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Diplomová práce Ekateriny Mistryukové má charakter teoretické deskriptivní přehledové 

studie, která se snaží na základě dostupných knižních a elektronických zdrojů podat celkový 

obraz o stavu ruské teorie tlumočení ve srovnání se situací na Západě a potvrdit či naopak 

vyvrátit hypotézu založenou na tom, že v současné době lze hovořit o výrazném útlumu 

v ruské teorii tlumočení.  

Diplomová práce (DP) má 100 stránek a je rozdělena do čtyř hlavních kapitol a řady 

obsáhlých podkapitol. Diplomantka nejdříve popisuje počátky tlumočení v Rusku ve 

dvacátém století (s.10-11) a zasazuje tento vývoj Ruské tlumočnické školy do mezinárodního 

kontextu (s.11-17).  Jak sama diplomantka uvádí, vychází v této kapitole (s. 10-17) zejména 

z publikace I. Čeňkové Teorie a didaktika tlumočení I., 2001 (s.17-23), stejně tak jako 

v kapitole následující (s. 18-21) z téže publikace (s.74-79). Způsob uvádění použité literatury 

je stále poněkud nešťastný a ne zcela transparentní, což bylo opakovaně vedoucí DP 

zdůrazňováno v průběhu konzultací.  V další kapitole E. Mitryukova srovnává základní ruské 

modely s modely západními (Černov, Širjajev, Lvovská x Seleskovitchová a Gile), jež řadíme 

do 60. - 80. let 20. století a vymezuje jejich společné prvky i hlavní rozdíly. Konstatujeme, že 

toto její vlastní srovnání je opravdu nové a neotřelé. (s. 29-33). Nejdůležitější a nejpřínosnější 

částí DP je pak rozsáhlá kapitola pátá (s. 34-85), nazvaná Kritický pohled na vývojové 

tendence v ruské teorii tlumočení na přelomu 20. a 21. století., protože zde musela 

diplomantka již své rešerše velmi diverzifikovat a informace získávat z mnoha různých zdrojů 

(internetové stránky profesních organizací a tlumočnických oborů na vysokých školách či 

web samotných autorů, osobní kontakty, odborné časopisy, bulletiny a publikace atd.). 

Diplomantka se snažila o co nejširší záběr, což se jí do značné míry skutečně podařilo. Píše o 

vzniku a fungování profesních tlumočnických a překladatelských organizací na sklonku 

existence Sovětského svazu a po jeho rozpadu pak v Ruské federaci, o odborných 

tlumočnických časopisech a poté se věnuje popisu díla současných badatelů. Někdy jsou jí 

předkládané informace však velmi hutné, čistě deskriptivní, až téměř vyčerpávající a možná 

by stálo zato více uplatnit hledisko vlastního pohledu a vlastní kritické analýzy jednotlivých 

autorů a badatelů (s. 42-66), kteří, jak sama diplomantka konstatuje, s novými teoriemi, 

modely či názory nepřišli. Jejich díla jsou vesměs čistě didaktického charakteru a orientovaná 

zejména na výuku tlumočení v anglo-ruské jazykové kombinaci. Dále podává E. Mistryuková 

přehled nejdůležitějších univerzit, které nabízejí výuku konsekutivního a simultánního 

tlumočení. Zde je potřeba zdůraznit, kolik si musela diplomantka dát práce a kolik strávila 

času při pracném vyhledávání a procházení internetových zdrojů, aby všechny potřebné údaje 

nashromáždila. V závěru DP E.Mistryuková konstatuje, že s „odchodem generace 

významných ruských badatelů, kteří se zasloužili o ´zlatou éru´ ruské překladatelsko-

tlumočnické školy v 60. - 80. letech 20. století, dochází také k výraznému poklesu zájmu 

autorů a získávání zcela nových poznatků pro teorii tlumočení prostřednictvím výzkumu“ (s. 

87). Důvodů je podle diplomantky několik: změny v ekonomicko-politické situaci v Rusku na 



přelomu dvacátého a jednadvacátého století a pravděpodobně nedostačující finanční 

prostředky vynakládané na výzkum v dané oblasti.   

K formální stránce mám několik poznámek, jež se týkají zejména transkripce ruských 

ženských jmen (Zimňaja x Zimná atd.). Na druhou stranu bych chtěla pochválit úroveň 

formulačních schopností diplomantky v češtině, jež není její mateřštinou.  

Práce Ekateriny Mistryukové splňuje všechny hlavní náležitosti magisterské diplomové práce. 

Je z ní patrné obrovské úsilí věnované vyhledávání všech informací s jejich následným 

zpracováním a předložením množství získaných poznatků pro teorii a praxi tlumočení. 

Způsobem zpracování dané problematiky diplomantka prokázala, že prostudovala veškerou 

dostupnou literaturu a existující zdroje (zejména internetové), že s touto literaturou dovede 

pracovat a snaží se jednotlivé úvahy, názory a poznatky předat. V této souvislosti oceňuji i 

rozsáhlou bibliografii uvedenou v závěru diplomové práce.  

Diplomovou práci Ekateriny Mistryukové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji prozatím 

mezi stupněm velmi dobře až dobře.  O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh 

obhajoby.  
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