
Posudek diplomové práce Jakuba Kodyma 

Jakub Kodym předložil magisterskou diplomovou práci pod názvem Zkušenosti se 

simultánním tlumočením do jazyka" B ". Tlumočení v evropských institucích. Rozsah práce je 

82 stran textu plus 7 stran příloh. 

Práce je teoreticko-empirického charakteru. V teoretické části autor definuje pojem 

tlumočení do cizího jazyka (tzv. retour) a všímá si toho, jak je tento typ tlumočení přijímán 

translatology a tlumočnickou obcí. V rešeršní části práce podává autor kritický přehled 

translatologických prací týkajících se "retouru". V úvodu empirické části si autor stanovuje 

hypotézy, jejichž platnost závisí na výsledcích následného empirického výzkumu. Ten se týká 

poslanců Evropského parlamentu, tlumočníků evropských institucí a studentů translatologie 

FF UK. Na základě dotazníkového šetření se hypotéza týkající se předpokládaného 

bilingvismu tlumočníků v evropských institucích, a tudíž prakticky stejné kvality tlumočení 

do jazyka A i B, nepotvrdila. Stejně tak se nepotvrdila hypotéza o lepším využití fonologické 

paměti při poslechu projevu v mateřském jazyce, což by mělo vliv na upřednostnění pilotáže 

do jazyka B. V závěru se autor zamýšlí nad otázkou, zda požadavky kladené na tlumočníky 

pro jazyk B jsou dostatečné. S tím souvisí i úvaha nad tím, zda je účelné požadovat po 

studentech - začínajících tlumočnících simultánní tlumočení do dvou jazyků B. 

Pokud jde o moje konkrétní připomínky, jsou spíše technického rázu: 

• Na str. 25 došlo k necitlivému přechodu mezi českým textem a citací ve 

francouzštině. (působí v intervalu mezi "le moment ou ... ") 

• V tabulkách je na některých místech vypuštěna část textu 

Závěrem je možno konstatovat, že diplomová práce Jakuba Kodyma přináší zajímavý 

pohled na problematiku tlumočení do cizího jazyka. Hlavní teoretický přínos jeho práce 

spatřuji v tom, že se autor zaměřil na vztah subjektivního vnímání k objektivním jazykovým 

kritériím a obohatil své zkoumání i o psycholingvistický pohled. Práce rovněž svědčí o tom, 

že autor prostudoval řadu odborných publikací a je schopen samostatného kritického 

zhodnocení. Z toho důvodu se domnívám, že by si toto téma zasluhovalo ještě podrobnějšího 

a obsáhlejšího zpracování. 

Doporučuji, aby práce byla přijata k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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V Praze dne 16.10.2006 Doc.PhDr. Miroslava Sládková, CSc. 


