
 

 

 

 

Oponentský posudek bakalářské práce Kateřiny Liškové 

 

Překlad do znakového jazyka v německé státní správě: bezbariérový přístup k 

informacím 

 

Tato bakalářská práce se zabývá jazykovou přístupností webových stránek orgánů 

státní správy ve Spolkové republice Německo pro neslyšící uživatelé znakového jazyka.  

K uvedení do problematiky bezbariérového přístupu k informacím kol. Lišková 

nejdříve porovnala ukotvení bezbariérovosti v německých a českých právních předpisech, 

následně představila pravidla a podmínky pro tvorbu přístupných webových stránek. Postup 

práce při překladu textů do znakového jazyka kol. Lišková nejdříve popsala teoreticky z 

pohledu Neslyšícího tlumočníka a překladatele, dále uvedla další techniky a postupy při 

tlumočení jako je tlumočení z listu a práce v překladatelském týmu atd.  

V závěrečné praktické části bakalářské práce kolegyně ilustrovala situaci konkrétními 

příklady ze dvou německých firem, které poskytují překladatelské služby.    

 

Oceňuji, že kol. Lišková dokázala nejen nashromáždit řadu legislativních dokumentů, 

ale dokázala s nimi i efektivně pracovat a přehledně a stručně shrnout části, které mezi českou 

a německou situací porovnávala - závěrečná shrnutí na konci každé kapitoly jsou důkazem, že 

v Čechách máme oproti Německé straně vážné nedostatky. 

 

Diplomantku bych si dovolila požádat o zodpovězení několika otázek: 

- Z práce dle mého názoru vyplývá, že důvodem založení fóra Neslyšících 

tlumočníků („tgsd“, s.67) je, že Spolkový svaz tlumočníků znakového jazyka 

v Německu (BGDS) neumožňuje Neslyšícím tlumočníkům být členy svazu. Má 

diplomantka více informací o tom, proč je tomu tak? Vzhledem k faktu, že na 

universitě v Hamburku je poskytován celoživotní vzdělávací program s názvem 

Neslyšící tlumočníci znakového jazyka? 

- Na s. 69 diplomantka uvádí, že: „Figurant nemusí být vždy přítomen u procesu 

překladu.“ Bylo by možné, aby diplomantka vysvětlila, jakým způsobem je 

výsledný překlad předán figurantovi, pokud tento není při procesu překladu 

přítomen?  

- Na s. 77 diplomantka uvádí, že: „Předpřipravený cílový text kontroluje Neslyšící 

supervizor, který nebyl přítomen u procesu přípravy.“ Bylo by možné, aby i zde 

diplomantka vysvětlila, jak probíhá proces práce supervizora? Zda skutečně 

pracuje pouze s výsledným textem bez toho, aniž by měl k dispozici text výchozí, 

originální?  

- Na problematiku překladu webových stránek do českého znakového jazyka ve 

státní správě v ČR se diplomantka bohužel dotazovala pouze České komory 

tlumočníků znakového jazyka, i když u nás jsou i organizace, které sdružují 

samotné Neslyšící a poskytují překladatelské služby. Tato část práce nám tedy 

nepřinesla očekávané informace, neboť, dle diplomantky, nebyl na tento výzkum 

prostor. Mohla bych tedy nyní požádat diplomantku alespoň o rychlé shrnutí, či 

vlastní názor opřený o znalost situace v Německu, týkající se webových stránek 

Krajského úřadu Olomouckého kraje zveřejněných 9. 12. 2013, které jsou, jakožto 

první webové stránky státní správy v ČR, opatřeny překladem do českého 

znakového jazyka?  

 



 

 

 

 

Závěr:  

Bakalářská práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a může být podkladem 

k obhajobě. Práci hodnotím stupněm výborně. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní 

průběh obhajoby. 

 

7. září 2014 

Mgr. Radka Nováková 

Ústav jazyka a komunikace neslyšících 


