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l.Uvod 

Jako každá jiná lidská činnost, také tlumočení potřebuje z dlouhodobého 

hlediska teoretické zázemí, aby se mohlo uspokojivě vyvíjet. Zároveň však, 

jako každá jiná lidská činnost, se tlumočení bez tohoto teoretického zázemí ve 

své každodenní realizaci dokáže obejít. Z tohoto paradoxu pramení postavení 

translatologie, které se typologicky - více než lingvistice - blíží sociálním 

vědám. 

Za takto popsané situace je zřejmé, že ambicí empirické 

translatologické práce na téma tlumočení do jazyka B (tzv. "retouru") v ev-

ropských institucích muže být především popis současného stavu. Přesto lze 

pracovní hypotézy vyvodit na základě poznatku z obecné teorie tlumočení 

a zmíněných interdisciplinárních přístupu. Přitom je od počátku pravděpo-

dobné, že tyto hypotézy se ne potvrdí z mnoha příčin: lingvistické i translato-

logické modely mohou být příliš abstraktní pro to, aby úplně popsaly komplexní 

proces tlumočení a všechny interferující jevy, nepodaří se nám metodologicky 

zajistit, aby od těchto interferujících jevu odhlíželi respondenti našeho 

pruzkumu, nebo jednoduše naše výchozí předpoklady a použité teorie mohou 

být nesprávné. 

Zejména v posledních dvaceti letech se rozvíjí výzkum tlumočení 

s empirickými a experimentálními prvky, ovšem jeho prunik do praxe je pouze 

omezený. Na jedné straně je část teoretiku s interdisciplinárními 

(psycholingvistickými, neurofyziologickými) přístupy, kteří publikují práce v od-
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borných časopisech a sbornících z konferencí, na straně druhé tlumočnická 

obec, do které často náleží také pedagogové z translatologických škol a která 

zastává introspektivní východiska. Byť tato polarita není ve skutečnosti tak 

jednoznačná, obecně platí, že mezi profesionály jsou zažité mnohé názory, 

které výzkum v příbuzných disciplínách minimálně problematizuje. K tomu lze 

přičíst fakt, že tlumočníci zejména na špičkové mezinárodní úrovni jsou 

uzavřená elitní skupina, která přirozeně hájí své zájmy a metody své práce 

proti vnějším kritikám. 

Jak uvádí Gile (2001: 2-4), přínos výzkumné práce k vědeckému 

poznání muže mít tři podoby. Empirickým přínosem je odhalení nových 

fyzických, sociálních nebo behaviorálních poznatku nebo skutečností 

popisujících jejich povahu a chování. Na prvním místě dŮležitosti pro vědeckou 

obec je nalezení nových poznatku, ale významné je také vyvrácení těch 

dosavadních nebo jejich potvrzení. Konceptuální či teoretický přínos má 

podobu nových teorií, otázek, hypotéz k testování, nové analýzy známých nebo 

nalezených skutečností1 • Konečně hodnota výzkumné práce muže být 

posuzována nejen na základě shromážděných údaju a nové teoretické analýzy 

a poznatku, ale také na základě nástroju zkoumání, které v jejím rámci byly 

vyvinuty. Podobně jako u teoretického přínosu bývá metodologický přínos 

spojen s empirickými poznatky, které jej podporují. 

1 "It may be worthwhile pointing out that in early interpreting research, most of the 
conceptual contributions were introspective, and published in the form of essays, with few 
references to the literature from the relevant cognate disciplines, and few attempts to 
actually test ideas. Over the past ten to fifteen years, the paradigm has shifted towards ( ... ) 
conceptual research more in line with the behavioural sciences, referring extensively to 
existing theories as reflected in the literature, with a strong interdisciplinary component 
involving mostly linguistics and the cognitive sciences." (Gile 2001: 3) 
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Proto v této diplomové práci budeme usilovat nejen o samotné 

popsání reality tlumočení v evropských institucích, ale také o nalezení nových 

souvislostí v teoretickém vědění a odvození nových hypotéz či stanovení 

dalších možných směru tlumočnického výzkumu. Vzhledem k poměrně 

omezenému teoretickému zpracování "retouru" je žádoucí, aby byly 

prohlubovány interdisciplinární prvky rovněž ve vztahu ke specifickým 

hlediskum direkcionality tlumočení, současně je neustále potřeba mít na 

zřeteli, že se jedná o magisterskou diplomovou práci a že je empiricky a úzce 

prakticky zaměřená. 
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2. "Retour" a praxe tlumočení 

v evropských institucích 

2.1 Základní vymezení pojmu "retour" 

Pod pojmem "retour", pocházejícím z francouzštiny a užívaným také v astat-

ních jazycích, se puvodně rozumí tzv. biaktivní tlumočenF, tedy tlumočení jak 

do rodného, tak z rodného jazyka. Běžně se však tímto výrazem označuje 

simultánní tlumočení z rodného (A) do výborně ovládaného cizího (B) jazyka. 

První problém (který má i mnoho praktických implikací, včetně nedostatku 

kvalitních tlumočníku i ve špičkových institucích 3
) však nastává už s definicí 

toho, co lze uznat za jazyk B. Definice Mezinárodní asociace konferenčních 

tlumočníku (AIIC): 

"Langue B = langue dont !'interprete, sans qu'elle soit sa langue maternelle, 

a une maitrise parfaite et vers laquelle i/ travaille a partir ďune ou plusieurs de 

ses autres langues (. .. )" (http://ec.europa.eujcomm/scic/interpreting/ 

tech_combination_fr.htm, 1. 6. 2006) 

je často považována za příliš zúženou či zjednodušující4
• Na druhé straně 

2 http://aiic.net/glossary/default.cfm?ID=70&letter=R&slg=2, 5.6.2006. 
3 "Žádostem o tlumočení týkajícím se úředních jazyku před rozšířením je možno obecně 

vyhovět. U nových úředních jazyku je situace odlišná kvuli nedostatečnému počtu 
tlumočníku, kteří by splňovali zvláštní jazykové potřeby Evropské unie. Výběrová řízení 
Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) na tlumočníky pro nové úřední jazyky byla 
ukončena teprve po datu rozšíření. Pro maltštinu nebyli žádní úspěšní kandidáti a počet 
úspěšných kandidátu pro ostatní úřední jazyky nebyl dostatečný, aby pokryl potřeby EU v 
oblasti tlumočnických služeb." (Zpráva EÚD, body 30 a 31). 

4 "lt was generally agreed that a 'B' is (i) a language in which you can think in a formal, 
structured (e.g. interpreting) situation, and (ii) a language in which you can deliver a clear 
and accurate message to conference participants, colleagues on relay and colleagues who 
share your 'A' language. So we have a little more to go on than 'perfect commanď." (Adams 
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definici AIIC ne lze upřít, že je realistická: například pruzkum Donovanové 

(2002) ukazuje, že ani u tlumočníku pracujících na vysoké úrovni nemusí být 

práce do cizího jazyka dokonalá, a příliš ambiciózní požadavky na 

dvojjazyčnost mohou být v praxi nedosažitelné. 

Tlumočení do cizího jazyka představuje jednu ze základních situací, 

s nimiž se tlumočník, jehož rodný jazyk není světově rozšířený, tedy i Čech, ve 

své praxi setkává. Toto tvrzení ostatně dnes neplatí jen pro malé jazyky, 

protože tlumočení do B se začalo vyučovat také na západních tlumočnických 

školách včetně těch, které dříve tento druh tlumočení odmítaly5
• Duvodem 

muže být také vývoj situace na institucionálním trhu, kde je z praktických 

duvodu požadována obousměrnost konferenčních tlumočníku, přinejmenším 

u některých jazykových kombinací6
• Statistiky ani přibližné odhady podílu 

"retouru" na tlumočnické práci v evropských či jiných mezinárodních institucích 

nicméně nejsou z veřejných zdroj u k dispozici. Podle údaj u překladatelského a 

tlumočnického oddělení EP je samozřejmě většina tlumočení zajišťována do 

rodného jazyka 7
• Lze duvodně předpokládat, že tato skutečnost je dána 

zejména pilotáží a asymetrií (při jednáních pracovních skupin). 

Obousměrnost je také předmětem diskusí v tlumočnické obci a je 

třeba říci, že profesionálové dosud mají k "retouru" poměrně odmítavý vztah 8
• 

2002: 20). 
5 Viz např. Donovanová (2002), která obhajuje východiska první generace ESITu, ale 

připouští retour jako legitimní směr tlumočení. 
6 K jazykové situaci ve Společenstvích s ohledem na rozšíření tzv. Podestova zpráva (Zpráva 

o připravenosti Parlamentu v perspektivě rozšířené Evropy, nezveřejněno), blíže např. 
http:/ /www .culture.gouv. fr/culture/dglf/rapport/2002/Deuxieme_partie_I. htm, 5 .6. 2006. 
http:/ /www. assembleenationa le.com/internationa 1/francophonie-ra pport_2002 .asp, 
5.6.2006. 

7 http://www.europarl.eu.int/interp/public/default_fr.htm, 26.2.2006. 
8 "2) considerent que l'interprétation bi-active ne devrait etre pratiquée que comme solution 
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Předpoklad, prezentovaný v roce 1976 Bros-Brannem, totiž že 

"although some interpreters are obliged in the course of their professional life to 

work into their B language, most interpreters and especial/y teachers of 

interpreting insist on the fact that true interpretation ( .. .) can on ly occur in to 

one's A language" 

je Gilem citován (2005: 9) ještě po třiceti letech jako stanovisko zastávané 

mimo jiné AIIC. Otázkou je, nakolik tyto postoje jsou dány stereotypy a sub-

jektivním pohledem, a nakolik objektivní situací (Gile 2005: 10). Tato 

překážka, vlastní praktickým disciplínám, muže způsobovat rozchod 

teoretického poznání a praktických postoju tlumočníku-profesionálu. 

Psychologické hledisko, mezinárodní a mezigenerační rozdíly ve vnímání 

"retouru" považujeme za klíčový faktor pro teoretické zkoumání celé 

problematiky, a jeho zohlednění je podle našeho názoru metodologickou 

nutností. 

2.2 Kontext tlumočení v Evropské unii 

2.2.1 Historický přehled 

Vícejazyčnost byla jednou ze zásad Evropských společenství od vzniku 

první evropské hospodářské struktury - Evropského společenství uhlí a oceli 

v roce 1952. Již tehdy začala pro Společenství pracovat malá skupina externích 

temporaire ; 
3) demandent a Ia Direction de prendre immédiatement des dispositions en vue de 
l'abandon du retour a partir du finnois" (Usnesení AIIC k tlumočení z finštiny v EP, 
http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page537.htm, 20.4.2006). 
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tlumočníku, kteří zajišťovali převod mezi čtveřicí úředních jazyku. Je 

samozřejmé, že v té době se tlumočilo v nesrovnatelně menším rozsahu, který 

byl dán nejen počtem jazykových kombinací, ale také úzkou agendou 

Vysokého úřadu ESUO a jednání na nejvyšší úrovni. 

V roce 1958, po vzniku EHS a Euratom, bylo zřízeno tlumočnické 

oddělení Komise, kde bylo zaměstnáno 15 interních tlumočníku. V roce 1964 

Komise vydala zprávu konstatující nedostatek kvalifikovaných tlumočníku pro 

rozšiřující se agendu Společenství, na jejímž základě bylo zahájeno soustavné 

postgraduální vzdělávání absolventu translatologických škol. 

V roce 1973, po přistoupení Spojeného království, Dánska a Irska, je 

vytvořen samostatný odbor (direction) Komise pro tlumočení. Počet úředních 

jazyku se zvýšil na šest, zejména se však jedním z nich stala dánština, tedy 

(ze západoevropského pohledu) první "malý" jazyk. To se odráželo také na 

výběru a odborné přípravě tlumočníku v situaci, kdy "retour" byl považován za 

nepřípustný. 

V roce 1979 přestalo být postgraduální vzdělávání tlumočníku 

Evropských společenství zajišťováno interně a bylo přeneseno na vysoké školy 

členských státu s tím, že Komise nadále zajišťovala jeho organizaci a koor

dinaci. Současně v tomto roce ES začala poskytovat technickou podporu třetím 

zemím v oblasti odborné přípravy tlumočníku. V první fázi se tato pomoc týkala 

Číny, což vyplývalo z tehdejší geopolitické situace. Spolu s rozšiřováním 

rozvojové pomoci Evropských společenství tak roste také význam jeho 

tlumočnického servisu v celosvětovém měřítku. 
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V roce 1981 se Řecko stalo desátým členským státem a novořečtina 

osmým úředním jazykem. V dubnu 1981 se také odbor tlumočení stal 

generálním ředitelstvím sere (Service commun rnterprétation-conférences -

Společný servis konferenčního tlumočení). sere zajišťoval tlumočení pro 

Komisi, Radu, Hospodářský a sociální výbor, Evropskou investiční banku, a 

dnes kromě těchto orgánu také pro Výbor regionu a některé evropské 

agentury. 

V roce 1986 se členy Evropských společenství staly Španělsko a Por-

tugalsko, úředních jazyku bylo devět. Tento počet se zvýšil o další dva v roce 

1995, přistoupením Rakouska, Finska a Švédska. Toto rozšíření Unie bylo 

památné tím, že v případě finštiny byl poprvé zaveden "retour" (tzn. projevy 

ve finštině tlumočili do pilotních jazyku Finové). 

o dvě léta později sere přestal organizovat postgraduální odbornou 

přípravu tlumočníku a tuto odpovědnost plně přenesl na vysoké školy 

členských státu. Současně začaly být pořádány výroční konference sere o tlu

močení s orgány členských státu a_translatologickými školami. Od konce 90. let 

sere zavádí některé nové zpusoby dálkového tlumočení, například internetová 

jednání evropských komisařů. 

Od roku 1998 probíhaly přípravné práce na velké rozšíření EU, které 

se nakonec uskutečnilo v roce 2004. V souvislosti s tím byla vypracována cito-

vaná Podestova zpráva, zavedeny pravidelné akreditační zkoušky pro externí 

tlumočníky a posílena spolupráce s vysokými školami přistupujících státu 9
• 

9 http://ec.europa.eu/comm/scic/thescic/history_fr.htm, 29.8.2006. 
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Evropská unie má tedy dnes 21 úředních jazyku (v pořadí podle řazení 

ISO): češtinu, dánštinu, němčinu, estonštinu, řečtinu, angličtinu, španělštinu, 

finštinu, francouzštinu, irštinu, maďarštinu, italštinu, lotyštinu, litevštinu, 

maltštinu, nizozemštinu, polštinu, portugalštinu, slovenštinu, slovinštinu a 

švédštinu 10
• Tento počet samozřejmě znamená geometrický nárust kombinací 

(210 jazykových dvojic a 420 směru tlumočení), což znamená potřebu v širším 

rozsahu využívat jednak pilotáž přes pracovní jazyky (angličtinu a francouz-

štinu, případně němčinu) a jednak tlumočení do jazyka B ("retour"), který je 

předmětem této práce. 

Současně je třeba zdůraznit, že v kontextu Evropské unie (DG SCIC, 

tlumočnické servisy Evropského parlamentu a Evropského soudního dvora) je 

"retour" stále relativní novinkou. Přitom SCIC Evropské komise je největším 

tlumočnickým servisem na světě11 , a tedy také jakousi "výkladní skřínP' 

profese. Proto zkušenosti s tlumočením do jazyka B v evropských institucích 

mohou být klíčové nejen pro definici práce, která bude vyžadována od 

tlumočníku v mezinárodních organizacích, ale šířeji také pro utváření 

paradigmatu translatologie. 

2.2.2 Současný stav tlumočení v EU 

Kvuli nerovnoměrnému rozložení požadavku během roku podle 

četnosti schuzí a požadovaných jazykových kombinací evropské orgány 

10 http://europa.eu, 29.8.2006. 
11 http:/ jec.europa .eujcomm/scic/thescic/mission_fr. htm, 15 .4. 2006. 
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zaměstnávají jako tlumočníky nejen stálé zaměstnance, ale také freelance 

tlumočníky, kteří se najímají jako pomocní zaměstnanci (ACI-Auxiliary 

Conference Interpreters nebo AIC-Auxiliaires Interpretes de Conférence). 

Kmenoví tlumočníci jsou úředníky Evropské unie a jsou odměňováni podle 

tabulek, na externisty se vztahuje dohoda uzavřená mezi AIIC a trojicí orgánu, 

které mají vlastní tlumočnická oddělení (EK, EP a ESD). 

Rozsah tlumočení 

V roce 2004 bylo evropským orgánum poskytnuto necelých 150 000 

dnu tlumočení, z toho Radě přibližně 33 %, Komisi 30 % a Parlamentu 22 %, 

zbytek připadl na ostatní orgány a instituce (ESD, EÚD, ECOSOC, EIB ... ) 12
• Aby 

nedošlo k zahlcení tlumočnických servisu po zdvojnásobení úředních jazyku 

v roce 2004, byla přijata přísnější pravidla pro poskytování tlumočnických 

služeb. Zatímco tedy počet odtlumočených dnu v Parlamentu vzrostl mezi lety 

2003 a 2004 o 6 %, v Radě se podařilo jej zredukovat o 14 % a v Komisi 

zachovat na puvodní úrovni 13
• Tato nová pravidla si vyžadují účinnější 

plánování všech jednání, a rovněž širší využívání externích tlumočníku. 

Organizace tlumočení 

V Parlamentu nadále platí jedna ze základních zásad EU, podle níž 

poslanci coby volení zastupitelé občanu členských státu mají právo se 

vyjadřovat v kterémkoli z úředních jazyku Unie, a byly zavedeny nové postupy 

pro organizaci jednání, kdy každá žádost musí uvádět f/jazykový profil", což 

umožňuje předem plánovat potřeby tlumočnických služeb. Současně se 

12 Vlastní výpočet na základě srovnávacích údaju 2003 a 2004 ze Zprávy EÚD. 
13 Zpráva EÚD, tabulka 1. 
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tlumočení poskytuje pouze pro předem stanovené druhy schuzí. 

Podobná pravidla plánování jednání fungují v Komisi. Tam, vzhledem 

k rozsahu služeb poskytovaných SCIC, se rovněž zpětně vykazují skutečné 

potřeby tlumočení. O poskytnutí tlumočnických služeb rozhoduje SCIC na 

základě naléhavosti a dostupných zdroju. Pro zajímavost lze uvést praxi v ji

ných mezinárodních institucích: v Radě Evropy se užívá systém vnitřního 

účtování, v UNESCO systém kvót s tím, že jejich překročení je v plné výši 

účtováno pořadateli daného jednání. 

V Radě se soustavně tlumočí v plném rozsahu pouze zasedání Rady, 

Evropské rady a nejvýše 20 přípravných orgánu (oproti 45 před rokem 2005). 

Díky tomu byJo možné snížit počet tlumočených schuzí v pruměru ze 13 na 11 

denně. Pro ostatní jednání přípravných orgánu se tlumočení poskytuje, pouze 

požádá-li o to národní delegace. Tlumočení se plánuje na šestiměsíční období. 

Každá delegace má přidělen rozpočet 2 milióny EUR na tlumočení s tím, že část 

uspořené částky se převádí do fondu cestovních výdaju delegátu. Tato přímá 

zainteresovanost vedla ke značnému snížení poptávky po tlumočnických 

službách. 

Schopnost zajistit tlumočení 

Pokud se týká schopnosti zajistit požadované tlumočnické služby, 

problémy existují v podstatě pouze s jazyky nových členských státu. Při náboru 

stálých tlumočníku došlo ke zpoždění výběrových řízení, takže k 1. květnu 

2004 tlumočení zajišťovali výhradně AIC. Výběrová řízení navíc nesplnila 
1
J 
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očekávání14 a druhá série probíhá teprve v současné době. Největší potíže 

s tlumočením hlásí Rada, která má největší nároky na jednání v plném rozsahu 

20/20. SCIC nedokázal od května do prosince 2004 uspokojit 37 % žádostí 

o tlumočení. 

Kvalita tlumočení 

Uživatelé (delegáti) jsou obecně s kvalitou tlumočení spokojeni. Za 

omezující je považována doba jednoho tlumočeného zasedání, tedy maximálně 

3,5 hodiny, což odpovídá pracovní době (jeden pulden) podle kolektivních 

smluv. SCIC zadal v roce 2001 nezávislý pruzkum spokojenosti 15 s kvalitou 

tlumočení, v němž 91 % delegátu bylo s kvalitou spokojeno nebo velmi 

spokojeno, naopak nejslabším místem byla znalost tématu (otázek 

projednávaných na dané schuzi). Současně provedený pruzkum mezi 

tlumočníky ukázal, že na vině je často opožděné či žádné poskytování 

materiálu (více než polovina tlumočníku nespokojena se svědomitostí delegátu 

v této oblasti), což se neliší od jiných mezinárodních organizací. Pokud jde 

přímo o stížnosti delegátu, neformální stížnost na kvalitu jazykových služeb se 

vyskytovala v 1,2 % zpráv ze zasedání orgánu Komise a Rady v roce 2003 a 

0,5 % v roce 2004. To poukazuje na zefektivnění tlumočení spolu s novou 

organizací schuzí, zmiňovanou výše, současně však lze předpokládat obecné 

snížení kvality v souvislosti s nedostatkem tlumočníku nových jazyku. 

14 "Pro maltštinu nebyli žádní úspěšní kandidáti a počet úspěšných kandidátu pro ostatní 
úřední jazyky nebyl dostatečný, aby pokryl potřeby EU v oblasti tlumočnických služeb." 
(Zpráva EÚD, bod 31) 

15 Zpráva EÚD, bod 73. 
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Náklady na tlumočení 

Konečně je účelné uvést náklady na den tlumočení včetně nepřímých 

(údaje z roku 2003): v pruměru se jedná o 1459 EUR u stálých tlumočníku a 

1495 EUR u AIC. V Parlamentu tato částka dosahovala 1476 EUR, ve SCIC 

1046 EUR16
• Při těchto průměrných nákladech vyjde celodenní schuze s plným 

pokrytím 20/20 po 3 tlumočnících na 88 500 EUR v Parlamentu a 63 000 EUR 

v Komisi a Radě. Celkové roční náklady včetně Evropského soudního dvora 

jsou odhadovány okolo 170 miliónu EUR17 a po rozšíření v roce 2004 zustaly 

přibližně ve stejné výši. Okolo 80 % těchto nákladu jde na odměny tlumočníku, 

zbytek spotřebuje administrativa, technické zázemí, vzdělávání tlumočníku a 

podobně. Tlumočení ve třech hlavních orgánech Unie tak stojí každého občana 

okolo 0,35 EUR ročně. 

16 Zpráva EÚD, tabulka 4. 
17 Zpráva EÚD, bod 85. 
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3. Kritický přehled translatologických 

prací o "retouru" 

3.1 Paradigma pařížské školy 

Přestože tlumočení do B se v praxi relativně často využívá, jeho teoretické 

zpracování je omezené. Translatologický výzkum na Západě se po dlouhou 

dobu zabýval kombinacemi světových jazyku, které neznaly nedostatek 

mluvčích A v obou jazycích. Pokud se k tomu přidružovalo ustálené dogma a 

praktické zvyklosti z konferenčního tlumočení, "retour" byl nutně považován za 

nestandardní řešení. Tzv. interpretativní škola či škola teorie smyslu na 

pařížské ESIT (Université Paris 3) vychází dodnes z toho, že kvalitní 

tlumočnický výkon musí mít podobu spontánního projevu 18
, což je možné 

pouze v jazyce A (Seleskovitch 1984), byť se "retour" na ESIT v posledních 

letech rovněž vyučuje. 

18 ESIT ještě v roce 1998 vydala prohlášení obhajující doktrínu Seleskovitchové a Ledererové 
"( ... ) on a pu observer dans d'innombrables conférences que, a qualité égale ďinterpretes, 
Ia simultanée en langue A est toujours supérieure a Ia simultanée en langue B.", (viz 
Donovan 2002: 2). Za zmínku stojí, že ve druhém vydání Pédagogie raisonnée 
(Seleskovitch & Lederer 2002) autorky doplnily oproti roku 2002 mj. kapitolu o výuce 
"retouru". 
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3.1.1 Deverbalizační model 

Pařížská škola vychází ze tří hlavních postulátu, které byly 

formulovány v knize L 'interprete dans les conférences internationales 

(Seleskovitch 1968): tlumočník musí mít předpoklady pro svou činnost (tzv. 

compétence traductionnelle), musí dokonale ovládat výchozí i cílový jazyk 

a musí dobře rozumět komunikační situaci a tématice. Tyto tři faktory jsou 

přitom nezávislé na strukturních vlastnostech obou jazyku: kvalitního 

tlumočení tedy lze dosáhnout nikoli převodem struktur výchozího a cílového 

jazyka, ale vynětím smyslu (odtud "théorie du sen s") či přesněji sémanticko

pragmatického jádra sdělení ze struktury (enveloppe linguistique) původního 

projevu (doslova "oubliant volontairement", Seleskovitch 1968: 35) a nezávis

lou reformulací tohoto jádra v cílovém jazyce. Tento proces bývá názorně 

zobrazován v podobě trojúhelníku, v jehož vrcholu je smysl ("sens plutot que 

Ia signification linguistique", Lederer 1981): ten tedy leží mimo spojnici 

původního a tlumočeného projevu. 

Deverbalizační model či koncept v sobě nese několik výhod, které 

napomáhají jeho širokému přijetí (Gile 1995a: 54). Zaprvé je empirický: 

popisuje jednu ze strategií tlumočení, kterou je duraz na převod pragmatiky 

projevu včetně možné explicitace (vouloir-dire de l'orateur) - současně ovšem 

této strategii dává punc teoretické oprávněnosti bez ohledu na míru užití. 

Deverbalizační model je také maximálně jednoduchý a obecný (pojmy jako 

pochopení, reformulace, ale ani smysl nejsou teoreticky vymezeny), což 
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usnadňuje jeho osvojení. Konečně staví tlumočníka do privilegovaného 

postavení, kdy je "égal intelectuel de l'auteur ou de l'orateur" (Seleskovitch 

1984: 165). 

Deverbalizační model byl později rozpracován z jednoduché 

trojúhelníkové podoby do složitějšího algoritmu v 8 fázích (Lederer 1981), vuči 

kterému však lze vznést analogické připomínky ohledně nedostatečné 

teoretické fundace. 

Na koncept pařížské školy navázali ruzným zpusobem další 

translatologové: ať se jedná o KirchhoffŮv model tří účastníku a dvou jazyku 

(1976), který je introspektivní, nebo modely Gervera (1976) a Maserové 

(1978), jež naopak zahrnují poznatky z kognitivní psychologie. I tato 

rozmanitost ukazuje, že teorie smyslu měla význam pro další vývoj 

translatologie přes metodologické výhrady, které k ní lze mít. 

3.1.2 Vliv pařížské školy na translatologický výzkum 

Interpretativní teorie byla prvním široce uznávaným východiskem 

translatologie a empirického zkoumání a dodnes si zachovává vliv, mimo jiné 

kvuli výsostnému postavení ESIT v západoevropském vzdělávání tlumočníku 

(ESIT pořádá významné mezinárodní konference a publikuje mnoho odborných 

prací). Jejím zásadním nedostatkem je výlučně introspektivní založení, z něhož 

vychází odmítání experimentálního ověřování či interdisciplinarity. Tato 

skutečnost je vysvětlitelná vývojem psycholingvistického výzkumu (podrobněji 
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zejména Gile 1995a v kapitole 2; Čeňková 2001), který se v 60. letech 

zdiskreditoval v očích translatologu-praktiku (practisearchers) mnoha 

metodologickými omyly a nesprávnými závěry v oblasti teorie tlumočení (Gile 

1995a: 42-48). Interpretativní teorie přišla s novým paradigmatem 

translatologie a její úspěch byl z hlediska teorie vědy19 až překvapivý - do 

terstského kongresu v roce 1986 byla psycholingvistika a další mezní 

disciplíny, a spolu s nimi experiment, vyhoštěny z tlumočnického výzkumu, 

ačkoli významné psycholingvistické modely simultánního tlumočení (Barikuv, 

Gerveruv, Maserové, Leveltuv) byly publikovány už koncem 70. lee0
• O to více 

se však nová vlna výzkumu začala opírat o dřívější psychologické a neuro-

fyziologické teorie (zejména pokud jde o mechanismy osvojování jazyka, 

krátkodobé paměti a řečové produkce), jež dostoupily vrcholu přibližně o dese-

tiletí dříve. 

Samotný fakt, že v dnešní době jsou introspektivní východiska 

pařížské školy vyvracena interdisciplinárními pokusy i výsledky bádání v pří-

buzných oborech s mnohem pevnějším metodologickým zakotvením než v 60. 

letech, a přesto část tlumočnické obce nepřipouští jejich kritické přehodno-

cenF1
, poukazuje na specifičnost translatologie jako vědy. Gile (1995a: 232) 

19 "Do té míry, do jaké se budou vzájemně rozcházet v otázce toho, co je problém a co řešení, 
se budou dvě soupeřící vědecké školy nevyhnutelně míjet při diskusi o relativní hodnotě 
toho kterého paradigmatu. Ve zvláštní argumentaci kruhem, která je pravidelně výsledkem 
takové diskuse, se ukáže, že každé z paradigmat více nebo méně odpovídá těm kritériím, 
kter[á] si samo dává, a že úplně nebo zčásti nevyhovuje kritériím, kter[á] jsou určen[a] 
jeho soupeřem." (Kuhn 1997: 113) V tomto ohledu lze Seleskovitchové a Ledererové 
"revoluci" považovat za ukázkový příklad zmíněného tautologického vzniku nového 
paradigmatu v tom smyslu, že na základě introspekce (subjektivity) vyvrací předchozí 
výzkumné dogma pro jeho subjektivní nepravdivost. 

20 Přehled podává de Bot (2000). 
21 Viz pozn. 8 (AIIC) a 18 (ESIT). 
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hovoří o "climat ďindifférence, voire ďhostilité qui regne actuellement au sein 

de Ia profession a l'égard de Ia recherche". 

3.1.3 Děnisenkovy práce o direkcionalitě 

Předpoklad pařížské školy i hlavního proudu profese22
, že "retour" je 

vždy horší než tlumočení do A, byl podroben mnoha empirickým ověřením, a to 

nejen po terstském "převratu" (viz kapitola 3.2.2) v západní translatologii, ale 

také v Sovětském svazu. Zde byly publikovány některé práce testující 

hypotézu, že při tlumočení do jazyka B dochází k lepšímu porozumění textu, 

proto také výsledný projev je kvalitnější z hlediska sémantického a pragma-

tického (např. Děnisenko v roce 1979, ale preference "retouru" je implicitně 

obsažena také v Černovově modelu ze stejného období). Děnisenko ovšem 

poskytuje také další vysvětlení, které lze opřít o Leveltuv model simultánního 

tlumočení, totiž že tlumočník má v cizím jazyce menší výběr variant, proto 

rozhodování v reálném čase, a tím celý proces tlumočení je jednodušší 

(Denissenko 1989: 157). 

Obdobné závěry se objevují i v soudobé západní literatuře23 , ovšem 

prováděné pokusy zejména se studenty tlumočnictví nepřinesly jednoznačné 

22 "Une interprétation de qualité ne peut etre garantie que dans les conditions suivantes (ces 
dernieres sont ďailleurs les conditions dans lesquelles les interpretes travaillent aujourďhui) 
: 1. Interprétation directe (de langues étrangeres vers Ia langue maternelle) 2. Recours au 
relais lorsqu'il est nécessaire 3. Recours au « retour » UNIQUEMENT lorsque le nombre 
ďinterpretes assurant l'interprétation directe et fou le nombre ďinterpretes pivots travaillant 
vers leur langue maternelle n'est pas suffisant." (Gebhard S. 2001. Gestion du 
multilinguisme apres le prochain élargissement. Communicate! 6/2001. 
http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/article421.htm. 20. 6. 2006). 

23 Za zmínku stojí zejména Tommola & Heleva (1998), ačkoli výsledky jejich empirických 
zkoumání mohou být ovlivněny specifičností finštiny. 
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výsledky a navíc s sebou nesou některé metodologické problémy: zastánci 

pařížské školy oprávněně namítají, že výsledky experimentu jsou zpusobeny 

nedostatečnou schopností porozumět jazyku B a nelze je extrapolovat na 

profesionální tlumočníky, kteří výborně vládnou nejen rodným, ale 

(přinejmenším v teorii) také svými pracovními jazyky. Děnisenkova zjištění 

ovlivňují také další faktory, jak upozorňuje Szabariová (2002: 15): na vině 

muže být například tak prostá skutečnost, jako je nemožnost pobytu 

tlumočníku z východního bloku v kultuře jazyka B, takže produkce byla pro 

tyto tlumočníky snadnější než poslech a analýza. A to tím spíše, že i možnost 

výcviku na reálných projevech v jazyce B z politické či jiné oblasti, případně na 

zvukových stopách ze sdělovacích prostředku, byla často velmi omezená či 

vubec neexistovala. Naopak dnešní tlumočníci získávají znalost jazyka na 

úrovni B téměř výhradně delším pobytem v cizí zemi. Současně lze ovšem 

namítnout, že pobyt v zahraničí má srovnatelný význam pro schopnost 

porozumění i pro schopnost vyjadřování, čehož potvrzením je požadavek ESIT, 

aby studenti před přijetím ke studiu master en interprétation strávili nejméně 

rok v zemi svého jazyka B24
• 

Jinou námitku proti Děnisenkovým závěrum podává Campbell, totiž že 

nejobtížnější pro tlumočníka do jazyka B je, že musí produkovat cílový text 

v jazyce, jehož syntax (dodejme, že koneckoncu ani pragmatika) pro něj není 

přirozená. Musí se naučit produkovat přirozeně znějící texty ve svém rejstříku 

B, který je nutně omezenější než rejstřík A. Běžný mluvčí v jazyce B má 

24 http://www.univ-paris3.fr/esit/faq_conditions.html, 25. 7. 2006. 
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výhodu, že svuj projev muže přizpůsobit úrovni v tomto jazyce, zatímco 

tlumočník se muže ocitnout v situaci, kdy převádí informaci, pro kterou nemá 

odpovídající jazykové nástroje v B (Campbell 1998: 57). 

3.2 Daniel Gile a soudobé translatologické teorie 

3.2.1 Giltiv model úsilí 

Jako odpověď na převládající vliv pařížské školy formuloval Daniel Gile 

z rovněž pařížského ISIT, později pusobící na Université Lumiere Lyon 2, svuj 

modele d'Efforts (model úsilí). Tento teoretický koncept byl zveřejněn poprvé 

v roce 1990 a definuje jednotlivé složky úsilí (duševní kapacity) alokované na 

odpovídající složky procesu tlumočení. 

Gile - podobně jako autorky pařížské školy - vychází z vlastní 

zkušenosti konferenčního tlumočníka, ale na rozdíl od popisu ideálního stavu se 

zabývá naopak překážkami, potížemi a selháními tlumočníka v rovině obsa

hové i formální. Tyto symptomy mohou vyplývat z nevhodného pracovního 

prostředí, náročnosti projevu či jazykového rejstříku (Gile 1995a: 86-87). 

Takové okolnosti však nepostačují pro vysvětlení všech chyb v tlumočení, které 

se ostatně mnohdy vyskytují v segmentech, které jsou kognitivně nenáročné, 

což potvrzují ruzné výzkumy a analýzy. 

Gile tedy nejprve odlišuje automatické a neautomatické úkony. Pouze 

posledně uvedené potom spotřebovávají duševní kapacitu (Gile 1995a: 92). 
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Tato teorie je přejata z kognitivní psychologie (Broadbent, Norman), kam přišla 

v 50. letech z kybernetiky (teorie přenosu informací) 25
• Proces tlumočení je 

tedy složitým kognitivním procesem, který zahrnuje ohromné množství úkonu. 

Tyto úkony lze pro zjednodušení seřadit do tří podmnožin, tzv. Efforts (úsilí). 

Jedná se zaprvé o Effort d'écoute et d'analyse (úsilí poslechu a ana-

lýzy), jež zahrnuje veškeré duševní úkony v intervalu "entre Ia perception du 

son du discours par les organes auditifs et le moment ou !'interprete a attribué 

un sens (ou plusieurs potentialités de sens) au segment de discours qu'il a 

entendu ( ... )" (Gile 1995a: 93). 

Dále je to Effort de productíon du díscours (úsilí produkce), které 

pusobí v intervalu mezi "le moment ou !'interprete décide de transmettre une 

information ou une idée et le moment ou il produit vocalement l'énoncé qu'il a 

élaboré pour le faire" (ibid). 

Konečně se jedná o Effort de mémoíre a court terme (úsilí krátkodobé 

paměti), jež zahrnuje úkony spojené se "stockage en mémoire de segments de 

discours entendus jusqu'a leur restitution en langue ďarrivée, leur perte si 

elles disparaissent de Ia mémoire ( ... )" (ibid). Zde je nutno upřesnit, že podle 

Gilovy podrobnější definice se jedná o ukládání "informacP' (1995a: 98), tedy 

tato krátkodobá paměť je sémantická 26
, nikoli fonologická. 

Na základě tohoto vymezení Gile postuluje, že celková potřeba dušev-

ní kapacity se rovná součtu všech tří uvedených úsilí (komplexních činností), 

25 V některých novějších pracích se nikoli náhodou hovoří o "pásmu" (bandwidth, bande 
passante), což poukazuje na analogie s informatikou. 

26 Za zmínku stojí, že i v lingvistických modelech byla empiricky ověřena (Miller) platnost 
psychologického pravidla 7+2, tedy že člověk si dokáže krátkodobě zapamatovat dle ~\-
predispozice 5-9 po sobě sémantických jednotek (information chunks). 
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zvýšenému o kapacitu nutnou pro jejich koordinaci, neboli B = E + M + P + c. 

DŮležité potom je, aby celková potřeba v každém okamžiku nebyla větší než 

celková duševní kapacita (B < T). Šířka pásma alokovaná každému úsilí je 

proměnlivá; z toho vyplývá, že se neustále proměňuje rovněž celková potřeba. 

Podstatnou charakteristikou tohoto modelu je, že v každém časovém 

okamžiku jednotlivá úsilí zpracovávají různé segmenty výchozího projevu (Gile 

1995a: 99). Časové posuny v procesu tlumočení potvrzují i psycholingvistická 

zkoumání (například Paradis 2000: 24). Pokud dojde k nasycení celkové 

kapacity nebo k nedostatečné okamžité alokaci kapacity některému úsilí, vede 

to k selháním (défail/ances) v procesu tlumočení. Z logiky modelu potom 

vyplývá, že při selhání je potřeba ihned realokovat kapacitu na nejvíce deficitní 

úsilí, což způsobí jednak "rozkolísání" pásma a jednak zvýšenou potřebu 

zejména krátkodobé paměti, protože se zvětšuje časová prodleva tlumočení. 

Selhání způsobují tzv. "spouštěče" (déclencheurs) dvojího druhu: strukturní 

rozdíly zvyšující potřebu kognitivní kapacity (slovosled ... ) a poslechově kritické 

informace (vlastní jména a čísla). 

Myšlenka, že existuje kauzální vztah mezi zhoršováním tlumočnického 

výkonu a "přetížením" kognitivní kapacity, ostatně není původní. Zmínila ji 

poprvé Pinterová v roce 1969 a ve vztahu ke krátkodobé paměti také Fukuii a 

Asano 1961, Ledererová 1978, Maserová 1978 ... (Gile 1995b: 161). 

Podstatnou výhodou Gilova modelu oproti interpretativnímu je, že 

popisuje nikoli ideální podobu procesu tlumočení, ale jeho praktickou realizaci 

včetně vychýlení z tohoto ideálního stavu. Jeho jedinečnost spočívá podle 
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našeho názoru v tom, že ačkoli jde puvodně o model založený na pozorování 

vlastního tlumočnického výkonu, položil základy pro další empirické zkoumání 

včetně kvantitativních metod a plně připouští rovněž teorie příbuzných 

disciplín, jmenovitě kognitivní psychologie a psycholingvistiky. 

3.2.2 Nové přístupy po terstském kongresu 

Zájem o poznatky z dalších vědeckých disciplín v translatologii oživila 

"nová vlna", kterou vyvolal terstský kongres v roce 1986 (sborník Gran & 

Dodds 1989)27
• Nové paradigma translatologie se opírá o empirické nástroje a 

využívá příbuzné lingvistické disciplíny, dokonce včetně přesahu do neuro

fyziologie (např. měření mozkové aktivity pomocí EEG u Kurzové 1992, měření 

dilatace zornic u Tommoly & Niemiho 1986). Pokud se týká konkrétně 

"retouru", v roce 2002 proběhl na ESIT seminář "Teaching Simultaneous 

Interpretation into a »B« Language", jehož sborník představuje duležitý zdroj 

prací a reflexí o tomto směru tlumočení. Velmi užitečným sborníkem je Godijns 

& Hinderdael (2005), který obsahuje také citovaný Giluv článek. Mimo tyto 

sborníky samozřejmě vyšly další články zabývající se specificky tlumočením do 

B. 

27 Viz pozn. 1. 
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3.2.3 Kvalita tlumočení s ohledem na jeho směr 

"Retour" byl v západní literatuře do poslední doby popisován 

především z introspektivního hlediska. Vzhledem k dnešnímu relativně 

dŮležitému postavení "retouru" na institucionálním trhu působí až překvapivě, 

jak málo se západní translatologie věnovala "retouru" jako tématu. Přehled 

prací, které se specificky zabývaly směrem tlumočení, podává Gile 2005 (9-

11), přičemž o obou názorových proudech, zastávajících rovnocennost či pod

řazenost "retouru", uvádí: 

"These two opposed positions are based on a mix of persona/ experience, 

ideology and tradition, and the issue has only been recently investigated and 

documented with theories and some empirica/ research, stili very insufficient 

( ... )." (Gile 2005: 10) 

Introspektivnost či subjektivitu výzkumu lze považovat za obecný 

metodologický problém soudobé translatologie jako celku. Hlavní příčina je 

nepochybně historická, kdy tato věda vznikla jako pendant praxe a dosud vuči 

ní vyvíjí jen zanedbatelnou zpětnou vazbu, ale nelze pominout ani dŮvody 

objektivní: simultánní tlumočení je mimořádně složitý proces, který fakticky 

znemožňuje experimentální ověření komplexních modelu. Na druhou stranu lze 

namítnout, že teorie jazyka se nachází podobném postavení, přesto se 

aplikovaná lingvistika a interdisciplinární přístupy úspěšně rozvíjejí už čtyřicet 

let. 

Empirickým zkoumáním kvality tlumočení v obou směrech na základě 

psycholingvistických modelu se zabývali Tommola & Helevaová (1998), kteří 
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u pokročilých studentu tlumočení neshledali statisticky významné rozdíly u 

jednoduchých textu, naopak u složitějších projevu bylo tlumočení A>B 

přesnější. Domnívají se, že pojmová a jazyková složitost textu je 

psycholingvistickou realitou, která má vliv na simultánní tlumočení. U složi

tějších projevu z hlediska obsahu nebo jazykové struktury se mohou začínající 

tlumočníci ocitnout v situaci kognitivního přetížení. Proto zejména u neprofe

sionálních tlumočníku [kteří nemají dostatečnou zkušenost a osvojené 

11 Únikové strategie", pozn. JK] muže být významnou výhodou snadnější a úpl

nější porozumění výchozímu textu (Tommola & Heleva 1998: 184). Výsledky 

jejich pokusu byly nicméně statisticky nevýznamné (což je bohužel osudem 

mnoha experimentálních translatologických prací vzhledem k malému vzorku a 

nemožnosti izolovat požadovanou nezávislou proměnnou) a pro kvantifikaci 

převodu obsahu byla použita metoda propoziční analýzy podle Bovaira a 

Kierase, která nebere v úvahu jiné než sémantické prvky (pragmatické, 

gramatické, řečové). 

K podobným závěrum dochází de Bot: 

"There is one point that deserves further study: in our study we found shorter 

translation times from the weaker into the dominant language, and this effect 

diminishes with increased proficiency. Although it is extreme/y difficult to 

compare leve/s of proficiency in different studies, there is a suggestion that the 

translation asymmetry decreases with increasing Ieve/ of proficiency." (de Bot 

2000: 84) 

Zjištění, že relativně lepší uretour" mají začínající tlumočníci, zatímco 

u zkušených profesionálu se subjektivní kvalita obou směru tlumočení 
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vyrovnává, se v literatuře objevuje často. Bartolmiejczyková (2004) provedla 

srovnávací studii vlastního hodnocení profesionálních tlumočníku a studentu 

tlumočení na Slezské a Vídeňské univerzitě. Zatímco mezi studenty více než 

čtvrtina hodnotila lépe tlumočení do B a největší problém viděli v přízvuku a 

naopak kvitovali lepší porozumění výchozímu textu, mezi profesionály se 

nevyskytla ani jedna subjektivní preference "retouru"28
• Zajímavý je její 

postřeh, který lze nepřímo podpořit některými poznatky o osvojování 

pragmatických struktur cizího jazyka (např. Heltái 200429
): lze přijmout 

předpoklad, že v určitém stupni tlumočnického výcviku studenti objektivně 

lépe tlumočí ve směru A>B. To by také podporovalo Děnisenkova empirická 

zjištění, protože svou teorii dedukoval zejména z pozorování studentu 

(Bartolmiejczyk 2004: 246). 

V Gilově modelu lze tento jev vysvětlit větší vahou úsilí produkce 

v procesu tlumočení poté, co tlumočník díky praxi lépe zvládá poslech a ana-

lýzu textu (nikoli pokud jde o objektivní porozumění, ale o velikost 

alokovaného úsilí)30
• Poté se produkce v A muže jevit jako snadnější a pone-

28 Za zmínku stojí tato anekdota: "Nobody awarded themselves a better grade for retour 
interpreting than for interpreting into their A, although there was one interpreter, with 
English as B, who forcefully cla i med ( ... ) that interpreting into one's B was both easier and 
conductive to higher quality (she did not, however, make this assertion visible in her self
assessment, giving herself 1 [excellent] for both directions)." (ibid 244). 

29 "ln the early 1980s several studies suggested that language acquisition may be based, at 
least in part, on memorizing multi-word units or whole sentences, which are stored and 
recalled as unanalyzed chunks (Wong-Fillmore 1986, Peters 1983, Pawley and Syder 1983). 
These chunks are subsequently analysed and the rules of syntax are derived from them. 
( ... ) In the course of language use we rely more often on memorized sequences and 
reproduce them as whole rather than generate sentences from scratch. Automatic recall of 
memorized sequences gives speakers more time to pian the message, providing them with 
»islands of reliability« when, due to limiting factors, they cannot concentrate on both 
content and form." (Heltái 2004: 61) 

30 To by podporovala také empirická zjištění Donovanové (2002: 7): "Most interpreters claim 
to be less ambitious when working into B, in that they attempt to concentrate more on 
simply getting the message across and »not worrying too much about the style«. Those 
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chávající větší volnost, byť s výhradou Děnisenkovy hypotézy o výhodě užšího 

výběru tlumočnických řešení v B. 

Konečně je potřeba uvést také některé paralingvistické faktory, které 

mohou ovlivňovat kvalitu simultánního tlumočení, například okamžitou 

dostupnost jazykových struktur (disponibilité linguistique) v "gravitačním 

modelu" (Gile 1995a: 189-194)31
• Tím se dostáváme zpět k úvodnímu 

problému, vytyčenému v samém úvodu této diplomové práce: Co vlastně 

mŮžeme považovat za jazyk B? Jaká úroveň cizího jazyka muže být 

považována za dostatečnou pro aktivní tlumočení? 

3.2.4 Očekávání posluchačů 

Samostatnou otázkou, na kterou je potřeba odpovědět před 

formulováním hypotéz a která nesouvisí s teorií tlumočení jako takovou, jsou 

očekávání adresátu tlumočnického výkonu. Mohou být totiž velmi odlišná od 

toho, co jako kvalitu vnímají samotní tlumočníci, zejména s ohledem na 

zmíněnou introspektivnost velké části translatologického bádání. 

with more experience are often less ambitious than novice interpreters who would like to do 
as well as into A." 
"AII interpreters said they preferred to work into A, the reasons being given it is less tiring, 
one is less tense and has more flexibility." 

31 "In fact,on the strength of much anecdotal evidence in interpreting circles, one could argue 
that in many cases, over the years, expatriate native speakers of a language who live in a 
country where their B language is spoken lose some of the mastery of their A language and 
gain so much in terms of their B language that the distinction, though maintained officially, 
is no longer significant in performance terms. ( ... ) Also on the basis of anecdotal evidence, 
one may hypothesize that linguistic availability, especially in terms of lexical units, can be 
higher in a B language rather than in the A language in specific fields in which the 
interpreter has had more exposure in the B language as a student, a hobbyist, etc." (Gile 
2005: 18). 
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Tlumočení do cizího jazyka je o to specifičtější, že zahrnuje některé 

zvláštní faktory, které mohou a nemusejí mít vliv na vnímání kvality 

příjemcem. Zejména máme na mysli přízvuk tlumočníka, jeho jazykovou 

kompetenci v jazyce B na úrovni syntakticko-gramatické, lexikální, stylistické a 

pragmatické, a na druhé straně schopnost porozumění výchozímu textu, 

zejména s ohledem na kulturní a jiné metatextové odkazy. 

DŮležité šetření v této oblasti provedla Donovanová (2002) a její 

závěry jsou zajímavé i proto, že v hypotézách vycházela z doktríny své alma 

mater ESIT. V úvodu podává přehled dříve prováděných výzkumu a konsta

tuje, že i přes rozdíly ve výsledcích dávají posluchači přednost jednoznačně 

srozumitelnosti sdělení a úplnosti jeho převodu, teprve poté následuje malý 

časový posun tlumočení a terminologická správnost, a na přízvuk či gramatiku 

není kladen téměř žádný duraz, respektive duraz menší než například na práci 

s hlasem a jeho zabarvení (Donovan 2002: 2). Na druhou stranu mužeme 

z předběžných rozhovoru s laiky usoudit, a Donovanová na to rovněž nepřímo 

upozorňuje, že toto pořadí preferencí se ustaluje až u "ostřílených" delegátu, 

zatímco u méně zkušených posluchačů jsou prohřešky proti jazykovým 

normám posuzovány přísněji. Ruzná subjektivní váha přikládaná jednotlivým 

kritériím je významným faktorem zejména u osobní služby, jakou je tlumočení, 

a v případě dotazníkových šetření a rozhovoru je velmi obtížné jeho inter

ferenci "odfiltrovat". 

Hlavním problémem, který uvádí Donovanová (a který se částečně 

potvrdil během našeho výzkumu), je, že při šetřeních kvality tlumočení mnoho 
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respondentu nepovažuje rozlišení mezi tlumočníkovým jazykem A a B za 

relevantní [nebo si jej neuvědomují, pozn. JK] a mnohem více se zabývají 

kvalitou tlumočení obecně bez vztahu k direkcionalitě, nebo dokonce otázkami 

technického zázemí, jako je hluk v místnosti nebo tlumočnická technika 

(Donovan 2002: 3) Z toho vyplývají vubec problémy s odlišením "retouru" pro 

možnost srovnání vnímané kvality obou směru tlumočení. Rozlišení, zda 

tlumočník pracuje do rodné, nebo cizí řeči, se většině posluchačů jeví jako 

nepodstatné, protože tlumočení považují za určitou formu služby a zajímá je 

především konference samotná. Mírná většina delegátu (22 proti 16) na 

jednáních pracovních skupin OECD zaznamenala cizí přízvuk tlumočníku, 

ovšem tento aspekt považovali za naprosto nedůležitý (Donovan 2002: 6). 

Lze shledat, že mnoho posluchačů nedokáže ani odlišit, zda tlumočník 

pracuje do rodné řeči, nebo v "retouru" 32
• Bohužel dosud nebylo podrobněji 

zkoumáno, zda je akceptace tlumočení do B podmíněna konkrétním jazykem 

nebo kulturní oblastí. Lze například duvodně předpokládat, že anglofonní 

delegáti budou vzhledem k rozmanitosti přízvuku otevřenější "retouru" než 

posluchači "malých" jazyku, kde není cizí akcent tak obvyklý (Szabari 2002: 

14). 

Donovanová tedy na základě dosud provedených empirických šetření 

shrnuje, že delegáti ve spontánních odpovědích uvádějí dvě hlavní očekávání: 

přesnost sdělení a "úroveň' prezentace". Většina respondentu ovšem přesnost 

32 "Indeed, one participant expressed a preference for a colloquial and fluent interpreter she 
assumed was working in his mother tongue, although the TL was in fact the interpreter's B 
language and colleagues considered that, although good, [it] was certainly not close to 
native quality." (Donovan 2002: 6). 
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překvapivě uváděla až na posledních místech - pro většinu z nich je tento znak 

tlumočnického výkonu samozřejmou součástí poskytované služby. Žádný z de-

legátu ve výzkumu Donovanové nepovažoval za nezbytnou správnou 

výslovnost či přízvuk, a s jedinou výjimkou ani tón hlasu samotného. Za 

negativní příznak byla naopak považována nepřesvědčivost či monotónnost 

projevu (Donovan 2002: 4-5). 

Tato zjištění ve srovnání se subjektivním hodnocením kvality 

tlumočníky včetně practisearchers33 potvrzují, že nejen při translatologickém 

výzkumu, ale také při rozhodování o praktických hlediscích tlumočení 

(například pokud se týká postavení "retouru" v evropských institucích) je 

nezbytné nejprve zjistit očekávání a zpětnou vazbu příjemců. Názory 

posluchačů mohou totiž být diametrálně odlišné od "samozřejmých" očekávání 

translatologu či profesionálu, kteří jsou nutně ovlivněni svými teoretickými 

znalostmi, respektive subjektivními zkušenostmi. 

3.2.5 Využití fonologické paměti v simultánním tlumočení 

3.2.5.1 Ear-Voice Span (EVS) 

Při zkoumání simultánního tlumočení a specifik "retouru" nelze 

opomenout interdisciplinární aspekty. Jak jsme zmínili výše, odborná literatura 

i všeobecné názory v tlumočnické obci vycházejí především z empiricky 

potvrzeného předpokladu, že tlumočníci mají lepší schopnost vyjadřovat se v 
33 ,)n particular, respondents were less aware [než autorka] - and less bothered by -

interpretation into a B language in terms of accent, intonation and inappropriate language 
usage." (Donovan 2002: 8) 
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rodném jazyce. Naproti tomu schopnost pochopení projevu by měla být u 

kvalitních tlumočníku stejná v jazycích A i B. Z kladení durazu na poslední fázi 

procesu tlumočení potom mohou pramenit předsudky o "retouru" jako 

nouzovém řešení. 

Vzhledem k posunu produkce cílového textu oproti poslechu textu 

výchozího (décalage, EVS = ear-voice span) se na procesu simultánního 

tlumočení významně podílí krátkodobá paměť (STM = short term memory). 

Tuto skutečnost nezpochybňuje ani pařížská škola (Seleskovitch & Lederer 

2002), přestože přísná aplikace deverbalizačního modelu fakticky STM vylu

čuje. Giluv model zahrnuje STM jako jedno z úsilí, která společně představují 

kognitivní zátěž při simultánním tlumočení: 

"One of the most salient examples is that of phenomena re/ated to short-term 

memory, and in particu/ar working memory: from early literature on, »short

term memory limitations« have been mentioned as obstacles to successful 

interpreting performance." (Gile 2000: 92) 

Zde je namístě upřesnit, že Giluv model ve svém základu popisuje 

sémanticko-pragmatickou složku tlumočení, proto vlastně krátkodobá paměť je 

také sémantická, tzn. do procesu ST vstupuje teprve po fázi poslechu a 

analýzy. Faktor této STM zohledňují také komplexní psycholingvistické modely 

ST (Barik, Gerver, Levele4
), jeho význam pro zkoumání "retouru" však není 

rozhodující, proto se jím nebudeme podrobněji zajímat. 

Naopak jevem, který muže podmiňovat některé rozdíly mezi 

tlumočením do rodného a cizího jazyka, muže být tzv. fonologická paměť (FP), 

34 Přehled v de Bot 2000. 
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někdy označována také jako ultrakrátká, procesní, echoická nebo vyrovnávací 

paměť ("STM buffer" u Paradise 2000). Jedná se vlastně o nesémantický 

zvukový otisk, který (při přenesení do Gilova modelu) překlenuje poslech a 

analýzu. 

Translatologický výzkum se začal zajímat o toto "fonologické úložiště" 

při zkoumání jiné otázky: kolik informací a jak si dokáží tlumočníci zapama

tovat po vyslechnutí tlumočeného projevu? (Isham 2000: 133) V mnoha psy

cholingvistických studiích provedených v této oblasti se uvádí, že fonologická 

paměťová kapacita představuje asi dvě vteřiny řeči (Isham 2000: 138). Řada 

pokusu, které provedli Darů a Fabro v roce 1994 a také Isham v letech 1993-

1995 (podrobně viz Isham 2000: 135-137), ukázala, že ve srovnání s kontrol

ními skupinami posluchačů, ale také tlumočníku do znakové řeči, tlumočníci 

produkující současně převod do jiného jazyka mají menší schopnost vybavit si 

přesné znění posledního úseku výchozího textu. Platí to bez ohledu na směr 

tlumočení. 

3.2.5.2 Baddeleyův model artikulační smyčky a neurofyziologické 

hledisko 

Fungování FP je popsáno ve všeobecně přijímaném Baddeleyově 

modelu FP (tzv. "articulatory loop model"), zahrnujícím dvě hlavní složky: 

fonologickou zásobu a artikulační kontrolní proces (Baddeley 2000). 

Zjednodušeně lze říci, že FP dokáže uchovávat zvukové segmenty formálně 

odpovídající fonologickým pravidlŮm (ovšem ve skutečnosti se nemusí jednat 
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o slova), které rychle - po uplynutí zmíněného intervalu - mizí, pokud nejsou 

fixovány opakováním nahlas nebo v duchu. Současně byl prokázán "efekt 

fonemické podobnosti", kdy schopnost vybavovat si slova klesá při řadě 

zvukově podobných jednotek (Isham 2000: 138). 

Tento model má pro naše potřeby některé duležité implikace. Zaprvé 

s jeho pomocí bylo prokázáno, že u osob s více aktivními jazyky se kapacita FP 

signifikantně zvyšuje (Papagno & Valar, cit. in Baddeley 2000: 7). Zadruhé se 

nabízejí některá témata související s "retourem", která by si zasloužila experi

mentální ověření: na základě některých empirických zjištění (de Bot 2000) lze 

stanovit hypotézu, že kapacita FP se s praxí zvětšuje nebo s ní lze účinněji 

pracovat. Podobně by bylo zajímavé srovnat, jaká je u tlumočníku s ruznou 

délkou praxe kapacita FP v jazycích A a B (jako ideální se nám s ohledem na 

charakteristiky modelu jeví pokus s fiktivními vlastními jmény, vyslovovanými 

rodilým mluvčím, a s řadami čísel). 

Na základě některých empirických zjištění o relativním zlepšování 

"retouru" s rostoucí obtížností výchozího textu (Tommola & Heleva 1998) spolu 

se závěrem, že: 

"One possibílity is that comprehension does place demands on the phono/ogica/ 

loop, but that, given the fact that /anguage is redundant, then supplementary 

syntactic and semantic information is sufficient to boost the capacity of the 

phono/ogica/ store to a point at which comprehension becomes possible for a/1_ 

except particularly demanding sentential material. ( ... ) An alternative 

interpretation that is probab/y more widely held proposes that the phonological 

loop is not necessary for most straightforward comprehension, which essentially 
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operates on-line; however, wíth partícularlv complex materíal, or wíth 

ambíguous or garden-path sentences, ít may be helpful to use the phonologícal 

loop as a backup, allowing the subject to do a »double take« on what has just 

been saíd." (Baddeley 2000: 5-6; podtrhl JK) 

lze předpokládat se všemi výhradami uvedenými výše, že FP muže 

být alespoň v některých případech lépe využitelná v rodném jazyce. Hovořil by 

pro to efekt fonemické podobnosti, budeme-li předpokládat, že se zvukovou 

"stopou" v krátkodobé paměti (bez artikulační smyčky) lze zejména v prŮběhu 

jejího mizení (tedy při větším než dvousekundovém EVP) snadněji porovnávat 

množinu lexikálních jednotek v rodném jazyce, a to i při dokonalém B. Bohužel 

srovnání, zda efekt fonemické podobnosti je výraznější či déletrvající v rodném 

jazyce, nebylo provedeno. 

Konečně je potřeba uvažovat také neurofyziologické aspekty směru 

ST. Je prokázáno mnoha klinickými studiemi, že užívání osvojených jazykových 

struktur u praváku zajišťuje levá mozková hemisféra. To platí bez rozdílu pro 

unilingvní i bilingvní osoby. Na druhou stranu vědecké poznatky prokazují, že 

pragmatická a paralingvistická hlediska jazyka mají centrum v hemisféře 

pravé. Proto nelze vyloučit, že se mluvčí snaží kompenzovat mezery v impli

citní jazykové kompetenci v cizím jazyce větším důrazem na pragmatické 

aspekty (tedy používáním pravé hemisféry), podobně jako děti při osvojování 

rodného jazyka (Paradis 2000: 20). 

To by znamenalo, že úsilí poslechu a analýzy při porozumění projevu 

v cizím jazyce musí více synchronizovat činnost levé a pravé hemisféry 

(fonologické paměti s pragmatickou analýzou), tedy dochází k rychlejší 
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saturaci - zvýšení podílu Effort d'écoute - a fonologická paměť je relativně 

méně účinná než při "retouru". Tento předpoklad, jehož experimentální ověření 

by si vyžadovalo samostatnou vědeckou práci, zároveň přináší alternativní 

vysvětlení Děnisenkových zjištění a je slučitelný s empirickými poznatky 

(Bartolmiejczyk 2004: 246; de Bot 2000: 84), že u zkušených tlumočníku se 

kvalita tlumočení z cizího jazyka vyrovnává s kvalitou "retouru", protože (i) se 

zkušeností dále zdokonalují pragmatickou a paralingvistickou znalost svého 

jazyka B a C, a tím přesouvají část kognitivní zátěže do levé hemisféry, (ii) 

dokáží lépe alokovat jednotlivá úsilí ve smyslu Gilova modelu (Gile 1995b: 

187). 

Ze všech nastíněných otázek je zřejmé, že výzkum direkcionality 

tlumočení si zasluhuje hluboký interdisciplinární přístup35 • Byť z výše 

uvedených poznatku budou odvozeny pracovní hypotézy pro empirickou část 

této diplomové práce, bez jejich experimentálního ověření a dalšího 

rozpracování pro jazyk A versus B nelze "retour" uspokojivě popsat. 

35 Což ostatně platí pro translatologii obecně (např. Gile 2005: 10). 
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4. Setření provedená mezi tlumočníky a posluchači 

4.1 Stanovení problému a hypotéz 

Na základě výše uvedených teoretických poznatku lze stanovit 

některá východiska empirického zkoumání, které je vlastním předmětem této 

diplomové práce. Zejména je nutno předem vymezit, že se budeme zabývat 

výkonem výhradně špičkových tlumočníku, kteří pracují pro mezinárodní 

instituce a pro něž platí nejpřísnější kritéria úrovně jejich pracovního jazyka B. 

Současně máme na zřeteli známou skutečnost, že ani v unijních institucích 

není kvalita tlumočení stoprocentní, zejména potom u jazyku nových členských 

státu. Přesto předpokládáme, že tlumočníci v těchto institucích svuj jazyk 

B ovládají na úrovni blížící se bilingvismu. 

Vedle toho považujeme 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 studentu translatologie ve vyšších ročnících. Výše citované výzkumy 

(Denissenko 1989, Bartolomiejczyk 2004) poukazují na to, že poměr kvality 

obou směru tlumočení se objektivně v jednotlivých fázích odborné praxe 

proměňuje, avšak jako stejně duležité - zejména pro formování názoru na 

"retour" mezi mladými členy tlumočnické obce - se nám jeví zkoumání 

subjektivního názoru studentu. 
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Na základě těchto východisek jsme formulovali následující hypotézy: 

1) a) Dnešní profesní příprava a jazykové zázemí tlumočníku, 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 vý

jimkou určitých obsahových či rejstříkových zjednodušení), významný pro 

posluchače není ani přízvuk tlumočníka (Donovan 2002, Kurz 1993). 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 tlumočníku) 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 (Donovan 2002). 

4.2 Předmět a metodologie výzkumu 

Touto diplomovou prací chceme prohloubit teoretické poznání 

problematiky tlumočení do cizího jazyka, zejména pokud jde o vztah 

subjektivního vnímání k objektivním jazykovým kritériím a dále o zmíněné 

psycholingvistické hledisko, neboť dosud je "retour" v literatuře teoreticky 
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i empiricky uchopen hlavně z hlediska tlumočení jako procesu či rozdílu 

jazykových a komunikačních kompetencí v jazycích A, B a C. Pokud si 

translatologické práce všímají subjektivity ve vnímání a posuzování "retouru", 

pouze ji konstatují. Proto se ve výzkumu zaměřujeme právě na tento faktor 

a pokoušíme se podat odpověď na to, proč hlasy odmítající "retour" zaznívají 

i v dnešním kontextu unijních institucí a zda jsou teoreticky odůvodněné. 

S ohledem na výše stanovený výzkumný záměr jsme provedli šetření 

v jednotlivých cílových skupinách. Šetření mělo převážně podobu dotazníku 

zasílaného či předávaného k vyplnění respondentům, metoda přímého 

dotazování se neosvědčila zejména kvuli časové zaneprázdněnosti dotyčných 

respondentu (viz dále). Vedle výše zmiňovaného subjektivního pohledu či 

nezkušenosti laiku, se kterými bylo nutno počítat při sestavování dotazníku, je 

potřeba mít na zřeteli také subjektivní pohled tazatele. Gile (1998: 75) 

upozorňuje na trojici možných interferencí při pruzkumu: tazatel si vybere 

přívětivější respondenty [to muže mít vliv také na samotné složení vzorku, 

protože respondenti s určitým osobním založením odmítají odpovídat, o čemž 

svědčí např. výsledky exit-poll pruzkumu po letošních parlamentních volbách, 

pozn. JK], respondent ví, že tazatel je tlumočník, proto odpovídá s respektem 

k jeho profesi, a konečně tazatel-tlumočník hodnotí sebraná data ze své 

pozice, která muže být profesně nebo i názorově zaujatá. 

Obdržené dotazníky byly zpracovány základními statistickými 

metodami pro stanovení četnosti odpovědí a korelace mezi jevy, které 

považujeme za související. Vedle čistě kvantitativního přístupu jsme však 
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usilovali také o získání doplňujících odpovědí a komentářu, které by 

umožňovaly odvodit závěry mimo rámec vymezených hypotéz. 

4.2.1 Šetření mezi poslanci Evropského parlamentu 

První skupinou, ve které jsme provedli šetření, byli poslanci 

Evropského parlamentu, u kterých bylo možné předpokládat, že se setkávají 

s "retourem". Soubor respondentu jsme proto omezili na poslance, jejichž 

rodným jazykem je angličtina, francouzština a němčina. Puvodní úmysl provést 

část tohoto šetření přímým dotazováním v EP ve Štrasburku v červenci 2006 

skončil neúspěchem, protože vzhledem k podmínkám panujícím na plenárním 

zasedání se nám nepodařilo nalézt téměř žádného relevantního respondenta, 

který by navíc měl čas odpovídat na otázky, a během puldne stráveného v síd

le parlamentu jsme vyplnili pouze čtyři dotazníky. Proto jsme následně rozeslali 

dotazník e-mailem do kanceláří všech poslancu těchto tří jazyku. 

Celkový počet odeslaných e-mailu byl přesně 300, z toho anglicky 

hovořícím poslancum 91, francouzsky hovořícím poslancum 92 a německy 

hovořícím poslancum 117. Dotazník byl anonymní s možností dobrovolného 

uvedení kontaktu či jména pro účely zaslání kopie diplomové práce apod. 

Vzhledem k tomu, že poslanci dostávají elektronickou i klasickou poštou 

mnoho podobných žádostí, základní podmínkou byla stručnost. Dotazník 

sestával ze 6 otázek týkajících se "retouru" a 1 doplňující otázky, sloužící 

k roztřídění odpovědí podle mateřského jazyka respondenta. Dotazník je 
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uveden v příloze 1 diplomové práce. Dotazníky byly rozeslány v červenci 2006. 

První, druhá a čtvrtá otázka jsou uzavřené s možností výběru, naopak třetí, 

pátá a šestá otázka jsou otevřené. K tomu jsme přistoupili na základě 

zkušeností Donovanové (2002), podle nichž mohou být žádoucí upřesnění či 

komentáře delegátu - metodologická oprávněnost této volby se potvrdila, když 

poměrně velká část poslancu uvedla zajímavé postřehy, umožňující odvození 

některých závěru mimo kvantitativní zkoumání pracovních hypotéz. 

4.2.2 šetření mezi tlumočníky evropských institucí 

Další skupinu našeho dotazníkového šetření tvořili tlumočníci pracující 

pro DG SCIC a tlumočnický servis EP. Na tomto místě musíme znovu výslovně 

poděkovat vedoucí této diplomové práce doc. Ivaně Čeňkové za cennou pomoc 

při zadávání dotazníku jejím kolegum při zasedáních Rady a Parlamentu. Při 

sestavování dotazníku jsme vycházeli z poznatku o direkcionalitě tlumočení 

odvozených z literatury, jak jsou shrnuty v teoretické části této diplomové 

práce, a také ze zkušeností s podobnými šetřeními v oblasti translatologie 

(Donovan 2002, Szabari 2002). Stejně jako u poslancu bylo nutné nalézt 

rovnováhu mezi rozsahem požadovaných informací a stručností dotazníku. 

Dotazník byl anonymní s možností uvedení kontaktu. Šetření bylo provedeno 

v měsících květnu až červenci 2006. 

Celkem jsme shromáždili odpovědi od 82 tlumočníku. Dotazník 

sestával ze 14 otázek, z toho 3 sloužily k rozlišení národnosti, pracovních 
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jazyku a působnosti tlumočníku, 6 se týkalo jejich tlumočení do jazyka B a 

5 práce v pilotáži. Dotazník je uveden v příloze 2 této diplomové práce. Ti 

z tlumočníku, kteří se "retourem" ve své praxi nezabývají, odpovídali pouze na 

druhou část. Některé z otázek jsou opět otevřené, protože pro popsání duvodu 

pro přijímání či odmítání "retouru" jsme považovali za žádoucí ponechat také 

prostor pro vyjádření osobní zkušenosti. I v tomto případě jsme získali mnoho 

zajímavých údaju a poznatku, které ne vždy odpovídaly teoretickým 

předpokladům. 

4.2.3 Šetření mezi studenty translatologie FF UK 

Jako dynamizující prvek výzkumu mezi tlumočníky jsme provedli 

dotazníkové šetření mezi studenty tlumočení ÚTRL po celou dobu II. cyklu od 

doby, kdy se se simultánním tlumočením teprve seznamují, až do skončení 

studia. Šetření by v souladu s literaturou36 mělo prokázat postupné zlepšování 

"retouru" v pruběhu tlumočnického výcviku. Dotazník byl rozeslán e-mailem 26 

kolegum, jeho znění je uvedeno v příloze 3. Obsahoval 7 otázek s uzavřeným 

počtem odpovědí; u čtvrté, páté a šesté otázky bylo možno uvést dodatečná 

upřesnění. Šetření bylo provedeno v červnu 2006. 

36 Denissenko 1998; Tommola & Heleva 1998. 
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4.3 Statistický rozbor dat 

4.3.0 Souhrnné tabulky odpovědí na dotazníková šetření 
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poslanci 

Tabulka č. 1 Přehled odpovědí dotazníkového šetření mezi poslanci EP 
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Tabulka č. 2 Přehled odpovědí dotazníkového šetření mezi tlumočníky EU 
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studenti 

Tabulka č. 3 Přehled odpovědí dotazníkového šetření mezi studenty ÚTRL FFUK 

1 2 3 4 4a 5 5a 6 6a 7 
1 d a c b a c a 
2 d a b a a a a 
3 a a b a a 
4 a b a a a 
5 d a b a c b a 
6 a b a c c a 
7 d a b a a lépe se okecává c a il'okud je to opravdu B 
8 b b a b c a 
9 a b b a a 
10 d a b a c hlavně řečník, v A se da lépe mlžit a a 
11 d a b a hledání fex/gram/pragm c c a 
12 d b b b lepší porozumění,menšf výběr v B c hlavně řečník, ale možná je retour'l9ho c možná strulctumf rozd a 
13 d a b a a a a 
14 d a a a c délka praxe, znalost problematiky b a 
15 a a b tlumočení do A je méně vohé, tlumoční a a 
16 c b b a b c neví a 
17 a a hlavně na začátku c důležitý je_výchozí proiev c b ale nezbytná 
18 c a c b b menši výběr v B > rvchleišf c a 
19 d b c b l§_pš{_porozurnění b ~_pší porozumění a hlavně čísla, jména a 
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4.3.1 Šetření mezi poslanci Evropského parlamentu 

Z celkového počtu 300 odeslaných žádostí se nám vrátilo 64 

odpovědí, což představuje 21 %. Tuto velikost vzorku lze považovat za 

reprezentativnP7 s výhradou výše uvedených úskalí dotazníkových výzkumu 

(v zásadě odpovídají hlavně respondenti otevřenější, u kterých lze předpoklá

dat také větší toleranci k výkonum tlumočníku). Odpovědi zaslalo 14 anglicky 

hovořících (15 %), 14 frankofonních (15 %) a 36 německy hovořících (31 %) 

poslancu či jejich asistentu. 

4.3.1.1 Preference směru tlumočení 

První otázka se týkala toho, zda dotyčný poslanec dává přednost 

tlumočníkum stejné národnosti, nebo tlumočníkum pracujícím v "retouru". 

Otázka byla záměrně uvedena v úvodu dotazníku, aby respondenti odpovídali 

spontánně předtím, než se problematikou budou zabývat analytičtěji. 

z celkového počtu 64 respondentu 28 ( 44 %) nemá v tomto ohledu 

zvláštní preferenci, 35 (54 %) dává přednost tlumočníkovi svého jazyka a 

pouze 1 (2 %) preferuje "retour". 

U anglicky mluvících delegátu byl poměr odpovědí "nezáleží na tom" a 

"B>A" přesně vyrovnaný. U frankofonních poslancu preference tlumočení 

rodilým mluvčím dosahuje 57 % a u německých a rakouských poslancu 

dokonce 61 %. 
37 Podle literatury (Strádalová & Kubátová 1997) by vzorek měl v ideálním případě 

představovat 15 % méně rozsáhlého zkoumaného souboru. Tohoto poměru se ovšem daří 
dosáhnout málokdy, proto návratnost dotazníku v této výši je nutno považovat za úspěch. 
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Obr. 1 Preference směru tlumočení u delegátů 
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4.3.1.2 Poslechová kvalita tlumočení 

DE 

D nezáleží 

lil A>B 

B>A 

Druhá otázka se týkala toho, který směr tlumočení se příjemněji 

poslouchá. Tato otázka je opět obecná, aby bylo možné odlišit mimostrukturní 

faktory, zejména přízvuk, od syntakticko-stylistické složky tlumočení. Bylo 

možné očekávat, že pro poslance preferující v první otázce směr do A bude 

poslechově příjemnější projev v tomto jazyce. Toto očekávání se potvrdilo bez 

výjimky, avšak již u této otázky jeden z poslancu uvedl, že i přes srovnatelnou 

kvalitu tlumočení je přijatelnější poslouchat tlumočníka v jeho rodném jazyce 

zejména kvuli přízvuku a stylu. 

Z celkového počtu 64 poslancu považuje 47 (73 %) za příjemnější 

projev tlumočníka pracujícího do jazyka A, pouze 2 (3 %) dávají přednost 

poslechu "retouru" a zbývajících 15 (24 %) nemá jasnou preferenci. Z dopl-

ňujících komentářu vyplývá, že často záleží na tlumočníkovi a na jeho znalosti 
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tématu. Za zmínku stojí také připomínka, že "téměř všichni tlumočníci v EP 

jsou bilingvní, takže tlumočí vlastně vždy do A". 

Přísně logicky vzato, s ohledem na zjištění Donovanové (2002: 8), že 

delegáti většinou kladou menší nároky na přízvuk či správné používání 

jazykových prostředku a v ordinálním řazení staví na první místo přesnost 

a úplnost sdělení, by preference jazyka A měla znamenat, že "retour" není 

informačně dokonalejší ani nemá jiné výhody, proto hrají roli tyto relativně 

méně významné atributy projevu. 

4.3.1.3 Rozdíly ve směru tlumočení 

Třetí, otevřená otázka postihovala subjektivní vnímání rozdílu mezi 

oběma směry tlumočení po odhlédnutí od přízvuku tlumočníka. Z 54 poslanců, 

kteří uvedli odpověď, 17 (24 %) nevnímá rozdíly dané direkcionalitou. Rozdíly 

vnímané ostatními respondenty lze rozdělit zhruba do 3 skupin: lexikální či 

stylové ochuzení projevu v případě "retouru" (zmíněno 18x), plynulost a menší 

časová prodleva při tlumočení do rodného jazyka (zmíněno 7x) a naopak lepší 

porozumění tlumočenému projevu při retouru (Sx). Z toho vyplývá, že "retour" 

je vnímán negativně přibližně v poměru pět ku jedné. 

I pokud odhlédneme od ideálních požadavku na stylistickou kvalitu 

jazyka B tlumočníku v evropských institucích, mužeme odvodit některá konsta

tování. Mimořádně často je zmiňována neschopnost tlumočníku, kteří pracují 

do svého jazyka B, převést významové nuance, či dokonce vubec vyjádřit 
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základní smysl tlumočeného projevu. Poslanci také uvádějí syntaktickou 

nedokonalost projevu v jazyce B. 

Za uvedení stojí také postřehy o neaktuálnosti slovní zásoby a 

"strojenosti" projevu tlumočníku při "retouru", což lze - při hypothese haute 

dokonalé znalosti jazyka B - interpretovat jako neschopnost pracovat se 

slohovými rejstříky a přecházet například do méně formálního stylu, i schop

nost lépe modulovat a zacházet s rodným jazykem než při "retouru". Zároveň 

pro posluchače tyto nedostatky převažují schopnost lépe porozumět textu ve 

výchozím jazyce. Pro tuto skutečnost lze nalézt několik vysvětlení: 

- Delegáti rozumí originálu pouze výjimečně, v případě "retouru" 

(a tedy malých jazyku) se porozumění originálu blíží nule s výjimkou některých 

specifických případu, jako mohou být poslanci pocházející z daného jazykového 

prostředí a využívající tlumočení například kvuli terminologické obtížnosti. 

Proto se soustřeďují výhradně na produkovaný, nikoli na zdrojový text. Kvuli 

nemožnosti srovnání potom kladou (byť jen podvědomě) duraz na formální 

hlediska tlumočení, ačkoli v přímém tázání (Donovan 2002) uvádějí jiné pořadí 

svých očekávání. 

- Je rovněž možné, že schopnost analýzy výchozího projevu v jazycích 

B 1 C je u evropských tlumočníku skutečně srovnatelná s rodnou řečí, jak tvrdí 

pařížská škola, a tedy neplatí dílčí hypotéza 2a. Tento možný výklad bude 

potřeba srovnat s odpověďmi samotných tlumočníku. 

Bez ohledu na to však lze formulovat dílčí závěr, že úroveň jazyka B z 

hlediska očekávání posluchačů ani při tlumočení v evropských institucích 
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nedosahuje požadavku obsažených v definici AIIC ("dokonale ovládaný 

jazyk"38
), a tedy že neplatí ani obě dílčí hypotézy 1. 

4.3.1.4 Informační úplnost a formální koherence 

Následující otázkou jsme zkoumanou oblast dále omezili na úplnost 

informací a koherenci projevu tlumočníka. Pokud by platila dílčí hypotéza la 

(a tedy pro evropské orgány pracovali tlumočníci s jazykem B na výši definice 

AIIC) ve spojení s dílčí hypotézou 2a, odpovědi by měly být neutrální spolu s 

mírnou preferencí "retouru". 

Z celkového počtu 60 odpovědí nicméně 48 poslanců (80 %) dávalo 

přednost tlumočení do rodného jazyka i v tomto aspektu, ll (18 %) neprefero

valo ani jeden směr a pouze 1 (2 %) upřednostňoval"retour". I tento poslanec 

však uvedl, že kvalita tlumočení je velmi individuální a závisí na schopnostech 

každého tlumočníka. Dále je vhodné zmínit, že neutrální odpověď podalo 7 

německy hovořících poslanců oproti 2 frankofonním a 2 anglofonním. 

Tento výsledek pro nás byl překvapující svou jednoznačností, přestože 

z odpovědí na předchozí otázky a s ohledem na pořadí rozhodujících hledisek 

tlumočení dle Donovanové (2002) jsme očekávali preferenci tlumočení do A. 

Jelikož v tomto případě byli respondenti přinejmenším upozorněni na nutnost 

abstrahovat od ryze formálních aspektu (přízvuk, stylové nuance), lze 

usuzovat, že "retour" skutečně není vzhledem k očekáváním posluchačů 

plnohodnotným tlumočením a že direkcionalita má zásadní dŮležitost pro 

38 Srv. také náročnější definice v Adams 2002: 20 (viz pozn. 4). 
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kvalitu tlumočnického výkonu. Současně odpovědi poslancu Evropského 

parlamentu problematizují obecnou úroveň tlumočníku v evropských orgánech 

- tato úroveň je zjevně individuální a často není dostatečná. I ti delegáti, kteří 

označují tlumočení v EP za "vždy dokonalé", často dávají přednost směru B>A. 

4.3.1.5 Tlumočení z různých jazyků 

Další otázka se týkala vnímání rozdílu mezi jednotlivými jazyky 

tlumočeného projevu. Z jednoznačně poskytnutých odpovědí, kterých bylo 46, 

mezi jazyky rozlišuje 15 poslancu (33 %), zbytek rozdíly nevnímá. Jako lepší je 

většinou hodnoceno tlumočení ze strukturně blízkých jazyku, například mezi 

němčinou a nizozemštinou nebo francouzštinou a angličtinou. Jeden poslanec 

také zmínil obecné nedostatky při tlumočení z řečtiny. Dále byla zmíněna 

strukturní specifičnost němčiny (sloveso na konci) ztěžující tlumočení. 

Naopak mnoho z respondentu, kteří nevnímají rozdíly mezi jazyky, 

uvádí ruzné individuální schopnosti tlumočníku. Podle jednoho respondenta je 

kvalita tlumočení dostatečná jen tehdy, jsou-li kabiny plně obsazeny a tlumoč

níci se mohou podle potřeby střídat. Dva poslanci také upozorňují na obecně 

malý komfort pilotáže, zejména kvuli časovému posunu a dvojí ztrátě 

informace. 

4.3.1.6 Úroveň tlumočníků jednotlivých jazyků 

Na poslední otázku, která se týkala vnímaných obecných rozdílu mezi 

tlumočníky jednotlivých jazyku, odpovědělo 51 poslancu. Z tohoto počtu 14 
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(27 °/o) uvedlo, že nemá zkušenost s tlumočníky různých národností nebo 

poslouchá pouze tlumočníky svého jazyka. Dalších 8 respondentu (16 %) 

vnímá rozdíly mezi tlumočníky různých jazyku. Pokud uvádějí upřesnění, je to 

na jedné straně "nezkušenost" tlumočníku nových jazyku a na druhé straně 

větší jazyková zdatnost malých národu (konkrétně uvedeni Nizozemci). Je 

potřeba zmínit také postřeh, že nezáleží na národnosti, ale kvalitě translato- \ 

logických škol. 

Dalších 29 poslanců (57 %) nepozoruje obecné rozdíly mezi tlumoč

níky jednotlivých jazyku, avšak nejčastěji zmiňují individuální rozdíly v kvalitě. 

Pokud se týká konkrétně češtiny, jeden z respondentu uvedl, že kvalita 

tlumočení je vyšší než u jiných malých jazyku, jako je finština nebo řečtina. 

4. 3.1. 7 Shrnutí 

Odpovědi poslanců EP se podstatně rozcházejí jak s předpoklady 

výzkumu (úroveň znalosti jazyka B se u tlumočníku EU blíží bilingvismu), tak 

se zjištěními Donovanové, která uvedla pořadí hledisek kvality tlumočení pro 

delegáty mezinárodních konferencí. Poslanci téměř výhradně dávají přednost 

tlumočníkům svého jazyka nebo nemají vyhraněnou preferenci, naopak výhody 

"retouru" tam, kde jsme je předpokládali - lepší porozumění a větší koherence 

projevu - vůbec nepozorují. Ty aspekty, které Donovanová (2002: 8) na své 

ordinální škále zařadila na poslední místa (přízvuk, stylové nuance) jsou 

evropskými poslanci považovány za zcela klíčové pro kvalitu tlumočení. 

Současně náš výzkum vyvrátil zmíněnou hypotézu obecně vysoké úrovně 
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tlumočení, přičemž nedostatky se z pohledu posluchačů více projevují v tlu

močení do jazyku B. Příkrost tohoto zjištění lze zmírnit tím, že posluchači v na

prosté většině nerozumějí výchozímu projevu a nemají tak možnost srovnání 

ve významové rovině, proto kladou větší důraz na formální stránku. Přesto 

můžeme konstatovat, že hypotéza výhodnosti "retouru" z hlediska přesnosti a 

úplnosti sdělení se nepotvrdila, a to ani u vysoce sémanticky náročných textu. 

Pokud takové výhody existují, převažují nad nimi formální aspekty: 

syntakticko-stylistická obratnost a přízvuk. Hlavní metodologickou překážkou, 

která znemožňuje činit propracovanější závěry, je nicméně proměnlivá úroveň 

jednotlivých tlumočníku: základním kritériem pro hodnocení kvality tlumočení 

jsou individuální odborné schopnosti, které zastiňují další obecně platné 

faktory. Tlumočníci EP tedy nejsou dostatečně homogenní skupinou, která by 

umožňovala provést objektivní srovnání úrovně obou směru tlumočení. 

4.3.2 Šetření mezi tlumočníky evropských institucí 

Vyplněné dotazníky jsme získali celkem od 82 tlumočníku, z toho 

mateřskou řečí 18 byla čeština, 3 dánština, 4 němčina, 5 estonština, 2 řečtina, 

8 angličtina, 3 španělština, 9 francouzština, 4 maďarština, 5 italština, 3 

litevština, 4 lotyština, 3 nizozemština, 6 polština a 7 slovenština (dva z 

tlumočníku měli dva jazyky A). 
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4.3.2.1 "Retour" a jeho podíl v evropské konferenční praxi 

Obousměrným tlumočením se zabývá 50 z dotazovaných tlumočníku 

(61,0 %). Jejich jazykem B je ve 12 případech (24 %) němčina, v 25 

případech (50 °/o) angličtina, ve 14 případech (28 %) francouzština, po jednom 

případě (2 %) italština a nizozemština (jeden tlumočník má podle svého 

tvrzení dva a jeden tři jazyky B). 

Mezi těmi, kteří pracují pouze do svého rodného jazyka, převažují 

francouzsky (9), anglicky (6), italsky (5), španělsky (2) a německy (2) hovořící 

tlumočníci, tedy podle očekávání hlavně zástupci velkých jazyku. Jsou však 

mezi nimi také Estonec, Maďar nebo Slovák, takže požadavek obousměrnosti, 

puvodně prosazovaný v Podestově zprávě, není zachován ani vuči tlumočníkŮm 

z nové desítky. 

Velká většina respondentu tlumočících obousměrně (34, tj. 68 %) 

uvádí váhu "retouru" ve své práci pro evropské instituce menší než 10 %. 

Zbývající tlumočníci zvolili možnost do 25 %, pouze jeden do 50 °/o. Při 

tlumočení v plném rozsahu 20/20 by podíl "retouru" měl 
o v v 

prumerne 

představovat okolo 5 %, většinu práce by naopak mělo tvořit tlumočení v pi-

lotáži do jazyka A. Na druhou stranu je potřeba uvažovat také menší jednání 

s jedním nebo dvěma pracovními jazyky a asymetrickým tlumočením, kde 

váha "retouru" narůstá. Přesto uváděný podíl do 10 % odpovídá očekáváním 

na základě dříve dostupných - přestože velmi kusých - údaju o direkcionalitě 

tlumočení v Evropské unii. 
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4.3.2.2 Práce pro soukromý sektor 

Pro potřeby dalších rozboru jsme rovněž zjišťovali, kteří tlumočníci 

pusobí výhradně pro evropské či státní instituce a kteří pracují také na 

soukromém trhu. Mimo veřejný sektor pusobí 19 respondentu (23 °/o) a s 

výjimkou jednoho Řeka a jednoho Dána se jedná pouze o tlumočníky nových 

jazyku. z českých respondentu pracuje pro soukromý trh 8 tlumočníku ( 44 %). 

Tento pracovní režim samozřejmě zvyšuje četnost tlumočení do cizího jazyka 

(někteří tlumočníci uváděli váhu "retouru" ve freelance praxi nad 50 %, u 

jednoho lotyšského respondenta vyskytl se dokonce údaj až 75 %), proto se 

lze domnívat, že tito tlumočníci budou "retour" častěji považovat za běžný 

zpusob tlumočení. 

4.3.2.3 Kognitivní zátěž při "retouru" 

Respondentu, kteří tlumočí také do svého jazyka B, jsme se tázali, 

zda podle jejich názoru "retour" představuje větší kognitivní zátěž pro 

tlumočníka. Na otázku odpovědělo 56 osob, tedy včetně 6 tlumočníku, kteří 

mají zkušenost. s tlumočením do jazyka B, ale neprovádějí je pro evropské 

instituce. 

Z těchto respondentu 40 (71 %) odpovědělo, že "retour" je náročnější 

na duševní úsilí, 15 (27 %) považuje tlumočení do jazyka B za srovnatelně či 

méně obtížné a jeden (2 %) tvrdí, že záleží na dalších faktorech. Toto 

upřesnění uvedl i jeden z tlumočníku, který obecně "retour" nepovažuje za 

náročnější. 
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Odpovědi těch respondentu, kteří uvedli, že pracují také pro soukromý 

trh, jsou s výhradou statistické chyby nepatrně vyváženější (12 ano I 7 ne; 

63 % 1 37 %). Srovnání podle národnosti tlumočníku nelze provést kvuli malé 

velikosti vzorku s výjimkou českých respondentu, kde byl poměr odpovědí 9 I 

8 (53 %I 47 %). 

Náročnost tlumočení do B souvisí s větším stresem při práci do jiného 

než rodného jazyka, tlumočníci rovněž zmiňují větší odpovědnost vuči kolegum 

a delegátům, protože "retour" většinou slouží jako zdroj pilotáže. Podle 

jednoho z respondentu je sice tlumočení do B náročnější, ale o to zajímavější. 

Toto vlastní hodnocení ve spojení s Gilovým modelem úsilí se zdá 

podporovat zjištění z pruzkumu mezi delegáty, že "retour" nedosahuje stejné 

úrovně jako tlumočení do A a jeho úroveň je individuální. Každopádně mužeme 

pochybovat o platnosti hypotézy faktické dvojjazyčnosti tlumočníku pracujících 

do B - již samotná skutečnost, že se při "retouru" necítí zcela volně, jistě sou

visí také s objektivní úrovní jejich výkonu, ať jako následek nebo jako příčina. 

4.3.2.4 Využití fonologické paměti 

Následující otázka se týkala toho, při jakém jazyce výchozího projevu 

lze lépe využít ultrakrátkou paměť, zejména pro připomínání vyslechnutých 

informací a pro zvládání časových posunu. Podle dílčí hypotézy 2a by 

tlumočníci měli snadněji analyzovat text vyslechnutý v rodné řeči. 

z celkem 53 odpovědí 23 respondentu (43 %) uvedlo, že fonologickou paměť 

lépe využívají při "retouru", pouze 2 tlumočníci ( 4 %) - jeden z nich navíc 
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pouze při běžné obtížnosti projevu - lépe pracují s ultrakrátkou pamětí při 

práci do A a zbývajících 28 respondentu (53 %) považuje její využití za 

srovnatelné v obou jazycích. V následující tabulce je uvedeno porovnání názoru 

na celkovou kognitivní zátěž s využitím fonologické paměti: 

Tabulka 4: Závislost mezi kognitivní náročností "retouru" a využitím fonologické paměti 

~~ti lepší v A stejné nebo lepší v B 
narocnost 

větší 16(42%) 22 (58%) 

stejná či menší 6 (46 %) 7 (54%) 

Vidíme, že mezi celkovou náročností tlumočení a využitím fonologické 

paměti při analýze neexistuje - alespoň podle subjektivního soudu tlumočníku 

- žádná závislost. Podobně předpokládanou lepší analýzu projevu v jazyce A 

nepotvrdilo ani šetření mezi poslanci. Tato dvě zjištění tedy vyvracejí naši dílčí 

hypotézu 2a, tj. snížení úsilí poslechu a analýzy v Gilově modelu, které by 

mělo vést k větší disponibilitě kognitivní kapacity a zprostředkovaně ke zlep-

šení produkce. 

Rovněž skutečnost, že většina (73 %) tlumočníku, kteří podle svého 

tvrzení využívají lépe fonologickou paměť při f/retouru", se přesto domnívá, že 

tento směr tlumočení je kognitivně náročnější, zpochybňuje výše uvedený 

předpoklad ~~dvojjazyčnosti", z něhož jsme odvozovali své hypotézy. Lze s vy-

sokou mírou pravděpodobnosti odvodit, že produkce do cizího jazyka je i pro 

špičkové tlumočníky v evropských institucích obtížnější než produkce do jazyka 

rodného. Rovněž lze dojít k závěru, že úsilí poslechu a analýzy je v procesu 
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tlumočení méně významné než úsilí produkce, jež je naopak kritickým 

hlediskem pro subjektivní pocit tlumočníka i pro vnímání kvality tlumočení 

posluchači. 

4.3.2.5 Koherence a koheze tlumočnického výkonu 

Doplňující otázka v této oblasti se týkala toho, jaký směr tlumočení 

respondenti považují za koherentnější a koheznější. Na otázku odpovídalo 54 

osob, z toho 22 (41 %) považuje za dokonalejší tlumočení do A, 6 (ll %) 

tlumočení do B a zbytek považuje výkon za srovnatelný nebo závisející na 

dalších faktorech. Mezi těmito faktory byla nejčastěji zmiňována kvalita 

pŮvodního projevu a rétorické schopnosti řečníka, dále znalost projednávané 

problematiky nebo i vliv struktury jazyka, konkrétně stručnost angličtiny, která 

umožňuje sevřenější projev. S výjimkou posledně uvedeného faktoru se jedná 

o mimo-jazykové skutečnosti, které nejsou pro naši analýzu přímo relevantní, 

avšak kvuli jejich praktickému významu je nelze opomíjet. 

Srovnání závislosti mezi kognitivní náročností "retouru" a koherencí 

výkonu nelze provést kvuli možné statistické chybě (pouze 6 odpovědí "B"), 

nicméně lze upozornit na skutečnost, že ani všichni tlumočníci považující 

"retour" za srovnatelně či méně náročný nemají tento směr tlumočení za 

formálně a obsahově lepší (pouze 2 odpovědi "B", 10 odpovědí "další faktory" a 

3 odpovědi "A"). Také toto zjištění podporuje výše uvedený závěr, že složka 

produkce má v procesu tlumočení velkou váhu a že je rozhodující pro celkové 

vnímání kvality jak pro samotné tlumočníky, tak pro posluchače. 
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4.3.2.6 Příhodnější a méně příhodné jazykové kombinace 

Otázkou rozdílu mezi jazykovými dvojicemi při tlumočení se zabývá 

mnoho titulu translatologické literatury (namátkou Seleskovitch 1968, Gile 

1995a, Jones 1998), proto naším záměrem nebylo "objevovat objevené" a 

formulovat nové závěry, ale spíše zjistit zajímavé postřehy z osobní zkušenosti 

tlumočníku. 

Vzhledem k očekávanému názoru, že mezi jazyky existují strukturní 

(gramaticko-syntaktické) rozdíly, jsou zajímavé odpovědi dvou tlumočníku, že 

takové rozdíly nevnímají. Kromě samozřejmé obtížnosti tlumočení z němčiny 

kvŮli slovosledu byla zmiňována sevřenost a stručnost, jež znesnadňuje 

tlumočení z angličtiny, ale také formální svázanost francouzštiny, která ji 

znevýhodňuje pro tlumočení oproti jiným jazykům, jako je španělština. 

Podle očekávání byly jako vhodnější kombinace pro tlumočení 

uváděny dvojice jazyku stejné rodiny (francouzština-italština, němčina

nizozemština), ale rovněž kombinace angličtina-francouzština. Jako obtížnější 

bylo naopak zmiňováno tlumočení mezi slovanskými jazyky a angličtinou. 

Kromě němčiny je tlumočení nesnadné také z trojice ugrofinských jazyku z po

dobných důvodu (umístění slovesného příčestí na konci věty; také neexistence 

gramatických rodu znesnadňující používání zájmen ve složitějších projevech). 

4.3.2.7 Výhody a nevýhody "retouru" 

Také další otázka, týkající se výhod a nevýhod "retouru" pro kolegy 

tlumočníky pracující v pilotáži a pro posluchače, byla zaměřena zejména na 
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získání praktických postřehu mimo hlavní, všeobecně známou skutečnost, že 

tlumočení do B je většinou lépe strukturované vzhledem k lepším předpo

kladům k analýze textu ve výchozím jazyce. Otázka zároveň měla poskytnout 

srovnávací údaje pro otázku následující, která sledovala preferenci směru 

pilotáže. 

Odpovědi se většinou pohybovaly v očekávaných mezích, tedy že 

"retour" bývá obecně lépe strukturovaný, naproti tomu má však všechny výše 

popsané nevýhody jdoucí od syntaxe a přízvuku až po styl a pragmatiku. 

Musíme nicméně opět zmínit často kladený duraz na individuální kvality 

tlumočníka: odpovědi často začínaly slovy "pokud je retour dobrý", "s vý

hradou kvality tlumočníka", "pokud pilot ovládá svuj jazyk B" (sic!) apod. 

Zaznělo také hodnocení, že tlumočník sice lépe rozumí výchozímu projevu, 

avšak dělá chyby gramatické a terminologické. Tento aspekt, tedy neznalost 

odborné terminologie, byl zmíněn rovněž některými delegáty a je možná ještě 

více varující než některé další nedostatky dané objektivně, jako je přízvuk či 

syntaktické zjednodušení. 

Další respondenti zmiňovali právě přízvuk a také časový posun 

pilotáže, které znesnadňují poslech a analýzu pro druhého tlumočníka. 

Výhodou naopak je, že projev pilota je méně "gramatický" a lépe vyjadřuje 

význam a pragmatiku původního sdělení. Avšak i tlumočníci, kteří při pilotování 

dávají přednost "retouru", někdy považují tento směr za horší při samotném 

poslechu, tedy pro delegáty. Konečně se vyskytl i názor, že "posluchačům je 

směr tlumočení jedno". 

64 



4.3.2.8 Preference směru tlumočení při pilotáži 

Na tuto a následující otázky odpovídali všichni tlumočníci bez ohledu 

na to, zda sami tlumočí také do jazyka B, nebo jen jednosměrně. Některou 

z odpovědí označili všichni dotazovaní kromě dvou, tedy 80 tlumočníku. Z to-

hoto počtu 30 (38 %) dává přednost pilotovi, který tlumočí do rodného jazyka, 

13 (16 %) preferuje "retour" a zbývajícím 37 (46 %) na směru tlumočení 

nezáleží. 

Obr. 2 Preference směru tlumočení v pilotáži 

Preference směru tlumočení v pilotáži 

B>A 

líliJA>B 

O nezáleží 

Uváděné duvody preference převážně kopírují odpovědi na předchozí 

otázky, tedy na jedné straně větší komfort poslechu a lepší celková kvalita 

tlumočení do A, na druhé straně jistota lepšího porozumění výchozímu textu a 

zpracování obsahu do koherentnější podoby při "retouru". Upřesnění uvedlo 

celkem 37 tlumočníku, z nich potom 26 (70 %!) opět prohlásilo, že jejich 
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preference závisí prvotně na individuálních schopnostech toho kterého kolegy. 

Vyskytla se rovněž odpověď, že "retour" je přijatelný, avšak pilot "musí umět 

svuj jazyk B". 

z 22 tlumočníku, kteří považují za obsahově a formálně ucelenější 

tlumočení do jazyka A (článek 4.3.2.5), dává 8 (36 %) přednost pilotum 

pracujícím do A, 5 (23 %) pilotum s "retourem", 8 (36 %) nemá preferenci a 

jeden neodpověděl. Z 6 respondentu, podle kterých je koherentnější tlumočení 

do B, dávají přednost pilotum s "retourem" 3, pilotum tlumočícím do A dva a 

jeden nemá preferenci. Z tohoto srovnání je dobře vidět, že koherence není 

rozhodujícím faktorem ani pro tlumočníky pracující v pilotáži. 

Všech 26 tlumočníku, kteří zmínili význam individuálních schopností 

tlumočníka, patří do skupiny, která nemá jednoznačnou preferenci některého 

směru tlumočení. O všeobecné úrovni tlumočení v evropských institucích 

nesvědčí ani poznámka jednoho z respondentu, že při tlumočení z A má kolega 

"alespoň jistotu, že pilot porozuměl řečníkovi". 

4.3.2.9. Hodnocení výkonu pilotl1 při ,Jetouru" 

Další otázka se explicitně zabývala výkonem tlumočníku-pilotu 

pracujících do jazyka B. Pro potřeby této otázky jsme rozlišovali subjektivní 

nedostatky tlumočení, které jsou dány individuálními odbornými schopnostmi 

tlumočníka (bohatost slovní zásoby, mluvnice), a nedostatky objektivní, mezi 

něž počítáme zejména přízvuk. Z celkového počtu 82 dotazovaných 17 (21 %) 

neuvedlo jednoznačnou odpověď s oduvodněním, že tento výkon v první řadě 
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závisí na individuálních schopnostech každého tlumočníka. Ze zbývajících 

respondentu si 9 (11 %) myslí, že výkon pilotu při "retouru" je srovnatelný 

s tlumočením do A, naopak 40 (49 %) jej považuje za horší kvuli subjektivním 

faktorům a 35 (43 %) se domnívá, že podléhá objektivním omezením. 

Mezi těmi tlumočníky, kteří v pilotáži dávají přednost tlumočení do A 

( 4.3.2.8), dva považují "retour" za srovnatelný, naprostá většina však vidí 

objektivní či subjektivní nedostatky. Naopak ze 13 tlumočníku preferujících 

tlumočení do B se pouze jeden (8 %) domnívá, že "retour" je srovnatelný s 

opačným směrem - podle 9 (69 %) podléhá objektivním omezením, 5 (38 %) 

z nich uznává také omezení subjektivní. Mezi 37 tlumočníky, kteří neuvádějí 

preferenci směru tlumočení, 11 (30 %) vidí objektivní a 17 (46 %) subjektivní 

omezení, avšak většina považuje kvalitu tlumočení za ryze individuální otázku 

s tím, že "retour" muže a nemusí být srovnatelný s prací do A. Opět je 

mimořádně často zmiňován faktor individuálních schopností a jazykové 

vybavenosti. Jeden z respondentu uvádí, že pilotáž je většinou kvalitnější při 

tlumočení ze starých úředních jazyku. 

Tato zjištění znamenají, že "retour" v praxi evropských institucí 

skutečně nedosahuje úrovně tlumočení do rodného jazyka. Na rozdíl od 

poslanců, kteří mohou mít zkreslené požadavky na tlumočení a klást nadměrný 

duraz na formální stránky projevu a kteří tlumočení přijímají pasivně, mají 

kolegové v pilotáži mnohem lepší možnost posoudit koherenci tlumočeného 

projevu, jeho přesnost a úplnost. 
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4.3.2.10 Nevýhody pilotáže pro posluchače 

Následující otázka se zabývala tím, jaké má pilotáž podle názoru 

tlumočníku nevýhody pro posluchače. Odpovědělo 70 respondentu, z nichž se 

27 (39 %) domnívá, že pilotáž znamená omezení obsahu výpovědi, 25 (36 %) 

považuje za problém větší časovou prodlevu a 42 (60 %) pozoruje oslabení 

jazykového rejstříku. Jeden respondent explicitně uvedl, že pilotáž nevýhody 

pro posluchače nemá. Ostatních 12 respondentu, kteří přímo neodpověděli, se 

opět domnívá, že kvality a nedostatky pilotáže závisejí individuálně na 

schopnostech tlumočníku. 

4.3.2.11 Preference pilotních jazyk/] 

Otázka, zda tlumočníci dávají přednost některému pilotnímu jazyku, 

byla položena s vědomím, že většina respondentu bude mít pouze jeden jazyk 

B/C. Záměrem tedy nebylo získání kvantitativních dat, ale spíše zjištění 

některých praktických postřehu. 

Relevantní odpovědi poskytlo 27 tlumočníku. Často uváděli preferenci 

strukturně blízkého jazyka (slovenština-čeština, francouzština u románských 

jazyku; estonština-němčina). Dále byla uváděna angličtina z několika duvodu: 

jedná se o nejlepší jazyk pro tlumočení kvuli jeho sevřenosti a stručnosti; je to 

nejrozšířenější jazyk, kterým hovoří také většina delegátu; kvalita anglických 

kabin při tlumočení do A. Konečně byla hned čtyřikrát zmíněna obecně vysoká 

kvalitě německé kabiny; tuto zkušenost popsal také jeden poslanec EP. 

Respondenti, kteří neuvedli konkrétní jazyk, poukazovali na rozdíly 
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v individuální kvalitě tlumočníku a celých kabin (je potřeba přepínat podle 

konkrétního složení). 

Z odpovědí znovu vyplývá, že rozdíly v tlumočení existují a nejsou 

dány pouze strukturními zákonitostmi, ale zejména schopnostmi a jazykovou 

vybaveností jednotlivých tlumočníku, které kolísají. Tyto výkonnostní rozdíly 

lze vysledovat nejen individuálně, ale dokonce na úrovni národnosti - obecně 

si lépe vedou tlumočníci velkých jazyku. To lze vysvětlit nejen delší zkušeností 

s prací pro evropské instituce, ale také s větší konkurencí na trhu v těchto 

zemích vzhledem k počtu absolventu translatologických škol. 

4.3.2.12 "Retour"jako plnohodnotný směr tlumočení 

I přes všechny vyjmenované nedostatky na otázku, zda "retour" 

považují za legitimní a plnohodnotný směr tlumočení, naprostá většina 

dotazovaných (76, tedy 93 %) odpověděla kladně. Další 4 (5 %) dali neutrální 

odpověď s tím, že "retour" by měl být výjimkou, jež vyplývá z praktické 

nutnosti, a dva tlumočníci (2 %) odpověděli přímo záporně -jeden z nich sám 

pracuje také do B. 

Také ti tlumočníci, kteří považovali za nutné doplnit svou kladnou 

odpověď o upřesnění (celkem 7), většinou uváděli, že "retour" by v ideálním 

případě nebyl potřeba a že jeho využívání vyplývá z praktických omezení. Další 

se domnívají, že "retour" je "stále lepší, než když tlumočník nerozumí textu v B 

nebo C". Konečně jeden respondent uvedl, že tlumočení do B je legitimní, 

přestože "teoreticky je efektivnější tlumočení do mateřštiny". 
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Ačkoli by se tedy z odpovědí na předchozí otázky mohlo zdát, že 

tlumočníci budou "retour" považovat za neplnohodnotné řešení, ve skutečnosti 

v naprosté většině uznávají jeho legitimitu a uznávají jej za běžnou součást 

tlumočnické praxe. Skutečnost, že "retour" přímo neodmítají, svědčí pro to, 

abychom nečinili příliš příkré závěry o kvalitě tlumočení do cizího jazyka a 

hledali spíše příčinu nedokonalosti - tou jsou (v rozporu s našimi hypotézami) 

hlavně značné individuální rozdíly mezi tlumočníky i v tak špičkové organizaci, 

jakou je DG SCIC. 

4.3.2.13 Shrnutí 

V šetření mezi tlumočníky se potvrdilo, že při "retouru" lze lépe využít 

fonologickou paměť. Tato skutečnost nicméně není rozhodující pro celkovou 

úroveň tlumočnického výkonu ani pro jeho kognitivní náročnost. Naopak 

většina tlumočníku, kteří dokáží lépe analyzovat projev v mateřštině, přesto 

považuje "retour" za obtížnější. Proto se lze domnívat, že složka poslechu a 

analýzy má v procesu tlumočení relativně malou váhu. Rovněž se ale ukazuje, 

že někteří tlumočníci pracující pro EU mají úroveň jazyka B, která fakticky 

odpovídá spíše C (tlumočení do tohoto jazyka je nevyhovující). 

Při formulování hypotéz jsme vycházeli z idealizované představy 

(utvořené také na základě vynikajících výkonu v ESD, které jsme měli možnost 

sledovat), že tlumočníci v evropských institucích dokonale ovládají svuj jazyk B 

a jsou prakticky bilingvní. Tato skutečnost se bohužel nepotvrdila a šetření 

ukázalo, že mezi jednotlivými tlumočníky existují značné individuální rozdíly. 
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Z tohoto duvodu jsme také při přípravě dotazníku ponechali stranou otázku 

subjektivní kvality jazyka B, protože jsme definici AIIC považovali za danou. 

Tato záležitost by si nicméně zasluhovala bližší pozornost ze strany zadavatelů 

tlumočení (představitelů tlumočnických servisu), protože splnění kvalitativních 

kritérií některými tlumočníky s pracovním jazykem B lze považovat za sporné. 

4.3.3 šetření mezi studenty translatologie FF UK 

Vyplněné dotazníky jsme obdrželi od 19 kolegu z II. stupně studia 

translatologie. Z nich 10 (53 %) má zkušenost se simultánním tlumočením 

přes 30 hodin (minimálně hotové ST II), 2 (10 %) absolvovali 10-30 hodin 

simultánního tlumočení, 1 (S %) má zkušenost s méně než 10 hodinami 

simultánního tlumočení a 6 (32 %) s ním zatím nezačalo. 

Ze studentu s nejdelší zkušeností 8 (80 %) pozoruje zlepšení výkonu 

v "retouru", zejména z hlediska práce s pamětí, od doby, kdy s tlumočením 

začali. Toto zlepšení uvádí také jeden ze dvou studentu z druhé skupiny. 

Z 10 respondentu první skupiny považuje výkon při tlumočení do B za 

srovnatelný s mateřštinou jeden (10 %) a dokonce za lepší dva (10 %), 

zbývajících 7 (70 °/o) tento směr hodnotí jako horší. 

Kognitivní náročnost "retouru" považuje za větší celkem 13 studentu 

(68 %), za menší či srovnatelnou s opačným směrem 6 (32 %). Tento poměr 

se přitom nemění s délkou praxe (7:3 u studentu po ST II, 4:2 u studentu před 

začátkem výcviku). Jeden z respondentu-začátečníku se domnívá, že "retour" 
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bude náročnější hlavně na začátku. Ze studentu po skončení výcviku se jeden 

domnívá, že "retour" je náročný především kvuli hledání vhodných lexikálních 

a gramatických prostředku (úsilí produkce), naopak dva považují za výhodu 

snadnější a lepší porozumění originálu (úsilí poslechu a analýzy). Z toho 

vyplývá podobně jako u profesionálních tlumočníku, že pohled na "retour" 

závisí především na tom, jakou subjektivní váhu přikládá tlumočník 

jednotlivým kognitivním složkám procesu simultánního tlumočení. 

V otázce koherence tlumočení S studentu (26 %) zastává názor, že 

dokonalejší je tlumočení do rodné řeči, 7 (37 %) považuje za ucelenější 

"retour" a dalších 7 (37 %) se domnívá, že koherence záleží na dalších 

faktorech. s výhradou statistické chyby je zajímavý vývoj názoru v pruběhu 

tlumočnického výcviku: před zahájením kursu tlumočení považuje směr B>A 

za lepší 1 respondent oproti 3 preferujícím "retour", zatímco u studentu po 

skončení ST II je tento poměr opačný ( 4: 1). U profesionálních tlumočníku byly 

tyto odpovědi v přibližně stejném poměru 22:6. S rostoucí zkušeností studenti 

více poukazují na mimojazykové faktory, jako je délka praxe a znalost tématu, 

řečnická kvalita projevu, ale také to, že v mateřském jazyce se dá při potížích 

snadněji improvizovat (obecněji řečeno lépe využívat tlumočnické taktiky). Lze 

tedy shledat, že v této otázce se názory čerstvých absolventu ÚTRL nápadně 

shodují s četností odpovědí profesionálních tlumočníku. Tato zjištění se zdají 

podporovat závěry Bartolmiejczykové (2004: 246), že preference "retouru" 

klesá s délkou zkušenosti, přestože v našem případě je tento vývoj časnější -

již v pruběhu studia. Za duležité pokládáme, že dva studenti uvedli, že 
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nepovažují svuj cizí jazyk za plnohodnotný B zejména v případě "druhého" 

jazyka dvouoboru PT - lze si položit otázku, zda mají být oba jazyky na ÚTRL 

vyučovány na úrovni B a zda tato volba nevede k "rozmělňovánP' schopností 

studentu zejména s ohledem na zjištěná očekávání posluchačů (styl, syntax, 

ale také obecná a odborná slovní zásoba). 

V souvislosti s využitím fonologické paměti 8 studentu (42 %) uvádí, 

že s ní dokáží lépe pracovat při tlumočení z rodného jazyka, 2 (ll %) při práci 

do rodného jazyka, a podle 9 (47 %) její účinnost záleží na dalších faktorech. 

Tyto další faktory neupřesňují, podle jednoho z nich možná záleží na 

konkrétním jazyce. Naopak jeden z respondentu preferujících "retour" zmiňuje 

lepší vybavování náročných úseku, jako jsou čísla nebo vlastní jména. 

Přesvědčení o lepším využití fonologické paměti v rodném jazyce opět klesá se 

zkušeností (začátečníci 80 %, absolventi 40 %, profesionálové 43 %). 

Všichni studenti s jedinou výjimkou se domnívají (95 %), že "retour" 

představuje legitimní zpusob tlumočení, a rovněž respondent, který s tím 

nesouhlasí, výslovně uznává jeho praktickou nezbytnost. Také v šetření mezi 

studenty se vyskytla připomínka, že "retour" muže být plnohodnotný pouze 

tehdy, má-li cizí jazyk opravdu úroveň vyžadovanou pro B. 

Lze tedy shrnout, že náš výzkum v zásadě potvrdil jev, který uvádí 

Bartolmiejczyková, totiž že adepti translatologie v určitém stádiu dosahují 

(subjektivně) lepšího výkonu při "retouru". Tento rozdíl se však rychle stírá (v 

našem případě již po prvním roce tlumočnického výcviku) a studenti záhy 

začínají upřednostňovat tlumočení do rodného jazyka, takže při absolvování 
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jejich preference odpovídají hodnotám zjištěným u profesionálních tlumočníku. 

K vysvětlení mohou posloužit domněnky, že studenti buď rychle "ztrácejí iluze" 

a zjišťují reálnou náročnost tlumočení v obou směrech, nebo (při použití Gilova 

modelu úsilí) že se naučí lépe pracovat se svou kognitivní kapacitou a mohou jí 

alokovat více na úsilí poslechu a analýzy, takže porozumění textu je v pruměru 

srovnatelné s porozuměním při "retouru". 
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S. Závěr 

Na základě provedených šetření konstatujeme, že naše hypotézy se nepodařilo 

prokázat. "Retour" v evropských institucích je vnímán jako legitimní řešení, 

avšak delegáti i samotní tlumočníci dávají přednost tlumočení do rodné řeči 

a uvádějí pro to duvody, které nelze odmítnout s poukazem na stereotypy či 

předsudky. 

Zásadní překážkou, která znemožňuje vyvodit obecnější teoretické 

závěry, jsou individuální rozdíly mezi tlumočníky: významná část respondentu 

z obou skupin uvádí, že tento faktor je rozhodující pro jejich hodnocení kvality 

a zastiňuje další hlediska včetně samotné direkcionality. Vyvrácení hypotézy 

faktické dvojjazyčnosti špičkových tlumočníku pracujících pro unijní orgány 

považujeme za duležité zjištění, které by mělo vést k zásadnímu přehodnocení 

praktických kritérií pro uznávání jazyku B (a odvozeně také jazyku C). Je 

nepochybné, že tato pravidla jsou nastavena příliš volně a že pro EU pracuje 

mnoho tlumočníku, kteří nejsou na výši požadavku kladených na ně posluchači 

i kolegy. V souvislosti s tím se nelze vyhnout otázce, zda za takové situace -

kdy řada tlumočníku pracujících pro EU nemá přísně vzato ani jeden jazyk B, 

ale je schopna plnohodnotného tlumočení pouze do mateřštiny - je účelné na 

ÚTRL povinně vyžadovat od studentu dvouoboru PT "retour" v obou jazycích a 

zda to nevede spíše k tříštění jejich tlumočnické zdatnosti. 

Vedle toho je nicméně nutno mít na zřeteli, že tlumočení pro orgány 

EU má některá specifika, která je odlišují od jiných mezinárodních organizací: 
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ve srovnání s delegáty výboru OECD (Donovan 2002), kteří vzhledem k vysoké 

odbornosti kladou duraz na jiné aspekty tlumočení (obsahovou úplnost a přes

nost), se evropští poslanci či tlumočníci v pilotáži setkávají s celým rejstříkem 

slohu - od projevu ryze technických až po "květnatá" vystoupení na obecnější 

témata. Z toho plyne větší duraz na formální aspekty, zejména stránku 

syntakticko-stylistickou. Proto také nelze empirická zjištění o očekáváních 

posluchaču zobecňovat a vyvozovat z nich teoretické závěry - pořadí těchto 

očekávání je silně závislé na specializovanosti (problematiky i posluchaču). 

Ačkoli se tedy naše zjištění zdají podporovat stanovisko AIIC k direkcionalitě 

tlumočení, domníváme se, že ve skutečnosti nejsou duvody pro odmítání 

"retouru" dané objektivními faktory, ale spíše nedostatečnou odbornou 

zpusobilostí některých tlumočníku a příliš benevolentním přístupem při 

uznávání pracovních jazyku za B. 

Pruzkum 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 vyplývá, že úsilí 

poslechu a analýzy (dle Gilova modelu) má u běžně složitého projevu menší 

váhu, než jsme předpokládali. Pokud u mimořádně složitých segmentu (čísla, 

vlastní jména) skutečně platí uvedená hypotéza a fonologická paměť ulehčuje 

tlumočníkovi toto úsilí, nemá to vliv na jeho výkon jako celek a tlumočení B>A 

je přes tento fakt upřednostňováno posluchači i samotnými tlumočníky. Na 

základě toho mužeme formulovat závěr, že úsilí poslechu a analýzy má 
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relativně malou váhu oproti úsilí produkce - toto zjištění muže posloužit jako 

východisko pro případná zpřesnění v oblasti kvantifikace Gilova modelu. 

I přes tuto výhradu relativně malé váhy analytické složky procesu 

tlumočení nadále považujeme využití fonologické paměti za významné téma 

pro výzkum direkcionality - jeho případné rozpracování by se mohlo uplatnit 

rovněž v metodice vzdělávání tlumočníku. Jedinou cestou a nezbytnou podmín

kou k tomu, aby se "retour" stal nejen legitimním, ale opravdu plnohodnotným 

směrem tlumočení, je však dokonalé jazykové vybavení absolventu translato

logických škol. Bez potřebné úrovně jazyka B u všech tlumočníku nelze změnu 

obecně rozšířeného postoje k "retouru" očekávat. 
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Résumé 

Tato diplomová práce se zabývá tématem, které je v letech po rozšíření Evropské unie 

velmi aktuální, přesto je velmi málo teoreticky i empiricky zpracováno. Po vymezení pojmu 

tlumočení do cizího jazyka (tzv. "retouru") a jeho přijímání translatology a tlumočnickou 

obcí je nejprve podán přehled historie a současného kontextu tlumočení v Evropské unii. 

Následující část je věnována kritickému přehledu translatologických teorií ve vztahu 

ke směru tlumočení - touto otázkou se dosud specificky zabývalo překvapivě málo 

teoretických prací. Proto bylo nezbytné před formulováním hypotéz pro náš empirický vý

zkum provést jakousi syntézu dosavadního stavu bádání nejen přísně translatologického 

(zejména deverbalizační teorie pařížské školy a Gilélv model úsiiO, ale také v oblasti oče

kávání posluchač(} a vnímané kvality tlumočení. Vedle toho hypotézy čerpaly z některých 

současných psycholingvistických teorií o využití fonologické paměti (zejména Baddeleyova 

modelu artikulační smyčky). 

Na základě těchto teoretických poznatkél byl formulován výzkumný předpoklad, že 

tlumočníci pracující pro evropské instituce jsou fakticky bilingvní, proto neexistují větší 

rozdíly v kvalitě obou směrél tlumočení a preference tlumočení do A není založena na 

objektivních faktorech, a že při poslechu v rodné řeči lze lépe využít fonologickou paměť, 

což usnadňuje proces tlumočení při "retouru" a umožňuje předat větší množství informací 

v ucelenější formě- to by se mělo projevovat zejména v preferenci pilota pracujících do B. 

Uvedená hypotéza se nicméně v dotazníkovém šetření mezi poslanci EP, tlumočníky 

pracujícími pro EU a studenty translatologie nepotvrdila. Přestože tlumočníci vnímají, že 

dokáží lépe pracovat s fonologickou pamětí u projev(} v mateřštině, tato skutečnost nedo

káže převážit další nevýhody s "retourem" spojené, zejména syntakticko-stylistickou 

nedostatečnost. Šetření navíc ukazují na velmi proměnlivou individuální kvalitu tlumočník(} 

pracujících pro tlumočnické servisy EU. 

Toto zjištění nutně vede k otázce, zda požadavky kladené na tlumočníky pro jazyk B 

jsou dostatečné, zda by nebylo vhodné zpřísnit kritéria pro přijímání tlumočník\J do evrop

ských institucí a zda například je účelné požadovat po studentech simultánní tlumočení do 

dvou jazyk(} B. Cesta k širší akceptaci "retouru" totiž mélže vést pouze přes dokonalé vý

kony všech tlumočník(}, kteří pracují obousměrně. 
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Résumé 

Le présent mémoire traite ďun sujet qui, bien que ďactualité apres l'élargissement de I'Union 

européenne, reste tres peu développé aux niveaux théorique et empirique. Apres avoir défini Ia 

notion d1nterprétation vers u ne langue autre que maternelle ( « retour ») et décrit son acceptation 

par les chercheurs et les professionnels, nous donnons un « état des lieux » de l'interprétation en 

Europe. 

La partie suivante est consacrée a une revue critique de théories traductologiques par 

rapport a Ia directionnalité de l'interprétation. Cette question ayant été abordée dans assez peu 

ďouvrages théoriques, il était indispensable, avant de formuler les hypotheses, de faire une syn

these du savoir purement « traductologique » ďune part (notamment Ia théorie du sens de l'école 

de Paris et le modele ďEfforts de Daniel Gile) mais aussi en matiere ďattentes des destinataires et 

de qualité pen.;:ue de l'interprétation. En outre, nos hypotheses s'appuient sur certaines théories 

contemporaines de psycholinguistique, portant sur l'usage de Ia mémoire phonologique (modele 

de Ia baude articulatoire de Baddeley). 

Sur Ia base de ces connaissances théoriques, nous avions formulé l'hypothese que, ďune 

part, les interpretes travaillant pour I'UE étaient quasi-bilingues et alors les différences de qualité 

significatives entre les deux directions ďinterprétation étaient inexistantes ; ainsi, Ia préférence de 

l'interprétation vers Ia langue maternelle ne serait pas fondée sur des facteurs objectifs. D'autre 

part, nous avions supposé que l'écoute ďun discours en langue maternelle se pretait a un meilleur 

usage de Ia mémoire phonologique, ce qui faciliterait le processus d1nterprétation dans le cas du 

« retour » et permettrait de transmettre plus de contenu sémantique dans une forme plus 

cohérente - ce phénomene se manifesterait, dans Ia pratique, par une préférence des pivots 

travaillant vers leur B. 

Néanmoins, les enquetes effectuées parmi les députés européens, les interpretes travaillant 

pour I'UE et les étudiants nous amenent a écarter cette hypothese. En effet, si les interpretes se 

rendent compte qu'ils gerent mieux le flux phonologique du discours écouté en langue maternelle, 

cet avantage ne l'emporte pas sur les inconvénients liés au « retour », notamment les insuffi

sances syntaxico-stylistiques. En outre, les enquetes mettent en relief des qualités professionnelles 

tres variables chez les interpretes travaillant pour I'UE. 

Cette constatation souleve nécessairement Ia question de savoir si les exigences quant au 

niveau de Ia langue B sont suffisantes et si des criteres plus séveres ne devraient pas etre 

appliqués pour le recrutement ďinterpretes aux institutions européennes. De meme, l'on peut se 

poser Ia question s'il est utile de demander aux étudiants en interprétariat Ia simultanée vers deux 
--------- ----~- ----

langues B. En effet, l'acceptation générale du « retour » en tant qu'interprétation a part entiere est 

impensable sans une maltrise parfaite des langues B et des prestations impeccables chez tous les 

interpretes travaillant dans les deux directions. 
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Příloha 1: Dotazník pro poslance Evropského parlamentu 

Madame, Monsieur, 

Je m'appe/le Jakub Kodym et j'écris un mémoire a 11nstitut de tradudologie de /'Universita 

Karlova de Prague, qui traite de Ia pratique du retour aux institutions européennes. 

Je vous saurais gré de remplir en vitesse ce questionnaire, en indiquant votre opinion 

personnelle sur le « retour », c'est-a-dire l'interprétation depuis Ia langue maternelle vers 

une langue étrangere, par exemple lorsqu'un Tcheque traduit un discours du tcheque vers 

le fran,ais. J'apprécierai notamment des exemples et des précisions tirés de votre 

expérience personnelle, qui pourront faire avancer mon travai/ tout autant que /'analyse 

théorique du probleme. 

Les réponses sont anonymes. 

Madame, Monsieur, je vous remercie du temps consacré a ma recherche. 

Jakub Kodym 

1. Avez-vous une préférence pour les interpretes de votre langue ou pour ceux faisant le 

« retour » ? 

Oindifférent 

Ointerpretes de ma langue 

0« retour » 

2. L1nterprétation dans quel sens (vers Ia langue maternelle I vers Ia langue étrangere de 

!'interprete) est-elle plus agréable a écouter ? 

Overs Ia langue maternelle 

0« retour » 

Oindifférent 

précisions éventuelles 

3. Si vous faites abstraction de l'accent de !'interprete, en quoi voyez-vous Ia différence 

entre l'interprétation vers Ia langue maternelle de !'interprete et le « retour » ? 



4. Dans quel cas, les informations sont-elles plus completes, plus compréhensibles 7 Dans 

quel cas, le discours est-il plus cohérent et contient moins de lapsus en termes de logique, 

de structure grammaticale ... 7 

Overs Ia langue maternelle de !'interprete 

0« retour » 

Ocela dépend 

précisions éventuelles 

S. Percevez-vous une différence entre différentes langues sources 7 Par exemple, 

l'interprétation du tcheque a-t-elle des traits particuliers par rapport a celle du finnois OU 

du grec 7 

6. Avez-vous constaté des écarts de qualité généralisables entre les interpretes de 

différentes nationalités (langues maternelles) 7 

7. Merci ďindiquer votre langue : 

Oanglaise Ofran<;aise Oallemande Oespagnole Oautre 

Cest tout ! Je vous remercie encore une fois de votre aimable collaboration. 

Si vous souhaitez recevoir une copie de mon mémoire par e-mail, ou me faire part de 

toute autre commentaire ou conseil, je vous prie ďutiliser le champ ci-dessous. 



Příloha 2: Dotazník pro tlumočníky evropských institucí 

Madame, Monsieur, 

Je m'appelle Jakub Kodym et j'écris un mémoire a !'Institut de traductologie de 

['Universita Karlova de Prague, sous Ze tutorat de votre collegue Dr Ivana Čeňková. La 

dissertation traite de Za pratique du retour aux institutions internationales, et 

vise a apporter une réponse théorique et empirique quant a Za légitimité de cette méthode 

ďinterprétation. 

Je vous saurais gré de remplir en vitesse ce questionnaire, en indiquant votre opinion 

personnelle sur le retour. J'apprécierai notamment des exemples et des précisions tirés de 

votre expérience professionnelle, qui pourront faire avancer man travail tout autant que 

Z' analyse théorique du probleme. Les réponses sont Ze plus souvent a cocher, donc 

vous ne mettrez pas plus de 3 minutes a remplir le questionnaire. 

Les réponses sont anonymes. Toutefois, si vous voulez indiquer votre nom, je mention

nerai avec reconnaissance votre aide précieuse dans man mémoire. 

Madame, Monsieur,je vous remercie du temps consacré a ma recherche. 

1) Quelles sont vos langues de travail ? 

A 

B 

c 

Interpretes faisant le retour 

Jakub Kodym 

(si vous travaillez uniquement en relais, veuillez passer a la section suivante) 

2) Vers quelles langues B faites-vous le retour? 

3) Quel est, en moyenne, le poids relatif du retour dans votre travail ? 

D moins de 10% 

D 10 a 25% 

D 25 a 5o% 

D 50% ouplus 



4) Pour quelles institutions etjou sociétés (secteurs) travaillez-vous? 

5) Estimez-vous que le retour représente une plus grande charge cognitive ( davantage de 

stress etj o u saturation plus rapide de votre capacité de travail) ? 

D OUl 

D non 

• précisions éventuelles 

6) Dans quelle langue du discours source, l'appel a la mémoire opérationnellejultra-courte 

est-ille plus efficace (meilleure gestion du décalage, meilleur « rappel »de l'information)? 

D A 

D B 

D comparable dans les deux 

• précisions éventuelles 

7) A votre avis, quel type ďinterprétation simultanée se caractérise par le plus grand 

niveau de cohérence (logique) et de cohésion (grammatico-syntactique)? 

D vers la langue maternelle 

D vers la langue étrangere 

D cela dépend ď autres facteurs 

• précisions éventuelles, causes 

8) Existe-t-il des différences objectives (structurelles ... ) entre différentes paires de langues, 

dans les deux sens de l'interprétation ? 

D non 

D OUl 

• exemple ďune paire plusjmoins appropriée 

9) Quels sont, selon votre expérience personnelle, les avantages et inconvénients du 

retour? 

• pour les collegues travaillant en relais ? 

• pour I' auditoire ? 



Interpretes travaillant en relais 

10) Préférez-vous un pivot travaillant vers sa langue A ou vers sa langue B ? 

D A 
D B 
D indifférent 

• précisions éventuelles, causes 

11) Quelle est la performance des interpretes pivots faisant le retour, pour vous qm 

travaillez a partir de leur discours ? 

D comparable a une interprétation vers la langue maternelle 

D sujette a des contraintes objectives (accent) 

D sujette a des contraintes subjectives (richesse lexicale, grammaire) 

• précisions éventuelles, causes 

12) Quels sont a votre avis les inconvénients du relais pour l'auditoire? 

D message ( contenu général) réduit o u affaibli 

D décalage du discours 

D effacement de registre (expressions idiomatiques, éléments expressifs ... ) 

• autres (a préciser) 

13) A vez-vous une langue pivot préférée, pour quelle raison? 

D non 
D oui, le ______ _ 

D qualité subjective des interpretes 

D proximité structurelle des langues 

• autre raison (a préciser) 

14) Considérez-vous le retour comme une méthode ďinterprétation a part entiere et 

légitime? 

D OUI 

D non 

• précisions éventuelles 

Le cas échéant, je vous remercie de me renvoyer le formulaire rempli, ou seulement les 

réponses aux questions numérotées, a 
kodym@tcheque.cz 

Jakub Kodym, Svatováclavská sa, CZ-276 01 Mělník, République tcheque 



Příloha 3: Dotazník pro studenty translatologie ÚTRL FF UK 

Milí kolegové, 

pokud mě náhodou neznáte, jsem student oboru PTF a pro svou diplomku na 

téma Retour - Zkušenosti s tlumočením do jazyka B v Evropském 

parlamentu, psanou u doc. Ivany Čeňkové, provádím mimo jiné dotazníkový 

výzkum týkající se subjektivního vnímání retouru. 

Vedle profesionálu z EP jsou pro mě jako srovnávací data duležité také názory 

studentu translatologie, kteří mají teprve relativně krátkou zkušenost se 

simultánním tlumočením. 

Proto Vás velmi prosím o velmi rychlé vyplnění tohoto dotazníku. Mužete 

mi jej poslat zpátky mailem na kodym@tcheque.cz - stačí jenom ponechat 

příslušnou odpověď s číslem otázky. Výzkum je samozřejmě anonymní. 

Díky moc, rád Vám pomužu na oplátky s Vaší diplomkou, budu-li k tomu 

způsobilý. 

Jakub Kodym 

1) Jakou máš ze školy zkušenost s retourem v simultánním tlumočení? 

o ještě jsem nezačal( a) - prosím přejdi na otázku 4 

o méně než 10 seminářŮ/hodin samostudia - prosím přejdi na otázku 3 

o 10-30 seminářŮ/hodin samostudia 

o hotové STil, přes 30 seminářů nebo praxe 

2) Pozoruješ zlepšení výkonu v retouru (zejména z hlediska práce s pamětí) od 

doby, kdy 

jsi s tlumočením začal/a? 

o ano 

o ne 

3) Jak posuzuješ svuj výkon při retouru? 

o srovnatelný s tlumočením do češtiny 

o horší 

o lepší 



4) Domníváš se, že "retour" představuje větší kognitivní zátěž (více stresu, 

rychlejší 

nasycení pracovní kapacity)? 

o ano 

o ne 

• případná upřesnění 

5) Jaký směr simultánního tlumočení se podle Tvého názoru vyznačuje vyšším 

stupněm 

koherence (logické) a koheze (gramaticko-syntaktické) ? 

o do mateřského jazyka 

o do cizího jazyka 

o závisí to na dalších faktorech 

• případná upřesnění, příčiny 

6) Při jakém jazyce zdrojového projevu lze nejlépe využít procesní/ultrakrátkou 

paměť 

(lepší zvládnutí časových posunu, lepší připomínáni informací)? 

o A 

DB 

o srovnatelné v obou jazycích 

• případná upřesnění 

7) Považuješ "retour" za legitimní a plnohodnotnou tlumočnickou metodu? 

o ano 

o ne 
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