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Elektronické zdroje pro přípravu konferenčních tlumočníků 

(Virtual on-line resources for conference interpreter training) 

 

 Předložená diplomová práce je teoreticko-empirického charakteru a její rozsah je 68 

stran + příloha o 3 stranách. Cílem práce je podle autorky „popsat vliv moderních technologií 

na tlumočnické pracovní situace a na vzdělávání budoucích tlumočníků“ (Diplomová práce, 

Abstrakt). 

 Využití informačních technologií se v dnešní době stává hlavním zdrojem bohatství 

vyspělých zemí. Souvisí s tím i snižování zátěže životního prostředí přesunem části aktivit do 

digitálního světa. Tyto nové podmínky samozřejmě vyžadují přítomnost vysoce kvalifikované 

pracovní síly. Uplatnění e-learningu může být jednou z možností, jak tohoto cíle dosáhnout. 

Podle autorky diplomové práce platí tato teze i pro vzdělávání konferenčních tlumočníků, 

protože se ve svých pracovních situacích setkávají čím dál častěji s moderními technologiemi, 

a to při tlumočení přes telefon, video nebo internet. A je to právě internet, který rozšiřuje 

možnosti samostudia a kontaktu s tlumočníky z mezinárodních institucí. Autorka si v této 

souvislosti klade otázku, co by měl kvalitní program pro výuku konferenčního tlumočení 

obsahovat a jako roli zde hraje e-learning.  

 Stěžejní částí předložené diplomové práce je představení konkrétních elektronických 

nástrojů, jako jsou domácí databáze DAVID, databáze Generálního ředitelství pro tlumočení 

Evropské unie Speech Repository a databáze lisabonské univerzity. Jednou z nejdůležitějších 

kapitol je pak podrobný popis nového nástroje pro vzdělávání konferenčních tlumočníků, 

evropského projektu ORCIT. Projekt se zaměřuje na pět klíčových schopností, „které jsou 

základem výuky konferenčních tlumočníků. Těmto dovednostem odpovídají jednotlivé 

moduly projektu: poslech a analytické dovednosti, mateřský jazyk a projevy na veřejnosti, 

konsekutivní tlumočení bez poznámek a s poznámkami, simultánní tlumočení a schopnost 

dobře se na tlumočení pro klienta připravit.“(Diplomová práce, s. 43) Autorka seznamuje 

čtenáře s jenotlivými moduly a připojuje i vlastní návrh - zařadit do programu i zpětnou 

vazbu, totiž internetovou diskusi studentů a učitelů nebo chat. 
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 Teoretická i empirická část svědčí o autorčině zájmu o danou problematiku. 

Následující připomínky se týkají spíše dílčích problémů nebo jsou technického rázu: 

 

 Na str. 12 je zmíněna francouzská škola ISIT, která si sice ponechala 

známou zkratku, ale její oficielní název je již od r. 2008 Institut de 

Management et de Communication Interculturels. 

 Slovosled některých pasáží se vymyká zákonitostem českého textu:   

      … pokud online lekci doprovází audio komentář (str. 51) 

      ORCIT materiály (str. 51) 

       Online komunita (str. 52) 

 

 Závěrem mohu konstatovat, že i přes uvedené připomínky, které jsou spíše formálního 

rázu, doporučuji, aby práce byla přijata k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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