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Vývojové tendence v ruské teorii tlumočení na přelomu 20. a 21. století 

.   Ekateriny Mistryukové, posluchačky Ústavu translatologie FF UK  
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   Jádrem práce  Vývojové tendence v ruské teorii tlumočení na přelomu 20. a 21. století je 

výzkumná činnost sovětských a současných ruských badatelů v oblasti konsekutivního a 

simultánního tlumočení.  

 Práce teoretického charakteru má kromě úvodu 4 kapitoly, závěr, bibliografii a přehled  

zdrojů. 

   V úvodní části vymezila autorka cíl své práce a ukázala na problematiku, s níž se v současné 

době setkáváme v teorii tlumočení v Ruské federaci. 

   Ve 2. a 3. kapitole věnuje pozornost vzniku tlumočnické školy a  vývoji  teorie tlumočení jako 

samostatné vědní discipliny v Rusku v mezinárodním kontextu. 

   Vlastní jádro práce vidím ve 4.kapitole, kde autorka srovnává práce sovětských badatelů 

s pracemi západními a snaží se o zhodnocení tlumočnického procesu z psycholingvistického 

hlediska. Zaměřuje  se zejména  na pravděpodobnostní prognózování a jeho modelovou 

charakteristiku na úrovni ST. V souvislosti s danou problematikou by bylo vhodné se v procesu 

tlumočení zamyslet též nad dalšími modely, jako je např.ekvivalentní model, modulace, 

pragmatika a určit vzájemné souvislosti mezi jednotlivými tlumočnickými disciplinami. Na 

takových modelech nás vždy zajímá jejich vztah k příslušné tlumočnické disciplině a praktická 

analýza (hloubková struktura, otázky funkčně sémantické, pragmatické - jejich účel, užitečnost 

apod. ). Na tomto základě pak porovnání názorů ruských badatelů s názory předních západních 

teoretiků. Při uvedeném širokém chápání nejsou zřejmé rozdíly mezi různými disciplinami a 

modely.  

   5. kapitola  je věnována především ohodnocení práce jednotlivých tlumočníků z praktické 

tlumočnické obce, pedagogů zabývajících se dnes v Rusku především didaktickými metodami 

tlumočení a dále pak popisné charakteristice vybraných vysokých škol.  

   Pro vznik celkového obrazu o zkoumané problematice by bylo užitečné vytvořit určitou škálu 

hodnot (kvalitativní nebo kvantitativní) a výsledky šetření  zkoumaných jevů vyhodnotit, ukázat 

na nedostatky, hledat východiska ze situace a dát určitá zobecnění a doporučení.  

   I když je práce čistě kompilační, diplomantka se opírá o bohatou literaturu, která není v teorii 

tlumočení dosud podchycena. Je třeba ocenit i to, že se dotkla řady otázek, které vyvstávají před 

badateli v souvislosti se zvoleným tématem, a ukazuje  tak i určitý směr pro další výzkum. 

   Po stránce formální se autorka dopouští drobných pravopisných chyb zejména při 

strukturování složitých souvětí. 

   Studie celkově splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a lze ji doporučit k obhajobě.  
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