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ZKUŠENOSTI SE SIMULTÁNNÍM TLUMOČENÍM DO JAZYKA "B". 
TLUMOČENÍ V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH. 

UK FF ÚTRL Praha, říjen 2006 

Diplomová práce Jakuba Kodyma, která má charakter teoreticko-empirické studie, je 
jedním z prvních empirických výzkumů u nás, věnovaných šetření vnímání kvality tlumočení 
do aktivního cizího jazyka Uazyk "B" neboli tzv. "retour"). Magisterská diplomová práce 
zpracovaná na Ústavu translatologie FF UK se tímto tématem takto zabývá vůbec poprvé. 
Cílem práce bylo prohloubit teoretické poznání problematiky tlumočení do cizího jazyka, 
zejména pokud jde o vztah subjektivního vnímání k objektivním jazykovým kritériím a také 
pokud jde o psycholingvistické hledisko, neboť dosud byl "retour" v literatuře teoreticky i 
empiricky analyzován hlavně z pohledu tlumočení jako procesu či rozdílů jazykových a 
komunikačních kompetencí v jazycích A, BaC. Pokud si translatologické práce všímají 
subjektivity ve vnímání a posuzování "retouru", pouze ji konstatují. Proto se diplomant ve 
svém výzkumu zaměřil právě na tento faktor a pokusil se dát odpověď na to, proč hlasy 
odmítající "retour" zaznívají i v dnešním kontextu evropských institucí a zda jsou teoreticky 
(a prakticky - dodává vedoucí diplomové práce) odůvodněné. 

Diplomová práce má 83 stránek (+ přílohy: dotazníky) a je rozdělena do dvou částí: 
teoretické a empirické. V první části, jež se skládá ze dvou kapitol, diplomant nejdříve 
definuje "retour" a zasazuje tento typ tlumočení do kontextu evropských institucí a odborné 
translatologické literatury. První kapitola (s.8-I7), která je zejména popisná a kompilační, 
podává názorný obraz současné situace v EU. Ve druhé kapitole teoretické části (s. 18-39) 
diplomant přináší kritický přehled translatologických prací o "retouru". Správně konstatuje, 
že výzkum direkcionality tlumočení si zasluhuje hluboký interdisciplinární přístup. Možná, že 
se mohl tomuto směru úvah věnovat více, chápu však, že byl omezen časem i úzkým a 
praktickým zaměřením své diplomové práce. V teoretické části práce J. Kodym prokázal, že 
velmi dobře prostudoval odbornou literaturu a že problematiku, spojenou s pojmovým 
aparátem, definicemi a názory jednotlivých autorů zpracoval logicky, uceleně a kultivovaným 
jazykem. 

Ve druhé, empirické části diplomové práce (s.40-75) diplomant uvádí, že na základě 
výše uvedených teoretických poznatků se pokusí si stanovit některá východiska empirického 
zkoumání, které je vlastním předmětem diplomové práce. Zejména připomíná, že se zabývá 
výkonem výhradně špičkových konferenčních tlumočníků, kteří pracují pro evropské instituce 
a pro něž platí nejpřísněj ší kritéria úrovně jejich pracovního jazyka B. Vedle toho považuje za 
účelné porovnat, jak kvalitu tlumočení vnímají delegáti konferencí a jak na ni pohlížejí sami 
tlumočníci. Neméně zajímavé je srovnání, jak se subjektivní pohled na vlastní tlumočení 
vyvíjí u studentů ÚTRL specializace tlumočení ve vyšších ročnících. Na základě těchto 
východisek formuluje diplomant následující hypotézy: 
,,1.a) Dnešní profesní příprava a jazykové zázemí tlumočníků, kteří pracují pro evropské 
instituce, jsou zárukou faktického bilingvismu a tito tlumočníci splňují nejpřísnější kritéria 
pro své jazyky B. 

b) Z tohoto důvodu "retour" není posluchači vnímán jako horší z hlediska obsahu či formy 
(s výjimkou určitých obsahových či rejstříkových zjednodušení), významný není pro 

-



posluchače ani přízvuk tlumočníka. Případná preference tlumočení do A u posluchačů nemá 
silnou oporu v objektivních faktorech. 
2. a) Tlumočníci při "retouru" snadněji využívají fonologickou paměť a uvědomují si to. Díky 
tomu při srovnatelné syntakticko-stylistické úrovni (jazyk B u špičkových tlumočníků) mohou 
předávat větší množství informací nebo lépe analyzovat výchozí projev. 

b) Tato skutečnost se projevuje zejména u preferencí pro směr tlumočení v pilotáži, kde 
tlumočníci budou dávat přednost pilotovi s "retourem". Pro vlastní tlumočení naopak mohou 
pociťovat větší lehkost při tlumočení do A. " 

S ohledem na výše stanovený výzkumný záměr provedl diplomant rozsáhlé 
dotazníkové šetření v jednotlivých cílových skupinách (tlumočníci, poslanci EP, studenti 
ÚTRL). Oceňuji vysoký počet zpětně získaných vyplněných dotazníků: 64 odpovědí od 
poslanců (300 rozeslaných dotazníků), 82 tlumočníků a 19 studentů ÚTRL. Obdržené 
dotazníky byly zpracovány základními statistickými metodami pro stanovení četnosti 

odpovědí a korelace mezi jevy, které považoval diplomant za související. Vedle čistě 

kvantitativního přístupu však usiloval také o získání doplňujících odpovědí a komentářů, které 
by mu umožnily odvodit závěry mimo rámec vymezených hypotéz. Na základě šetření a 
důkladného zpracování dotazníků musel diplomant konstatovat, že se jeho hypotézy 
nepodařilo prokázat. "Retour" je v evropských institucích vnímán jako legitimní řešenÍ, avšak 
delegáti i samotní tlumočníci dávají přednost tlumočení do rodného jazyka a uvádějí pro to 
důvody, které nelze odmítnout s poukazem na stereotypy či předsudky. Zásadní překážkou, 
která znemožňuje vyvodit obecnější teoretické závěry, jak píše diplomant, jsou individuální 
rozdíly mezi tlumočníky: významná část respondentů z obou skupin uvádí, že tento faktor je 
rozhodující pro hodnocení kvality a zastiňuje další hlediska včetně samotné direkcionality. 
Vyvrácení hypotézy faktické dvojjazyčnosti špičkových tlumočníků pracujících pro unijní 
orgány považuje diplomant za důležité zjištění, které by mělo vést k zásadnímu přehodnocení 
praktických kritérií pro uznávání jazyků B (a odvozeně také jazyků C). Diplomant si je rovně 
vědom toho, že empirická zjištění o očekáváních posluchačů nelze zobecňovat a vyvozovat 
z nich teoretické závěry - pořadí těchto očekávání je silně závislé na specializovanosti 
(problematiky i posluchačů). Průzkum provedený mezi tlumočníky potvrdil, že dokáží lépe 
pracovat s fonologickou pamětí při práci z rodného jazyka. Tato výhoda však není natolik 
významná, aby vedla k preferenci "retouru": i tito tlumočníci většinou považují směr A-B za 
kognitivně náročnější. Ze získaných dat také vyplývá, že úsilí poslechu a analýzy (dle Gilova 
modelu) má u běžně složitého projevu menší váhu než diplomant předpokládal. 

Diplomová práce J. Kodyma se zabývala dosud u nás nezpracovanou tematikou, která 
by si zasloužila rozsáhlejší dotazníková šetření i v dalších mezinárodních organizacích a 
strukturách či na vícejazyčných tlumočených konferencích (tzv. replikace). 

K obsahové stránce diplomové práce nemám žádné větší připomínky. K formální 
stránce mám pouze několik drobných poznámek, které může autor snadno napravit: na s. 19 i 
jinde by bylo vhodné sjednotit písmo u cizojazyčných pojmů uváděných ať už v textu či 

v závorkách. Pokud píše diplomant o výuce tlumočení na vysokých školách, asi by bylo lepší 
hovořit o "tlumočnických" školách než "translatologických" (= implikuje spíše teoretický 
výzkum překladu a tlumočení). Na s . 24 uvádí, že D. Gile je "rovněž z pařížského ISIT", ale 
předtím se nikde o této škole nezmiňuje (?). 

Práce Jakuba Kodyma splňuje všechny náležitosti magisterské diplomové práce a je 
jasně, srozumitelně, poctivě napsaná. Způsobem zpracování dané problematiky diplomant 
prokázal, že velmi dobře zvládl veškerou odbornou literaturu, že s prostudovanou literaturou a 
empirickým materiálem dovede pracovat a je schopen jednotlivé úvahy, názory a poznatky 
logicky utřídit, předložit a systematizovat. V této souvislosti oceňuji rozsáhlou bibliografii 
k dané problematice uvedenou v závěru diplomové práce. 



Diplomovou práce Jakuba Kodyma doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm 
velmi dobře. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby. 

Doc.PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 
Praha 16.1 0.2006 


