovu názoru, že teorie by neměla být východiskem, ale výsledkem vědecké činnosti 

(Pöchhacker 1994a:27). Zároveň se ale v rámci svého integrujícího přístupu snaží najít 

společnou řeč obou táborů symbolizovaných právě Seleskovitchovou a Gilem. 

Dosavadním teoriím tlumočení vytýká především to, že se velice často soustředí pouze 

na mikroprocesuální průběh simultánního tlumočení a nevěnují dostatek pozornosti 

širšímu kontextu. Svou teorii Pöchhacker proto pojímá jako „makroprocesuální, 

orientovanou na produkt“ (1994a:26) a požaduje průběžné ověřování použitelnosti 

svých modelů v praxi. 

 „Vídeňská škola“ 3.4

Sám Pöchhacker odmítá mluvit v oblasti tlumočení o „vídeňské škole“ v podobném 

smyslu, jako se hovoří např. o pařížské škole Danici Seleskovitchové a její teorii smyslu 

v 80. letech minulého století. Určitý přehled autorů, kteří se tlumočení ve Vídni věnují, 

Pöchhacker nabízí v článku “Those Who Do...“:  A Profile of Research(ers) 

in Interpreting (Pöchhacker 1995a). Jako nejaktivnější tvůrce odborných textů z této 

oblasti označuje Ingrid Kurzovou a sebe samého (Pöchhacker 1995a:49) a dochází 

k následujícímu závěru: „As regards its theoretical or disciplinary orientation, the work 

                                                 
20

 „Ich gehe von dem Faktum aus, dass das Dolmetschen im allgemeinen und das SI im besonderen in der 

traditionellen Übersetzungswissenschaft kaum bis gar nicht thematisiert wurde. Nunmehr gibt es eine 

„moderne“ Translationswissenschaft (Holz-Mänttäri 1984; Reiß & Vermeer 1984), doch wird  (...) im 

Rahmen dieser  Translationswissenschaft das Dolmetschen kaum bis gar nicht thematisiert.“ 



19 

 

of the two Vienna authors is not indicative to any ‘Vienna School’ approach. This is 

true even if other members of a supposed ‘Vienna School’ are taken into account.” 

(Pöchhacker 1995a:57). V této souvislosti zároveň poukazuje na dobový nedostatek 

akademické infrastruktury na Vídeňské univerzitě – jedna profesura, žádný časopis 

a téměř žádné diplomové práce s tlumočnickým zaměřením (Pöchhacker 1995a:57-58). 

Od roku 1995 se situace na Vídeňské univerzitě velice změnila, v oblasti tlumočení zde 

probíhají rozsáhlé výzkumné projekty a nalezneme tu mnohem vyšší počet odborných 

pracovníků. Přesto ale ani v současnosti nelze mluvit o „vídeňské škole“ jako termínu 

pro jednotný teoretický náhled či vědecký přístup. 
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4 Simultánní tlumočení jako komplexní jednání 

4.1 Pojetí teorie a výzkumu 

Pöchhacker přichází na začátku 90. let se zcela novým pohledem na tlumočení. 

Ve snaze vykompenzovat pociťovaný nedostatek teorie tlumočení navrhuje pro studium 

překladu a tlumočení „obecný integrující rámec“, který by mohl sloužit jako základ pro 

integrovanou teorii simultánního tlumočení (Pöchhacker 1992:213).  

Pöchhacker (1992:213) rovněž pociťuje odlišné směřování překladatelství 

a tlumočnictví, které vychází z rozdílných věd, které tyto obory ovlivnily. Zatímco 

překlad byl determinován především lingvistikou a komparativní literaturou, tlumočení 

bylo zejména předmětem zájmu psychologů a psycholingvistů. Pöchhacker se 

překladatelskou a tlumočnickou odbornou komunitu snaží více sblížit, k čemuž využívá 

Vermeerovu teorii skoposu a odkazuje na její obecnost a aplikovatelnost na překlad 

i tlumočení. Důvody nedostatku spolupráce mezi teoretiky překladu a tlumočení 

zejména v anglicky mluvící odborné komunitě spatřuje Pöchhacker (1992:213) i na 

jazykové rovině: Zatímco německy mluvící odborníci používají pro tlumočníky 

a překladatele zastřešující pojem „jazykový zprostředkovatel“ („Sprachmittler“) a jako 

hyperonymum pro překlad (Übersetzen) a tlumočení (Dolmetschen) Kadeho pojem 

translace (Translation), v angličtině podobné zastřešující pojmy neexistují a nevzniká 

v této rovině potřeba obě disciplíny spojovat. Tento nedostatek se Pöchhacker snaží 

napravovat rozšiřováním povědomí o teoriích Vermeera a Holz-Mänttäriové 

v angličtině a aplikací jejich teorií na simultánní tlumočení. 

Pöchhacker vnímá tlumočení obecně jako komplexní fenomén, který je nutné studovat 

v širším kontextu. V tomto ohledu se tedy odpoutává např. od Seleskovitchové teorie 

smyslu, která je příliš úzce zaměřená na smysl tlumočeného sdělení a nezohledňuje širší 

kontext tlumočnické situace, ale i od dalších dobových teorií tlumočení jako např. 

Gilovy teorie úsilí
21

. 

Ve své dizertační práci, kterou obhájil v roce 1993 a tiskem vydal v roce 1994, se 

Pöchhacker zabývá konferenčním simultánním tlumočením jako translačním jednáním 

ve smyslu Holz-Mänttäriové aplikovaným na Vermeerovu funkční teorii skoposu. 

Na teoretickou část práce navazuje část empirická, v níž Pöchhacker aplikuje svá 

                                                 
21

 Pöchhacker tyto teorie nezavrhuje a zdůrazňuje jejich přínos disciplíně a při studiu, pouze konstatuje, 

že je rovněž nutné věnovat se tlumočení z makrokontextuálního hlediska a nikoliv jen v rovině 

mikrokontextu. 
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teoretická východiska na případovou studii, která analyzuje nahrávky z 36. světového 

kongresu Mezinárodní rady pro malé podnikání (International Council for Small 

Business) konaného v červnu 1991 ve Vídni. Práce se snaží posílit vnímání 

translatologie jako disciplíny zahrnující překlad i tlumočení (Pöchhacker 1994a:2) 

a díky navrženému deskriptivnímu rámci zároveň rozšířit úhel vědeckého pohledu 

na zkoumání tlumočení. Pöchhacker (1994a:28) rovněž poukazuje na možné aspekty 

a problémy tlumočení, jimž by se mohl výzkum věnovat v budoucnu.  

Pöchhackerova dizertační práce je vhodnou příručkou pro každého zájemce 

o simultánní tlumočení. Zabývá se totiž nejen tlumočením jako produktem a možnostmi 

hodnocení jeho kvality, ale představuje práci tlumočníka z širšího pohledu – od přijetí 

zakázky až po závěrečnou evaluaci výkonu. V deseti kapitolách se zde Pöchhacker 

věnuje širokému záběru témat – popisuje teorie, které jej inspirovaly a ze kterých 

vycházel, definuje pojmy jako konference, situace a text, zabývá se kvalitou tlumočení 

a všechny tyto aspekty poté aplikuje na případovou studii – nahrávky z uvedené 

konference. Následující podkapitoly podávají přehled hlavních konceptů a pojmů, které 

Pöchhacker ve své dizertační práci představuje.  

4.2 Role aktérů 

Pöchhacker věnuje pozornost různým osobám, resp. rolím, které patří do širšího 

kontextu simultánně tlumočené konference coby specifické komunikační situace se 

specifickou strukturou. Pöchhackerovým východiskem je přitom šest klíčových rolí, 

které v rámci „základní situace“ translačního jednání stanovuje Holz-Mänttäriová 

(1984). Pöchhacker je upravuje v duchu Nordové (1988) a Vermeera (1986) 

a s ohledem na využitelnost v rámci zkoumání simultánního tlumočení rozlišuje 

následující role: 

 Iniciátor (osoba nebo organizace, která iniciuje celý translační proces – např. 

instituce pořádající danou konferenci) 

 Zadavatel úkolu (tedy osoba, která zajišťuje přítomnost tlumočníka 

na konferenci) 

 Výchozí řečník (producent výchozího textu) 

 Posluchač výchozího textu (příjemce výchozího textu
22

) 

                                                 
22

 Role příjemce VT je podle Pöchhackera (1994a:45) důležitá z toho důvodu, že tyto osoby jsou během 

konference rovněž přítomny v sále po boku příjemců cílového textu a mohou ovlivnit průběh interakce. 

Stejně tak ale může na konferenci promluvit i řečník, jehož jazyk není nikomu z přítomných znám. 
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 Cílový řečník (tlumočník, tzn. producent cílového textu) 

 Posluchač cílového textu (příjemce cílového textu) 

Pöchhacker však v souvislosti s tímto přehledem rolí připomíná, že se nejedná o striktní 

dělení, které odpovídá reálné struktuře rozdělení úloh na všech konferencí, nýbrž že 

samozřejmě dochází k různým přesahům a odchylkám v závislosti na organizaci 

jednotlivých konferencí či kongresů (Pöchhacker 1994a:46). 

4.3 Konference jako hypertext 

Konferenci pojímá Pöchhacker (2004a:138) jako komunikační událost se svou vlastní 

textualitou
23

, s určitým komunikačním záměrem, interní strukturou a cílovým publikem 

a tuto komunikační událost pak označuje jako hypertext. Modelovou podobu hypertextu 

Pöchhacker představuje (1994a:47-48) na příkladu iniciátora (nadnárodní firmy), který 

přichází s potřebou komunikační události (například výroční zasedání s volbou 

představenstva a nejrůznějšími zprávami pro členy a akčním plánem). Iniciátor za tímto 

účelem potřebuje zorganizovat konkrétní komunikační událost – konferenci. Jednotliví 

řečníci pak přispívají k naplnění cíle konference svými texty, které předkládají 

konkrétnímu publiku. 

Pöchhacker (1994a:48) v této souvislosti zároveň upozorňuje na fakt, že producenti 

výchozího textu často svůj text necílí jen na publikum přítomné na konferenci. Pokud se 

jedná například o tiskovou konferenci, nejde řečníkovi o přítomné žurnalisty, ale 

o publikum, k němuž se konference díky nim dostane. Na odborných konferencích je 

pak zase často cílem textu jeho pozdější vydání ve sborníku, který osloví mnohem více 

lidí než jen publikum přítomné na konferenci. 

Hypertext tedy zastřešuje jednání všech účastníků konference resp. aktérů do průběhu 

konference zapojených (viz 4.2) a slouží ke konkrétnímu komunikačnímu účelu. 

Producenti textů jako jedni z aktérů konference své projevy (které mají různý záměr) 

adresují různým příjemcům, dle Pöchhackera (1994a:48) je tedy nutné hypertext dále 

specifikovat, aby tlumočník věděl, jaký typ konference může očekávat. 

                                                 
23

 Do textuality jakožto systému rysů, které činí text textem a skrze které lze text charakterizovat, 

Pöchhacker (2004a:140) zahrnuje všech sedm obecných standardů textuality, jak je uvádí Beaugrande 

(http://beaugrande.com/introduction_to_text_linguistics.htm, [cit. 23. 7. 2013]): situovanost, 

intertextovost, intencionálnost, akceptabilita, informativnost, koherence a koheze.  
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4.4 Druhy hypertextů 

Vzhledem k různorodosti a rozmanitosti konferencí vytváří Pöchhacker typologizaci 

hypertextů, tedy konferencí. Jednotlivé druhy se snaží dělit podle „relevantních 

základních rysů“, nicméně si je při svém členění vědom vlastní subjektivity a uznává, že 

dělení nutně „…závisí na úhlu pohledu pozorovatele […] a jeho teoretickém 

a metodickém vybavení“ (Pöchhacker 1994a:49)
24

. Svým přístupem k dělení se tedy 

zároveň předem vyhýbá potenciální kritice týkající se jeho nedostatečnosti či 

nepřesnosti. 

Ve svém dělení se Pöchhacker (1994a:49) snaží nejdříve určit specifické rysy 

hypertextu, které se vztahují k jednotlivým rovinám analýzy translačního jednání 

v konferenčním sále, a následně na jejich základě vytváří určitou „(proto)typologii 

konferencí“. Přitom ale odmítá, aby tato typologie byla považována za přísné odlišení 

jednotlivých druhů (jako například v případě textové typologie); snaží se spíše 

o vytvoření určitého „spektra“ v jehož rámci by bylo možné zhruba zařadit jednotlivé 

typy konferencí.  

Pöchhackerovy (1994a:51) typy simultánně tlumočených konferencí:  

1) Zasedání mezinárodních organizací s rozdělením na (1) mezivládní organizace 

a (2) nevládní či soukromé organizace 

2) Odborná konference – vědecká zasedání či kongresy 

3) Seminář / školení 

4) Jednání – pracovní zasedání různých orgánů (výbory či komise) 

5) Aktuální fórum – diskuzní zasedání ke specifickým, nejčastěji aktuálním 

politickým tématům 

6) Tisková konference / prezentace – informační akce jedné osoby či organizace 

ve formě tiskové konference či prezentace 

7) Přednáška – přednášky a referáty hostujících řečníků 

Oproti např. Gilovi (1989), který do své typologie 10 druhů konferencí zahrnuje 

i  konference s konsekutivním tlumočením a tlumočení v médiích, je tedy patrné, že 

Pöchhackerovým cílem není vyčerpávající klasifikace celého širokého pole 

tlumočených akcí, nýbrž pragmatická a přibližná typologie pouze pro vymezenou oblast 

simultánně tlumočených konferencí. Podrobné členění, které by se snažilo obsáhnout 

                                                 
24

 „[…] hängen von der Optik des Beobachters […] und seinem theoretischen und methodischen 

Instrumentarium ab.“ (Pöchhacker 1994a:49). 
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všechny typy tlumočených akcí včetně simultánního tlumočení u soudu a v médiích či 

konsekutivního tlumočení, by vedlo k vytvoření těžko uchopitelné, nepřehledné škály. 

Pöchhackerova prototypologie je zároveň dobrou ilustrací toho, proč je Vermeerova 

teorie překladu pojata opravdu obecně – jakákoliv bližší specifikace by vedla 

k vyloučení některých druhů translace, nebo neustálé potřebě dalších kategorií.  

Výše zmíněných sedm druhů konferencí Pöchhacker (1994a:52) specifikuje za pomoci 

následujících pěti faktorů: 

1) stupeň strukturovanosti – vnitřní struktura (např. další hypertext v rámci 

nadřazeného hypertextu) a forma členění průběhu hypertextu (plenární zasedání, 

workshopy, atd.) 

2) homogenita skupiny s ohledem na její „vědomosti“ v rámci určité profesní 

kategorie (např. hasiči, veterináři, apod.) 

3) informační intenzita – rozsah „nových informací“, které řečník předává publiku 

4) vizuální doprovodný materiál – kvantita používaných materiálů, médií 

a podkladů 

5) proud informací (dynamika): dominantní směr přenosu informací (primárně 

jednosměrný x primárně reaktivní) 

Pöchhacker pak v rámci každého atributu udává standardní hodnoty pro jednotlivé 

druhy tlumočení. Činí tak na základě dotazníků, které vyplnilo deset zkušených 

rakouských a švýcarských tlumočníků. Jak sám podotýká, není sice deset dotazníků 

dostatečným množstvím pro to, aby z nich bylo možno vyvozovat jednoznačné teorie, 

nicméně daných deset tlumočníků zcela jasně dokázalo rozlišit Pöchhackerových sedm 

typů tlumočení (resp. osmi, protože zasedání mezinárodních organizací Pöchhacker dělí 

na mezivládní a nevládní organizace), což je zpětným potvrzením relevance daného 

dotazníkového šetření.  

S Pöchhackerovými závěry by bylo jistě možné polemizovat, nicméně Pöchhacker si 

neklade nároky na naprostou přesnost a jednoznačnost svých úsudků a ve svém 

výzkumu často pojímá jednotlivá témata spíše do šíře než do hloubky. V tomto ohledu 

lze tedy jeho základní výzkum považovat za vhodné potenciální východisko pro 

podrobnější empirické studie. 

Pro zkušené tlumočníky je Pöchhackerovo základní rozlišení zcela intuitivní, pro 

studenty tlumočení však nikoliv. Proto Pöchhacker (1994a:58) v této souvislosti 

poukazuje na didaktický potenciál – studenti a čerství absolventi musejí své zkušenosti 
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teprve sbírat a podobné rozlišení a specifikace jim může ulehčit přípravu na první 

pracovní zakázky. Pöchhacker (1994a:58) se zároveň domnívá, že jeho specifikace 

napomáhá konkrétnějšímu určení a tedy i pochopení tlumočnického skoposu. 

4.5 Situace 

Vlastní komunikační situaci považuje Pöchhacker (1992:216) za pravděpodobně 

nejdůležitější rovinu analýzy. Situaci definuje jako „a constellation at a given time and 

place involving text producers (speakers, interpreters) and listeners (in the source and 

target languages).“ Využívá rovněž definici Reißové a Vermeera (1984:18): 

„Producent a příjemce textu patří jako ‚komunikační partneři‘ k ‚situaci‘. […] ‚Situace‘ 

sestává z kulturních predispozic, aktuálních vnějších dispozic a vnitřní a sociální 

podmíněnosti komunikačních partnerů a jejich chování vůči sobě navzájem.“
25

 

Situace tedy závisí na pohledu každého účastníka a je vždy vnímána subjektivně. 

Pöchhacker (1994a:65) se přiklání k dřívějšímu Herrmannovu (1982:49) návrhu hovořit 

spíše o „vnímání situace“ než o situaci jako takové. V souvislosti se subjektivním 

vnímáním pak Pöchhacker (1992:216, 2004a:90) vyvíjí model situace tlumočení, který 

staví na perspektivě jednotlivých aktérů v komunikační události, jak znázorňuje 

následující schéma: 

 

Obr. 1: Interakční model situace tlumočení (2004a:90) 

                                                 
25

 „Produzent und Rezipient (Empfänger) eines Textes gehören als ,Kommunikationspartner‘ zur 

,Situation‘. [...] Die ‚Situation‘ besteht aus kulturellen Vorgegebenheiten, aktuellen äußeren 

Gegebenheiten und inneren und sozialen Bedingungen der Kommunikationspartner und ihres 

Verhältnisses zueinander.“ (Reiß & Vermeer 1984:18) 
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Model staví do popředí roli (osobní, organizační, situační) jednotlivých účastníků 

komunikace. V rámci modelu Pöchhacker předpokládá, že účastníkova perspektiva 

vnímání situace, která je tvořena stálým hodnocením (assessment) ostatních účastníků 

na základě fyzických a psychických dispozic a záměrnou orientací na ostatní účastníky, 

v zásadě vychází ze socio-kulturního pozadí či horizontu daného jednotlivce. Každý 

účastník má přitom určitou úroveň znalostí a kompetencí vztahujících se k situačnímu 

tématu – kontextových, specializovaných, osobních a obecných.  

Výše uvedený náhled tedy implikuje, že každá situace existuje pouze v očích daného 

účastníka komunikace. Účastník na základě těchto individuálních faktorů hodnotí, „jaká 

situace je“ a jak by v jejím rámci měl jednat (Pöchhacker 2004a:89-90). Proto považuje 

Pöchhacker (1992:217) analýzu situace za zásadní složku jakékoli teorie, která usiluje 

o vysvětlení toho, co, jak, kdy a proč tlumočník činí. Klíčovou složkou situace je přitom 

výchozí text.  

4.6 Víceúrovňový model teoretického a popisného rámce 

Pro ilustraci toho, jak spolu text a situace souvisí a jak tento model zapadá do obecné 

teorie překladu, vytváří Pöchhacker víceúrovňový model teoretického a popisného 

rámce. Tento model vnímá simultánní tlumočení jako sociální aktivitu zahrnující 

produkci funkčních cílových textů ve specifické situaci transkulturní interakce 

(Pöchhacker 1992:217). 

  

Obr. 2: Víceúrovňový model teoretického a popisného rámce (Pöchhacker 2001a:212) 
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V Pöchhackerově modelu je element X, tedy konkrétní tlumočnické řešení 

na mikroprocesuální rovině, ovlivněn textem, v němž se nachází. Podle druhu textu pak 

tlumočník volí určitou strategii.  Text má rovněž svou funkci, která je daná situací, v níž 

se řečník nachází, tedy danou komunikační událostí, konferencí (hypertextem). Tato 

konference má obecný cíl, skopos. Hypertext je potom součástí translačního jednání, 

které již představuje součást obecné teorie překladu (Pöchhacker 1994a:115). Model se 

tedy snaží názorně ukázat, že analýza konferenčního tlumočení by měla začít na úrovni 

komunikační události, tedy hypertextu, a nikoli na mikroprocesuální rovině samotného 

textu. Ten totiž ovlivňují všechny výše zmíněné proměnné. 

4.7 2½D model translačního jednání během ST 

Výše zmíněný víceúrovňový model ovšem vyjadřuje a popisuje pouze statickou situaci 

komunikační události. Pöchhacker proto jako doplnění navrhuje model, který 

zohledňuje dynamiku celého procesu. Svým schématem (obr. 3) se Pöchhacker 

(1996:295) snaží doložit, že (konferenční) tlumočení je dynamické jednání, které 

nezačíná až zapnutím mikrofonu v kabině. Translační jednání začíná okamžikem přijetí 

zakázky, jeho průběh pak Pöchhacker dělí na dvě roviny, resp. dimenze vztahující se 

k textu (rovina hypertextu a rovina jednotlivých tlumočených textů). Tyto dvě roviny 

spojuje dimenze interakce probíhající mimo produkci konkrétních textů (tedy například 

setkání tlumočníka s řečníkem během přestávek). Tento model dvou textových dimenzí 

a spojující dimenze interakce označuje Pöchhacker jako 2½D model. 

 

Obr. 3: 2½D model translačního jednání v ST (Pöchhacker 1994a:120) 

Dimenze jednání vztahující se k „produkci hypertextu“ (Pöchhacker 1996:295) zahrnuje 

přijetí zakázky (Auftragnahme) včetně specifikace organizačních detailů, fázi přípravy 
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(Vorbereitung), fázi rešerší a případných brífinků i samotnou interakci během 

konference (produkce cílového textu či neformální kontakty s účastníky před 

jednotlivými tlumočenými úseky či po nich). Konference jako taková je tudíž jen částí 

celé dimenze hypertextu. Produkce jednotlivých textů (s přestávkami mezi produkcemi 

textů a tedy i tlumočením) pak představuje specifickou dimenzi, která se táhne celým 

průběhem konference. 

4.8 Text 

Pöchhacker v roce 1994 podotýká, že „text jako východisko a výsledek tlumočení“ je 

v odborné literatuře o (simultánním) tlumočení zkoumán jen zřídka (Pöchhacker 

1994a:91). Důvody spatřuje mimo jiné v obtížnosti převodu mluveného textu 

do odpovídající písemné podoby, kdy navíc při písemném zpracování vždy dochází 

k určitému odcizení od situace, v níž text původně vznikl. Pöchhacker proto považuje 

za důležité vytvořit obecný model, který by umožnil zohlednění textu a obsahoval 

konkrétní parametry určené pro jeho empirické zkoumání a hodnocení. V této 

souvislosti připomíná, že text nesestává jen z verbálních elementů, ale i z neverbálních 

signálů, které hrají při jeho vytváření zásadní roli (Pöchhacker 1994a:95). V souladu se 

svým integrujícím přístupem proto Pöchhacker (1994a:98) vytváří model, který pokrývá 

verbální i paraverbální (kvalita hlasu, prozódie, artikulace) stránku, grafické aspekty 

(používané grafy či piktogramy) a rovněž mimiku, gestiku a proxemiku. 

Pöchhacker se zabývá rovněž otázkou mluvenosti / psanosti textu či volně mluvené řeči 

a řeči čtené. Na základě těchto a dalších úvah o povaze textu
26

 vytváří Pöchhacker tzv. 

profil (převodu) textu. Tento profil velice úzce souvisí s kvalitou tlumočení, a proto jej 

podrobněji představujeme v následující kapitole (viz 5.3). 

4.9 Ověření teorie prostřednictvím empirické studie 

V souladu se svým deduktivním přístupem Pöchhacker v rámci své monografie z roku 

1994 nejprve nastiňuje teoretický rámec, který navrhuje pro zkoumání (konferenčního) 

tlumočení, a ten následně ověřuje na datech nasbíraných během 36. světového kongresu 

Mezinárodní rady pro malé podnikání konaného ve Vídni v roce 1991. Na příkladu této 

konference ukazuje praktické použití víceúrovňového modelu teoretického a popisného 

rámce a aplikuje parametry vyvinuté pro hodnocení kvality (simultánního) tlumočení
27

.  

                                                 
26

 Téma textu Pöchhacker velice důkladně analyzuje v šesté kapitole své dizertační práce (Pöchhacker 

1994a). 

27
 Kvalitě tlumočení se tato práce věnuje podrobně v kapitole 5. 
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Pöchhacker přitom celou konferenci pozoruje z perspektivy aktivního člena 

tlumočnického týmu. Pro účely rozboru nahraných textů vytváří mimo jiné nová 

pravidla transkripce, která vyhovují zkoumání jednotlivých parametrů, k nimž patří 

i hezitační zvuky, smích či vyznačení začátku a konce výchozí řeči a tlumočení. Tyto 

parametry Pöchhacker zahrnuje do svého deskriptivního, resp. kvalitativního hodnocení 

řečníků a projevů v rámci vytvořeného korpusu. 

Pro výzkum vytvořeného korpusu si Pöchhacker stanovuje tři základní výzkumné 

otázky. Nejprve se zabývá tím, zda je možné jím stanovené teoretické modely a vztahy 

v textu dokázat. Jak ve své recenzi podotýká Dubslaffová (1995), potvrzení jeho teorií 

se mu daří na mnoha příkladech. Jediné omezení vidí Dubslaffová (1995:3) v tom, že 

Pöchhacker vše nahlíží pouze z vlastní perspektivy, navíc byl sám zároveň aktivním 

členem a vedoucím tlumočnického týmu. 

Ve své druhé otázce se Pöchhacker snaží zjistit, zda je cílový text samostatným textem 

v cílové kultuře (jak postuluje Vermeerova obecná teorie překladu). V tomto případě 

Pöchhacker (1994a:242) konstatuje, že cílový text je situačně i kontextově vázán 

na danou situaci (jako doklad lze uvést vtipy, které bez kontextu konference nedávají 

smysl). Na příkladu dané konference, která byla mezinárodní, avšak převážně vedena 

v němčině a angličtině, Pöchhacker rovněž ukazuje, že během tohoto typu konference 

neprobíhá přenos kultury A do kultury B, který teorie skoposu předpokládá (viz 3.2.1), 

ale že se spíše jedná o transfer orientovaný na příjemce v rámci společné (expertní) 

sociokultury (Pöchhacker 1994a:242). 

Ve své třetí otázce se pak Pöchhacker zabývá kvalitou tlumočení. Zde dochází k závěru, 

že zásadní roli hraje zohlednění faktorů spojených s translačním jednáním, tedy 

především zohlednění charakteru a kvality výchozího textu a problémů vzniklých 

v souvislosti se situací (např. řečník, který čte text plný čísel a jmen z manuskriptu, 

který ale tlumočník nedostal předem). V takovém případě podle Pöchhackera 

(1994a:228) nelze očekávat bezchybný výkon tlumočníka, protože jeho situace je 

značně ztížená. 

4.10 Recepce a kritika Pöchhackerova výzkumu 

K Pöchhackerově monografii Simultandolmetschen als komplexes Handeln se nám 

podařilo dohledat tři významnější ohlasy. Aarupová (1995) nabízí přehledný popis 

Pöchhackerovy práce, nepřipojuje však žádné vlastní hodnocení. Výrazně kritičtěji 

k popisu a hodnocení Pöchhackerovy práce přistupuje Daniel Gile (1995). Ve své 
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kritice se přitom nesoustředí tolik na Pöchhackerovo pojetí teorie tlumočení, nýbrž na 

metodologické a faktické nedostatky jeho práce. Gile (1995:186) zde zmiňuje například 

metodologii při dotazování deseti tlumočníků a následného stanovování standardních 

hodnot pro jednotlivé druhy tlumočení – viz 4.4). Ve svém shrnutí Gile (1995:188) 

podotýká, že studie je zajímavá a inovativní a navrhuje používání nových popisných 

nástrojů, zároveň ale kritizuje, že studie neukazuje užitečnost těchto nástrojů 

a nedosahuje obecného cíle, jak jej formuluje ve svém úvodu. Závěrem pak Gile 

připomíná, že při hodnocení práce je zapotřebí přihlédnout především k její otevřenosti, 

velkému množství aktuálních informací, které představuje z různých úhlů pohledu, 

a ke kritické diskuzi teorií a konceptů, které analyzuje. 

Dubslaffová (1995:3) se o kvalitě Pöchhackerovy práce vyjadřuje jasněji: „Celkově lze 

o monografii říci, že autor dostál slovům v jejím názvu. Práce totiž důsledně, odborně 

a obsáhle popisuje předmět disciplíny simultánního konferenčního tlumočení v celé 

jeho komplexnosti jako profesionální jednání.“
28

 Dubslaffová (1995:3) rovněž 

konstatuje, že „vybraný makroprocesuální přístup je pro účely dané práce správný 

a nutný.“
29

 

V oblasti přehledové literatury zmiňme práci Snell-Hornbyové The Turns 

of Translations Studies (2006), v níž autorka Pöchhackera nazývá průkopníkem 

tlumočení jako vědní disciplíny v rámci nadřazeného pojmu translatologie (2006:163). 

Zároveň jej zmiňuje jako jednoho z vědců, kteří úspěšně ověřují teorii translačního 

jednání Holz-Mänttäriové – v Pöchhackerově případě na konferenčním tlumočení 

(Snell-Hornby 2006:59, 2006:163). V česky psaných dílech nalezneme zmínku 

o Pöchhackerovu ranému výzkumu v Teorii a didaktice tlumočení I. (Čeňková 2001). 

Zde je jeho práce krátce představena v rámci Pöchhackerova medailonku, který jej 

prezentuje jako jednoho z významných teoretiků německy mluvících zemí. 

Pöchhacker již svou první monografií významně přispívá k diskurzu teorie tlumočení. 

Z jeho teoretického rámce lze vycházet v dalším výzkumu a zároveň je Pöchhackerova 

teorie přínosná pro začínající tlumočníky, kterým může usnadnit přípravu na první 

pracovní zakázky nejen v oblasti konferenčního tlumočení. 

                                                 
28

 „Insgesamt ist über die vorliegende Monographie zu sagen, daß der Autor dem Titel seiner Arbeit voll 

gerecht geworden ist: Der Gegenstandsbereich der Disziplin simultanes Konferenzdolmetschen wird als 

professionelles Handeln in seiner Komplexität konsequent, kenntnisreich und umfassend beschrieben.“ 

29
 „... der gewählte makroprozessuale Ansatz für die Zwecke der vorliegenden Arbeit richtig und nötig 

ist.“ 
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5 Hodnocení kvality tlumočení 

5.1 Vývoj Pöchhackerova zájmu o téma kvality v tlumočení 

Zkoumání kvality tlumočení se Pöchhacker věnuje již od počátku své vědecké kariéry 

a tato oblast představuje jednu ze stěžejních součástí jeho tvorby. Ve své dizertační 

práci z roku 1994 stanovuje parametry kvality se zaměřením na simultánní tlumočení na 

konferencích a v empirické části práce tyto parametry následně kvantitativně 

i kvalitativně analyzuje. 

Od druhé poloviny 90. let se Pöchhackerův zájem posouvá od konferenčního tlumočení 

i k tlumočení v televizi a komunitnímu tlumočení. Postupně se také více orientuje 

na obecné parametry hodnocení kvality a na stanovení obecných standardů v rámci 

teorie tlumočení, přičemž v zásadě vychází ze své dizertační práce. 

Pöchhacker rovněž s velkým zájmem mapuje postupný vývoj a současný stav na poli 

výzkumu kvality tlumočení. Jeho práce z této oblasti poskytují přehledný souhrn 

dosavadního výzkumu a souvisejících teorií a kritickou analýzu jejich předností i slabin. 

Následující kapitoly nabízejí podrobnější náhled na Pöchhackerovo pojetí výzkumu 

kvality a jeho přehledové práce. 

5.2 Perspektivy hodnocení a vztahy hodnotitelských rolí 

V rámci své dizertační práce Pöchhacker (1994a) definuje následující aktéry, resp. 

skupiny osob, které mohou tlumočení hodnotit: 

1. Příjemce cílového textu 

2. Tlumočník jako producent konkrétního cílového textu 

3. a) Zadavatel úkolu 

b) „Zástupce zájmů“ výchozího řečníka 

c) Tlumočník – člen týmu, resp. profesní kolega 

d) „Osoby s profesionálně-analytickým zájmem o text“ – tedy teoretici a vědci 

Uvedené pořadí jednotlivých „rolí“ podle Pöchhackera odpovídá jejich subjektivitě, kdy 

příjemce cílového textu (1) je nejvíce subjektivním a teoretik/vědec (3d) nejvíce 

intersubjektivním
30

 hodnotitelem. Označení jednotlivých rolí je přehledné a jasné, 

pouze kategorii „zástupce zájmů“ výchozího řečníka Pöchhacker blíže nedefinuje 

                                                 
30

 „Intersubjektivní zkušenost je taková, kterou sdílí řada subjektů a je jim společná. Není objektivní 

ve smyslu předmětné skutečnosti pozorované ve vnějším světě. Ale není ani subjektivní v tom smyslu, že 

by ji každý subjekt prožíval jinak.“ (Hartl, Hartlová 2010) 



32 

 

a později se tohoto označení zcela vzdává a pracuje v tomto smyslu pouze s rolí 

samotného řečníka.  

Pöchhacker si je vědom toho, že kombinací výše uvedených náhledů by v ideálním 

případě bylo možné dojít k relativně intersubjektivním kritériím pro hodnocení kvality 

tlumočení. Nicméně k dosažení takovéhoto výsledku by bylo zapotřebí zapojit 

do výzkumu značné množství osob a zároveň zohlednit jejich subjektivitu. 

V pozdějších letech se Pöchhacker snaží pozice jednotlivých potenciálních hodnotitelů 

znázornit graficky tak, aby byly patrné jejich pohledy na tlumočení a vzájemné vztahy. 

Jednotlivé aktéry již tedy neřadí podle jejich subjektivity a představuje následující 

grafický model: 

 

 

Obr. 4: Perspektivy pohledu na kvalitu tlumočení (2001b:412) 

V základním vztahu zde nacházíme řečníka (ST-P), příjemce textu (TT-R) a tlumočníka 

(INT.). Další pozicí, ze které lze tlumočení hodnotit, je klient – zaměstnavatel (Client) 

a kolega/člen týmu (Coll.). Badatel (RESEARCHER) pak má několik možností náhledu 

na danou situaci: může analyzovat postoje, potřeby a náhled daných aktérů „off-site“, 

s ohledem na hypotetickou či již proběhlou tlumočnickou událost (abstract event), nebo 

odkazovat na konkrétní komunikační událost v aktuální komunikační situaci. 

Ve druhém případě se nachází mnohem blíže všem ostatním subjektům a tvoří tedy jen 

částečně oddělený čtvrtý vrchol čtyřúhelníku vztahů. Tento čtyřúhelník přitom vytváří 

samotnou zkoumanou komunikační situaci. 
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Badatel má také možnost zaměřit se buď na zaznamenaný produkt tlumočení (např. 

audionahrávku), nebo na celý komunikační proces. Právě rozdíl těchto dvou perspektiv 

(zaměření na produkt a na proces) je podle Pöchhackera velmi zásadní při formulaci 

kvalitativních standardů a hodnoticích kritérií.  

5.3  Parametry kvality 

Tato podkapitola představuje konkrétní parametry pro hodnocení kvality simultánního 

tlumočení na konferenci, které Pöchhacker definuje v teoretické části své dizertační 

práce (1994a) a které následně ověřuje v empirické části práce na základě záznamů 

a transkripcí textů z konference. Právě dostupnost nahrávek projevů řečníků i jejich 

přetlumočení vytváří příhodnou výchozí situaci, která Pöchhackerovi umožňuje 

komplexní analýzu.  

5.3.1 Profil (převodu) textu 

Před vlastním hodnocením kvality Pöchhacker nejprve stanovuje kritéria, na jejichž 

základě následně analyzuje výchozí i cílový text. Pöchhacker se rozhoduje zaměřit se 

na formu (předání) textu a hodnotit tlumočení právě na jejím základě. Pomíjí zde tedy 

rovinu jazykového převodu. Následující tabulka znázorňuje hlavní faktory, na které se 

Pöchhacker (1994a: 112) ve svém pojetí hodnocení soustředí. 

 

Obr. 5: Profil (převodu) textu (1994a:112) 

Toto schéma, které Pöchhacker označuje jako profil (převodu) textu, představuje 

celkem devět faktorů. Zaměřením na adresáta (ADR – Adressierung) je myšlena 

velikost cílového publika. Řečník se může obracet na jednoho (1) či dva (2) příjemce, 
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na skupinu posluchačů (G), nebo může oslovovat plénum v sále (P). V případě 

televizního vysílání (resp. tlumočení v médiích) řečník promlouvá k veřejnosti (Ö). 

Připravenost formulace (VOR – Vorformuliertheit) obsahuje dvě škály hodnocení. 

V rámci první Pöchhacker hodnotí, do jaké míry je daný projev předem připravený: zda 

je improvizovaný (ext), předem rozvržený (vkz), přednesený (vtr) či čtený (gel). Druhá 

stupnice zohledňuje podklady, které řečník ve svém projevu používá. V tomto 

Pöchhacker rozlišuje zpaměti přednášený koncept (MK – memoriertes Konzept), 

písemně zpracovaný koncept (SK – schriftliches Konzept), konkrétně zformulované 

znění projevu (ms – ausformuliertes Vortragsmanuskript“) a tiskovou verzi přednášky 

(MS – Druckmanuskript). Tyto dvě škály spolu úzce souvisejí a prolínají se – 

např., i když má řečník před sebou vytištěnou verzi přednášky, může se rozhodnout 

mluvit zcela volně. 

Využití vizuálních materiálů (MED – Medialität) zohledňuje použití různých 

doplňujících audiovizuálních prostředků – videa (VID), použití projektoru k prezentaci 

diapozitivů a slidů s textem (V-SL), grafů (P-SL) nebo např. poznámek na tabuli 

či flipchartu (M). 

Pöchhacker do profilu zahrnuje i neverbální prostředky komunikace: tempo (TEM) 

udávané ve slabikách za minutu resp. vteřinu (které ještě zmiňuje v kategorii 

charakteristických znaků textu – viz 5.3.2), hlasovou intonaci (MEL), změnu hlasitosti 

(DYN), rytmičnost (RHY), kvalitu hlasu (STI) a artikulaci (ART). Intonaci, změnu 

hlasitosti a rytmičnost Pöchhacker posuzuje na škále od jedné do pěti (kde stupeň číslo 

tři představuje běžnou hodnotou), kvalita hlasu a artikulace jsou charakterizovány 

na stupnici nenápadné (O.B. – ohne Befund) – nápadné (2) – velmi nápadné (1). 

Všechny tyto kategorie Pöchhacker uplatňuje při praktickém hodnocení v empirické 

části práce. V souvislosti s konkrétní analýzou připomíná, že pro správné posouzení 

všech parametrů je nutné si vést i „konferenční deník“, který zachycuje časový sled 

událostí na konferenci, včetně např. délky jednotlivých projevů, čas jejich zahájení 

a konce v rámci daného zasedání apod. 

5.3.2 Charakteristické znaky povrchové struktury textu 

Jako další rovinu hodnocení kvality tlumočení Pöchhacker zavádí tzv. charakteristické 

znaky povrchové struktury textu. Zde se některé kategorie překrývají s kategoriemi 

obsaženými již ve schématu profilu (převodu) textu, nicméně Pöchhacker o této rovině 
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hodnocení pojednává samostatně. U charakteristických znaků povrchové struktury textu 

Pöchhacker pracuje s následujícími kategoriemi: kvalita hlasu a prozodicky-artikulační 

znaky, tempo řeči, pauzy, vyplněné pauzy/váhání, přeřeknutí a změny výpovědi.  

Ke kvalitě hlasu a prozodicky-artikulačním znakům řadí intonaci, změnu hlasitosti, 

rytmičnost, kvalitu hlasu a artikulaci. Jde tedy o parametry, které nalezneme v pravé 

části schématu profilu (převodu) textu (viz obr. 5). 

Ve výše zmíněném profilu je obsaženo i tempo řeči. V souvislosti s tempem řeči 

Pöchhacker upřednostňuje počítání slabik za vteřinu a nikoliv slov za minutu. Tento 

způsob udávání řečového tempa je podle jeho názoru přesnější a objektivnější, protože 

každý jazyk má odlišně dlouhá slova, což má zásadní vliv na počet slov za minutu. 

V oblasti pauz a jejich definice si je Pöchhacker vědom technického problému přesného 

měření délky pauz. Rozhoduje se proto registrovat jen delší pauzy, které mohou ovlivnit 

hodnocení kvality týkající se kategorií plynulosti a úplnosti tlumočení. Tyto pauzy jsou 

charakterizovány jako pauzy tiché. Pod kategorií vyplněných pauz / váhání Pöchhacker 

rozumí pauzy vyplněné hezitačními zvuky, které jsou všeobecně považovány 

za nepřijatelné. 

Přeřeknutí a opravy představují fenomén, který se v tlumočení, ale i ve výchozích 

textech vyskytuje poměrně často. Pöchhacker pro účely své práce rozděluje přeřeknutí 

na opravená a neopravená. Vyhýbá se přitom jasným závěrům ohledně otázky, zda 

přeřeknutí jsou něco, co se v tlumočení objevuje a co můžeme pouze kvantifikovat, 

či zda tento fenomén může komunikativní funkci textu ovlivnit natolik, že by měl být 

zahrnut do kritérií kvalitativních. 

Změnou výpovědi má Pöchhacker na mysli takzvané „false starts“, tedy špatné začátky 

vět v podobě anakolutů (vyšinutí z větné vazby). Pöchhacker v rámci této kategorie 

specifikuje tři typy změny výpovědi: přerušení/změna výpovědi (klasické vyšinutí 

z vazby), lexikální smíšená forma (například spojení dvou slov do jednoho) 

a syntaktická smíšená forma (například použití špatného pádu po předložce). 

5.3.3 Koherence 

Pöchhacker se v rámci kvality tlumočení podrobněji zabývá i intratextovou 

a intertextovou koherencí, resp. i obecným chápáním pojmu koherence a jejího vnímání 

v konkrétních textech. Dochází k názoru, že to, zda příjemce považuje text za 

koherentní, souvisí do velké míry s jeho sociokulturními vědomostmi a kompetencemi. 
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Vědomosti a kompetence Pöchhacker (1993:90) přitom dělí na obecné (získané ve 

vlastní kultuře), specializované (získané v např. profesní skupině), individualizované 

(vědomosti a kompetence každého jedince) a kontextové (získané v průběhu 

komunikační interakce – např. konference). 

Koherence tedy závisí na předpokládaných znalostech příjemce a uživatele textu 

a zároveň tedy i na znalostech tlumočníka. Ten má ale podle Pöchhackera často spíše 

pouze povrchní znalosti z více oborů, čímž se odlišuje od účastníků konferencí, kteří 

jsou v daném oboru odborníky. Otázkou tedy je, zda tlumočník dokáže při tlumočení i 

navzdory nedokonalým vědomostem vytvořit dostatečný stupeň koherence. Jak 

Pöchhacker v této souvislosti připomíná, odborník, který poslouchá i například 

terminologicky ne zcela přesné tlumočení, tlumočenému textu často snadno porozumí, 

protože jde o fakta jemu známá. Otázkou pak ovšem je, kdy ještě příjemce cílový text 

zcela pochopí, resp. zda ho pochopí stejně jako příjemce textu ve výchozím jazyce – 

tedy zda tlumočník dosahuje dostatečné míry intratextové i intertextové koherence.  

Pöchhacker se snaží tyto problémy analyzovat v empirické části práce, bohužel ale není 

schopen dokázat, nakolik bylo dané tlumočení pro příjemce (odborníky) koherentní 

a srozumitelné. K možnosti učinit spolehlivé závěry v této oblasti by bylo zapotřebí 

rozsáhlejší šetření s velkým vzorkem respondentů z řad příjemců cílového textu. 

5.4  Obecné standardy kvality 

Od konkrétních parametrů, které si pro hodnocení kvality tlumočení stanovuje 

v dizertační práci, se Pöchhacker postupně dostává k obecným standardům a kritériím 

kvality tlumočení. V níže uvedeném modelu navrhuje standardy, na kterých se podle 

jeho slov shodují všichni teoretici tlumočení, ačkoliv někteří z nich používají odlišnou 

terminologii. Pöchhackerův model zahrnuje tlumočení jako produkt i tlumočení jako 

službu (service) v  komunikační situaci a sleduje hodnocení kvality tlumočení 

v následujících rovinách: 
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Obr. 6: Standardy kvality pro tlumočení jako produkt a službu (2007a:13) 

Pöchhacker navrhuje zkoumat tlumočnický produkt z hlediska přesnosti (accuracy) 

převodu výchozího textu do cílového jazyka. Dále lze zkoumat adekvátnost převodu 

s ohledem na jasnost, kohezi, idiomatičnost či živost výrazu. Přesnost a adekvátnost se 

tedy týkají intertextové a intratextové koherence.  

Mimo lingvistických složek je však zapotřebí zohlednit i složku komunikační, tedy 

komunikační efekt na příjemce. Sem Pöchhacker zařazuje ekvivalentní efekt na příjemce 

tlumočeného textu. Ten ale sám o sobě nestačí pro dosažení úspěšné komunikace, k té je 

potřeba zohlednit i sociokulturní aspekty a předchozí znalosti příjemce textu.  

Pöchhacker odmítá přísnou hierarchizaci těchto kategorií podle jejich významu. Naopak 

zdůrazňuje, že upřednostnění některého ze čtyř standardů vždy záleží na dané 

komunikační situaci a kontextu; nelze předem stanovit, co by mělo být obecným 

standardem pro tlumočení. Z jeho přístupu je tedy opět patrný makrotextuální pohled na 

tlumočení. 

Relativitu hodnocení kvality Pöchhacker obecně vyjadřuje vzorcem „Kvalita = ideál – 

omezení“, podle něhož kvalita představuje určitý ideál omezený podmínkami dané 

situace
31

. Vrací se tak v podstatě k počátkům svého výzkumu v oblasti kvality 

tlumočení a potvrzuje si hypotézu konference jako hypertextu, kde není důležitý jen 

samotný přetlumočený text, ale i okolní situace a kontext (konkrétní potřeby klienta, 

zda má tlumočník texty k dispozici předem, zda je poskytnuto vyhovující tlumočnické 

zařízení, rychlost a odbornost řečníkova projevu atd.). 

                                                 
31

 Tento vzorec Pöchhacker (2007a:14) rovněž nazývá quality under the circumstances. 
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5.5  Proces hodnocení 

Z výše uvedeného je zřejmé, že se Pöchhacker nikterak nekloní k jasné struktuře, jak by 

hodnocení kvality tlumočení mělo vypadat. Podotýká pouze, že pokud by k nějaké 

standardizaci mělo dojít, nemělo by se zapomínat na zohlednění různých rolí 

a perspektiv všech účastníků komunikační situace tlumočení a zároveň na zkoumání 

textu jako produktu. 

To by v praxi znamenalo, že badatel bude zjišťovat spokojenost klienta, zanalyzuje 

produkt intra- i intertextově a vyžádá si evaluaci od tlumočníkova kolegy/kolegů 

i příjemců (mluvčího a publika). Publikum by přitom zároveň nemělo být dotazováno 

jen na spokojenost s tlumočením, ale mělo by být i podrobeno testu, který by zjistil, 

nakolik byla zpráva správně předána a jaká část komunikačního záměru byla publiku 

zprostředkována
32

. Souhrnný výsledek by pak byl porovnán s úrovní obtížnosti úkolu, 

která by zahrnovala faktory navržené v profilu (předání) textu a v charakteristických 

znacích povrchové struktury textu (Pöchhacker 2007a:15). 

Navržený postup je velmi obsáhlý a zároveň velmi závislý na lidském faktoru – proto 

obsahuje značná rizika zejména v souvislosti se zkoumáním předání zprávy publiku. 

Zde se totiž výrazně projevuje faktor znalostí jednotlivých posluchačů, kteří při testu 

získaných informací mohou neobstát ne kvůli tlumočníkovi, ale kvůli různým úrovním 

vstupních znalostí. 

5.6 Další výzkum v oblasti hodnocení kvality 

5.6.1 Komunitní tlumočení  

V rámci své habilitační práce se Pöchhacker věnuje rozsáhlému výzkumu na poli 

komunitního tlumočení v nemocnicích a v oblasti sociálních služeb. Součástí výzkumu 

je i hodnocení kvality komunitních tlumočníku z perspektivy příjemců tlumočení, kde 

se Pöchhacker snaží pomocí obsáhlého dotazníkového šetření identifikovat nároky 

příjemců tlumočení na tlumočníky. S ohledem na strukturu této práce uvádíme bližší 

informace k tomuto výzkumu v kapitole 6, která se zaměřuje právě na otázky spojené 

s komunitním tlumočením.   

                                                 
32

 V rámci empirického výzkumu ve své dizertační práci Pöchhacker rovněž účastníkům analyzované 

konference vložil do složky s konferenčními podklady dotazníky, na nichž mohli ohodnotit kvalitu 

tlumočení (na možnost evaluace však účastníky nikterak zvlášť neupozorňoval). Ze zhruba 500 dotazníků 

bylo vyplněno pouze pět – podle Pöchhackera účastníci jednoduše hodnocení kvality nepovažovali 

(a obecně často nepovažují) za významné, a přetlumočení konference, kde byla dominantním jazykem 

angličtina, pro ně bylo samozřejmou součástí.  
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5.6.2 Tlumočení pro média a další oblasti 

Otázkám hodnocení kvality tlumočení Pöchhacker věnuje i mnoho kratších studií, které 

se zaměřují na úžeji vymezené oblasti než výše uvedené práce a studie. Například 

v článku Quality in TV Interpreting (Pöchhacker 1995b) se Pöchhacker spolu s Ingrid 

Kurzovou zabývá rozdíly náročnosti cílového publika při konferenčním tlumočení a při 

tlumočení v médiích. Z průzkumů provedených na konferencích (Kurz 1993) 

a následných výzkumů mezi příjemci televizního tlumočení přitom vyplývá, že nároky 

televizních diváků na tlumočení jsou vyšší než nároky účastníků konference. Televizní 

diváci navíc kladou větší důraz na příjemný hlas, přirozený přízvuk a plynulost projevu, 

než tomu je u účastníků konference. 

V článku Researching Interpreting Quality: Models and Methods (2002b) Pöchhacker 

rozpracovává modely a metody výzkumu kvality tlumočení, které vyvinul především 

na poli komunitního tlumočení, a definuje čtyři metodologické přístupy aplikovatelné 

v empirických studiích: výzkum za pomoci dotazníků pro různé cílové skupiny, 

experimentální studie, pozorování na základě autentických korpusů a případové studie. 

V oblasti zkoumání kvality tlumočení můžeme rovněž zmínit výzkumný projekt Quality 

in Simultaneous Interpreting (QuaSi), který pod Pöchhackerovým vedením proběhl na 

Vídeňské univerzitě v letech 2008 až 2010. V rámci projektu se čtyři studentky 

doktorandského programu soustředily na vytvoření standardů kvality a norem, přičemž 

se zaměřily zejména na to, jak svou roli vnímá sám tlumočník. Druhá část projektu byla 

pak experimentální a snažila o výzkum vlivu paralingvistických znaků v tlumočníkově 

výkonu na porozumění ze strany cílového posluchače. 

5.7 Přehledové práce 

V souvislosti s hodnocením kvality tlumočení je zapotřebí připomenout, že 

v Pöchhackerově tvorbě nalezneme mnohé práce, které se věnují popisu situace 

v oblasti výzkumu kvality tlumočení, a to jak z vývojového hlediska, tak s ohledem 

na výsledky konkrétních výzkumů. Jako příklady přehledových prací z této oblasti 

můžeme uvést články Quality Assessment in Conference Interpreting (2001b), Quality 

research revisited (2005) nebo Replication in Research on Quality in Conference 

Interpreting (2011a).  

Článek Quality Assessment in Conference Interpreting (2001b) se snaží nabídnout 

přehled dosavadního vývoje v oblasti tlumočení jako vědní disciplíny 
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a metodologických prostředků pro empirický výzkum, poukázat na společné aspekty 

výzkumu v různých oblastech (od konferenčního po komunitní tlumočení) a motivovat 

tak vědce k širšímu pohledu a většímu využívání poznatků a metodologie z ostatních 

oblastí výzkumu tlumočení
33

.  

Ve stati Quality research revisited (2005) Pöchhacker analyzuje studie zabývající se 

kvalitou z pohledu tlumočníků a příjemců tlumočení. Zároveň zde hodnotí aktuální 

výzkumné projekty, které posuzuje zejména s ohledem na využitou metodologii. 

V článku Replication in Research on Quality in Conference Interpreting (2011a) pak 

Pöchhacker zdůrazňuje význam replikace, tedy systematického opakování dříve 

provedených výzkumů, ve vědeckém procesu a analyzuje příklady studií věnujících se 

kvalitě v konferenčním tlumočení, které vznikly od 80. let 20. století do současnosti. 

V analýze se Pöchhacker zaměřuje především na metodologické otázky a zároveň 

zkoumá několik konkrétních replikačních studií. 

5.8  Shrnutí a reakce 

Pöchhacker se tématu kvality věnuje z nejrůznějších úhlů pohledu po celou svou 

dosavadní kariéru. Ve svém výzkumu se neomezuje pouze na bezkontextový rozbor 

přetlumočeného textu v porovnání s výchozím textem, ale zabývá se i hodnocením 

kvality tlumočení z perspektivy různých aktérů, kteří mají k tlumočnické zakázce přímý 

či nepřímý vztah, jakož i vlivem těchto aktérů a dalších mimotextových faktorů na 

kvalitu tlumočení. Na základě tohoto přístupu vypracovává specifické i obecné 

možnosti, jak a z jakých pohledů lze tlumočení hodnotit, přitom však zdůrazňuje 

potřebu volby vhodných kritérií s ohledem na konkrétní tlumočnickou zakázku, její cíl 

a širší kontext. Díky tomuto komplexnímu pojetí je jeho dílo rovněž velmi podnětné pro 

další výzkumné projekty a teorie. Pöchhacker přitom ve svých monografiích a statích 

věnuje zároveň prostor přehledu dosavadních výzkumných přístupů a jejich výsledkům, 

čímž svým čtenářům umožňuje opravdu široký a otevřený pohled na hodnocení kvality 

tlumočení.    

Nejvýznamnější kritickou reakcí na Pöchhackerovu tvorbu v oblasti hodnocení kvality 

tlumočení nalezneme v Gilově (1995) recenzi Pöchhackerovy dizertační práce. 

Gile (1995:187) zde vyzdvihuje některé Pöchhackerovy kategorie jako například 

                                                 
33

 Pöchhacker (2001b:410): „[…] it is argued that there is enough common ground to hope for some 

cross-fertilization between research on quality assessment in different areas along the typological 

spectrum of interpreting quality.“ 
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zaměření na adresáta (Adressierung) či připravenost formulace (Vorformuliertheit), 

které podle jeho názoru představují zajímavé a inovativní aspekty, kritizuje však 

nedostatečné doložení jejich využitelnosti v praktickém výzkumu. V této souvislosti se 

domníváme, že je vhodné připomenout, že Pöchhacker se snaží nabídnout co nejširší 

paletu analytických kategorií, z nichž je následně vždy zapotřebí pro konkrétní výzkum 

zvolit ty nejvhodnější a nejvíce relevantní a odpovídajícím způsobem je aplikovat. 

Z tohoto důvodu pravděpodobně nelze přijímat absolutní soudy o využitelnosti 

jednotlivých kategorií. 
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6 Komunitní tlumočení 

V této kapitole si představíme Pöchhackerův výzkum v oblasti komunitního tlumočení, 

kterému se začíná věnovat v průběhu 90. let. V této době není komunitní tlumočení v 

Rakousku nikterak institucionalizováno a zároveň zůstává mimo zájem teoretického 

výzkumu. Zásadní význam má v této oblasti Pöchhackerův výzkum vycházející 

z poznatků získaných v rámci projektu Wien – gesunde Stadt (Vídeň – zdravé město). 

Jeho výsledky Pöchhacker rozvíjí ve své habilitační práci Dolmetschen: Konzeptuelle 

Grundlagen und deskriptive Untersuchungen, která vyšla tiskem roku 2000 

a představuje jeden ze stěžejních zdrojů této kapitoly. 

6.1 Definice komunitního tlumočení 

V nejobecnějším smyslu Pöchhacker (1999a:126) chápe komunitní tlumočení jako 

„interpreting in institutional settings of a given society in which public service 

providers and individual clients do not speak the same language“. Od tlumočení 

v konferenčním prostředí se podle Pöchhackera komunitní tlumočení odlišuje zejména 

tím, že zprostředkovává komunikaci v rámci jedné společnosti, která sestává z kulturně 

odlišných podskupin; v tomto smyslu pojem „komunitní“ odkazuje na danou společnost 

jako celek i na její součásti – např. etnické, domorodé komunity, jazykové menšiny 

apod. (Pöchhacker 1999a:127). Označení komunitního tlumočení tedy zahrnuje ve svém 

širším pojetí komunikaci zástupců zdravotnických, právních, sociálních, vzdělávacích 

či náboženských institucí s migranty a členy nejrůznějších komunit. Z tohoto je patrná 

široká škála prostředí, v nichž ke komunikaci dochází, i nesourodost daných 

komunikačních situací. Z tohoto důvodu je podle Pöchhackera složité fenomén 

komunitního tlumočení komplexně popsat a zároveň právě z těchto důvodu jsou často 

vydělovány některé specializované oblasti (např. soudní tlumočení). Komunitní 

tlumočení je pak chápáno v užším smyslu zejména jako označení pro tlumočení 

v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb (Pöchhacker 1999a:127). 

6.2 Historie komunitního tlumočení a současná situace  

Historii komunitního tlumočení lze podle Pöchhackera spatřovat již v době antiky (např. 

tlumočení pro správce odlehlých oblastí římské říše) či tlumočení ve španělských 

koloniích v 16. století. Označení community interpreting
34

 má však svůj původ 

v Austrálii, kde se se začalo používat v 70. letech 20. století. Například ve Velké 

                                                 
34

 Pöchhacker ve shodném smyslu rovněž používá označení community-based interpreting, které 

považuje za „a very fitting alternative term“ (Pöchhacker 1999a:135). 
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Británii se pak v 80. letech ve stejném smyslu vžilo označení public service 

interpreting. 

Právě Austrálii Pöchhacker (1999a:131) označuje za „vlajkovou loď“ vývoje 

komunitního tlumočení, protože se zde spojilo několik zásadních faktorů, které vedly 

k institucionalizaci a formalizaci této činnosti – jednotný politický přístup vlády 

podporující multikulturní a multilingvální společnost, lokální iniciativy za poskytování 

tlumočnických služeb ve zdravotnictví a sociálních službách a vytvoření národních 

standardů a akreditačního systému pro tlumočníky. Tyto aspekty podle Pöchhackera 

představují spolu se vzdělávacími institucemi zcela zásadní vliv na celkové postavení 

komunitního tlumočení. V této souvislosti zároveň Pöchhacker (1999a:135) odkazuje na 

problémy a překážky potenciální profesionalizace této činnosti. Komunitní tlumočení je 

totiž podle jeho názoru silně determinováno lokálními faktory, tedy specifiky dané 

komunity a prostředí, a právě tyto proměnné veličiny často představují překážku 

ve vytváření jednotných standardů a profesionalizaci této činnosti ve společnosti. 

Vedle Austrálie uvádí Pöchhacker také Švédsko, Velkou Británii, Kanadu nebo USA 

jako země s relativně rozvinutým systémem poskytování komunitního tlumočení, 

ačkoliv mezi těmito státy lze samozřejmě najít značné rozdíly související mimo jiné 

s jejich imigrační historií a současnou společností. Německo, Rakousko
35

 nebo 

Španělsko Pöchhacker uvádí v roce 1999 jako příklady zemí, které si teprve začínají 

uvědomovat potřebu zajistit rovný přístup nejen u soudů, ale i v nemocnicích 

a institucích poskytující sociální služby.  

6.3 Výzkum v rámci projektu „Vídeň – zdravé město“ 

6.3.1 Východiska a metodologie výzkumu  

Pöchhacker ke zkoumání komunitního tlumočení přistupuje na základě teorie 

translačního jednání podle Holz-Mänttäriové a Touryho deskriptivního pojetí 

translatologického výzkumu a hovoří o „deskriptivním výzkumu tlumočení“ 

(2000a:131). Obě teorie totiž podle Pöchhackera (2000a:140) navzdory různému vývoji 

a rozdílech v teoretickém pojetí vykazují významné shody: cílovou orientaci a vázanost 

translace jako produktu i procesu na cílovou kulturu a zkoumání funkce cílového textu 

v kontextu cílové situace, který na základě určitých sociokulturních očekávání 

                                                 
35

 Komunitního tlumočení v Rakousku Pöchhacker mapuje ve studii Is There Anybody Out There?: 

Community Interpreting in Austria, kde ji přirovnání k situaci „Třetího světa“ (1997:215). 
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a preferencí (konvencí a norem) zásadním způsobem ovlivňuje rozhodovací procesy 

i produkty jednání. 

Ze spojení výše uvedených teorií pramení dvě hlavní oblasti zaměření Pöchhackerova 

(2000a:132) výzkumu: (1) funkční rozbor fenoménu tlumočení v nadřazeném 

společenském a institucionálním kontextu včetně souvisejících specifických požadavků 

na tlumočení (za tímto účelem Pöchhacker využívá výzkum pomocí dotazníku) a (2) 

analýza tlumočení a jeho produktů jednání (textů) v souvislosti se 

sociopsychologickými a kulturními faktory v konkrétním procesu komunikativní 

interakce (za tímto účelem Pöchhacker analyzuje dvě případové studie). V jeho pojetí 

výzkumu tedy „sociokulturně-institucionální dimenze“ tlumočení získává přinejmenším 

stejnou váhu jako dimenze „interakčně-textová“ (Pöchhacker 2000a:132). 

Pöchhacker se v rámci své habilitační práce věnované jak obecnému náhledu 

na tlumočení, tak specificky komunitnímu tlumočení rozhoduje pro deskripci fenoménu 

tlumočení v jeho současném stavu. Na rozdíl od svého dřívějšího výzkumu 

konferenčního tlumočení
36

 nevytváří hypotézu, kterou by následně ověřoval. Snaží se 

naopak o empirický popis fenoménu; výzkumnou metodou tedy není experiment, nýbrž 

pozorování; cílem je dokumentace a popis na základě získaných dat (Pöchhacker 

2000a:133). 

Pöchhacker se snaží ve vztahu ke komunitnímu tlumočení v Rakousku (konkrétně 

ve vybraných vídeňských zdravotnických zařízeních) zodpovědět otázky typu: jak často 

se tlumočí, pro koho, kdo a jak tlumočí, jaká jsou očekávání od tlumočníků ohledně 

jejich vědomostí a schopností a jak se tyto představy shodují s vlastním vnímáním 

samotných tlumočníků (Pöchhacker 2000a:135). Následující podkapitoly představují 

konkrétní zaměření studie a její hlavní výsledky. 

6.3.2 Translační politika vídeňských nemocnic 

V roce 1996 provedl Pöchhacker rozsáhlý výzkum v šesti vídeňských zdravotnických 

zařízeních. Šetření proběhlo v rámci projektu „Vídeň – zdravé město“. Pöchhacker 

rozdal celkem 765 zaměstnancům dvanácti vídeňských nemocnic sedmistránkový 

dotazník zabývající se různými faktory komunikace s cizojazyčnými pacienty. Dotazník 

Pöchhacker předem podrobně konzultoval se sociology, aby zajistil jeho co nejvyšší 

                                                 
36

 Srov. Pöchhacker 1994a 
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vypovídací hodnotu i při malém objemu dat. Zpět se Pöchhackerovi vrátilo 508 

vyplněných dotazníků, návratnost tedy dosáhla 66,4 %. 

Dotazník měl celkem pět kapitol (Pöchhacker 2000a:325-331), my jej zde pro 

přehlednost a v souladu s Pöchhackerovým rozborem v rámci monografie dělíme na tři 

části. První se týká náhledu zdravotnického personálu na situaci v oblasti komunitního 

tlumočení a jeho hlavní aspekty a problémy (kapitoly 1 – 3 a kapitola 5). Druhá část se 

věnuje nárokům na osoby, které tlumočí (oddíl 4.2 dotazníku), třetí část se zabývá úkoly 

a rolemi, které by měl komunitní tlumočník plnit (oddíl 4.3). Pro potřeby projektu 

Vídeň – zdravé město přitom Pöchhacker využívá pouze první část dotazníku, tedy 

kapitoly 1 – 3 a 5 dotazníku, čtvrtá kapitola sloužila jeho vlastním výzkumným účelům. 

První část dotazníku se zaměřuje na následující otázky (2000a:149): 

1. Jak často se v jednotlivých vídeňských nemocnicích a na odborných 

pracovištích vyskytují pacienti s jiným mateřským jazykem než němčinou? 

2. Jaké jazyky patří mezi výše uvedenými pacienty k nejčastěji zastoupeným? 

3. Jakým způsobem probíhá komunikace s pacienty, kteří se německy domluví jen 

těžko, nebo vůbec? 

4. Kdo umožňuje dorozumívání, pokud je zapotřebí, aby komunikaci 

zprostředkovala třetí osoba? 

5. Jaké problémy se vyskytují, když komunikaci mezi lékařem a pacientem 

zprostředkovává třetí osoba? 

6. Jaký organizačně-právní status má využívání tlumočníků v nemocnici? 

7. Je nemocniční personál spokojen se současnou praxí v komunikaci s pacienty, 

kteří nehovoří německy? 

8. Jaké důsledky mají komunikační bariéry (jazykové a kulturní) pro zdravotní 

péči? 

9. Jaký způsob organizačního zajištění tlumočnických služeb je z institucionálního 

hlediska nejvhodnější pro překonání komunikačních bariér? 

10. Jak významná a naléhavá je potřeba různých opatření, která by současnou praxi 

zlepšila? 
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Odpovědi Pöchhacker vyhodnocuje z nejrůznějších hledisek. Jeho hodnocení je velice 

obšírné a podrobný popis výsledků by přesáhl rámec této práce. Přesto bychom zde rádi 

zmínili několik zajímavých poznatků.  

Za zmínku bezesporu stojí, že z 508 dotázaných jen 27 v rámci své práce nepečuje 

o pacienty s jiným rodným jazykem než němčinou (2000a:153). Zajímavá je rovněž 

skutečnost, že respondenti v mnoha případech nebyli schopni odpovědět na otázku, kdo 

je právně zodpovědný za špatné přetlumočení a z toho plynoucí nevyhovující léčbu – 

celkem jedna třetina dotázaných. Dalších 46 % popřelo možnost, že by za špatnou léčbu 

byl zodpovědný zdravotnický personál (2000a:166). 

Celkově dochází Pöchhacker k výsledku, že tlumočení v naprosté většině případů 

umožňují „ad hoc tlumočníci“ – nejčastěji příbuzní či úklidový personál v nemocnici 

hovořící stejným jazykem jako pacient. Většina dotázaných rovněž na otázku, jaká je 

podle nich nejlepší možnost překonat komunikační bariéry mezi personálem a pacienty, 

odpovídá, že nejvhodnější by byla tlumočnická služba v nemocnici. Z toho vyplývá, že 

i laici si uvědomují nedostatky v komunikaci a uvítali by kvalitnější služby. 

Pöchhacker výsledky této studie představuje v různých odborných článcích. Přínosem 

pro obor tlumočení je skutečnost, že se jeho studie dostala i do mnoha lékařských 

časopisů a publikací: např. časopis Curare – Journal of Medical Anthropology (2008c) 

či v publikace Migration, Frauen, Gesundheit: Perspektiven im europäischen Kontext
37

 

(2000c). Problematika zpracovaná ve zmíněné studii se objevila i v médiích, 

konkrétním ohlasům z této oblasti se budeme věnovat blíže v oddílu 6.5.2. 

6.3.3 Případové studie – neteř a uklízečka 

Velmi zajímavou částí Pöchhackerova výzkumu, která byla rovněž součástí projektu 

Vídeň – zdravé město, je případová studie založená na rozboru videozáznamů dvou 

vyšetření, kdy lékař jedná s pacienty, jejichž rodným jazykem není němčina, 

a komunikace tedy probíhá prostřednictvím jazykového prostředníka. V obou případech 

se jedná o zcela standardní vyšetření na oddělení logopedie, jejichž záznamy byly 

pořízeny v rámci dokumentace pokroku léčby daných pacientů a následně zpřístupněny 

pro Pöchhackerovy výzkumné účely. Při obou zaznamenaných vyšetřeních tlumočí 

zástupkyně skupin nejčastěji zmiňovaných v první části dotazníku – příbuzní pacientů 

a nemocniční úklidový personál.  

                                                 
37

 „Migrace, ženy, zdraví. Perspektivy v evropském kontextu“ 
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V první studii Pöchhacker analyzuje lékařskou prohlídku malého chlapce bosenského 

původu, kterého vyšetřují dvě lékařky. Chlapec přichází do ordinace s rodiči, a jelikož 

nikdo z nich nemluví německy, je povolána i tlumočnice – uklízečka jugoslávského 

původu, která hovoří valašským dialektem srbštiny a pracuje v dané nemocnici.  

Na první pohled se zdá, že uklízečka splnila svou funkci a přeložila chlapci a jeho 

rodičům vše důležité. Překlad (transkripce) jednotlivých částí textu však ukazuje, jak 

přesně komunikace probíhala a jak ji uklízečka v roli tlumočnice ovlivnila – velice často 

překládá nepřesně, často doplňuje pokyny lékařky o své vlastní názory a zkresluje tak 

informace, při nespecifických otázkách lékařky podsouvá chlapci konkrétní odpovědi 

apod. 

Na druhém videonahrávce je zaznamenáno vyšetření dvouleté turecké holčičky, kterou 

rodiče přivedli na logopedii s podezřením, že má zkrácenou uzdičku pod jazykem. 

Z jazykových důvodů komunikaci tlumočí mladá dívka, neteř turecké rodiny. Vlivem 

mnoha nedorozumění lékařka nabyde dojmu, že dítě je vývojově zpožděné. Rodina 

z ordinace odchází s pocitem, že jim lékařka není schopná pomoci. 

Pöchhacker se při analýze obou vyšetření věnuje jak jazykové rovině přetlumočení, tak 

širšímu kontextu: vnímá celou situaci návštěvy v ordinaci jako hypertext a vedle 

samotného procesu a produktu tlumočení si všímá i okolní situace, tedy například vlivu 

rozmístění aktérů v místnosti či rozdílnosti kultur. 

Pro názornost uvádíme hlavní analyzované roviny v případě druhého záznamu: 

Lingvistické problémy: Když se v případě druhého analyzovaného vyšetření lékařka 

dotazuje, jestli měla matka během těhotenství a porodu problémy, a snaží se tak zjistit 

možné příčiny zpožděného vývinu malé pacientky, neteř několikrát zamění slova 

těhotenství a porod. V důsledku toho pak rodina nechápe, proč se lékařka ptá stále na to 

samé a přestává lékařce důvěřovat. Ta, aniž by cokoli tušila, se nedozví odpovědi 

na položené otázky. Toto zmatení by v závažnějším případě mohlo způsobit chybu 

v základní diagnóze a vést ke komplikacím. Lékařka rovněž prvních 14 minut vyšetření 

považuje holčičku za chlapce, aniž by ji tlumočnice opravila. 

Kulturní problémy: Lékařka nabádá rodiče, aby se s dítětem snažili co nejvíce mluvit, 

a zkouší holčičku „rozmluvit“ tím, že jí ukazuje hračku v podobě medvídka. V turecké 

kultuře ale medvídek není jako hračka obvyklý a představuje pouze nebezpečné zvíře; 
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holčička tedy medvídka za hračku nepovažuje a pokus o komunikaci nemá šanci 

na úspěch.  

Role tlumočníka: Pöchhacker upozorňuje na role, které na sebe obě tlumočnice berou 

a dochází k názoru, že obě jsou velkou bariérou v dorozumívání – nedostatečným 

přenosem informací mezi komunikujícími stranami, vlastním odpovídáním na dotazy 

místo jejich tlumočení, upozaďováním některých aktérů komunikace, dodáváním 

dalších informací. 

Pöchhacker výše uvedeným rozborem naprosto nabourává zažité představy o tom, že 

v zásadě jakákoli osoba ovládající dva jazyky mezi nimi může tlumočit. Ukazuje totiž, 

že i v případě na první pohled běžných vyšetření hrozí velké nebezpeční stanovení 

špatné diagnózy a následné nevhodné léčby.  

V této souvislosti je vhodné podotknout, že části zmiňovaných případových studií by 

mohly být velice dobře využity v rámci výuky tlumočení, protože představují praktické 

ukázky problémů, které během komunitního tlumočení mohou vzniknout: od správného 

rozmístění aktérů v místnosti přes uvědomování si významu znalosti obou kultur až 

po diskuzi nad tím, co a jak by měl dobrý komunitní tlumočník převádět. 

Zároveň lze považovat za politováníhodné, že ani takováto studie příliš neovlivnila 

každodenní realitu
38

. Z pohledu vzdělávání tlumočníků můžeme konstatovat, že 

například na Vídeňské univerzitě se v době vzniku této práce nevyučoval žádný seminář 

či speciální přednáška týkající se komunitního tlumočení (stav jaro 2013). Povolání 

komunitního tlumočníka má tedy v Rakousku stále potíže se získáním potřebného 

uznání a profesionálního statusu. 

V souvislosti se studií analyzující roli mladé turecké dívky jako tlumočnice je vhodné 

připomenout, že se Pöchhacker tlumočení zprostředkovávanému dětmi věnuje se 

zvláštním důrazem a ve svých příspěvcích na různých místech odkazuje na výzkumy, 

které byly na toto téma provedeny. Z jeho příspěvků je patrný jistý vývoj postoje 

Pöchhackera i dalších teoretiků k otázce dětí-tlumočníků. V roce 2000 například 

Pöchhacker (2000b:155) odkazuje na studii, která popisuje negativní dopady tlumočení 

na děti (pro ty může tlumočení o nemocích jejich blízkých představovat značnou 

psychickou zátěž) a hovoří o tlumočení jako možné příčině přesunu rolí a moci v rámci 

rodiny. V roce 2008 Pöchhacker (2008:134-135) již zmiňuje i novější vědecké 

                                                 
38

 Reakce v médiích, které v podstatě i shrnují současnou situaci ve vídeňských nemocnicích, popisujeme 

podrobněji v oddílu 6.5.2. 
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poznatky, které uvádí, že děti mohou naopak díky tlumočení získat sebevědomí a pocit 

úspěchu.  

6.4 Požadavky a očekávání uživatelů tlumočení a tlumočníků 

V této kapitole představíme druhou a třetí část dotazníku, které byly kromě 

zdravotnického personálu předloženy i pracovníkům na vídeňských obvodních úřadech 

pro mládež a rodinu
39

. Druhá část se věnuje nárokům, které zaměstnanci nemocnic 

a zmíněných úřadů mají na osoby, které tlumočí, třetí se pak zabývá úkoly a rolemi, 

které by tlumočník v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb měl plnit. Jak již bylo 

uvedeno výše, druhá ani třetí část (4. kapitola dotazníku) nesloužily potřebám projektu 

Vídeň – zdravé město, nýbrž Pöchhackerovým vlastním výzkumným účelům. 

Třetí část navíc Pöchhacker předložil i 32 „tlumočníkům“ působícím ve zdravotnictví – 

šesti tzv. „jazykovým poradkyním“ tureckého původu, pěti osobám, které byly 

na nemocničním seznamu „osob se znalostí cizích jazyků“ a pěti nevyškoleným 

tlumočníkům z úřadů pro mládež a rodinu. Dalších 16 respondentů mělo zkušenosti 

s komunitním tlumočením ve zdravotnictví, avšak v oblasti znakového jazyka. Těchto 

16 tlumočníků vyplnilo dotazník během své účasti na vzdělávacím kurzu na univerzitě 

v Grazu v roce 1997.  

Pro účely studie by bylo jistě přínosné do výzkumu zahrnout ještě více tlumočníků, 

nicméně vzhledem k celkovému počtu osob, které se ve Vídni v dané době této činnosti 

pravděpodobně věnovaly, se jedná o poměrně reprezentativní vzorek. Za velmi přínosné 

lze považovat zahrnutí tlumočníků znakového jazyka, které dokládá Pöchhackerův 

integrující přístup ve výzkumu tlumočení. 

6.4.1 Požadavky uživatelů tlumočení 

V druhé části dotazníku se Pöchhacker snaží zjistit, jaké nároky mají uživatelé 

tlumočení na tlumočící osoby ve zdravotnictví a v oblasti sociálních služeb. Pöchhacker 

za tímto účelem pokládá uživatelům tlumočení otázku „Jaké požadavky by podle vás 

měly splňovat osoby, které mají umožnit bezproblémové dorozumění s klienty bez 

znalosti německého jazyka?“ a nabízí jim deset požadavků v následujícím pořadí 

(2000a:245): 

 Stejná kulturní příslušnost jako klient 

 Stejné pohlaví jako klient 
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 Perfektní dvojjazyčnost 

 Důkladná znalost dané (cizí) kultury 

 Ukončené vzdělání na úrovni maturity 

 Důkladné lékařské znalosti / vzdělání v sociální činnosti 

 Vzdělání v tlumočení 

 „Obecný soudní tlumočník“ 

 Absolutně neutrální chování 

 Diskrétnost a mlčenlivost 

Dotazovaní měli možnost jednotlivé body ohodnotit na stupnici „velmi důležitý“ – 

„spíše důležitý“ – „nedůležitý“. Procentuální podíl respondentů, kteří jednotlivé 

kategorie označili jako „velmi důležité“, jsou zobrazeny v následujícím grafu 

(2000a:248): 

 

Obr. 7: Požadavky na tlumočníky – „velmi důležité“ (2000a:248) 

Jak uvádí Pöchhacker (2000a:268), z grafů jasně vyplývá, že uživatelé tlumočení mají 

v podstatě minimální nároky na znalosti a schopnosti tlumočníků, pro dotazované byly 

nejdůležitější poslední dva body v tomto seznamu, které jsou spíše otázkou role 

tlumočníka než jeho znalostí. Diskrétnost považovalo za „velmi důležitou“ celkem 

90 % dotázaných, neutrální chování pak 67 %. Na třetím místě se objevila perfektní 

dvojjazyčnost, kterou jako „velmi důležitou“ ohodnotilo 48 % uživatelů tlumočení. 
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Stejné pohlaví 

Perfektní dvojjazyč. 

Důkl. znalost kultury 
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Odbor. znal./vzděl. 

Tlumočnické vzděl.  

Soudní tlumočník 
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Hodnocení POŽADAVKŮ na tlumočící osoby: 

hodnocení jako „VELMI DŮLEŽITÉ“ 
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6.4.2 Úkoly tlumočníka z pohledu uživatelů tlumočení 

Úkoly, které by měl tlumočník ve zdravotnictví a sociálních službách plnit, Pöchhacker 

(2000a:56-58) ve třetí části dotazníku definuje pomocí devíti bodů. Vychází přitom 

z obecných standardů hodnocení a požadavků na tlumočení formulovaných například 

v díle Herberta, Gila či ve standardech AIIC. Zároveň poukazuje na rozdíly oproti 

konferenčnímu tlumočení: komunitní tlumočník se například často musí přizpůsobovat 

jazykové a znalostní úrovni klienta, která v oblasti lékařských termínů obvykle 

nedosahuje úrovni znalostí druhé komunikující strany, tedy lékařů (2000a:57). 

Pöchhackerův výčet požadavků obsahuje jak body vztahující se k samotnému transferu 

informace (TI), tak i tzv. paratranslační úkoly (PT): 

 Objasňování cizího kulturního pozadí a významů (PT) 

 Zjednodušování odborných výrazů pro klienta (TI) 

 Vysvětlování odborných výrazů klientovi (TI) 

 Shrnování obsáhlejších výpovědí klientů (TI) 

 Vyjasňování neurčitých výpovědí přímým doptáváním (PT) 

 Upozorňování na nedorozumění v rozhovoru (PT) 

 Vynechávání nepodstatných výpovědí klientů k zamezení ztráty času (TI) 

 Vyplňování formulářů s klientem (PT) 

 Samostatné otázky a sdělení na žádost personálu (PT) 

Dotazovaní měli v této části pouze na výběr mezi odpověďmi „ano“ a „ne“. 

Za nejdůležitější považovali respondenti upozorňování na nedorozumění v rozhovoru 

(96 %) a vyplňování formulářů s klientem (92 %). Jediné, co pracovníci výrazně 

nepožadují, je, aby tlumočníci vynechávali nepodstatné výpovědi klientů (pouze 34 %). 

Výsledky hodnocení jsou zobrazeny v následujícím grafu (Pöchhacker 2000a:252): 
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Obr. 8: Úkoly tlumočníků z pohledu uživatelů (2000a:252) 

Pöchhacker dochází k závěru, že ač pracovníci ve zdravotnictví a v sociální sféře 

nepožadují od tlumočníků vysoké vzdělání či speciální znalosti a schopnosti (viz oddíl 

6.4.1), mají vysoké nároky týkající se úkolů, které by tlumočníci měli plnit. To podle 

Pöchhackera (2000a:268) ukazuje na nízkou míru reflexe dobové praxe v oblasti 

zprostředkované komunikace s klienty nemluvícími německy. Pöchhacker tak zcela 

jasně dokazuje absurdnost situace, kdy pracovníci bez problémů nechají tlumočit 

úklidový personál, ale vyžadují a očekávají od něj profesionální roli a chování. 

Nezařazení této části do oficiálního výzkumu v rámci projektu Vídeň – zdravé město lze 

považovat za určitou nevyužitou šanci, protože tato část jasně dokládá potřebu vyjasnit 

roli a postavení komunitních tlumočníků. 

6.4.3 Úkoly podle tlumočníků a srovnání s očekáváními uživatelů  

Pöchhacker výsledky dotazníků rozdaných uživatelům tlumočení srovnává také 

s výsledky získanými od tlumočníků (resp. výše uvedených skupin různých osob 

zastávající roli tlumočníka). Skupině celkem 32 tlumočníků byla rozdána třetí část 

dotazníku se stejnými devíti body týkajícími se role a úkolů tlumočníka. Vzhledem 

k heterogenitě skupiny tlumočících osob Pöchhacker (2000a:256) odděluje tlumočníky 

mluveného a znakového jazyky a výsledky obou těchto podskupin porovnává (viz 

obr. 9). Výraznější rozdíly se zde projevují pouze v kategorii „upozorňování 

na nedorozumění v rozhovoru“ (tlumočníci mluveného jazyka 94 %, znakového jazyka 
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73 %) a „vyplňování formulářů s klientem“ (tlumočníci mluveného jazyka 63 %, 

znakového jazyka 88 %).  Srovnání je patrné z následujícího grafu:  

 

Obr. 9: Úkoly jako tlumočník – tlumočení mluveného vs. znakového jazyka 

(2000a:256) 

Očekávání uživatelů tlumočení a představy tlumočníků o vlastních úkolech pak 

Pöchhacker porovnává jednak celkově (tedy na základě všech odpovědí tlumočníků 

i pracovníků z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb) a jednak odděleně (tedy 

separátně pro zdravotnictví a oblast sociálních služeb, aby tak zohlednil velkou 

heterogenitu skupiny tlumočících osob).  

V celkovém porovnání (obě oblasti a všechny „typy“ tlumočníků společně) bylo 

procentuální ohodnocení vyšší na straně uživatelů v pěti bodech (zjednodušování 

odborných výrazů, vysvětlování odborných výrazů, upozorňování na nedorozumění, 

samostatné formulování sdělení k diagnóze a léčbě na žádost personálu a vyplňování 

formulářů s klientem); ve zbylých čtyřech kategoriích bylo tedy procentuální 

ohodnocení vyšší na straně tlumočníků. Konkrétní výsledky odděleného porovnání 

v rámci zdravotnictví a sociálních služeb a podle jednotlivých typů tlumočníků lze 

vyčíst z následujících grafů. Obr. 10 porovnává očekávání uživatelů tlumočení 

v nemocnicích a vlastní vnímání tlumočníků (jazykových poradkyň a tlumočícího 

nemocničního personálu) z hlediska úkolů týkajících se transferu informace, obr. 11 

Objas. cizí kultury 

Zjednodušování 

Vysvětl. odbor. slov 

Shrnování  

Vyjas. neurč. výp. 

Upozor. na nedoroz. 

Vynech. nepodstat. 

Vyplň. formulářů 

Samostat. formulace 

ÚKOLEM tlumočníka je TAKÉ: 

(dle 16 tlum. mluvené řeči vs. 16 tlum. znak. jaz.) 

Mluv. jaz. 

Znak. jaz. 
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potom porovnává výsledky z hlediska paratranslačních úkolů. Obr. 12 porovnává tyto 

úkoly z pohledu pracovníků na úřadech pro mládež a rodinu a tamějších tlumočníků. 

 

Obr. 10: Úkoly týkající se transferu informace – uživatelé vs. tlumočníci v nemocnicích 

(2000a:260) 

Profil úkolů tlumočníka 

Očekávání uživatelů vs. vlastní vnímání tlumočníků 

Zjednodušování Vysvětl. odbor. slov Shrnování  Vynech. nepodstat. 

Nemocniční pers. Jazyk. poradkyně Tlum. nemoc. pers. 

Úkoly týkající se transferu informace (očekávání uživatelů vs. vlastní vnímání tlumočníků) 
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Obr. 11: Paratranslační úkoly – uživatelé vs. tlumočníci v nemocnicích (2000a:260) 

 

Obr. 12: Profil úkolů tlumočníků – očekávání uživatelů vs. tlumočníků na úřadech pro 

mládež a rodinu (2000a:262) 

Paratranslační úkoly (očekávání uživatelů vs. vlastní vnímání tlumočníků) 

Nemocniční pers. Jazyk. poradkyně Tlum. nem. pers. 

Profil úkolů tlumočníka 

Očekávání uživatelů vs. vlastní vnímání tlumočníků 

Vyjas. neurč. výp. 

Objas. cizí kultury 

Upozor. na nedoroz. 

Samostat. formulace 

Vyplň. formulářů 

Profil úkolů tlumočníka 

Očekávání uživatelů vs. vlastní vnímání tlumočníků 

6 - Objas. cizí kult. 

1 - Zjednoduš. 

2 - Vysvětl. odbor. sl. 

3 - Shrnování  

4 - Vynech. nepodst. 

5 - Vyjas. neurč. výp. 7 - Upozor. na nedoroz. 

8 - Samostat. formul. 

 9 - Vyplň. formulářů 

Soc. prac. Soc. tlum. 

1 2 3 4 9 8 7 6 5 
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6.5 Reakce 

6.5.1 Odborná komunita 

Kritické hodnocení Pöchhackerova výzkumu komunitního tlumočení nalezneme 

například v recenzích jeho habilitační práce od Gila (2003) či Kalinové (2002). V rámci 

posuzování celé monografie Dolmetschen: Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive 

Untersuchungen se oba autoři věnují samozřejmě i části pokrývající empirickou studii 

věnovanou komunitnímu tlumočení. Gile (2003:171) chválí kvalitu a hloubku šetření 

a vyjadřuje přání, aby práce byla přeložena do angličtiny a tím zpřístupněna širší 

odborné i laické veřejnosti. 

Kalinová (2002:60) považuje empirickou část věnovanou komunitnímu tlumočení 

za velice přínosnou pro zdravotnické instituce i sociální úřady. Zároveň podotýká, že se 

Pöchhacker v rámci studie nedotazoval samotných příjemců tlumočení (pacientů) 

a doporučuje zahrnutí tohoto aspektu do příštích výzkumů (2002:59). Odpověď na tento 

problém lze podle našeho názoru nalézt v práci samotné. Pöchhacker svým výzkumem 

v roce 1996 navazuje na studii z roku 1992 (Schmid et al.), která byla zpracována 

v rámci stejného projektu a obsahovala kromě jiného několik desítek rozhovorů 

s migranty o adekvátním přístupu ke zdravotní péči. Pöchhacker vědomě na tuto 

kvalitativní studii navazuje svou kvantitativní studií z pohledu zdravotnického 

personálu (2000a:148). 

Kalinová (2002:60) dále také kritizuje Pöchhackerův německý překlad pojmu 

community interpreting. Pöchhackerovo označení Kommunaldolmetschen (v češtině 

tedy doslova „komunální tlumočení“), totiž podle Kalinové příliš neevokuje například 

tlumočení ve zdravotnictví, které ale Pöchhacker pod „Kommunaldolmetschen“ 

zahrnuje. Vzhledem k tomu, že Kalinová je Němka, se však může jednat pouze o rozdíl 

ve vnímání v rakouské a německé němčině. Problematiku německého a anglického 

pojmenování zmiňuje také například Pöllabauerová (2005:50-60), která ve své práci 

přebírá Pöchhackerovo označení. 

V této souvislosti považujeme za vhodné uvést, jak je tento typ tlumočení nazýván 

v Rakousku a Německu dnes. Na stránkách rakouského svazu tlumočníků 

a překladatelů UNIVERSITAS nalezneme pojem Kommunaldolmetschen, v dokumentu 

k tomuto tématu se ale rovněž pracuje s anglickým označením community 
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interpreting
40

. Na stránkách německého Spolkového svazu tlumočníků a překladatelů 

(Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer) naopak nalezneme pouze dva 

anglické termíny: public service interpreting a community interpreting
41

. Vidíme tedy, 

že v oficiálních institucích se Pöchhackerova terminologie uchytila v Rakousku, naopak 

Německo dává přednost anglickým pojmům. Pöchhackerovo označení 

Kommunaldolmetschen lze nicméně vnímat jako snahu o zavádění domácích pojmů 

namísto prostého přebírání anglické terminologie. Německé označení má podle našeho 

názoru také pravděpodobně větší šanci uchytit se i mezi laickou veřejností.  

6.5.2 Média a veřejnost 

Na tomto místě bychom rádi podali krátký přehled reakcí na tématiku tlumočení 

ve zdravotnictví, které se objevily v médiích. Z  článků dohledaných na rakouských 

zpravodajských serverech vybíráme články s přímým vztahem k Pöchhackerovu 

výzkumu. 

Velmi zajímavý komentář napsala jedna z lékařek, která se zúčastnila Pöchhackerovy 

studie
42

 (logopedka vyšetřující malého bosenského chlapce za asistence uklízečky v roli 

tlumočnice). Její příspěvek byl uveřejněn dne 3. 2. 2012 a je reakcí na článek ze 

dne 25. 1. 2012, který se zabývá nedostatkem tlumočníků v hlavní vídeňské nemocnici 

(AKH
43

), kde za tlumočníky často musejí „zaskakovat“ příbuzní pacientů
44

. Z tohoto 

článku je jasně patrné, že od roku 1996, kdy Pöchhacker provedl svou rozsáhlou studii 

(kterou autor článku nezmiňuje), se mnoho nezměnilo – snad jen s výjimkou toho, že 

bylo zakázáno využívat k tlumočení úklidový personál nemocnice a tlumočit smí nyní 

pouze ostatní lékařský personál (který však z důvodu časového vytížení mnohdy není 

k dispozici). Je tedy možné, že tato změna vnitřních předpisů nemocnice byla jedním 

z důsledků zveřejnění Pöchhackerovy analýzy. 

Zmíněná logopedka ve svém komentáři popisuje vybrané části studie a snaží se 

na základě transkripce částí rozhovoru ukázat složitost a bezútěšnost situace. Je tedy 

patrné, že ani po několika letech není se situací spokojena, zejména poté, co díky účasti 

                                                 
40

 Viz http://www.universitas.org/de/information/publikationen/kommunaldolmetschen, [cit. 5. 5. 2013] 

41
 Viz http://www.bdue.de, [cit. 5. 5. 2013] 

42
 Viz http://derstandard.at/1328162430939/Verstaendnisprobleme-im-AKH-Die-Putzfrau-als-

Uebersetzerin, [cit. 6. 5. 2013]. 

43
 AKH – Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

44
 Viz http://derstandard.at/1326503754651/Sprachbarrieren-im-Spital-Trotz-Intranet-Liste-Probleme-

beim-Dolmetschen-im-AKH, [cit. 6. 5. 2013] 
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na Pöchhackerově výzkumu zpozorněla a vnímá nedostatky v komunikaci daleko 

intenzivněji. 

Zajímavý je pohled na reakce čtenářů přímo pod uvedeným komentářem. Ty jsou 

z velké části nedůvěřivé a podezíravé k průběhu a výsledkům Pöchhackerovy studie, 

což však do jisté míry pravděpodobně souvisí s tím, že logopedka uvádí jen některé 

problematické aspekty a dopady chybné komunikace a nepopisuje přesný průběh 

výzkumu a její organizační a administrativní zajištění. Někteří čtenáři dokonce 

i odsuzují tlumočnické služby pro migranty s odůvodněním, že by se migranti měli 

naučit jazyk země, ve které žijí. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že oblast komunitního tlumočení je dnes možná sice 

známá odborníkům z oboru a úzkému okruhu zájemců, široká veřejnost si však jejího 

významu a potřeby zlepšení vědoma jednoznačně není. V této souvislosti je třeba 

ocenit, že i Pöchhacker sám neváhá vystupovat v médiích a otevřeně se vyjadřovat 

k problémům spojeným s dorozumíváním se s migranty. Jako příklad můžeme uvést 

článek obsahující i krátký rozhovor s Pöchhackerem uveřejněný jako součást poledních 

zpráv rádia ORF ze dne 20. 3. 2013
45

. Pöchhacker zde kromě jiného porovnává situaci 

v Rakousku se situací v Austrálii, kde sám zažil, jak mu coby cizinci byly v nemocnici 

automaticky nabídnuty tlumočnické služby, a také zmiňuje některé konkrétní příklady 

ze své případové studie, která je v současné době již 17 let stará. Je tedy patrné, že 

výsledky jeho výzkumu ani po tolika letech neztratily na významu a aktuálnosti.  

6.6 Přínos výzkumu 

Pöchhacker v oblasti komunitního tlumočení provádí kvantitativní deskriptivní výzkum 

dat získaných na základě dotazníků rozdaných zdravotnickému personálu, pracovníkům 

úřadů pro mládež a rodinu a tlumočníkům činným v nemocnicích a na zmíněných 

úřadech. Obě analyzované případové studie pak představují deskriptivní výzkum 

kvalitativní. Jeho studie tak představuje první projekt takto velkého rozsahu v oblasti 

komunitního tlumočení v německy mluvících zemích. 

Pöchhacker se snaží na opomíjené téma komunitního tlumočení upoutat pozornost 

teoretiků tlumočení a zároveň jej – zejména v rámci projektu Vídeň zdravé město – 

dostat do povědomí široké veřejnosti. Pöchhackerův výzkum komunitního tlumočení 

ve zdravotnictví a oblasti sociálních služeb ukazuje, že lékařský personál se s migranty 

                                                 
45

 Viz http://oe1.orf.at/artikel/334761, [cit. 5. 5. 2013] 
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nemluvícími německy setkává velmi často a pociťuje nedostatky v komunikaci s nimi. 

Pöchhackerův kvalitativní rozbor dvou případových studií zároveň upozorňuje na rizika 

plynoucí ze situace, kdy jsou jako tlumočníci využívány osoby, které sice hovoří dvěma 

jazyky, ale nemají jakékoliv tlumočnické vzdělání. Studie jasně dokládá, že neadekvátní 

způsoby přetlumočení mohou velice snadno narušit, nebo dokonce znemožnit 

komunikaci mezi lékařem a pacientem, a mohou se tak velice jednoduše stát příčinou 

nevhodné diagnózy. 

Paralelním dotazováním uživatelů tlumočení (zdravotnického personálu a pracovníků 

na sociálních úřadech pro mládež a rodinu) a tlumočníků (školených i neškolených osob 

zastávající tuto roli) Pöchhacker zároveň ukazuje, že se očekávání obou skupin často 

liší, což dokládá na nevyjasněnosti a neohraničenosti role a úlohy komunitních 

tlumočníků. Pöchhacker v rámci svého výzkumu navrhuje mnoho cest, kterými by se 

další teoretici mohli a měli vydat, aby prohloubili vědecké poznatky v této oblasti 

a zároveň posílili povědomí široké veřejnosti o této problematice.  

V této souvislosti bychom měli připomenout, že Pöchhackerova studie velice dobře 

dokládá význam informovanosti a uvědomění si problémů, které se v oblasti 

komunitního tlumočení vyskytují: lékařka, která se zúčastnila Pöchhackerova výzkumu 

studie si – pravděpodobně na rozdíl od mnoha svých kolegů – velice dobře uvědomuje 

zjištěné nedostatky a neváhá se k nim vyjadřovat i po několika letech v komentářích 

v médiích, které vyvolaly nejrůznější reakce čtenářů. Jedná se zde o jeden z možných 

způsobů, jak dostat téma do povědomí širší veřejnosti, což může vytvořit předpoklady 

pro to, aby se situace ohledně poskytování tlumočnických služeb v sociální oblasti 

v budoucnu zlepšila.  
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7 Pöchhackerův pohled na hlavní teoretické modely a proudy 

v současném translatologickém výzkumu 

Svůj pohled na hlavní teoretické modely a proudy v translatologickém výzkumu 

Pöchhacker částečně představuje již v monografiích Simultandolmetschen als 

komplexes Handeln (1994a) a Dolmetschen: Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive 

Untersuchungen (2000), které se však primárně zaměřují na jiná témata (v prvním 

případě na konferenční tlumočení, v druhém na tlumočení komunitní). V oblasti 

interpretace modelů a proudů má však zásadní význam monografie Introducing 

Interpreting Studies (2004a), která nabízí komplexní pohled na tlumočení jako vědní 

disciplínu z hlediska jejího vývoje, paradigmat, klíčových konceptů a modelů 

tlumočení. Monografie je koncipována jako učebnice pro studenty tlumočení 

a představuje vhodný odrazový můstek pro další hlubší studium teorie tlumočení. 

Obsáhlá analýza všech kapitol tohoto díla by přesáhla rámec naší práce, a proto se 

omezíme na obecné představení monografie a podrobnější analýzu jejích 

nejvýznamnějších přínosů. Modely, které Pöchhacker rozpracovává již ve svých 

dřívějších pracích, porovnáme z vývojového hlediska. Jako doplňující zdroje nám v této 

části práce poslouží Pöchhackerovy články a příspěvky zabývající se touto tematikou 

vydané zejména po roce 2004. 

7.1 Definice a dělení tlumočení 

V úvodu práce Pöchhacker vytyčuje teoretický rámec pro tlumočení jako objekt 

vědeckého výzkumu. Tlumočení chápe jako součást nadřazeného pojmu translace 

(2004a:9) a při jeho definici odmítá odlišení tlumočení od překladu na základě orálnosti, 

protože toto pojetí zcela opomíjí tlumočení z a do znakového jazyka. Navrhuje 

tlumočení odlišovat od překladu na základě bezprostřednosti, tedy jako aktivitu „teď 

a tady“ (2004a:10). Vychází přitom z Kadeho (1968) definice, která se zaměřuje na 

neopakovatelnost výchozího textu a produkci cílového textu, která probíhá pod 

časovým tlakem a umožňuje jen malé možností oprav. Pöchhacker (2004a:11) tak 

dochází k vlastní definici, kterou formuluje takto: 

„Interpreting is a form of Translation in which a first and final rendition in another 

language is produced on the basis of a one-time presentation of an utterance in a 

source language.“  
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7.1.1 Kategorizace tlumočení na základě prostředí 

Základní kategorií pro dělení tlumočení je podle Pöchhackera sociální kontext interakce 

(prostředí). V tomto přístupu k dělení vychází z historické perspektivy styků mezi státy 

a národy a definuje tři typy kontaktů: (1) expedici jako občasný kontakt dvou jazyků, 

(2) obchod jako institucionalizovaný, ale spíše občasný kontakt a (3) administrativu 

jako institucionalizovaný souvislý kontakt dvou či více národů a jazyků v rámci 

jednoho území. Rozlišuje tedy osu určité „mezinárodnosti“, kde jedním pólem jsou 

kontakty mezinárodní a druhým pak kontakty uvnitř jedné společnosti či komunity 

(„intra-social contacts“): 

 

Obr. 13: Model vztahů a kontaktů mezi národy (2004a:16) 

Na pól mezinárodních kontaktů pak umisťuje konferenční tlumočení jako jednorázový 

kontakt v mezinárodním prostředí, na druhý pól tlumočení komunitní, které probíhá 

mezi institucemi jedné země a jednotlivcem, viz obr. 14 (Pöchhacker 2004a:17): 

 

Obr. 14: Základní dělení tlumočení dle sociálního kontextu interakce (2004a:17) 
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7.1.2 Kategorizace tlumočení – další typologické parametry 

Kromě dělení na základě prostředí, v němž se tlumočení odehrává, Pöchhacker navrhuje 

několik parametrů, podle nichž lze tlumočení dělit na další (pod)typy: jazyková 

modalita, pracovní režim, směr tlumočení, technologie a profesionální status 

(Pöchhacker 2004a:17). 

Jazyková modalita 

V rámci jazykové modality dělí Pöchhacker tlumočení na tlumočení mluveného jazyka 

a tlumočení znakového jazyka. Jako speciální případ dále uvádí komunikaci 

s hluchoslepými v podobě dotykového tlumočení (2004a:18). 

Pracovní režim 

Nutnost dělení tlumočení dle pracovního režimu uvádí Pöchhacker do souvislosti 

s historickým vývojem a využíváním nových technologií – základní dělení 

na simultánní a konsekutivní tlumočení je totiž nutné až od 20. let 20. století. 

Pöchhacker zde rovněž zmiňuje formu „konsekutivního simultánního tlumočení“
46

, tedy 

způsob, kdy si tlumočník projev řečníka při poslechu nahrává a jej tlumočí simultánně 

z pořízené nahrávky. Při tlumočení je pak, stejně jako při konsekutivním tlumočení, 

v přítomnosti řečníka a má tak stejný kontakt s publikem jako on
47

. 

Konsekutivní tlumočení Pöchhacker dále dělí podle délky na „klasickou“ konsekutivu 

probíhající za pomoci notace a krátkou konsekutivu, která většinou předpokládá 

bilaterální tlumočení. Připomíná rovněž, že v případě tlumočení znakového jazyka toto 

rozdělení nemusí platit tak striktně, protože zde vzhledem k tomu, že se výchozí 

a cílový text spolu akusticky neruší, může tlumočení většinou probíhat rovnou 

simultánně. Tlumočníci znakového jazyka navíc často nepotřebují využívat jakékoli 

technické vybavení. 

V rámci simultánního tlumočení Pöchhacker zmiňuje rovněž tzv. šušotáž, tedy 

simultánní tlumočení pro měnší skupinku posluchačů bez technického vybavení nebo 

za pomoci malého přenosného zařízení používaného např. při komentovaných 

turistických prohlídkách (2004a:19), tlumočení z listu a simultánní tlumočení v kabině 

s využitím psaného textu projevu. 

                                                 
46

 Viz http://scic.ec.europa.eu/scicnews/2001/011121/news05.htm, [cit. 1. 6. 2013] 

47
 Výhody a nevýhody tohoto způsobu tlumočení Pöchhacker dále rozvádí v článku "'Going Simul?': 

Technology-Assisted Consecutive Interpreting" (2007b). 



63 

 

Směr tlumočení 

V rámci tohoto dělení Pöchhacker specifikuje, zda tlumočník pracuje pouze jedním 

směrem – do svého mateřského jazyka (A) či do pracovního jazyka B, nebo zda pracuje 

bilaterálně. K bilaterálnímu tlumočení řadí především oblast komunitního tlumočení, 

nevylučuje zde však ani tlumočení konferenční. Pöchhacker neopomíjí ani možnost 

pilotáže, kdy tlumočení probíhá za pomoci třetího jazyka. Připomíná, že tato možnost 

byla hojně využívána především v někdejším východním bloku, kde pilotním jazykem 

pro komunikaci byla ruština (Pöchhacker 2004a:21). 

Použití technologie 

V souvislosti s využíváním technologií pro účely simultánního tlumočení Pöchhacker 

poukazuje na rostoucí význam technologie při vzdáleném tlumočení – tedy po telefonu 

nebo prostřednictví videokonference. Jako samostatný typ tlumočení Pöchhacker 

vyděluje tzv. „automatické tlumočení“, tedy za pomoci softwaru, který by rozeznával 

lidský hlas. Plná automatizace tohoto procesu je však, jak Pöchhacker podotýká, 

v blízké budoucnosti značně nejistá (2004a:22). 

Profesionální status 

Jako významný parametr možného dělení tlumočení Pöchhacker uvádí i profesionálnost 

tlumočníka, která se od tohoto povolání implicitně předpokládá. Uznává však zároveň, 

že zejména z historického hlediska je těžké profesionály rozlišit od „přirozených“ 

tlumočníků, tedy bilingvních osob bez speciálního tlumočnického výcviku. Problémem 

dělení podle tohoto kritéria je podle Pöchhackera také absence jasné definice 

profesionality tlumočníka. 

7.1.3 Oblasti a dimenze 

Na základě výše uvedených kategorií Pöchhacker vytváří „mapu“ tlumočení jako vědní 

disciplíny. Tato mapa sestává z osmi „dimenzí“ umožňujících popis teoretického rámce 

tlumočení jako vědní disciplíny (2004a:23): médium, prostředí, režim, jazyky, diskurz, 

účastníci, tlumočník a problém. Na základě těchto dimenzí Pöchhacker (2004a:23) 

vymezuje široké spektrum fenoménu tlumočení, které je nutné pokrýt teoretickým 

a empirickým výzkumem. 
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Obr. 15: Oblasti a dimenze teorie tlumočení (2004a:24) 

V koncepci své mapy přitom Pöchhacker vychází v zásadě z rozdělení překladatelství 

podle Salevské (1993) a Holmese (2000), jejichž kategorie důkladně rozebírá ve své 

habilitační práci (2000a). V ní je zároveň poprvé aplikuje na oblast tlumočení.  

Pöchhackerovo spektrum si vysloužilo pozitivní kritiku i od Gila, který ve své recenzi 

(2003:170) vyzdvihuje především Pöchhackerovu snahu ukázat spektrum jako prolínání 

tří světů – konferenčního (levá část spektra), soudního (prostřední část) a komunitního 

tlumočení (pravá část). Rozčleněním na tyto tři oblasti se Pöchhacker v roce 2000 (str. 

124) snažil podtrhnout důležitost výzkumu i jinde než jen na poli konferenčního 

tlumočení. Ve svých pozdějších pracích se však přiklání k rozdělení pouze na dvě části 

– levou, jejíž charakteristiky připisuje konferenčnímu tlumočení, a pravou, která svou 

povahou odpovídá spíše tlumočení komunitnímu (2004a). 

Další výraznou změnou ve schématu z roku 2004 oproti roku 2000 je posun tlumočení 

v médiích více směrem do středu „mapy“, tedy na pomezí mezinárodního prostředí 

a prostředí komunitního (intra-social), který Pöchhacker (2004a:15) s odkazem 

na složitost přesného zařazení tohoto typu tlumočení považuje za nejsprávnější 

možnost. Opravuje tak svůj rozporný výklad z roku 2000, kdy tento typ tlumočení sice 
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označil za „spíše záležitost komunitního prostředí“ (2000a:41), ale umístil ji do levé 

části spektra
48

. 

7.2 Vývoj tlumočení 

Další oblastí, kterou se Pöchhacker ve svých pracích zabývá, je vývoj tlumočení 

z chronologického hlediska. Věnuje se přitom jak postupné profesionalizaci tlumočení, 

tak i hlavním milníkům relativně krátké historie tlumočení jako vědní disciplíny. 

Rovněž zmiňuje nejdůležitější milníky v podobě hlavních vědeckých iniciativ, počátků 

vydávání důležitých časopisů a publikací a organizace mezinárodních konferencí. 

V dobách před profesionalizací tlumočení ve 20. století bylo podle Pöchhackera 

tlumočení často považováno za příliš „normální“ a nevýznamné na to, aby si zasloužilo 

svébytné postavení či zvláštní uznání: „…interpreting has long been practiced 

in various regions and periods in history with at least some degree of remuneration, 

legal standards or special know-how, if not training. On the whole, however, it has not 

been associated with a fixed (professional) status and ‘job definition’“ (Pöchhacker 

2004a:28). 

Na profesionalizaci a institucionalizaci tlumočení jako vědní disciplíny se pak 

Pöchhacker zaměřuje podrobněji především ve své monografii z roku 2004, kde nabízí 

přehled nejdůležitějších milníků vývoje v oblasti konferenčního i komunitního 

tlumočení (prvních výzkumů a organizací či vznik profesionálních standardů) a zmiňuje 

hlavní průkopníky mezi teoretiky tlumočení a centra vědeckého bádání, která se 

zasloužila o postupnou akademizaci tohoto povolání.  

V rámci svého přehledu průkopnických prací z let 1930 – 1978 připisuje v postupném 

formování tlumočení jako samostatné vědní disciplíny zcela průlomový význam 

zavedení doktorského studijního programu na pařížské univerzitě, k jehož prvním 

studentkám patřila Danica Seleskovitchová. Pařížskou školu, která se později 

zformovala kolem Seleskovitchové a Ledererové však obecně kritizuje za jejich 

neochotu interdisciplinárního pohledu na disciplínu. Jako ukázkový příklad 

interdisciplinárního pojetí naopak vyzdvihuje Černova, který ve spolupráci 

s psychology prováděl experimenty týkající se porozumění při simultánním tlumočení. 

Mezi hlavními událostmi souvisejícími s formováním nové disciplíny Pöchhacker 

připomíná zejména mezinárodní interdisciplinární konferenci v Benátkách v roce 1977. 

                                                 
48

 Této nekonzistentnosti si ve své recenzi všímá i Kalinová (2002:60). 
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Sborník příspěvků pronesených na této konferenci (Gerver, Sinaiko 1978) představuje 

podle Pöchhackera jednu z nejdůležitějších prací tlumočení jako vědního oboru. Mezi 

dalšími významnými událostmi pak poukazuje například na konferenci v Terstu (1986), 

kde byl založen první časopis zabývající se tlumočením – The Interpreters‘ Newsletter 

nebo na první konferenci věnovanou komunitnímu tlumočení, která se konala 

v kanadském Geneva Parku v roce 1995 a která se od té doby opakuje každé tři roky 

a snaží se přispět k profesionalizaci komunitního tlumočení. 

Pöchhacker pojímá popis vývoje a hlavních milníků v oblasti tlumočení a jeho 

zkoumání velice pečlivě a přehledně a umožňuje tak čtenáři, aby si vytvořil souvislý 

a ucelený obraz této oblasti. Jeho práce tak představuje velice příhodný odrazový 

můstek pro další studium teorie tlumočení a zároveň může posloužit jako přehledná 

příručka hlavních prací z jednotlivých období. 

7.3 Přístupy k tlumočení 

7.3.1 Interdisciplinarita 

Jak jsme již zmínili, Pöchhackerova vědecká tvorba je charakterizována 

interdisciplinárním přístupem k tlumočení. Na teoretické rovině Pöchhacker vyděluje tři 

hlavní možnosti pojetí tlumočení jako vědní disciplíny. Prvním je vnímání tlumočení 

jako součásti translatologie, přičemž zde však Pöchhacker podotýká, že mnoho vědců 

sice zahrnuje tlumočení do svých teorií, nicméně v této oblasti neprovádí vlastní 

výzkum (2004a:48). Jako další možné přístupy k tlumočení Pöchhacker uvádí 

psycho/lingvistické a socio/kulturní pojetí a ve své práci nabízí obsáhlý vývojový 

přehled zkoumání tlumočení z těchto hledisek
49

.  

7.3.2 Metodologie 

V souvislosti s metodologií Pöchhacker (2004a:65) především zdůrazňuje potřebu 

rozlišovat výzkum deduktivní (postup od teorie k datům) od induktivního (vytváření 

teorie na základě nasbíraných dat) a výzkum kvantitativní od výzkumu kvalitativního. 

Zároveň představuje možnosti využití experimentálního výzkumu, dotazníku 

a výzkumu v reálné situaci (fieldwork) v rámci tlumočení jako vědní disciplíny 

a odkazuje na konkrétní metodologické metody a techniky, jejichž pomocí tyto tři 

hlavní výzkumné strategie mohou být využity pro sběr dat a jejich analýzu. 

                                                 
49

 Pro studium této oblasti lze doporučit kapitolu 3 z monografie Introducing Interpreting Studies. 
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7.3.3 Memy tlumočení 

Výrazným Pöchhackerovým přínosem v oblasti přístupu k tlumočení jako vědní 

disciplíně je stanovení takzvaných „memů tlumočení“. Socio-biologický pojem 

„memu“, který má svůj původ již v polovině 70. let, odkazuje na „ideje, postupy, 

výtvory a invence, které se rozšířily a rozmnožily, jako geny, během kulturní evoluce 

lidstva“ (Pöchhacker 2004a:51). Do oblasti translatologie tento koncept přenesl v roce 

1997 teoretik překladu Chesterman, který představil pojem „překladatelské memy“ 

a stanovil konkrétních pět „překladatelských supermemů“. Jak shrnuje Pöchhacker 

(2004a:51), Chesterman používá memy jako metafory vysvětlující koncept překladu, 

jako určitý způsob pohledu a teoretizování o tomto fenoménu. Supermemy pak 

Chesterman (1997:7-8) chápe jako zásadní myšlenky a náhledy na určitou 

problematiku, které se v historii neustále opakují a případně různě upravují
50

. 

Pöchhacker na základě Chestermanovy teorie stanovuje tři „supermemy“ pro tlumočení: 

1. tlumočení jako translace 

2. tlumočení jako proces 

3. tlumočení jako komunikační aktivita (Pöchhacker 2008a:133). 

Supermemy pak dále specifikuje. Do supermemu tlumočení jako translace zahrnuje 

všech pět Chestermanových supermemů: (1) the source-target metaphor, (2) the idea of 

equivalence, (3) the myth of untranslatability, (4) the free-vs-literal dichotomy a (5) 

the idea that all writing is a kind of translating (Pöchhacker 2004a:51-52). Navzdory 

tomu, že Chesterman své supermemy vztahuje primárně k překladu, lze podle 

Pöchhackera jeho supermemy aplikovat na tlumočení. 

Své zbývající dva supermeny Pöchhacker dále definuje pomocí pěti memů, které 

chápou tlumočení jako (1) jazykový transfer, (2) kognitivní zpracování informací, (3) 

vytváření a zprostředkování smyslu, (4) produkci textu/diskurz a (5) zprostředkování. 

První mem (jazykový transfer) přitom zařazuje pod supermem tlumočení jako proces, 

zbývající čtyři pak pod supermem tlumočení jako komunikační aktivita. V následujících 

odstavcích se pokusíme stručně vysvětlit pojetí a obsah jednotlivých memů. 

Mem jazykový transfer označuje náhled, že tlumočení je jazykový proces, během nějž 

jsou jednotky výchozího jazyka nahrazovány odpovídající jednotkami (lexikálními 

                                                 
50

 „… ideas of such pervasive influence that they come up again and again in the history of the subject, 

albeit sometimes in slightly different guises.“ 
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a syntaktickými) cílového jazyka. Tento názor byl důkladně zkoumán a rozpracováván 

zejména v 60. letech v souvislosti s rozvojem strojového překladu.  

V šedesátých letech se však rovněž rozmáhá názor především pařížské školy, že 

v tlumočení jde v první řadě o převod významu sdělení. Toto pojetí je názornou 

demonstrací memu vytváření a zprostředkování smyslu.  

Mem kognitivního zpracování informací pak souvisí s vývojem 70. let, kdy část 

odborné komunity chápe tlumočení jako „komplexní formu lidského zpracovávání 

informací, v jehož rámci dochází k příjmu, uchování, přetváření a předávání verbální 

informace.“ (Gerver 1971: viii). 

V 80. letech se teoretici zaměřují na koncepci tlumočení jako kombinovaného procesu 

porozumění textu a produkce textu. Bilaterální tlumočení je zároveň vnímáno optikou 

diskurzu, často v rámci sociolingvistiky a sociologie. Oba tyto přístupy spadají pod 

mem produkce textu/diskurzu. 

Poslední Pöchhackerův mem, a sice mem zprostředkování vyvstal z výše uvedeného 

zaměření na diskurz v (bilaterální) interakci. Je zde míněno zprostředkování nejen mezi 

dvěma jazyky, ale i mezi osobami různého sociokulturního původu, s různými 

hodnotovými systémy a různými sociálními pozicemi, rolemi a komunikačními záměry 

(Pöchhacker 2010a)
51

. 

Memy tedy lze chápat jako způsoby nahlížení na tlumočení, jako určitou charakteristiku 

toho, na jaké aspekty tlumočení se teoretik ve svém přístupu chce zaměřit a v jaké 

rovině chce tlumočení analyzovat. Supermemy pak představují nadřazenou kategorii 

jejich členění na zcela obecné úrovni (tlumočení jako translace, tlumočení jako proces 

a tlumočení jako komunikační aktivita). Pöchhacker (2004a:60) svých pět memů 

považuje za dostatečně charakteristické pro to, aby mohly odrážet vývoj myšlení 

o tlumočení a dominanci klíčových pojmových dimenzí. Aby ukázal, jak se k sobě tyto 

klíčové ideje vztahují v matici čtyř základních pojmových dimenzí jazyka, poznání, 

interakce a kultury, vytváří tzv. „mapu memů“ (obr. 16), do níž zakresluje jednotlivé 

memy tak, aby naznačil jejich souvislost se všemi čtyřmi póly (jazyk, poznání, 

interakce, kultura). Pöchhacker (2004a:61) si od této intuitivní vizualizace slibuje, že 

                                                 
51

 Důkladný rozbor a popis jednotlivých memů Pöchhacker nabízí ve své monografii z roku 2004 (str. 51-

60), pro tuto práci čerpáme z článku Interpreting Studies obsaženého v encyklopedii Handbook 

of Translation Studies (2010). 
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umožní lepší představu o základních přístupech, které ovlivnily vývoj uvažování 

o tlumočení. 

 

Obr. 16: Mapa memů v tlumočení jako vědní disciplíně (2004a:60) 

7.4 Paradigmata 

V souvislosti s popisem hlavních výzkumných tradic v disciplíně tlumočení chápe 

Pöchhacker pojem paradigma ve smyslu filozofa Thomase Kuhna, který jej definuje 

jako „obecně uznávané vědecké výsledky, jež v dané chvíli představují pro společenství 

odborníků model problémů a model jejich řešení“ (Kuhn 1997:10). Paradigma je 

obecně přijímané do té doby, než se počet anomálií, které se vymykají z fungování 

pravidel paradigmatu, příliš navýší a staré paradigma je nutné nahradit paradigmatem 

novým. Tento proces náhrady nazývá Kuhn vědeckou revolucí. Jak specifikuje 

Pöchhacker (2004a:68), v humanitních a sociálních vědách je předmět výzkumu utvářen 

multidimenzionálním kontextem a obvykle může být nahlížen z více perspektiv. Z toho 

vyplývá možnost méně přísného pohledu na vědeckou revoluci a uznání koexistence 

více příbuzných, avšak odlišných paradigmat. 

Pöchhacker (2004a) představuje pět paradigmat tlumočení: 

1. paradigma interpretativní teorie (IT) 
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2. paradigma kognitivního zpracovávání (CP)
52

 

3. paradigma neurolingvistické (NL) 

4. translačně-teoretické paradigma cílového textu (TT) 

5. paradigma dialogické interakce založené na diskurzu (DI) 

Prvním paradigmatem je interpretativní teorie tlumočení, neboli teorie smyslu Danici 

Seleskovitchové a následně celé pařížské školy. Paradigma interpretativní teorie je 

podle Pöchhackera (2004a:68) definováno negativně, tedy tím, co není: tedy že 

tlumočení není překlad slov, není jazykový transfer, tlumočnický výzkum se nezajímá 

o jazyk jako o systém a nevychází z lingvistiky ani z experimentální psychologie či 

psycholingvistiky. Pro paradigma IT je důležitý mem zprostředkování smyslu (viz 

7.3.3). Toto paradigma odmítá výzkum a soustřeďuje se na empirické znalosti 

tlumočníka získané úspěšnou praxí. 

Jako vědeckou revoluci, která začala pařížskou školu zpochybňovat, označuje 

Pöchhacker rozvoj odborné komunity orientované přírodovědecky a vyžadující větší 

vědeckost, kvantifikaci a empirický základ teorie. Tato část odborné komunity byla 

zároveň nakloněna přísnějším standardům a otevřenosti vůči novým teoretickým 

a metodologickým přístupům a disciplínám. Toto paradigma je charakterizováno 

memem kognitivního zpracování informací a Pöchhacker jej označuje jako paradigma 

kognitivního zpracovávání. Do něj řadí např. Gervera, Moser-Mercerovou či Gila. 

Za ryze interdisciplinární paradigma považuje Pöchhacker (2004a:74-5) paradigma 

neurolingvistické. Vědci reprezentující toto paradigma zdůrazňují potřebu 

experimentálních výzkumů a přesné měřitelnosti a „vyšší“ vědecké standardy jiných 

disciplín jim slouží jako „platforma pro výzkum na tlumočnících, spíše než výzkum 

s tlumočníky nebo dokonce výzkum prováděný tlumočníky“
53

 (Pöchhacker 2004a:74). 

Do této odborné komunity Pöchhacker řadí Kurzovou, která využívala EEG 

k vizualizaci různých schémat mozkové aktivity, či Tommolu, který ve spolupráci 

s neurovědci studoval „překládající mozek“ a „neurologický“ přístup prezentoval jako 

samostatný výzkumný model. 

Z potřeby vykompenzovat nedostatečnost předchozích paradigmat v oblasti 

sociokomunikačních aspektů se v 80. letech formuje přístup zaměřující se více 

                                                 
52

 Cognitive processing (CP) paradigm. S anglickou zkratkou pracujeme kvůli větší přehlednosti v níže 

zobrazené vizualizaci paradigmat.  

53
 „... platform for research on interpreters rather than research with or even research by interpreters.“ 
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na situační a sociokulturní kontext. Zde vyzdvihuje Pöchhacker (2004a:76-7) především 

Vermeerovu teorii skoposu inspirovanou memy zprostředkování smyslu, produkce textu 

a zprostředkování. Dalším specifikem je zde orientace na cílový text, která se projevuje 

např. v díle Shlesingerové (1989) nebo Touryho (1995). Celé toto paradigma 

Pöchhacker nazývá translačně-teoretické paradigma cílového textu, jeho základem je 

analytický zájem o textový produkt, a to jak s ohledem na jeho strukturu, tak na jeho 

pragmatickou dimenzi. V případě tlumočení je zde tlumočníkův výkon vnímán jako 

produkt a nástroj v makroprocesu zprostředkované komunikace. 

V průběhu 80. let mezi řadou odborníků začíná převládat názor, že „an interpreter’s 

role is more than to ‘just translate’ or ‘just interpret’“ (Roy 2000:66). Tato část 

odborné komunity začíná zdůrazňovat tlumočníkovo aktivní zapojení do interakce 

během vlastní komunikace mezi účastníky. Pöchhacker (2004a:79) v souvislosti se 

vznikem tohoto paradigmatu vyzdvihuje především práci Royové a Wadensjöové, díky 

nimž vznikl ucelený koncepční přístup k (dialogickému) tlumočení a stabilní 

metodologie. Toto paradigma Pöchhacker nazývá paradigma dialogické interakce 

založené na diskurzu. Úspěch tohoto paradigmatu Pöchhacker spojuje s velkým 

rozvojem a uznáním komunitního tlumočení v 90. letech, díky němuž bylo v této oblasti 

provedeno mnoho výzkumů. 

Jak vyplývá z Pöchhackerovy analýzy, paradigmata nejsou v tlumočení přísně 

ohraničená a navzájem se nutně neoddělují jasně danou „vědeckou revolucí“. 

Pöchhacker tak souhlasí s tvrzením Shlesingerové (1995:9), že nemáme – a ani bychom 

si nutně neměli přát – sjednocující paradigma. Koexistenci více paradigmat 

Shlesingerová nevidí jako negativní jev, ale naopak jako důkaz plurality přístupů, které 

se doplňují a vytvářejí „unity in diversity“. Na důkaz této „jednoty v různorodosti“ 

Pöchhacker (2004a:81) poukazuje na díla různých vědců v oblasti tlumočení, kteří 

různé části své práce provedli pod vlivem různých paradigmat. Kromě např. Kurzové, 

Lamberta či Gervera uvádí i sám sebe, jelikož po použití translačně-teoretického 

paradigmatu jako základu pro svůj empirický výzkum v konferenčním tlumočení 

(1994a) rovněž přispěl k paradigmatu dialogické interakce (2000a). 

Pöchhacker (2004a:80) navrhuje následující intuitivní vizualizaci „shluku“ („cluster“) 

těchto pěti paradigmat, která znázorňuje vztahy mezi jednotlivými paradigmaty 

a zároveň jejich umístění na pomyslné ose mezi profesní praxí a odbornou přípravou 

na straně jedné a kognitivními, lingvistickými a sociálními vědami na straně druhé. 
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Obr. 17: Znázornění paradigmat v tlumočení jako vědní disciplíně (2004a:80) 

Dominantní paradigma kognitivního zpracovávání (CP) lze podle Pöchhackera chápat 

jako vědecky orientované rozšíření paradigmatu interpretativní teorie (IT), které je 

zaměřené spíše na profesionální praxi. Paradigma kognitivního zpracovávání (CP) zase 

zasahuje i do oblasti kognitivní vědy, v níž vyniká především paradigma 

neurolingvistické (NL), které představuje nejvíce specializovaný výzkumný model 

tlumočení. Translačně-teoretické paradigma (TT) vychází ze základů v oblasti profesně 

orientované teorie a odborné přípravy a má relativně malý přesah do jiných vědních 

disciplín. Paradigma dialogické interakce (DI), které Pöchhacker umisťuje do středu 

svého grafického modelu, pak nabízí styčné plochy v celém svém rozsahu, 

s významnou účastí lingvistických věd. 

Pöchhackerova vizualizace paradigmat má znázorňovat diverzitu a zároveň koherenci 

paradigmat, která vyplňují prostor mezi oběma póly. Pöchhacker přiznává, že toto 

schéma není schopno popsat a zařadit velké množství individuálních výzkumných 

počinů a snah. Počet paradigmat obhajuje jako kompromis mezi nahlížením 

na tlumočení jako vědní disciplínu, která se skládá z roztříštěných, izolovaných snah, 

a názorem, že se jedná o disciplínu sjednocenou jedním obecně sdíleným paradigmatem 

(Pöchhacker 2004a:81). 

Pöchhacker (2004a:83) rovněž vytváří níže uvedenou přehledovou tabulku všech pěti 

diskutovaných paradigmat, do níž zařazuje příslušné memy, modely a teorie/teoretiky, 

kteří měli na vývoj paradigmatu vliv, nejdůležitější práce, orientaci paradigmatu 

směrem k jiným disciplínám, nejčastější metodologické strategie a typ/druh tlumočení, 
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které se nejčastěji v daném paradigmatu objevuje. Tabulka tak nabízí jasný přehled 

všech oblastí tlumočení, kterým se Pöchhacker věnuje.  

 

Obr. 18: Přehledová tabulka paradigmat v tlumočení (2004a:83) 

7.5 Modely 

Kromě vlastního dělení tlumočení do memů a paradigmat se Pöchhacker blíže věnuje 

i modelům, které tlumočení popisují. Model Pöchhacker
54

 chápe jako popis „objektu“ 

na základě jeho částí / faktorů a jejich vztahů
55

, přičemž tento popis může sloužit 

různým účelům – teorii, deskripci, explanaci či predikci (Pöchhacker 2004a:85). 

Pöchhacker (2010a:163) podotýká, že některé tlumočnické modely sice mohou 

aspirovat na „status teorie“, většina z nich však je deskriptivního rázu. Modely 

zdůrazňují významné komponenty a vztahy, málokdy si však činí nárok na to umožnit 

predikci. 

Pöchhacker (2004a:86) navrhuje dělení modelů do sedmi kategorií, resp. úrovní, které 

odrážejí šíři zaměření modelů spadajících do daných kategorií. Tyto roviny znázorňuje 

pomocí níže uvedeného kruhového schématu. Směr od středu schématu na okraj 

zároveň představuje osu mikro- až makrokontextuálního náhledu na tlumočení (tzn. 

                                                 
54

 Pokud není uvedeno jinak, čerpáme v této kapitole z poznámek pořízených během návštěvy 

Pöchhackerovy přednášky v předmětu „Úvod do tlumočení jako vědní disciplíny“ dne 17. 11. 2011. 

55
 Pöchhacker model nevnímá jako nutně grafickou záležitost, ač modely tak často bývají chápány. 
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modely náležící do kategorie uprostřed schématu představují pól mikrokontextuality, 

okraj kruhu pak pól makrokontextuality).  

 

Obr. 19: Úrovně modelů (2004a:86) 

Jednotlivé úrovně Pöchhacker (2004a:85-86) definuje takto: 

1. Antropologická úroveň se zabývá rolí tlumočníků v dějinách interkulturních 

vztahů. V rámci této úrovně navrhuje Pöchhacker (Pöchhacker 2004a:15) jako 

vyhovující svůj model vztahů a kontaktů mezi národy (viz oddíl 7.1.1). 

2. Následuje úroveň socio-profesní. Modely patřící do této úrovně se zaměřují na 

společenské struktury a modelují tlumočení jako profesi v rámci společnosti. Jako 

ukázkový model zmiňuje Pöchhacker (2004a:87) model Josepha Tsenga z roku 1992, 

který se zaměřuje na konferenční tlumočení jako uznávanou profesi 

ve společenském kontextu Tchaj-wanu. 

3. Institucionální úroveň se zaměřuje na nejrůznější instituce, jako jsou 

mezinárodní organizace či parlamenty. Do této úrovně Pöchhacker řadí například studii 

Nielse Agger-Gupty z roku 2001 zabývající se změnami spojenými s tlumočením ve 14 

zdravotnických organizacích v Kanadě a USA. 

4. Interakční úroveň zahrnuje modely věnující se určitému typu komunikačních 

událostí (např. konference či rozhovor). 
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5. Modely, které se zaměřují především na text jako nástroj v komunikačním 

procesu, zahrnuje Pöchhacker do úrovně textové / úrovně diskurzu. 

6. Úroveň kognitivní se pak zabývá mentálními procesy podmiňujícími použití 

jazyka. 

7. Poslední úrovní, kterou Pöchhacker umístil do středu svého grafického 

znázornění, je úroveň nervová, umožňující sledovat aktivitu mozku během tlumočení. 

V podrobnější analýze se Pöchhacker věnuje především modelům z úrovně (4) 

interakční a (6) kognitivní, které jsou podle jeho názoru předmětem zájmu největšího 

počtu badatelů. 

Interakční modely Pöchhacker (2004a:88) dále dělí na (1) modely představující 

postavení a vztahy zapojených aktérů, (2) zaměřené na proces komunikace a na (3) 

modely zabývající se rolí textu/diskurzu v komunikační interakci. U každého typu 

rovněž uvádí několik charakteristických příkladů
56

.  

Kognitivní modely Pöchhacker (2004a:95-96) dělí do tří podskupin: (1) rané modely 

zabývající se podstatou translačního procesu (např. Seleskovitchové model teorie 

smyslu), (2) modely, které se převážně věnují simultánnímu tlumočením s ohledem 

na souběžné vykonávání více aktivit najednou (tzv. multiple taks) a (3) modely 

zaměřené na konkrétní fáze procesu kognitivního zpracování a zapojování mentálních 

struktur. V jednotlivých podkapitolách Pöchhacker opět nabízí přehled 

nejvýznamnějších modelů Gila, Ledererové, Moserové i dalších méně známých autorů. 

Podobně jako v mnoha dalších částech Pöchhackerovy tvorby je třeba i u této kapitoly 

ocenit, že se Pöchhacker neomezuje jen na vybrané geografické oblasti, ale seznamuje 

čtenáře i se jmény méně známých teoretiků z celého světa, kteří svým modelem přispěli 

k odbornému diskurzu v dané oblasti tlumočení. Nabízí tak čtenářům mnoho podnětů 

pro hlubší studium nejrůznějších dílčích oblastí. 

7.6 Obraty v tlumočení jako vědní disciplíně 

Ve svém přehledu „obratů“ v tlumočení jako vědní disciplíně, tedy přesunů mezi 

jednotlivými paradigmaty a příklony k odlišným hlavním modelům a memům, 

Pöchhacker v zásadě vychází z dělení Snell-Hornbyové (2006), její výčet však upravuje 

a dále rozvádí. Snell-Hornbyová (2006:3) jako první obraty zmiňuje pragmatický obrat 

                                                 
56

 Ve skupině modelů představujících postavení a vztahy zapojených aktérů Pöchhacker (2004a:89-90) 

uvádí i svůj interakční model situace tlumočení z roku 1992, který představuje pohled jednotlivých aktérů 

na komunikační událost. Více k tomuto modelu uvádíme v oddílu 4.5. 
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70. let a následně kulturní obrat v 80. letech, který umožnil translatologii emancipaci 

od literární teorie a lingvistiky a dal vznik nové nezávislé disciplíně. V 90. letech pak 

hovoří o interdisciplinárním pojetí disciplíny a o empirickém obratu, který vzešel 

z požadavků většího empirického zkoumání v disciplínách překladu i tlumočení, 

a následně o obratu globalizačním a rozvoji technologií, které způsobily radikální 

změny v překladatelově práci. 

S ohledem na skutečnost, že výzkum tlumočení je ze své podstaty do určité míry 

nezbytně experimentálního charakteru, není podle Pöchhackera (2008b:37) 

v tlumočnickém výzkumu zapotřebí explicitně definovat empirický obrat; a pokud ano, 

navrhuje Pöchhacker jeho počátek zařadit časově dříve než do 90. let dvacátého století.   

Pro označení průběhu 90. let pak navrhuje pojem interdisciplinární obrat, do nějž 

zahrnuje tehdejší práci a zaměření Gila či Moser-Mercerové. Oproti Snell-Hornbyové 

Pöchhacker připisuje větší význam rozvoji komunitního tlumočení v 90. letech, který 

Snell-Hornbyová řadí pod empirický obrat. Pöchhacker (2006 či 2008b:38) tento proces 

ale označuje jako „going social“, tedy jakýsi „sociální obrat“. Tento proces je podle 

Pöchhackera charakterizován posunem zájmu od kognice směrem k interakci, tedy od 

memu kognitivního zpracování informací k memu interakčního procesu diskurzu (viz 

7.3.3). Pöchhacker (2008b:39-40) se prozatím rovněž neztotožňuje s označováním 

druhé poloviny 90. let v translatologii jako sociologický obrat (např. Prunč 2007:42) 

a navrhuje sociologické aspekty chápat jako součást většího celku sociálního obratu, 

který zahrnuje i aplikaci metodologie sociálních věd. 

Jako prozatím poslední obrat definuje Pöchhacker (2008b:40) obrat kvalitativní. Ten 

charakterizuje širokým využíváním dotazníků, hloubkových rozhovorů či poznámek 

z vlastního pozorování účastníků výzkumu, které zajišťují pro výzkum kvalitnější data. 

Tato jsou pak nahlížena z postmoderního pohledu nejen jako objektivně popsatelné 

dané skutečnosti, nýbrž jsou analyticky interpretovány s ohledem na hodnotitelovy 

socio-kulturní dispozice a orientaci. 

7.7 Hlavní témata výzkumu 

V druhé části své monografie z roku 2004 se Pöchhacker věnuje analýze hlavních témat 

výzkumu v oblasti tlumočení. Představuje nejdůležitější zjištění, závěry a výsledky 

studií v oblasti tlumočení jako procesu, tlumočení jako produktu, tlumočení jako 

profese a analyzuje také nejdůležitější otázky týkající se didaktiky tlumočení. 
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7.7.1 Tlumočení jako proces 

Pöchhacker se podrobně věnuje mentálním operacím probíhajícím při procesu 

tlumočení, představuje výzkumy a studie zabývající se tématem bilingvismu 

a simultánnosti v tlumočení a třemi hlavními fázemi tlumočnického procesu 

(porozuměním, pamětí a produkcí cílového textu), který je samozřejmě ovlivněn 

proměnnými vstupními veličinami i strategií tlumočníka. 

V souvislosti s bilingvismem Pöchhacker (2004a:113-115) představuje studie 

a výzkumy věnující se dominanci jednoho jazyka, funkční asymetrii hemisfér mozku 

a neurolingvistickým mechanismům. Zároveň uvádí a vysvětluje nejdůležitější termíny 

z této oblasti. 

Na simultánnost lze dle Pöchhackera (2004a:115-118) pohlížet z hlediska rozdělené 

pozornosti při (simultánním) tlumočení, z hlediska výzkumu pauz a synchronie cílového 

textu s výchozím a rovněž z hlediska časového posunu tlumočení za výchozím textem 

a segmentace textu. 

Porozumění tlumočníků (Pöchhacker 2004a:118-120) analyzují badatelé z hlediska 

jazykového porozumění (zkoumají např. lexikální znalosti tlumočníků) a z hlediska 

zpracovávání textu s ohledem na tlumočníkovy odborné znalosti, které mu umožňují 

porozumět obsahu výchozího textu. 

Paměť tlumočníků je nejčastěji zkoumána s ohledem na krátkodobou pracovní paměť 

v souvislosti s konsekutivním tlumočením, dlouhodobé paměti je dle Pöchhackera 

(2004a:123) věnováno spíše málo pozornosti. Někteří badatelé se rovněž věnují tomu, 

kolik informací z tlumočeného textu si tlumočník pamatuje po tlumočení. 

Proces produkce je dle Pöchhackera (2004a:125) na rozdíl od porozumění spíše 

na okraji výzkumného zájmu. Pöchhacker však upozorňuje na paradigma dialogické 

interakce (viz 7.4), v jehož rámci badatele „mluvení“ jako situační aktivita zajímá. 

Produkce cílového textu je pro výzkum relevantní z hlediska záměru a jeho následné 

artikulace i z hlediska  hezitace a oprav v tlumočení. Ze sociolingvistické perspektivy 

lze zkoumat, jak dva či více řečníků používá výrazy v procesu konverzační interakce. 

Jako proměnné vstupní veličiny Pöchhacker (2004a:126) označuje externí faktory, které 

ovlivňují vzájemné působení pozornosti, paměti a porozumění při tlumočení. 

Pöchhacker sem řadí zvukovou kvalitu výchozího textu a otázku vizuálního kontaktu 

(tlumočník vidí/nevidí řečníka) a s tím související možnost zachytit i neverbální 
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komunikaci (gesta, výraz tváře). Dalšími zkoumanými proměnnými jsou komplexita 

výchozího textu, přízvuk mluvčího, intonace či rychlost a způsob přednesu výchozího 

textu. 

Strategii definuje Pöchhacker podle Kalinové jako „a goal-oriented process under 

intentional control“ (Kalina 1998:99). Pöchhacker (2004a:132) představuje výzkumy 

a studie zabývající se tlumočnickými strategiemi a rolí, kterou tyto strategie hrají 

v širším kontextu tlumočníkova cílově orientovaného chování. Uváděné výzkumy se 

zabývají abstrahováním nejdůležitějších informací při vysoké rychlosti či informační 

hustotě řečníkova projevu a anticipací, a to jak anticipací lingvistickou, tak anticipací 

podle smyslu řečníkova projevu.  

Mezi dalšími strategiemi Pöchhacker uvádí například čekání (na pointu, v němčině 

často na sloveso apod.) či oddalování (vkládání výplňkových slov, než tlumočník 

pochopí celý smysl řečníkova sdělení). S odkazem na práce různých vědců (např. 

Shlesingerové) ale Pöchhacker (2004a:132) upozorňuje na to, že strategie není jen 

reakcí na vstupní text a jeho rychlost či informační hustotu. Odráží totiž i tlumočníkovo 

vědomí, že musí splnit určitá očekávání týkající se tlumočení jako produktu. Z tohoto 

důvodu Pöchhacker navrhuje dělení na strategie orientované na proces (tzn. strategie 

reagující na vstupní proměnné) a strategie orientované na produkt (tzn. strategie, jejichž 

cílem je úspěšná komunikace s posluchači tlumočení). Zároveň však připouští, že toto 

dělení nemůže být zcela přesné a nelze jej tedy vnímat jako přísné vymezení 

samostatných druhů strategií. 

7.7.2 Produkt tlumočení a výkon tlumočníka 

Výzkum produktu tlumočení Pöchhacker spojuje s hodnocením kvality tlumočení, 

kterému se podrobněji věnujeme v kapitole 5. V rámci zachování struktury práce však 

na tomto místě stručně shrneme Pöchhackerovo pojetí této problematiky, jak jej 

představil v rámci monografie Introducing Interpreting Studies (2004a:137-158). 

Pro výzkum produktu tlumočníkova kognitivního zpracování informací a výzkum 

komunikačních aspektů translačního chování je podle Pöchhackera zapotřebí analyzovat 

tlumočení jako proces v širším smyslu – jako použití jazyka v sociální interakci. 

Výzkum textového produktu přitom musí být nutně spojený s analýzou komunikačního 

„výkonu“ (performance), a právě z tohoto důvodu se výzkum produktu tlumočení 

a tlumočníkova výkonu opírá o sociální, lingvistické i kognitivní vědy (Pöchhacker 
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2004a:137). Pöchhacker v této kapitole představuje výzkum z různých oblastí tlumočení 

– od konferenčního přes komunitní až po tlumočení znakového jazyka. 

Výzkum produktu tlumočení a tlumočníkova výkonu Pöchhacker dělí do pěti kategorií 

– výzkum diskurzu, vztahů mezi výchozím a cílovým textem, efektu, role tlumočníka 

a kvality. 

Do kategorie diskurzu zahrnuje Pöchhacker výzkum textů v kontextu, tedy výzkumy 

zabývající se textem jako součástí komplexnějších „diskurzních událostí“ (discourse 

events)
57

. Řadí sem i svůj vlastní výzkum, který představil v dizertační práci, kde 

produkt tlumočení považuje za součást komunikační situace označované jako hypertext 

(viz kapitola 4). V rámci výzkumů zaměřených na diskurz dále zmiňuje práce 

zkoumající „mluvenost“ (orality) tlumočení, kterou rozumí využívání přirozeného 

jazyka, včetně přechodu k nižšímu stylu, hezitace a intonační charakteristiky. Zde 

kromě jiného připomíná svůj kvalitativní výzkum hezitačních zvuků z roku 1994. 

Ve třetím pododdíle věnujícímu se textualitě pak představuje práce zkoumající kohezi, 

koherenci či převod struktur téma-réma při tlumočení. 

Vztahy mezi výchozím a cílovým textem podle Pöchhackera (2004a:141) patří k hlavním 

zájmům výzkumu produktu tlumočení. Na rozdíl od teoretiků zabývajících se 

překladem, pro které je v tomto smyslu tradičně důležitý pojem ekvivalence, se teoretici 

tlumočení snaží najít „ideální standard“ produktu tlumočení za pomoci termínů jako 

správnost, úplnost a věrnost, a tak popsat a kvantifikovat tlumočníkův výkon. Dalšími 

zkoumanými prvky v této kategorii jsou dle Pöchhackera (2004a:142) „vynechávky, 

doplňky a (další) chyby“ a rovněž textové a pragmatické posuny. 

Ekvivalentní efekt z hlediska stejného porozumění posluchačů výchozího textu 

a tlumočení a ekvivalentní emotivní a pragmatický účinek na posluchače je podle 

Pöchhackera (2004a:144) zkoumán zejména u tlumočení znakového jazyka. V rámci 

pragmatického účinku na posluchače Pöchhacker vyzdvihuje zajímavý experiment 

Berk-Seligsonové (2002), která zkoumala, do jaké míry porotu v rámci soudního 

tlumočení ovlivňuje tlumočníkova zdvořilost, spisovná mluva apod. 

V kategorii zabývající se rolí tlumočníka Pöchhacker představuje studie, které 

zpracovávají očekávání spojená s osobou tlumočníka, a poukazuje na skutečnost, že 

právě tato očekávání mohou mít zásadní význam pro analýzu tlumočníkova výkonu. 

                                                 
57

 Pöchhacker nenabízí jasnou definici pojmu discourse event, v širokém smyslu jej však lze chápat jako 

komunikační situaci vykazující charakteristické znaky určitého diskurzu. 
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Zároveň uvádí příklady rolí, resp. pozic, do kterých se může tlumočník v závislosti 

na komunikační situaci dostat (od neutrálního zprostředkovatele až po kulturního 

vyjednavače a zastánce práv jedné ze stran – např. v případě komunitního tlumočení 

v nemocnici). 

V oddíle věnovaném kvalitě Pöchhacker poukazuje na komplexnost této otázky 

a potřebu zohlednit mnoho různých perspektiv a aspektů. Představuje hlavní práce 

zabývající se kritérii hodnocení tlumočníků, očekáváním spojených s jejich výkonem 

a měřením kvality a poskytuje přehled možných přístupů k hodnocení kvality
58

.  

7.7.3 Tlumočení jako profese 

Výzkum tlumočení se rovněž věnuje zájmům samotných tlumočníků. Pöchhacker se 

ve své práci věnuje empirickému výzkumu této profese a dělí jej do několika kategorií – 

dějiny, prostředí, standardy, kompetence, technologie, ekologie a sociologie. 

Dějiny jako téma výzkumu dělí na dějiny tlumočnické praxe a na dějiny tlumočení jako 

profese. Představuje zde nejvýznamnější autory historických přehledů a zmiňuje 

postupné formování nejdůležitějších profesních organizací. 

Za další důležitý aspekt považuje Pöchhacker (2004a:161-163) prostředí, v němž 

tlumočník pracuje. Základní dělení zde podle Pöchhackera představuje rozlišení práce 

v mezinárodním prostředí, které je méně omezováno socio-institucionálními faktory, 

a práce v prostředí komunitním, které je určováno specifickým národním, právním, 

politickým, ekonomickým a kulturním rámcem. 

V souvislosti se standardy profese vyzdvihuje témata certifikace a etiky a zmiňuje 

základní etické kodexy. V rámci kompetencí tlumočníka pak představuje závěry 

badatelů z oblasti osobnostních vlastností a schopností či speciálních odborných 

dovedností. V oblasti technologie se věnuje hlavním telekomunikačním prostředkům 

a přístrojům, které tlumočníci ve své praxi využívají (od videokonferencí a tlumočení 

přes telefon až po možnost nahrávání řečníkova projevu a následného tlumočení 

v „konsekutivním simultánním“ režimu
59

). V souvislosti s technologií Pöchhacker 

rovněž zmiňuje projekty zabývající se automatizací tlumočení, tedy strojovým 

tlumočením.  

                                                 
58

 Jak jsme již uvedli výše, Pöchhackerově postoji k otázce hodnocení kvality tlumočení se podrobněji 

věnujeme v kapitole 5. 

59
 Viz oddíl 7.1.2 
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K relevantním aspektům tlumočnické profese řadí rovněž „ekologii“ tohoto povolání 

(pracovní podmínky, otázky stresového zatížení a zdraví tlumočníka) a nezapomíná ani 

na sociologii tlumočení, tedy otázky související se statusem a prestiží povolání 

a demografickými aspekty. 

7.7.4 Didaktické otázky tlumočení 

Didaktice se Pöchhacker věnuje nejen z hlediska popisu nejrůznějších výzkumů v této 

oblasti, ale zároveň na toto téma sám provádí výzkumy v rámci svého působení na 

Vídeňské univerzitě. Za nejdůležitější důvod, proč se věnovat výzkumu ve vzdělávání 

tlumočníků, je podle Pöchhackera (2010b:2) snaha získat „a more profound, inter-

subjective understanding of the phenomenon as such, that is, of interpreting as 

a practise.“ 

Ve své monografii Introducing Interpreting Studies Pöchhacker tématiku výzkumu 

ve vzdělávání rozděluje na pět částí – studijní plány, výběr studentů, výuka, hodnocení 

a vzdělávání na metaúrovni. Otázky spojené s tvorbou studijních plánů se týkají 

především toho, zda by vyučování nových tlumočníků mělo fungovat na základě vztahu 

„mistr a jeho učeň“, nebo na základě seznamování se s nejnovějším výzkumnými 

poznatky i mimo přímou zkušenost a oblast zájmu vyučujícího – mistra. V souvislosti 

studijními plány Pöchhacker rovněž pojednává o možných formátech studijních 

programů a jejich obsahu, struktuře a organizaci.  

Co se týká výběru studentů, Pöchhacker (2004a:180-182) rozlišuje vstupní požadavky 

na studenty (kde porovnává obvyklé požadavky s tím, jaké požadavky by byly ideální) 

a testy studijních předpokladů (aptitude testing). V této oblasti provedl Pöchhacker 

vlastní studii (2011b) mezi studenty přípravného semináře tlumočení v bakalářském 

programu, které podrobil tak zvanému SynCloze testu, kde studenti museli doplňovat 

poslední slova ve vybraných větách v německém textu. Chybějící slova přitom 

souvisela s informacemi obsaženými dříve v textu a úkolem studentů bylo rychle 

mezeru doplnit a zároveň se snažit najít co nejvíce vhodných výrazů. Při porovnání 

s kontrolní skupinou studentů magisterského oboru tlumočení byl vidět výrazně lepší 

výsledek pokročilých studentů tlumočení a zároveň lepší výsledek studentů s němčinou 

jako jazykem A oproti studentům s němčinou jako jazykem B. Zároveň se prokázala 
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určitá souvislost mezi výsledky tohoto testu a výsledky studentů během závěrečné 

zkoušky z konsekutivního intralingválního tlumočení
60

 (Pöchhacker 2011b:106). 

Literatura určená pro výuku se dle Pöchhackera (2004a:183) zaměřuje především na tři 

oblasti: konsekutivní tlumočení s poznámkami, simultánní konferenční tlumočení 

a bilaterální tlumočení. Někteří autoři se věnují také obecným didaktickým otázkám 

(např. používání teoretických modelů ve vyučování tlumočení či různé učební postupy 

pro získání prvních obecných tlumočnických dovedností).  

Do této diskuze přispívá Pöchhacker (1999b) svým výzkumem toho, jak konkrétně 

probíhá výuka ve všech praktických seminářích simultánního tlumočení na Vídeňské 

univerzitě. V celkem 25 seminářích (11 jazyků kombinovaných s němčinou) 

Pöchhacker rozdal dotazníky, jejichž vyhodnocení ukázalo, že se jednotlivé semináře 

liší z hlediska používaných výchozích textů (video / audio nahrávky, čtené či spatra 

pronášené projevy studentů / vyučujících) a že studenti a učitelé vnímají četnost 

zastoupení jednotlivých typů výchozích textů odlišně. V oblasti hodnocení pak 

Pöchhacker zjišťuje, že někteří učitelé např. studenty nahrávají a pak je na základě 

nahrávek hodnotí, zatímco jiní opravují studenty i během samotného tlumočení 

(po přerušení výchozího textu).  

V souvislosti s hodnocením tlumočení v rámci výuky Pöchhacker poukazuje na často 

nedostatečné informace o vstupním textu a jeho souvislosti s hodnocením studentova 

přetlumočení: „There is little systematic information on parameters such as the mode 

and context of source-text delivery, text type, authenticity, level of technicality, or the 

time and resources allowed for preparation. It is largely left to the professional 

judgment of the examiner(s) to gauge the combined impact of these variables on 

the level of difficulty and to make appropriate allowance for it in assessing a 

candidate’s performance“ (Pöchhacker 2004a:188). 

Do vzdělávání na metaúrovni zahrnuje Pöchhacker (2004a:189) další vzdělávání 

praktikujících tlumočníků, školení pro učitele tlumočení, vzdělávání uživatelů 

tlumočení (posluchačů) a školení v metodách výzkumu. Zejména vzdělávání uživatelů 

tlumočení, tedy příjemců tlumočení, považuje Pöchhacker (2004a:190) za důležitou 

součást didaktiky tlumočení. 

                                                 
60

 Testu, v němž šlo o doplňování chybějících slov, byli studenti podrobeni na začátku semestru 

po představení základních principů tlumočení, zkouška z intralingválního konsekutivního tlumočení (tedy 

přetlumočení textu ve stejném jazyce) se pak konala na konci semestru. 
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7.8 Výhled do budoucna 

Pöchhacker se rovněž snaží načrtnout hlavní směry budoucího vývoje tlumočení jako 

vědní disciplíny a nabízí především faktory, které mohou v jejím dalším rozvoji hrát 

důležitou roli. Tyto faktory specifikuje jako schéma „šesti M“ (2000a:106 / 2004a:198). 

 

Obr. 20: Faktory důležité pro rozvoj tlumočení jako vědní disciplíny (2004a:198) 

Nutným předpokladem pro další vědecké výzkumy v rámci disciplíny je v první řadě 

manpower – lidská síla s odpovídajícími znalostmi a dovednostmi. Motivaci věnovat se 

výzkumu, ale i means, tedy (časové a finanční) prostředky na výzkum, ovlivňuje dle 

Pöchhackera mnoho faktorů včetně například studijních poplatků, výzkumných 

stipendií či možností uplatnění. Pod faktorem market – trh Pöchhacker definuje pocit, 

který by obecně na trhu měl panovat – tedy že výzkum je nutný, aby mohl řešit 

problémy „reálného světa“, a že sponzorování výzkumu proto bude pro investory 

přínosné.  

Metody výzkumu v sobě skrývají obrovský potenciál pro inovaci a zlepšení, čehož si je 

dle výsledků různých mezinárodních studí tlumočnická vědecká komunita vědoma. 

S faktorem materiálu je spojen přístup ke zpracovatelným datům či subjektům 

výzkumu. Tento přístup si dle Pöchhackera žádá aplikovaný výzkum, který by vyústil 

ve spolupráci více subjektů a tím v zajištění lepší spolupráce a podpory. 

7.9 Recepce a kritika 

7.9.1 Reakce na Pöchhackerovo dělení disciplín a její přehled 

Reakce na Pöchhackerovu práci v oblasti hodnocení hlavních teoretických modelů 

a výzkumných proudů nejlépe vystihují recenze jeho monografie Introducing 
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Interpreting Studies. „Every discipline has its own essential reading for anyone 

interested in starting serious research or simply wanting an introduction to the main 

issues in the field, the ‘must read‘ textbooks which embody the basic shared knowledge 

and wisdom of the research community. Pöchhacker’s Introducing Interpreting Studies 

is probably the first book in English to qualify for this role in the relatively short history 

of interpreting studies.” Takto začíná své hodnocení Garzonová (2004:243), podobně se 

vyjadřují i další recenzenti. Shaoxiang (2006:151) například ve své recenze podotýká, 

že tato práce poskytuje vynikající úvod do disciplíny a zároveň přitom přispívá k jejímu 

rozvoji.  

Z těchto a dalších recenzí (např. Dawrant 2004, Chan 2007) zcela jasně vyplývá 

spokojenost s prací a s dělením disciplíny, které zde Pöchhacker navrhuje. Shaoxiang 

(2006:150) velmi oceňuje zejména fakt, že práce nabízí obsáhlou „mapu“ tlumočení 

jako vědní disciplíny znázorňující její teoretické členění a zároveň načrtává její budoucí 

směřování. Na Pöchhackerovu adresu rovněž uvádí, že „the author has done a brilliant 

job in seeking ‚unity in diversity‘ (p. 1) by creating many ‚signposts‘ such as 

paradigms, models, process, performance etc. in his review of the theoretical 

foundations and selected topics.“ Podobně se vyjadřuje i Dawrant (2004), podle kterého 

Pöchhackerova vize „jednoty v rozmanitosti“ vnáší do této nové disciplíny soudržnost 

a je přesvědčivým argumentem pro pojetí tlumočení jako plnoprávné vědní disciplíny.  

Do oblasti přehledu hlavních teoretických proudů patří i sborník Interpreting Studies 

Reader (2002), který Pöchhacker sestavil společně se Shlesingerovou. Většina 

recenzentů výběr článků v tomto výboru i jejich obsahové zaměření chválí. Např. 

Kalinová (2003:50) oceňuje, že jsou ve sborníku zastoupeny všechny formy tlumočení. 

Sborník podle jejího názoru rovněž dokazuje, že stále existuje nedostatek vědecké 

spolupráce a sdílení poznatků mezi teoretiky tlumočení a zástupci jiných disciplín 

(2003:50).  

Pro Ilga (2004:114-115) je hlavním přínosem sborníku vědecký úvod ke každé 

tematické sekci, který jednotlivé příspěvky uvádí do širšího kontextu a doporučuje další 

související literatury. Gile
61

 (2004) ve své recenzi vyzdvihuje kvality obou editorů (tedy 

Pöchhackera a Shlesingerové) a lituje, že nezařadili do sborníku i vlastní příspěvky: 

„Their personal contribution to the field would have made it more than legitimate for 

their work to be represented. Franz Pöchhacker has been a strong advocate 

                                                 
61

 Viz http://www.jostrans.org/issue02/rev_pochhacker.php, [cit. 22. 7. 2013] 
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of integration of interpreting studies into TS, and of various branches of interpreting 

research into one Interpreting Studies entity. He is also the author of extensive research 

into interpreting in Viennese hospitals; [...].“ 

O Pöchhackerově postavení v rámci odborné komunity a všeobecném uznání jeho práce 

svědčí i význam hesel, která zpracovává v nejnovějších přehledových sbornících. 

Například pro Handbook of Translation Studies (Gambier, van Doorslaer, 2010) 

Pöchhacker připravil nejen heslo Interpreting (2010c), ale také Interpreting Studies 

(2010a) a Media Interpreting (2010d). Ve sborníku The Oxford Handbook 

of Translation Studies (Malmkjær & Windle 2011) Pöchhacker zpracoval hesla 

Simultaneous Interpreting (2011c), Consecutive interpreting (2011d )a Conference 

Interpreting (2011e). K Pöchhackerově zpracování uvedených hesel jsme v odborné 

literatuře nenašli žádné negativní kritické ohlasy. 

7.9.2 Diskuze Pöchhacker – Gile  

Ve sborníku Translation research and interpreting research: traditions, gaps and 

synergies (2004) dává jeho autorka Christina Schäffnerová prostor pro diskuzi 

o výzkumu v oblasti překladu a tlumočení. Východiskem diskuze je článek Daniela Gila 

Translation Research versus Interpreting Research: Kinship, Differences and Prospects 

for Partnership (2004a), ve kterém autor zkoumá styčné body, rozdíly a vyhlídky 

na partnerství mezi výzkumem překladu a tlumočení. Podává zde přehled historického 

vývoje výzkumu v obou oborech, shrnuje rozdíly mezi překladem a tlumočením týkající 

se například pracovního prostředí či sociálního a ekonomického statusu překladatelů 

a tlumočníků a uvádí příklady oblastí, v nichž by byla možná výzkumná spolupráce 

obou oborů. Mezi oběma vědními disciplínami však nachází i značné rozdíly, které by 

podle jeho názoru společné zkoumání mohly znemožnit. 

Na Gilův článek následně reagují i ostatní přispěvatelé včetně Franze Pöchhackera. Ten 

ve svém příspěvku I in TS: On Partnership in Translation Studies (2004c) vytýká 

Gilovi předpojatost empirického vědce a pokouší se – do větší míry než Gile – výzkum 

překladu a tlumočení sblížit a nacházet potenciál spolupráce a její výhody. Podle 

Pöchhackerova názoru Gile oba obory v konečném důsledků spíše oddaluje: poukazuje 

sice na mnoho společných bodů ve výzkumu, jeho text však celkově vyznívá spíše 

v neprospěch společné cesty výzkumu překladu a tlumočení. 

Gile na Pöchhackerův příspěvek reaguje v poslední kapitole sborníku nazvané Response 

to the Invited Papers (Gile 2004:b). V něm Pöchhackerovu kritiku odmítá jako 
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zbytečnou a poukazuje na pravděpodobné nesrovnalosti v náhledu na tu samou věc – 

jednou z pohledu paradigmatu inspirovaného přírodními vědami, do nějž Gile jako 

vystudovaný matematik řadí sám sebe, a jednou z pohledu paradigmatu inspirovaného 

humanitními vědami, do nějž řadí právě Pöchhackera. Tvrdí, že vědci náležící 

do prvního skupiny mají větší potřebu své závěry dokládat důkazy, zatímco druhá 

skupina je ochotná akceptovat interpretace, které nemusí být nutně stoprocentně 

podloženy fakty. Právě zde Gile spatřuje zárodek mnoha nedorozumění, která 

nepovažuje za nutná a vybízí vědce k většímu vzájemnému pochopení mezi odlišnými 

paradigmaty. 

Tato „rozepře“ z velké části pravděpodobně doopravdy vychází z rozdílných náhledů 

na teoretické uvažovaní o tlumočení a Gilova poznámka ohledně odlišného vzdělání 

a zaměření obou teoretiků je zcela na místě. Z pohledu disciplíny je takováto diskuze – 

zcela bez ohledu na to, kdo „má pravdu“ – v každém případě přínosná, protože může 

otevřít další nové otázky a posunout a pomoci při formulaci nových postojů. Tato 

výměna názorů mezi oběma teoretiky je zároveň dobrým příkladem toho, co 

Pöchhacker označuje za „přátelské napětí“ ve vztahu k Gilovi (viz 3.1). 

7.9.3 Diskuze Pöchhacker – Chiarová a Nocella  

Gile
62

 (2005) Pöchhackera otevřeně kritizuje také v souvislosti s empirickou studií 

Chiarové a Nocelly, která se zabývá vnímáním kvality tlumočení tlumočníky a ve které 

autoři využívají k výzkumu nové informační technologie (online dotazník). Pöchhacker 

(2005) však autorům studie vytýká, že ve své práci kritizují studie kvality, které 

zpracovaly Bühlerová a Kurzová, přitom však sami z výsledků těchto studií čerpají. 

Pöchhacker rovněž kritizuje Chiarovou a Nocellu za metodologickou stránku studie 

a způsob zpracování výsledků.  

Gile
63

 se obou autorů zastává a ve svém abstraktu k Pöchhackerově stati nešetří 

kritikou. Tvrdí, že Pöchhacker s daty Bühlerové a Kurzové manipuluje a že značná část 

jeho kritiky pramení z nepochopení postojů obou autorů a jejich pojetí výzkumu. 

Určitým paradoxem v této souvislosti je skutečnost, že podobnou studii
64

 jako Chiarová 

a Nocella provedl Pöchhacker se Zwischenbergovou v rámci projektu QuaSI
65

 

                                                 
62

 Viz http://cirinandgile.com/Bulletin%2031rtf.htm, [cit. 22. 7. 2013] 

63
 Viz http://cirinandgile.com/Bulletin%2031rtf.htm, [cit. 22. 7. 2013] 

64
 Viz http://aiic.net/page/3405/survey-on-quality-and-role-conference-interpreters-expectations-and-self-

perceptions/lang/1, [cit. 22. 7. 2013] 
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probíhajícího v letech 2008 až 2010. Oba autoři zde na práci Chiarové a Nocelly 

odkazují a tematicky na ni v podstatě navazují, čímž dokazují možnost spolupráce, resp. 

návaznosti navzdory odlišným názorům na vhodné metodologické postupy.  

                                                                                                                                               
65

 Více o tomto projektu viz kapitola 5 
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8 Závěr 

Franz Pöchhacker patří v současné době bezesporu mezi nejvýznamnější teoretiky 

tlumočení německy mluvících zemí a přední světové osobnosti této disciplíny. Za svou 

dosavadní akademickou kariéru již dokázal vytvořit značně obsáhlé dílo, pokrývající 

velice široké spektrum tematických okruhů. 

Právě šíři záběru a otevřenost vůči integraci nejrůznějších náhledů a postupů lze 

považovat za hlavní charakteristiky Pöchhackerovy tvorby. Tyto rysy jsou patrné již 

v jeho dizertační práci z roku 1994, kde se věnuje simultánnímu tlumočení ve v té době 

nebývale obsáhlém pojetí. Aplikuje teorie Vermeera, Reißové a Mänttäriové 

na tlumočení a průkopnicky přichází s požadavkem zohlednit při zkoumání 

konferenčního simultánního tlumočení co nejširší kontext tlumočnické činnosti. Pro tyto 

potřeby upravuje některé pojmy a koncepty zmíněných translatologů a zároveň zavádí 

pojmy nové, které umožňují analýzu tlumočení v daném pojetí. 

Jakýmsi průřezovým tématem, které provází velkou část Pöchhackerovy tvorby, je 

hodnocení kvality tlumočení. Hodnocení kvality přitom Pöchhacker pojímá zcela 

v duchu svého integrujícího přístupu a snaží se nabídnout širokou paletu parametrů, jež 

lze v tomto směru zohlednit, zároveň ale důsledně připomíná subjektivitu každého 

hodnocení. Tato subjektivita podle Pöchhackera do značné míry znemožňuje stanovení 

všeobecných standardů tlumočení, současně je pro něj ale podnětem k tomu snažit se při 

hodnocení kvality tlumočení zapojit co nejvíce různých pohledů – tedy od pohledu 

příjemců tlumočení až po názory tlumočnických kolegů či zadavatelů dané tlumočnické 

zakázky. 

Významnou část Pöchhackerovy tvorby a oblast, v níž mu přísluší přinejmenším 

v rámci Rakouska značné průkopnické zásluhy, představuje komunitní tlumočení. Zde 

provedl obsáhlý praktický výzkum, který ukotvil v jasných teoretických základech 

a vyhodnotil s ohledem na kvalitu tlumočení a nároky na komunitní tlumočení za strany 

uživatelů tlumočení. Za zmínku v této souvislosti rovněž stojí to, že se Pöchhacker 

snažil a snaží výsledky svého výzkumu i výzkumu ostatních vědců zprostředkovat 

odborné i laické veřejnosti tak, aby mohly vést ke zlepšení praxe. 

Mezi Pöchhackerovými přínosy pro tlumočení jako vědní disciplínu nelze vynechat 

jeho přehledové práce, které čtenáře seznamují nejen s hlavními teoretickými modely 

a historickým vývojem disciplíny, nýbrž nabízí i informace o méně známých teoreticích 
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a jejich výzkumu. Případnou povrchnost některých částí takto orientovaných prací 

určitě kompenzuje jejich didaktický potenciál a schopnost posloužit jako základ pro 

další studium a rozšířit svým čtenářům nejen z řad studentů horizont odborného 

přehledu. 

Využitelnost Pöchhackerovy tvorby v přípravě budoucích tlumočníků se nevztahuje 

pouze na jeho přehledové teoretické práce. Rovněž jeho díla zabývající se simultánním 

či komunitním tlumočením obsahují poznatky, které ocení studenti tlumočení i mnozí 

aktivní tlumočníci. V této souvislosti jsou nespornou výhodou Pöchhackerovy 

zkušenosti z tlumočnické praxe, které jsou určitou zárukou toho, že jeho teoretické 

práce neztrácejí kontakt s tlumočnickou realitou. 

Pöchhacker je zároveň aktivním pedagogem na Vídeňské univerzitě, kde vede praktické 

tlumočnické semináře, teoretické přednášky a také odborné výzkumné projekty studentů 

doktorandských programů. Díky tomu si dobře uvědomuje potřeby zlepšení didaktiky 

tlumočení a zároveň se neustále setkává s novými impulzy v oblasti výzkumu. 

Jak jsme již naznačili výše, hlavní charakteristikou Pöchhackerovy tvorby je jeho 

integrující přístup, na jehož základě se snaží využít pro výzkum tlumočení co nejširší 

spektrum metodologických postupů, zužitkovat poznatky z dalších oborů a navázat 

interdisciplinární spolupráci. Toto pojetí nutně vede k tomu, že některé oblasti ve svých 

dílech zpracovává povrchněji, nicméně v takovýchto případech si často neklade za cíl 

definitivního zpracování dané oblasti, ale spíše rozšíření obzorů disciplíny a poukázání 

na další výzkumné možnosti. V kombinaci se svou činorodostí si tímto přístupem 

Pöchhacker vydobyl jasné místo mezi soudobou odbornou komunitou. 
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9 Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou teoretického a výzkumného díla rakouského 

teoretika tlumočení Franze Pöchhackera. Práce mapuje dosavadní vývoj Pöchhackerovy 

akademické kariéry, popisuje hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu a shrnuje jeho přínos 

pro tlumočení jako vědní disciplínu. 

První kapitola nabízí krátký úvod shrnující zaměření a pojetí této diplomové práce. 

Druhá kapitola pak poskytuje základní informace o Pöchhackerově životě a dosavadním 

akademickém působení. Podstatnou část této kapitoly tvoří také přehled hlavních 

událostí a teorií, které ovlivnily formování Pöchhackerových názorů a postojů a které 

využil jako východiska pro svou vlastní akademickou dráhu – zejména se jedná 

o Vermeerovu teorii skoposu a teorii translačního jednání Holz-Mänttäriové. 

Následující kapitoly sledují Pöchhackerovu tvorbu chronologicky, přičemž struktura 

práce se z velké části orientuje podle jednotlivých Pöchhackerových monografií. Práce 

zde však zároveň čerpá i z doplňujících zdrojů, především Pöchhackerových článků 

publikovaných ve sbornících a časopisech. Využití těchto článků přitom neodráží 

chronologii jejich vydání, ale řídí se tematicky tak, aby doplnilo pokud možno ucelený 

obraz Pöchhackerova díla.  

Třetí kapitola představuje Pöchhackerovo teoretické i empirické dílo v oblasti 

konferenčního simultánního tlumočení a šířeji uvádí pojem hypertext, který představuje 

Pöchhackerův pohled na simultánní tlumočení z makroprocesuálního hlediska 

a umožnuje zohlednění účastníků zastoupených v tomto procesu. Zároveň je v této 

kapitole prezentován Pöchhackerův víceúrovňový model teoretického rámce a 2½D 

model translačního jednání během simultánního tlumočení. 

Čtvrtá kapitola podrobněji zpracovává 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. 

Kapitola rovněž nabízí přehled nejdůležitějších článků a studií, které Pöchhacker na toto 

téma zpracoval. 

Pátá kapitola se pak zabývá komunitním tlumočením, které je jednou z hlavních oblastí 

Pöchhackerova zájmu. Kapitola představuje Pöchhackerův empirický výzkum 

komunitního tlumočení z hlediska očekávání pracovníků ve zdravotnictví a dvě 

případové studie, které analyzují případy, kdy komunikaci mezi lékařem a pacientem 
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zprostředkovává tlumočník-laik (pomocný personál, příbuzenstvo pacienta). Zároveň 

tato část práce uvádí širší kontext problematiky komunitního tlumočení a reakce 

odborné komunity a rakouských médií na Pöchhackerův výzkum. 

Šestá kapitola shrnuje Pöchhackerův pohled na paradigmata uvažování o tlumočení, na 

jednotlivé teoretické modely a proudy v moderním tlumočnickém výzkumu. Práce zde 

zmiňuje také Pöchhackerovu definici tlumočení a jeho kategorizaci, pojem memů 

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

akademického zájmu.  

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

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

díla práce považuje jeho integrující přístup a snahu o interdisciplinární spolupráci. Zcela 

zásadním přínosem pro uvažování o tlumočení je rovněž Pöchhackerovo chápání 

konferenčního simultánního tlumočení v perspektivě hypertextu a s tím související 

zohlednění široké kontextu tlumočnické zakázky. Značné zásluhy patří Pöchhackerovi 

také v oblasti komunitního tlumočení, které lze přinejmenším v rámci Rakouska označit 

za průkopnické. 
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10 Summary 

This thesis analyses the theoretical work and research of the Austrian interpreting 

theoretician Franz Pöchhacker. It follows the development of Pöchhacker´s academic 

career up to the present day, describes his main fields of interest and summarizes his 

contribution to Interpreting Studies.  

The first chapter provides a short introduction summarizing the focus and methodology 

of the thesis. The second chapter presents basic information on Pöchhacker´s life and 

his academic achievements. An essential part of this chapter is an overview of the main 

events and theories which influenced Pöchhacker´s views and attitudes and which 

served as the theoretical underpinnings for his own academic career – these include 

in particular Vermeer´s general translation theory and Holz-Mänttäri´s theory 

of translatorial action.  

The following chapters provide a chronological overview of Pöchhacker´s works. 

The structure of these chapters is based mainly on Pöchhacker´s individual monographs. 

At the same time, the sources for this part of the thesis also include additional articles 

published in collections and journals. These additional articles are not presented in the 

chronological order of their publication, rather, they are referred to with respect to the 

respective topics to complement the comprehensive picture of Pöchhacker´s work this 

thesis aims at providing.  

The third chapter presents Pöchhacker´s theoretical and empirical work in the field 

of simultaneous conference interpreting. It introduces the notion of a hypertext, used by 

Pöchhacker to perceive simultaneous interpreting from a macroprocessual perspective 

and to analyse all participants in this process. The chapter also presents Pöchhacker´s 

multi-level theoretical framework model and his 2½D model of translatorial action 

during simultaneous interpreting. 

The fourth chapter provides a more detailed picture of Pöchhacker´s contribution to the 

field of interpreting quality assessment and presents his proposed parameters for 

assessment, as well as his general view of the assessment´s subjectivity and the need 

to carry out the quality assessment of interpreting from various perspectives. 

The chapter also gives an overview of Pöchhacker´s most important articles and studies 

in the field of quality assessment.  
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The fifth chapter focuses on community interpreting, which is one of Pöchhacker´s 

major fields of interest. It presents Pöchhacker´s empirical research on health care 

workers´ expectations regarding the quality of community interpreting, as well as two 

case studies analysing situations when the communication between doctors and patients 

is mediated by a non-professional interpreter (the hospital´s technical staff, the patient´s 

relatives). This part of the theses also provides a broader picture of community 

interpreting and describes the reactions of the academic community and Austrian media 

to Pöchhacker´s research. 

The sixth chapter summarizes Pöchhacker´s views on interpreting paradigms, individual 

theoretical models and trends in modern interpreting research. This chapter also 

includes Pöchhacker´s definition of interpreting, its categorization, the notion of memes 

and supermemes, Pöchhacker´s classification of theoretical interpreting models and 

some of his other minor fields of academic interest. 

The final chapter of the thesis summarizes Pöchhacker´s broad range of work and its 

contribution to the development of Interpreting Studies. Pöchhacker´s integrating 

approach and promotion of interdisciplinary cooperation are deemed as the major merits 

of his work. Another major contribution of Pöchhacker´s work is his understanding 

of simultaneous conference interpreting in terms of the hypertext concept, which allows 

researchers to consider the whole broad context of the particular interpreting 

assignment. Moreover, Pöchhacker also deserves credit for his work in the field 

of community interpreting which, in his native Austria in the least, can be considered 

ground-breaking. 
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