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Abstrakt  

 

 Naše teoreticko-empirická práce se věnuje rozdílům v hodnocení kvality tlumočení. 

V teoretické části práce popisujeme vybrané výzkumy v této oblasti a jejich závěry. Na jejich 

základě poté formulujeme hypotézu našeho výzkumu, v níž předpokládáme, že prezentační 

stránka tlumočení ovlivní hodnocení kvality celkového výkonu a bude respondenty vnímána 

jako důležitější než logická koherence projevu. V empirické části naší práce popisujeme 

průběh samotného experimentu, v němž bylo různými skupinami respondentů ohodnoceno 

celkem devět videonahrávek tlumočnického výkonu odvedeného dle předem zadaných 

parametrů. Následně vyhodnocujeme závěry v rámci základního a kontrolního výzkumu. 

Závěrem naší práce je částečné potvrzení výchozí hypotézy.   

   

Klíčová slova: kvalita tlumočení, hodnocení kvality, posluchač, cílový uživatel, dotazníkové 

šetření, skupiny respondentů, logická koherence, prezentační stránka tlumočníkova projevu 

 

 

Abstract 

 

Our theoretical-empirical thesis is dedicated to differences in the evaluation of the 

quality of interpreting. In the theoretical part of our thesis we describe representative studies 

in aforementioned field and their conclusions. We use them as a basis for the hypothesis of 

our own research in which we suppose that the formal aspect of an intepreter's delivery will 

influence the overall evaluation of the quality of his rendering and will be perceived by the 

respondents as a more important criterion than the logical cohesion of the speech. In the 

empirical part of our thesis we describe the design and development of our experiment. In this 

experiment different groups of respondents evaluated  nine videos of an interpreter's rendering 

conducted under specific parameters defined beforehand. Subsequently we evaluate 

conclusions of our basic and test research. We conclude our work with a partial confirmation 

of our initial hypothesis.  

 

 

Key words: quality of interpreting, evaluation of quality, listener, target user, questionnaire 

survey, groups of respondents, logical cohesion, formal aspect of intepreter's delivery 
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1. ÚVOD 

 Tématem této teoreticko-empirické diplomové práce je ověření závěrů studie Ángely 

Collados Aísové týkající se hodnocení kvality tlumočení.  

 

 Kvalita tlumočení je předmětem teoretických studií poměrně krátkou dobu. Jedná se 

však o velice důležitou oblast tlumočnické profese a při výuce tlumočení je na ní kladen velký 

důraz. Z toho důvodu nás téma kvality tlumočení zaujalo a rozhodli jsme se ho zpracovat 

v rámci naší diplomové práce.  

 

Každý tlumočník by měl svůj výkon odvádět co nejkvalitněji, otázkou však je, jaký 

výkon je tím skutečně nejkvalitnějším. Vždy je nutno dosáhnout té nejvyšší kvality ve více 

parametrech, ideálně samozřejmě ve všech hodnocených kritériích. Nejcitovanější teorie 

Daniela Gilea, model úsilí, nám však říká, že tlumočník má omezenou pracovní kapacitu a 

není tudíž v jeho silách dosáhnout dokonalosti ve všech hodnocených aspektech.  

 

V teoretické části práce nejprve představíme vybrané výzkumy v oblasti kvality 

tlumočení, z nichž budeme vycházet. Hlavní důraz bude kladen především na definici pojmu 

kvality, na hodnocení kvality a také na hodnocení kvality cílovým posluchačem.  

Nejpodrobněji se budeme věnovat studii Ángely Collados Aísové, která došla k závěru, že 

navzdory svým očekáváním hodnotí tlumočníci při poslechu konkrétního výkonu kvalitu 

v závislosti na jiných kritériích, než uvedli v předběžných dotaznících.   

 

V empirické části práce jsme se rozhodli provést obdobný výzkum jako Ángela 

Collados Aísová a potvrdit tak její tvrzení, že posluchači hodnotí tlumočnický výkon jako 

kvalitnější na základě jeho formální stránky. Experiment bude probíhat na česko-

francouzském materiálu. Výchozí projev ve francouzštině bude namluven rodilým mluvčím a 

následně konsekutivně přetlumočen třemi způsoby dle předem zadaných kritérií. Poté bude 

výkon ohodnocen z pohledu posluchače v cílovém jazyce. 

 

 Naším cílem bude potvrdit či vyvrátit výsledky výzkumu Ángely Collados Aísové, a 

sice že monotónnost projevu a nekvalitní či dokonce nepříjemná prezentace tlumočníka může 

být posluchači vnímána jako větší zábrana v předání smyslu než pochybení v obsahu či 

terminologii.  
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Vzhledem k nízkému počtu respondentů a omezenému rozsahu našeho experimentu 

jsme si vědomi toho, že závěry naší práce nebude možné zobecňovat. Byli bychom rádi, 

pokud by naše studie podnítila hlubší bádání a posloužila jako podnět k diskuzi.   
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 V teoretické části naší diplomové práce se pokusíme průřezově zmapovat 

nejvýznamnější výzkumy zabývající se kvalitou tlumočení. Hlavní důraz bude kladen 

především na studie, které se věnují hodnocení konkrétního tlumočnického výkonu 

samotnými posluchači. Z těchto výzkumů budeme vycházet při vytváření teoretického 

podkladu pro náš vlastní experiment.          

 

2.1 Vybrané výzkumy v oblasti kvality tlumočení 

 Kvalita tlumočnického výkonu zaujímala již od počátků profese význačnou pozici, a 

čím více se tlumočnické řemeslo profesionalizovalo, tím získávala na důležitosti. První 

výzkumy týkající se kvality tlumočení se však objevily až v 80. letech minulého století.  

 

 Zkoumat kvalitu tlumočnického výkonu totiž neznamená studovat jednu určitou 

proměnnou. Jedná se o koncept, jenž zahrnuje více různých parametrů. K výzkumu je tedy 

vždy nutno přistupovat z určitého úhlu, nastavit si, jak bude kvalita posuzována a jaký přístup 

k celé studii bude zvolen. (Pöchhacker 2004: 153) 

 

2.1.1 Výzkumy zaměřené na očekávání  

 První inovátorkou v hodnocení kvality tlumočení i tlumočníků byla Hildegunda 

Bühlerová. V roce 1986 provedla výzkum, v němž 47 respondentů, členů Mezinárodní 

asociace konferenčních tlumočníků AIIC, hodnotilo šestnáct různých kritérií kvality. Některá 

z nich se zaměřovala na kvalitu samotného tlumočníka, jako např. svědomitá příprava, 

psychická odolnost a vyrovnanost, reprezentativní vzhled, další se týkala přímo tlumočníkova 

výkonu – příjemný hlas, plynulost projevu, logická návaznost, úplnost obsahu, gramatická 

správnost, terminologie a stylová přiměřenost. Respondenti hodnotili tato kritéria na 

čtyřstupňové škále sahající od hodnocení „velmi důležité“ po „irelevantní“. Většina parametrů 

byla konferenčními tlumočníky označena za „důležitá“. 

 

Bühlerová na základě poznatků svého výzkumu formulovala hypotézu, že požadavky 

na kvalitu ze strany samotných tlumočníků odpovídají potřebám posluchačů, tedy těm, kdo 

jejich služeb využívají. (Pöchhacker 2004: 153) 
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 Na výzkum Hildegundy Bühlerové navázala o tři roky později Ingrid Kurzová. Ta 

vypracovala anglicko-německý dotazník, v němž použila osm kritérií týkajících se 

tlumočníkova výkonu ze studie své kolegyně, a dala ho vyplnit účastníkům lékařské 

konference. Kromě výsledků v hodnocení převedení smyslu, logických návazností a správné 

terminologie se závěry Kurzové od předcházející studie Bühlerové značně lišily, ostatní 

parametry totiž byly delegáty vnímány jako méně důležité. Kurzová následně provedla další 

dvě studie na konferencích z jiných oblastí a zjistila, že očekáváni klientů jsou odlišná od 

požadavků samotných tlumočníků. Ingrid Kurzová jako první upozornila na to, že očekávání 

klientů se liší v závislosti na jejich odborném zaměření.
1
 (Kurz 1993 a 2002) 

 

 Peter Moser se ve svém výzkumu snažil ověřit hypotézu, že různé skupiny posluchačů 

budou mít různá očekávání. V roce 1993 a 1994 provedlo 94 tlumočníků 201 rozhovorů na 84 

různých událostech, které se lišily jak velikostí, tak svým odborným zaměřením. Jako 

nejběžnější očekávání z výzkumu vyšla věrnost originálu, po níž následoval obsah, 

synchronnost, řečnické schopnosti a kvalita hlasu. I když Moserův výzkum potvrdil důležitost 

kritérií jako úplnost, jasnost vyjadřování a terminologickou přesnost, očekávání se výrazně 

lišila dle toho, o jaký typ konference se jednalo (zda o malou či velkou, o technickou či 

obecnou), ale také v závislosti na věku a pohlaví respondentů či na jejich předchozích 

zkušenostech se simultánním tlumočením. (Moser 1995) 

  

 Výzkumy v oblasti očekávání ze strany klientů však byly později podrobeny kritice, 

protože hodnocením hypotetických preferencí nezískáme skutečný názor posluchačů na 

odvedený tlumočnický výkon. (Pöchhacker 2004: 154) 

 

 

                         
1
 Výzkum Kurzové je popsán podrobněji v kapitole Kvalita dle posluchače. 
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2.1.2 Výzkumy zaměřené na hodnocení výkonu 

  Dalším krokem ve výzkumu kvality tlumočení se tedy staly studie, v nichž byli 

adresáti přímo tázáni, aby posoudili kvalitu vyslechnutého tlumočení.  

 

Mezi teoretiky, kteří se tohoto úkolu zhostili, můžeme jmenovat například Gila, Mesu, 

Stronga a Rudsera a dále Garbera a Mauffette-Leendersovou v oblasti komunitního 

tlumočení. (Pöchhacker 2004: 155-156)  

 

 Oba úhly pohledu poté ve svých poté výzkumech zkombinovaly Anna-Riitta 

Vuorikoskiová a Giuliana Garzoneová. Obě ve svých studiích zkoumaly jak expektace 

posluchačů, tak jejich hodnocení konkrétního tlumočnického výkonu, stejně jako Ángela 

Collados Aísová, jejíž výzkum nás inspiroval při tvorbě našeho vlastního experimentu.  
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2.1.3 Výzkum Ángely Collados-Aísové 

Stěžejním výzkumem, z něhož budeme při naší diplomové práci čerpat a jímž jsme se 

inspirovali pro náš vlastní experiment, je výzkum Ángely Collados Aísové.  

 

Jedná se o výzkum, který je alternativnější a metodologicky zaměřenější v rámci 

kombinování různých úhlů pohledu. Collados Aísová ve svém výzkumu srovnala expektace 

respondentů a jejich hodnocení konkrétních tlumočnických výkonů (stejně jako např. výše 

uvedená Garzoneová).  

 

Studie Collados Aísové je významná především svými průkaznými závěry a detailním 

rozpracováním metodologie.    

 

Ángela Collados Aísová vystudovala právo a zároveň překladatelství a tlumočnictví na 

univerzitě v Granadě, kde v roce 1997 obhájila disertační práci, která se věnovala vlivu 

monotónního projevu na hodnocení kvality tlumočení. V současné době působí na téže 

univerzitě jako vyučující a hlavní orgánizatorka výzkumu a pracuje také jako konferenční 

tlumočnice.  

 

K výzkumu neverbální komunikace ji inspirovala schůzka německých a španělských 

politiků, která byla tlumočena konsekutivně a při níž si uvědomila, jak důležitou úlohu 

neverbální komunikace v procesu tlumočení zastává. Collados Aísová konstatuje, že 

neverbální komunikace může značně ovlivnit vnímání tlumočení jeho příjemci, a domnívá se, 

že je tomuto tématu při výuce tlumočení věnováno málo prostoru.  

 

Ve své práci Collados Aísová rozděluje neverbální komunikaci na dvě části: 

A. část projevu řečníka, která je přijímána tlumočníkem, 

B. část projevu tlumočníka, v němž jsou zastoupeny neverbální prostředky použité řečníkem 

tak, aby se zachoval smysl a úmysl originálního projevu. Neverbální prostředky řečníka by 

neměly být zastíněny neverbálními prostředky tlumočníka (jeho osobností, momentální 

náladou apod.). 
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 Neverbální komunikace má mnoho aspektů, které se liší také v závislosti na typu 

tlumočení. U různých druhů tlumočení – bilaterálního, konsekutivního a simultánního – se 

odlišují interakce jednotlivých účastníků a tím pádem i neverbální komunikace.  

 

Collados Aísová se rozhodla svůj výzkum provést na simultánním tlumočením, jelikož 

tento typ tlumočení je v současné době nejrozšířenější. U simultánního tlumočení je 

neverbální komunikace závislá pouze na hlasu tlumočníka. I hlas má však různé 

charakteristiky, jako např. intonaci, tón, barvu a rychlost. Proto bylo nutné výzkum ještě více 

vymezit. 

 

Collados Aísová se rozhodla zkoumat jednu konkrétní proměnnou, a to monotónní projev 

a jeho vliv na hodnocení kvality samotnými posluchači.  

 

 Psychologické průzkumy prokázaly, že monótonnost je v komunikaci vnímána 

negativně. Doposud však nebyla předmětem zájmu výzkumů v oblasti kvality tlumočení, 

byla považována spíše za méně důležitý parametr.  

 

 Významným bodem výzkumu Collados Aísové byl také vliv monotónnosti 

originálního projevu. Collados Aísová tvrdí, že by bylo skutečnou chybou tlumočit 

monótonně projev, který nebyl pronesen jednotvárnou intonací. Klade si však otázku, co by 

měl tlumočník dělat v případě, že byl originální projev pronesen monotónně. Pokud by 

monotónnost převedl i do svého tlumočení, jednalo by se vlastně o věrné převedení verbální i 

neverbální složky originálního projevu. Jaká je v tomto případě tedy úloha tlumočníka? 

Collados Aísová konstatuje, že odpověď nám mohou přinést pouze příjemci tlumočení.    

 

 Hlavním východiskem jejího výzkumu je tedy tvrzení, že dobré tlumočení není 

založeno pouze na obsahu, ale také na formě. Ideálním tlumočením je podle Collados Aísové 

takový výkon, v němž došlo ke správnému převedení verbálního i neverbálního významu, a 

zároveň také k převedení prezentace, která bude odpovídat záměru řečníka, a do níž 

tlumočník nevnese své vlastní vyjadřování, jež by mohlo posluchače ovlivnit.  

 

 V předchozích studiích zaměřených na očekávání uživatelů bylo zjištěno, že hlavním 

kritériem hodnocení kvality je pro uživatele především převedení obsahu.   
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 Podle Collados Aísové spočívala základní chyba těchto výzkumů v záměně očekávání 

a hodnocení kvality a úspěchu. Upozorňuje také na to, aby nedocházelo k zaměňování pojmů 

kvalita a úspěch. Tlumočení totiž může být označeno za úspěšné i v případě, že nebyla 

splněna očekávání posluchače, a zároveň může dojít k opačné situaci, tedy že očekávání sice 

byla splněna, ale posluchač tlumočení nehodnotí jako úspěšné.  

 

 Dle Collados Aísové je formální stránka tlumočení hlavním parametrem hodnocení 

kvality ze strany klienta. Vzhledem k tomu, že tlumočení je služba, není možné pomíjet 

aspekty, které klienti hodnotí pozitivně či negativně.  

 

Collados Aísová nechala ve svém výzkumu různé skupiny respondentů ohodnotit tři 

videa, na nichž bylo nahráno tlumočení, v němž zmanipulovala dvě proměnné – intonaci a 

převedení smyslu. Před samotným ohodnocením videí zjistila také očekávání svých 

respondentů. Všichni se shodli na tom, že hlavním kritériem při hodnocení kvality tlumočení, 

je spravné převedení smyslu původního projevu a logická koheze.  

 

Výzkumu Collados Aísové se zúčastnilo 42 právníků, kteří byli pro účely výzkumu 

rozděleni na tři rovnocenné skupiny čítající čtrnáct respondentů, a dále 15 profesionálních 

tlumočníků rozdělených do tří skupin po pěti.  

 

Každá ze skupin měla za úkol ohodnotit jednu videonahrávku. Videa byla sestavena 

dle následujícího zadání: 

VIDEO 1 – monotónní intonace tlumočnice bez chyb v přenosu smyslu originálního projevu 

VIDEO 2 – nemonotónní intonace s chybami v přenosu smyslu originálního projevu  

VIDEO 3 – nemonotónní intonace bez chyb v přenosu smyslu originálního projevu 

(Collados Aís 1998: 90) 

 

 Intonace byla celkově nejlepší u druhého videa (ve třetím videu mluvila tlumočnice 

lehce monótonněji), které zároveň jako jediné obsahovalo faktické chyby.  

  

Každé video bylo ohodnoceno jednou skupinou právníků a jednou skupinou 

tlumočníků.  
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Collados Aísová si ve svém výzkumu stanovila celkem pět hypotéz: 

1. obě skupiny posluchačů zaznamenají monotónní intonaci tlumočnice 

2. monotónní intonace bude mít negativní dopad na hodnocení kvality tlumočení oběma 

skupinami posluchačů 

3. monotónní intonace bude mít negativní dopad na hodnocení profesionality a 

důvěryhodnosti tlumočnického výkonu 

4. ani jedna skupina posluchačů nezaznamená obsahové chyby v tlumočení 

5. pokud uměle vytvořené chyby v tlumočení nebudou zaznamenány, nebudou mít negativní 

dopad na hodnocení kvality tlumočení ani u jedné ze skupin posluchačů 

(Collados Aís 1998: 82 - 83) 

 

Závěrem výzkumu Collados Aísové bylo potvrzení všech pěti hypotéz, které si 

stanovila na začátku své studie. Video 1, v němž sice nebyly obsahové chyby, ale bylo 

předneseno monotónní intonací, obsadilo u obou skupin respondentů a zároveň ve všech 

hodnocených parametrech poslední místo. Hodnocení videí 2 a 3 bylo podobné a celkově 

bylo označeno vícekrát u skupiny tlumočníků. Monotónní intonace tedy dle závěrů Collados 

Aísové má negativní vliv na hodnocení kvality tlumočení. Ani skupiny právníků, ani skupiny 

tlumočníků si nepovšimly chyb, k nimž došlo ve videu 2.  

 

Verze tlumočení, v níž došlo k obsahovým chybám (nebylo tedy pochyb o tom, že 

byla kvalitativně horší než verze, v nichž byl obsah převeden bez posunů), byla hodnocena 

na srovnatelné úrovni s verzí, která chyby neobsahovala (a nebyla přednesena monotónně): 

„...una versión de calidad claramente inferior a la versión 3, consiguió un éxito equiparable 

a ésta, en ocasiones incluso superior.“ 
2
 (Collados Aís 1998: 250) 

 

Collados Aísová tedy potrdila tvrzení Kurzové, že „...listeners will be willing to 

complement discontinuities in the text by bringing in their own world knowledge, and 

reduced coherence will be tolerated as long as it does not interfere with 

communication.“ 
3
(Kurz 2002: 319)  

                         
2
 „...verze, která byla objektivně méně kvalitní než verze 3, byla s touto hodnocena srovnatelně. Při některých 

příležitostech byla dokonce hodnocena jako lepší.“ (Collados Aís 1998: 250) (překlad autorky DP) 

 
3 „...posluchači si souvislosti v textu doplní na základě svých všeobecných znalostí a snížená koherence textu 

tedy bude tolerována, pokud nebude bránit v komunikaci.“ (Kurz 2002: 319) (překlad autorky DP) 
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Závěry této studie se značně lišily od předcházejících výzkumů a experiment 

Collados Aísové se tak stal milníkem ve výzkumu kvality tlumočení. Proto jsme se rozhodli 

její experiment zopakovat na odlišné jazykové kombinaci
4
 a ověřit si, zda dospějeme ke 

stejným závěrům.   

 

2.2 Definice kvality tlumočení 

Co tedy obecně chápeme pod pojmem kvalita tlumočení? I přes množství výzkumů, 

které byly na toto téma provedeny, není v současné době možné dohledat jasně danou definici 

kvality tlumočení. 

 

 „Obsah pojmu nebyl jednoznačně vymezen.“ (Šteffl 2014: 4) Kvalita tlumočení je 

totiž pojem, který lze jen těžko uchopit. „Quality is an elusive concept. If ever there was 

one.“ 
5
 (Shlesinger 1997: 123) 

  

Jak je patrné z výzkumů kvality tlumočení, na jasné definice se neshodnou ani sami 

tlumočníci. Potvrzuje nám to následující citace převzatá z článku o kvalitě tlumočení, který 

byl publikován v bulletinu vydaném Mezinárodní asociací konferečních tlumočníků (AIIC, 

1979: 113, převzato z Gile 1995: 145 – 146):   

 „Senior members of AIIC, with a sigh and a smile, refer to the subject of quality as „the 

monster of Loch Ness“. They don´t mean to say that quality doesn´t exist. They feel that it gets 

talked about a lot, but that nobody has ever managed to catch (define) it for all the world to 

see and believe and that nothing can be done about it.  

The quality of an interpreter´s performance and the monster of Loch Ness have another 

feature in common: those who see it recognize it immediately. And interpreters instinctively, 

without having an official AIIC definition, agree on what is good quality and what isn´t.“ 
6
 

                         
4
 Collados Aísová pracovala s originálním projevem v němčině a následné simultánní tlumočení, které 

respondenti hodnotili, bylo provedeno do španělštiny. 

 
5
 „Kvalita je těžko uchopitelný koncept. Pokud nějaký koncept vůbec existuje.“ (Shlesinger 1997: 123) (překlad 

autorky DP) 

 
6
 „Starší členové AIICu hovoří o kvalitě – s povzdechem a s úsměvem – jako o lochnesské příšeře. Nechtějí tím 

říct, že kvalita neexistuje. Mají pocit, že se o kvalitě hodně mluví, ale nikdo ji ještě nezvládl zachytit (definovat) 

tak, aby ji všichni viděli a uvěřili v ní, a tuto situaci není možné změnit. Kvalita tlumočnického výkonu a 
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 Členové Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků tedy poznají, kdy je výkon 

kvalitní a kdy není. Nepanuje však mezi nimi shoda ohledně konkrétní podoby této kvality, 

stejně jako není nikdo schopen přesně popsat, jak vypadá lochnesská příšera (i když 

předpokládáme, že lochnesskou příšeru ještě nikdo skutečně neviděl, zatímco s kvalitním 

tlumočením se setkáváme každý den). 

 

Karla Déjean le Féalová popisuje standardy kvality pro členy AIICu následovně: 

„What our listeners receive through their earphones should produce the same effect on them 

as the original speech does on the speaker´s audience.“ 
7
(Déjean le Féal 1990: 155, převzato 

z Kurz 2002: 313)  Tato definice se nám zdá velice příhodná a přesná. Pojem „účinek“ 

(effect), totiž nespecifikuje kritéria, podle nichž by měla být kvalita hodnocena. Dosažení 

stejného účinku už je poté úkolem samotného tlumočníka. 

  

Podobnou definici kvality nalezneme také u Daniela Gila, který uvádí, že „La „qualité 

de l´interprétation“ mesure une prestation de service...“ 
8
 (Gile 1995: 146) Tlumočení je 

především služba, kterou tlumočník poskytuje svým klientům. Z toho důvodu je náročné 

kvalitu hodnotit a dojít ke shodě v rámci toho, co od tlumočení obecně požaduje samotný 

tlumočník, co vyučující a co posluchači.  

 

Tuto problematiku vhodně shrnuje Miriam Shlesingerová svým výrokem: „If quality is 

a function of the attainment of goals, and if the goal of interpreting is to satisfy the 

requirements of both speakers and listeners, then the attainment of these goals amounts to 

quality.“ 
9
 (Shlesinger 1997: 127) 

                                                                             

lochnesská příšera mají ještě jeden společný rys – ti, kdo ji viděli, ji okamžitě poznají. A aniž by tlumočníci měli 

oficální definici AIICu, instiktivně se shodnou na tom, co je a co není dobrá kvalita.“ (Gile 1995: 145 - 146) 

(překlad autorky DP) 

 
7
 „To, co naši posluchači slyší ve svých sluchátkách, by na ně mělo mít stejný účinek, jako měl originální projev 

na řečníkovo publikum.“ (Déjean le Féal 1990: 155, převzato z Kurz 2002: 313) (překlad autorky DP) 

 
8
 „'Kvalita tlumočení' měří poskytování služby...“ (Gile 1995: 146)  (překlad autorky DP) 

 
9
 „Pokud je kvalita závislá na dosažení daných cílů, a pokud cílem tlumočení je uspokojit požadavky mluvčího i 

posluchače, poté se dosažení tohoto cíle rovná kvalitě.“ (Shlesinger 1997: 127)  (překlad autorky DP) 
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 Můžeme tedy tvrdit, že základním cílem tlumočení je uspokojit našeho posluchače. 

Zde však vyvstává otázka, jestli posluchač sám ví, co to je kvalita tlumočení? A je nutné, aby 

věděl, co to je kvalita tlumočení?  

 Při tlumočnickém výkonu vstupuje do hry velké množství proměnných, které ovlivňují 

jak samotný tlumočnický výkon, tak i jeho vnímání jednotlivými posluchači (i takový 

zdánlivě podružný faktor, jakým je psychické a fyzické rozpoložení tlumočníka a posluchače, 

může mít na hodnocení kvality zásadní vliv). „Kvalitu tlumočení lze popsat a vyhodnotit jen 

pro daný konkrétní případ a závěry lze zobecňovat pouze s velkou dávkou obezřetnosti.“ 

(Šteffl 2014: 5) Aplikovatelnost výsledků jakéhokoliv výzkumu na obecné hodnocení kvality 

je velice problematická, což potvrzují i výzkumy v této oblasti, které sice dospěly 

k průkazným výsledkům, nedosáhly však naprosté shody.  

 

Výše uvedené řádky vzbuzují dojem, že kvalitu není možné zkoumat. Jak bychom 

mohli zkoumat pojem, který není přesně definován? Na základě jakých kritérií? Opak je však 

pravdou, což je patrné i z první kapitoly naší teoretické části, kde uvádíme přehled výzkumů 

v této oblasti. „Tyto obtíže s vymezením kvality a jejím hodnocením jsou však spíše teoretické 

než praktické (Ackermann, 1997), neboť kvalita tlumočení, jak bylo zmíněno výše, je 

předmětem hodnocení zcela běžně bez ohledu na to, zda jsme schopni ji přesně, objektivně a 

vyčerpávajícím způsobem definovat.“ (Šteffl 2014: 5) 

 

I přes absenci jasně dané definice kvality tlumočení je možné kvalitu zkoumat. Naše 

práce si neklade za cíl odpovědět na otázku, co je to kvalita tlumočení. Experiment, který 

realizujeme, je zacílen na porovnání toho, které tlumočení respondenti označí za nekvalitnější 

ve chvíli, kdy se budou muset rozhodnout mezi třemi různými výkony, z nichž ani jeden 

nebude perfektní ve všech parametrech, podle nichž se běžně kvalita tlumočení hodnotí.    
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2.3 Kvalita dle posluchače 

Jak jsme již zmínili, při hodnocení kvality tlumočení vstupuje do hry hned několik 

faktorů najednou. Hodnocení respondentů závisí na jejich věku, pohlaví, odbornosti a 

předchozích zkušenostech s tlumočením. Z předcházející kapitoly vyplývá, že posluchač je 

v rámci hodnocení kvality tlumočení klíčovým aktérem, jelikož tlumočení je služba a 

tlumočník by se měl vždy snažit uspokojit svého klienta. 

 

 V tomto bodě se většina teoretiků shoduje: „....the target-language receiver or listener 

must be seen as an essential element in the process.“ 
10

 (Kurz 2002: 323) 

„Seleskovitch (1989: 236) points out that interpretation should always be judged from the 

perspective of listener ... Déjean le Féal (1990: 155) concurs with her in saying that ... our 

ultimate goal must obviously be to satisfy the audience.“  
11

(Kurz 2002: 314) 

 

„Bühlerová formulovala hypotézu, že stejná kritéria, která jsou důležitá pro 

profesionální tlumočníky (zejména převedení významu originálu a logická koherence), budou 

důležitá i pro posluchače. I tento předpoklad byl později částečně vyvrácen studiemi 

zaměřenými na konečné uživatele tlumočení.“ (Šteffl 2014: 8)  

 

Někteří teoretikové však upozornili na to, že očekávání posluchačů jsou často velmi 

nerealistická. Začali se proto zasazovat o nahrazení pojmu „ideální kvalita“ termínem „kvalita 

za daných podmínek“. (Pöchhacker 1994c: 242, převzato z Pöchhacker 2004: 156) 

 

  Čeňková také tvrdí, že kvalitu by měl hodnotit samozřejmě klient, posluchač tlumočnického 

výkonu. Klade si však otázku, zda je publikum schopno hodnotit kvalitu tlumočení. (Čeňková 

1998: 57) 

 

                         
10

„Za hlavní součást procesu (tlumočení) musí být považován příjemce či posluchač v cílovém jazyce.“ 

(Kurz 2002: 323) (překlad autorky DP) 

 
11

 „Seleskovitchová (1989: 236) zdůrazňuje, že tlumočení by mělo být vždy hodnoceno z pohledu posluchače ... 

Déjean le Féalová (1990: 155) je s ní zajedno, když tvrdí, že... naším hlavním cílem musí být samozřejmě 

uspokojit publikum... “ (Kurz 2002: 314) (překlad autorky DP) 
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To samé, tedy že uživatelé nejsou dostatečně citlivými hodnotiteli věrnosti a jazykové 

správnosti, potvrdil i Gile, který provedl několik různých studií a vyjádřil své přesvědčení o 

tom, že je nutné zkoumat kvalitu tlumočení za pomoci různých kombinovaných přístupů. 

(Pöchhacker 2004: 156) 

 

„Pour G. Ilg (1988), un interprète n´évalue pas un collègue comme le ferait un 

délégué.“ 
12

 (Gile 1995: 152) Hodnocení laického posluchače bude jiné než hodnocení 

profesionálního tlumočníka, který ví, na jaké faktory se má při poslechu tlumočnického 

výkonu soustředit. 

 

„Kvalita tlumočení je také vnímána rozdílně dle toho, kdo ji hodnotí – posluchači, či 

klient, který tlumočení objednal, kolegové, pedagogové či členové zkušebních komisí, nebo 

samotný tlumočník. Každý z těchto subjektů má totiž jiná očekávání, a hodnocení je proto 

vždy subjektivní. Na kvalitu tlumočnického výkonu, tedy na produkt, má navíc vliv mnoho 

dalších faktorů (možnost přípravy, pracovní podmínky, výchozí text a jeho kvalita apod.), 

které nelze vždy plně kontrolovat...“ (Šteffl 2014: 6)  

 

Miriam Shlesingerová rozlišila tři hlediska, dle nichž by měla být hodnocena kvalita 

tlumočení: The market perspective, The research perspective a The didactic 

perspective
13

(Shlesinger 1997: 126) (volně přeloženo jako hledisko klienta, hledisko 

výzkumu a hledisko výuky). V rámci definice hlediska klienta si Shlesingerová klade otázku: 

„Do our clients know what´s good for them? What do they expect, and what will make them 

happy with the service and product we provide?“ 
14

 (Shlesinger 1997: 126) Tlumočník 

pracuje často každý den pro jiného klienta a nemůže si tedy být jistý, co přesně jeho klient 

očekává, a s jakým výkonem bude spokojen. Předem to určitě neví ani sám klient (v případě, 

že si tlumočení jako službu objednává poprvé v životě).  

 

                         
12

 „G. Ilg (1988) tvrdí, že tlumočník nehodnotí svého kolegu tak, jak by ho hodnotil delegát.“ (Gile 1995: 152) 

13
 Výukové hledisko bude podrobněji rozebráno v následující kapitole Hodnocení kvality.  

 
14

 „Vědí naši klienti, co je pro ně dobré? Co očekávají? S jakou službou a produktem, který jim poskytneme, 

budou spokojeni?“ (Shlesinger 1997: 126) 
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Kvalita tlumočení je bezpochyby závislá na hodnocení posluchače. „La qualité du 

travail en interprétation est donc fonction non seulement de contraintes affectant sa 

faisabilité, mais aussi des normes de l´observateur.“ (Gile 1995: 151) 

 

 Pokud tedy připustíme, že hlavním a nejdůležitějším hodnotitelem kvality tlumočení je 

samotný posluchač, setkáme se najednou s celou řadou faktorů, které budou hodnocení 

jednotlivými posluchači ovlivňovat: „Les grandes divergences observées dans les études ... 

peuvent être attribuées à différents facteurs, notamment aux différences entre les groupes 

d´utilisateurs, qui permettraient d´expliquer des résultats aparemment surprenants.“ 
15

 

(Gile 1995: 156)  

 

 Posluchač totiž není jednoznačně definovatelný pojem. Posluchačem je při každé 

příležitosti někdo jiný. A tento posluchač má také svoje očekávání, své standardy kvality, své 

zkušenosti, své znalosti a svůj vlastní názor. Všechny tyto parametry mají vliv na to, jak bude 

hodnotit kvalitu vyslechnutého tlumočení.  

 

Nejvýznačnějším přínosem v této oblasti byl výzkum Ingrid Kurzové
16

, která došla 

k závěrům, že různé skupiny hodnotitelů mají různé expektace. Ve svém výzkumu 

analyzovala sebrané dotazníky od tří různých skupin uživatelů, které nechala hodnotit prvních 

osm kritérií z dotazníku Hildegundy Bühlerové, a poté je porovnala s výsledky tlumočníků 

AIICu. Skupiny respondentů, které do své studie zahrnula, byli lékaři, inženýři a delegáti 

Rady Evropy (RE).  

 

Skupiny respondentů se v několika bodech dotazníku shodly na důležitosti 

jednotlivých kritérií. Všechny například pokládaly za nejdůležitější kritérium převedení 

smyslu originálního projevu (sense consistency with original message). Jediní delegáti RE 

považovali za ještě důležitější kritérium užívání správné terminologie (correct terminology). 

Tento překvapivý výsledek Kurzová vysvětluje tím, že „...the meetings of international 

                         
15

 „Velké nesrovnalosti, s nimiž jsme se ve studiích setkali, ... můžeme přisuzovat různým faktorům, především 

rozdílům mezi skupinami posluchačů. Tyto rozdíly by nám umožnily vysvětlit zdánlivě překvapivé výsledky.“ 
(Gile 1995: 156) (překlad autorky DP) 

 
16

 Conference Interpretation: Expectation of different user groups: 2002. In: Pöchhacker, F., Shlesinger, M. The 

Interpreting Studies Reader. London: Routledge, s. 312-325. Článek byl publikován již v roce 1993 v The 

Interpreters' Newsletter, No. 5, s. 13-21.  
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organizations are very often devoted to a discussion of documents which delegates have had 

time to study in advance. Consequently, they are used to a specific terminology which they 

expect to be hearing during the conference as well.“ 
17

 (Kurz 2002: 320)   

 

Plynulost projevu (fluency of delivery) byla nejdůležitější také pro delegáty RE. 

Kurzová tuto odchylku vysvětluje tím, že delegáti se zajímali především o diskusi a její 

průběh. Nesouvislé tlumočení by je tedy v diskusi zdržovalo.  

 

Velké rozdíly v hodnocení jednotlivými skupinami se ukázaly u kritéria gramatické 

správnosti (correct gramatical usage). Pro tlumočníky byl tento parametr výrazně důležitější 

než pro tři zbývající skupiny. Kurzová tuto odchylku vysvětluje tvrzením, že porušení 

gramatických pravidel nemusí nutně narušovat srozumitelnost projevu.  

 

Všechny skupiny poté shodně označily přízvuk (native accent) za nejméně důležité 

kritérium při hodnocení kvality tlumočení.  

 

Důležitým tvrzením pro náš výzkum je především následující výrok Ingrid Kurzové 

týkající se odlišných potřeb a očekávání specifické skupiny uživatelů: „It may be expected 

than in other situations – e.g. when interpreting for the media – listeners will rank fluency of 

delivery higher.“ 
18

(Kurz 2002: 322) Skutečně tedy záleží na tom, co přesně posluchač v dané 

situaci od tlumočníka očekává.  

 

 Výzkumy, které byly v oblasti hodnocení kvality tlumočení provedeny, a výše 

uvedené citace předních světových teoretiků v oblasti tlumočení se shodují na tom, že tím, 

kdo by měl hodnotit kvalitu tlumočení, je posluchač, cílový klient, pro nějž je tlumočení 

určeno. 

 

Proto i v našem výzkumu to bude právě cílový posluchač, kdo bude hodnotit 

jednotlivé videonahrávky. 

                         
17

 „.. setkání mezinárodních organizací jsou velmi často věnována diskusi podkladů, které si delegáti mohli 

předem nastudovat. V důsledku této přípravy jsou poté zvyklí na určitou terminologii a očekávájí, že se s ní 

setkají také v průběhu konference.“ (Kurz 2002: 320)  (překlad autorky DP) 

 
18

 „Můžeme však očekávat, že v odlišných situacích, například při tlumočení pro média, budou posluchači 

hodnotit plynulost projevu jako důležitější kritérium.“ (Kurz 2002: 322) (překlad autorky DP) 
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Z výše uvedených informací však také vidíme, že zatím nedošlo k jasným závěrům 

ohledně toho, jaká očekávání mají jednotlivé skupiny posluchačů a jak se tyto jejich 

expektace promítají do jejich hodnocení. Jisté je, že rozdíly v očekáváních mezi jednotlivými 

skupinami existují.  

 

V naší práci se pokusíme simulovat vytvoření tří skupin respondentů v rámci 

základního výzkumu a dvou skupin (respektive čtyř skupin) v rámci kontrolního výzkumu, 

abychom se pokusili zjistit, jakým způsobem se promítne odlišnost daných skupin a jejich 

předpokládaných očekávání do jejich hodnocení konkrétního tlumočnického významu.  
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2.4 Hodnocení kvality 

I přes to, že v současné době zatím neexistuje přesná definice toho, co je kvalita 

tlumočení, je kvalita tlumočnického výkonu neustálým předmětem hodnocení. V naší práci se 

zaměříme především na to, jak hodnotí kvalitu tlumočení vyučující, sami studenti a především 

hodnotící komise u závěrečných zkoušek z tlumočnických dovedností.  

 

Shlesingerová tvrdí, že cílový text by měl být vždy zkoumán na třech rovinách: 

„The target text should be examined on three levels: 

Intertextually – a comparison of the source text and the target text, based on similarities and 

differences. 

Intratextually – as a product in its own right, based on its acoustical, linguistic and logical 

features. 

Instrumentally – as a customer service, based on the target text´s usefulness and 

comprehensibility. (E.g., a text that is overly rapid may be judged as lacking in quality in 

instrumentál terms, even though it is inter- and intratextually adequate.)“
19

 

(Shlesinger 1997: 128) 

 

Pro účely našeho experimentu bude stěžejní především rovina intratextuální a 

instrumentální. Mezi teoretiky se však ozývají hlasy, které doporučují neopomíjet rovinu 

intertextuální: „Kalina navrhuje, vedle zvážení splnění všech vnějších podmínek zejména ve 

dvou prvních fázích (pre-process a peri-process), vyhodnocovat samotný tlumočnický výkon 

nikoli jako samostatný text, ale vždy v poměru ke kvalitám textu výchozího.“ (Šteffl 2014: 12) 

 

Stejný názor zastává i Bühlerová, která zároveň upozorňuje na to, že posluchači běžně 

nemají možnost porovnat originální projev s tlumočením, a tím pádem je pro ně hodnocení na 

intertextuální rovině nemožné: „the quality of interpretation can only be judged by 

comparison with the original (...) delegates do not normally know the original and its quality 

                         
19

 „Cílový text by měl být zkoumán na třech rovinách: Intertextuální – porovnání výchozího a cílového textu 

založené na podobnostech a rozdílech. Intratextuální – jako vlastní produkt založený na akustických, 

lingvistických a logických faktorech. Instrumentální – jako služba zakáznikovi založená na užitečnosti a 

srozumitelnosti cílového textu. (Např. projev, který je přednesen vysokou rychlostí, muže být hodnocen jako 

méně kvalitní na instrumentální úrovni, i když bude adekvátní v rovině intertextuální i intratextuální).“ 

(Shlesinger 1997: 128) (překlad autorky) 
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and are therefore likely to judge the quality of interpretation by (...) superficial criteria.“ 
20

 

(Bühler, 1986: 233, převzato ze Šteffl 2014: 8) 

 

Intertextuální rovina také bývá stěžejním hodnotícím kritériem u mnoha závěrečných 

zkoušek z tlumočení. Například v rámci konsorcia EMCI
21

 (European Master's in Conference 

Interpreting), má hodnocení správného převedení obsahu původního projevu vyšší bodové 

hodnocení než ostatní parametry. Certifikát EMCI je možné získat na 12 tlumočnických 

školách v Evropě. Každá instituce si sama nastavuje hodnocení a bodování u závěrečných 

zkoušek. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hodnotí u závěrečných zkoušek tyto aspekty: 

- převedení obsahu, stylu a smyslu (protismysl, posuny, vynechávky, doplnění, přesnost, 

návaznost...) 

 - formální stránka/prezentace (jasnost, komunikace s klientem, oční kontakt, rychlost 

projevu, plynulost...) 

 - jazyková stránka (gramatická správnost, syntax, registr)  (Šteffl 2014: 23) 

 

„Při hodnocení tlumočníkova výkonu je vždy zohledňována obtížnost výchozícho 

projevu (koeficient obtížnosti). Pokud jde o relativní význam jednotlivých kritérií, studenti 

mohou získat za první obsahové kritérium až 10 bodů, za ostatní dvě kritéria po 5 bodech. 

Z toho vyplývá, že větší důležitost pro hodnocení kvality má právě správné převedení 

obsahu.“ (Šteffl 2014: 24) 

 

 Vidíme tedy, že v případě, kdy je hodnotitel obeznámen s výchozím projevem a plně 

mu rozumí, je intertextuální rovina hodnocení tou nejdůležitější.  

 

 S podobnými kritérii hodnocení se setkáme také u největšího současného 

zaměstnavatele tlumočníků, Evropské unie. Největší množství tlumočníků působí u Evropské 

komise (DG SCIC) a u Evropského parlamentu (DG INTE).  

 

                         
20

 „kvalita tlumočení může být hodnocena pouze na základě porovnání s originálem (...) delegáti však originální 

projev a jeho kvality běžně neznají a uchylují se tedy k hodnocení kvality tlumočení na základě (...) povrchních 

kritérií.“ (Bühler, 1986: 233, převzato z Šteffl 2014: 8) (překlad autorky DP) 

 
21

 http://www.emcinterpreting.org (2.1.2015) 

http://www.emcinterpreting.org/
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 Tlumočníci se v rámci EU hodnotí navzájem dle následujících aspektů: „Kritéria jsou 

rozdělena na „obsahová“ (přesnost, úplnost, jasnost, koherence), „jazyková“ (styl a registr, 

syntax, terminologie) a na „prezentaci“ (rytmus a plynulost, komunikační schopnosti, dikce).“ 

(Šteffl 2014: 21) 

 I zde tedy vidíme, že intertextuální rovina hodnocení zaujímá v kvalitě tlumočníkova 

výkonu velmi důležitou pozici.  

 

 Nejinak je tomu také u státních závěrečných zkoušek magisterského studia tlumočení, 

kde jsou hodnocena tři obdobná kritéria: 

A. Přenos obsahu, stylu, významu a funkce výchozího sdělení. 

B. Formální a komunikativní stránka výkonu.  

C. Správné užívání jazykových prostředků. (Čeňková 1999: 34) 

 

 Studenti tlumočení se však v rámci výuky hodnotí také sami navzájem. Při tomto 

hodnocení je důraz kladen na tři následující aspekty: 

Obsah – funkční, komunikační a pragmatická ekvivalence, smyslové posuny, vynechávky, 

protismysly, přidávání informace, terminologická nepřesnost, chyby ve jménech a číslech.   

Prezentace – komunikační aspekt, příliš vysoká rychlost projevu, nadměrné pauzy a hezitační 

zvuky, opakování, nepříjemná a nesprávná intonace. 

Jazykové chyby – morfosyntaktické, lexikální a stylistické. (Čeňková 1998: 59) 

 

 Pro účely referátu na mezinárodním sympoziu v Lodži v roce 1996 také Čeňková 

provedla výzkum mezi studenty Ústavu tranlatologie. Studenti pětiletého magisterského 

oboru měli za úkol definovat kvalitní tlumočení. Metodologie byla odlišná pro studenty 

nižších a vyšších ročníků.  

 

 Vzhledem k tomu, že studenti prvního a druhého ročníku ještě neměli dostatečné 

zkušenosti s profesionálním tlumočení, hodnotili simultánní tlumočení, s nímž se někdy 

setkali v televizním nebo rozhlasovém vysílání. Měli uvést, co je na tlumočení rušilo, co by 

tlumočníkovi vytknuli.   

 

 Ve svých odpovědích studenti nejvíce kritizovali tlumočníkovy řečnické kvality a 

formální stránku jeho projevu. Negativně hodnotili tedy například nepřirozenou či monotónní 
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intonaci, přehnanou gestikulaci, nesprávné členění projevu, příliš dlouhé pauzy, hezitační 

zvuky a nedokončené věty.  

 

 Kritika v rámci přenosu významu se týkala například toho, že tlumočník ve svém 

projevu příliš zjednodušuje. Studenti si dále povšimli smyslových posunů i protismyslů, 

doslovného překladu cizích konstrukcí či nešikovných obratů v mateřském jazyce. Studenti 

také tlumočníkům vytýkali nedostatečnou znalost daného tématu či reálií dané země, což 

vedlo k nesprávnému převodu jmen, termínů, zkratek a také k nadměrnému opakování 

informací a opravám v projevu.  

 

 Studenti třetího, čtvrtého a pátého ročníku měli opačný úkol, a to definovat, co je pro 

ně dobré tlumočení. Ve všech odpovědích bylo zdůrazněno tlumočení jako akt komunikace. 

Podle studentů by měl dobrý tlumočník být nástrojem komunikace, měl by předat sdělení a 

zároveň pronášet koherentní, jasný, na poslech příjemný projev. Zároveň by tlumočník měl 

užívat správnou terminologii, svědomitě si připravit téma, jež bude tlumočit, a v neposlední 

řadě měl by mít rozsáhlé všeobecné znalosti. (Čeňková 1998: 62) 

 

Vzhledem k tomu, že studenti tlumočení jsou si stejně jako profesionální tlumočníci 

vědomi všech existujících úskalí, která tlumočníkova práce obnáší, zdají se být na teoretické 

úrovni velice přísnými soudci. V reálné situaci, kdy mají ohodnotit výkon svého kolegy, je 

však znalost těchto úskalí vede k mírnějšímu hodnocení, neboť si uvědomují, na co všechno 

se tlumočník při svém výkonu musel soustředit.  

 

Tuto situaci jsme sami zažili při studiu na Ústavu translatogie. Při hodnocení výkonu 

kolegy, který právě dotlumočil, se zdá jednodušší vyjádřit se k formální stránce jeho projevu. 

Naopak v situaci, kdy má být člověk sám hodnocen, raději slyší, že jeho prezentace byla na 

výborné úrovni, ale že se dopustil určité obsahové chyby. 
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2.5 Teoretická východiska pro náš výzkum 

 Hodnocení kvality tlumočnického výkonu je oblast bohatá na různé názory a tvrzení. 

Ve výše uvedených kapitolách jsme se snažili zodpovědět otázku, co je to kvalita tlumočení, 

jak je možné ji hodnotit a jak ji vnímá posluchač.  

 

 Tyto body jsou stěžejní pro naši empirickou část. Níže tedy uvádíme přehled 

nejdůležitějších citací, které nám poslouží při formulování naší výchozí hypotézy. 

 

V přehledu vybraných výzkumů jsme shledali, že posluchač od kvalitního tlumočení 

očekává především obsahovou věrnost, ale „tlumočnický výkon, který je „kvalitní“ co do 

obsahu a převedení smyslu, ještě nemusí splňovat očekávání klientů.“ (Šteffl 2014) 

 

 Jedním z důležitých faktorů kvality tlumočení je totiž také jeho prezentační stránka. 

„La présentation, à savoir le contact avec l´auditoire, est un aspect également très important 

surtout pour la consécutive et la traduction à vue.“ 
22

 (Čeňková 1999: 34) 

 

 Důležitost správně odvedené prezentace při tlumočení potvrzuje i následující citace ze 

studie Daniela Gila: „La Comission de la recherche de l´AIIC a lancé une importante étude 

par questionnaire sur la qualité. A titre de préparation, au cours de l´année 1992, plusiers 

membres ont réalisé des interviews en demandant essentiellement aux délégués ce qu´ils 

attendaient de l´intépretation et ce qui les gênait dans l´interprétation. Dans la seule série 

relativement importante (22 personnes), réalisée par une étudiante lors d´une conférence sur 

la ville de Berlin dans un centre culturel à Paris, le principal „irritant“ apparu portait sur la 

qualité prosodique de l´interprétation, alors que la correction terminologique et la correction 

linguistique du discours en langue d´arrivée n´ont pas été mentionnées.“ 
23

 (Gile 1995: 165)  

                         
22

 Prezentace a kontakt s publikem je velmi důležitým aspektem především u konsekutivního tlumočení a 

tlumočení z listu.“ (Čeňková 1999: 34) (překlad autorky DP) 

 
23

 „Výzkumná komise AIICu provedla významné dotazníkové šetření na téma kvality. V rámci přípravné fáze 

v průběhu roku 1992 uskutečnilo několik členů rozhovory s delegáty, od nichž zjišťovali, co očekávají od 

tlumočníkova výkonu a co je při tlumočení ruší. V jediné poměrně významné studii (22 respondentů), která byla 

realizována studentkou tlumočení u příležitosti konference o Berlíně v jednom pařížském kulturním centru, byla 

za hlavní „rušivý element“ označena prozodická kvalita tlumočení. Terminologická a jazyková správnost 

projevu v cílovém jazyce zmiňována nebyla.“ (Gile 1995: 165) (překlad autorky DP)  
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 Je to tedy právě prezentační stránka tlumočení, která posluchačům nejvíce „vadí“. 

K tomuto hodnocení dochází proto, že posluchači většinou nejsou schopni řádně posoudit 

obsahovou správnost projevu v cílovém jazyce, jelikož projevu v jazyce výchozím 

nerozuměli: „Contrairement à la fidélité informationnelle, la qualité de la voix, de la prosodie 

et de l´expression faciale et gestuelle de l´interprète se laissent généralement évaluer assez 

facilement par tous les acteurs qui ont la possibilité technique d´écouter et de voir l´inteprète, 

qu´ils comprennent ou non les langues de départ et d´arrivée. En revanche, la qualité de la 

langue et la clarté de l´expression ne peuvent être évaluées correctement que par les 

personnes qui ont une maîtrise suffisante du sujet et de la langue d´arrivée.“ 
24

 

(Gile 1995: 156) 

 

Gile ve své práci dále rozvádí koncept delegátů, kteří poslouchají pouze tlumočení 

v cílovém jazyce, a hovoří o nich následovně: „Ces délégués, les véritables destinataires de 

l´interprétation, n´ont pas en principe une compréhension suffisante de la langue de départ 

pour écouter le discours original. En principe, ils ne peuvent donc pas juger de l´intégrité 

informationnelle du discours de l´interprète. En revanche, ils peuvent y déceler certaines 

erreurs manifestes, quand le discours en langue d´arrivée leur semble incompatible avec ce 

qu´ils savent du sujet et de l´orateur.“ 
25

 (Gile 1995: 153)  

 

 Tuto tezi potvrzuje a dále rozvádí i Miriam Shlesingerová, když říká, že „… the 

listener is lacking one of the most crucial means of assessing quality: an understanding of the 

source message. Thus, for example, smooth delivery may create the false impression of high 

quality when much of the message may in fact be distorted or even missing. On the other 

hand, a listener may misjudge a very faithful rendering as flawed when in fact it is the source 

that accounts for its shortcomings.“ 
26

 (Shlesinger 1997: 127) 

                         
24

 Narozdíl od věrnosti významu jsou kvalita hlasu, prozódie, výraz a gesta tlumočníka jednoduše 

hodnotitelnými aspekty, které mohou posuzovat všichni zúčastnění, kteří tlumočníka vidí a slyší, nehledě na to, 

zda znají výchozí i cílový jazyk. Kvalita jazyka a jasnost mohou být naopak správně posuzovány pouze těmi, 

kdo mají dostatečnou znalost tématu a cílového jazyka.“ (Gile 1995: 156) (překlad autorky DP) 

 
25 Tito delegáti, skuteční adresáti tlumočení, nemají většinou dostatečnou znalost výchozího jazyka na to, aby 

mohli projev poslouchat v původním znění. Nemohou tedy hodnotit informační přesnost tlumočníkova projevu. 

Mohou však v projevu odhalit určité chyby, a to ve chvíli, kdy jim projev v cílovém jazyce nesouhlasí s tím, co 

vědí o daném tématu a řečníkovi.“ (Gile 1995: 153) (překlad autorky DP) 

 
26 „Posluchači chybí jeden z klíčových parametrů pro hodnocení kvality: porozumění výchozímu sdělení. Proto 

je možné, že například plynulý projev vytvoří klamné zdání vysoké kvality, i když velká část sdělení je ve 

skutečnosti zkreslena či dokonce opomenuta. Na druhou stranu může posluchač nesprávně posoudit velice věrné 
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 Její tvrzení o tom, že zdařilá prezentace vede k mylnému dojmu vysoké kvality, i když 

obsahová stránka projevu není v souladu s originálním zněním, bude pro náš výzkum klíčová. 

„ … selon K. Varantola (1980), on dit souvent qu´un interprète parlant d´un ton agréable et 

assuré peut tromper son monde.“ 
27

 (Gile 1995: 152) Příjemné a sebejisté vystupování tedy 

může také vést k mylnému dojmu vysoké kvality tlumočení.  

 

 Jak ve svém výzkumu potvrdila Collados Aísová (Collados Aís 1998: 233), posluchači 

si nepovšimnou nesprávného převedení smyslu výchozího projevu, což potvrzuje i Kurzová, 

která uvádí, že: „Minor discontinuities frequently go unnoticed, and listeners normally 

exercise greater tolerance and supply additional material from their own stored knowledge 

whenever necessary.“ 
28

 (Kurz 2002: 320) 

 

 Výzkum Collados Aísové také potvrdil, že monotónní intonace má negativní dopad na 

hodnocení kvality (Collados Aís 1998: 232).  „Určité kritérium v žebříčku důležitosti méně 

významné (například intonace), může totiž v případě, že je jeho intenzita vysoká (velmi špatná 

intonace), výrazně ovlivnit kritéria, která jsou naopak pro celkovu kvalitu tlumočení 

považovaná za zásadní (například zachování významu originální promluvy).“ 

(Šteffl 2014: 14) Pokud tedy dojde k situaci, že tlumočení se v rámci jednoho kritéria ocitne 

na samém extrému proveditelnosti, může dojít k tomu, že toto kritérium ovlivní celkové 

vnímání kvality tlumočení či hodnocení dalších kritérií, u nichž objektivně k žádnému 

vychýlení z normy nedošlo.  

 

 

 

                                                                             

tlumočení i přesto, že nedostatky se objevovaly již v původním projevu.“ (Shlesinger 1997: 127) (překlad 

autorky DP) 

 
27

 „Podle K. Varantoly (1980) je časté tvrzení, že tlumočník, který hovoří příjemným a sebejistým hlasem, může 

své publikum oklamat.“  (Gile 1995: 152) (překlad autorky DP) 

 
28

 „Méně závažných chyb si posluchači často nevšimnou. K těmto pochybením jsou tolerantnější a kdykoliv je to 

třeba, doplní informaci na základě svých vlastních znalostí.“ (Kurz 2002: 320) (překlad autorky DP) 
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2.6 Hypotéza 

Na základě výše shrnutých poznatků se v našem experimentu pokusíme ověřit 

hypotézu, kterou ve svém výzkumu potvrdila Ángela Collados Aísová (1998), a sice že 

respondenti budou jako kvalitnější tlumočení vnímat formálně precizní výkon přednesený 

poutavě i přes to, že bude obsahovat určité logické nesrovnalosti.  

 

 Na základě výroku Shlesingerové (1997) předpokládáme, že dobrá formální stránka 

projevu může vytvořit klamné zdání kvality i přesto, že nedošlo k úplnému převedení smyslu 

sdělení.  
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

 V empirické části naší práce popíšeme experiment, který jsme realizovali, 

vyhodnotíme jeho výsledky a shrneme závěry. Cílem empirické části je ověření závěrů 

výzkumu Ángely Collados Aísové a naší hypotézy, že prezentační stránka tlumočení má větší 

vliv na hodnocení kvality ze strany posluchače než logické nesrovnalosti ve vyslechnutém 

projevu.  

  

3. 1. Experiment 

K realizaci našeho experimentu nás inspirovaly dosavadní výzkumy v oblasti kvality 

tlumočení, které zatím nedospěly k jednoznačenému závěru ohledně kritérií, jež nejvíce 

ovlivňují hodnocení kvality tlumočení. 

 

V našem výzkumu budeme hodnocení kvality zkoumat pouze na intratextuální a 

instrumentální úrovni (dle modelu Shlesingerové). Nebudeme se věnovat teoretickému 

zkoumání očekávání jednotlivých skupin respondentů (jako Kurzová či Collados Aísová). 

 

3.1.1 Popis experimentu 

Experiment, jenž byl proveden v rámci této diplomové práce, je založen na hodnocení 

devíti uměle vytvořených tlumočnických výkonů. Tlumočnice
29

 měla k dispozici texty 

projevů
30

 i jejich zvukovou nahrávku, ve stejné chvíli jí byly oznámeny také parametry, podle 

nichž má text konsekutivně převést.    

 

Tlumočnice měla dostatek času prostudovat si projev i modifikace, které měla za úkol 

v každém svém výkonu provést. Předem si mohla připravit také tlumočnický zápis.  Následně 

byly její upravené tlumočnické výkony nahrány na snímací kamerové zařízení ZOPO C2 ve 

výukových prostorách Ústavu translatologie, které nám byly k realizaci experimentu 

                         
29

 Výběr tlumočnice a informace o ní jsou předmětem kapitoly 3.1.3. 
30

 Výběr projevů a jejich popis jsou předmětem kapitoly 3.1.4. 
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propůjčeny. Pořízený audiovizuální materiál byl poté rozeslán jednotlivým respondentům
31

 

k ohodnocení kvality.  

 

Tlumočnice měla za úkol převést tři různé projevy, označené písmeny A, B a C,  třemi 

různými variantami (1, 2 a 3). Naše tlumočnice tedy vytvořila celkem devět videonahrávek.  

 

Ve variantě číslo jedna tlumočnice u všech tří projevů kompletně a správně převedla 

obsah původního projevu, její prezentace však nebyla příjemná, s publikem neudržovala oční 

kontakt, dopouštěla se zpětných korekcí a hezitačních zvuků a mluvila rychlým tempem.  

 

Ve druhém tlumočnickém výkonu se již tlumočnice dopustila dvou obsahových 

posunů, výrazně však vylepšila prezentační stránku svého výkonu.  

 

Ve třetím tlumočení se poté tlumočnice oproti původnímu obsahu prohřešila ještě více, 

prezentace a celkové formální provedení však bylo na velmi vysoké, téměř perfektní úrovni, 

to znamená, že tlumočnice mluvila plynule, příjemnou rychlostí, správně intonovala a 

segmentovala svůj projev.  

 

Celkově bylo podle těchto parametrů vytvořeno devět nahrávek označených pracovně 

A1, A2, A3; B1, B2, B3 a C1, C2, C3, kde písmena označují daný text a čísla danou variantu, 

tzn. tlumočnický výkon dle výše modifikovaných parametrů. 

 

V závislosti na výše popsané hypotéze tedy předpokládáme, že respondenti budou za 

nejkvalitnější výkon považovat variantu 3, a to u všech tří textů.   

 

                         
31

 Skladba respondentů je předmětem kapitoly 3.1.8. 
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3.1.2 Seskupení nahrávek a rozesílání respondentům 

 Při hodnocení nahrávek jsme se snažili o co největší transparentnost a validitu. 

Každému respondentovi byla zaslána sada tří nahrávek seskupená tak, aby obsahovala vždy 

všechny texty a zároveň všechny varianty. Každý respondent obdržel svou unikátní sadu videí 

v daném pořadí proto, abychom mohli vyloučit zkreslení výsledků výzkumu pořadím daného 

videa v rámci své trojice. 

 

 Pro dosažení co největší objektivity byly nahrávky sestaveny podle následujícího klíče 

tak, aby bylo možné vytvořit všechny existující kombinace: 

 

A – B – C  1 – 2 – 3  

A – C – B  3 – 2 – 1  

B – A – C   2 – 1 – 3  

B – C – A  1 – 3 – 2  

C – B – A  2 – 3 – 1  

C – A – B  3 – 1 – 2  
Tabulka č. 1: Klíč k seskupení videonahrávek do trojic určených k hodnocení. 

 

  

Každý respondent tedy hodnotil tři nahrávky, mezi nimiž vždy figurovala varianta 1, 2 

a 3 a zároveň i text A, B a C. Dle výše uvedeného klíče bylo sestaveno třicet šest možných 

kombinací. Zároveň bylo určeno pořadí, v němž mají hodnotitelé projevy vyslechnout. 

 

Každá nahrávka se v tabulce vyskytuje celkem dvanáctkrát, čtyřikrát v prvním, 

druhém i třetím sloupci. Pro lepší orientaci a možnost ověření lze zkontrolovat na příkladu 

nahrávky A1, která je v tabulce uvedena červenou barvou a tučně.  
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A1 B2 C3 

A3 B2 C1 

A2 B1 C3 

A1 B3 C2 

A2 B3 C1 

A3 B1 C2 

A1 C2 B3 

A3 C2 B1 

A2 C1 B3 

A1 C3 B2 

A2 C3 B1 

A3 C1 B2 

B1 A2 C3 

B3 A2 C1 

B2 A1 C3 

B1 A3 C2 

B2 A3 C1 

B3 A1 C2 

B1 C2 A3 

B3 C2 A1 

B2 C1 A3 

B1 C3 A2 

B2 C3 A1 

B3 C1 A2 

C1 B2 A3 

C3 B2 A1 

C2 B1 A3 

C1 B3 A2 

C2 B3 A1 

C3 B1 A2 

C1 A2 B3 

C3 A2 B1 

C2 A1 B3 

C1 A3 B2 

C2 A3 B1 

C3 A1 B2 

Tabulka č. 2: Seskupení nahrávek k hodnocení. 
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 Každá trojice je jedinečná a byla ohodnocena právě jedním respondentem, celkově 

jsme tedy oslovili třicet šest hodnotitelů tvořících tři skupiny dle svého zaměření. 

Respondenty jsme kontaktovali elektronickou poštou a kromě své unikátní trojice nahrávek 

obdrželi také dotazník vytvořený v programu Word.  

 

 Respondenti měli k dispozici pouze videonahrávky tlumočnických výkonů, nikoliv 

originální text. Nemohli tedy porovnat obsahovou správnost
32

 s originálním projevem. 

 

3.1.3 Tlumočnice 

 Tlumočnice se experimentu zúčastnila ve svém volném čase a bez nároku na honorář. 

Jednalo se o studentku Ústavu translatologie, která za sebou v dané době již měla úspěšně 

vykonanou státní magisterskou zkoušku z konsekutivního i simultánního tlumočení 

z francouzštiny a ze španělštiny. 

    

3.1.4 Výchozí texty 

 Projevy, z nichž jsme pořizovali konsekutivní tlumočení a následně nahrávky pro náš 

experiment, jsme si vypůjčily z databáze projevů Evropské unie 

http://www.multilingualspeeches.eu/scic/portal/index.html?project=true
33

.  

 

 Hlavním kritériem výběru bylo téma a délka projevu. Všechny tři projevy jsou 

nahrány ve francouzštině, jedná se o náročnost „beginner“ (po úrovni „basic“ druhá nejnižší), 

jsou proneseny rodilými mluvčími a věnují se obecnému, ne příliš specializovanému tématu. 

Jejich délka se pohybuje okolo čtyř a půl až pěti minut.  

                         
32

 Obsahové posuny v projevech jsou předmětem kapitoly 3.1.6. 
33

 Projevy byly z této webové stránky staženy v květnu 2014.  

http://www.multilingualspeeches.eu/scic/portal/index.html?project=true
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3.1.5 Transkripce výchozích textů 

 Transkripce originálních projevů byla v době experimentu k dispozici pouze k jedné 

z vybraných nahrávek, k videu číslu 4434 L'eau potable. Přepis nahrávky jsme pro účely 

našeho výzkumu ještě zpřesnili. 

 

 Přepisy dalších dvou použitých projevů nebyly na stránkách Evropské unie 

k dispozici, vytvořili jsme je proto sami.  

 

TEXT A: 

L'eau potable, 4minuty 30 sekund (videonahrávka číslo 4434) 

 

Mesdames, Messieurs. Il y a un grand paradoxe dans notre monde. Notre planète, la Terre, est 

constituée de 75% d'eau. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle souvent la planète bleue. 

Pourtant, dans certaines régions du monde, la population souffre terriblement du manque 

d'eau. Comment est-ce possible. A première vue, comme je vous le disais, cela peut sembler 

paradoxal. Tout s'explique bien entendu quand on sait que la plupart de l'eau que nous 

trouvons sur Terre est en réalité de l'eau de mer, donc pas de l'eau potable. Cette eau là, l'eau 

potable, n'est pas disponible en très grande quantité. C'est une ressource rare. Donc, précieuse. 

Donc, a économiser. Le manque d'eau potable va poser de plus en plus de problèmes sur la 

planète. Pour deux grandes raisons. Premièrement, évidemment, la croissance 

démographique. Nous allons passer de 7 milliards d'habitants en 2012 à plus de 11 milliards 

vers 2100; et toutes ces personnes auront naturellement besoin d'eau pour vivre. Venons-en à 

la deuxième cause du manque d'eau : le gaspillage, gaspillage de l'eau potable. Dans de 

nombreuses régions du globe, nous nous sommes habitués à vivre dans un certain confort. Ce 

confort se traduit notamment par une consommation d'eau absolument gigantesque. Il y a bien 

de quoi parler de gaspillage. Ce gaspillage, comme je viens de vous le dire, il est lié à notre 

niveau de vie, mais pas seulement. Le problème s'intensifie au fil du temps. Nos grands-pères 

et grands-mères étaient en effet beaucoup plus économes. Aujourd'hui les Européens 

consomment 8 fois plus d'eau que leurs grands-parents. Et pourtant, comme je vous le disais 

au début du texte, la pénurie d'eau n'est pas seulement un risque, c'est déjà une réalité. Et cette 

réalité est terrible. En effet, là où l'eau vient à manquer, il faut s'attendre à des conflits, voire 

des guerres. Par exemple, l'un des grands enjeux du conflit entre Israël et la Palestine est 

justement l'accès à l'eau potable. Alors que faire ? Voyons ensemble comment réagir. Selon 

moi, il va falloir prendre des mesures à trois niveaux: au niveau international, au niveau 
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national et au niveau personnel. Premièrement : sur le plan international, les grandes 

organisations comme l'ONU, l'Union européenne, doivent faire de l'eau une priorité dans leurs 

actions. Deuxièmement, sur le plan national, nos pays devront eux aussi prendre différentes 

mesures d'économie d'eau. Par exemple, beaucoup vont devoir moderniser leur réseau de 

distribution de l'eau. Dans de nombreuses villes, les canalisations, les conduits d'eau sont dans 

un état lamentable, et cela occasionne beaucoup trop de fuites d’eau. Enfin, troisièmement, 

sur le plan personnel, chacun de nous a bien entendu des efforts à faire aussi… Personne ne 

nous demande d'arrêter de boire ou de nous laver. Mais il y a bien d'autres gestes tout simples 

qui seraient très utiles si chacun les appliquait : prendre une douche plutôt qu'un bain, par 

exemple. Fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents…entre autres. Même si vous 

avez l'impression que votre geste ne sert à rien, n'oubliez pas ce qu'on dit en français "les 

petits ruisseaux font les grandes rivières". Merci.  

 

TEXT B:  

La pollution dans nos domiciles, 4 minuty 26 sekund (videonahrávka číslo 2581) 

 

Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous parler de la pollution dans nos domiciles. 

Mesdames et messieurs, après une longue journée de travail beaucoup d'entre nous n'attendent 

qu'une chose, c'est de rentrer chez eux pour retrouver leur petit nid douillet. Ils pensent ainsi 

pouvoir échapper au stress, aux bruits de l'extérieur ainsi qu'à la poluttion. Un fait important 

est que durant notre vie nous passons  90% de notre temps dans des lieux clos. Que ce soit au 

travail, à l'école ou dans les transports. Et de ces 90%, 60% de ce temps est passé à la maison. 

Mais notre domicile, notre cocon familial, n'est plus synonyme de sécurité, ni même n'est plus 

synonyme d'environnement non pollué. La pollution ne rentre pas forcément que par nos 

fenêtres. Non. Les autorités de santé publique de tous les États membres de l'Union 

européenne sont assez inquiets. Car nos habitations sont devenues des lieux malsains. Les 

sources d'agression domestique sont nombreuses.  Il y a la pollution chimique, l'humidité, les 

différents allergènes, ainsi que les rayonnements électromagnétiques.  Contrairement à une 

croyance générale, l'air est plus pollué chez nous qu'à l’extérieur. L'air extérieur entre chez 

nous par nos fenêtres et ne ressort pas. S'y ajoute l'air contaminé des appareils à combustion, 

tels que ceux de notre gazinière ou de notre chauffe-eau à gaz.  Ensuite, et c'est un problème 

plus récent aussi, les produits employés dans la construction, et dans le mobilier,  peuvent être 

à l'origine de problèmes respiratoires, voir de cas plus graves, tels que des cas de cancer. J'ai à 

l'esprit immédiatement les scandales liés à la présence d'amiante dans de nombreux bâtiments. 

Mais l'humidité elle aussi est très présente même si elle est moins aggresive et peut-être moins 
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nuisible pour la santé, en ce sens qu'elle est moins présente. Tous ces problèmes s'expliquent 

par manque de ventilation de nos habitations. Mais pourquoi nos habitations sont elles 

devenues des lieux clos ? Eh bien c'est lors du choc pétrolier du 1974 que les normes de 

construction ont été revues. Elles ont été revues pour augmenter l'isolation et éviter par la 

même toute pertes de chaleur, ce qui permettait de réaliser des réductions de notre 

consommation en énergie.  Mais, malheureusement, à l'époque, plus d'isolation était 

synonyme de moins de pureté de l'air. L'air était enfermé dans nos logements et l'humidité 

n'allait qu'augmentant. D'où la nécessité de repenser avec urgence la façon de bâtir nos 

logements.  Nous avons besoin de logements plus écologiques et mieux aérés. Nous avons 

plusiers solutions pour ce faire. L'isolation oui, mais il faut aussi que notre électroménager 

soit propre, et que notre électroménager tienne compte des normes les plus actuelles en viguer 

au sein de l'Union européenne. Il est vrai que nous assistons déjà à quelques changements. De 

plus en plus de maisons sont équipées de panneaux solaires. Cela semble suffire dans 

certaines zones, mais cela ne permet pas de dire que nous avons toutes et tous des logements 

écologiques. Je n'irai pas jusqu'à vous conseiller d'avoir une vie austère, comme le feraient les 

Amish, et de renoncer à tout appareil électrique, et je ne vous dirai pas non plus qu'il faut 

installer chez vous un vélo d'appartement relié à un transformateur pour produire de 

l'électricité, même si, je vous l'accorde, ce serait peut-être bon pour votre santé dans tous les 

sens du terme. Je vous remercie. 

 

TEXT C: 

Huile d'olive, 4 minuty 25 sekund (videonahrávka číslo 4435) 

 

Chers collègues, je ne vous connais pas tous très bien, bien evidemment, mais j'imagine que 

certains d'entre vous aiment le bon vin. Toujours avec modération, ça ne fait certainement 

aucun doute. Et j'imagine que certains s´en tiennent aux grands classics: les Bordeaux, 

français, ou les Barolos italiens, par exemple. Et j'imagine que d'autres préfèrent découvrir les 

vins du nouveau monde, comme on les appelle, donc les vins chiliens, les vins australiens, les 

vins californiens. Les vins californiens, par exemple, sont peut-être moins artisanaux que les 

vins français. En tout cas du point de vue du procédé de fabrication. Mais ils peuvent être très 

bons. Et d'ailleurs il y a d'autres produits californiens qui sont de très grande qualité, même si 

on le sait pas toujours, et je pense particulièrement à l'huile d'olive. L'huile d'olive 

californienne est en fait très rare. Enfin, très rare est peut-être une exagération, mais disons 

que même en Californie, on a du mal à la trouver. Ce qui vous donne une idée du créneau de 

marché que cette huile occupe. Pourquoi ? Et bien en raison de la concurrence. La Californie 
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ne produit chaque année qu'un million de tonne d'huile d'olive environ. Alors que l'Italie en 

produit 760 millions, la Grèce 420, et l'Espagne, le poids lourd, le numéro un mondial, produit 

chaque année 933 millions de tonnes. Et pourtant des olives, des fruits, en Californie, il y en 

a, il y en a même énormement. 10% des olives de table que nous consommons dans le monde 

proviennent de Californie. Mais, la Californie n'a pas de tradition de transformation du fruit 

en huile. Et puis, à la différence des producteurs européens, les producteurs californiens 

d'huile ne reçoivent pas les généreuses aides de la PAC, de la Politique agricole commune. 

Alors, comme ce qui est rare est cher, l'huile d'olive californienne est relativement chère, il 

faut compter environ 20 dollars pour une bouteille de 375 mililitres. Mais si je vous parle de 

tous cela c'est justement parce que les choses sont en train de changer. Le pays du fast-food 

est en train de découvrir, enfin, les vertus du régime méditéranén, les californiens se rendent 

compte que l'huile d'olive c'est peut-être bon au goût, et c'est peut-être très bon pour le 

portefeuille également. Donc, on est en train de voir une multiplication des usines de 

transfomation de fruit en huile d'olive, d'olive, pardon, d'olive de table en huile. Et la 

démarche utilisée en Californie pour cela est assez intéressant parce que c'est exactement la 

même que pour le vin. C'est à dire que d'une part les californiens veulent absolument en 

arrivée d'un produit fini de qualité. De qualité peut-être supérieure de ce que nous connaissons 

en Europe parce que le cahier des charges pour qu'une huile puisse être qualifée de vierge 

extra est plus sévère en Californie qu'en Europe. Mais, refermons la parenthèse. Donc, je 

disais un produit de qualité d'une part et d'autre part une production entièrement mécanisée, 

comme pour le vin. Le but de la production mécanisée étant évidemment de faire baisser les 

prix. Et ce qui est intéressant ici c'est que la machine utilisée pour recolter les olives, pour les 

cuiellir, est exactement la même que celle utilisée à d'autres périodes des années pour cuiellir 

les raisins. C'est une machine qui est capable de cueillir 99% des fruits d'un olivier en, tenez 

vous bien, en 3 secondes. Donc, l'avantage économique est tout a fait évident, et cela 

permettra aux Californiens de mettre sur le marché une huile de qualité à un prix abordable, 

sans la moindre subvention d'une politique agricole quelconque. Alors, bien évidemment cette 

huile aura moins de charme, du point de vue de son image, n'est-ce pas, du charme que l'huile 

d'olive espagnole, française ou italienne. Mais on a l'habitude puisqu'on consomme déjà leur 

vin. Je vous remercie.  
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3.1.6 Modifikace projevů 

 Tlumočnici, která videonahrávky pořizovala, byly předem sděleny požadavky na 

všechny tři varianty jednotlivých textů. Po vyslechnutí nahrávek a přečtení transkripce si 

mohla udělat tlumočnickou notaci dle svých potřeb.  

 

Prezentace 

Varianta 1 

 Tlumočení je předneseno nepřirozenou intonací, místy monotónní, s častými 

hezitačními zvuky a pauzami. Dochází také k přeřeknutím a opravám. Tlumočnice se 

neusmívá, působí nervózně, nenavazuje s posluchači oční kontakt a mluví rychlým tempem.  

 

 Varianta 2 

 Tato verze tlumočení by se již měla z formálního hlediska blížit ideálnímu přednesu. 

Tlumočnice projev pronáší příjemnou intonací, působí mile a navazuje oční kontakt. Na 

několika místech však může dojít k přeřeknutím a opravám. 

  

Varianta 3 

 Poslední nahrávaná verze by se z formálního hlediska dala označit za perfektní. 

Tlumočnice má podobnou prezentaci jako ve druhé verzi a eliminuje zpětné opravy svého 

projevu. Mělo by se jednat o nadprůměrnou, avšak standardně vyžadovanou tlumočnickou 

prezentaci. 

 

Obsah 

Varianta 1 

Parametry prvních verzí tlumočených textů byly u všech tří projevů totožné. Nahrávky 

jsou naprosto v pořádku z hlediska předání obsahu a sdělení. Problémy se nachází pouze 

v prezentaci.  
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Varianta 2 

 Ve druhé verzi došlo u všech tří projevů ke dvěma obsahovým posunům:  

 

TEXT A – Pitná voda 

 Většina vody na naší planetě je voda sladká, tudíž ne voda pitná. 

 Naši prarodiče byli k vodě mnohem šetrnější. Naproti tomu dnešní Evropané 

spotřebují osmkrát méně vody než jejich prarodiče.  

 

TEXT B – Znečištění domácností 

 Stále méně domů používá solární panely. 

 Zdroj znečištění je pouze jeden. Je to chemické znečištění, vlhkost a různé alergeny.  

 

TEXT C – Olivový olej 

 Na jedné straně tedy vyžadují kvalitu, a na druhé straně žádají přísně řemeslnou 

výrobu. Cílem této mechanizované produkce je snížení cen.  

 Kalifornie produkuje pouze jeden milion tun olivového oleje za rok, zatímco Itálie ho 

vyrobí 760 tisíc tun, Řecko 420 tisíc tun a Španělsko 933 tisíc.  

 

Varianta 3 

 Třetí verze obsahovala stejné obsahové posuny jako verze číslo dvě, k nimž byly 

doplněny ještě další tři chyby, celkově tedy došlo k pěti obsahovým posunům oproti 

originálnímu projevu. Chyby značně narušily logickou návaznost informací, měly by tudíž 

být rozpoznatelné i pro laického posluchače, který neslyšel originální projev. 

 

TEXT A – Pitná voda 

 Většina vody na naší planetě je voda sladká, tudíž ne voda pitná. 

 V roce 2012 žilo na naší planetě 7 miliard lidí, v roce 2100 to bude už přes 11 tisíc 

lidí.  

 Zvolili jsme si ekologičtější přístup. A já myslím, že je na místě hovořit o plýtvání.  

 Naši prarodiče byli k vodě mnohem šetrnější. Naproti tomu dnešní Evropané 

spotřebují osmkrát méně vody než jejich prarodiče.  

 Můžeme si například napustit vanu, místo abychom se sprchovali.  
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TEXT B – Znečištění domácností 

 Zdroj znečištění je pouze jeden. Je to chemické znečištění, vlhkost a různé alergeny.  

 Materiály používané ve zdravotnictví nijak neohrožují naše zdraví. Mohou způsobit 

dýchací problémy, a dokonce i rakovinu.  

 Snížila se izolace domů, aby se předešlo ztrátám tepla.  

 Stále méně domů používá solární panely. 

 Nebudu vám radit, abyste se stejně jako Američané vzdali veškerých požitků. 

 

TEXT C – Olivový olej 

 Kalifornský olivový olej je velmi známý a rozšířený. Vzácný je asi silné slovo. 

 Kalifornie produkuje pouze jeden milion tun olivového oleje za rok, zatímco Itálie ho 

vyrobí 760 tisíc tun, Řecko 420 tisíc tun a Španělsko 933 tisíc.  

 Narozdíl od evropských výrobců dostávají ti kalifornští štědré příspěvky ze Společné 

zemědělské politiky.  

 Země fastfoodů začala objevovat nevýhody středomořského stravování. 

 Na jedné straně tedy vyžadují kvalitu, a na druhé straně žádají přísně řemeslnou 

výrobu. Cílem této mechanizované produkce je snížení cen.  
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3.1.7 Dotazník 

 Při sestavování dotazníku jsme vycházeli především z článku Barbary Moser-

Mercerové Construct-ing quality
34

, a také z dotazníků k výzkumu Ángely Collados Aísové. 

Pro účely našeho výzkumu jsme však počet otázek výrazně snížili, a to především z důvodu 

časové úspory při vyplňování dotazníku, kterou navrhovala i sama Collados Aísová (Collados 

Aís 1998: 247). 

 

 Použili jsme tři typy otázek. První informace, na níž se respondentů ptáme, je obor 

jejich studia a současné zaměstnání. Tato informace je pro nás klíčová kvůli rozdělení 

respondentů na skupiny dle jejich zaměření. 

 

 Další tři otázky jsou stejného typu. Respondenti mají ze tří vyslechnutých výkonů 

vybrat ten, který nejlépe odpovídá danému tvrzení. Kritéria jsme vybrali opět na základě 

výzkumu Ángely Collados Aísové.  

 

 Poslední otázka je pro náš výzkum tou stěžejní.  Žádáme hodnotitele, aby jednotlivá 

tlumočení seřadili podle kvality tak, jak ji sami vnímali, což nám umožní porovnat, která 

z variant bude nejméně úspěšnou v porovnání se dvěma zbývajícími.  

 

  Kvalita tlumočení je často měřena na takzvané Likertově stupnici, v níž si 

respondent vybírá odpověď na pětistupňové škále a volí, zda s tvrzením naprosto souhlasí, 

souhlasí, neví, nesouhlasí či zásadně nesouhlasí. Vzhledem k typologii respondentů našeho 

experimentu jsme se však obávali, že by tato škála mohla být návodnou a napovědět jim, 

které parametry kvality tlumočení nás zajímají. Volba typu otázek byla provedena ve snaze o 

co největší objektivitu.  

                         
34

 In: Efforts and Models in Interpreting and Translation Research: A Tribute to Daniel Gile. John Benjamins 

2008, s. 146-151.  
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DOTAZNÍK 

 

Tento dotazník je součástí výzkumu realizovaného v rámci diplomové práce vedené na Ústavu 

translatologie FF UK. Veškeré odpovědi budou použity výhradně pro akademické účely.  

 

Společně s tímto dotazníkem jste emailem obdrželi také odkaz na videonahrávky s různými 

tlumočnickými výkony. Nejprve si prosím přečtěte otázky v tomto dotazníku a poté si pusťte vám 

určené nahrávky v předepsaném pořadí (dle instrukcí v textu emailu). Po jejich zhlédnutí 

dotazník vyplňte a odešlete jej zpět autorce. Poslech nahrávek a vyplnění dotazníku vám zaberou 

maximálně 15 - 20 minut. 

 

 

Předem mockrát děkuji za váš čas.  

 

 

Obor mého studia či/a mé současné zaměstnání: _________________________ 
 
 
Nejprofesionálněji na mě působilo tlumočení:    
 
                                     voda             znečištění             olej       
 
Nejdůvěryhodněji na mě působilo tlumočení:   
  
                                     voda             znečištění             olej 
 
Nejlépe jsem porozuměl obsahu v tlumočení:   
 
                                      voda             znečištění             olej 
 
Seřaďte zhlédnuté výkony od nejlepšího po nejhorší:  
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3.1.8 Respondenti 

     Našeho výzkumu se zúčastnilo celkem 36 respondentů, kteří hodnotili vždy danou 

sadu videí, jež jim byla přidělena tak, aby byly ohodnoceny všechny existující kombinace dle 

tabulky číslo 2 na straně 27.  

 

 Kontrolního výzkumu se zúčastnily čtyři výběrové skupiny, jež jsou popsány 

v samostatné kapitole.  

 

Respondenti byli osloveni buď elektronickou poštou, nebo osobně. Byli vybráni na 

základě svého zaměření z okruhu studijních a pracovních kolegů autorky. Celkový počet 

oslovených byl rozvržen tak, aby byly vytvořeny tři rovnocenné skupiny dle jejich studijního 

či pracovního zaměření. Bylo tedy osloveno dvanáct respondentů z oboru tlumočení (osm 

čerstvých absolventek, dva studenti a dvě profesionální tlumočnice), dále dvanáct 

respondentů z oboru humanitních věd (čtyři středoškolští učitelé jazyků, tři doktorandky na 

oboru fonetika, doktorandka na oboru historie, psycholožka, redaktorka, studentka španělské 

filologie a absolventka literární akademie) a v poslední, technické, skupině bylo osloveno 

dvanáct respondentů z nejrůznějších technicky zaměřených oborů (čtyři středoškolští učitelé 

technických oborů, konkrétně matematiky, fyziky a informatiky, absolvent Vysoké školy 

chemicko-technologické, studentka Vysoké školy ekonomické, absolventka ekonomických 

studií, student imunologie, student politologie, geolog, absolvent sociologie a designér).  

 

 V každé skupině byla jednotlivými respondenty ohodnocena vždy minimálně jednou 

všechna videa, tzn. A1, A2, A3; B1, B2, B3; C1, C2, C3; stejně jako všechny možné 

kombinace videí a variant podle klíče k seskupení nahrávek: 

 

A-B-C 1-2-3 

A-C-B 3-2-1 

B-A-C 2-1-3 

B-C-A 1-3-2 

C-B-A 2-3-1 

C-A-B 3-1-2 
Tabulka č. 1: Klíč k seskupení videonahrávek do trojic určených k hodnocení. 

 

 V každé skupině respondentů se tedy minimálně jednou objevila každá z těchto trojic.  
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 Tímto postupem jsme se snažili zajistit co největší možnou objektivitu a eliminovat 

vliv pořadí jednotlivých textů a variant při vyhodnocování výzkumu. 

3.2 Pilotní výzkum 

Pilotní výzkum byl proveden za účelem ověření validity základního výzkumu. Snažili  

jsme se odhalit, zda některá z proměnných (text, varianta, pořadí nahrávek) nemá vliv na 

hodnocení kvality, abychom zabránili zkreslení celkových výsledků našeho experimentu. 

 

 Pilotního výzkumu se zúčastnili tři respondenti zastupující skupiny respondentů dle 

zaměření, které budou hodnotit tlumočnické výkony v základním výzkumu. Prvním 

respondentem byl student posledního ročníku navazujícího magisterského studia v oboru 

tlumočnictví na Ústavu translatologie (R1, zastupující skupinu respondentů z oboru 

tlumočení), druhou respondentkou byla vyučující angličtiny na střední škole (R2, zastupující 

skupinu respondentů z humanitních oborů) a poslední respondentkou byla podniková účetní 

v důchodu (R3, zastupující skupinu respondentů z technických oborů).  

 

 Respondentům pilotního výzkumu byly představeny tři kombinace nahrávek sestavené 

tak, aby byla každá varianta (1, 2 a 3) hodnocena vždy jedenkrát jako první, druhá i třetí 

v pořadí. Pro účely pilotního výzkumu jsme nebrali v potaz pořadí jednotlivých textů 

(A, B, C).  

 

 V následující tabulce uvádíme přehled kombinací, které hodnotili jednotliví 

respondenti pilotního výzkumu: 

 

Respondent Kombinace nahrávek 

R1 A1 – B3 – C2 

R2 A2 – B1 – C3 

R3 A3 – B2 – C1 

Tabulka č. 3: Kombinace videí pro respondenty pilotního výzkumu. 

 

 V souladu s obsahem našeho dotazníku jsme respondenty pilotního výzkumu požádali, 

aby označili vždy jeden ze tří výkonů, které právě zhlédli, a to nejprve ten, jenž na ně působil 

nejprofesionálněji, dále ten nejdůvěryhodnější a nakonec nám měli říci, v jakém projevu 
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nejlépe porozuměli obsahu. Na závěr měli seřadit zhlédnuté výkony od nejlepšího po nejhorší. 

Každého respondenta jsme také požádali o stručné ohodnocení jeho volby. 

  

 K naprosté shodě u všech tří respondentů došlo v otázce profesionality – všichni 

shodně označili variantu 3. Tento výběr poté odůvodnili tím, „že tlumočnice působila mile, 

velice reprezentativně a hezky frázovala“.   

 

 V otázce důvěryhodnosti se již hodnocení mírně lišilo. Respondent z oboru tlumočení 

a respondentka zastupující humanitní obory označili opět variantu 3 („tlumočnice působila 

nejjistěji“), respondentka zastupující technické obory označila variantu 2 (konkrétně B2), tedy 

tu, v níž se objevuje méně logických nesrovnalostí než ve variantě 3. Svou volbu odůvodnila 

tvrzením, že tlumočnice působí, jako by tématu rozuměla.  

 

 V poslední otázce na porozumění obsahu opět došlo u všech tří respondentů ke shodě, 

a to konkrétně k označení varianty 2, tedy tlumočení, v němž se objevují určité logické 

nesrovnalosti, ale v menší míře než ve variantě 3. Svou volbu respondenti odůvodnili tím, že 

„tlumočnice obsah hezky vysvětlila“, „projev byl logicky uspořádaný“ a „nevím, jestli 2 nebo 

3, ve videu 2 mluvila logičtěji“. 

 

 Při řazení nahrávek od nejlepší po nejhorší se student tlumočení shodl s respondentkou 

z humanitního oboru na pořadí 3 – 2 – 1. Respondentka z technického oboru nahrávky 

seřadila v pořadí 2 – 3 – 1. K tomuto řazení se respondenti dle svých slov rozhodli na základě 

toho, kterou nahrávku označili víckrát v předchozích otázkách.  

 

 Výsledky pilotního výzkumu potvrdily naši hypotézu – vzorek respondentů označil 

tlumočení perfektně odvedené po prezentační stránce za nejprofesionálnější ze všech, ve dvou 

případech ze tří také za nejdůvěryhodnější a za nejlepší z dané trojice nahrávek, kterou 

zhlédli, ho označili také dva respodenti ze tří.  

 

 Významnou pozici v rámci výsledků zaujala také varianta 2, tedy tlumočení obsahující 

dvě logické nesrovnalosti a odvedené na běžné prezentační úrovni. Tato varianta byla všemi 

respondenty ohodnocena jako ta, v níž nejlépe porozuměli obsahu. Respondentka 
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z technického oboru ji navíc označila i za nejdůvěryhodnější variantu a za celkově nejlepší 

výkon v rámci zhlédnuté kombinace.
35

 

 

 Na základě výsledků pilotního výzkumu provedeného na třech respondentech tedy 

předpokládáme, že jsou parametry našeho výzkumu nastaveny objektivně a domníváme se, že 

témata jednotlivých projevů a pořadí jejich zhlédnutí v rámci základního výzkumu zřejmě 

nebude mít vliv na celkové hodnocení kvality. Tyto předpoklady budou samozřejmě ověřeny 

v základním výzkumu.  

 

    

 

                         
35

 Toto hodnocení se shoduje s výsledky základního výzkumu, kde u technické skupiny také převážilo 

označování varianty číslo 2 za nejkvalitnější.  
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3.3 Základní výzkum 

 V rámci základního výzkumu bylo sebráno celkem 36 dotazníků, které budou v rámci 

této podkapitoly postupně vyhodnoceny dle jednotlivých proměnných.  

 

3.3.1 Vyhodnocení dle variant 

 Nejdříve jsme vyhodnotili jednotlivé varianty tlumočení, tedy výkony 1, 2 a 3, 

nezávisle na textu a na oboru hodnotitele. Následně jsme vyhodnotili dotazníky dle skupin 

respondentů. Procentuální údaje jsou vypočítány z celkového počtu respondentů, tedy ze 36 

ohodnocených dotazníků v případě celkových výsledků, a ze 12 vyhodnocených dotazníků 

v rámci výsledků jednotlivých skupin dle jejich zaměření.  

 

Profesionalita 

 První otázka našeho dotazníku se týkala profesionality hodnoceného tlumočnického 

výkonu. Respondenti měli uvést, které tlumočení na ně působilo nejprofesionálněji. 

V následující tabulce uvádíme, kolik respondentů uvedlo kterou variantu jako 

nejprofesionálnější: 

 

VARIANTA POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

1 1 3 % 

2 17 47 % 

3 18 50 % 

Tabulka č. 4: Celkové výsledky hodnocení profesionality dle jednotlivých variant tlumočení. 

 

 Přesně polovina z celkového počtu respondentů označila za nejprofesionálnější výkon 

číslo 3, tedy tlumočení, které bylo na vysoké formální úrovni, ale v němž se vyskytovalo 

nejvíce logických nesrovnalostí. Můžeme tedy usoudit, že při hodnocení profesionality je pro 

posluchače hlavním kritériem formální stránka projevu.  

  

 Při pohledu na hodnocení profesionality v rámci jednotlivých skupin respondentů se 

však výsledky mírně odlišují. Variantu 3 označili za nejprofesionálnější respondenti z oboru 

tlumočení a humanitních věd, respondenti z technických oborů za profesionálnější výkon 
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označili tlumočení číslo 2, tedy výkon, který byl po prezentační stránce průměrný, a objevilo 

se v něm méně logických nesrovnalostí.  

 

 Konkrétní údaje a procentuální zastoupení jednotlivých variant v rámci skupin 

respondentů uvádíme v následujících tabulkách. 

 

  Respondenti z oboru tlumočení hodnotili z 58 % jako nejprofesionálnější výkon 

tlumočení číslo 3. Výsledek v rámci této skupiny tedy odpovídá celkovému výsledku dle 

jednotlivých variant. Výsledky byly vypočítány z celkového počtu 12 dotazníků v rámci 

každé skupiny.  

  

VARIANTA POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

1 0 0 % 

2 5 42 % 

3 7 58 % 

Tabulka č. 5: Výsledky hodnocení profesionality respondenty z oboru tlumočení. 

 

Celkové výsledky v otázce profesionality potvrdily i výsledky v rámci skupiny 

respondentů z humanitních oborů. Tato skupina měla hodnocení u výkonu číslo 3 

procentuálně nadprůměrné, dosahovalo 67 %.  

 

VARIANTA POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

1 0 0 % 

2 4 33 % 

3 8 67 % 

Tabulka č. 6: Výsledky hodnocení profesionality respondenty z humanitních oborů. 

 

Celkovým výsledkům se vymykala jen skupina respondentů s technickým zaměřením. 

Ti za nejprofesionálnější označili v 67 % dotazníků tlumočnický výkon číslo 2, v němž je 

méně logických nesrovnalostí. Domníváme se, že toto odchýlení je způsobeno jejich větší 

soustředěností na obsah projevu a jeho logickou kohezi a koherenci.  
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VARIANTA POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

1 1 8 % 

2 8 67 % 

3 3 25 % 

Tabulka č. 7: Výsledky hodnocení profesionality respondenty z technických oborů. 

 

 

Důvěryhodnost 

Druhým bodem dotazníku, kteří respondenti obdrželi, byla otázka na důvěryhodnost 

tlumočníkova projevu. Respondenti měli určit, které tlumočení na ně působilo 

nejdůvěryhodněji. 53 % respondentů označilo za nejdůvěryhodnější tlumočení číslo 2, tedy 

výkon průměrný po prezentační i obsahové stránce. V následující tabulce uvádíme 

procentuální zastoupení všech ohodnocených variant. 

V této otázce se také značně zvýšil počet označení projevu číslo 1, které bylo po 

formální stránce odvedeno nejméně zdařile, zároveň však neobsahovalo žádnou logickou 

nesrovnalost.  

  

VARIANTA POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

1 5 14 % 

2 19 53 % 

3 12 33 % 

Tabulka č. 8: Celkové výsledky hodnocení důvěryhodnosti dle jednotlivých variant tlumočení. 

  

 Domníváme se, že jako důvěryhodnější se respondentům jevil druhý výkon, protože 

obsahoval méně logických nesrovnalostí.  Jako profesionálnější však hodnotili tlumočení, 

které bylo lepší po formální stránce.  

 

 Hodnocení důvěryhodnosti dle jednotlivých skupin opět není koherentní, stejně jako u 

prvního hodnoceného bodu. Celkovému výsledku odpovídala hodnocení dvou ze tří skupin. 

 

   Skupina z oboru tlumočení hodnotila – ve shodě s celkovými výsledky – jako 

nejdůvěryhodnější výkon číslo 2. V následující tabulce uvádíme konkrétní čísla: 
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VARIANTA POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

1 2 17 % 

2 6 50 % 

3 4 33 % 

Tabulka č. 9: Výsledky hodnocení důvěryhodnosti respondenty z oboru tlumočnictví. 

 

Celkovým výsledkům v rámci důvěryhodnosti projevu neodpovídaly výsledky v rámci 

skupiny respondentů z humanitních oborů. Ti se uchýlili k variantě číslo 3, kterou označili 

jako nejdůvěryhodnější v 50 %.  

Domníváme se, že k této odchylce došlo proto, že respondenti z humanitních oborů 

nemají s tlumočením zkušenosti a zároveň také neodhalili některé z logických nesrovnalostí, 

které se v projevech objevily.  

 

VARIANTA POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

1 1 8 % 

2 5 42 % 

3 6 50 % 

Tabulka č. 10: Výsledky hodnocení důvěryhodnosti respondenty z humanitních oborů. 

 

Výsledky dotazníků, které byly zaslány respondentům technických oborů, odpovídají 

celkovým výsledkům v otázce důvěryhodnosti projevu. 75 % respondentů této skupiny 

označilo za nejdůvěryhodnější projev číslo 2.  

 

VARIANTA POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

1 2 17 % 

2 9 75 % 

3 1 8 % 

Tabulka č. 11: Výsledky hodnocení důvěryhodnosti respondenty z technických oborů. 
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Porozumění obsahu 

Třetí otázkou dotazníku, u níž měli respondenti označit jedno ze zhlédnutých 

tlumočení, byl dotaz na porozumění obsahu projevu. Respondenti měli vyznačit variantu, 

v níž nejlépe porozuměli obsahu sdělení. 

Celkové výsledky ukázaly, že i zde se respondenti celkově uchýlili k tlumočení číslo 

2, tedy variantě, v níž se objevují nějaké logické nesrovnalosti, ale po prezentační stránce je 

odvedena na průměrné úrovni. Tuto variantu označilo celkem 61 % respondentů.  

 

VARIANTA POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

1 4 11 % 

2 22 61 % 

3 10 28 % 

Tabulka č. 12: Celkové výsledky hodnocení srozumitelnosti obsahu dle jednotlivých variant tlumočení. 

 

V této poslední otázce také došlo k jednotné shodě i mezi skupinami. Všechny tři 

skupiny respondentů označily projev 2 jako ten, v němž nejlépe pochopili obsah sdělení.  

 

Skupina tlumočníků se na této možnosti shodla v 58 %: 

 

VARIANTA POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

1 2 17 % 

2 7 58 % 

3 3 25 % 

Tabulka č. 13: Výsledky hodnocení srozumitelnosti obsahu respondenty z oboru tlumočnictví. 
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U skupiny respondentů z humanitních oborů také převažovala varianta 2, a to 

konkrétně v 50 % odpovědí. Varianta 3, tedy nejpovedenější projev z hlediska prezentace, byl 

však označen téměř ve stejném počtu dotazníků, konkrétně v pěti: 

 

VARIANTA POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

1 1 8 % 

2 6 50 % 

3 5 42 % 

Tabulka č. 14: Výsledky hodnocení srozumitelnosti obsahu respondenty z humanitních oborů. 

 

Skupina respondentů z technických oborů byla v hodnocení srozumitelnosti 

nejpřesvědčivější. 75 % respondentů uvedlo, že obsahu porozuměli nejlépe v tlumočení číslo 

2: 

 

VARIANTA POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

1 1 8 % 

2 9 75 % 

3 2 17 % 

Tabulka č. 15: Výsledky hodnocení srozumitelnosti obsahu respondenty z technických oborů. 

 

 

Seřazení dle kvality 

V posledním oddíle dotazníku měli respondenti za úkol seřadit videa dle svého 

subjektivního názoru od nejlepšího po nejhorší. V dotaznících se objevila následující pořadí: 

 

POŘADÍ POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

3 – 2 - 1 15 42 % 

3 – 1 - 2 1 2.5 % 

2 – 3 - 1 14 39 % 

2 – 1 - 3 4 11 % 

1 – 3 - 2 1 2.5 % 

1 – 2 - 3 1 2.5 % 

Tabulka č. 16: Celkové výsledky sestupného pořadí jednotlivých variant dle názoru respondentů. 
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 Nejčastěji bylo respondenty uváděno pořadí výkonů 3 – 2 – 1. Za nejlepší by tedy 

42 % z nich označilo tlumočení číslo 3, to je výkon zdařilý po formální stránce, který 

obsahuje logické nesrovnalosti. Jako druhý nejlepší výkon by volili variantu číslo 2, výkon 

průměrný po prezentační stránce a obsahující méně logických nesrovnalostí než výkon 

číslo 3. Za nejhorší tlumočení poté vybrali výkon číslo 1, tedy tlumočení logicky koherentní 

odvedené váhavým způsobem po stránce prezentační.    

 

 Druhým nejčastějším pořadím byla trojice 2 – 3 – 1, kterou uvedlo 39 % všech 

respondentů.  

 

 Můžeme tedy říci, že naprostá většina respondentů označila za nejhorší tlumočnický 

výkon variantu číslo 1, která byla odvedena nejméně zdařile po prezentační stránce. Dle slov 

některých respondentů „bylo kvůli formě těžké sledovat obsah“.  

 

 Při subjektivním hodnocení a možnosti výběru by respondenti našeho výzkumu, 

nacházející se v téměř identické pozici jako nezávislý posluchač tlumočení, tedy klient, pro 

něhož je tlumočení určeno, preferovali výkon odvedený přesvědčivě po prezentační stránce, i 

když se v něm vyskytovaly logické nesrovnalosti.  

 

 V rámci všech tří skupin respondentů poté na prvním místě figurovala buď trojice  

2 – 3 – 1 či 3 – 2 – 1. Výsledky jednotlivých skupin tedy rámcově odpovídaly i celkovým 

výsledkům této části dotazníku.  
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U skupiny tlumočníků převážilo v 50 % pořadí variant 2 – 3 – 1. Těsně za tímto 

seskupením se však se 42 % umístilo pořadí variant 3 – 2 – 1. Posledním pořadím, které se ve 

skupině respondentů z tlumočnických oborů objevilo, byla trojice 1 – 2 – 3, která však byla 

uvedena pouze v jednom případě. 

 

Můžeme tedy říci, že u této skupiny převažuje jako nejdůležitější faktor hodnocení 

kvality výkonu prezentační stránka, neboť v jasné většině se na prvním místě umístily výkony 

zdařilé po prezentační stránce, v nichž však došlo k několika logickým nesrovnalostem 

v prezentovaných informacích.   

   

POŘADÍ POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

3 – 2 - 1 5 42 % 

3 – 1 - 2 0 0 % 

2 – 3 - 1 6 50 % 

2 – 1 - 3 0 0 % 

1 – 3 - 2 1 8 % 

1 – 2 - 3 0 0 % 

Tabulka č. 17: Výsledky sestupného pořadí jednotlivých variant dle názoru respondentů 
z oboru tlumočnictví. 

 

 

 

 Skupina respondentů z humanitních oborů uvedla nejčastěji trojici 3 – 2 – 1, tedy za 

nejlepší tlumočení považovala výkon, v němž došlo k nejvíce logickým posunům oproti 

původnímu projevu, byl však odveden vynikajícím způsobem po formální stránce. Toto 

pořadí uvedlo 58 % respondentů této skupiny. 17 % poté výkony seřadilo ve sledu 2 – 3 – 1 a 

2 – 1 – 3. Tito respondenti tedy v rámci kvality tlumočení brali v potaz i logickou koherenci 

výkonu a za nejlepší variantu označili tu, která sice obsahuje určité logické nesrovnalosti, 

avšak po prezentační stránce je odvedena dobře. 

 

  Ve třech případech se nám u této skupiny objevila varianta číslo 1 na druhé pozici. 

Můžeme se tedy domnívat, že 3 ze 12 respondentů upřednostňující logické souvislosti nad 

perfektní formální stránkou projevu.  
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POŘADÍ POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

3 – 2 - 1 7 58 % 

3 – 1 - 2 1 8 % 

2 – 3 - 1 2 17 % 

2 – 1 - 3 2 17 % 

1 – 3 - 2 0 0 % 

1 – 2 - 3 0 0 % 

Tabulka č. 18: Výsledky sestupného pořadí jednotlivých variant dle názoru respondentů 
z humanitních oborů. 

 

 

  Respondenti z technických oborů - stejně jako výše uvedené skupiny - 

odpovídají celkovým výsledkům v rámci pořadí variant od nejlepší po nejhorší. 50 % 

respondentů z této skupiny seřadilo videa ve sledu 2 – 3 – 1. Ve 25 % dotazníků se však 

objevilo i pořadí 3 – 2 – 1, tedy sled variant, v němž je za nejkvalitnější označeno tlumočení, 

ve kterém je největší množství logických nesrovnalostí, ale je nejzdařilejší po stránce 

prezentační.   

 

POŘADÍ POČET OZNAČENÍ PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

3 – 2 - 1 3 25 % 

3 – 1 - 2 0 0 % 

2 – 3 - 1 6 50 % 

2 – 1 - 3 2 17 % 

1 – 3 - 2 0 0 % 

1 – 2 - 3 1 8 % 

Tabulka č. 19: Výsledky sestupného pořadí jednotlivých variant dle názoru respondentů 
z technických oborů. 

 

 

 

 

3.3.2 Vyhodnocení dle textů 

 V následující části se budeme věnovat vyhodnocení jednotlivých videí A1, A2, A3; 

B1, B2, B3 a C1, C2, C3. Každé video bylo v rámci celkového počtu respondentů hodnoceno 

dvanáctkrát, z toho vždy čtyřikrát bylo shlédnuto jako první v pořadí, čtyřikrát jako druhé a 

čtyřikrát jako třetí. 
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 Profesionalita Důvěryhodnost Porozumění obsahu 

A1 1 1 1 

A2 4 3 9 

A3 5 1 4 

B1 0 3 2 

B2 9 11 10 

B3 8 5 4 

C1 0 1 1 

C2 4 6 3 

C3 5 5 2 
Tabulka č. 20: Počet označení jednotlivých videí v rámci všech dotazníků. 

 

 

 Z výše uvedené tabulky, v níž vidíme počet celkových označení jednotlivých videí, 

vyplývá, že nejoznačovanějším videem byl projev B2. V otázce profesionality bylo video B2 

označeno celkem devětkrát ze všech dvanácti dotazníků, v nichž bylo hodnoceno, v otázce 

důvěryhodnosti celkem jedenáctkrát a jako nahrávku, v níž nejlépe porozuměli obsahu, 

označilo video B2 deset z dvanácti respondentů. 

 

 Video B2 bylo celkově nejúspěšnějším videem -  v rámci všech otázek dotazníku bylo 

vybráno nejčastěji.   

 

 Vysoký počet označení je patrný dále u videa A2 v otázce porozumění obsahu. Tato 

nahrávka byla vybrána v devíti případech z dvanácti. Nahrávka B3 byla u respondentů 

nejúspěšnější v parametru profesionality, v němž byla označena v osmi případech z dvanácti. 

Ani tyto procentuální údaje však nedosahují úspěšnosti nahrávky B2, která ostatní videa 

předčila ve všech parametrech. 
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 V poslední otázce dotazníku, kde měli respondenti určit pořadí videí od nejlepšího po 

nejhorší, byla nejúspěšnější opět nahrávka B2. Na prvním místě se umístila celkem devětkrát 

ze dvanácti případů, v nichž se vyskytovala.  

 

OZNAČENÉ POŘADÍ POČET VÝSKYTŮ 

B2 – C3 – A1 5 

C3 – A2 – B1 5 

B3 – A2 – C1 3 

B3 – C2 – A1 3 

B2 – C1 - A3 2 

B2 – A3 – C1 2 

C2 – B3 – A1 2 

C2 – A3 – B1 2 

A2 – B3 – C1 2 

A3 – B2 – C1 2 

A1 – C2 – B3 1 

A2 – C1 – B3 1 

C2 – B1 – A3 1 

C3 – B2 – A1 1 

A3 – B1 – C2 1 

A2 – C3 – B1 1 

B1 – A3 – C2 1 

A3 – C2 – B1 1 

Tabulka č. 21: Seřazení videí od nejlepšího k nejhoršímu. 
 

 Video  B2 se umístilo na prvním místě, to znamená, že bylo respondenty označeno za 

nejlepší video z dané trojice, celkem devětkrát z dvanácti dotazníků, v nichž bylo hodnoceno. 

V pěti případech se umístilo před videem C3 a A1 (v tomto pořadí), čtyřikrát před videem C1 

a A3 (dvakrát v tomto pořadí, dvakrát v opačném). Ve zbylých třech dotaznících, v nichž bylo 

video B2 hodnoceno, bylo uvedeno na druhém místě v pořadí, tedy jako druhé nejlepší z dané 

trojice videí. Ve dvou případech bylo jako lepší uvedeno video A3, v jednom dotazníku video 

C3.  
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3.3.3 Závěry 

 

  Vyhodnocení základního výzkumu dle variant je v určitých bodech v souladu 

s výzkumy, kterými jsme se inspirovali.  

 

 Stejně jako ve studii Ángely Collados Aísové bylo našimi respondenty hodnoceno 

jako nejméně kvalitní video 1, tedy varianta, v níž byla prezentační stránka projevu nejméně 

zdařilá a neobjevovaly se v ní žádné logické nesrovnalosti. 

 

 Základní výzkum tedy potvrdil naší výchozí hypotézu a můžeme konstatovat, že 

prezentační stránka má na hodnocení kvality tlumočení významný vliv. 

 

 V souladu se závěry Ingrid Kurzové jsme také konstatovali, že respondenti 

z technických oborů kladou větší důraz na informační správnost projevu.  

 

Náš výzkum potvrdil závěry výzkumu Ángely Collados Aísové také v rámci 

rozdílných hodnocení dle jednotlivých skupin: technicky zaměření respondenti (v případě 

Ángely Collados Aísové právníci), označili vícekrát variantu 1, tedy projev bez obsahových 

chyb. (Collados Aís 1998: 223) 
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3.4 Kontrolní výzkum 

 Kromě 36 respondentů, kteří ohodnotili všechna videa ve všech existujících 

kombinacích, se našeho výzkumu zúčastnily také čtyři výběrové skupiny, na nichž byl 

proveden kontrolní výzkum. 

 

 Výběrové skupiny byly osloveny v rámci výuky španělského jazyka a konkrétně se 

jednalo o dvě skupiny studentů třetího ročníku všeobecného čtyřletého Gymnázia Nad Alejí 

v Praze a o dvě skupiny posluchačů prvního ročníku navazujícího magisterského studia na 

Dopravní fakultě Českého vysokého učení technického v Praze.  

 

Tito respondenti se výzkumu zúčastnili v rámci vyučovací hodiny, při níž jim byla 

jednotlivá videa prezentována v daném pořadí přímo autorkou výzkumu, které následně 

osobně odevzdali také vyplněné dotazníky.  

 

Pro naše účely budeme skupiny označovat jako G1, G2, FD1 a FD2, kde G zastupuje 

gymnázium a FD fakultu dopravní.  

 

Skupiny G1 a G2 jsou v počtu respondentů vyvážené, v obou skupinách se výzkumu 

zúčastnilo 11 respondentů, skupiny FD1 a FD2 jsou početně nevyrovnané -  ve skupině FD1 

se výzkumu zúčastnilo 8 respondentů, ve skupině FD2 6 respondentů. Celkově bylo tedy 

v rámci výběrových skupin sebráno 36 dotazníků, stejně jako u respondentů základního 

výzkumu. 

 

Kombinace nahrávek pro skupiny gymnazistů byly vybrány zcela náhodně. Na 

skupinách posluchačů Dopravní fakulty jsme se poté snažili vyzkoumat vliv pořadí 

jednotlivých nahrávek na jejich hodnocení. Z toho důvodu jim byly představeny totožné 

nahrávky v opačném pořadí, tedy ve sledu 1-2-3 a naopak.  
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Jednotlivým skupinám byly nahrávky představeny v následujících kombinacích: 

 

G1 B3 – A2 – C1 

G2 A2 – C3 – B1 

FD1 C1 – B2 – A3 

FD2 A3 – B2 – C1 

Tabulka č. 22: Přidělení nahrávek výběrovým skupinám. 
 

Níže uvádíme tabulkové přehledy výsledků v jednotlivých skupinách a následně jejich 

porovnání.  

 

Profesionalita 

 Celkové výsledky v hodnocení profesionality u výběrových skupin ukázaly, že za 

nejprofesionálnější výkon považuje 67 % všech respondentů variantu 3. Tento výsledek o 

17 % překonal hodnocení respondentů základního výzkumu, kteří variantu 3 označili za 

nejprofesionálnější v 50 % případů.  

 

VARIANTA POČET OZNAČENÍ 
PROCENTUÁLNÍ 

ZASTOUPENÍ 

3 24 67 % 

2 11 30 % 

1 1 3 % 

Tabulka č. 23: Celkové výsledky hodnocení profesionality u výběrových skupin. 
 

Tři ze čtyř výběrových skupin označily za nejprofesionálnější výkon variantu 3, 

konkrétně se jednalo o skupiny G1, FD1 a FD2. Skupina G2 hodnotila jako 

nejprofesionálnější video A2, tedy variantu, která byla prezentačně méně zdařilá, ale 

obsahovala méně logických nesrovnalostí.  

 

 Varianta 1, v níž se tlumočnice věrně drží obsahu originálního projevu, avšak 

netlumočí dobře po formální stránce, se v rámci hodnocení profesionality objevila pouze 

jednou, a to ve skupině G2. 
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SKUPINA NAHRÁVKA POČET OZNAČENÍ 
PROCENTUÁLNÍ 

ZASTOUPENÍ 

G1 B3 9 82 % 

 A2 2 18 % 

G2 A2 6 55 % 

 C3 4 36 % 

 B1 1 9 % 

FD1 A3 7 87,5 % 

 B2 1 12,5 % 

FD2 A3 4 67 % 

 B2 2 33 % 

Tabulka č. 24: Hodnocení profesionality dle jednotlivých výběrových skupin. 
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Důvěryhodnost 

 V otázce důvěryhodnosti jednotlivých variant tlumočení se výběrové skupiny opět 

shodly s respondenty základního výzkumu. Celkové výsledky variant dle oborových skupin 

základního výzkumu uvádějí, že 53 % respondentů považuje za nejdůvěryhodnější variantu 2. 

Stejný výsledek jsme zaznamenali i v rámci celkového přehledu důvěryhodnosti variant 

v rámci hodnocení výběrovými skupinami. V 55 % případů považovali respondenti 

výběrových skupin za nejdůvěryhodnější variantu 2.  

 

VARIANTA POČET OZNAČENÍ 
PROCENTUÁLNÍ 

ZASTOUPENÍ 

3 10 28 % 

2 20 55 % 

1 6 17 % 

Tabulka č. 25: Celkové výsledky hodnocení důvěryhodnosti u výběrových skupin. 

 

 Podíváme-li se na výsledky dle jednotlivých výběrových skupin, narazíme na nepoměr 

v rámci hodnocení variant. Celkovým výsledkům odpovídá hodnocení skupin G1 a G2, které 

obě v 73 % označily za nejdůvěryhodnější variantu 2.  

 

 Skupiny FD1 a FD2 se v otázce důvěryhodnosti neshodly ani s celkovými výsledky, 

ani samy mezi sebou. Pro skupinu FD1 byla nejdůvěryhodnější varianta 1, v níž se neobjevují 

logické nesrovnalosti. Skupina FD2 naopak za nejdůvěryhodnější označila variantu 3, která 

byla zdařile odvedena po formální stránce.   

 

 Varianta 1, v níž se neobjevují žádné logické nesrovnalosti, se poté u skupiny G1 

objevuje na druhém místě s 18 %. U skupin G2 a FD2 však tato varianta nebyla v otázce 

důvěryhodnosti uvedena ani v jednom dotazníku.  
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SKUPINA NAHRÁVKA POČET OZNAČENÍ 
PROCENTUÁLNÍ 

ZASTOUPENÍ 

G1 A2 8 73 % 

 C1 2 18 % 

 B3 1 9 % 

G2 A2 8 73 % 

 C3 3 27 % 

FD1 C1 4 50 % 

 A3 2 25 % 

 B2 2 25 % 

FD2 A3 4 67 % 

 B2 2 33 % 

Tabulka č. 26: Hodnocení důvěryhodnosti dle jednotlivých výběrových skupin. 
 



 66 

 

 

Porozumění obsahu 

Stejně jako u kritérií profesionality a důvěryhodnosti, i v otázce porozumění obsahu 

došlo ke shodě v celkových výsledcích respondentů základního výzkumu a výběrových 

skupin. 

 

Respondenti základního výzkumu, kteří hodnotili jednotlivě všechny existující 

kombinace, uvedli, že nejlépe porozuměli obsahu ve variantě 2, tedy v nahrávce, v níž byla na 

běžné úrovni odvedena jak prezentace, tak obsah a logické návaznosti projevu.  

 

Stejný názor vyplývá i z odpovědí respondentů výběrových skupin, kteří v 58 % 

dotazníků porozuměli obsahu nejlépe ve variantě 2.  

  

VARIANTA POČET OZNAČENÍ 
PROCENTUÁLNÍ 

ZASTOUPENÍ 

3 11 31 % 

2 21 58 % 

1 4 11 % 

Tabulka č. 27: Celkové výsledky hodnocení porozumění obsahu u výběrových skupin. 
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Při pohledu na výsledky dle jednotlivých výběrových skupin vidíme, že jedinou 

skupinou, která se vymyká celkovým výsledkům, je skupina FD1.  Pět z osmi respondentů 

této skupiny uvedlo, že nejlépe porozumělo obsahu ve variantě 3, v níž se objevuje nejvíce 

logických nesrovnalostí.   

 

SKUPINA NAHRÁVKA POČET OZNAČENÍ 
PROCENTUÁLNÍ 

ZASTOUPENÍ 

G1 A2 8 73 % 

 C1 2 18 % 

 B3 1 9 % 

G2 A2 8 73 % 

 C3 3 27 % 

FD1 A3 5 62,5 % 

 C1 2 25 % 

 B2 1 12,5 % 

FD2 B2 4 67 % 

 A3 2 33 % 

Tabulka č. 28: Hodnocení porozumění obsahu dle jednotlivých výběrových skupin. 
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Seřazení dle kvality 

 Posledním úkolem, který jsme respondentům v našem dotazníku dali, bylo seřadit 

zhlédnutá videa od nejlepšího k nejhoršímu.   

 

 V dotaznících vyplněných respondenty základního výzkumu jsme zaznamenali více 

seřazených kombinací. Tou nejčastější byla posloupnost 3 – 2 – 1, kterou uvedlo 40 % 

respondentů.  

 

 U výběrových skupin jsme se setkali pouze se třemi typy seřazení zhlédnutých 

nahrávek od nejlepší po nejhorší. V 53 % byla uvedena řada 2 – 3 – 1.  

 

 Posloupnost, v níž na prvním místě figurovala varianta 3 s nejlépe odvedenou 

prezentační stránkou, však byla také uváděna velmi často, konkrétně v šestnácti dotaznících 

z devatenácti.   

  

POŘADÍ POČET OZNAČENÍ 
PROCENTUÁLNÍ 

ZASTOUPENÍ 

3 – 2 - 1 16 44 % 

2 – 3 - 1 19 53 % 

1 – 3 - 2 1 3 % 

Tabulka č. 29: Celkové výsledky sestupného pořadí variant u výběrových skupin. 

 

 U jednotlivých výběrových skupin poté v pořadí dle vlastního uvážení došlo 

k zajímavým výsledkům, a to u skupin G1 a FD2. U první jmenované získalo pořadí 2 – 3 – 1 

stejné umístěni jako pořadí 3 – 2 – 1. Obě tyto posloupnosti měly shodně po 45,5 %. Zbylých 

9 % si vysloužilo pořadí 1 – 3 – 2.  

 

 Skupina FD2 se poté na těchto dvou nejúspěšnějších pořadích shodla vždy v polovině 

dotazníků. Respondenti z této skupiny v 50 % dotazníků označili pořadí 3 – 2 – 1 a v dalších 

50 % posloupnost videí 2 – 3 – 1.  
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SKUPINA POŘADÍ POČET OZNAČENÍ 
PROCENTUÁLNÍ 

ZASTOUPENÍ 

G1 A2 – B3 – C1 5 45,5 % 

 B3 – A2 – C1 5 45,5 % 

 C1 – B3 – A2 1 9 % 

G2 A2 – C3 – B1 8 73 % 

 C3 – A2 – B1 3 27 % 

FD1 A3 – B2 – C1 5 62,5 % 

 B2 – A3 – C1 3 37,5 % 

FD2 A3 – B2 – C1 3 50 % 

 B2 – A3 – C1 3 50 % 

Tabulka č. 30: Sestupné pořadí dle kvality nahrávek u jednotlivých výběrových skupin. 
 

   

3.4.1 Závěry 

 Výsledky kontrolního výzkumu se stejně jako výsledky základního výzkumu shodují 

se závěry výzkumu Ángely Collados Aísové. 

 

 U všech čtyř výběrových skupin je možno konstatovat, že prezentační stránka projevu 

má značný vliv na hodnocení kvality. Varianta 1, která byla nejméně zdařilá po formální 

stránce a ve výzkumu Collados Aísové dostala nejhorší hodnocení, byla nejméně 

označovanou variantou i v rámci našeho výzkumu. 

 

 Respondenty kontrolního výzkumu byli studenti zaměření buď všeobecně či 

technicky. V rámci poslední otázky našeho výzkumu se potvrdily závěry Kurzové, že tento 

typ respondentů považuje za důležitější obsahovou stránku tlumočení, když u výběrových 

skupin převážilo sestupné řazení projevů od nejlepšího po nejhorší v pořadí 2 – 3 – 1, kde se 

tedy na prvním místě umístila varianta, v níž se objevovalo méně logických nesrovnalostí než 

ve variantě zdařilejší po formální stránce.    
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3.5 Vliv pořadí nahrávek na hodnocení kvality 

 K vyhodnocení vlivu pořadí nahrávek na hodnocení kvality nás inspirovaly závěry 

diplomové práce Libora Nekuly, který provedl podobný výzkum jako my, a v jednom ze 

svých závěrů dospěl k poznání, že pořadí vyslechnutí jednotlivých výkonů je významným 

faktorem ovlivňujícím hodnocení tlumočení (Nekula 2008: 64).  

 

 V našem výzkumu jsme se snažili eliminovat vliv pořadí zhlédnutí videí na celkové 

vyhodnocení výsledků tím, že individuální respondenti základního výzkumu hodnotili videa 

vždy v jiné kombinaci.  

 

 Kontrolní výzkum u výběrových skupin měl poté potvrdit či vyvrátit, zda má pořadí 

zhlédnutí jednotlivých nahrávek vliv na jejich hodnocení.  

 

 Pro účely hodnocení vlivu pořadí nahrávek jsme brali v potaz pouze jednotlivé 

varianty všech videí, tedy varianty 1, 2 a 3.  

 

3.5.1 Respondenti základního výzkumu 

Napříč oborovými skupinami byla každá vzniklá kombinace variant hodnocena 

celkem šestkrát tak, aby byla minimálně jednou ohodnocena respondentem ze všech tří 

oborových skupin.  

 

V níže uvedené tabulce č. 31 uvádíme výsledky dle jednotlivých parametrů napříč 

skupinami.  
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Pořadí 

variant 
Profesionalita Důvěryhodnost 

Porozumění 

obsahu 

Seřazení dle 

respondenta 

1 – 3 – 2 
3 = 67% 

2 = 33% 

2 = 67% 

1 = 17% 

3 = 17% 

2 = 50% 

1 = 17% 

3 = 33% 

2-3-1 = 50% 

3-2-1 = 33% 

1-3-2 = 17% 

 druhá v pořadí třetí v pořadí třetí v pořadí 
pořadí  

třetí-druhá-první 

1 – 2 – 3 
2 = 67% 

3 = 33% 

2 = 67% 

1 = 17% 

3 = 17% 

2 = 83% 

3  = 17% 

3-2-1 = 33% 

2-3-1 = 33% 

2-1-3 = 33% 

 druhá v pořadí druhá v pořadí druhá v pořadí = 

2 – 1 – 3 
2 = 67% 

3  = 33% 

2 = 50% 

3 = 50% 

2 = 67% 

1 = 17% 

3 = 17% 

2-3-1 = 67% 

3-2-1 = 33% 

 první v pořadí 
první = třetí 

v pořadí 
první v pořadí 

pořadí   

první-třetí-druhá 

2 – 3 – 1 
3 = 67% 

2 = 33% 

3 = 50% 

1 = 17% 

2 = 33% 

3  = 83% 

2 = 17% 

3-2-1 = 67% 

3-1-2 = 17% 

2-3-1 = 17% 

 druhá v pořadí druhá v pořadí druhá v pořadí 
pořadí  

druhá-první-třetí 

3 – 2 - 1 
3 = 50% 

2 = 50% 

2 = 83% 

3 = 17% 

2 = 83% 

1 = 17% 

2-3-1 = 50% 

3-2-1 = 33% 

2-1-3 = 17% 

 
první = druhá 

v pořadí 
druhá v pořadí druhá v pořadí 

pořadí  

druhá-první-třetí 

3 – 1 – 2 

3 = 50% 

2 = 33% 

1 = 17% 

1 = 33% 

2 = 33% 

3 = 33% 

2 = 67% 

1 = 17% 

3 = 17% 

3-2-1 = 50% 

2-1-3 = 17% 

2-3-1 = 17% 

1-2-3 = 17% 

 první v pořadí = třetí v pořadí 
pořadí   

první-třetí-druhá 

Tabulka č. 31: Přehled hodnocení respondentů základního výzkumu dle pořadí veškerých kombinací 

jednotlivých variant. 
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 Z výsledků skupin respondentů základního výzkumu vidíme, že v otázce 

profesionality byla jako nejúspěšnější uváděna varianta, která byla zhlédnutá jako první nebo 

druhá v pořadí. V případě pořadí 3 – 2 – 1 byla označena první a druhá nahrávka v pořadí 

stejným počtem respondentů. Varianta zhlédnutá jako poslední ze tří nahrávek nebyla 

označena za nejprofesionálnější ani v jednom případě.  

 

 V otázce důvěryhodnosti byla v polovině existujících pořadí označena za nejlepší ta 

videa, která respondenti zhlédli druhá v pořadí. U jedné z kombinací byla označena varianta 

zhlédnutá jako třetí v pořadí, v dalších dvou kombinacích došlo ke shodě, a to v jednom 

případě mezí nahrávkami zhlédnutými jako prvními a třetími v pořadí, v dalším došlo 

k celkové shodě, kde všechny nahrávky byly označeny stejným počtem respondentů.   

 

 Podobný výsledek jsme shledali také v případě parametru porozumění obsahu. 

V polovině kombinací opět zvítězila nahrávka zhlédnutá jako druhá v pořadí. V dalších dvou 

kombinacích byla za obsahově nejsrozumitelnější označena nahrávka zhlédnutá jako poslední 

z kombinace, v jednom případě poté nahrávka zhlédnutá jako první. 

 

 Co se týče subjektivního řazení nahrávek od nejlepší po nejhorší dle názoru 

respondenta, u dvou kombinací zvítězilo řazení, kde za nejlepší byla označena nahrávka 

zhlédnuta jako druhá v pořadí, za druhou nejlepší nahrávka zhlédnutá jako první a za nejhorší 

byla určena nahrávka zhlédnutá jako poslední v rámci dané kombinace. V dalších dvou 

kombinacích byla za nejlepší výkon označena nahrávka, kterou respondent zhlédl jako první 

v pořadí, za druhou nejlepší nahrávka, jež mu byla představena poslední a za nejhorší byl 

označen výkon zhlédnutý jako druhý v pořadí. Jednou se také objevilo řazení, v němž byla za 

nejkvalitnější nahrávku označena ta, kterou respondent zhlédl jako poslední, následovaná 

druhou nahrávkou v pořadí a jako nejhorší výkon zde figuroval první zhlédnutý.  U poslední 

kombinace (1 – 2 – 3) poté došlo k naprosté shodě mezi třemi možnými typy řazení.    
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3.5.2 Výběrové skupiny 

 Výsledky vlivu pořadí nahrávek při hodnocení kvality tlumočení z kontrolního 

výzkumu u výběrových skupin jsou o něco průkaznější než výsledky u respondentů 

základního výzkumu. 

 

 Níže uvádíme tabulku, v níž je u každé výběrové skupiny uvedena kombinace 

nahrávek, která jí byla prezentována, a procentuální výsledek hodnocení jednotlivých variant. 

Červenou barvou je uvedeno, která nahrávka – dle pořadí zhlédnutí – byla označena nejvíce 

respondenty v rámci dané skupiny.  

  

 Za klíčové v této fázi experimentu považujeme výsledky ve skupinách FD1 a FD2, u 

nichž jsme se snažili zjistit, zda má pořadí zhlédnutí nahrávek skutečně vliv na jejich 

hodnocení, a z toho důvodu jsme jim prezentovali identické nahrávky v opačném pořadí.  
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Pořadí variant Profesionalita Důvěryhodnost 
Porozumění 

obsahu 

Seřazení dle 

respondenta 

skupina G1 

B3 – A2 – C1 

3 = 82% 

2 = 18% 

2 = 64% 

1 = 18% 

3 = 18% 

2 = 73% 

1 = 18% 

3 = 9% 

3-2-1 = 45,5% 

2-3-1 = 45,5% 

   1-3-2 = 9% 

 první v pořadí druhá v pořadí druhá v pořadí 

pořadí 

prvni-druhá-třetí 

= 

druhá-první-třetí 

skupina G2 

A2 – C3 – B1 

2 = 55% 

3 = 36% 

1 = 9% 

2 = 73% 

3 = 27% 

2 = 73% 

3 = 27% 

2-3-1 = 73% 

3-2-1 = 27% 

 první v pořadí první v pořadí první v pořadí 
pořadí 

prvni-druhá-třetí 

skupina FD1 

C1 – B2 – A3 

3 = 87,5 % 

2 = 12,5% 

1 = 50% 

2 = 25% 

3 = 25% 

3 = 62,5% 

2  = 12,5% 

1 = 25% 

3-2-1 = 62,5% 

2-3-1 = 37,5% 

 třetí v pořadí první v pořadí třetí v pořadí 
pořadí  

třetí-druhá-první 

skupina FD2 

A3 – B2 – C1 

3 = 67% 

2 = 33% 

3 = 67% 

2 = 33% 

2 = 67% 

3 = 33% 

3-2-1 = 50% 

2-3-1 = 50% 

 první v pořadí první v pořadí druhá v pořadí 

pořadí 

prvni-druhá-třetí 

= 

druhá-třetí-první 

Tabulka č. 32: Přehled hodnocení výběrových skupin dle pořadí variant.  

 

 

 V otázce profesionality se shodly tři ze čtyř výběrových skupin, když za 

nejprofesionálnější označily nahrávku, kterou zhlédly jako první v pořadí. Skupina FD1 

označila za nejprofesionálnější variantu 3, kterou zhlédla jako poslední ve své kombinaci.  

 

 Zajímavý výsledek jsme získali v otázce důvěryhodnosti jednotlivých variant. Tři 

skupiny ze čtyř opět shodně označily nahrávku, kterou zhlédly jako první v pořadí. Toto 

hodnocení je zajímavé z toho důvodu, že každá z těchto skupin zhlédla jako první v pořadí 

odlišný výkon, za nejdůvěryhodnější projevy tedy v tomto případě byla označena varianta 1, 2 
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i 3. Poslední skupina, G1, poté za nejdůvěryhodnější označila variantu 2, kterou zhlédla jako 

druhou v pořadí.  

 Dvě skupiny ze čtyř uvedly, že nejlépe porozuměly obsahu v nahrávce, kterou zhlédly 

jako druhou v pořadí. Zbylé dvě skupiny poté označily jinou nahrávku v pořadí, skupina G2 

konkrétně první video, které zhlédla, a skupina FD1 zase nahrávku, kterou zhlédla jako 

poslední ve své kombinaci.  

 Při porovnání řazení nahrávek od nejlepší po nejhorší se u tří skupin ze čtyř objevilo 

pořadí, v němž byl za nejlepší výkon označen ten, který skupina zhlédla jako první, za druhý 

nejlepší výkon ten, jenž zhlédla jako druhý, a za nejhorší označily výkon, který zhlédly jako 

poslední v pořadí. U skupiny G2 toto řazení převládlo u 73% respondentů, u skupin G1 a FD2 

získalo toto pořadí stejné procentuální zastoupení jako pořadí, v němž se jako nejlepší výkon 

umístil ten, který byl zhlédnut jako druhý v pořadí. Skupina FD1 označila v nejvyšším 

procentu dotazníků za nejlepší výkon, který zhlédla jako poslední, za druhý nejlepší variantu, 

jež jí byla prezentovaná jako druhá v pořadí, a za nejhorší poté výkon, který zhlédla jako 

první v pořadí.  
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3.5.3 Hromadné porovnání 

 V poslední části hodnocení vlivu pořadí zhlédnutých variant jsme se rozhodli porovnat 

hodnocení respondentů napříč respondenty základního výzkumu i výběrovými skupinami u 

těch kombinací, u nichž se nám tyto dva odlišné styly hodnocení překrývaly, konkrétně u 

třech kombinací, které jsou i s procentuálními výsledky uvedeny v následující tabulce.  

 

Pořadí variant Profesionalita Důvěryhodnost 
Porozumění 

obsahu 
Pořadí 

1 – 2 – 3 

(14 respondentů) 

3 = 64% 

2  = 36% 

2 = 43% 

1 = 36% 

3 = 21% 

2 = 43% 

3 = 43% 

1 = 14% 

3-2-1 = 50% 

2-3-1 = 36% 

2-1-3 = 14% 

 třetí v pořadí druhá v pořadí 
druhá = třetí v 

pořadí 

pořadí  

třetí-druhá-první  

2 – 3 – 1 

(17 respondentů) 

2 = 47% 

3 = 47% 

1 = 6% 

2 = 59% 

3 = 35% 

1 = 6% 

2 = 53% 

3 = 47% 

2-3-1 = 53% 

3-2-1 = 41% 

3-1-2 = 6% 

 
první = druhá 

v pořadí 
první v pořadí první v pořadí 

pořadí  

první-druhá-třetí 

3 – 2 – 1 

(23 respondentů) 

3 =70% 

2 = 30% 

2 = 61% 

1 = 9% 

3 = 30% 

2 = 74% 

3 = 13% 

1 = 13% 

2-3-1 = 48% 

3-2-1 = 43% 

2-1-3 = 4,5% 

1-3-2 = 4,5% 

 první v pořadí druhá v pořadí druhá v pořadí 
pořadí  

druhá-první-třetí  

Tabulka č. 33: Přehled hodnocení respondentů základního výzkumu a výběrových skupin v daných kombinacích 

variant.  

 

Toto hromadné porovnání nám umožnilo vypočítat procentuální hodnocení 

jednotlivých variant z vyššího počtu respondentů.  

 

Zjistili jsme, že za nejprofesionálnější byla v jedné kombinaci označena varianta, která 

byla zhlédnutá jako poslední v pořadí, v dalších dvou kombinacích poté zvítězila nahrávka, 

kterou respondenti zhlédli jako první (v jedné kombinaci získala stejné procentuální 

zastoupení jako druhá zhlédnutá nahrávka).  
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V otázce důvěryhodnosti nebyla ani v jedné z kombinací za nejlepší označena varianta 

zhlédnutá jako třetí v pořadí. Ve dvou kombinacích ze tří byla za nejdůvěrhodnější označena 

varianta zhlédnutá jako druhá v pořadí, v jedné kombinaci poté varianta zhlédnutá jako první. 

Zajímavostí je shoda, k níž došlo u všech tří kombinací – za nejdůvěryhodnější byla označena 

varianta číslo 2.  

 

K téže shodě došlo i v rámci hodnocení srozumitelnosti obsahu. U všech tří kombinací 

získala nejvyšší procentuální zastoupení varianta číslo 2 (v jednom případě byla označena ve 

stejném počtu dotazníků jako varianta číslo 3), a to nehledě na pořadí, v němž byla tato 

varianta tlumočení zhlédnuta. Konkrétně byla u jedné kombinace prezentována jako první 

v pořadí a ve dvou kombinacích jako druhá v pořadí.  

 

V rámci posledního zkoumaného bodu také došlo k drobné shodě v rámci řazení 

jednotlivých variant od nejlepší po nejhorší dle subjektivního názoru respondentů. Nezávisle 

na pořadí, v němž byla varianta 1, tedy formálně nejméně zdařilé tlumočení, zhlédnuta, vždy 

byla v procentuálně nejzastoupenějším pořadí dané kombinace označena za kvalitativně 

nejslabší výkon. Hromadné porovnání však v této otázce nepřineslo shodu, co se pořadí 

zhlédnutí jednotlivých variant týče. V procentuálně nejzastoupenějších řazeních se objevily tři 

různé posloupnosti.  

 

3.5.4 Závěry 

Nedošli jsme k průkazným závěrům ohledně pořadí nahrávek a vlivu kombinací 

variant na hodnocení kvality tlumočení. Dovolujeme si však konstatovat, že z našich výsledků 

vyplývá, že pořadí zhlédnutí jednotlivých variant nemá zásadní vliv na jejich hodnocení. 

 

Toto tvrzení opíráme především o výsledky hromadného porovnání napříč skupinami 

respondentů v otázce profesionality, kde byla za neprofesionálnější variantu označena ve 

většině případů varianta 3, která byla ve třech porovnávaných kombinacích zhlédnuta jako 

první, druhá i třetí v pořadí.  
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3.6 Diskuse 

V diskusi k našemu výzkumu rozebereme problémy, s nimiž jsme se při experimentu 

setkali, a formulujeme závěry, k nimž jsme dospěli.  

 

3.6.1 Zpětná vazba respondentů  

Respondenti, kteří se našeho výzkumu zúčastnili, byli osloveni s prosbou o vyplnění 

dotazníku, v němž se nacházely jasně stanovené otázky. Za účelem co největší možné 

přehlednosti ve vyhodnocování výzkumu jsme pracovali pouze s odpověďmi na konkrétně 

formulované otázky v našem dotazníku a respondenty jsme nežádali o dodatečné komentáře a 

připomínky k našemu výzkumu. I přesto, že se jednalo o osoby z okruhu autorky této práce, 

respondenti neměli povědomí o konkrétní náplni výzkumu. Níže tedy uvádíme komentáře, 

které nám respondenti dodali z vlastní iniciativy
36

, a to buď elektronickou poštou společně 

s vyplněným dotazníkem, anebo při osobním setkání.  

 

 Nejvíce komentářů se týkalo logických nesrovnalostí, které se v hodnocených 

projevech objevovaly. I když jsme na ně respondenty neupozorňovali a neptali se jich, zda si 

nějakých nesrovnalostí v rámci informací povšimli, mnohým z nich neunikly.  

 

 Jedna studentka tlumočnictví například uvedla, že když byl projev zdařilý po 

prezentační stránce, všimla si chyb až chvíli poté, co je v tlumočení slyšela. 

 

 Další respondentka z oboru tlumočení také sama přiznala, že se jí jeden z projevů zdál 

„pomatený“, ale rozhodně prý zdařilejší než ten, v němž tlumočnice nenavazovala s publikem 

oční kontakt.  

 

 Logických nesrovnalostí si povšimlo i několik respondentek z humanitních oborů. 

Jedna z nich se ujišťovala, zda se jednalo o špatný „překlad“, další se ptala, jestli rozpory 

v obsahu byly v nahrávkách schválně či nikoliv.  

                         
36

 Nejiniciativnější byli v tomto směru respondenti z oboru tlumočnictví a humanitních věd.  
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 Respondenti také sami přiznávali, že objevili faktické chyby, informace jim 

„neseděly“ apod., ale že i přesto na ně video působilo v konkurenci ostatních nahrávek 

nejlépe.  

 

 Co se týče prezentační stránky nahrávek, komentáře k této problematice byly méně 

časté. Jedna studentka tlumočení se například domnívala, že zkoumáme hezitace.  

 

 Následující dva komentáře zde uvádíme především proto, že upozornily na problémy, 

které jsme řešili při sestavování experimentu.  

 

 Jedna respondentka z humanitního oboru přiznala, že si párkrát nebyla jistá logikou 

významu v jednom z projevů, které hodnotila. Měla nutkání se při přehrávání vrátit dozadu a 

poslechnout si informaci ještě jednou, ale poté si uvědomila, že v reálné situaci by nebylo 

možné vracet se v rámci projevu zpět a promítla tyto své pochybnosti ohledně koherence 

obsahu do svého hodnocení
37

.  

 

 Jsme si vědomi toho, že posluchač si chyby nemusí všimnout ihned, jakmile ji slyší. 

V našem výzkumu jsme se však snažili co nejvíce přiblížit reálné situaci, například referátům 

na konferenci. Zde posluchači samozřejmě nemají možnost poslechnout si projev vícekrát či 

se v něm vracet. Mohou však řečníkovi položit doplňovací otázku, která by jim tuto 

nesrovnalost osvětlila. Připouštíme, že tato možnost v rámci našeho výzkumu nepřipadala 

v úvahu, jelikož nás zajímal názor jednotlivých respondentů na dané výkony a jejich 

spontánní hodnocení založené na jediném zhlédnutí všech tří výkonů za sebou.  

 

 Poslední komentář, kterému dáme prostor, vzešel od čerstvé absolventky tlumočení, 

jež do dotazníku uvedla vždy dvě možnosti hodnocení – jednu za předpokladu, že logické 

nesrovnalosti se objevily již v originálním projevu, druhou v případě, že k posunům ve 

významu došlo až při tlumočení. Co se týče variant, její hodnocení se vždy pohybovalo mezi 

variantou 2 a 3. Uvedla, že pokud byly chyby způsobené již v originálním projevu, za 

nejprofesionálnější, nejdůvěryhodnější i za nejlepší projev ve svém závěrečném řazení by 

označila variantu 3 (v jejím případě A3). Pokud by však věděla, že logické nesrovnalosti 

                         
37

 Nahrávku s logickými nesrovnalostmi označila tato respondentka za kvalitativně horší právě kvůli pochybám 

ohledně správnosti. Jinak by prý za nejlepší považovala projev zdařilejší po prezentační stránce.  
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vznikly až při následném přetlumočení, hodnotila bych ve všech těchto otázkách jako 

zdařilejší variantu 2 (konkrétně B2).   

 

 Pro účely našeho výzkumu jsme se museli rozhodnout pouze pro jednu možnost a 

vybrali jsme proto hodnocení varianty 2, které by respondentka označila v případě, že 

v původním projevu se logické nesrovnalosti neobjevovaly (což byl případ našeho výzkumu). 

Chápeme, proč se respondentka uchýlila k tomuto komentáři i k těmto možnostem. 

Předpokládáme však, že většina posluchačů tlumočení nezná výchozí jazyk projevu a nemá 

tudíž možnost si přímo při poslechu výkonu ověřit, zda tlumočník převedl správně obsah a 

význam sdělení.  

  

 Poslední komentáře respondentů se vztahují k samotné metodologii. Někeří z nich 

například zmiňovali časovou náročnost experimentu. Snažili jsme se vybrat co nejkratší 

možné projevy a sestavit co nejstručnější dotazník tak, aby maximální doba strávená 

sledováním nahrávek a jejich hodnocením nepřesáhla 15 – 20 minut. Pro respondenty byl i 

tak výzkum zdlouhavý, což si vysvětlujeme tím, že museli zhlédnout tři nahrávky po sobě a 

poté ještě vyplnit čtyři otázky v dotazníku. I přesto se domníváme, že i v tomto bodě se jedná 

o situaci, která je srovnatelná s autentickým případem, kdy by měl posluchač například na 

konferenci vyslechnout několik různých projevů za sebou.  

    

  

3.6.2 Poznatky a připomínky k výzkumu 

V této části práce se pokusíme analyzovat, které z bodů výzkumu mohly mít vliv na 

závěrečné výsledky a hodnocení experimentu a navrhnout postupy, jak toto působení omezit 

či eliminovat. 

 

Vzhledem k tomu, že všechny projevy tlumočila stejná tlumočnice, eliminovali jsme 

vliv osobnosti a idiolektu na hodnocení kvality. Museli jsme však vybrat tři odlišné texty 

proto, aby všichni respondenti mohli hodnotit všechny tři varianty tlumočení. V tomto bodě 

jsme se setkali s nejvíce obtížemi. Snažili jsme se vybrat tři takové projevy, které by se 

zabývaly všeobecným tématem srozumitelným pro všechny respodenty srovnatelně, a také 

posuny, k nimž došlo, jsme se snažili nastavit tak, aby byly srovnatelné napříč všemi výkony. 
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I přes veškerou naši snahu eliminovat nejrůznější faktory, které by na rozdíly 

v hodnocení kvality tlumočení mohly mít vliv, a zajistit co nejobjektivnější výchozí 

podmínky pro hodnocení kvality, nemůžeme vyloučit, že témata projevů a posuny, k nimž 

v nich došlo, ovlivnily celkové výsledky.  

 

Řešením této situace by mohl být výběr tří projevů, které se věnují podobnému 

tématu, avšak z jiného úhlu pohledu. Ani v tomto případě však nemůžeme s jistotou tvrdit, že 

by byl vliv rozdílnosti v textech nulový. 

 

Dalším řešením by mohlo být opakovat postup výzkumu Ángely Collados Aísové, 

kterou jsme se pro náš experiment inspirovali, a nechat hodnotit každou skupinu pouze jeden 

z projevů. V našem pokusu jsme však chtěli porovnat, jak budou respondenti vybírat 

v případě, že zhlédli všechny tři varianty a musí mezi nimi rozhodnout.  

 

Další problematický bod vidíme v počtu proměnných, které jsme v rámci našeho 

experimentu analyzovali. Při vyhodnocování výzkumu jsme brali v potaz skupiny 

respondentů dle oboru, kontrolní výzkum u výběrových skupin, hodnocení dle různých textů a 

také pořadí, v němž respondenti nahrávky zhlédli. Vyhodnocení by bylo jednodušší a 

přehlednější v případě, že bychom se uchýlili k méně proměnným. V tom případě bychom 

však nemohli vyloučit vliv pořadí nahrávek, ani oborového zaměření respondentů na jejich 

hodnocení kvality.   

 

Posledním problematickým bodem našeho výzkumu bylo rozesílání kombinací 

nahrávek respondentům. Snažili jsme se zajistit, aby každá skupina respondentů hodnotila 

srovnatelné existující kombinace a pořadí nahrávek. Vzhledem k tomu, že někteří respodenti 

však na naši žádost nezareagovali a my jsme proto museli nalézt nové respondenty v rámci 

dané oborové skupiny, nepodařilo se nám zajistit, aby byl každý text ve svých odpovídajících 

variantách hodnocený stejným počtem respondentů z jednotlivých skupin.  

 

U kontrolního výzkumu bychom také dospěli k průkaznějším závěrům, pokud by 

skupiny FD1 a FD2, u nichž jsme se snažili vyloučit vliv pořadí nahrávek na jejich 

hodnocení, byly rovnocenné co do počtu respondentů. 
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Jsme si vědomi faktu, že náš výzkum nebyl dokonalý a bylo by na něm možné vylepšit 

celou řadu postupů. Na základě pilotního výzkumu se však domníváme, že naše parametry 

byly nastaveny co možná nejobjektivněji.  
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3.6 Závěry 

 Na tomto místě shrneme závěry vyplývající z našeho výzkumu a uvedeme, ve kterých 

bodech potvrzují hypotézu, již jsme si stanovili na konci teoretické části naší práce.  

  

 Naše hypotéza se potvrdila v hodnocení profesionality jednotlivých výkonů. 50% 

respondentů základního výzkumu napříč skupinami označilo za nejprofesionálější variantu, 

v níž se sice objevovalo nejvíce logických nesrovnalostí, avšak byla nejzdařilejší po formální 

stránce. Kontrolní výzkum u výběrových skupin tento výsledek potvrdil. 

  

 V otázce důvěryhodnosti se naše hypotéza nepotvrdila v plné míře. V 53% případů 

byla za nejdůvěryhodnější označena varianta číslo 2, v níž se objevují dvě logické 

nesrovnalosti a po prezentační stránce je odvedena na průměrné úrovni. Výběrové skupiny, na 

nichž byl proveden kontrolní výzkum, potvrdily výsledky i v tomto bodě.  

 

 Stejný výsledek, a tedy opět neúplné potvrzení naší výchozí hypotézy, jsme shledali i 

v otázce porozumění obsahu, kde byla v 61% dotazníků za nejsrozumitelnější označena 

varianta číslo 2, tedy tlumočení průměrné po obsahové i formální stránce. I v tomto bodě jsme 

zaznamenali shodný závěr i v rámci kontrolního výzkumu.  

 

 Naše hypotéza se potvrdila i v sestupném řazení výkonů od nejlepšího po nejhorší. Ve 

42% případů totiž byla uvedeno pořadí, v němž respondenti označili za nejlepší výkon číslo 3, 

tedy tlumočení, které bylo odvedeno velice dobře po formální stránce, ale obsahovalo nejvíce 

logických nesrovnalostí. Jako druhý nejlepší výkon poté tito respondenti označovali variantu 

číslo 2 a za nejhorší považovali variantu číslo 1, v níž se neobjevovaly žádné logické 

nesrovnalosti, avšak nebyla odvedena precizně po formální stránce.  

 

 Významné procento respondentů, konkrétně 39%, však označilo pořadí, které se mírně 

lišilo, a to tím, že za nejlepší výkon označili variantu číslo 2, tedy tlumočení odvedeno na 

běžné úrovni po prezentační i obsahové stránce. Jako druhý nejlepší výkon poté označili 

formálně nejzdařilejší tlumočení, tedy variantu 3, a za nejhorší výkon označili opět variantu 1, 

tedy obsahově přesné přetlumočení, jež nebylo zdařilé po formální stránce. 
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 Toto řazení bylo zastoupeno také v nejvyšším procentě dotazníků kontrolního 

výzkumu. 

 

 Ve dvou bodech ze čtyř se tedy naše hypotéza zcela potvrdila. Posluchači hodnotili 

jako nejkvalitnější tlumočení to, v němž se sice objevovalo nejvíce logických nesrovnalostí, 

ale v němž tlumočnice působila nejlépe po prezentační stránce. Tyto výsledky jsou v souladu 

s výzkumem Collados Aísové, která konstatovala, že respondenti hodnotí jako kvalitnější 

takový výkon, který je zdařilý po prezentační stránce. Hodnocení profesionality a celkového 

vyznění projevu odpovídá i výrokům Shlesingerové a Varantoly, že příjemný a sebejistý 

projev může u posluchače vyvolat mylný dojem kvality.  

 

 Ve zbylých dvou bodech bylo za nejkvalitnější označeno tlumočení, v němž byla 

obsahová i formální stránka projevu odvedena na běžné úrovni. Tento výsledek jsme shledali 

v parametrech důvěryhodnosti a porozumění obsahu, v nichž je logická koherence projevu 

význačným faktorem.  Tento závěr se částečně shoduje s výzkumem Collados Aísové – 

varianta 1, tedy obsahově přesné přetlumočení, které nebylo zdařilé po prezentační stránce, 

nezaujalo význačné postavení ani v parametru porozumění obsahu (u Collados Aísové logická 

koheze).  

 

 Závěrem naší práce je konstatování, že posluchač jako nejprofesionálnější a 

nejkvalitnější tlumočení vnímá výkon, v němž se sice setká s větším množstvím logických 

nesrovnalostí, ale prezentační stránka tlumočníkova projevu ho zaujme a neruší při sledování 

obsahu. Tlumočením, kterému nejlépe porozumí po obsahové stránce a jemuž bude nejvíce 

důvěřovat, poté bude takový výkon, v němž se sice setká s určitými logickými 

nesrovnalostmi, avšak forma bude odvedena na běžné úrovni.   
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4. ZÁVĚR 

V empirické části naší práce jsme se snažili ověřit hypotézu, že prezentační stránka 

tlumočníkova výkonu má na hodnocení kvality větší vliv než obsahová správnost. 

 

Závěry pilotního, základního i kontrolního výzkumu potvrdily, že jako nejméně 

kvalitní je vnímáno tlumočení, které není zdařilé po formální stránce, a to i přesto, že se 

v něm nevyskytují obsahové chyby (stejně jako ve výzkumu Ángely Collados Aísové, kde 

byla formální stránka zastoupena monotónní intonací).  

 

Tyto závěry jsou v opozici s očekáváním různých skupin posluchačů tak, jak je 

vyhodnotila např. Bühlerová, ale také Collados Aísová, jež v rámci svého výzkumu zjišťovala 

i expektace respondentů, kteří se studie zúčastnili.  

 

V rámci čtyř kritérií, která jsme hodnotili, jsme dospěli k následujícím závěrům: 

 posluchači vnímají tlumočníkův výkon nejprofesionálněji na základě prezentační 

stránky jeho projevu a jsou ochotni mu odpustit i chyby v logické koherenci 

 při hodnocení důvěryhodnosti tlumočníkova výkonu a srozumitelnosti jeho projevu 

jsme zjistili, že prezentace sice hraje důležitou roli, ale že se posluchači řídí spíše 

podle významu projevu a jeho logické soudržnosti. 

 

Závěrem naší práce je konstatování, že prezentační stránka tlumočení má skutečně 

zásadní vliv na vnímání kvality. Naším záměrem není poukázat na fakt, že určité chyby 

v převedení obsahu zůstanou většinou posluchačů nepovšimnuté či přinejmenším 

nezhodnocené, ale spíše na důležitost formální stránky. Pokud se tato z jakékoli příčiny 

nevydaří, může posluchač tlumočnický výkon vnímat jako nekvalitní, i když byl odveden na 

dobré úrovni v ostatních parametrech, jež se netýkaly formy projevu. 

 

Jsme si vědomi toho, že závěry naší práce nelze zobecňovat. Doufáme však, že 

poslouží jako podnět k diskuzi dalším studentům tlumočení.    
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5. RESUMÉ 

Cílem této teoreticko-empirické práce je ověřit závěry výzkumu Ángely Collados 

Aísové, že prezentační stránka projevu má větší vliv na hodnocení kvality tlumočení než 

stránka obsahová.  

 

V teoretické části práci shrnujeme poznatky dosavadních výzkumů tlumočení se 

zvláštním zaměřením na výzkum Ángely Collados Aísové, na definici kvality, její hodnocení 

a také na vnímání kvality cílovým posluchačem. V poslední kapitole teoretické části 

shrnujeme nejdůležitější tvrzení, z nichž jsme vycházeli při realizaci našeho výzkumu. 

 

V empirické části práce popisujeme experiment, pomocí něhož jsme se snažili ověřit 

výchozí hypotézy, a to že prezentační stránka projevu má větší vliv na hodnocení kvality 

tlumočení než obsahová přesnost a že zdařilá formální stránka projevu může navodit klamný 

dojem kvality i v parametrech významové úplnosti.  

 

V rámci našeho experimentu jsme provedli základní a kontrolní výzkum, v němž byla 

studentům představena tři videa s modifikovaným obsahem a prezentací. Základního 

výzkumu se zúčastnily tři skupiny respondentů (tlumočníci, zástupci humanitních oborů a 

zástupci technických oborů). Kontrolní výzkum byl proveden na čtyřech skupinách studentů, 

z nichž dvě byly zaměřené technicky a dvě všeobecně.  

 

Závěry našeho výzkumu se z větší části shodovaly se závěry studie Ángely Collados 

Aísové. V obou případech získalo s převahou nejhorší hodnocení video, v němž nedošlo 

k žádným posunům v obsahu, ale které bylo nejméně zdařilé po formální stránce. Můžeme 

tedy konstatovat, že prezentační stránka má zásadní vliv na hodnocení kvality tlumočení 

cílovými uživateli.  
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6. SUMMARY 

The aim of this theoretical-empirical thesis is to verify the conclusions of research 

conducted by Ángela Collados Aís. Her research concludes that the formal aspect of an 

intepreter's delivery has more influence on the overall evaluation of the quality of interpreting 

than the cohesion of the speech's content does.  

 

In the theoretical part of our work we summarize the conclusions of studies carried out 

in the field of interpreting quality so far. We specifically focus on the research conducted by 

Ángela Collados Aís, on the definition of quality, on the evaluation of quality and also on the 

perception of quality by the target user. In the last chapter of the theoretical part of our work 

we summarize the most important statements which established the foundations of our own 

research. 

 

In the empirical part of our work we describe the experiment carried out to verify our 

initial hypothesis. This hypothesis states that the formal aspect of an intepreter's delivery has 

more influence on the overall evaluation of the quality of his rendering than an accurate 

transfer of the content of the speech. It also states that a well presented speech can evoke a 

misleading  impression of quality in terms of parameters of sense completeness. 

 

Our experiment consisted of a basic and a test research in which we showed three 

videos with modulated content and presentation to our respondents. Three groups of 

respondents participated in the basic research (interpreters, representatives of humanities and 

representatives of technical disciplines). The test research was conducted on four groups of 

students, two of which were specialized in general studies, the other two in technical fields.  

 

The conclusions of our research were mostly coincident with the conlusions of the 

research carried out by Ángela Collados Aís. In both studies, the video with no sense errors 

and not a very good presentation generally received a worse evaluation from our respondents. 

We can therefore state that the formal aspect of an intepreter's delivery has an important 

influence on the evaluation of the quality of interpreting by its target users.  
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8. PŘÍLOHY 

8.1 Transkripce tlumočnických výkonů do češtiny  

8.1.1 Transkripce všech variant textu A (A1, A2, A3) 

 

Výkon A1, 3 minuty 39 sekund 

Dámy a pánové, v dnešním světě se setkáváme s velkým paradoxem. Naše planeta Země se ze 

75% procent skládá z vody. ehm Říkáme jí modrá planeta. ehm V dnešním světě se setkáváme 

s  velkým nedostatkem vody, jak je to možné. ehm. Na první pohled, jak jsem již říkala, se 

jedná o velký paradox. ehm Jedno z vysvětlení je to, že většina vody, ehm tedy většina vody  

na naší planetě, je moře, tedy slaná voda, tedy ne voda pitná. A té pitné vody právě není 

dostatek. ehm. Voda, můžeme říci, že je to je to vzácný zdroj, je to důležitý zdroj a to 

znamená že to je zdroj, kterým taky musíme šetřit. ehm Nedostatek vody v.., v budoucnu by 

mohl způsobit mnoho problémů. ehm  Já si myslím, že že to jsou dva důvody. Zaprvé je to 

demo-, demografický růst. ehm Například v roce 2012 žilo na planetě se-, 7 miliard lidí, poo, 

po roce 2100 to bude více než jede-náct miliard lidí. Všichni tito lidé budou samozřejmě 

potřebovat pitnou vodu. ehm dru, říkala jsem že že důvody jsou dva, druhý důvod je ten, že 

nedostatek vody je zároveň způsoben plýtváním. V mnoha regionech Evropy, ehm pardon, 

v mnoha regionech našeho světa, jsme zvyklí na na určitý komfort, který se projevuje právě  i 

tím, že ehm že máme obrovskou spotřebu vody. I proto si myslím že je namístě mluvit o 

plýtvání. ehm To souvisí s naší životní úrovní. Navíc je potřeba říci, že to plýtvání postupně 

roste. Naši prarodiče šetřili vody mnohem více. V, Současní Evropané ehm spotřebovávají 

osmkrát více vody než jejich prarodiče. Přitom ehm jak jsem již řekla, ten nedostatek ehm 

pitné vody není není už pouhou hrozbou, je skutečností, a to skutečností strašnou. Tam, kde 

ehm lidé trpí nedostatkem vody, je navíc v budoucnu potřeba počítat s tím, že ehm by tam 

mohly vznikat konflikty nebo nebo dokonce války. ehm Například ehm jedna z hlavních 

otázek, která ehm se řeší v rámci konfliktu Izraele s Palestinou, je ta, že právě ehm se bojuje o 

pra, přístup k pitné vodě. Takže co můžeme dělat. ehm Podívejme se na to tedy, jak můžeme, 

jak můžeme reagovat. Já se domnívám, že ta opatření by mohla být na třech úrovních, na 

mezinárodní, národní a osobní. Na té mezinárodní úrovni by organizace jako OSN a Evropská 

unie měly z vody udělat prioritu. Na národní úrovni by by také země měla přijmout úsporná 

opatření týkající se vody. ehm Například by státy měly modernizovat své vodovodní systémy, 

protože v mnoha městech jsou.. je kanalizace a vodovody ve velmi špatném stavu, a i proto 

dochází k únikům vody. ehm Za třetí můžeme každý z nás něco udělat, protože když každý 
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z nás vyvine úsilí, může to být, může to mít také nějaké výsledky. Nikdo samozřejmě neříká, 

že nemáme pít nebo že se nemáme koupat, ehm nicméně i jednoduché úkony, pokud je 

budeme dělat všichni, ehm mohou být užitečné. Například se můžeme sprchovat místo 

koupat, můžeme vypínat vodu, když si čistíme zuby, a tak dále. ehm Takže v podstatě, i když 

máte pocit, že je to k ničemu, tak ehm nesmíte zapomínat, že i ve Francii se říká, že i 

z malých potůčků se stávají velké řeky. 

 

Výkon A2, 3 minuty 22 sekund 

Dámy a pánové, v dnešním světě se setkáváme s velkým paradoxem. Naše planeta Země, jak 

jistě víme, se se-, sestává ze 75% z vody. I proto ji nazýváme modrá planeta. Nicméně se 

právě v současné době setkáváme s tím, že na světě nemáme dostatek vody. Jak je to možné. 

Na první pohled, jak jsem již řekla, je to paradoxní. To vysvětlení je prosté. Většina vody, 

kterou na naší planetě máme, je voda sladká, a tudíž ne voda pitná. A právě pitné vody není 

dostatek. Pitná voda je vzácný zdroj, který je důležitý a kterým musíme šetřit. Nedostatek 

vody bude v budoucnu způsobovat stále více konfliktů, a to ze dvou důvodů. Zaprvé se jedná 

o demografický růst. V roce 2012 žilo na naší planetě 7 miliard lidí, po roce 2100 již-, jich 

bude už více než 11 miliard. A všichni tito lidé budou ke svému životu potřebovat vodu. Jsou 

dva důvody, proč se setkáváme s nedostatkem vody. Jak jsem již řekla, první je demografický 

růst a druhý je plýtvání. V mnoha regionech naší planety jsme zvyklí na určitý komfort, který 

se  projevuje  i tím, že máme obrovskou spotřebu vody. A myslím že je na místě mluvit o 

plýtvání. Tato spotřeba souvisí s naší životní úrovní a je potřeba říci, že ta spotřeba vody stále 

roste. Naši prarodiče byli například k vodě mnohem šetrnější. Naproti tomu dnešní Evropané 

spotřebovávají osmkrát méně než právě jejich prarodiče. A přitom, jak jsem již řekla, 

nedostatek vody na naší planetě už není pouhou hrozbou, ale skutečností, a to skutečností 

strašnou. Také je potřeba říci, že tam, kde lidé trpí nedostatkem vody, bude v budoucnu 

vznikat budou v budoucnu vznikat konflikty, nebo dokonce i války.  Například jednou 

z hlavních otázek, která se řeší v konfliktu mezi Izraelem s Palestinou, je právě přístup k pitné 

vodě. Takže co můžeme dělat. Podívejme se společně ehm, jak tuto situaci můžeme pomoci 

vyřešit.  Já se domnívám, že ta opatření by měla probíhat na třech úrovních, za prvé na úrovni 

mezinárodní, za druhé na úrovni národní, za třetí na úrovni osobní. Na mezinárodní úrovni by 

organizace jako OSN a Evropská unie měly z vody udělat svou prioritu. Na národní úrovni by 

také státy měly přijmout úsporná opatření týkající se vody, například by měly modernizovat 

své vodovodní systémy, protože je potřeba říci, že v mnoha městech jsou kanalizace a 

vodovody ve velmi špatném stavu. A z tohoto důvodu dochází k mnoha únikům vody. ehm 
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na, tře-, Třetí úroveň je tedy úroveň osobní, což znamená, že každý z nás může vyvinout 

určité úsilí ke zlepšení této situace. Nikdo nám samozřejmě neříká, že nemáme pít nebo že se 

nemáme koupat, nicméně i jednoduché úkony, pokud je budeme dělat všichni, mohou být 

užitečné. Například se můžeme sprchovat místo koupat, můžeme vypínat vodu, zatímco si 

čistíme zuby, a tak dále. A i když máte pocit, že tyto jednoduché úkony nemoh-, nemusí mít 

žádný výsledek, opak je pravdou. Nezapomínejme, že ve Francii se říká, že i z malých 

potůčků se stávají velké řeky. 

 

Výkon A3, 3 minuty 6 sekund 

Dámy a pánové, v současném světě se setkáváme s velkým paradoxem. Jak jistě víte, naše 

planeta Země se skládá ze 75% z vody. I proto jí říkáme modrá planeta. Přesto jedním 

z největších problémů, které v současné době řešíme, je nedostatek vody. Jak je to možné. Na 

první pohled je to paradoxní, nicméně to vysvětlení je prosté. Většina vody, kterou na naší 

planetě nacházíme je voda sladká, tudíž ne voda pitná. Právě pitné vody není, nemáme 

dostatek. Je to je vzácný zdroj, je to zdroj velmi důležitý a tudíž zdroj, kterým musíme šetřit. 

Také je potřeba říci, že nedostatek vody bude v budoucnu způsobovat stále více konfliktů. 

Jsou dva důvody, proč v současné době trpíme nedostatkem vody. Zaprvé je to demografický 

růst. V roce 2012 žilo na naší planetě 7 miliard lidí, po roce 2100 jich bude už více než 11 

tisíc. A všichni tito lidé budou ke svému životu potřebovat vodu. Druhý důvod, proč nemáme 

dostatek vody, je ten, že jí plýtváme. V mnoha regionech světa jsme si zvykli na určitý 

komfort, zvolili jsme si ekologičtější přístup, pokud jde o spotřebu vody. A já si myslím, že je 

na místě hovořit o plýtvání. To samozřejmě souvisí s naší životní úrovní, nicméně je potřeba 

si všimnout i toho, že naše spotřeba vody neustále roste. Naši prarodiče vodou šetřili mnohem 

lépe než my. Současní Evropané totiž spotřebovávají osmkrát méně vodi, vody než jejich 

prarodiče. Přitom jak jsem již naznačila, nedostatek vody není hrozbou, už je skutečností, a to 

skutečností strašnou. Také je potřeba poznamenat, že regiony, kde lidé trpí nedostatkem vody, 

budou v budoucnu stále častěji sužovány konflikty nebo dokonce válkami.  Například jedním 

z hlavních, jedna z hlavních otázek, která se řeší v rámci konfliktu Izraele a Palestiny, je právě 

přístup k pitné vodě. Takže co můžeme dělat. Pojďme se společně podívat, jak můžeme 

postupovat. Já se domnívám, že ta řešení by měla probíhat na třech úrovních, na úrovni 

mezinárodní, národní a osobní. Na mezinárodní úrovni by organizace jako OSN a Evropská 

unie měly z vody udělat svou prioritu. Na národní úrovni by státy měly přijmout úsporná 

opatření, pokud jde o vodu, například by měly modernizovat své vodovodní systémy, protože 

v mnoha městech jsou systémy kanalizace a vodovodů ve velmi špatném stavu, a z toho 
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důvodu dochází k únikům vody. Ta třetí úroveň je úroveň osobní, což znamená, že každý 

z nás může přispět k řešení tohoto problému. Nikdo samozřejmě neříká, že nemáme pít nebo 

že se nemáme koupat, nicméně i jednoduché úkony, pokud je budeme dělat všich-, všichni, 

mohou mít své výsledky. Například si můžeme napustit vanu místo sprchy, můžeme vypínat 

vodu, když si čistíme zuby, a tak dále. A i když máte pocit, že to k ničemu nevede, ty vý-, ten 

vý-,  ty výsledky se skutečně mohou dostavit. Také nesmíme zapomínat na to, že ve Francii se 

říká, že z malých potůčků se stávají velké řeky. 

 

8.1.2 Transkripce všech variant textu B (B1, B2, B3) 

 

Výkon B1, 3 minuty 57 sekund 

Dámy a pánové, dobrý den. ehm Dnes bych chtěla hovořit o znečištění domácností. Dámy a 

pánové, po dlouhém pracovním dny čekáme na jediné, až se budeme moci vrátit do svého 

obydlí, do do tepla našich domovů. Chceme utéct před stresem, před hlukem - tedy vnějšího 

světa - a také před znečištěním. ehm Důležitý fakt, který si musíme říct, je ten, že většinu 

svého života trávíme v uzavřených prostorách. Je to 90% veškerého času. Trávíme ho v práci, 

ve škole, v dopravních prostředcích. Z těchto 90%, 60% času trávíme doma. ehm Domov, 

tedy naše rodinné útočiště, už ale není synonymem bezpečí ani čistého prostředí. Znečištění 

se totiž do našich domovů totiž dostává, a to nejen okny. ehm Instituce, které dohlížejí na 

veřejné zdraví, a to ve všech zemích Evropské unie, jsou znepokojeny, protože naše ehm naše 

domovy se staly prostředím, které je škodlivé pro naše zdraví. ehm Existují různé druhy 

znečištění. Existuje znečištění chemické, existuje také znečištění ehm jakoby v podstatě 

vlhkost, a také různé alergeny. ehm A také elektromagnetické záření. ehm Oproti tomu, co si 

lidé obvykle myslí, vzduch je v našich domácnostech více znečištění, více znečištěný než 

vzduch venku. Vnější vzduch se totiž do našich obydlí dostává, ale už nevychází ven. ehm 

K tomu si také musíme přidat znečištění že ze spalovacích zařízení, například z plynových 

sporáků nebo z plynových ohřívačů vody. K tomu se  přidává ještě novější problém, a to ehm 

znečištěný, ní, které pochází  ze stavebních materiálů. ehm Tyto materiály mohou způsobovat 

dýchací obtíže, a v nejhorším případě, nejhorších případech mohou způsobovat i rakovinu. 

V této souvislosti se mi okamžitě vybavují různé skandály, které se objevily ve spojitosti 

s s přítomností azbestu v některých budovách. ehm Dalším problémem je i vlhkost, ehm ta je 

možná méně škodlivá pro naše zdraví, ale jenom proto, že je méně přítomná. ehm Všechny 

tyto problémy mají společné řešení nebo společné vysvětlení, a to je to, že své domovy 

nedostatečně větráme. ehm Proč se naše, proč se místnosti, ve kterých žijeme, staly tak 
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uzavřenými. Důvod je potřeba hledat v roce 1974, kdy došlo k ropné krizi a právě 

v souvislosti s ní byly přijata, byla přijata různá opatření, byly upraveny stavební normy, byla 

zvýšena izolace ehm domovů, a to proto, aby se předešlo ztrátám tepla. Díky tomu se také 

uspořila energie. Nicméně právě bohužel se zvýšením této izolace se také zna-, začlo 

znečišťovat více vzduch v našich obydlích. ehm Vzduch tedy se ehm znečišťoval v těch 

obydlích, a zároveň tím ehm tím rostla vlhkost. Z tohoto důvodu v současné době čelíme 

naléhavé potřebě, abychom změnili stávající způsoby, jak stavíme svá obydlí. Musíme mít 

ekologičtější obydlí, která budou, které budou, která budou lépe provzdušněná. ehm Těch 

řešení je několik, izolace je v pořádku, nicméně k tomu je ještě dále potřeba mít vhodné 

elektrospotřebiče, a také elektrospotřebiče, které budou splňovat platné normy Evropské unie. 

ehm Je pravda, že spoustu těch změn už v současné době zažíváme. ehm Stále více 

domácností například využívá solární panely, ehm nicméně to neznamená, že máme všichni 

ekologická obydlí, a také tyto solární panely lze využít jenom v některých zónách. Tímto 

vším vám rozhodně nechci radit, abyste žili prostě například jako Amišové, abyste se vzdali 

všech elektronických přístrojů. Také tím nechci říct, že byste si doma měli instalovat rotoped, 

který byste napojili na transformátor, a tak si vyráběli vlastní energii, i když nutno 

podotknout, že by to bylo určitě dobré pro vaše zdraví. 

 

Výkon B2, 3 minuty 25 sekund 

Dámy a pánové, dobrý den. Dnes bych chtěla hovořit o znečištění domácností. ehm Po 

dlouhém pracovním dni čekáme na jediné, a to až se budeme moci vrátit do pohodlí svých 

domovů. Chceme utéct před ehm stresem a hlukem vnějšího světa, a také před znečištěním. Je 

dobré si uvědomit důležitý fakt, 90% svého života trávíme v uzavřených prostorách, ať je to 

v práci, ve škole, nebo v dopravních prostředcích. Z těchto 90% času, 60% trávíme doma. 

Domov, naše rodinné útočiště, už není synonymem bezpečí, ani čistého prostředí. Znečištění 

se se totiž do našich domovů nedostává pouze okny. Instituce, které dohlížejí na veřejné 

zdraví, a to ve všech zemích Evropské unie, jsou velmi znepokojené. A to proto, že naše 

domácnosti se staly prostředím, které je škodlivé pro naše zdraví. Zdroj znečištění je pouze 

jeden. Je to chemické znečištění, vlhkost, různé alergeny, a také elektromagnetické záření. 

Oproti tomu, co si lidé obvykle myslí, je vzduch v našich domovech znečištěnější než venku. 

Vzduch se totiž zvnějšku dostává okny do našich domovů, ale už se nedostává ven. K tomu je 

potřeba připočítat také znečištění ze spalovacích zařízení, například z plynových sporáků a 

také z plynových ohřívačů vody. A máme tu ještě další novější problém, a to stavební 

materiály.  Ty mohou způsobovat dýchací obtíže, a v nejhorších případech například také 
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rakovinu. V této souvislosti se mi vybavují různé skandály, které souvisely právě s 

přítomností azbestu na některých stavbách. Dalším problémem je vlhkost. Vlhkost je pro naše 

zdraví možná méně škodlivá, ale jen proto, že je také méně přítomná. Všechny tyto problémy 

mají společné řešení, lépe řečeno společné vysvětlení, a to že nedostatečně větráme. Proč se 

naše místnosti v domovech staly tak uzavřenými. Souvisí to s rokem 1974 a s ropnou krizí. 

V jejím důsledku byly totiž upraveny stavební normy. ehm Nová obydlí byla více izolována, 

aby se předešlo ztrátám tepla. To umožnilo uspořit energii. Nicméně právě s touto zvýšenou 

izolací došlo také k tomu, se začala zhoršovat kvalita vzduchu v našich obydlích ehm a s ní 

také začla vzrůstat vlhkost. Z tohoto důvodu čelíme v současné době naléhavé potřebě, 

abychom znovu změnili způsob, jakým stavíme svá obydlí. Potřebujeme ekologičtější domy, 

které budou lépe provzdušněné. Těch řešení jak toho dokázat je několik. Izolace je v pořádku, 

nicméně je také potřeba mít vhodné elektrospotřebiče. A tyto elektrospotřebiče musí splňovat 

platné normy Evropské unie. Je potřeba říci, že některé změny už v současné době zažíváme. 

Stále méně domů využívá solární panely. To neznamená však, že máme všichni ekologická 

obydlí. Já bych vám tímto rozhodně nechtěla radit, abyste žili prostě jako například Amišové, 

abyste se vzda-, vzdali všech elektronických přístrojů. Také tím nechci naznačit, že byste si 

doma měli instalovat rotoped, který by byl napá, napojen na transformátor, abyste si tak 

mohli vytvářet vlastní energii, nicméně nutno podotknout, že by to možná bylo vhodné pro 

vaše zdraví. 

 

Výkon B3, 3 minuty 23 sekund 

Dámy a pánové, dobrý den. Dnes bych chtěla hovořit o znečištění domácností. Dámy a 

pánové, po dlouhém pracovním dni jediné, na co se těšíme, je to, až se budeme moci vrátit do 

pohodlí svých domovů. Chceme utéct před vnějším stresem a hlukem, a také před 

znečištěním. Je ale potřeba si uvědomit důležitý fakt. 90% našeho života trávíme 

v uzavřených prostorách, ať už je to v práci, ve škole, anebo v dopravních prostředcích. 

Z těchto 90%, 60% času trávíme doma. Domov, naše rodinné útočiště, už ale není 

synonymem bezpečí a čistého prostředí. Znečištění se totiž do našich domovů nedostává 

pouze okny. Instituce, které ve všech členských zemích Evropské unie dohlížejí na veřejné 

zdraví, jsou velmi znepokojeny. A to proto, že naše domovy se staly škodlivými pro naše 

zdraví. Zdroj znečištění je pouze jeden. Je to chemické znečištění, vlhkost, různé alergeny a 

také elektromagnetické záření. Oproti tomu, co si lidé obvykle myslí, vzduch je v našich 

domácnostech více znečištěný než vzduch venku. Vnější vzduch se totiž domů dostává okny, 

ale už nevychází ven. K tomu je potřeba připočítat znečištění ze spalovacích zařízení, 
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například z plynových sporáků anebo z plynových ohřívačů vody. Objevuje se také novější 

otázka, a to týkající se materiálů používaných ve stavebnictví. Ty nijak neohrožují naše 

zdraví. Mohou způsobovat dýchací obtíže, a v nejhorším případě také rakovinu. V této 

souvislosti se mi vybavuje několik skandálů, které byly právě spojené se stavebními 

materiály. Jednalo se o přítomnost azbestu v některých budovách. Dalším problémem je 

vlhkost. Ta je sice méně škodlivá, ale jen proto, že se vyskytuje méně často. Všechny tyto 

problémy mají společné vysvětlení, a to nedostatečné větrání. Proč se naše místnosti v našich 

obydlích staly tak uzavřenými. Souvisí to s rokem 1974 a s ropnou krizí. Tehdy byly 

upraveny stavební normy. Snížila se izolace domů proto, aby se předešlo ztrátám tepla. Tím 

se uspořilo mnoho energie.  Nicméně právě se zvýšením této izolace došlo také k tomu, že se 

začala zhoršovat kvalita vzduchu v našich obydlích. Vzduch byl tedy uzavřen v domech, a tím 

rostla vlhkost.  Z tohoto důvodu v současné době čelíme naléhavé potřebě tomu-, toho, 

abychom znovu revidovali způsob, jakým stavíme domy. Potřebujeme ekologičtější obydlí, 

která budou lépe provzdušněné. Těch řešení je několik. Izolace je správným krokem, nicméně 

musíme mít také vhodné elektrospotřebiče a elektrospotřebiče, které budou splňovat platné 

normy Evropské unie. Je potřeba říci, že některé změny už v současné době zažíváme. Stále 

méně obydlí využívá solární panely. To ale neznamená, že máme všichni ekologická obydlí. 

Rozhodně bych, bych vám nechtěla radit, abyste žili prostě, abyste například jako Američané 

se vzdali veškerých požitků a elektronických přístrojů. Také tím nechci říci, že byste si doma 

měli instalovat rotoped, který byste napojili na transformátor, a tak si vyráběli energii, i když 

by to možná bylo vhodné pro vaše zdraví. 

 

 

8.1.3 Transkripce všech variant textu C (C1, C2, C3) 

 

Výkon C1, 4 minuty 12 sekund 

ehm Milí kolegové, samozřejmě nemůžu říct, že bych vás všechny dobře znala, nicméně 

předpokládám, že máte určitě někteří rádi víno, ehm samozřejmě s mírou, to je jasné. ehm, u.., 

Určitě jsou mezi vámi někteří, kteří preferujete klasičtější vína, například francouzské 

Bordeaux nebo italské Barolos například. Někteří naproti tomu určitě rádi objevujete vína 

z Nového světa, například vína ehm chilská, australská nebo kalifornská. ehm V Kalifornii 

jsou vína možná méně tradiční, ehm více průmyslová, alespoň tedy pokud jde o výrobní 

postup, nicméně mohou být velmi chutná, a i další kalifornské výrobky mohou být velmi 

dobré, mám teď, mám teď na mysli především olivový olej. ehm Kalifornský olivový olej je 
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nicméně velmi vzácný, vzácný je možná tedy trošku přehnané slovo, ale řekněme, že dokonce 

i v té Kalifornii je někdy těžké ho sehnat. Takže si ehm asi dokážete představit jak významné, 

jak významný může být olivový olej na trhu. Proč tomu tak je, je to z důvodu konkurence. 

V Kalifornii se totiž ročně vyrábí přibližně asi jeden milion tun olivového oleje, naproti tomu 

například v Itálii se ho vyrábí 760 milionů, v Řecku 420 milionů a ve Španělsku, což je 

světová jednička, ehm ročně vyrobí kolem devíti se-, devítiset třiceti tří miliónů tun ročně. 

Přitom olivy jsou ovoce, které se v Kalifornii vyskytují poměrně hojně. ehm ehm Důkazem 

toho je to, že 10% stolních oliv, které konzumujeme na světě, pochází právě z Kalifornie. 

V Kalifron-, V Kalifornii nicméně neexistuje tradice výroby olivového oleje. Také je potřeba 

říci, že oproti evropským výrobcům, ka-li-fornští výrobci nedostávají štědré příspěvky ze 

Společné zemědělské politiky. ehm Jak už to tak bývá, vš-, vše, co je vzácné, je také drahé, 

což způsobuje to, že i kalifornský olivový olej má poměrně vysokou cenu. ehm Jedna láh-, 

pro představu jedna láhev s obsahem tři st-, tři sta sedmdesát pět mililitrů  stojí přibližně 

dvacet dolarů. Pokud o tomto takto mluvím, říkám to proto, že současná situace se v 

Kalifornii velmi mění. Spojené státy jako země fastfoodů totiž začínají objevovat  přednosti 

středomořského stravování. ehm Kaliforňané si začínají uvědomovat, že olivový olej je dobrý 

chuťově a že je také ehm dobrý pro ehm peněženky občanů. Začíná tak v současné době 

přibývat lisoven. Zajímavé je to, že v Kalifornii je  postup výroby olivového oleje stejný jako 

postup u výroby vína. ehm Kaliforňané tedy začínají žádat, aby se vyráběl kvalitní olivový 

olej, a ta kvalita bude je možná vyšší než v Evropě, a to z toho důvodu, že proto aby byl, aby 

mohl být kalifornský olivový olej označován za extra panenský, musí splňovat mnohem 

přísnější podmínky než v Evropě. Jak jsem již říkala, z jedné části Kaliforňané žádají tedy 

kvalitnější olivový olej, na druhé straně ale také přistupují k přísně mechanizované výrobě, a 

to právě stejně jako u vína. Cílem je, cílem této mechanické produkce je tedy právě snížení 

ceny olivového oleje. Zajímavé je, že stroje, které se používají například pro sběr oliv, jsou 

stejné jako stroje, které se v jiném období roku používají pro sběr hroznů. Tyto stroje pro vaši 

představu jsou schopné s-, sklidit 99% plodů olivovníků za pouhé 3 vteřiny. ehm To je 

samozřejmě ekonomicky velmi výhodné. ehm Čeho se tedy Kaliforňané snaží dosáhnout je to, 

aby uvedli na trh kvalitní olivový olej, který bude zároveň cenově dostupný, a to tedy bez 

jakékoliv politické pomoci. Nebo podpory. Možná že tento olej bude méně tradiční, a tím 

pádem méně atraktivní pro zákazníky, například ve srovnání právě se španělským, 

francouzským nebo italským olejem, nicméně na něco takového už jsme zvyklí, protože 

pijeme kalifornské víno. 
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Výkon C2, 4 minuty 6 sekund 

Milí kolegové, samozřejmě vás všechny dobře neznám, ale předpokládám, že máte určitě 

někteří rádi víno, ale samozřejmě s mírou, to je jasné. ehm Určitě někteří preferujete klasické 

značky, například francouzské Bordeaux, italské Barolos, nebo jiné. A někteří naproti tomu 

možná rádi objevujete vína z Nového světa, například vína chilská, australská anebo 

kalifornská. Kalifornská vína jsou možná méně tradiční, více průmyslová, alespoň pokud jde 

o výrobní postup, ale mohou být také velmi chutná. A i další kalifornské výrobky mohou být 

velmi dobré, teď mám na mysli především kalifornský olivový olej. Kalifornský olivový olej 

je velmi vzácný, vzácný možná na tomto místě je trošku přehnané slovo, nicméně je potřeba 

si uvědomit, že dokonce i v Kalifornii je někdy těžké ho sehnat. Takže si asi dokážete 

představit, jak významné postavení může kalifornský olej zastávat na trhu. Proč to-, proč 

tomu tak je, je to z důvodu konkurence. Kalifornie totiž ročně vyprodukuje asi jenom jeden 

milion tun olivoveh., olivového oleje ročně. Naproti tomu Itálie například vyprodukuje ročně 

760 tisíc ehm tun olivového oleje, Řecko 420 tisíc tun a Španělsko 933 tisíc tun olivového 

oleje ročně. ehm Nicméně ehm, paradox je, že olivy jako ovoce se v Kalifornii objevuje 

poměrně hojně. Důkazem toho je to, že 10% stolních oliv, které konzumujeme na světě, 

pochází právě z Kalifornie. Nicméně v Kalifornie, v Kalifornii neexistuje tradice lisování oliv 

na olivový olej. Oproti evropským výrobcům totiž kalifornští výrobci nezískávají štědré 

dotace ze Společné zemědělské politiky. Jak to tak bývá, co je vzácné, bývá také drahé, a je to 

i důvod, proč cena kalifornského oleje je relativně vysoká. Pro vaši představu, za jednu láhev 

s obsahem 375 mililitrů v Kalifornii zaplatíte přibližně dvacet dolarů. Pokud o tomto mluvím, 

je to proto, že v současné době dochází v..., na trhu s olivovým olejem ke změnám. Spojené 

státy jako země fastfoodů totiž začínají objevovat přednosti středomořského stravování. 

Kaliforňané si začínají uvědomovat, že olivový olej je chuťově dobrý, ale zároveň že je 

přínosný i pro jejich peněženky. Začíná tedy přibývat lisoven olivového oleje. Pokud jde o 

postup výroby v.., oleje v Kalifornii, je tedy velmi zajímavý, protože je v podstatě stejný jako 

postup při výrobě vína. ehm Můžeme tedy říci, že Kaliforňané začínají požadovat, aby se 

vyráběl kvalitní olej, a tento olej je možná kvalitnější než ten, který známe z Evropy, a to 

proto, že k tomu, aby byl kalifornský olivový olej označen jako extra panenský, musí splňovat 

přísnější podmínky než právě v Evropě. Jak jsem již říkala, Kaliforňané z jedné strany 

požadují kvalitnější olivový olej, na druhé straně ale také žádají přísně řemeslnou výrobu, 

ehm právě jako u vína. ehm Cílem této mechanické produkce je samozřejmě snížit cenu 

kalifornského olivového oleje. Zajímavé je také to, že stroje, které se používají pro sběr oliv 
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ehm v Kalifornii, jsou stejné jako ty, které se v jinou dobu ehm roku používají pro sběr 

hroznů. Tyto stroje jsou schopné sklidit  deva-, 99% plodů olivovníků, a to za neuvěřitelné 3 

vteřiny. Toto je samozřejmě ekonomicky velmi výhodné. Cílem Kaliforňanů je tedy uvést na 

trh olivový olej, který bude kvalitní a zároveň cenově dostupný, a to bez jakékoliv politické 

podpory. Možná že tento olej bude méně tradiční, a tím pádem méně atraktivní pro zákazníky, 

například ve srovnání s španělským, francouzským či italským olivovým olejem, nicméně na 

to už jsme zvyklí, protože pijeme kalifornská vína. 

 

 

Výkon C3, 3 minuty 39 sekund 

Milí kolegové, samozřejmě vás všechny dobře neznám, ale předpokládám, že někteří máte 

určitě rádi víno, samozřejmě s mírou, to je jasné. A určitě někteří preferujete ty klasičtější 

značky, jako například francouzské Bordeaux nebo italské Barolos. A jiní možná rádi 

objevujete vína z Nového světa, například vína chilská, australská nebo kali-, kalifornská. 

Kalifornské víno je možná méně tradiční a více průmyslové, alespoň pokud jde o výrobní 

postup, ale může být velmi chutné. A i další kalifornské výrobky mohou být velmi dobré. 

Mám teď na mysli především olivový olej. Kalifornský olivový olej je velmi známý a 

rozšířený. Vzácný je v tomto případě možná trochu přehnané slovo, ale je potřeba si 

uvědomit, že i v Kalifornii je někdy obtížné ho sehnat. Takže si asi dokážete představit jak 

velkou, jak velký význam může mít tento olej na trhu. Proč tomu tak je, je to z důvodu 

konkurence. V Kalifornii se totiž ročně vyrobí přibližně jeden milion tun olivového oleje, 

naproti tomu v Itálii se ho vyrobí 760 tisíc tun, v Řecku 420 tisíc tun a ve Španělsku 933 tisíc 

tun. Španělsko je ve výrobě olivového oleje jednička. Olivy jako ovoce se přitom v Kalifornii 

vyskytují velmi hojně. Důkazem toho je to, že 10% stolních oliv, které na světě 

konzumujeme, pochází právě z Kalifornie. V Kalifornii nicméně neexistuje tradice lisování 

oliv na olivový olej. Rozdíl oproti evropským výrobcům spočívá v tom, že kalifornští výrobci 

dostávají štědré příspěvky ze Společné zemědělské politiky Evropské unie. Jak už to tak bývá, 

co je vzácné, bývá také drahé, a platí to i pro kalifornský olivový olej, jehož cena je relativně 

vysoká. Pro vaši představu, za jednu lahev o obsahu 375 mililitrů zaplatíte přibližně dvacet 

dolarů. Pokud o tomto-, pokud o tomto tématu mluvím, je to především proto, že v současné 

době dochází k významným změnám. Spojené státy jako země fastfoodů začíná objevovat 

nevýhody středomořského stravování. Kaliforňané si začínají uvědomovat, že olivový olej je 

nejen chutný, ale také finančně dostupný. A z tohoto důvodu začíná přibývat lisoven. 

Zajímavé je, že postup pro výrobu olivového oleje v Kalifornii je stejný jako postup pro 
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výrobu vína. Kaliforňané tedy začínají žádat, aby se vyráběl kvalitní olivový olej. A tento 

olivový olej je možná kvalitnější než ten, který se vyrábí v Evropě, protože proto, abyste 

v Kalifornii mohli olivový olej označit jako extra panenský, musíte splnit výrazně přísnější 

podmínky než v Evropě. Jak jsem již říkala, Kaliforňané si na jedné straně žádají kvalitnější 

výrobu, na druhé straně, ehm kvalitnější výrobky, na druhé straně ale se uchylují k přísně 

řemeslné výrobě, jako je tomu právě u vína. Cílem této mechanické produkce je samozřejmě 

snížení ceny olivového oleje. Zajímavé je, že stroje, které se používají pro sběr oliv, jsou 

stejné jako ty, které se v jiném ročním období používají pro sběr hroznů. Tyto stroje jsou 

schopné z olivovníků posbírat 99% plodů, a to za neuvěřitelné 3 vteřiny. Tento postup je 

samozřejmě ekonomicky velmi výhodný. Cílem Kaliforňanů je tedy uvést na trh kvalitní 

olivový olej, který bude zároveň cenově dostupný, a to bez jakékoliv politické pomoci. 

Možná že tento olej bude méně tradiční, a tím pádem méně atraktivní pro zákazníky například 

ve srovnání právě se španělským, francouzským nebo italským olivovým olejem, ale na to už 

jsme z-, jako zákazníci zvyklí, protože všichni pijeme kalifornské víno. 

 

 

9. PŘÍLOHY NA CD (CD je umístěno na vnitřní straně zadních desek pevné vazby) 

9.1 Videonahrávky jednotlivých výkonů 

9.2 Dotazníky řazené dle skupin respondentů 


