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Diplomová práce Renáty Sobolevičové je důkladnou sondou do zvolené problematiky, 
potřebným počinem v oblasti sledování stavu překladatelské a tlumočnické profese v České 
republice i mimo ni. 

Práce je rozdělena na dva hlavní oddíly, teoretickou a empirickou část. V části 
teoretické diplomandka postupuje od (převážně translatologicky postulovaných) definic 
postav překladatele a tlumočníka (včetně určení jejich převažující činnosti) přes všeobecné 
výpovědi o profesi a společenském statusu. Konkrétnější obrysy získává daný přístup 
v kapitole páté, Společenský status překladatele a percepce překladatelské profese, a šesté, 
Společenský status tlumočníka a percepce tlumočnické profese, kde se vhodně uplatňuje 
metodologické zázemí jak v oblasti translatologie, tak sociologie. Dále jsou shrnuty 
poznatky z dosavadních šetření v dané oblasti, a to zejména relevantní pro Českou 
republiku. 

Následuje empirická část práce, členěná rovněž velmi přímočaře a metodologicky 
pregnantně: cíle – hypotézy – metodika – výsledky – diskuze výsledků. Zde se diplomandka 
opírá o výsledky vlastního dotazníkového šetření mezi různými cílovými skupinami 
(profesionální překladatelé, studenti translatologie, široká veřejnost). 

 

Diplomová práce vyniká náležitě zvolenou metodologií a soustavností přístupu, dále 
vhodně nasměrovanou interdisciplinaritou a zároveň dostatečně podrobným přístupem při 
posuzování výsledků. Uvedeného hodnocení se příliš nedotýká ani fakt, že translatologický 
úvod teoretické části je do značné míry povšechný a prezentuje – z hlediska předpokládané 
cílové skupiny diplomní práce – známá fakta, popřípadě vybírá jen některé aspekty 
popisovaných jevů (např. definice překladu, str. 10). 

Hlavní výtky se tak redukují na formální rovinu, kde nejčastější, byť nikoli zásadně 
znehodnocující, jsou chyby v interpunkci (v práci vyznačeno průběžně).  

Přínosné jsou přílohy, obsahující graficky zpracované výsledky dotazníkového 
šetření, celkově je práce působivě graficky zpracována. 
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V případě dalšího rozšiřování práce by jistě bylo vhodné mezi profese relevantní 
pro mezikulturní komunikaci zařadit také takové, které jsou ve světové translatologii 
reflektovány často – tradičně např. terminolog – a z nichž některé (např. specialista 
nástrojů CAT, posteditor strojového překladu či specialista na zapojení a nastavování 
strojového překladače) jsou projevem dynamického vývoje v oblasti technologií 
doprovázející překladatelský proces. 

 

 

Závěr: 

Práce je výsledkem svědomitého a dobře fundovaného výzkumu, je podaná formálně a 
strukturně vyhovujícím způsobem. 

 

Navrhované hodnocení práce: výborně. 
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