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 Diplomová práce Anny Žilkové má charakter teoreticko-empirické studie a je první 

absolventskou magisterskou prací u nás, jež se celá zaměřila výlučně na popis a analýzu 

existujících i nově vyvíjených elektronických zdrojů a na jejich využití v rámci moderních 

vzdělávacích metod používaných při přípravě konferenčních tlumočníků v celosvětovém 

měřítku. Nechybí ani stručné empirické dotazníkové šetření mezi studenty Ústavu 

translatologie (ÚTRL) FF UK a kritické zhodnocení jednoho z nejkomplexnějších 

mezinárodních projektů v této oblasti (ORCIT: Online resources for conference interpreting 

training), který vzniká v rámci spolupráce několika evropských univerzit. Cílem diplomové 

práce je tedy shrnout, co by kvalitní program pro výuku konferenčního tlumočení měl 

obsahovat a jak je v rámci této oblasti vzdělávání využíván e-learning. 

Diplomová práce má 68 stránek (+ příloha: dotazník pro studenty ÚTRL) a je 

rozdělena do čtyř hlavních kapitol, úvodu a závěru. Každá kapitola je ukončena stručným 

shrnutím dané problematiky.  

V dnešním moderním vyspělém světě není možné opomíjet nové technologie, internet 

a další elektronické zdroje a vymoženosti ani ve výuce.To platí pochopitelně i pro přípravu 

budoucích tlumočníků, kteří se v různých pracovních situacích s těmito technologiemi 

setkávají stále častěji a musí je proto umět používat a využívat.   

První kapitola obecně charakterizuje přístup ke vzdělávání konferenčních tlumočníků, 

popisuje, jaký by měl být obsah kvalitní studijního tlumočnického  programu a jak by měl být 

strukturovaný.  

Druhá kapitola přináší stručný přehled tlumočnických situací, jež jsou relativně nové 

(tlumočení po telefonu, přes Skype, chatové diskuse po internetu, videokonference, tlumočení 

na dálku neboli remote interpreting atd.). 

Třetí kapitola podrobně popisuje postupné využívání elektronických nástrojů ve 

výuce. Obecně charakterizuje e-learning (diplomantka používá tento termín ve  formě 

„eLearning“) a detailně analyzuje, jak by měly takové nástroje být budovány (obsah i formát), 

aby byly co nejefektivnější. Podstatná část této kapitoly je věnována jejich využití ve výuce 

konferenčních tlumočníků (komplexní výukové platformy či databáze nahrávek projevů pro 

samostudium). V této kapitoly jsou také uvedeny výsledky dotazníkového průzkumu mezi 

studenty navazujícího magisterského studijního tlumočnického programu ÚTRL zaměřeného 

na jejich využívání elektronických databází projevů pro samostudium tlumočení (DAVID, 

Speech Repository a Lisabonská databáze). Cílem tohoto šetření bylo zjistit, jak a zda je 

využívají, kterým dávají přednost a případně proč. 

Poslední kapitola detailně popisuje evropský projekt ORCIT, což je komplexní 

výuková platforma, která představuje další krok virtuálním směrem v oblasti vzdělávání 

konferenčních tlumočníků. Diplomantka analyzuje jednotlivé výukové moduly, jejich obsah i 

strukturu (s. 42-48) a dále pak zkoumá ORCIT jako nástroj e-learningu (s. 48-52). Za 

mimořádně užitečné považuji zejména část této kapitoly (s.52-56), která přináší vlastní 

konkrétní doporučení diplomantky pro řešitele projektu, aby mohla být platforma ORCIT 



ještě užitečnější a splňovala všechny požadavky kladené na takovéto virtuální výukové 

nástroje. Doporučuji tuto část DP přeložit do angličtiny a zaslat koordinátorům projektu i 

jednotlivým řešitelským univerzitám (Leeds, ÚTRL FF UK, Vilnius, Madrid, ISIT Paříž, 

Salamanka, Heidelberg). 

K obsahové stránce ani formální diplomové práce nemám žádné připomínky. Pouze na 

s. 43 je u projektu ORCIT uvedena i slovinština. Nejsem si však vědoma, že by v této fázi do 

projektu bylo zapojeno i Slovinsko. 

 Práce Anny Žilkové splňuje všechny náležitosti magisterské diplomové práce a je 

jasně, srozumitelně, poctivě napsaná. Způsobem zpracování dané problematiky diplomantka 

prokázala, že velmi dobře zvládla veškerou odbornou literaturu, že s prostudovanou 

literaturou i empirickým materiálem dovede samostatně pracovat a je schopna jednotlivé 

úvahy, názory a poznatky velmi dobře utřídit, předložit a systematizovat. V této souvislosti 

kladně hodnotím zejména obsáhlý seznam publikací k dané tematice, s nimiž měla 

diplomantka možnost se seznámit a prostudovat je především během svého letního studijního 

pobytu na Suffolk university v Bostonu, a který takto konkrétně zúročila. 

 

 Diplomovou práce Anny Žilkové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm 

výborně. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.  
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