
  Oponentský posudek na magisterskou diplomovou práci 

 

Vícejazyčná komunikace a kvalita tlumočnických a jazykových služeb ve      

zdravotnických zařízeních v Praze (případová studie) 

 

 

 

    Dita Kostelníková 

 

 

 Předkládaná diplomová práce si klade za cíl zjistit formou dotazníkového 

šetření jak vypadá vícejazyčná komunikace v pražských zdravotnických zařízeních a 

srovnat situaci ve státním a soukromém sektoru. Jedná se o práci teoreticko-

empirickou. Část teoretická se zabývá komunitním tlumočení ve zdravotnictví, stavem 

výzkumu v této oblasti, analyzuje specifika tohoto tlumočení a mapuje situaci ve 

vybraných státech (1.1). Podkapitola 1.2 se zabývá konkrétní situací v Praze a 

odkazuje na některé mezinárodní dokumenty. Poslední podkapitola teoretické části se 

zabývá konkrétně tlumočením ve zdravotnictví.  

 

 Některá tvrzení v této části jsou „nepřesvědčivá“. Např. na straně 25 autorka 

označuje „ situační kontext za nejdůležitější složku ovlivňující kvalitu a průběh 

tlumočení. Ten má vliv na všechny typy tlumočení, od konferenčního až po komunitní“. 

Na straně 27 se „dostáváme k největšímu specifiku tlumočení ve zdravotnictví, a to 

k situačnímu kontextu“. Na straně 28 diplomantka píše „Tlumočnickou situaci 

dotvářejí vedle objektivních faktorů také individuální rysy jednotlivých účastníků. U 

tlumočníka jsou to rysy do jisté míry vrozené, v případě profesionálních konferenčních 

tlumočníků se nicméně dají osvojit v rámci speciálního tlumočnického výcviku“. 

Tomuto tvrzení nerozumím. 

 

 Empirická část popisuje vlastní výzkum, který byl prováděn formou 

dotazníkového šetření. Diplomantce se podařilo získat svolení k realizaci 

dotazníkového šetření ve čtyřech z pěti státních nemocnic a ve čtyřech z třiadvaceti 

oslovených soukromých zdravotnických zařízeních (str.43). V Závěrech diplomantka 

tvrdí,“ že zaměstnanci soukromých zdravotnických zařízení disponují výrazně 

kvalitnějšími jazykovými znalostmi než jejich kolegové působící ve státním sektoru“ 

(str.103). Je tedy překvapivé, že právě soukromá zařízení ve své většině nebyla 

ochotná výzkumu se zúčastnit. V této souvislosti mám určité pochybnosti i  

s hodnocením „kvalitnější“. Kdo určuje kvalitu těchto znalostí? Samotní respondenti? 

Ostatně stejné pochybnosti mám ohledně vlastního názvu diplomové práce. Ve které 

části se autorka zabývá kvalitou tlumočnických a jazykových služeb?  

 

Zpracování empirické části je zdařilé, grafy jsou přehledné, statistické 

zpracování důsledné, i když výsledky nejsou příliš vypovídající. Návratnost dotazníků 

je také velmi dobrá. Je zřejmé, že diplomantka věnovala přípravě a zpracování 

empirické části mnoho času i úsilí. 

 

Dotazníky odpovídají cílům výzkumu – s jednou výjimkou: za velmi nešťastné 

považuji spojení ruštiny a ukrajinštiny do jedné kolonky. Jedná se o dva odlišné 

jazyky a z dotazníkového šetření je navíc zcela jasné, že právě toto řešení se promítlo i 

do ověřování hypotézy, „že do rukou zaměstnanců soukromého sektoru bude směřovat 



značné množství rusky mluvících osob pobývajících v Praze, a to jednoduše z toho 

důvodu, že se často jedná o movité osoby“.  

 

 V Závěrech považuji za nejzajímavější zjištění, „ že zaměstnanci jak státního 

tak soukromého sektoru přičítají potíže v komunikaci téměř výlučně bariéře rozdílných 

jazyků“. Toto zjištění do značné míry zpochybňuje jednu z výchozích hypotéz o 

relevanci kulturních aspektů, jak upozorňuje autorka na straně 71. 

 

 Poměrně značné výhrady mám k jazykové stránce práce. Na mnoha místech 

neodpovídají formulace stylu odborného textu, popř. je formulace jazykově neobratná  

( str. 38 „ do rukou zaměstnanců soukromého sektoru bude směřovat značné množství 

rusky mluvících osob“, str. 52 „již na několika místech jsme čtenáře  upozornili“, str. 

53 „ jsme s potěšením shledali“, str. 57 „zaznamenáváme výrazně povzbudivější 

výsledky“,str. 76 „poté, co jsme čtenáře seznámili, str. 80 „ i přes tuto harmonii se 

situací ve státních institucích“, str. 106 „Doporučení, která bychom rádi udělili“, 

s nedorozuměním, jež nemocnice sužují za současného stavu“. Výhrady mám i proti 

zvolenému termínu medical touristé. 

 

 Seznam literatury svědčí o tom, že se kandidátka dobře orientuje v dané 

tematice.  Zajímavá jsou i některá doporučení. Diplomantka si je vědoma některých 

úskalí své práce a bude jistě zajímavé se k nim u obhajoby vrátit. 

 

 Diplomovou práci Dity KOSTELNÍKOVÉ doporučuji k obhajobě. Vzhledem 

k výše zmíněným nedostatkům ji hodnotím stupněm velmi dobře. Budu ráda, když 

mne diplomantka u obhajoby přesvědčí, že si stupeň velmi dobře zaslouží. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 6. září 2015     PhDr Jana REJŠKOVÁ 

 

  


