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Petra Svobodová 

SOUVISLOST TLUMOČNICKÉHO ZÁPISU S KVALITOU KONSEKUTIVNÍHO 
TLUMOČENÍ 

Předložená diplomová práce je teoreticko-empirická práce, která má formu kvalitativního 
výzkumu. Práce si nestanoví žádné hypotézy, zaměřuje se na zkoumání tlumočnického zápisu 
z deskriptivního hlediska, hledá souvislost mezi typem textu a podobou notace a souvislost mezi 
touto podobou a výsledným tlumočnickým projevem. 

Takto stanovený záměr diplomová práce podle mého názoru splňuje. 
Po krátkém úvodu následuje část teoretická, jejíž nejdůležitější části se zabývají 

teoretickými východisky pro hodnocení kvality tlumočení a problematikou tlumočnických 
experimentů, kde i přes existující teoretická východiska téměř vždy vzhledem k povaze dané 
činnosti, možnostem hodnocení a dalším omezením tlumočnických experimentů hrozí jistá 
subjektivizace. 

V další části práce diplomantka vysvětluje cíl práce a metodologii experimentu. Jelikož 
možností, jak experiment postavit a uskutečnit, bylo přes omezený počet probandů více, měla by 
diplomantka během obhajoby vysvětlit, proč volila daný počet a typ tlumočníků a hodnotitelů, 
proč volila příslušný typ přednesu a pořadí projevů, blíže osvětlila způsob zaznamenání 
hodnocení do transkripce tlumočeného projevu, což mohlo některé hodnotitele svádět k tomu, 
aby výkon hodnotili více "překladatelsky" než "tlumočnicky". K těmto otázkám se diplomantka 
v různých částech práce vyjadřuje, bylo by ale třeba o nich pojednat během obhajoby uceleněji 
pro informaci členů komise, kteří práci nečetli. Na str. 33 je podle mého názoru zavádějící 
sdělení, že "V první fázi analýzy experimentu byly tlumočnické výkony převedeny do písemné 
podoby a výsledné transkripce hodnotili tři nezávislí a kvalifikovaní hodnotitelé ... ". 
Předpokládám, že transkripce byly pořízeny jen proto, aby do nich mohli hodnotitelé 
zaznamenávat chyby nebo jiné poznámky. Hodnotili však tlumočnický výkon, nikoliv transkripci 
(písemnou formu, překlad). 

Těžiště práce tvoří experimentální část. Oceňuji výběr materiálu a "oralizovaný" přednes 
na videonahrávce. Texty jsou srovnatelné délkou, liší se žánrově, mírou subjektivity a 
redundance a rychlostí přednesu. Experiment je popsán velmi podrobně a přes některé 
nepotvrzené domněnky, které diplomantka občas vyslovuje, považuji za velmi cenný podrobný 
popis tlumočnických notací částí projevu, které nebyly nakonec tlumočníky převedeny správně, a 
to bez ohledu na to, zda příčinou chybného převodu byl samotný zápis nebo jiný faktor. Myslím, 
že mnoho popisovaných příkladů závislosti mezi notací a výkonem by se dalo využít i ve výuce 
metodiky tlumočení. 

Jsou další aspekty konsekutivního tlumočení s notací, které nebyly námětem této práce. 
Práci s tlumočnickým zápisem do značné míry ovlivňují faktory nejazykové, například otázka 
anticipace, o které je v práci zmínka na místě, kde se popisují rozdíly mezi simultánním a 
konsekutivním tlumočení s tím, že anticipace je důležitějším faktorem u tlumočení simultánního. 
Myslím, že z hlediska zkušenějších tlumočníků, než jakými byli probandi v tomto experimentu, 
by anticipace hrála velmi důležitou úlohu i u konsekutivního tlumočení podobných projevů, jaké 
byly zpracovávány v tomto experimentu. Ale to by asi bylo téma najinou diplomovou práci. 
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Diplomantka touto prací prokázala, že danou problematiku zvládla. Práce je vybavena 
rozsáhlou bibliografií a velkým množstvím relevantních příloh. Z hlediska jazykového je napsána 
kultivovaně a nemá žádné závažné technické nebo formální nedostatky . 

. Diplomovou práci 'Petry Svobodové doporučuji k obhajobě a přes některé menší výtky,· 
na které by měla diplomantka odpovědět během obhajoby, ji hodnotím stupněm výborně. 
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