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 Diplomová práce Renáty Sobolevičové má charakter teoreticko-empirické studie a je 

jedním z mála empirických výzkumů věnovaných vnímání profese překladatelů a tlumočníků 

českou veřejností, samotnými překladateli a tlumočníky a také studenty oboru překladatelství 

a tlumočnictví, kteří se na toto povolání teprve připravují. 

 Diplomová práce (DP) má 123 stránek (+ 33 stránek příloh) a je rozdělena do dvou 

částí: teoretické a empirické a do jedenácti základních kapitol (6+5) a řady podkapitol. Práce 

je reakcí na skutečnost, že v českém prostředí dosud nebyl proveden výzkum, který by se 

zabýval převážně subjektivními aspekty vnímání obou profesí, ač některé ze studií subjektivní 

prvky obsahují (Čeňková 1999, Brejlová 2001, Adamovská 2005, Sojáková 2012, Salajková 

2012). Cílem DP není pouze určit, jaký je faktický stav obou profesí a postavení překladatele 

a tlumočníka v českém prostředí, ale porovnat i jeho vnímání již výše zmíněnými kategoriemi 

osob. V úvodní kapitole jsou nejdříve charakterizovány obě povolání a popsány znalosti, 

schopnosti a kompetence nezbytné k jejich výkonu. Další kapitola se věnuje obecným 

sociálním a psychologickým aspektům týkajícím se vnímání sama sebe a aspektům 

utvářejícím společenský status člověka a různých profesí. Jádrem teoretické části je popis 

hlavních faktorů, které mají vliv na vnímání statusu obou profesí a na reálný společenský 

status překladatelů a tlumočníků, včetně podání vysvětlení toho, jak funguje překladatelský a 

tlumočnický trh. Na konci každé z těchto kapitol je i tabulkové shrnutí hlavních poznatků. 

Teoretická část se opírá o základní dostupné sociologické studie v této oblasti, jež většinou 

popisují zahraniční realitu a faktory, které mohou na vnímání statusu překladatelů mít vliv. 

Diplomantka vychází zejména z dánských studií autorek Damové a Zethsenové (2008,2009, 

2010, 2011) a inspiruje se jimi pro svou empirickou část. V této souvislosti (s. 20-29) bych 

diplomantce opakovaně vytkla určitou nedůslednost a nekonzistentnost v prezentaci těchto 

studií a jejich časovou návaznost. Na druhou stranu musím konstatovat, že se Renáta 

Sobolevičová snažila obsáhnout maximum materiálu a ve své rozsáhlé analýze podat co 

nejvíce informací. 

 V teoretické části práce diplomantka prokázala, že velmi dobře prostudovala odbornou 

literaturu a danou problematiku zpracovala téměř vyčerpávajícím způsobem. V závěru této 

části si stanoví rovněž řadu hypotéz, které bude ověřovat v praktické části diplomové práce. 

Nejpřínosnější a originální je zejména tato druhá, empirická část diplomové práce (s 

70-115), kde se diplomantce podařilo získat skutečně značný počet zajímavých a zcela 

nových dat z  dotazníků určených čtyřem skupinám respondentů. Oceňuji metodiku výzkumu 

(kvantitativně-kvalitativní metoda dotazníkového šetření) i vysokou návratnost dotazníků (1. 

Profesionální překladatelé a tlumočníci: 195 vyplněných dotazníků; 2. Studenti 

překladatelství a tlumočnictví: celkem 62 studentů – 37 studentů 1. ročníku bakalářského 

studia a 25 studentů navazujícího magisterského studia; 3. Široká veřejnost: 178 respondentů). 

V textu samotné DP jsou odpovědi na jednotlivé otázky podrobně analyzovány a diskutovány. 

Přehledné grafy a tabulky jsou umístěny v přílohách (33 s.) Z výsledků výzkumu je patrné, že 

pohled na překladatelskou a tlumočnickou profesi je u všech tří skupin odlišný, přesto však 

v několika ohledech se nazírání na obě profese u všech tří skupin shoduje.  



Samotní překladatelé a tlumočníci se mezi sebou velice liší, a to i tehdy, pokud se 

věnují podobné činnosti, tedy např. pouze neliterárnímu překladu. Výsledky výpočtu korelací 

(s. 108) mezi hodnocením statusu své profese a pocitem docenění pracovním okolím, resp. 

spokojeností s finančním ohodnocením se neukázaly být směrodatné. Ze srovnání hodnocení 

statusu a jiných faktorů však vyplývá, že celková spokojenost s profesí často nesouvisí se 

spokojeností např. s finančním hodnocením či hodnocením statusu profese v českém 

prostředí. Většině překladatelů a tlumočníků se nedaří prosadit odpovídající plnou výši 

honorářů a svůj status hodnotí také velmi různě. Přesto si většina z nich připadá být svým 

pracovním okolím oceňována a se svou prací je spokojena či dokonce velmi spokojena. 

Literární překladatelé, kteří hodnotili status své profese nejhůře, a zároveň z nich byla většina 

nespokojena s finančním ohodnocením, byli celkově se svou profesí spokojeni. Zároveň se 

s problémy vyplývajícím z výkonu své práce setkávali ze všech skupin nejméně často, což lze 

vysvětlit částečnou izolovaností jejich práce. Zajímavý je fakt, že ostatní skupiny hodnotí 

status literárních překladatelů znatelně lépe, než samotní literární překladatelé. Jako 

nejkonzistentnější se jeví skupina tlumočníků (s.109), z nichž většina svůj status hodnotí jako 

spíše vysoký či vysoký, ze všech skupin je nejvíce spokojena s finančním ohodnocením a daří 

se jim relativně nejčastěji prosadit odpovídající honoráře za svou práci. Relativně nejhůře 

hodnotí status své profese překladatelé na volné noze. Obecně je status tlumočníků považován 

za spíše vysoký, u překladatelů je téměř vyrovnané zastoupení kategorií spíše vysokého a 

spíše nízkého statusu. Hodnocení statusu obou profesí u mužů a u žen napovídá, že ženy 

hodnotí status obou profesí častěji jako vysoký, resp. spíše vysoký, a u obou profesí méně 

často jako nízký, než muži. Zajímavé jsou názory studentů překladatelství a tlumočnictví na 

Ústavu translatologie FF UK. Postoje studentů překladatelských a tlumočnických oborů do 

značné míry odrážejí situaci na trhu a z toho vyplývající obavy o získání práce (s. 110). Zde je 

zajímavé srovnání s výzkumem L.Adamovské z roku 2005. Relativně vysoký je počet 

studentů, kteří chtějí za každou cenu pracovat ve stálém zaměstnání, oproti počtu studentů, 

kteří trvají na práci jako OSVČ. Tento fakt je poměrně zarážející a je pravým opakem 

způsobu současného výkonu práce většiny překladatelů a tlumočníků, na druhou stranu 

někteří studenti si prozatím nejsou jisti, jaká práce jim bude více vyhovovat, a jejich přání 

také do značné míry odrážejí nestabilní situaci v podmínkách českého trhu práce. Pokud jde o 

širokou veřejnost (s. 111), na první pohled se zdá, že česká veřejnost je s náplní práce 

překladatele a tlumočníka velmi dobře obeznámena. Opět je patrný rozdíl v hodnocení statusu 

obou profesí mezi muži a ženami, kdy ženy hodnotí status profese častěji jako spíše vysoký či 

vysoký a méně často jako spíše nízký či nízký. U široké veřejnosti je tento rozdíl navíc 

výraznější, než u samotných překladatelů a tlumočníků. Popis vlastností a schopností 

překladatelů a tlumočníků zároveň částečně potvrzuje stereotypy obou profesí (s. 112). 

Všechny tři skupiny dotázaných se shodují na tom, že profese překladatele a tlumočníka 

nepatří mezi povolání s vysokým společenským statusem, a všechny hodnotí status 

tlumočníka výše, než status překladatele. Jak u široké veřejnosti, taku u překladatelů a 

tlumočníků se projevuje u mužů oproti ženám nižší hodnocení statusu obou profesí. Podobně 

se všechny tři skupiny dotazovaných shodnou na náročnosti obou povolání. Česká veřejnost 

hodnotí obě profese spíše jako zajímavé, což odpovídá tomu, že překladatelé i tlumočníci jsou 

se svou profesí většinou spokojeni. Diplomantka dospívá k závěru (s. 115), že…“je třeba 

hledat řešení, která by vylepšila povědomí o obou profesích na veřejnosti, tak samotné 

pracovní podmínky českých překladatelů a tlumočníků“. 

K obsahové stránce diplomové práce nemám, kromě již výše uvedeného, žádné  další 

připomínky. K formální stránce mám pouze jednu přetrvávající připomínku, kterou jsem 

diplomantce v průběhu psaní DP neustále opakovala, a to, že její styl je někdy velice složitý a 

znesnadňuje orientaci v textu: příliš dlouhá, bohatě syntakticky rozvětvená souvětí by si 

zasluhovala rozčlenění na kratší větné celky a obecně úspornější vyjadřování.  



 Práce Renáty Sobolevičové splňuje všechny náležitosti magisterské diplomové práce. 

Je napsaná poctivě, samostatně a přináší řadu nových poznatků.  Způsobem zpracování dané 

problematiky diplomantka prokázala, že velmi dobře zvládla veškerou odbornou literaturu, že 

s prostudovanou literaturou a empirickým materiálem dovede pracovat a je schopna jednotlivé 

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

oceňuji rozsáhlou bibliografii uvedenou v závěru diplomové práce.  

 Diplomovou práci Renáty Sobolevičové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm 

velmi dobře až výborně.  O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.  
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