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Diplomová práce Dity Kostelníkové má charakter teoreticko-empirické studie a je první 

magisterskou diplomovou prací na Ústavu translatologie FF UK v Praze, jež se výlučně 

věnuje problematice zajišťování vícejazyčné komunikace se zahraničními pacienty ve 

zdravotnických zařízeních v našem hlavním městě, a to ve státním a soukromém sektoru.  

 

Diplomová práce (DP) má celkem 114 stran textu a 11 stránek příloh+CD), je rozdělena do 

dvou základních částí: teoretické a empirické a řady podkapitol.  

 

V teoretické části podává diplomantka nejdříve stručný přehled prací a stavu výzkumu o 

tlumočení a jazykovém zprostředkování ve zdravotnictví jako jednom z nejfrekventovanějších 

typů komunitního tlumočení. Zaměřuje se na jednotlivé regiony a státy, zejména se věnuje 

situaci v Rakousku, Itálii, USA, Kanadě a Austrálii a pak již popisuje situaci v České 

republice a v Praze, včetně mezinárodních dokumentů a úmluv, jež je povinna ČR dodržovat. 

Zabývá se specifiky tlumočnických situací v tomto prostředí a vztahu pacienta a lékaře, 

případně tlumočníka či jazykového prostředníka. Popisuje objektivní i subjektivní faktory 

tlumočnické situace a roli zdravotníka ve funkci „mluvčího/řečníka“, pacienta jakožto 

„posluchače“ a „tlumočníka“ (nemusí být vždy profesionál). Zde, ač diplomantka tuto část 

přepracovávala, stále nacházíme poněkud ne vždy zcela srozumitelné a jednoznačné 

formulace. 

 

O to více se diplomantce vydařila její empirická část DP (s. 37-108). Diplomantka se 

zaměřuje „na analýzu současné situace z hlediska čtyř aspektů komunikace se zahraničními 

pacienty – na jazykovou vybavenost nemocničního personálu, výskyt zahraničních pacientů, 

vlastní komunikaci s těmito klienty a konečně hodnocení stavu z pohledu různých skupin 

personálu“ s.37). Diplomantka následně formuluje své základní a vedlejší hypotézy – ohledně 

jazykové vybavenosti zdravotního i administrativního personálu, rozdílů v jazykových 

znalostech u pracovníků ve státním a zdravotním sektoru a zejména pak kolem samotné 

komunikace s cizinci, kdy si stanoví hypotézu o komplikaci komunikace nejenom kvůli 

jazykové bariéře, ale zejména kvůli kulturním rozdílům mezi pacientem a zdravotníkem.  

D.Kostelníková podrobně popisuje metodiku svého dotazníkového šetření. Je třeba ocenit, že 

kontaktovala 5 státních nemocnic v Praze a 23 soukromých zdravotnických zařízení. Svolení 

k realizaci dotazníkového šetření získala ve 4 státních nemocnicích a 4 soukromých 

zařízeních (celkem 199 dotazníků). Je třeba na tento výzkum pohlížet jako na případovou 

studii, či ještě lépe jako na „sondu“ do jazykové situace v pražském zdravotnictví, protože 

dotázaná státní nemocniční pracoviště na jedné straně a soukromá zařízení na druhé straně 

jsou svým zaměřením dosti odlišná a tudíž je velice pravděpodobné, že i složení, původ či 

počet zahraničních pacientů bude logicky zcela jiný.  



Diplomantka výstižně charakterizuje své respondenty (lékaři, střední zdravotní personál a 

administrativní personál) a podrobně, avšak srozumitelně i pro laika, se věnuje metodice 

statistické analýzy, kterou používá následně pro výpočet závislostí a hladiny významnosti 

(s.39-43). Po této úvodní metodické části přistupuje ke zpracování a analýze dat získaných 

z dotazníků, představí nejdříve státní nemocnice, následně soukromá zdravotní zařízení a pak 

je porovnává (s. 46-102) pomocí grafů, statistických výpočtů závislosti a komentářů- 

V této souvislosti vyzdvihuji značnou pracnost a časovou náročnost zpracování právě této 

empirické částí DP.  

Hypotézy se diplomantce v podstatě potvrdily, až na složení pacientů a na kulturní bariéru, 

kterou respondenti v dotaznících nezmiňují. Rovněž je s podivem, jak málo spolupracují 

nemocnici i další zdravotnická zařízení s profesionálními tlumočníky. Je to však do určité 

míry pochopitelné – z finančních důvodů, z časových důvodů a z důvodů dostupnosti 

tlumočníka v konkrétním jazyce. 

 

Na závěr DP formuluje D. Kostelníková i Doporučení pro praxi, tj. předkládá určitý soubor 

opatření, jež by mohla přispět ke zlepšení současné situace ve zdravotnických zařízeních. 

 

Po formální stránce je DP napsána srozumitelně a pečlivě, škoda že si diplomantka někde   

svůj text s větším časovým odstupem ještě jednou nepřečetla, aby upravila některé ne příliš 

ústrojné formulace. 

 

Práce Dity Kostelníkové splňuje všechny náležitosti magisterské diplomové práce. Je napsaná 

poctivě a samostatně a přináší řadu nových, užitečných a zajímavých informací. Způsobem 

zpracování dané problematiky diplomantka prokázala, že velmi dobře nastudovala odbornou 

literaturu k tématu, že s touto literaturou a empirickým materiálem dovede dobře pracovat a je 

schopná jednotlivé úvahy, názory a poznatky samostatně utřídit, předložit a systematizovat. 

Oceňuji zejména rozsáhlou bibliografii k tématu uvedenou v závěru diplomové práce.  

 

Diplomovou práci Dity Kostelníkové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji zatím stupněm 

velmi dobře.  O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.                                                                                             
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