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Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav translatologie 

Posudek oponenta na magisterskou diplomovou práci 

Bc. Lenka Pospíšilová 

 

Rozdíly v hodnocení kvality tlumočení 

(Differences in the Evaluation of the Quality of Interpretation) 

 

 Předložená diplomová práce je teoreticko-empirického charakteru a její rozsah je 91 

stran, 11 stran příloh a CD, které obsahuje videonahrávky jednotlivých výkonů a dotazníky 

respondentů. Autorka v práci  stanovila  hypotézu svého výzkumu, v níž předpokládá, že 

„prezentační stránka  tlumočení ovlivní hodnocení kvality celkového výkonu a bude 

respondenty vnímána jako důležitější než logická koherence projevu.“ (Diplomová práce, 

Abstrakt). 

 Práce vychází ze závěrů studie Angely Collados Aísové, podle níž posluchači hodnotí 

tlumočnický výkon spíše  podle formální stránky než podle obsahu. Autorka diplomové práce 

provedla podobný výzkum, a to na česko-francouzském materiálu. 

 V teoretické části přináší diplomová práce přehled výzkumů v oblasti kvality 

tlumočení a diplomantka si klade otázku, co se vlastně obecně chápe pod tímto pojmem.  

Dochází k závěru, že kvalita tlumočení je dosti vágní pojem a jednotný názor nemají ani sami 

tlumočníci. Opírá se zde o názory teoretiků tlumočení, jakými jsou např. Karla Déjean le 

Féalová, Daniel Gile, Miriam Shlesingerová, Ingrid Kurzová a další. Diplomantka se zmiňuje 

rovněž o výzkumu, který provedla prof.Čeňková mezi studenty Ústavu translatologie FF UK. 

 Na základě poznatků z odborné literatury si autorka práce stanovila  hypotézu,  podle 

níž „respondenti budou jako kvalitnější tlumočení vnímat formálně precizní výkon 

přednesený poutavě i přes to, že bude obsahovat určité logické nesrovnalosti.“ (Diplomová 

práce, str.30) 

 Empirická část diplomové práce se zabývá provedeným experimentem založeným na 

hodnocení devíti uměle vytvořených tlumočnických výkonů. Šlo o konsekutivní tlumočení tří 

různých projevů s třemi různými variantami, celkem to bylo tedy devět videonahrávek. 
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 Na základě experimentu  diplomantka konstatuje, 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.“ 

(Diplomová práce, str. 86) 

 Teoretická i empirická část svědčí o autorčině zájmu o danou problematiku. 

Následující připomínky se týkají spíše formálních aspektů: 

 Na str. 6, 3.ř. od konce - užití adjektiva „nekvalitní“ je zde poněkud zavádějící, 

čtenář by mohl nabýt dojmu, že jde o posuzování obsahu a ne formy. 

 Na str. 19, 1.ř., výraz „to samé“ doporučuji nahradit spisovným ekvivalentem 

„totéž“. 

 

 Přes uvedené připomínky konstatuji, že diplomová práce Bc. Lenky Pospíšilové 

splňuje požadavky kladené na diplomové práce v oboru translatologie.  Proto doporučuji, aby 

byla přijata k obhajobě, a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 28.1.2015    Doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc. 

 

 

 

   

  


