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Diplomová práce Libora Nenutila má charakter teoreticko-empirické studie a je první 

magisterskou diplomovou prací na Ústavu translatologie FF UK i v celé České republice, 

která zevrubně popisuje a analyzuje situaci v oblasti komunitního tlumočení ve veřejných 

službách, konkrétně na úřadech práce. O komunitním tlumočení bylo napsáno v minulých 

letech na ÚTRL již několik diplomových prací (o roli komunitního tlumočníka, o komunitním 

tlumočení ve školách, ve zdravotnických zařízeních, při azylovém řízení atd.).  

 

Práce Libora Nenutila je však nová v tom, že vhodně spojila teoretický přístup k problematice 

komunitního tlumočení ve státní správě se samotnou praxí jeho aplikace na úřadech práce 

(ÚP). Ve svém výzkumu vychází totiž diplomant z projektu Rozvoj poradenství Úřadu práce 

České republiky pro cizince, jenž probíhal pod vedením Fondu dalšího vzdělávání (FDV) při 

Ministerstvu práce a sociálních věcí od listopadu 2013 do listopadu 2015 a jehož se diplomant 

aktivně zúčastnil jako člen realizačního týmu projektu a tlumočník. Zkušenosti a znalosti, 

které získal v praxi, využil ve své diplomové práci. 

 

Diplomová práce (DP) má 118 stran a celkem 51 stran příloh + CD. Zde je nutno vyzdvihnout 

i konkrétní přínos řady příloh, jež mohou do budoucna posloužit jak pracovníkům úřadů 

práce, tak i dalším tlumočníkům, kteří by působili na úřadech práce (Příloha 4: Referenční 

materiál pro pracovníky úřadů práce pro efektivní práci s tlumočníkem;  Příloha 5: Česko-

anglický glosář; Příloha 6: Sbírka formulářů ÚP pro terminologickou přípravu tlumočníků). 

Samotná práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a empirické a má řadu podkapitol. 

 

V teoretické části, jež zasazuje celý výzkum do širšího kontextu, se diplomant věnuje 

zpočátku stručně současnému stavu a specifikům komunitního tlumočení ve veřejných 

službách v zahraničí, s důrazem na úřady práce ve vybraných státech Evropské unie. 

Zaměřuje se zejména na ty evropské země, jež mají delší zkušenosti s migrací či jsou právě 

nyní častým cílem migrantů směřujících do Evropy. Poté se již věnuje situaci v České 

republice, konkrétně na úřadech práce a představuje realizovaný projekt, do kterého byl 

aktivně zapojen. 

 

V empirické části pracuje L. Nenutil nejprve s materiály, jež získal z práce v projektu, 

zejména vychází z přepisů hloubkových rozhovorů s pracovníky ÚP, jež mu byly poskytnuty 

FDV k dalšímu využití. Provedl vlastní kritickou analýzu, vytvořil odpovídající grafy a 

získané výsledky samostatně zpracoval a doplnil slovním komentářem. Ukazuje se zde, že ne 

vždy byly tyto hloubkové rozhovory na úřadech práce provedeny správně a že i řada otázek 

mohla být formulována vhodněji, aby získané výsledky byly průkaznější a přínosnější pro 

další využití a zejména lepší spolupráci pracovníků úřadů práce s tlumočníky. Diplomant dále 

provedl vlastní dotazníkové šetření mezi tlumočníky zapojenými do realizačního týmu 



projektu, kteří tlumočili na jednotlivých pracovištích ÚP a zprostředkovávali zde komunikaci. 

I na základě analýzy výsledků z těchto dotazníků formuluje doporučení a možná řešení pro 

zlepšení situace do budoucna, jež by přispěla k efektivnější komunikaci pracovníků úřadů 

práce s klienty, kteří neovládají češtinu, ať už při dalším projektu (v tomto okamžiku je již 

zřejmé, že FDV získal další navazující projekt v oblasti poradenství pro cizince na úřadech 

práce pro léta 2016-2018), nebo při spolupráci s tlumočníky z neziskových organizací či 

případně při vytvoření pozice komunitního tlumočníka a/nebo interkulturního pracovníka 

přímo na ÚP.V této souvislosti oceňuji jednotlivé výstupy v prezentované v přehledných 

grafech a tabulkách.  

 

Za přínosnou a užitečnou považuji část diplomové práce, obsahující doporučení pro všechny 

zúčastněné strany (s. 97-103), jež vycházejí právě z výsledků získaných analýzou 

hloubkových rozhovorů a dotazníků. Diplomant zde ukazuje na problematická místa a situace 

při komunikaci cizinců s pracovníky ÚP i s pomocí tlumočníků a formuluje konkrétní 

doporučení pro nápravu a zlepšení vzájemné komunikace. 

 

Práce Libora Nenutila splňuje všechny náležitosti magisterské diplomové práce. Je napsaná 

poctivě, samostatně a přináší řadu skutečně nových, užitečných a zajímavých poznatků, jak 

pro samotné Úřady práce, tak pro MPSV ČR a FDV, tlumočníky i neziskové organizace, které 

v této oblasti s ÚP nejčastěji spolupracují. 

 

 Způsobem zpracování dané problematiky diplomant prokázal, že velmi dobře nastudoval 

veškerou odbornou literaturu, že s touto literaturou a empirickým materiálem dovede velmi 

dobře pracovat a je schopen jednotlivé úvahy, názory a poznatky samostatně utřídit, předložit 

a systematizovat. Oceňuji i velmi rozsáhlou bibliografii k tématu uvedenou v závěru 

diplomové práce.  

 

Zároveň doporučuji diplomantovi, aby zásadní a nosné části své DP, zejména část 4. 

Doporučení (s. 97-103: 4.1. Doporučení pro pracovníky Úřadu práce; 4.2. Doporučení pro 

Fond dalšího vzdělávání a 4.3. Doporučení pro tlumočníky) upravil tak, aby bylo možné je 

publikovat v odborně zaměřeném periodiku. 

 

Diplomovou práci Libora Nenutila doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně.  

O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby. 
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