
Posudek na magisterskou diplomovou práci z jazyka anglického 

 

Bc. Pavla Jandová 

 
BARBARA MOSER-MERCEROVÁ A JEJÍ PŘÍNOS PRO VÝVOJ TEORIE TLUMOČENÍ 

(teoretická studie) 

 

Barbara Moser-Mercer and her Contribution  

to the Development of Interpreting Studies (theoretical study) 

 

 UK FF ÚTRL Praha, září 2014 

____________________________________________________________ 

 

 

Diplomová práce Pavly Jandové má charakter deskriptivní teoretické studie, jež se věnuje dílu 

teoretičky tlumočení, pedagožky a tlumočnice Barbary Moser-Mercerové. Je to vůbec první 

práce takového rozsahu a zaměření o prof. Moser-Mercerové v českém prostředí. Práce 

vznikla v kontextu dalších teoretických diplomových prací, zaměřujících se na dílo a 

teoretické modely významných zahraničních osobností teorie a praxe tlumočení (např. Franz 

Pöchhacker, Danica Seleskovitchová, Daniel Gile apod.) 

 

Diplomová práce (DP) má 90 stránek (+přílohy: kompletní publikační činnost Barbary 

Moser-Mercerové) a je rozdělena a do sedmi základních kapitol a řady podkapitol.  

Diplomantka mapuje jednotlivé badatelčiny výzkumné etapy a chronologicky sleduje její 

vývojové tendence a názorové i zájmové posuny.  

 

Věnuje se dominantním oblastem jejího výzkumu – především tlumočnické expertíze, 

otázkám kvality a pracovním podmínkám tlumočníků – představuje také model simultánního 

tlumočení Moser-Mercerové a jeho aplikaci v oblasti výuky. Studie rovněž informuje o 

pedagogických a tlumočnických projektech prof. Moser-Mercerové, o jejím zájmu pokud jde 

o využití nových technologií v tlumočení, a v závěru zmiňuje její přínos v oblasti 

interdisciplinární spolupráce, jakož i ohlasy na její dílo.  

 

Diplomová práce je metodologicky velmi dobře uchopená a strukturovaná a svědčí o tom, že 

diplomantka přistupuje k jednotlivým tématům se znalostí věci a přitom prezentuje výzkum a 

aktivity Barbary Moser-Mercerové velmi srozumitelně, koherentně a čtivě.  

Zcela určitě bude výbornou pomůckou pro studenty oboru tlumočnictví, kteří v této DP 

najdou veškeré nezbytné informace o osobnosti a díle Barbary Moser-Mercerové na jednom 

místě a zároveň zprostředkované přístupnou formou. 

 

K formální stránce mám pouze drobnou poznámku: je škoda, že si diplomantka více neověřila 

citační normy (umístění uvozovek). 

 

Práce Petry Jandové splňuje všechny náležitosti magisterské diplomové práce. Je napsaná 

poctivě, samostatně a přináší řadu užitečných poznatků pro teorii tlumočení. Způsobem 

zpracování dané problematiky diplomantka prokázala, že výborně nastudovala veškerou 

odbornou literaturu, že s touto literaturou dovede velmi dobře pracovat a je schopna 

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

souvislosti oceňuji i rozsáhlou bibliografii uvedenou v závěru diplomové práce.  



Diplomovou práci Pavly Jandové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně.  O 

definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.  
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