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1 ÚVOD 
Předkládaná diplomová práce má formu teoreticko-empirické studie. Jejím cílem je zmapovat 

a popsat využívání komunitního tlumočení na úřadech práce, konkrétně ve službách 

zprostředkování zaměstnanosti. Diplomová práce volně navazuje na projekt Rozvoj poradenství 

Úřadu práce České republiky pro cizince, realizovaný od listopadu 2013 do listopadu 2015. 

Součástí tohoto projektu bylo pilotní testování komunitního tlumočení1 při komunikaci 

pracovníků Úřadu práce (ÚP) s klienty, kteří neovládají dostatečně dobře český jazyk. Téma 

práce jsem si vybral proto, že jsem byl přímo zapojen do realizačního týmu projektu. Zkušenosti 

a znalosti, které jsem získal v praxi, jsem chtěl zužitkovat ve své diplomové práci. 

 Práce je rozdělena do dvou částí – části teoretické a části empirické. V teoretické části 

stručně popíši specifika komunitního tlumočení ve veřejných službách. Následně zmapuji 

situaci tohoto odvětví s důrazem na úřady práce v několika státech Evropské unie. Zaměřím se 

konkrétně na země, jež mají dlouhou historii migrace či jsou v současné době častým cílem 

migrantů přicházejících do Evropy. V závěru teoretické části stručně nastíním pozadí průběhu 

samotného projektu s důrazem na využití komunitního tlumočení. 

 Empirická část bude zaměřena přímo na realizovaný projekt. Vychází z hloubkových 

rozhovorů s pracovníky ÚP, které proběhly pro potřeby evaluační studie k projektu. 

Transkripty rozhovorů byly laskavě poskytnuty Fondem dalšího vzdělávání (FDV) k dalšímu 

využití. Provedl jsem vlastní analýzu, vytvořil odpovídající grafy a získané výsledky jsem 

rovněž zpracoval samostatně. Za účelem získání širšího pohledu na tématiku jsem se dále 

rozhodl provést dotazníkové šetření mezi tlumočníky zapojenými do realizačního týmu 

projektu, kteří docházeli na jednotlivá pracoviště ÚP a zprostředkovávali zde komunikaci.  

Z výsledků analýzy rozhovorů a dotazníkového šetření se pokusím vyvodit závěry 

a navrhnout možná zlepšení do budoucna, která by přispěla k efektivnější komunikaci ÚP 

s klienty neovládajícími češtinu, ať už v rámci případného pokračování projektu, tak při 

spolupráci s tlumočníky z neziskových organizací, anebo v případě vytvoření pozice 

komunitního tlumočníka či interkulturního pracovníka přímo na ÚP. 

  

                                                 
1 V projektové dokumentaci je užíván termín „sociální tlumočení“. V této diplomové práci však budeme užívat 

zavedený termín „komunitní tlumočení“. 



 

2 TEORETICKÁ ČÁST 
Komunitní tlumočení je tradičně považováno za nejstarší typ tlumočení. Oproti tlumočení 

konferenčnímu mu však v oblasti výzkumu nebyla do nedávna věnována dostatečná pozornost. 

Toto se ale zejména v průběhu posledních třiceti let značně změnilo. Na komunitní tlumočení 

se postupně zaměřuje stále více výzkumných prací. Na univerzitách se začínají objevovat kurzy 

připravující tlumočníky na tento druh tlumočení a můžeme rovněž zaznamenat snahy o jeho 

profesionalizaci. 

Komunitní tlumočení bývá také označováno jako ad hoc tlumočení, kontaktové 

tlumočení, tlumočení ve veřejné službě, sociální tlumočení aj. (Merlini a Favaron, 2003, s. 206) 

Setkat se s ním můžeme v různých životních situacích, např. ve zdravotnictví, při jednání na 

(cizinecké) policii, na úřadech apod. Obecně můžeme říci, že se jedná o druh tlumočení, který 

zajišťuje přístup k veřejným službám zprostředkováním komunikace mezi uživatelem a 

poskytovatelem těchto služeb, kteří nehovoří stejným jazykem. (Hrehovčík, 2009, s. 160) 

Schopnost komunikovat a mít přístup k základním službám ve státě, kde člověk žije, je 

všeobecně považováno za základní lidské právo. Odepření tohoto práva může vést k úplnému 

sociálnímu a politickému znevýhodnění těch, kdo většinový jazyk dané země neovládají. 

Komunitní tlumočníci představují důležitou spojnici mezi většinovou společností a těmi, kdo 

nehovoří jejím jazykem. (Merlini a Favaron, 2009, s. 2) 

Pro komunitní tlumočení je charakteristické, že mezi jednotlivými účastníky 

komunikace je nerovné postavení. (Merlini a Favaron, 2003, s. 208) Pöllabauer hovoří o úkolu 

tlumočníka vyrovnávat tento asymetrický vztah a pomáhat tak překonat jazykovou a kulturní 

bariéru. (Pöllabauer, 2004, s. 41) „Postavení tlumočníka při této zprostředkované komunikaci 

je o to složitější, že většinou pracuje s lidmi, kteří nejsou na tlumočení vůbec zvyklí a kteří jsou 

mnohdy v silně vypjaté osobní situaci.“ (Čeňková, 2008, s. 29) 

Komunitní tlumočení začalo získávat na významu především v 60. letech 20. století 

v Kanadě, USA, Austrálii a Skandinávii. (Čeňková, 2008; Pöchhacker, 2004) Klíčovým 

obdobím v historii komunitního tlumočení byla 90. léta, kdy se komunitní tlumočení dostalo 

do pozornosti vědeckého zkoumání. Důležitou roli zde sehrály také mezinárodní konference 

o komunitním tlumočení Critical Link, jejichž cílem je zvýšení povědomí o této oblasti, šíření 

dobré praxe, podpora výzkumu a využívání služeb komunitních tlumočníků v různých 

situacích. 

Stále však ještě nebylo dostatečně uznáno, že komunitní tlumočníci potřebují ke 

správnému a kvalitnímu tlumočení odborné znalosti a dovednosti. Nedostatek povědomí o 



 

tomto problému může vést k nekvalitnímu tlumočení, které může mít horší následky než 

tlumočení žádné. (Ozolins a Hale, 2009, s. 2) Nikde neexistuje interní pozice komunitního 

tlumočníka, proto jsou často instituce nuceny pracovat s tlumočníky na volné noze nebo s lidmi, 

kteří tvrdí, že jazyk dostatečně ovládají a od nichž se nevyžadují žádné doklady o kvalifikaci či 

vysokoškolském studiu. (Ortega Herraéz et al., 2009, s. 151) Komunikační bariéru v oblasti 

sociálních služeb pomáhají nejčastěji překonávat přátelé či rodinní příslušníci migrantů. 

(Ortega Herraéz et al., 2009; Wadensjö, 1998, s. 49) 

O komunitním tlumočení bylo také napsáno několik diplomových prací na Ústavu 

translatologie. Zmínit můžeme např. práci Jiřiny Holkupové Role komunitního tlumočníka 

z hlediska očekávání účastníků tlumočnické komunikační situace, Kateřiny Vávrové Komunitní 

tlumočení a jazykové zprostředkování na základních školách v Praze či Dity Kostelníkové 

Vícejazyčná komunikace a kvalita tlumočnických a jazykových služeb ve zdravotnických 

zařízeních v Praze.  

Konkrétně komunitním tlumočením ve veřejných službách a na úřadech práce se ještě 

žádný výzkum nezabýval. Proto věříme, že bude tato práce přínosem v dané oblasti a pomůže 

doplnit celkový obraz současného stavu problematiky. 

  



 

2.1 Současný stav komunitního tlumočení ve veřejné správě v zahraničí 

V následující části se zaměříme na to, jaká je situace komunitního tlumočení ve veřejné správě 

v zemích EU. Podrobněji se pokusíme získat více informací o fungování tlumočení na úřadech 

práce. Zkoumat budeme konkrétně Velkou Británii, Francii, Belgii, Německo, Španělsko, 

Rakousko a Švédsko. Jedná se o státy, které mají poměrně dlouhou zkušenost s migrací. 

Některé z nich (např. Velká Británie, Španělsko a Belgie) byly dříve koloniálními velmocemi 

a ani po dekolonizaci nedošlo k přerušení styků mezi těmito evropskými státy a jejich bývalými 

koloniemi v Africe, Asii a Jižní Americe, o čemž svědčí početné komunity migrantů z těchto 

oblastí. Mimo to se soustředíme také na státy, které jsou v současné době častými destinacemi 

migrantů přicházejících z třetích zemí do Evropy (např. Německo, Rakousko, Švédsko). 

Cílem tohoto výzkumu je zmapovat situaci v jednotlivých zemích a zjistit, jakým 

způsobem se zde s migranty v oblasti zaměstnanosti pracuje, tzn. zda úřady práce klientům, 

kteří neovládají jazyk většinové společnosti, systematicky zajišťují tlumočnické služby, a 

pokud ano, kdo náklady za ně hradí. 

 

2.1.1 Belgie 

Komunitní tlumočení, francouzsky interprétariat en milieu social, vlámsky sociaal tolken, má 

v Belgii svá specifika v závislosti na dané jazykové oblasti. Nejprve se zaměříme na Valonsko 

a Brusel a následně také na Flandry. 

V roce 2000 Regionální integrační centrum ve Verviers založilo Département des 

accompagnateurs interculturels (DAI), tj. Oddělení mezikulturního doprovodu2. O dva roky 

později vzniklo stejné pracoviště také v Lutychu a v La Louvière. Roku 2004 vznikla 

Coordination fédérale de la traduction et de l'interprétariat en milieu social (COFETIS) neboli 

Federální koordinace pro překlad a komunitní tlumočení. Tato služba zahrnovala celkem dvacet 

pracovišť na celém území Belgie. V rámci této iniciativy byl např. vypracován etický kodex 

pro komunitní tlumočení, byly zveřejněny doporučené tarify a dále byla také věnována snaha 

šíření povědomí o komunitním tlumočení atd. V roce 2008 následně došlo ke spojení DAI 

                                                 
2 Není-li uvedeno jinak, veškeré české překlady cizojazyčných názvů a termínů jsou dílem autora této diplomové 

práce. 



 

s COFETIS a výsledná organizace byla pojmenována Service de traduction et d’interprétariat 

en milieu social, tzn. Služba komunitního tlumočení a překladu (SeTIS). (SeTIS, nedatováno3) 

V roce 2014 vzniklo z nařízení valonského parlamentu osm regionálních integračních 

center, která se mají starat o příjem nově příchozích migrantů a jejich integraci. Za tímto účelem 

byl vytvořen program Parcours d’accueil určený pro cizince, kteří se chtějí v Belgii4 usadit. 

Zaměstnanci těchto center pomáhají migrantům s administrativními úkony, hledáním práce či 

rekvalifikace, výukou francouzštiny a porozuměním belgickému systému. (Portail Action 

Sociale et Santé en Wallonie, nedatováno) Mezi hlavní priority těchto integračních center patří 

socioprofesní integrace klientů na trhu práce a boj proti diskriminaci a xenofobii v oblasti 

zaměstnanosti. Za tímto účelem organizují individuální poradenství, kde je často třeba překonat 

jazykové překážky pomocí tlumočníků. (Centre régional d’intégration de Charleroi, 2013) 

Od roku 2015 je SeTIS wallon5 oficiálně akreditovanou organizací, která zajišťuje na 

žádost jednotlivých úřadů ze sociální sféry služby tlumočníků pro osoby, které je potřebují. 

Služeb SeTIS wallon využívají např. dříve zmíněná valonská integrační centra. Služby jsou 

klientům poskytovány bezplatně. (Portail Action Sociale et Santé en Wallonie, nedatováno) 

Mezi služby, které SeTIS nabízí, patří komunitní tlumočení, tlumočení po telefonu a překlady. 

Hlavními cíli této organizace je podpora sociální integrace cizinců, profesionalizace 

komunitního tlumočení jako nástroje pro komunikaci cizinců s veřejnými službami a úřady a 

v neposlední řadě také zajištění rovného přístupu k základním právům a ke službám 

komunitního tlumočení. (SeTIS, nedatováno) 

Mimo SeTIS v Belgii od roku 1954 funguje Centre d'initiation pour réfugiés et 

étrangers6 (CIRE). Toto sdružení se zabývá prací s migranty, uprchlíky a žadateli o azyl. Jeho 

hlavním cílem je pomáhat těmto osobám a zajistit, že budou dodržována jejich základní lidská 

práva. Dále se snaží o to, aby byly tyto osoby vnímány jako aktivní členové společnosti, kteří 

se plně zapojují do společenského života. Tohoto dosahuje především prostřednictvím 

jazykových kurzů, pracovněprávního poradenství, zajišťováním doprovodu komunitními 

                                                 
3 Vzhledem k tomu, že velké množství internetových zdrojů není datováno, bude z praktických důvodů datum 

jejich stažení uvedeno pouze v souhrnu bibliografie na konci této diplomové práce. 

4 Program má různou náplň v závislosti na zemi původu migranta. Např. občané třetích zemí mají absolvování 

tohoto programu povinné. 

5 Nyní budeme hovořit pouze o valonské části. SeTIS funguje v celé Belgii, viz např. seznam kontaktů 

http://www.setisbxl.be/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=108  

6 Centrum pro integraci uprchlíků a cizinců 

http://socialsante.wallonie.be/
http://socialsante.wallonie.be/
http://socialsante.wallonie.be/


 

tlumočníky při jednání s úřady a pomocnými úkony s nostrifikacemi a rekvalifikačními kurzy. 

(CIRE, 2015) 

Za zmínku stojí také další organizace zabývající se komunitním tlumočením, kterou je 

Service d’interprétariat social de Bruxelles accueil7 (SITS). Zde byl seznam komunitních 

tlumočníků a překladatelů původně sestaven z dobrovolníků. Služby jsou klientům 

poskytovány zdarma. Rozpočet této organizace je závislý na grantech a dotacích od 

nejrůznějších vládních organizací a úřadů (mezi jinými přispívá také Actiris, viz níže). Odměny 

jsou tlumočníkům často vypláceny s časovým prodlením na základě dostupných finančních 

prostředků z dotací a grantů. Původně se uvažovalo také o rozšíření seznamu tlumočníků o 

vlámské komunitní tlumočníky, ale nakonec zde nebylo dosaženo úspěchu, neboť komunitní 

tlumočení ve Flandrech podléhá přísnější legislativě, např. komunitní tlumočníci musejí skládat 

certifikační zkoušky – viz dále. (Rapport annuel du Service d’interprétariat social de Bruxelles 

accueil, 2011, s. 11) 

Ve výroční zprávě SITS z roku 2012 nalezneme informaci, že komunitní tlumočníci 

doprovázeli klienty také v oblasti zaměstnanosti. Uveden je zde konkrétně přímo Actiris8, což 

je regionální bruselská pobočka úřadu práce, a dále také Office national de l'emploi9 (ONEM). 

(Rapport annuel du Service d’interprétariat social de Bruxelles accueil, 2012:24)  

Ve stejné výroční zprávě se však můžeme dočíst, jaký byl počet zprostředkování 

komunikace pro tyto instituce z oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení – celkem bylo 

v roce 2011 realizováno jedno tlumočení s přítomností komunitního tlumočníka, dále pět 

kontaktů tlumočených po telefonu a bylo přeloženo celkem sedmnáct stran textu. (Rapport 

annuel du Service d’interprétariat social de Bruxelles accueil, 2012, s. 31) Jen pro srovnání – 

nejvíce tlumočených kontaktů je zde uvedeno v oblasti duševního zdraví, tj. 1412 kontaktů s 

asistencí komunitního tlumočníka. Ve výroční zprávě téže organizace z roku 2011 dále také 

najdeme, že tlumočníci docházeli na vlámské úřady práce Vlaamse Dienst voor 

                                                 
7 Služba komunitního tlumočení organizace Bruxelles accueil, podrobněji viz 

http://www.bruxellessocial.irisnet.be/CDCS-CMDC/organizationPrint.jsf?orgID=016002&lng=fr 

8 Podrobněji viz http://www.actiris.be/apropos/tabid/175/language/fr-BE/A-propos-d-Actiris.aspx 

9 Podrobněji viz http://www.onem.be/fr Vlámský název: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 

ONEM/RVA je federální úřad sociálního zabezpečení, tzn. zřizovaný na celém území Belgie, do jehož 

kompetencí spadá např. vyplácení podpory v nezaměstnanosti, dále také tzv. crédit-temps, což jsou de facto 

dávky, které umožňují občanům po určitou dobu přerušit profesní život, aby mohli např. řešit svou rodinnou 

situaci. Hlavním cílem ONEM/RVA je také socioprofesní integrace. 



 

Arbeidsbemiddeling, podrobnější informace se však v publikaci nedočteme. (Rapport annuel 

du Service d’interprétariat social de Bruxelles accueil, 2011, s. 13) 

Výše zmíněné iniciativy v oblasti komunitního tlumočení se týkají především 

frankofonního Valonska, byť pobočky organizace SeTIS najdeme v celé Belgii. Pokud jde o 

Flandry, situace je zde složitější. V roce 2007 byla vypracována studie na vytvoření devíti 

vlámských center pro komunitní tlumočení a překlady spadajících pod organizaci Centrale 

Ondersteuningscel. Vlámská vláda však nabrala s realizací těchto plánů zpoždění. Podle 

výroční zprávy organizace Services d’Interprétariat Social de Bruxelles Accueil et de Brussel 

Onthaal mělo mezi lety 2011 a 2013 docházet k celkové reformě a restrukturalizaci přístupu 

k migraci a integraci. (Services d’Interprétariat Social de Bruxelles Accueil et de Brussel 

Onthaal, 2011) Podle dostupných webových zdrojů10 tato centra fungují od 1. 1. 2015. 

Komunitní tlumočníci ve Flandrech musejí projít speciálním kurzem pořádaným 

organizací Kruispunt. Kurz se skládá z kurzů vlámštiny (podle jazykové úrovně uchazeče – tuto 

část lze prominout) a informačního dne, kde uchazeči získají informace o tom, co práce 

profesionálního komunitního tlumočníka obnáší. Toto školení se koná celkem dvacetkrát ročně, 

v každém regionu se vypisují čtyři termíny. Poslední částí je tlumočnický modul, který si 

uchazeči volí podle toho, kolik zkušeností s tlumočením již mají. U certifikační zkoušky jsou 

prověřeny znalosti pracovních jazyků (jak vlámštiny, tak jazyka cizího), dále zvládnutí technik 

tlumočení a znalost etického kodexu komunitního tlumočníka. U zkoušky je přítomen zástupce 

organizace Kruispunt, akademický odborník na tlumočení a hodnotitelé pro jednotlivé pracovní 

jazyky. Úspěšní uchazeči získají certifikát komunitního tlumočníka a následně jsou zapsáni do 

Registru komunitních tlumočníků a překladatelů11. Mezi hlavními oblastmi, v nichž vlámští 

komunitní tlumočníci působí, figuruje také zaměstnanost. Komunitním tlumočníkům Kruispunt 

dále poskytuje také kurzy celoživotního vzdělávání. (Kruispunt, nedatováno) 

Shrnutí 

Situace komunitního tlumočení v Belgii je značně komplikovaná a liší se podle toho, na jakou 

jazykovou část území se zaměříme. Z dostupných zdrojů jsme zjistili, že v Belgii (především 

ve frankofonním Valonsku) existuje několik neziskových organizací, které komunitní 

tlumočení klientům nabízejí. Tyto organizace se zaměřují převážně na poradenství pro migranty 

                                                 
10 http://www.kruispuntmi.be/thema/sociaal-tolken-en-vertalen/de-sector-sociaal-tolken-en-vertalen/sociaal-tolk-

en-vertaaldiensten 

11 Vlaams Register voor gecertificeerde sociaal tolken en vertalers 



 

ohledně pobytových oprávnění, jazykové kurzy a socioprofesní integraci. Organizací, která se 

zaměřuje pouze na komunitní tlumočení, je SeTIS. Služby tlumočníků jsou klientům 

poskytovány bezplatně. Komunitní tlumočení ve styku s úřady státní správy poskytuje také 

Centre d'initiation pour réfugiés et étrangers. Service d’interprétariat social de Bruxelles 

accueil zajišťuje pro klienty tlumočení na úřadech práce a v kontaktu s Office national de 

l'emploi (viz výše). Ve Flandrech je situace o něco přehlednější – existuje celkem devět center 

poskytujících služby komunitních tlumočníků, které klienti využívají také např. při komunikaci 

s úřady práce. Navíc zde existuje systém certifikace a celovlámský registr komunitních 

tlumočníků. 

 

2.1.2 Španělsko 

Profese komunitního tlumočníka není v současné době ve Španělsku profesionalizovaná a není 

ani nijak strukturovaná, jako je tomu v jiných zemích. (Martin, 2014) Právo na tlumočníka je 

ve Španělsku zakotveno v zákoně o právech a svobodách cizinců a jejich sociální integraci. 

Toto právo se však týká pouze trestních řízení. (Libro Blanco de la traducción y la interpretación 

institucional, 2011, s. 23) Náklady za tlumočení v soudním řízení nese stát. (Consumer, 2011) 

Nárok na tlumočení v jiných oblastech není právně nijak zajištěn. Z toho také vyplývá, že 

náklady za tlumočníka při styku s úřady veřejného sektoru nese klient. Existuje také několik 

neziskových organizací, jejichž prostřednictvím mohou klienti získat přístup ke službám 

tlumočníků bezplatně (viz níže). Například ve zdravotnictví existuje několik organizací, které 

využívají služeb dobrovolníků12.  

Tlumočením jako nástrojem sociální integrace se zabývají neziskové organizace. Po 

tlumočnících se ale nevyžaduje složení žádné zkoušky a většinou se hodnotí pouze jejich 

schopnost ovládat cizí jazyk. Jindy se přistupuje ke spolupráci s jinou osobou hovořící daným 

jazykem, která má současně dobrou znalost španělštiny. Nikdy se však nehodnotí tlumočnické 

dovednosti. (Libro Blanco de la traducción y la interpretación institucional, 2011, s. 58) 

Hlavním problémem tedy je, že zde není nijak zaručena kvalita poskytovaných služeb. 

Pokud jde konkrétně o tlumočení jednání s klienty na úřadech práce, z dostupných 

informací vyplynulo, že jednotlivé úřady mají své kontakty na tlumočníky pro jednotlivé 

jazyky, které mohou v případě potřeby předat klientům. Žádná systematická služba tohoto typu 

neexistuje. Uchazeči o zaměstnání musejí mít doklady o kvalifikaci a diplomy přeloženy 

                                                 
12 Podrobněji viz http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n30_tribuna-NavazaEstevezSerrano.pdf 



 

soudním překladatelem. Ani v této oblasti není klientům ze strany úřadu práce poskytována 

žádná asistence. 

V roce 1991 nezisková organizace Comrade založila Servicio de traductores e 

intérpretes neboli Oddělení překladů a tlumočení (SETI). Cílem této služby je pomoci 

uprchlíkům, migrantům a žadatelům o azyl a jiným osobám s nedostatečnou znalostí 

španělštiny s komunikací s úřady, překonat jazykovou bariéru a usnadnit tak integraci těchto 

osob. Na stránkách organizace je výslovně uvedeno, že poskytuje pouze služby komunitního 

charakteru, které se od komerčních jazykových služeb značně liší. SETI pracuje se zkušenými 

překladateli a tlumočníky a nabízí služby pro více než třicet jazyků. Oblastmi, ve kterých SETI 

své služby poskytuje, jsou zdravotnictví, sociální služby a další. (Comrade, nedatováno) Zda 

tlumočníci docházejí i na úřady práce, se nepodařilo dohledat. Organizace nabízí také 

poradenství ve věcech pracovněprávních a profesní integrace. Můžeme tedy předpokládat, že 

tlumočníci organizace SETI působí i v této oblasti. Organizace je nevládní, má však podporu 

z Ministerstva zdravotnictví, sociálních služeb a rovnosti a Ministerstva práce a sociálního 

zabezpečení. 

V článku o využívání překladatelských a tlumočnických služeb ve veřejném sektoru 

v Katalánsku a na Baleárských ostrovech stojí, že mezi lety 1997–2003 probíhaly integrační 

programy, v jejichž rámci doprovázeli tlumočníci klienty při jednáních s úřady práce, místními 

samosprávami, vzdělávacími institucemi a také dále ve zdravotnictví. Podmínkami nároku na 

využití těchto služeb byla neznalost španělštiny (katalánštiny či kastilštiny) a délka pobytu 

žadatele na území Katalánska nesměla přesáhnout dva roky. Klienti měli nárok na využití těchto 

služeb při celkem třech jednáních. O případném přizvání tlumočníka k jednání nad rámec těchto 

tří termínů musel požádat přímo úředník či pracovník konkrétní instituce. (Ugarte Bellaster, 

2006, s. 120) 

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dohledat velké množství konkrétních informací 

ohledně tlumočení na úřadech práce a o komunitním tlumočení celkově, rozhodli jsme se 

zaměřit také na možnosti studia komunitního tlumočení. V celém Španělsku existuje pouze 

jeden studijní program zaměřený na komunitní tlumočnictví, a to na Universidad de Alcalá de 

Henares13. Tento program je důležitou součástí snah vedoucích k profesionalizaci komunitního 

tlumočení. Dále ve Španělsku od akademického roku 2014/2015 existuje doplňkové 

specializační studium zaměřené na tlumočení ve veřejných službách. Pořádá jej tenerifská 

                                                 
13 Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos –

podrobněji viz http://www3.uah.es/master-tisp-uah/presentacion/ 



 

Universidad de la Laguna. Studium probíhá částečně prezenčně a částečně dálkově 

prostřednictvím online výukových aplikací. K úspěšnému absolvování musejí uchazeči získat 

32 ECTS kreditů. Studium se vypisuje pro následující jazyky: angličtina, francouzština, 

němčina a ruština14. Univerzita v Granadě vypisuje několik kurzů zaměřených na komunitní 

tlumočení v rámci studijních programů vypisovaných na fakultě překladatelství a 

tlumočnictví15. 

Shrnutí 

Z dostupných zdrojů vyplynulo, že osoby neovládající dostatečně španělštinu mají ve 

Španělsku ze zákona nárok na tlumočníka pouze v trestním řízení. Tlumočení v jiných 

oblastech není nijak zákonem specifikováno, a tudíž zde není žádný systematický přístup. 

Komunitním tlumočením se zabývají převážně neziskové organizace. Zde je však často 

problém s kvalitou poskytovaných služeb, neboť jako tlumočníci často působí dobrovolníci, 

kteří neprocházejí žádnou zkouškou a hlavním kritériem jsou pouze jazykové kompetence. 

Pokud jde přímo o úřady práce, neexistuje zde žádná systematická tlumočnická služba. 

Jednotlivá pracoviště mají pouze kontakty na tlumočníky, které mohou v případě potřeby 

klientům poskytnout. Organizace SETI poskytuje služby komunitního tlumočení a dále také 

poradenství ve věcech pracovněprávních. Informace o tom, zda tlumočníci této organizace také 

přímo doprovázejí klienty na úřady práce, se nepodařilo dohledat. Systematický nárok na 

využití služeb tlumočníků měly v minulosti osoby neovládající španělštinu pouze v rámci 

časově a geograficky omezeného integračního programu. (Klient mohl využít tlumočení během 

tří jednáních s úřady, a to pouze v případě, že v Katalánsku či na Baleárských ostrovech 

pobýval po dobu kratší dvou let.) V současné době probíhají ve Španělsku snahy o 

profesionalizaci komunitního tlumočením. Jedním z dílčích kroků v této oblasti bylo např. 

otevření studijního programu zaměřeného na komunitní tlumočení na Universidad de Alcalá de 

Henares. 

  

                                                 
14 Podrobněji viz http://experto.webs.ull.es/ 

15 Podrobněji viz sylabus kurzu 

http://fti.ugr.es/pages/info_academica/licenciatura/guias/optativas/interpretacion_social_1314/%21 



 

2.1.3 Německo 

Situace komunitního tlumočení je v Německu poměrně komplexní. V němčině se pro něj 

používá několik výrazů. Např. profesní organizace tlumočníků a překladatelů Budensverband 

der Dolmetscher und Übersetzer ve svém časopise MDÜ užívá anglický termín community 

interpreting a upřesňuje jej – Fachdolmetschen im kommunalen, sozialen und medizinischen 

Bereich, tedy odborné tlumočení v komunitní a sociální oblasti a ve zdravotnictví16. Tento 

termín používá i souhrnná monografie Community Interpreting in Deutschland: Gegenwärtige 

Situation und Perspektiven für die Zukunft17. V Německu pro komunitní tlumočníky neexistuje 

ani jednoznačné pojmenování, říká se jim Kommunaldolmetscher nebo Gemeindedolmetscher, 

Sprachmittler, Kulturmittler nebo Integrationsmittler. (SprInt, nedatováno) Pozoruhodné je na 

komunitním tlumočení především to, že práci vykonávají ve velké míře spíše migranti samotní 

než profesionální tlumočníci – většinou se jedná o amatéry, často děti či mládež18. (SprInt, 

nedatováno) V tomto ohledu a v kontextu současné situace migrace v Německu také stojí za 

zmínku, že právě komunitní tlumočení je oblastí, v níž se vidí možnost pracovního uplatnění 

uprchlíků a migrantů. (Kurka, 2009) 

V mnoha městech (např. Berlín, Drážďany aj.) existují tzv. 

Gemeindedolmetscherdienst, což jsou organizace zajišťující služby tlumočníků-dobrovolníků. 

Tlumočníkem se takto může stát kdokoliv s dobrou znalostí němčiny a dalších jazyků19, kdo 

projde krátkým kurzem, v němž si osvojí základní informace o fungování úřadů státní správy a 

dále také tlumočnické dovednosti. Většinou v těchto organizacích pracují migranti, kteří již 

delší dobu pobývají v Německu a mají dostatečnou znalost jazyka. 

Od ledna 2012 existuje celostátní projekt SprIntpool-Transfer20, který pracuje na 

vytvoření Netzwerk von Vermittlungszentralen für Sprach- und Integrationsmittler/-innen 

(SPRINT). Jedná se o celoněmeckou síť středisek zajišťující služby komunitních tlumočníků. 

Kromě toho v Německu existuje celostátní pracovní skupina Bundesarbeitsgemeinschaft 

                                                 
16 Viz např. http://www.bdue-fachverlag.de/onlineshop/detail_fachzeitschrift/46 

17 SLAPP, Ashley Marc. Community Interpreting in Deutschland: gegenwärtige Situation und Perspektiven für 

die Zukunft. Mnihov: M-Press. 2004, 139 s. 

18 Podrobněji viz rozhovor na http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/warum-sprach-und-

integrationsmittler/dolmetschen/111-interview-maria-kurka-73942 

19 Podrobný seznam nejžádanějších jazyků viz např. http://www.omse-ev.de/navi-oben/aktuelles/einzelansicht-

aktuelles/article/gemeindedolmetscherdienst-dresden-und-pirna-sucht-muttersprachler.html 

20 Podrobněji viz http://www.sprachundintegrationsmittler.org 



 

(BAG), která se pomocí certifikace komunitních tlumočníků snaží o zavedení standardů kvality 

platných pro celé Německo. Tomuto předcházely projekty TransKom, SpraKuM, SPuK21.  

Konkrétně projekt SpraKuM, který probíhal ve městě Wuppertal, byl zaměřen na 

zlepšení situace uprchlíků. V rámci tohoto projektu také vznikl dvouapůlroční certifikační kurz 

komunitního tlumočení ve styku s migranty, který probíhá podle celostátních standardů. 

(Celkem 18 měsíců prezenční výuky – 13,5 měsíce teorie, tj. cca 2000 vyučovacích hodin, a 

4,5 měsíce stáží, tj. cca 700 vyučovacích hodin). V teoretické části se vyučuje devět předmětů: 

odborná němčina, tlumočení, sociální a komunikační kompetence, migrace, úřady, 

zdravotnictví, sociální věci a vzdělání. Úspěšní absolventi tohoto kurzu získají certifikát platný 

v celém Německu. Závěrečnou zkoušku zajišťují následující instituce: Alice Salomon 

Hochschule Berlin (pro oblast vzdělávání a sociální práce), Fakultní nemocnice Hamburg-

Eppendorf (zdravotnictví) a Univerzita Johannese Gutenberga v Mohuči (tlumočení)22. Cílem 

tohoto projektu bylo také přispět k profesionalizaci komunitního tlumočení a zvýšení povědomí 

veřejnosti o tomto odvětví23.  

Nyní se zaměříme na legislativní zakotvení práva na tlumočníka. V zákoníku o 

sociálním zabezpečení – Sozialgesetzbuch stojí, že úředním jazykem je němčina a právo na 

tlumočníka při komunikaci s úřady mají pouze neslyšící. V těchto případech náklady na služby 

tlumočníka hradí daný úřad. V případě mluvených jazyků úřady mohou požadovat, aby byly 

veškeré dokumenty doloženy přeložené do němčiny (v některých případech soudně ověřené 

překlady). Náklady za tyto jazykové služby nese klient. (Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz, nedatováno) 

Nejdůležitějším dokumentem v této oblasti však je tzv. HEGA z 20. května 201124, kde 

jsou specifikovány směrnice ohledně využívání překladatelských a tlumočnických služeb. 

Podle tohoto dokumentu si musí každý člověk bez dostatečné znalosti němčiny s sebou k 

jednání na Bundesagentur für Arbeit, tj. úřadech práce, přivést doprovod, který němčinu ovládá. 

                                                 
21 Podrobnější informace o jednotlivých projektech jsou k dispozici na adrese http://www.sprakum.de 

22 Podrobněji o kurzu viz http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/sprach-und-

integrationsmittler/qualifizierung 

23 Podrobněji viz http://www.transkom.info/pdf/SpraKuM%20Infoblatt.pdf a/nebo 

https://www.jugendhilfeportal.de/jugendsozialarbeit/artikel/eintrag/sprach-und-integrationsmittler-raeumen-

verstaendigungsbarrieren-aus-dem-weg/ 

24 Handlungsempfehlungen / Geschäftsanweisungen 

Dokument platí do 31. prosince 2016. Platnost jednotlivých dokumentů HEGA bývá většinou prodlužována. 



 

(HEGA, 2011, s. 2) Pokud toto není možné, měli by s klientem pracovat úředníci se znalostí 

daného jazyka – jsou-li na daném úřadě k dispozici. Pokud ani toto není možné, bude k jednání 

povolán tlumočník z dobrovolnické organizace. Německý úřad práce, příp. Jobcentrum25, 

nesmějí klienty s nedostatečnými znalostmi němčiny znevýhodňovat. I v případě, že není 

možné nic z výše uvedeného, má úřad práce či Jobcentrum povinnost nechat přeložit 

dokumenty či nabídnout tlumočnické služby. Toto se vztahuje na obyvatele EU, osoby bez 

státní příslušnosti či na uprchlíky, kteří v Německu přebývají. O občanech třetích zemí se zde 

nepíše. V dokumentu se dále také můžeme dočíst, že úřad práce je povinen tlumočení a překlad 

v nutném rozsahu poskytnout při prvním kontaktu s klientem vždy. (HEGA, 2011, s. 2) 

S ohledem na rostoucí imigraci státních příslušníků třetích zemí byl dokument HEGA 

v listopadu roku 2015 aktualizován a doplněn. Za účelem zajištění přístupu k poradenským 

a sociálním službám úřadu práce mají tyto osoby nyní právo na to, aby jim byl úřadem zaplacen 

certifikovaný tlumočník, není-li možné využít jiné bezplatné varianty, tzn. jazykových znalostí 

některého ze zaměstnanců úřadu práce či tlumočníků-dobrovolníků či z neziskových 

organizací26. (Bundesagentur für Arbeit, 2015) 

Shrnutí 

Závěrem můžeme říci, že komunitní tlumočení je v Německu poměrně rozvinuté. Jeho celkový 

stav však není příliš přehledný (užívá se zde pro něj např. několik různých názvů). Podle 

dostupných zdrojů komunitní tlumočení v Německu zprostředkovávají spíše než profesionální 

tlumočníci právě migranti. V poslední době se mimo jiné také jedná o oblast, která bude klíčová 

pro integraci nových migrantů a uprchlíků. Ve větších městech můžeme nalézt organizace, které 

služby komunitních tlumočníků zajišťují. Jedná se většinou o dobrovolníky s dobrou znalostí 

jazyků, kteří prošli školením zaměřeným na základní tlumočnické dovednosti. Od roku 2012 se 

v Německu také formuje síť středisek SprInt poskytujících komunitní tlumočení. Vedle toho se 

pracovní skupina BAG snaží o zavedení jednotných standardů kvality a certifikace tlumočníků. 

Tyto aktivity navazují na realizované projekty, během nichž byl např. koncipován certifikační 

kurz, na němž se podílejí zástupci univerzity, nemocnice a sociálních služeb. Hlavním cílem je 

profesionalizace komunitního tlumočení. Zaměříme-li se podrobněji na úřady práce, klienti 

                                                 
25 Jobcentra jsou zřizována jednotlivými ÚP a specializují se na poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané 

klienty, kteří pobírají sociální dávky. Hlavním cílem této instituce je co nejrychlejší integrace těchto klientů na 

pracovní trh. Do Jobcenter docházejí také cizinci, kterým se nepodaří hned po příchodu do Německa nalézt 

práci.  

26 V současné době to platí pouze pro osoby z následujících zemí: Eritrea, Irák, Írán a Sýrie. 



 

nedokonale ovládající němčinu jsou podle současně platného dokumentu HEGA povinni 

docházet na jednání v doprovodu osoby hovořící německy. Pokud takovýto doprovod nejsou 

s to si zajistit, snaží se úřad práce takovémuto klientovi přidělit pracovníka, který je původně 

migrantem z dané země a ovládá oba jazyky. Pokud ani tato možnost není možná, obrací se 

úřad práce na neziskové organizace zajišťující komunitní tlumočení. V případě občanů EU je 

úřad práce povinen nabídnout využití jazykových služeb. Vlivem nedávných událostí se však 

tento nárok na bezplatné jazykové služby rozšířil také na občany některých třetích zemí 

(podrobněji viz výše). 

 

2.1.4 Francie 

Právo na komunitního tlumočníka není ve Francii stanoveno v žádném legislativním předpisu. 

Z toho vyplývá, že neposkytnutí tlumočníka osobám s omezenou schopností vyjadřovat se 

francouzsky není považováno za diskriminaci. 

Komunitní tlumočení začalo ve Francii vznikat v 80. letech 20. století původně v rámci 

organizací pro pomoc migrantům. V poslední době dochází k jeho značnému rozvoji a 

profesionalizaci. Užívá se zde označení interprète social a médical (tlumočník ve zdravotnictví 

a sociálních službách), interprète  en milieu social (tlumočník v sociálním prostředí). Jednotliví 

tlumočníci jsou členy organizací komunitních tlumočníků. Prostřednictvím těchto organizací 

jednotlivé instituce tlumočníky poptávají.  

V rámci profesionalizace profese komunitního tlumočníka byla v listopadu 2012 ve 

Štrasburku přijata Charta profesionálních tlumočníků ve zdravotnictví a sociálních službách27. 

Cílem této charty je propagace komunitního tlumočení za účelem zajištění přístupu k lékařské 

péči a sociálním službám všem občanům. V Chartě jsou rovněž rozpracovány základní principy 

profesní etiky, především pokud jde o zachování tlumočnického tajemství a nestrannost. Dále 

zde také najdeme definici profese a vymezení kontextů, v nichž komunitní tlumočník zasahuje. 

Charta do jisté míry vychází z Evropské sociální charty28 Rady Evropy a zmiňuje právo všech 

osob na poskytnutí lékařské péče a sociálních služeb bez ohledu na rasu, vyznání, politické 

názory, národnostní původ, pohlaví a také jazyk. Chartu podepsalo celkem devět profesních 

organizací sdružujících (komunitní) tlumočníky a dále patnáct institucí z oblasti zdravotnictví 

                                                 
27 Podrobněji viz Charte de l’interprétariat médical et social professionnel en France, dostupná z 

http://www.unaf.fr/IMG/pdf/charte-signee-scan19-12-2012.pdf 

28 Podrobněji viz např. http://www.mpsv.cz/files/clanky/1218/esch.pdf 



 

a veřejné správy. Signatáři Charty se zavázali k podpoře a rozvoji služeb komunitního 

tlumočení ve veřejné správě a zdravotnictví, k podpoře vědeckého výzkumu v této oblasti, 

k šíření povědomí o komunitním tlumočení za účelem jeho profesionalizace a usnadnění 

přístupu ke službám tlumočníků. (Charta, 2012) 

Ve Francii v současné době neexistuje veřejná služba, která by se zaměřovala na 

komunitní tlumočení. Proběhlo několik úspěšných pilotních pokusů především v oblasti 

zdravotnictví, nicméně veškeré tyto aktivity probíhaly v rámci časově omezených projektů a 

byly sponzorovány Generálním ředitelstvím pro zdravotnictví. (Etat des lieux de l’offre et de 

la demande d’interprétariat et de traduction en milieu socio-médical en Auvergne et pistes 

d’améliorations, 2012) 

 Na portálu francouzského Ministerstva vnitra věnovanému migraci je dostupná 

prezentace, kde je možné získat kontakt na jednotlivé profesní organizace, které komunitní 

tlumočníky sdružují. V rámci prezentace každé z nich jsou zde uvedeny rovněž jazyky, pro něž 

je daná organizace schopna tlumočníka zajistit. Nalezneme zde také rámcová cenová rozmezí, 

v nichž se ceny služeb komunitních tlumočníků pohybují. V případě tlumočení po telefonu se 

cena pohybuje v rozmezí 15–38 € / 15 minut. U tlumočení na místě je cenové rozmezí 15–108 

€ / 30 min a v případě překladů 10–48 € za stranu běžného textu, 30–48 € v případě překladů 

soudně ověřených. (Guide interprétariat, nedatováno) 

 O vývoji profese komunitního tlumočníka svědčí například nedávná iniciativa v regionu 

Auvergne. Mezi lety 2010–2012 zde probíhal Programme régional d’intégration des 

populations immigrées. Jedním z hlavních cílů tohoto integračního programu bylo zpřístupnit 

migrantům služby tlumočníků ve zdravotnictví a veřejných službách, omezit využívání ad hoc 

tlumočníků (rodinných tlumočníků a přátel), zjistit potřeby tlumočení v rámci jednotlivých 

pracovišť, zmapovat nabídku tlumočnických služeb v regionu. Na základě výzkumu poptávky 

bylo zjištěno, že v daném regionu je měsíční potřeba po službách komunitních tlumočníků 

následující: 613 hodin tlumočení, kde je tlumočník fyzicky přítomen, 322 hodin tlumočení po 

telefonu a 263 stran překladu. Na základě těchto údajů byly následně osloveny příslušné 

organizace zajišťující potřebné služby. 

Od roku 2002 ve Francii funguje program Accelair29, jehož cílem je usnadnění 

sociálního a profesního začlenění uprchlíků. Hlavní myšlenkou tohoto programu je pomoc 

                                                 
29 Podrobněji viz http://www.forumrefugies.org/missions/missions-aupres-des-refugies/programme-d-

integration-des-refugies-accelair  

http://www.forumrefugies.org/missions/missions-aupres-des-refugies/programme-d-integration-des-refugies-accelair
http://www.forumrefugies.org/missions/missions-aupres-des-refugies/programme-d-integration-des-refugies-accelair


 

v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a bydlení. Cílem je provázat službu veřejné zaměstnanosti, 

vzdělávací instituce a podniky a jiné potenciální zaměstnavatele. Jednou z konkrétních aktivit 

je mimo jiné zpřístupnění služeb tlumočníků na úřadech práce. Klienti mají v rámci tohoto 

programu také poradce, kteří jim pomáhají s volbou povolání, hledáním konkrétních míst nebo 

také s výukou francouzštiny. 

V poslední době vlivem zvýšené migrace hledají místní samosprávy způsoby, jak se 

vyrovnat s množstvím nově příchozích migrantů. Církevní a humanitární organizace, např. La 

Cimade či France Terre d'Asile, v loňském roce začaly na severu Francie hledat tlumočníky 

a dobrovolníky se znalostmi jazyků jako je např. arabština, perština, paštština, darijština, tigriňa 

či amharština, kteří by migrantům poskytovali accompagnement social neboli pomoc s úkony 

spojenými s vyřizováním dokumentů, jednáními na úřadu práce a dalšími administrativními 

úkony.  

Shrnutí 

Souhrnně lze říci, že ve Francii neexistuje v rámci úřadu práce služba tlumočení, která by byla 

klientům poskytována systematicky. Na webových stránkách Pôle emploi, tj. francouzského 

úřadu práce, nebyla nalezena žádná zmínka, že by tento úřad poskytoval či zajišťoval klientům 

neovládajícím na dostatečné úrovni francouzštinu služby tlumočníků. Tlumočení při jednáních 

s úředníky zajišťují nejčastěji buďto rodinní příslušníci a známí klientů, tzv. interprètes de 

proximité, tlumočníci agentur, jež podepsaly Chartu (viz výše), nebo dobrovolníci z různých 

programů či projektů, které probíhají v časově omezeném období či pouze v rámci některých 

regionů. Tyto projekty se navíc ve velké míře zaměřují především na komunitní tlumočení ve 

zdravotnictví, což není předmětem zkoumání této diplomové práce. 

 

  



 

2.1.5 Švédsko 

Komunitní tlumočení ve Švédsku má relativně dlouhou tradici. Tato profese se zde začala 

formovat již v 60. letech 20. století. V současné době je právo na tlumočníka zakotveno 

v zákoně o soudním řízení. Vedle toho zde však je zákon o správním řízení, který uvádí, že 

orgány veřejné správy „by měly“ služeb tlumočníka využít „v případě potřeby“. Z tohoto 

vyplývá, že rozhodující slovo v tom, zda tlumočník bude k jednání zavolán či nikoliv, mají 

úřady. Navíc v tomto zákoně není blíže uvedeno, že je třeba obrátit se na profesionálního 

tlumočníka s odpovídající kvalifikací. (Norström, 2010, s. 4) Tato informace je zajímavá 

především v konfrontaci s tím, co ve své diplomové práci uvádí David Pišvejc: „Jednou ze 

zodpovědností státu je zajistit kvalitní tlumočnický servis při kontaktu přistěhovalců či azylantů se 

švédskými úřady, tak aby jim byla zaručena právní ochrana a rovnoprávný přístup k informacím.“ 

(Pišvejc, 2012) 

Na využití služeb tlumočníka se ve Švédsku nahlíží jako na právo a mají na něj tudíž nárok 

všichni lidé, kteří švédštinu neovládají dostatečně. Tato informace je také často uváděna na 

webových stránkách jednotlivých veřejných služeb městských úřadů a jiných orgánů státní správy. 

Tlumočení je pro klienty zdarma, náklady platí daný úřad. (Norström, 2010, s. 5) Každý 

úřad/organizace zodpovídá za to, že na příslušné jednání objedná tlumočníka. (Lokal 

överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun, 2014, s. 10) 

O vzdělávání komunitních tlumočníků se stará Institut překladatelských a 

tlumočnických studií30 a tzv. lidové vysoké školy Folkhögskolor. Uchazeči o práci komunitního 

tlumočníka absolvují kromě samotných kurzů tlumočení také kurzy zaměřené na fungování 

sociálních služeb, pracovního trhu, zdravotnictví apod. (Norström, 2010; Pišvejc, 2012) 

Pokud jde konkrétně o Arbetsförmedlingen, tj. úřad práce, přímo na jeho webových 

stránkách nalezneme informační video Ny i Sverige, jež je určeno pro nově příchozí migranty. 

V něm je výslovně uvedeno, že v případech, kdy klient nehovoří dostatečně dobře švédsky, má 

nárok na to, aby mu byl opatřen tlumočník. V případě potřeby může úřad práce rovněž zajistit 

překlad dokumentů potřebných k nalezení práce. (Arbetsförmedlingen, nedatováno) 

V praxi tlumočení na úřadech probíhá tak, že Arbetsförmedlingen uzavře smlouvu na 

poskytování tlumočnických služeb s jednou z velkých švédských agentur, které jsou schopny 

zajistit tlumočení pro velké množství jazyků. V únoru roku 2016 vyhrála agentura Språkservice 

Sverige AB několik veřejných zakázek v celém Švédsku. Jako první si tuto firmu za hlavního 

                                                 
30 Tolk- och översättarinstitutet – podrobněji viz http://www.tolk.su.se 



 

dodavatele  vybralo město Stockholm, následoval kraj Norrbottens län. Největší smlouvou, 

kterou tato agentura ve výběrovém řízení získala, je veřejná zakázka na tlumočnické služby pro 

celé Švédsko vyhlášená úřadem práce. Språkservice Sverige AB bude na další smluvní období 

hlavním dodavatelem úřadů práce např. v krajích Skåne, Göteborg, Stockholm, Östergötland, 

Sörmland a Kronoberg. Kromě těchto velkých smluv bylo už nyní na začátku roku 2016 

podepsáno několik dalších, např. s městy Skellefteå, Järfälla, Upplands-Bro, Syndbyberg, 

Solna a Sollentuna. (Tisková zpráva Språkservice Sverige, 2016) 

Odměny, které Språkservice Sverige AB a další agentury tlumočníkům za jejich práci 

nabízejí, jsou velmi nízké. Např. v roce 2012 nabízela agentura, která výběrové řízení na 

jazykové služby pro úřad práce vyhrála, 59 SEK za prvních třicet minut tlumočení. Tlumočníci 

se proti tomuto brání a snaží se bojovat za lepší pracovní podmínky. Dne 9. 3. 2016 byla na 

internetu zveřejněna petice s názvem Tolkar bojkottar Arbetsförmedlingen31, v níž tlumočníci 

žádají změnu současného stavu. V textu petice stojí, že se úřad práce jednoznačně distancoval 

od doporučení a podmínek, které společně vytvořila asociace tlumočnických firem, 

tlumočnické odbory a Kammarkollegiet32. Podmínky veřejné zakázky jsou pro tlumočníky 

zapojené do spolupráce s úřadem práce  značně nevýhodné. Poškodí situaci tlumočníků natolik, 

že se jim nebude dále vyplácet tyto zakázky kvůli cestovním nákladům a časové náročnosti 

přijímat. Přímým důsledkem zhoršení ekonomické situace je rovněž výrazné zhoršení kvality, 

stejně jako výrazné ztížení situace úřadům, které jen stěží mohou dostát povinnosti vyžadované 

zákonem, tj. zajistit osobám neovládajícím švédštinu kvalitní zprostředkování. Ke 20. 3. 2016 

bylo pod peticí podepsáno 119 tlumočníků. (Tolkar bojkottar Arbetsförmedlingen, 2016) 

Shrnutí 

Z výše uvedeného vyplývá, že právo na tlumočníka mají ve Švédsku všichni, kteří dostatečně 

neovládají švédštinu. O povolání tlumočníka vždy rozhoduje konkrétní úřad. Náklady 

vynaložené na služby tlumočníka hradí stát. V případě úřadu práce, Arbetsförmedlingen, je 

klientovi zajištěn tlumočník, případně i překlad dokumentů nezbytných k tomu, aby si nalezl 

práci. Tlumočnické služby zajišťuje agentura, která vyhrála výběrové řízení. Neustále je zde 

vyvíjen tlak na snižování nákladů, proti čemuž se tlumočníci bouří a snaží se bojovat za lepší 

pracovní podmínky.  

                                                 
31 Tlumočníci bojkotují úřad práce 

32 Švédský úřad s velkým množstvím kompetencí spadající pod Ministerstvo financí. 



 

2.1.6 Velká Británie 

Ve Velké Británií se pro tlumočení pro osoby s omezenou znalostí angličtiny užívá termín 

public service interpreting (tlumočení ve veřejné službě). Do této kategorie spadá jak komunitní 

tlumočení, tak tlumočení soudní či tlumočení pro policii apod. 

Donedávna profesi tlumočníka ve veřejné službě, zvláště v oblasti spolupráce s policií 

a soudy, regulovala organizace National Register of Public Service Interpreters (NRPSI). Jedná 

se o organizaci, která dohlíží na dodržování profesních standardů a etiky. Vznikla v roce 1994 

jako reakce na doporučení Královské komise pro trestní řízení Ministerstva vnitra, aby 

tlumočnické služby poskytovali pouze kvalifikovaní tlumočníci, kteří dodržují etický kodex. 

(NRPSI Annual Review of Public Service Interpreting in the UK, 2014) Organizace se těšila 

velké vážnosti, a proto se služeb jejích členů využívalo např. i ve zdravotnictví. 

 Předpokladem pro to, aby se člověk mohl stát tlumočníkem ve veřejné službě, je složení 

zkoušek, které od roku 1989 připravuje Chartered Institute of Linguistics. Existují tři moduly, 

na něž je možné se specializovat: právo (anglické / skotské / severoirské), zdravotnictví a místní 

samospráva. Získaná kvalifikace a titul DPSI33 slouží jako potvrzení o profesních kvalitách 

uchazeče jakožto odborníka v dané oblasti. Díky ní si mohou být zaměstnavatelé a orgány 

veřejné správy jisty, že pracují s profesionálem splňujícím vysoké nároky na kvalitu. 

(Handbook, 2015) Diplom DPSI je také jedním z požadavků pro vstup do organizace NRPSI34. 

 Tento systém fungoval do roku 2012, kdy se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo 

v rámci úsporných opatření vypsat výběrové řízení na poskytovatele jazykových služeb pro 

veřejné služby. Smlouva byla přidělena agentuře Capita, která do té doby neměla s tlumočením 

žádné zkušenosti.35 Odměna tlumočníků byla snížena o polovinu a stejně tak klesly kvalifikační 

požadavky na tlumočníky, což způsobilo bojkot velké části kvalifikovaných profesionálů, kteří 

byli členy NRPSI a nositeli DPSI. Řešením Ministerstva spravedlnosti se inspirovaly i další 

úřady a instituce.  

V současné době tedy většina z nich spolupracuje se soukromými agenturami – včetně 

zdravotnictví či Jobcentre plus, což je britský úřad práce. Členství v NRPSI se dnes pro 

tlumočení ve veřejné službě nevyžaduje nikde. Ne všechny soudy vyžadují DPSI, diplom je 

nezbytný pouze v případě nejvyšší úrovně tlumočení. Většině agentur stačí i nižší kvalifikace, 

                                                 
33 Diploma in Public Service Interpreting 

34 Může být případně nahrazeno univerzitním vzděláním a praxí. 

35 Podrobněji viz např. http://www.irr.org.uk/news/the-ongoing-fiasco-of-privatised-court-interpreting-services/  



 

než je DPSI. Existují kurzy zaměřené přímo na komunitní tlumočení v užším slova smyslu 

pořádané jak univerzitami36, tak charitativními organizacemi37. 

 Pokud jde o Jobcentre plus, jednotlivá pracoviště často mají k dispozici bilingvní 

pracovníky, především v oblastech s velkým počtem migrantů. Pokud není úřad práce schopen 

klientům s omezenými znalostmi jazyka takovéto pracovníky zajistit, jsou klienti povinni si 

zajistit tlumočení sami. Úředníci v takovémto případě nevyžadují, aby komunikaci 

zprostředkovával kvalifikovaný tlumočník, a klienti s sebou mohou přivést de facto kohokoliv 

– rodinné příslušníky38, známé či cizí státní příslušníky hovořící anglicky a zároveň jejich 

jazykem apod. (Marangozov, 2014) V případě, že se nepodaří k poradenskému jednání žádné 

tlumočení zajistit, je možné se obrátit na tzv. Language line, jež poskytuje tlumočení po 

telefonu.39 (Jobcentre Plus Customer Journey – A Guide to Jobcentre Plus Services for 

Refugees, 2010:5) V takovémto případě náklady za tlumočení platí Jobcentre plus. 

V dokumentu Ministerstva práce a důchodů DWP policy on interpreting services for customers 

z roku 2011 je uvedeno, že průměrný počet hovorů přijatých tlumočníky je 16 500 až 22 000. 

Z úsporných důvodů se předpokládá, že se k tlumočení po telefonu bude přistupovat čím dál 

více. Výjimkou mají být pouze jednání s klienty hovořícími britským znakovým jazykem a 

dalšími klienty vyžadujícími speciální přístup. Zde se podle tohoto dokumentu bude i nadále 

využívat služeb tlumočníků, kteří budou na místě fyzicky přítomni. (DWP policy on 

interpreting services for customers, 2011:4) 

 V publikaci Institutu pro migrační politiku Benign neglect? Policies to support upward 

mobility for immigrants in the UK autorka uvádí, že v roce 2005 britská vláda představila 

program Working to Rebuild lives. V rámci tohoto programu se Jobcentre plus přesouvá od 

cíleně mířených služeb poradenství pro uprchlíky k obecnějším aktivitám zaměřeným na 

překonání překážek bránících jejich integraci, jako je např. nedostatečná znalost angličtiny, 

neznalost britského pracovního trhu, diskriminace apod. Cílem tohoto programu je poskytnout 

uprchlíkům poradenství při hledání práce ve stejném rozsahu, jako je tomu u většinové 

                                                 
36 Agentury pracují s komunitními tlumočníky, kteří prošli školením v rozsahu 87 hodin, jemuž předchází 

dalších 60 hodin přípravy, a získali certifikát komunitního tlumočníka. Podrobněji viz 

http://www.london.wea.org.uk/community-interpreting 

37 Akreditaci kurzů komunitního tlumočení zaštiťuje organizace Ascentis. Podrobněji viz 

http://www.ascentis.co.uk/provision.asp?qualcats_id=40 

38 Rodinní příslušníci nesmějí tlumočit, pokud se jedná o případech domácího násilí a podobně. Podrobněji viz 

https://www.whatdotheyknow.com/request/154250/response/374522/attach/html/3/Response%201387.pdf.html  

39 Podrobněji např. http://www.convery.org.uk/website/pubs/hb99/html/ch07.htm 



 

populace. Za tímto účelem uprchlíci skládali testy, jejichž cílem bylo zjistit jejich gramotnost a 

vyjadřovací schopnosti v angličtině, aby jim mohly být poskytnuty potřebné služby, např. 

tlumočník a jazykové kurzy. Roli tlumočníka nejčastěji zastávali jiní migranti, kteří již byli 

integrovaní a měli odpovídající jazykové dovednosti. (Marangozov, 2014) 

 Od 1. července 2014 musejí uchazeči o zaměstnání přicházející do Británie čekat tři 

měsíce, než jim vznikne nárok na přídavky na děti a na daňovou slevu na dítě. Stejně dlouhá 

čekací doba se týká také migrantů, kteří chtějí žádat o podporu v nezaměstnanosti. Této skupině 

byl zároveň od 28. dubna 2014 omezen přístup k tlumočnickým službám a od téhož data se 

testují jejich jazykové dovednosti v angličtině. V případě, že budou uznány za nedostačující, 

bude se po nich vyžadovat, aby navštěvovali jazykové kurzy. Vláda těmito opatřeními chce 

ušetřit až 3 miliony liber ročně, které se na tyto služby vynakládají z peněz daňových 

poplatníků. Cílem je nepodporovat nezaměstnané migranty, kteří se neučí anglicky a nemají 

snahu se začlenit do britské společnosti. Zaměstnanci Jobcentre plus mají pokyn, aby služeb 

tlumočníků využívali pouze v nezbytně nutných případech, bude-li to v zájmu Ministerstva 

práce a důchodů, které dříve mělo až 400 000 poptávek po tlumočení ročně40. (Prohlášení vlády 

Further curbs to migrant access to benefits announced z 8. dubna 2014) 

Shrnutí  

Souhrnně můžeme říci, že do roku 2012 museli zájemci o práci komunitního tlumočníka skládat 

certifikační zkoušky DPSI a být členy národního registru NRPSI. V roce 2012 Ministerstvo 

spravedlnosti vypsalo výběrové řízení na zajišťování tlumočnických služeb. Smlouvu vyhrála 

agentura Capita, která snížila odměny tlumočníků a také kvalifikační požadavky na uchazeče. 

Podobnou cestou se vydaly i další úřady a instituce. Pokud jde o zprostředkování komunikace 

na úřadech práce, často ji zajišťují bilingvní úředníci s migrantskou minulostí. Nemá-li daná 

pobočka takovéhoto úředníka k dispozici, musí si  tlumočníka opatřit klient sám. Nejsou zde 

kladeny žádné nároky na kvalitu tlumočení, proto jej zastávají často blízké osoby klientů či jiní 

cizinci ovládající dostatečně angličtinu. Jestliže se nepodaří zajistit tlumočení ani touto cestou, 

využívá úřad práce tlumočení po telefonu prostřednictvím tzv. Language line. Náklady za 

tlumočení nese úřad práce. Od roku 2014 bylo využívání tlumočení při kontaktu s cizími 

státními příslušníky ještě více omezeno a důraz je kladen na podporu výuky angličtiny. 

                                                 
40 Nejčastěji tlumočenými jazyky byla slovenština, polština a čeština. 



 

2.1.7 Rakousko 

Stav využívání komunitního tlumočení na úřadech práce v Rakousku bylo poměrně obtížné 

zmapovat. Na internetu nejsou volně k dispozici žádné relevantní zdroje. Z tohoto důvodu jsme 

byli nuceni oslovit přímo jedno z pracovišť Arbeitsmarktservice. Z jejich stanoviska vyplývá, 

že v současné době v Rakousku není nárok na tlumočníka pro osoby nedostatečně ovládající 

němčinu nijak právně zakotven. Mezi hlavní priority úřadu práce patří co nejrychlejší integrace 

těchto osob na pracovním trhu. S německy nehovořícími klienty pracují úředníci 

Arbeitsmarktservice, kteří jsou rodilými mluvčími daného jazyka. K ověření schopností a 

dovedností klientů využívá Arbeitsmarktservice speciální testy, tzv. Kompetenzcheck. Tyto 

testy jsou k dispozici v různých jazykových verzích. Poté úřad práce odkáže na organizace, 

které zajišťují výuku němčiny. Zmínit můžeme například ÖIF, Zebra či ISOP. Tyto organizace 

kromě jazykových kurzů poskytují také poradenství pro cizince. 

 Kromě samotného Arbeitsmarktservice jsme oslovili také vyučující z Karl-Franzens-

Universität  v Grazu, Sonju Pöllabauer, která nám potvrdila, že v Rakousku žádná struktura 

zajišťující služby komunitního tlumočení na úřadech práce neexistuje. Uvedla, že v případě 

potřeby tlumočení se úředníci zeptají dalších klientů v čekárně, zda někdo z nich daný jazyk 

ovládá, aby mohl pomoci zprostředkovat komunikaci. Mimo toto mají úřady práce své vlastní 

seznamy tlumočníků, na něž se v případě potřeby mohou obrátit. Nejčastějším scénářem však 

podle Sonji Pöllabauer je ten, kdy si klient sám přivede doprovod, který ovládá oba jazyky. 

Někdy je u jednání přítomen tlumočník z některé neziskové organizace. V takovémto případě 

je tlumočník odměněn z finančních prostředků, které organizace získá z federálních či obecních 

dotací. 

V květnu roku 2016 se bude na Karl-Franzens-Universität otevírat studijní program 

zaměřený na komunitní tlumočení. Program se již konal dříve v letech 2004–2006. Dostupný 

bude pro následující jazyky: arabština, albánština, bosenština/chorvatština/srbština, turečtina, 

ruština a maďarština. Cílem tohoto nového čtyřsemestrálního studia je poskytnout studentům 

překladatelsko-tlumočnické a komunikační dovednosti nezbytné k tomu, aby se mohli stát 

komunitními tlumočníky a pomáhali tak zlepšit přístup cizinců hovořících danými jazyky 

k sociálním a zdravotnickým službám a předejít tak vyloučení těchto osob41. Výše školného za 

                                                 
41 Podrobněji o kurzu viz 

http://www.uniforlife.at/fileadmin/user_upload/documents/Sprachen/Infofolder/Folder_Kommunaldolmetschen.

pdf 



 

tento kurz je 3200 eur a úspěšní absolventi získají titul Akademische Fachfrau/Fachmann für 

Dolmetschen im kommunalen, sozialen und medizinischen Bereich42. 

Shrnutí 

Podle dostupných informací v Rakousku neexistuje žádná systematická služba poskytující 

cizím státním příslušníkům ve styku s úřadem práce tlumočení. Komunikaci nejčastěji zajišťují 

buď bilingvní úředníci nebo doprovod, který si klient sám přivede. Tlumočníci vysílaní 

neziskovými organizacemi na úřadech práce působí pouze výjimečně. 

  

                                                 
42 Akademický odborník/odbornice na komunitní tlumočení v sociální oblasti a zdravotnictví 



 

2.2 Situace v České republice 

Nyní se zaměříme na situaci v České republice. V porovnání se zeměmi, kterým jsme se 

věnovali v kapitole 2.1 Současný stav komunitního tlumočení ve veřejné správě v zahraničí, má 

Česká republika kratší historii migrace. V poslední době zde však došlo ke značnému zlepšení 

ekonomické situace a životní úrovně. Mimo to se jedná o zemi s uspokojivou bezpečnostní 

situací, kde jsou dodržována lidská práva. Z těchto důvodů se v posledních letech zvyšuje počet 

cizinců, kteří do České republiky přicházejí. 

Migrací se v ČR zabývá několik úřadů a institucí veřejné správy43. Pro zjednodušení 

můžeme jednotlivé instituce a jejich politiky rozdělit do dvou skupin.  

První kategorií je kontrola migrace. „Politikou řízení migrace se myslí všechna 

legislativní i exekutivní rozhodnutí, která mají vliv na regulaci, omezení či naopak usnadnění 

migračních toků […]“ (Metodický materiál, sešit A, 2015:16) Tímto se myslí vše, co se týká 

vízové politiky, vydávání pracovních povolení a pobytových oprávnění. Vliv na řízení migrace 

má celá řada aspektů – politických, ekonomických, sociálních či bezpečnostních. Hlavní 

institucí v této oblasti je Ministerstvo vnitra (pracovní povolení a pobytová oprávnění), 

Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady (víza) a Ministerstvo práce a sociálních 

věcí a ÚP (pracovní trh) 

Druhou kategorií je podpora integrace cizích státních příslušníků. Tato oblast je 

nesmírně komplexní. V rámci této diplomové práce se jí nebudeme dopodrobna zabývat. Velmi 

obecně můžeme říci, že integrační politika je soubor opatření, jejichž účelem je integrovat 

cizího státního příslušníka do většinové společnosti daného státu. Cílem je, aby daná osoba byla 

samostatná a soběstačná. Hlavními prioritami Integrační koncepce ČR jsou podle Ministerstva 

vnitra následující oblasti: 

 vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti, 

 orientace cizince ve společnosti, 

 znalost českého jazyka cizinci, 

 ekonomická soběstačnost cizince. (MVČR, 2016) 

Pro ekonomickou soběstačnost je klíčové legální zaměstnávání. V této oblasti hraje klíčovou 

roli právě Úřad práce ČR.  

                                                 
43 Vedle toho zde samozřejmě existuje celá řada neziskových a nevládních organizací, které cizincům v různých 

oblastech poskytují poradenství a asistenci. 



 

2.2.1 Úřad práce ČR 

Úřad práce České republiky vznikl s účinností od 1. 1. 2011 zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu 

práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon rovněž vymezuje 

působnost Úřadu práce, který poskytuje veřejné služby zaměstnanosti. Jeho hlavní činnosti 

pokrývají oblasti zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v 

hmotné nouzi atd. (ÚP ČR, nedatováno) 

 

2.2.1.1 Organizační struktura Úřadu práce ČR 

Úřad práce spadá přímo pod řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Organizačně je členěn 

na Generální ředitelství Úřadu práce se sídlem na Praze 7 a na jemu podřízené krajské pobočky. 

Pod krajské pobočky dále spadají jednotlivá kontaktní pracoviště. Úřad práce ČR je jedinou 

institucí, která se stará o vyplácení nepojistných sociálních dávek. 

V rámci empirické části této práce budeme pracovat s názvy pozic jednotlivých 

úředníků. Proto se nyní zaměříme na to, co přesně je náplní jejich práce a tyto pozice 

nadefinujeme.  

Označením vedoucí pracovník se rozumí odpovědná osoba, která stojí v čele 

kontaktního pracoviště (KoP) či krajské pobočky ÚP (KrP).  

Zprostředkovatel ÚP je pracovník, který pomáhá klientům při hledání vhodného 

pracovního místa. Tímto také pomáhá firmám a jiným zaměstnavatelům jimi nabízená místa 

obsadit vhodným kandidátem. Zprostředkovatel vede evidenci uchazečů o zaměstnání a dále je 

zodpovědný např. za poučení uchazečů o jejich právech a povinnostech. Dále klientům vydávají 

tzv. doporučenky na konkrétní volná pracovní místa, s nimiž se klienti následně dostaví 

k pracovnímu pohovoru. Právě zprostředkovatelé se s klienty celkově a tedy i cizinci setkávají 

nejčastěji, z čehož také vyplývá největší potřeba tlumočení pro tyto osoby.  

Poradce pro volbu povolání pomáhá uchazečům o zaměstnání s hledáním práce. 

Klienti mohou využívat individuálních poradenských schůzek i schůzek skupinových. Poradci 

klientům pomáhají s vypracováním individuálního akčního plánu. Jedná se o postup 

jednotlivých kroků, které mají klientovi pomoci najít si na trhu práce uplatnění. Součástí tohoto 

plánu je také časový harmonogram, který musí klient dodržovat. Při stanovování individuálního 

akčního plánu se vychází z kvalifikace a zkušeností klienta, z jeho zdravotního stavu a věku a 

dalších faktorů. Po důkladném poznání klientova stavu poradce navrhne řešení, která mají 



 

klientovi pomoci – např. nostrifikaci dosaženého vzdělání, absolvování kurzů v rámci zvýšení 

kvalifikace, rekvalifikaci a v neposlední řadě také kurzy češtiny. 

Od ledna roku 2012 je agenda nepojistných sociálních dávek na základě sociální 

reformy sjednocena. Od té doby přebral ÚP jejich výplatu od obcí. Pracovnice odboru 

nepojistných sociálních dávek tedy vyřizují agendu spojenou s dávkami v hmotné 

nouzi, státní sociální podporu, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené občany a další. 

Podrobněji jsou jednotlivé oblasti spadající pod nepojistné sociální dávky popsány v následující 

tabulce. 

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, 

mimořádná okamžitá pomoc a životní a 

existenční minimum.  

Dávky sociální státní podpory přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, 

rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné 

a dávky pěstounské péče 

Příspěvek na péči (příspěvky pro osoby, které se neobejdou 

bez pomoci jiné osoby) 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením např. příspěvek na mobilitu nebo příspěvek 

na zvláštní pomůcku 

Podpora v nezaměstnanosti  

Dávky nemocenského pojištění nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, 

ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v 

těhotenství a mateřství 

Dávky důchodového pojištění starobní důchod (včetně předčasného 

důchodu), invalidní důchod, vdovský a 

vdovecký důchod a sirotčí důchod. 

Tabulka 1 – Přehled nepojistných sociálních dávek ÚP (Informace převzaty z webu Statutárního města Opava, upraveno) 

 

  



 

2.2.1.2 Služby Úřadu práce ČR pro cizince 

Úřad práce hraje v procesu integrace důležitou roli. Základem úspěšné integrace je legální 

zaměstnávání. ÚP v této oblasti spolupracuje s Ministerstvem vnitra např. při vydávání 

zaměstnaneckých karet44 a modrých karet45. Vedle toho ÚP hraje klíčovou roli v oblasti 

zahraniční zaměstnanosti, především pokud jde o zprostředkování práce a poradenství pro cizí 

státní příslušníky. 

Podle zákona o zaměstnanosti je za cizího státního příslušníka považována fyzická 

osoba, jež není státním občanem České republiky, občanem některého z členských států 

Evropské unie (EU) / Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska ani jeho 

rodinným příslušníkem. Cizím státním příslušníkem je i osoba bez státní příslušnosti. 

Různých skupin cizinců se týkají různá pravidla, práva a povinnosti. Nyní se pokusíme 

vymezit termíny, s nimiž budeme dále pracovat. Současná legislativa rozlišuje mezi občany 

Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a občany tzv. třetích zemí. 

  

                                                 
44 „Zaměstnanecká karta je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince 

(delšího než 3 měsíce) je zaměstnání. Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn: pobývat na území ČR 

a zároveň pracovat na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo pracovat na pracovní 

pozici, ke které byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Zaměstnanecká karta 

nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

zaměstnání a zelenou kartu, které již nebudou vydávány. Modré karty budou vydávány i nadále.“ (MVČR, 2016) 

45 „Modrá karta je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta 

opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení. Za 

vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo 

aspoň 3 roky.“ (MVČR, 2015) 



 

1. Občané Evropské unie 

Zákon o zaměstnanosti o zaměstnávání cizinců uvádí následující: 

„(2) Státní příslušník jiného členského státu Evropské unie (dále jen „občan 

Evropské unie“) a jeho rodinný příslušník) mají stejné právní postavení v 

právních vztazích upravených tímto zákonem jako občan České republiky, 

pokud tento zákon nestanoví jinak. 

(3) Rodinní příslušníci občana České republiky, kteří nejsou státními příslušníky 

České republiky ani jiného členského státu Evropské unie, mají v právních 

vztazích upravených tímto zákonem stejné právní postavení jako občan České 

republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak.“ (Zákon o zaměstnanosti, 2014) 

2. Občané Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska 

„Stejné právní postavení jako občané České republiky mají též občané Norska, 

Lichtenštejnska a Islandu, patřící do Evropského hospodářského prostoru (EHP), jejich 

rodinní příslušníci a dále občané Švýcarska a jejich rodinní příslušníci.“ (MPSV, 2009) 

Občané EU/EHP a Švýcarska mají v oblasti zaměstnanosti v ČR stejná práva jako čeští 

občané. K zaměstnání na území ČR nepotřebují povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu 

ani modrou kartu. Dále mají nárok i na stejné poradenské služby ÚP – mohou být vedeni jako 

uchazeči o zaměstnání46 či jako zájemci o zaměstnání47. (Integrovaný portál MPSV, 2015) 

Právní postavení občanů EU/EHP a Švýcarska je dále také upraveno následujícími dokumenty 

legislativy EU: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 o volném pohybu 

pracovníků uvnitř Unie, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich 

rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. 

                                                 
46 „Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného 

zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a splňuje zákonem stanovené 

podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání (ke stažení Žádost o zprostředkování zaměstnání).“ 

(Integrovaný portál MPSV, 2015) 

47 „Zájemcem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tímto 

účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání.“ (Integrovaný portál MPSV, 2015) 

 



 

3. Cizí státní příslušníci z třetích zemí 

Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU ani EHP. Občané třetích zemí 

potřebují k přístupu na český pracovní trh jedno z následujících povolení: zaměstnanecká karta, 

modrá karta, povolení k zaměstnání a bez povolení k trvalému pobytu mohou být vedeni pouze 

jako zájemci o zaměstnání. 

 

Ze zákona o zaměstnanosti vyplývá většině skupin cizinců nárok na stejné služby ÚP 

jako českým občanům. Je však jisté, že práce s jednotlivými skupinami klientů vyžadují odlišný 

přístup. Metodický materiál pro pracovníky agendy zprostředkování a poradenství Úřadu práce 

vypracovaný v rámci projektu Rozvoj poradenství ÚP ČR pro cizince48 proto rozděluje 

poradenský proces do dvou skupin: 

1. Obecné poradenství poskytované cizincům za účelem orientace na českém trhu 

práce 

Cílem tohoto poradenství je poskytnout cizím státním příslušníkům, kteří si chtějí najít 

uplatnění na českém trhu práce, veškeré nezbytné informace, aby získali povědomí o 

tom, jak české prostředí funguje. „Toto platí i v případě, že charakter dotazů a 

požadavků cizích státních příslušníků nespadá svým předmětem do agendy ÚP ČR. 

V tomto případě zaměstnanci ÚP ČR předají kontakty na příslušné instituce.“ 

(Metodický materiál, 2015, s. 6) 

 

2. Zprostředkování zaměstnání a s tím související poradenství zohledňující specifika 

práce s cizími státními příslušníky 

Při tomto poradenství se zohledňují kulturní a jazyková specifika daného klienta a jsou 

zde využívány nástroje a pomůcky vypracované během projektu Rozvoj poradenství ÚP 

ČR pro cizince (např. kapitola II. sešitu B Metodického materiálu: Komunikační 

dovednosti při práci s klientem – cizím státním příslušníkem). 

Za účelem inovace služeb ÚP v oblasti zahraniční zaměstnanosti, především v oblasti 

poradenství spojeného s uplatněním cizích státních příslušníků na českém trhu práce a v oblasti 

zprostředkování zaměstnání, a vytvoření metodických materiálů pro pracovníky ÚP byl 

realizován projekt Rozvoj poradenství poskytovaného ÚP pro cizince.  

                                                 
48 Celý název: Rozvoj poradenství poskytovaného ÚP pro cizince, reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00020 



 

2.2.2 Projekt Rozvoj poradenství poskytovaného ÚP pro cizince 

Projekt Rozvoj poradenství poskytovaného ÚP pro cizince probíhal od listopadu 2013 do 

listopadu 2015. Řešitelem projektu byl Fond dalšího vzdělávání (FDV). Projekt byl financován 

z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. „Smyslem 

projektu bylo reagovat na Usnesení Vlády ČR č. 43/2013 ‘Koncepce integrace cizinců Společné 

soužití 2013‘, které si za jeden z úkolů vytyčilo zvyšovat ekonomickou a sociální soběstačnost 

cizinců na území ČR, kterého má být docíleno poskytováním kvalitního sociálně právního 

poradenství a pravidelnou aktualizací informací týkajících se zaměstnávání cizinců.“ (ESFČR, 

2016) 

Cílem projektu bylo rozšíření služeb ÚP ČR v oblasti zahraniční zaměstnanosti. Za 

tímto účelem byly vytvořeny metodické pomůcky a proběhla školení pracovníků ÚP, kteří se 

zabývají zahraniční zaměstnaností a zprostředkováním zaměstnání. Mimo to byl také 

zrevidován obsah webového portálu MPSV a proběhla školení pracovníků ÚP. 

Jedním z dalších výstupů projektů je portál http://pracnav.online4u.cz určený pro cizí 

státní příslušníky, kteří v ČR hledají práci. Na tomto portálu jsou k dispozici informace o 

problematice zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů v češtině a dalších šesti jazykových 

verzích (angličtina, vietnamština, čínština, rumunština, bulharština, ruština). K dispozici je zde 

také interaktivní mapa životních situací, kde mohou cizí státní příslušníci nalézt informace 

týkající se přímo jejich konkrétního případu. Dále zde najdeme slovník terminologie spojené 

s problematikou zaměstnanosti pro jednotlivé jazykové verze. 

Na webových stránkách Evropského sociálního fondu v České republice (ESFČR) jsou 

uvedeny výstupy z projektu – 180 podpořených osob a 120 úspěšných absolventů kurzů. 

Zároveň vzniklo celkem sedm nově vytvořených/inovovaných produktů, a to: 

1) Metodický materiál pro pracovníky zahraniční zaměstnanosti 

2) Metodický materiál pro pracovníky agendy zprostředkování a poradenství ÚP 

3) Evaluační zpráva k sociálnímu tlumočení na ÚP 

4) Revize obsahu v sekci zahraniční zaměstnanosti na portálu MPSV 

5) Interaktivní mapa životních situací a Slovník základních pojmů z oblasti 

zaměstnávání cizinců v ČR a úlohy veřejné správy (mobilní aplikace) 

6) Metodický materiál pro oblast spolupráce se zaměstnavateli 

7) „Komparativní studie zaměřená na individuální poradenství poskytované 

http://pracnav.online4u.cz/


 

migrantům v oblasti zprostředkování práce a na meziinstitucionální spolupráci a 

networking v Německu a Rakousku“ (ESFČR, 2016) 

  



 

2.2.2.1 Pilotní testování tlumočení na ÚP 

Důležitou částí projektu bylo zkušební využití komunitního tlumočení při jednání s klienty na 

ÚP. Cílem této pilotní aktivity bylo především zefektivnit služby poradenství pro cizí státní 

příslušníky a zvýšit povědomí těchto klientů o jejich právech a povinnostech. Jak již bylo 

zmíněno dříve v kapitole 2.2.1.2 Služby Úřadu práce ČR pro , k většině skupin cizích státních 

příslušníků je v ČR přistupováno stejně jako k českým občanům. Často zde však důsledkem 

nedostatečné znalosti českého jazyka dochází k nedorozuměním a dalším problémům, které cizí 

státní příslušníky v přístupu ke službám zaměstnanosti limitují. Z těchto příčin tedy bylo 

rozhodnuto o tom, že v rámci projektu proběhne několikaměsíční pilotní testování vlivu 

tlumočení na orientaci klientů v oblasti pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti. 

Na počátku se v projektové žádosti počítalo se zapojením celkem šesti regionů  (Praha, 

Brno, Plzeň, Karlovy Vary, Ostrava, Ústí nad Labem). Karlovy Vary a Plzeň se k využití služeb 

tlumočníků nepřipojily. Ostrava měla zájem pouze o tlumočení po telefonu. Zájem přetrval 

pouze v Praze a dále také vznikl v Liberci. Nakonec se tak do pilotního testování tlumočení 

zapojil pouze Liberecký kraj a Hlavní město Praha.  

V projektové žádosti se primárně počítalo s následujícími jazyky – angličtina, čínština, 

ruština a vietnamština. Z KrP Liberec přišla žádost o zajištění tlumočníků pro angličtinu a 

ruštinu. KrP Praha žádala o tlumočení pro angličtinu a španělštinu. Podle těchto konkrétních 

požadavků nakonec došlo ke změně nastavení projektu. 

 Pro zajištění tlumočnických služeb se v projektové žádosti počítalo s externím 

dodavatelem. Proto bylo dne 6. 1. 2015 vypsáno výběrové řízení, ke kterému bylo přizváno 

sedm subjektů. Cenovou nabídku předložilo pouze sdružení InBáze, které navíc bylo schopno 

zajistit tlumočení pouze na území hlavního města Prahy. Z tohoto důvodu se FDV rozhodl 

zajistit tlumočníky pro pilotní fázi sám. Do realizačního týmu tak byli přijati tlumočníci se 

zkušenostmi s prací v komunitní oblasti. Dále byli ke spolupráci rovněž přizvání studenti 

navazujícího magisterského programu tlumočnictví Ústavu translatologie (ÚTRL)49. Samo 

tlumočení probíhalo v období od února 2015 do srpna 2015. 

                                                 
49 V tomto kontextu stojí za zmínku, že ÚP byl ke spolupráci v oblasti komunitního tlumočení přizván již v roce 

2008, kdy ÚTRL pořádal Mezinárodní kulatý stůl ke komunitnímu tlumočení pořádaný ve spolupráci s Jednotou 

tlumočníků a překladatelů a Komorou soudních tlumočníků České republiky. Hovořili zde čeští i zahraniční 

odborníci na komunitní tlumočení. Cílem tohoto kulatého stolu bylo seznámit tlumočnickou veřejnost a zástupce 

státní správy se specifiky komunitního tlumočení. Přizváni byli i zástupci Úřadu práce, nicméně se nikdo z nich 

tehdy nezúčastnil. 



 

 Nyní nastíníme, jak spolupráce mezi tlumočníky, FDV a ÚP probíhala. Jednotlivá 

pracoviště ÚP zasílala požadavky na zprostředkování komunikace koordinátorovi z FDV. Ten 

následně oslovoval dostupné tlumočníky a snažil se poptávku po tlumočení pokrýt. Kromě 

místa, data a hodiny konání dále koordinátor tlumočníkům sděloval základní informace o 

případu konkrétního klienta (byly-li dostupné).  

 

2.2.2.2 Přehled tlumočených kontaktů 

Celkem bylo v rámci projektu tlumočení 138 kontaktů. Procentuální zastoupení jednotlivých 

jazyků zobrazuje následující graf zpracovaný autorem diplomové práce. 

Jednoznačně nejvíce tlumočených kontaktů proběhlo ve španělštině – 62 % (celkem 85). 

Následuje angličtina s 18 % (celkem 25). Na třetím místě jsou s 9 % ruština a mongolština (12 

a 13 kontaktů). Podle potřeb jednotlivých KoP byla do projektu dále přidána také francouzština 

(pouze 3 tlumočené kontakty). Toto bylo možné díky tomu, že v realizačním týmu byli 

tlumočníci, kteří měli francouzštinu mezi svými pracovními jazyky. 

 Využívání tlumočení v kontaktu s cizími státními příslušníky v rámci jednotlivých 

zapojených pracovišť ÚP znázorňuje náš graf níže. V Libereckém kraji proběhlo celkem 15 

tlumočených kontaktů. Zbylých 123 tlumočení bylo realizováno v Praze. Nejvíce tlumočení 

využívalo KoP Praha 10 – celkem 51 kontaktů. Druhý nejvyšší počet tlumočených kontaktů 

nalezneme u KoP Praha 5 – celkem 30. Naopak nejméně ze zapojených KoP služeb tlumočníků 
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9%

9%
62%

Celkový počet tlumočených kontaktů: 138

Angličtina

Francouzština

Mongolština

Ruština

Španělština

Graf 1 – Zastoupení jednotlivých jazyků v celkovém počtu tlumočených kontaktů 



 

v rámci pilotní fáze projektu využívalo KoP Praha 3 – tlumočníci zde zajišťovali komunikaci 

pouze u dvou schůzek zprostředkovatelů s cizími státními příslušníky. 

Po skončení pilotní fáze tlumočení na pracovištích ÚP byla realizována evaluační 

studie, jejímž cílem bylo zhodnotit využívání této nové služby. Výsledkem je evaluační zpráva 

vypracovaná s využitím kvantitativních a kvalitativních metod. Ke sběru kvantitativních dat 

posloužily evaluační dotazníky, které se vyplňovaly ke každému tlumočenému kontaktu na ÚP. 

Dotazník se skládal ze tří částí – dotazník pro klienta, dotazník pro pracovníka ÚP, 

dotazník pro tlumočníka50. Dotazník kombinoval otázky otevřené a uzavřené. U některých 

otázek byly odpovědi nabídnuty, jinde se odpovídalo pomocí škálování. U většiny otázek byl 

rovněž prostor pro slovní hodnocení či komentář. Část pro klienty byla přeložena do cizích 

jazyků (viz pracovní jazyky projektu, Graf 1 – Zastoupení jednotlivých jazyků v celkovém počtu 

tlumočených kontaktů). Sběr dat probíhal samotnými tlumočníky, kterým klient i pracovník ÚP 

předali vyplněné dotazníky v zalepené obálce. Kvalitativní výzkum probíhal formou 

hloubkových rozhovorů. Analýze těchto rozhovorů se věnujeme podrobněji v kapitole 3.1 

Analýza hloubkových rozhovorů.  

Evaluační zpráva k pilotnímu testování tlumočení na ÚP, jakož i další výstupy a 

výsledky projektu Rozvoj poradenství poskytovaného ÚP pro cizince byly prezentovány na 

tiskové konferenci Migrace a veřejné služby zaměstnanosti pořádané Fondem dalšího 

vzdělávání 23. 11. 2015 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

                                                 
50 Vzorové dotazníky jsou k nahlédnutí v příloze této diplomové práce. 
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Graf 2 – Počet tlumočených kontaktů na jednotlivých pracovištích 



 

  



 

3 EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1 Analýza hloubkových rozhovorů 

Předmětem následující kapitoly této diplomové práce je naše vlastní analýza hloubkových 

rozhovorů realizovaných v rámci evaluační fáze projektu Rozvoj poradenství poskytovaného 

ÚP pro cizince. Během projektu bylo tlumočeno celkem 138 kontaktů. Ke každému konanému 

tlumočení byly vyplněny tři evaluační dotazníky: jeden klientem, jeden tlumočníkem a jeden 

zprostředkovatelem ÚP51. Celkem se podařilo shromáždit pouze 59 těchto evaluačních 

dotazníků, což znamená návratnost cca 42,75 %. Jelikož výsledky této kvalitativní metody 

poskytly pouze velmi obecné a povrchní informace, rozhodl se FDV přistoupit k hloubkovým 

rozhovorům. Hlavním důvodem kombinace těchto dvou metod byla potřeba získat podrobnější 

informace o tom, jak zprostředkovatelé ÚP služby tlumočníků v rámci tohoto pilotního projektu 

hodnotili a jak umožnily klientům využívat služeb ÚP. 

Rozhovory se konaly v období od srpna do října 2015. Celkem se jich zúčastnilo 

devatenáct zaměstnanců ÚP, konkrétně šlo o vedoucí zprostředkovatele ÚP a dále mezi 

respondenty byli také vedoucí pracovníci, poradci pro volbu povolání a pracovníci oddělení 

nepojistných sociálních dávek. Všechna pracoviště využívala služeb tlumočníků v rámci tohoto 

projektu. Konkrétně se jednalo o pracoviště v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, 

Praze 10, Praze 6 a Praze 5. Rozhovory trvaly cca 30 minut, byly nahrávány a následně 

transkribovány. Výsledné transkripty52 byly poskytnuty pro potřeby diplomové práce na 

základě písemného souhlasu FDV s podmínkou zachování anonymity53. 

Celkem bylo respondentům položeno 27 otázek rozdělených do šesti kategorií. Po 

úvodních otázkách následovaly otázky zaměřené na efektivitu tlumočení a jeho dopad na výkon 

agendy ÚP, dále otázky ohledně atmosféry při tlumočení a vztahu ke klientovi, na konkrétní 

hodnocení tlumočníků a organizace služby a závěrečná otázka zkoumající seznámenost 

zprostředkovatelů s konceptem komunitního tlumočení. 

Všechny otázky byly otevřené. To znamená, že respondenti neměli možnost odpovídat 

výběrem z nabízených možností. Některé otázky byly filtrační, což umožňovalo změnit tok 

                                                 
51 Nevyplněný vzor všech tří částí evaluačního dotazníku je součástí příloh této diplomové práce. 

52 Transkripty jsou k nahlédnutí na CD, jež tvoří součást příloh této diplomové práce. Transkripty neprošly 

jazykovou korekturou a jsou v podobě, v níž byly Fondem dalšího vzdělávání poskytnuty. 

53 Písemný souhlas se rovněž nachází v příloze. 



 

otázek návazných v případě, že respondent odpověděl ano/ne. U některých otázek byli 

respondenti požádáni o uvedení konkrétního příkladu. 

Pokud jde o obsahovou stránku otázek, vznikly spoluprací FDV s tlumočníky 

zapojenými do projektu. Před zahájením rozhovorů všichni tlumočníci obdrželi seznam 

předběžných otázek a měli možnost se k nim vyjádřit a navrhnout otázky další, které budou pro 

projekt relevantní. 

Výsledky rozhovorů podrobíme vlastní kritické analýze s ohledem na to, jak služby 

zprostředkovatelé ÚP hodnotili, jaká data se podařilo získat a jaká je jejich výpovědní hodnota. 

  



 

3.1.1 Scénář rozhovoru 

1. Úvodní otázky54 

a) Jak často se ve své práci setkáváte s cizími státními příslušníky? 

b) Co to pro vaši práci znamená, když za vámi přijde klient, který je cizinec? Jak probíhá 

práce s ním? 

c) Máte nějaké „stálé“ klienty, kteří nemluví česky (takoví, kteří vás navštívili opakovaně)? 

d) Měl/a jste předtím nějaké zkušenosti s využíváním služeb tlumočníků 

během práce s klienty? 

2. Efektivita služby a její dopad na výkon agendy ÚP ČR (hodnocení změny 

oproti předchozímu stavu) 

a) Když vyjdeme z vaší zkušenosti, jaký mělo tlumočení vliv na poradenskou schůzku? 

b) Jaké rozdíly spatřujete mezi proběhlým tlumočením a tlumočením, které si zařídí klient 

sám (z řad přátel, rodiny atp.)? 

c) V čem spočívají hlavní rozdíly u poradenské schůzky za pomoci tlumočníka 

oproti schůzce bez tlumočení? 

d) Jaký mělo tlumočení dopad na orientaci klienta v agendě ÚP ČR? Můžete 

uvést konkrétní příklad? 

e) Ovlivnilo tlumočení schopnost klienta aktivně využívat nabízených služeb 

ÚP ČR? Můžete uvést konkrétní příklad? 

f) Mělo tlumočení ze strany klienta dopad na plnění stanovených cílů 

a úkolů? Můžete uvést konkrétní příklad? 

g) Jaký vliv mělo tlumočení na délku poskytování služeb pro klienta? Můžete 

uvést konkrétní příklad? 

h) Jak byste tlumočení hodnotil/a z hlediska užitečnosti pro vaši práci? 

  

                                                 
54 Tato struktura scénáře je převzata z evaluační studie k projektu publikované Fondem dalšího vzdělávání. Pro 

potřeby vlastní analýzy výsledků rozhovorů byly otázky autorem diplomové práce roztříděny do tematicky 

bližších skupin. 



 

3. Vztah s klientem a atmosféra při jednání (hodnocení změny oproti předchozímu 

stavu) 

a) Ovlivnilo tlumočení vaši schopnost porozumět potřebám klienta? Můžete 

uvést konkrétní příklad? 

b) Jaký vliv mělo tlumočení na atmosféru při jednání s klientem? Můžete 

uvést konkrétní příklad? 

c) Jak byste hodnotil/a reakci klienta na možnost využívat služeb sociálních 

tlumočníků? Můžete uvést konkrétní příklad? 

4. Hodnocení tlumočníků 

a) Jak byste hodnotil/a odborné znalosti a přípravu tlumočníků z hlediska 

problematiky služeb zaměstnanosti? 

b) Jaké další požadavky na odborné znalosti byste od tlumočníků očekávali? 

c) Jak byste hodnotil/a neutralitu a kredibilitu tlumočníků při jednání? 

d) Jak byste hodnotil/a schopnost tlumočníků přizpůsobit se vašim časovým 

požadavkům a vyhovět vám z hlediska organizačního? 

e) Jak byste hodnotil/a komunikační dovednosti tlumočníků? 

f) Jak byste hodnotil/a vystupování tlumočníků z hlediska vstřícnosti? 

5. Organizace služby 

a) Jak byste hodnotil/a organizaci zajištění služeb tlumočníků, tj. jejich 

objednávání? 

b) Jak byste nastavil/a způsob objednávání služeb sociálních tlumočníků 

pro ÚP ČR? 

c) Kdo by podle vás měl hradit finanční náklady spojené s tlumočením? 

d) Za jakých okolností pokládáte využití tlumočnických služeb za smysluplné? 

a) Cizinec neumí česky,  

b) cizinec umí česky na úrovni středně pokročilý, nezná odbornou terminologii,  

c) cizinec neumí česky, ale mluví RJ nebo AJ. 

6. Závěrečná otázka 

V tomto projektu jsme měli za úkol vyzkoušet na pobočkách ÚP ČR tzv. sociální 

tlumočení. Jste s tímto druhem tlumočení blíže seznámen/a? Případně jaké jsou dle 

vašeho názoru největší rozdíly mezi „klasickým“ a „sociálním“ tlumočením? 

 

  



 

Na základě výše zmíněného strukturovaného rozhovoru nyní podrobíme transkripty 

hloubkových rozhovorů s pracovníky ÚP vlastní analýze, pokusíme se formulovat případné 

nedostatky položených otázek a jaké informace by bylo přínosné dále doplnit. U otázek, kde 

bude zajímavé výsledky znázornit graficky, doplníme analýzu vlastními grafy. 

 

3.1.2 Úvodní otázky 

Úkolem první části je navodit atmosféru introspektivního rozhovoru. Zpravidla se do této části 

umisťují otázky zaměřené na tzv. tvrdá data. Jde o otázky, na které je jednoznačná, snadno 

naleznutelná odpověď.  

Stejný postup byl zvolen také v úvodní části scénáře hloubkových rozhovorů k tomuto 

projektu. Úvodní otázky byly formulovány jasně a zodpovědět je nevyžadovalo větší úsilí. Na 

základě analýzy odpovědí tohoto úseku můžeme konstatovat, že zde v zásadě nedošlo 

k žádnému nedorozumění a respondenti odpovídali skutečně na to, co bylo podstatou otázek.  

Po prostudování odpovědí na první otázku Jak často se ve své práci setkáváte s cizími 

státními příslušníky? usuzujeme, že by v tomto případě bylo pravděpodobně lepší použít otázku 

polouzavřenou a nabídnout tak respondentům možnost výběru z několika možností. 

Respondenti totiž odpovídali: 

 zřídka, 

 vůbec, 

 ne často, 

 nárazově. 

Získané informace nemají velkou výpovědní hodnotu a jsou obtížně kvantifikovatelné. Jako 

vhodnější by se jevilo tedy použít přesnější otázku, např. S kolika cizími státními příslušníky se 

při své práci v průměru setkáte za měsíc? Možné odpovědi by mohly být:  

 se žádným,  

 s 1–2,  

 se 3–5,  

 s více než 5. 

Zajímavé by také v tomto kontextu bylo ptát se nejen na průměrný počet, ale například doplnit 

také otázku S kolika cizími státními příslušníky jste se setkal/a za poslední měsíc?. 

 



 

U druhé otázky – Co to pro vaši práci znamená, když za vámi přijde klient, který je 

cizinec? Jak probíhá práce s ním? respondenti shodně odpovídali, že komunikace nemůže kvůli 

jazykové bariéře probíhat. Zde je přehled nejčastějších odpovědí podle jejich výskytů: 

 

Co to pro vaši práci znamená,  

když za vámi přijde klient, který je cizinec? 

 

Počet výskytů 

v odpovědích 

respondentů 

Komunikační bariéra 7 

Klienti nerozumějí svým právům a povinnostem 4 

Nižší efektivita způsobená zdlouhavějšími jednáními 3 

Pracovníci ÚP nemohou vykonávat svou práci 3 

Větší administrativní zátěž 1 

Nepříjemná atmosféra na jednání 1 

 

 

U několika respondentů jsme narazili na problém, že nebylo definováno slovo „cizinec“ 

– může totiž zahrnovat kohokoliv od občanů EU a Švýcarska až po občany třetích zemí (viz 

2.2.1.2 Služby Úřadu práce ČR pro cizince). Různých skupin cizinců se týkají různá práva a 

povinnosti. Toto však nebylo předmětem zkoumání v dané otázce. Otázka uvedená ve scénáři 

rozhovoru zní: „Co to pro vaši práci znamená, když za vámi přijde klient, který je cizinec? Jak 

probíhá práce s ním?“ V jednotlivých transkriptech můžeme vidět, že si tento problém 

dotazující uvědomili v průběhu práce s jednotlivými respondenty a v drtivé většině, tj. u 

sedmnácti respondentů z devatenácti, najdeme konkrétnější otázku: „Co to pro vaši práci 

znamená, když za vámi přijde klient, který je cizinec a nehovoří česky?“55 

Na podotázku zaměřenou na to, jak s takovýmto klientem probíhá spolupráce, většinou 

respondenti začali předjímat otázky z druhého bloku. Z tohoto ohledu by bylo zřejmě vhodnější 

změnit pořadí a konkrétně tuto otázku umístit na konec úvodní, zahřívací části, čímž by byl 

umožněn plynulejší tematický přechod bez nutnosti žádat respondenty o opakování stejných 

odpovědí, což se v transkriptech objevuje poměrně často. 

Pokud jde o samotnou otázku, jak práce s klienty, kteří nehovoří česky, probíhá, 

respondenti nejčastěji uváděli: 

 Možnost komunikace v angličtině – za předpokladu, že ji klient ovládá a že je 

na ÚP někdo, s kým může komunikovat. Z odpovědí respondentů vyplynulo, že 

pokud anglicky nehovoří oni sami, mají mezi svými kolegy někoho, kdo ano; 

                                                 
55 Uvedená otázka je pouze ilustrační, v průběhu rozhovorů zaznělo několik variant zaměřených na tentýž obsah. 

Tabulka 2 – Co pro pracovníky ÚP znamená, když přijde klient, který je cizinec? 



 

 Nejistota ohledně efektivity komunikace – respondenti často zmiňovali, že 

největší problém tkví v tom, že i když klienti v malé míře česky mluví a během 

jednání pracovníci ÚP používají jednoduchá slova, nejsou klienti schopni 

porozumět terminologii; 

 Klienti si přivedou pro zajištění komunikace doprovod (na hodnocení kvality 

tlumočení poskytovaného netlumočníky56 se zaměříme později); 

 Použití Google překladače (tuto možnost uvedla jedna respondentka). 

 

Na otázku Máte nějaké „stálé“ klienty, kteří nemluví česky (takoví, kteří vás navštívili 

opakovaně)? respondenti odpovídali téměř shodně. Ve většině případů se jedná o 

krátkodobou evidenci. Pouze jedna respondentka zmiňuje vietnamskou komunitu, jejíž 

členové údajně zaměstnání aktivně nehledají, proto jsou v evidenci déle než ostatní cizí státní 

příslušníci. 

 

 

                                                 
56 Tímto termínem budeme označovat osoby bez tlumočnického vzdělání, které klienty u schůzek na ÚP 

doprovázely. Jedná se zpravidla o rodinné příslušníky a přátele či známé stejné národnosti, kteří mají lepší 

znalost českého jazyka než samotný klient. 
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Graf 3 – Máte nějaké „stálé“ klienty, kteří nemluví česky (takoví, kteří vás navštívili opakovaně)? 



 

Měl/a jste předtím57 nějaké zkušenosti s využíváním služeb tlumočníků během práce s klienty? 

Zde respondenti odpovídali zpravidla ano/ne. Někteří v případě kladné odpovědi upřesnili, oč 

přesně šlo. Zde by bylo zřejmě užitečné doplnit informace pomocí dotazníku a volit otázku 

polootevřenou: 

Měl/a jste před tímto projektem zkušenost s tlumočením při své práci s klienty? 

Pokud ano, vyberte z možností níže. 

 tlumočník z neziskové organizace 

 rodinný příslušník klienta či známý 

 jiný mluvčí stejného jazyka 

 Google překladač 

 jiné (specifikujte):_____________ 

 

Mimo to by také bylo přínosné, aby v rámci zahřívacích otázek respondenti uvedli více 

informací o tom, jakou konkrétní pozici na ÚP zastávají a jak dlouho zde již pracují, případně 

jakými jazyky hovoří. Je možné, že mezi služebně mladšími zaměstnanci bude větší počet osob, 

které hovoří anglicky a služby tlumočníků potřebují méně. Dále se také pravděpodobně bude 

lišit počet „klientů–cizinců“, pokud je respondent zprostředkovatelem, poradcem pro volbu 

povolání nebo vedoucím pracovníkem. 

  

                                                 
57 Podtržená část zdůrazňuje nepřesnou formulaci, cílem evaluační studie bylo zjistit stav před spuštěním 

projektu a jaké byly výsledky této nově nabízené služby. 



 

3.1.3 Efektivita služby a její dopad na výkon agendy ÚP ČR 

Otázky v následující části byly zaměřeny na efektivitu tlumočení ve vztahu k fungování ÚP. 

Tato část je pro hodnocení projektu velmi podstatná, neboť se zaměřuje na srovnání situace 

před projektem a během něj s ohledem na to, jaký mělo tlumočení vliv na průběh schůzky 

pracovníka ÚP s klientem. Výsledky této části budou také velmi přínosné v případě, že by se 

rozhodovalo o dalším možném projektu či o jiné možnosti využívání služeb tlumočníků na ÚP. 

Po analýze transkriptů jednotlivých rozhovorů vyplynulo, že převážná většina 

respondentů hodnotí přítomnost tlumočníků u jednání s klientem pozitivně a vidí zde užitečnost 

pro svou práci. Vzhledem k odpovědím z úvodní části rozhovorů nejsou výsledky úplně 

překvapivé. Situaci je nejlépe možno vidět na následujícím grafu.  

 

V odpovědích už ale chybí konkretizace toho, jak se efektivita přímo projevovala. Mohlo jít 

např. o to, že klienti byli rychleji a lépe odbavováni, našli si dříve práci a mohli tak být 

z evidence vyřazeni, nebo např. také o to, že nosili včas dokumenty pro evidenci potřebné a 

lépe rozuměli svým právům a povinnostem vůči ÚP. 

Nyní se zaměříme na hlavní oblast této části rozhovoru. Jedná se o část, jež se přímo 

zaměřuje na prospěšnost tlumočení pro fungování ÚP a na efektivitu poskytovaných služeb. 

Pracovníci byli požádáni, aby zhodnotili vliv tlumočení na orientaci klienta v agendě ÚP. Dále 

také na to, zda a jak tlumočení ovlivnilo schopnost klientů využívat jiných služeb, které ÚP 

nabízí (vedle schůzek se zprostředkovateli), a zda mělo tlumočení vliv na plnění cílů 

stanovených pro práci s klientem.  
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Graf 4 – Užitečnost tlumočení pro práci pracovníků ÚP 



 

Při otázce na plnění cílů respondenti často zmiňovali, že díky zprostředkování 

komunikace tlumočením byli klienti více motivováni k tomu, aby s pracovníky ÚP 

spolupracovali a také aby si práci hledali aktivně sami. Podle respondentů klienti pochopili, že 

ÚP je služba, která se jim snaží pomoci, a zároveň k jejímu fungování začali přistupovat 

seriózněji. Někteří respondenti zdůrazňovali to, že před projektem, kdy u schůzek tlumočník 

nebyl přítomen, se zprostředkovatelům nedařilo klientům vysvětlit, že schůzky a účast na nich 

jsou závazné. Jeden z respondentů uvedl, že díky tlumočení se již nestávalo, že by klienti byli 

z evidence ÚP sankčně vyřazeni. Pokud jde o samotné plnění cílů, nebylo u všech odpovědí 

uvedeno, čeho konkrétního se díky tlumočení podařilo při práci s klientem dosáhnout. Jeden 

z respondentů např. ale uvedl, že se díky tlumočníkovi podařilo pro klienta sjednat invalidní 

důchod. U ostatních respondentů, kteří příklady neuvedli, nezbývá než předpokládat, že za 

plnění cílů považují to, že klienti získali zaměstnání. 

Rovněž na otázku zaměřenou na získání přehledu o agendě ÚP odpovídali respondenti 

veskrze kladně, což není vzhledem k formulaci otázky nečekané. Téměř polovina respondentů 

uvedla, že díky tlumočení klienti získali lepší představu o tom, jak ÚP funguje a co je jeho 

úkolem. Jeden z respondentů kladně odpověděl až po chvíli po doplňující sugestivní otázce. 

Mezi kladnými odpověďmi mimo jiné zazněla např. důležitost terminologie a, stejně jako je 

uvedeno výše, že klienti byli díky tlumočení motivovanější a také že porozuměli, že se jim snaží 

ÚP pomoci. Zajímavá je záporná odpověď v případě dvou respondentů, kteří uvedli, že pro 

klienta není agenda ÚP vůbec podstatná, jelikož nejdůležitější je to, zda si najde práci či nikoliv. 

Velké množství odpovědí (téměř polovina) nemohlo být do přehledu zahrnuto. Části 

respondentů totiž vůbec nebyla otázka položena nebo odpovídali na něco jiného a osobě, která 

rozhovory vedla, se nepodařilo dalšími otázkami ke kýžené informaci dopracovat. Odpovědi 

můžeme podrobněji vidět na následujícím grafu. 



 

 

Poslední otázka zahrnutá do této tematické podskupiny se zaměřovala na to, zda klienti díky 

tlumočení mohli lépe využívat konkrétních služeb ÚP (mimo samotnou evidenci a schůzky se 

zprostředkovateli).  

I zde se objevuje převážná část kladných odpovědí (celkem 13 respondentů). Z těchto odpovědí 

respondenti nejčastěji uváděli následující služby: rekvalifikační kurzy, bilanční diagnostiku, 

pohovory s poradcem pro volbu povolání, větší množství předávaných doporučenek, ale také 

podávání informací o nostrifikaci vzdělání a dávky v hmotné nouzi. Dva respondenti uvedli, že 
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Graf 5 – Získali klienti lepší přehled o agendě ÚP? 



 

situaci je nutno posuzovat případ od případu individuálně a není tedy možné generalizovat 

(v grafu znázorněno jako Nelze jednoznačně určit.). 

 Nyní se zaměříme na to, jaký mělo tlumočení vliv na průběh samotných schůzek. 

Respondenti často uváděli více informací, které by šlo jen obtížně kvantifikovat a převést do 

grafu. Z toho důvodu byly pro přehlednost uspořádány do následující tabulky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je na první pohled patrné, respondenti nejčastěji zmiňovali, že díky tlumočení byly schůzky 

s klienty efektivnější. Pracovníci ÚP mohli lépe porozumět potřebám a požadavkům klientů 

a následně jim lépe poskytovat poradenství přímo podle jejich konkrétní situace. Vedle toho 

můžeme také zaznamenat, že si jsou pracovníci ÚP vědomi toho, že tlumočení přispělo ke 

klidné atmosféře a nastavilo příjemnější atmosféru k jednání. 

 Při otázce na vliv tlumočení na délku poskytování služeb se pouze čtyři respondenti 

vyjádřili, že s tlumočením bylo pro práci s daným klientem třeba více času, dva z nich si jsou 

vědomi prospěšnosti tlumočení pro klienta a nehodnotí tedy toto prodloužení negativně. Toto 

není nic zvláštního, jelikož tlumočení ze své podstaty je časově náročnější, než když jde pouze 

o jazykový projev jednotlivce. Poněkud překvapivé ovšem je, že nejvíce respondentů 

odpovědělo, že tlumočení nemělo na délku schůzky žádný vliv. Zároveň z tohoto bohužel není 

možné vyvozovat obecnější závěry, neboť do přehledu nebylo možné zahrnout osm odpovědí, 

Vliv tlumočení na průběh 

poradenské schůzky 

Počet výskytů 

v odpovědích 

respondentů 

Klidná atmosféra 2 

Přirozenost a bezprostřednost jednání 4 

Zvýšení efektivity schůzek 3 

Možnost kvalitnějšího poradenství 5 

Komunikace mohla probíhat 4 

Klientům mohly být poskytnuty informace 5 

  

Otázka nezazněla 1 

Odpověď nelze zahrnout 3 

Tabulka 3 – Vliv tlumočení na průběh poradenské schůzky 



 

což je v kontextu pouhých devatenácti respondentů poměrně velký počet. Získané informace 

podrobněji popisuje následující graf. 

 

 Respondenti byli vyzváni, aby zhodnotili, jaký byl rozdíl v průběhu schůzky bez 

tlumočníka a s ním, dále také jaký rozdíl spatřovali v případě, že byl u jednání přítomen 

tlumočník či netlumočník, případně nikdo další. V případě, kdy měli respondenti srovnat, jak 

práce s klienty probíhala s tlumočníkem a bez něj, byly odpovědi následující. 
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Graf 7 – Vliv přítomnosti tlumočníka na průběh schůzky s klientem 



 

Klidnou atmosféru zmínil stejný počet respondentů, jaký jsme mohli zaznamenat u otázek výše. 

V 65 %, tzn. jednoznačně nejčastěji, se v odpovědích objevovalo to, že s pomocí tlumočníka se 

mohli respondenti s klienty během jednání skutečně domluvit a měli tak možnost s nimi 

efektivně pracovat. Několik respondentů uvedlo vedlejší informaci, že bez asistence tlumočníka 

se veškerá jednání s česky nehovořícími klienty omezovala na jejich příchod a přeobjednání na 

další termín, jelikož si s nimi pracovníci ÚP nevěděli rady. 

 Poslední otázka v této části rozhovoru byla zaměřená na rozdíl mezi tlumočením 

poskytovaným v rámci projektu a tím, kdy si (ne)tlumočníka zajišťovali klienti sami. Vzhledem 

k tomu, že rozhovor nebyl pevně strukturovaný a dotazovatelé netrvali na tom, aby pracovníci 

ÚP hodnotili nejprve na jedné straně tlumočení poskytované v rámci projektu a následně 

charakterizovali, čím se nejčastěji vyznačovalo tlumočení, které zajišťoval klientův doprovod, 

není možné data objektivně kvantifikovat. Všichni respondenti hodnotili působení 

netlumočníka negativně. Vedle toho u tlumočníků bylo hodnocení vždy pozitivní. 

Nejfrekventovanější informace, které respondenti uvedli, jsou uspořádány do následující 

tabulky. 

TLUMOČNÍK NETLUMOČNÍK 

 Profesionalita 

 Nestrannost 

 Respekt 

 Důvěra 

 

 Obava, zda je tlumočeno vše 

 Obava, zda je tlumočeno 

správně 

 Netlumočník může klienta krýt 

 Nemožnost kontroly tlumočení 

Tabulka 4 – Zhodnocení rozdílů mezi tlumočníkem a netlumočníkem 

Není žádným překvapením, že v odpovědích nejčastěji zaznělo, že pracovníci ÚP preferují 

nezúčastněného člověka, neboť mají obavu, že rodinný příslušník či přítel může klienta krýt či 

jinak deformovat sdělení v jeho prospěch. Poměrně překvapivé je ale to, že pouze jeden 

respondent si je vědom toho, že přítomnost blízké osoby je pro klienta příjemnější z toho 

hlediska, že v něm má klient podporu a cítí se lépe. Jeden respondent uvedl, že mezi 

tlumočením v rámci projektu a tlumočením poskytovaným netlumočníkem neviděl žádný 

rozdíl a jeden citoval absurdní zkušenost, kdy si klient přivedl k tlumočení náhodného člověka, 

kterého potkal na ulici. 

  



 

3.1.4 Vliv tlumočení na vztah s klientem a atmosféru při jednání 

Následující část hodnotí změny oproti stavu před zahájením projektu. Rozsahově se jedná o část 

nejkratší – byly zde respondentům položeny pouze tři otázky zaměřené na mezilidský faktor 

a jeho význam při práci s klienty. 

 První otázka se zabývala přímo schopností porozumět situaci klienta a schopnosti 

pracovníků ÚP se vcítit do jejich situace. Bohužel z důvodu nevhodné formulace otázky 

Ovlivnilo tlumočení vaši schopnost porozumět potřebám klienta? se většina respondentů 

omezila pouze na porozumění jazykové a nepodařilo se tak získat zamýšlené odpovědi. Situaci 

shrnuje následující graf. Data nejsou příliš reprezentativní, neboť celkem 77 % odpovědí nemá 

výpovědní hodnotu. 

 U následující otázky všichni respondenti, až na dva případy, kdy otázka nezazněla, 

odpověděli, že díky tlumočení byla na schůzce klidná a příjemná atmosféra. 

 V případě otázky na reakce klientů na možnost využívání tlumočení opět převažovala 

odpověď, že klienti podle respondentů tuto službu uvítali. I zde se objevila odpověď, jež byla 

nastíněna výše (Tabulka 4 – Zhodnocení rozdílů mezi tlumočníkem a netlumočníkem), a to že 

někteří klienti podle pracovníků ÚP své situace využívali a zaměstnání si hledat nechtěli. 

Z tohoto důvodu tedy přítomnost zprostředkovatele komunikace údajně nevítali.  

  

Klienti byli otevřenější
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Graf 9 – Vliv tlumočení na schopnost pracovníků ÚP 



 

3.1.5 Hodnocení tlumočníků 

Nyní se dostáváme k části rozhovorů, která je pro předkládanou diplomovou práci a pro 

případné pokračování tlumočení na ÚP nejpodstatnější.  

Tlumočníci, kteří byli do projektu zapojeni, mají rozdílnou teoretickou průpravu. Před 

zahájením tlumočení na ÚP neprošli jednotným školením. Rovněž jejich praktické zkušenosti 

s komunitním tlumočením jsou rozdílné. 

 Nejprve se zaměříme na komunikační dovednosti a mezilidské vztahy, následně na 

odbornost tlumočníků a na oblasti, v nichž respondenti spatřovali nedostatky či by ocenili, 

kdyby tlumočníci měli důkladnější znalost problematiky.  

Celkem čtrnáct respondentů odpovědělo, že tlumočníci byli vstřícní. Během rozhovorů 

se zbylými pěti otázka nezazněla. Rovněž komunikační dovednosti tlumočníků respondenti 

hodnotili pozitivně – celkem třináct odpovědí. Další dvě odpovědi nebylo možné zahrnout a ve 

čtyřech případech otázka nezazněla. 

U otázky zaměřené na časovou flexibilitu tlumočníků byla situace následující – pět 

odpovědí nebylo možné použít, pětkrát otázka nezazněla a zbylý počet respondentů uvedl, že 

se s tlumočníky spolupracovalo dobře, byli přizpůsobiví a flexibilní a na objednané schůzky 

s klientem chodili s časovým předstihem. Je poněkud zvláštní, že tato otázka byla součástí 

rozhovorů, neboť flexibilita tlumočníků v průběhu projektu nehrála z pohledu pracovníků ÚP 

velkou roli. Jednotlivá KoP prostřednictvím vedoucího pracovníka hlásila FDV požadavky na 

tlumočení pro konkrétního klienta na konkrétní den, podle kterých následně byli tlumočníci 
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Graf 10 – Hodnocení vstřícnosti a komunikačních dovedností tlumočníků 



 

podle časových možností, které uvedli, oslovováni. Žádná přímá komunikace a dojednávání 

tlumočení mezi KoP a samotným tlumočníkem neprobíhala. Otázka je nejspíš nevhodně 

formulovaná a jejím zamýšleným cílem pravděpodobně bylo zjistit, jak se dařilo pokrýt 

poptávku po tlumočení a zda v případě potřeby bylo vždy možné tlumočníka zajistit. Další 

možností je, že cílem otázky bylo zjistit, zda mohl jednání jednotlivých klientů sledovat vždy 

stejný tlumočník. 

Při dotazu na kredibilitu a neutralitu pravděpodobně došlo u dvou respondentů 

k nepochopení otázky. Uvedli totiž, že neutrální byli všichni, jak tlumočníci, tak netlumočníci. 

Pravděpodobně si slovo neutralita vyložili tak, že zprostředkovatelé komunikace nebyli 

expresivní (čemuž by nasvědčovaly transkripty rozhovorů). Tyto odpovědi, spolu s dalšími 

dvěma, nebylo možné do přehledu zahrnout. V šesti případech otázka během rozhovoru vůbec 

nezazněla. V ostatních případech respondenti uváděli, že tlumočníci neutrální byli. Jeden 

respondent uvedl, že jim tlumočník nedal důvod mu nevěřit a jedenkrát se objevila odpověď, 

v níž respondent uvedl, že nerozuměl druhému jazyku, a tak není s to soudit. Pouze jeden 

respondent uvedl, že tlumočník delší úsek promluvy přetlumočil použitím menšího počtu vět, 

což v něm vyvolalo pocit nedůvěry. Pro lepší názornost odpovědi shrnuje následující graf. 

Přesnějších výsledků by pravděpodobně bylo možné dosáhnout při jiné formulaci otázky, která 

by byla více explicitní, např. Myslíte si, že tlumočník jedné ze stran komunikace nadržoval?, 

Věřil/a jste tlumočníkovi, že je při převodu výpovědí nestranný?, Myslíte si, že tlumočník obsah 

výpovědí upravoval ve prospěch jedné ze stran? apod. Na tomto místě je také zajímavé 

konfrontovat odpovědi s informacemi, které respondenti poskytli u srovnání kvality 
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zprostředkování komunikace tlumočníky a netlumočníky (viz Tabulka 4 – Zhodnocení rozdílů 

mezi tlumočníkem a netlumočníkem) – většina respondentů zde mezi hlavní přednosti 

spolupráce s kvalifikovaným tlumočníkem uvedla právě neutralitu. Na grafu výše vidíme, že 

při konkrétněji zaměřené otázce na jednu z informací, kterou respondenti ve svých výpovědích 

dříve sami uvedli, odpovídali kladně v méně případech, než by se dalo očekávat. Samozřejmě 

zde velkou roli hrají odpovědi, které nebylo možné zahrnout, jelikož respondenti odpovídali na 

něco jiného či si otázku nesprávně vyložili, a případy, kdy otázka nezazněla vůbec, tj. celkem 

32 % případů, což odpovídá zastoupení respondentů, kteří uvedli, že tlumočník neutrální byl. 

 Nyní se dostáváme k hodnocení odbornosti tlumočníků. Vzhledem k tomu, že ve svých 

odpovědích respondenti uvedli vždy více položek, není možné je objektivně převést do grafu. 

Soustředíme se tedy na hlavní body, které v jejich hodnocení zazněly. Výsledky jsou 

rozčleněny v tabulce níže. 

KOMPETENCE TLUMOČNÍKŮ NEDOSTATKY TLUMOČNÍKŮ  

 Jazyková vybavenost 

 Orientace v problematice 

 Profesionalita 

 Kredibilita 

 Schopnost vyrovnat se 

s nepředvídatelnou situací 

 Neznalost terminologie 

 Neznalost legislativy 

Tabulka 5 – Hodnocení odbornosti tlumočníků 

Respondenti rovněž zmínili, že komunikace mohla proběhnout pouze díky tlumočníkům. Stejně 

jako u předešlých otázek se objevily výpovědi, že tlumočníci žádnou odbornost nepotřebují, 

neboť klíčové je to, zda pracovník ÚP dělá správně svou práci – pokud problematice rozumí 

sám, dovede svou odpověď reformulovat a jednoduše vysvětlit tlumočníkovi, který následně je 

schopen tlumočit informace klientovi. Dále se v odpovědích jedenkrát objevilo, že si je 

pracovník ÚP vědom, jak je práce tlumočníka náročná.  

  



 

V tomto kontextu jsou o to překvapivější odpovědi, které respondenti uváděli u 

následující otázky, kde měli možnost navrhnout, jaké znalosti by si tlumočníci měli doplnit. Při 

otázce na požadavky na odbornost tlumočníků respondenti nejčastěji uváděli tyto odpovědi: 

 znalost neziskových organizací, které se zabývají prací s migranty, 

 znalost agendy jednotlivých úřadů  

(např. Živnostenský úřad, Správa sociálního zabezpečení, pojišťovny apod.), 

 znalost zákona o zaměstnanosti, 

 znalost práv a povinností uchazeče o zaměstnání, 

 znalost agendy ÚP a terminologie, která se zde užívá. 

Na informacích, které respondenti uvedli, můžeme sledovat, že požadavky na odbornost 

tlumočníků se do velké míry překrývají s tím, jaké znalosti mají mít pracovníci ÚP. Z tohoto 

ohledu se jeví jako paradoxní hodnocení tlumočníků v porovnání s netlumočníky, kterým jsme 

se zabývali výše. Ze srovnání jednoznačně vyplynulo, že pracovníci ÚP upřednostňují 

tlumočníky. Na této otázce však vidíme, jak náročné požadavky na znalosti tlumočníků 

pracovníci ÚP mají. Z tohoto můžeme usuzovat, že respondenti nemají přesnou představu o 

tom, v čem práce tlumočníka spočívá. Na druhou stranu celkem v devíti případech můžeme 

nakonec nalézt informaci, že respondenti další požadavky na odbornost nemají a že tlumočníci 

ani žádné další teoretické znalosti nepotřebují, neboť rozsah, v jakém byli připraveni, byl zcela 

dostačující. Několikrát také zazněla odpověď, že primární je pouze znalost jazyka a veškeré 

ostatní potřebné znalosti má pracovník ÚP, na čemž je také založeno to, jak efektivně 

komunikace proběhne. 

 

  



 

3.1.6 Organizace služby 

Nyní se ve stručnosti zmíníme o organizaci tlumočení na ÚP. Z odpovědí respondentů 

vyplynulo, že jako nejsnazší možnost objednávání tlumočení vidí přímou domluvu 

s tlumočníkem podle jeho časových možností, určení jednoho dne v týdnu, na který budou 

cizí státní příslušníci objednáváni, či vytvoření pracovní pozice tlumočníka v rámci ÚP. 

Několik respondentů rovněž uvedlo, že tlumočení objednávali vedoucí pracovníci, a proto se 

jich tento úkon netýkal. 

 Podobné odpovědi můžeme zaznamenat také v případě otázky na případné změny 

nastavení do budoucna. Nejvíce respondentů zmiňuje právě dohodu podle disponibility 

tlumočníka (47 %). Na druhém místě (20 %) je zachování současného systému komunikace 

podle schématu zprostředkovatel ÚP – vedoucí pracovník ÚP – FDV – tlumočník. Podrobnější 

přehled získaných informací zobrazuje následující graf. 
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Respondentům byla rovněž položena otázka, kdo by podle nich měl náklady na 

tlumočení hradit. Byli upozorněni, že nemusejí na otázku odpovídat, jelikož se jedná o citlivé 

téma. Odpovědi shrnuje následující graf. 

 

Celkem 21 % respondentů uvedlo, že náklady by měl hradit stát – dalších 10 % najdeme 

u konkrétních institucí (MPSV, ÚP). 16 % je pro rozdělení nákladů mezi stát a klienta. Samotný 

klient by měl náklady hradit podle 16 % respondentů. U této otázky je zajímavé sledovat, že 

byť byli respondenti upozorněni, že odpověď není povinná, vyjádřit se odmítli pouze dva. 

Pozoruhodné je i to, že se jedná o jedinou otázku, u které je nulový počet odpovědí, které se 

nedaly zahrnout z důvodu, že respondent odpovídal na něco jiného či otázce neporozuměl. 

 V předposlední otázce byli respondenti vyzváni, aby se zamysleli nad tím, v jakých 

situacích považují tlumočení za smysluplné. Byly jim nabídnuty tři scénáře: 

A) cizinec neumí česky, 

B) cizinec umí česky na úrovni středně pokročilý, ale nezná terminologii,  

C) cizinec neumí česky, ale mluví rusky nebo anglicky. 
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Graf 13 – Kdo by podle vás měl hradit finanční náklady spojené s tlumočením? 



 

Zastoupení jednotlivých odpovědí budeme komentovat na základě následujícího zobrazení. 

A                    

B                    

C                    

 

Tabulka 6 – V jakých situacích považujete tlumočení za smysluplné? 

 

 

 

 

Ve čtyřech případech otázka nezazněla. Celkem 42 % respondentů považuje tlumočení za 

důležité ve všech třech případech. Tlumočení pro cizí státní příslušníky, kteří češtinu 

neovládají, vnímá jako nezbytné 79 % respondentů, tzn. všichni, kterým byla otázka položena. 

Potřebu tlumočit za účelem porozumění terminologii spatřuje jako nezbytnou 58 % 

respondentů. Naopak v případě klienta, který ovládá angličtinu či ruštinu, vnímá tlumočení jako 

nezbytné 53 % respondentů. Je zajímavé pozorovat, že podle pracovníků ÚP je tlumočení 

v případě těchto dvou jazyků „nejméně“ důležité, když na počátku projektu byly právě 

angličtina a ruština hlavními jazyky, pro které FDV tlumočníky poskytovalo. Můžeme 

předpokládat, že respondenti, kteří potřebu v tomto scénáři neuvedli, pravděpodobně anglicky 

či rusky na určité úrovni hovoří nebo mají možnost požádat o pomoc někoho z kolegů (viz 3.1.2 

Úvodní otázky). 
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3.1.7 Závěrečná otázka 

V poslední otázce byli respondenti vyzváni, aby se zamysleli nad tím, jaký je podle nich rozdíl 

mezi „komunitním“ a „klasickým“ tlumočením. Již výše bylo konstatováno, že pracovníci ÚP 

zřejmě nebyli s obsahem práce tlumočníků seznámeni. Z tohoto důvodu není překvapením ani 

četnost jednotlivých odpovědí. V 16 % případů otázka během rozhovoru nezazněla. 

K neporozumění otázky došlo tentokrát pouze u jednoho respondenta. Zbývající část 

respondentů uvedla, že si rozdílu vědoma není, neboť se s profesionálním tlumočníkem setkali 

poprvé. Samotná otázka je navíc definována poměrně sporně – co je to „klasické tlumočení“? 

Tazatelé nejspíš mysleli tlumočení konferenční, nicméně u respondentů, kteří s profesí 

tlumočníka seznámeni nejsou a setkávají se s tlumočníkem poprvé, by ani toto upřesnění 

zřejmě jiné odpovědi nepřineslo. Někteří respondenti dokonce uváděli, že jim na druhu 

tlumočení nezáleží, protože pro jejich práci je nejdůležitější, aby se s klientem dorozuměli. To, 

jakým způsobem toho bude dosaženo, je pro ně irelevantní. Pro lepší názornost jsou jednotlivé 

odpovědi převedeny do grafu. 
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Graf 14 – Jaký je podle vás rozdíl mezi „komunitním“ a „klasickým“ tlumočením? 



 

3.1.8 Shrnutí výsledků hloubkových rozhovorů  

Transkripty evaluačních rozhovorů s pracovníky ÚP jsme podrobili kritické analýze. Jejich 

cílem bylo získat podrobnější informace o tom, jak tlumočení pracovníci ÚP hodnotí z hlediska 

přínosnosti pro jejich práci.  

Z výsledků vyplynulo, že v komunikaci s cizími státními příslušníky vznikají problémy, 

které mohou při absenci tlumočení vést až k tomu, že je klient jen přeobjednáván z jedné 

schůzky na druhou. Někteří respondenti uvedli, že v případě klientů nehovořících česky jsou 

nuceni se spoléhat na zprostředkování komunikace netlumočníky, pomoc kolegy či případně 

jsou nuceni používat Google překladač. Z tohoto důvodu není překvapením, že respondenti 

přítomnost tlumočníků vítali – oceňovali jejich profesionalitu, jazykové vybavení, flexibilitu 

a odborné dovednosti. Respondenti si jsou vědomi, že netlumočníci nejsou nestranní a že 

mohou např. z důvodu blízkého rodinného či jiného vztahu klienty krýt či tlumočit v jejich 

prospěch. Při srovnání zprostředkování komunikace tlumočníkem a netlumočníkem jasně 

vyplynulo, že respondenti preferují profesionální tlumočení. 

Zároveň jsme však na odpovědích mohli vidět, že informovanost o profesi 

(komunitního) tlumočníka je mezi pracovníky ÚP velmi nízká. Z tohoto důvodu mají na 

tlumočníky vysoké nároky na přípravu a odbornost, která se do velké míry kryje s pracovními 

povinnostmi samotných pracovníků ÚP, což v praxi není možné. Hlavním úkolem tlumočníka 

je zprostředkovat komunikaci ÚP s klientem, který česky hovoří málo nebo vůbec. Ne však být 

odborníkem na zaměstnanost a příslušnou legislativu, a už vůbec ne přijímat jiné úkony 

s tlumočením nesouvisející. V jednotlivých odpovědích pracovníci ÚP často zmiňovali 

důležitost terminologie. Bude zajímavé tuto oblast konfrontovat s odpověďmi získanými 

z dotazníkového šetření mezi tlumočníky, kteří byli do projektu zapojeni. 

 U značného množství otázek jsme zaznamenali velké množství odpovědí, které nebylo 

možné zahrnout – nejčastěji z důvodu neporozumění otázce respondentem. K formální 

struktuře rozhovoru tak můžeme učinit několik výtek. Úvodní část rozhovoru obsahuje 

nedostatečný počet nezávazných rozehřívacích otázek a respondenti nemají příliš času na to, 

aby se na atmosféru rozhovoru naladili. Otázky se svým obsahem často překrývají či je jejich 

formulace nejasná a vágní. To vedlo často nejen ke zmiňovanému neporozumění, ale také 

k tomu, že respondenti nechtěli své odpovědi vícekrát opakovat a ve výsledku uváděli 

informací méně. Značné množství otázek je navíc poměrně sugestivních, což v respondentech 

mohlo vzbudit pocit, že mají odpovídat určitým způsobem. Dále je také možné, že na výsledky 

mělo vliv také to, že rozhovory prováděli přímo pracovníci FDV. Ten totiž byl do projektu 



 

zapojen jako zprostředkovatel komunikace mezi tlumočníky a ÚP, a proto je možné, že někteří 

z respondentů nechtěli projekt přímo hodnotit nijak negativně. Výsledné odpovědi lze navíc jen 

velmi obtížně objektivně roztřídit a vyvodit z nich závěry. 

 Získaná data bezpochyby ukázala, že tlumočení je na ÚP v kontaktu s cizími státními 

příslušníky potřebné. Pro výstupní zprávu k projektu a jeho evaluaci jsou informace 

pravděpodobně relevantní. V případě tlumočnického výzkumu by však zřejmě bylo vhodné 

lépe strukturovat scénář rozhovoru či  vypracovat dotazník. Takto by bylo možné upřesnit 

některé informace. Bylo by též třeba otázky lépe formulovat a ilustrovat příklady tak, aby se 

počet odpovědí, jež nelze zařadit, snížil na minimum.  

  



 

3.2 Dotazníkové šetření – tlumočníci 

Následující část diplomové práce je zaměřena na naše vlastní dotazníkové šetření, které jsme 

uskutečnili mezi dvanácti tlumočníky zapojenými do projektu. Šetření proběhlo elektronicky – 

přes aplikaci Google formuláře byl vytvořen formulář obsahující třicet dva otázek, který byl 

následně rozeslán tlumočníkům. Dotazníkové šetření probíhalo během měsíce února 2016. 

Pilotní verze dotazníku byla testována na tlumočníkovi, který se samotného projektu 

neúčastnil58, aby bylo možné ověřit, zda jsou otázky formulovány srozumitelně. Dotazník byl 

koncipován tak, aby odpověď na ně byla jasná a jednoznačná a aby celkový čas vyplňování 

nepřesáhl pět minut. Z tohoto důvodu byly téměř všechny otázky uzavřené nebo s možností 

doplnit či specifikovat svou odpověď prostřednictvím odpovědi Jiné. Převážná část otázek byla 

povinná a nebylo tedy možné přistoupit k následující části dotazníku, dokud je respondent 

všechny nezodpověděl. Výsledky dotazníku jsou uloženy v archivu autora této diplomové 

práce. 

Cílem našeho dotazníku bylo doplnit informace získané z hloubkových rozhovorů údaji 

zaměřenými na hodnocení projektu a celkově situaci tlumočení na ÚP získanými od tlumočníků 

samotných, jelikož jim nebyl v evaluační studii věnován žádný prostor. 

 Úvodní část dotazníku byla zaměřená na obecné informace a jejím cílem bylo zjistit 

profil respondentů, především jaké mají pracovní jazyky, kolik mají let pracovních zkušeností 

a v neposlední řadě jakou mají k tlumočení kvalifikaci. 

 Druhá část dotazníku se týkala konkrétněji průběhu projektu a nastavení spolupráce 

mezi tlumočníky, FDV a ÚP. Kromě toho, kolikrát a na jakých pracovištích ÚP tlumočníci 

tlumočili, se také podrobněji podíváme na to, jak tlumočení probíhalo z organizačního hlediska. 

 Cílem otázek ve třetí části dotazníku bylo zjistit, zda a do jaké míry zprostředkovatelé 

ÚP věděli, jak s tlumočníkem pracovat. Dalšími tématy této části bylo, jakým způsobem 

zprostředkovatelé v přítomnosti tlumočníka s klientem komunikovali a zda při svém projevu 

používali odbornou terminologii vlastní ÚP. Právě znalost terminologie byla pracovníky ÚP 

v hloubkových rozhovorech několikrát zdůrazněna jako nezbytná pro zdárný průběh jednání 

s pomocí tlumočníka. Terminologií se zabývají další dvě podotázky, které se respondentům 

zobrazily, pouze pokud odpověděli, že ji pracovníci ÚP při komunikaci s klienty používali. 

                                                 
58 Tato osoba je absolventem Ústavu translatologie FF UK a sama je praktikujícím tlumočníkem. 



 

 Otázky ve čtvrté části vycházely z připomínek samotných tlumočníků a jejich 

komentářů ohledně záležitostí spojených s klienty. Konkrétně se jedná o poskytnutí 

tlumočníkova telefonního čísla klientovi bez tlumočníkova souhlasu, dále také o situaci, kdy se 

klient na jednání s ÚP nedostaví, a o seznámenost klienta s tím, že u jednání bude přítomen 

tlumočník. 

 Pátá část byla zaměřena na roli tlumočníka jako zprostředkovatele komunikace mezi 

pracovníkem ÚP a klientem. Otázky této části byly inspirovány otázkami z dotazníkového 

šetření použitého pro diplomovou práci Mgr. Kateřiny Vávrové59, která se zabývala 

komunitním tlumočením ve školství. Přišlo nám vhodné aplikovat tyto otázky také na oblast 

tlumočení na ÚP. 

 V předposlední části byli respondenti vyzváni, aby projekt tlumočení na ÚP zhodnotili 

globálně. Tato otázka byla nepovinná a rozsah odpovědí nebyl ani omezen ani předepsán. 

Následovala závěrečná část, jež obsahovala pouze dvě otázky, a to na věk a pohlaví 

respondentů. 

 

3.2.1 Analýza výsledků dotazníkového šetření 

Jak již bylo zmíněno dříve, dotazníky byly respondentům dostupné k vyplnění po celou dobu 

února 2016. Ani přes opakované výzvy se k datu odevzdání diplomové práce nepodařilo získat 

odpovědi od dvou respondentů. Z tohoto důvodu je tedy návratnost 83,33 %, což odpovídá 

celkem deseti dotazníkům ze dvanácti. 

  

                                                 
59 Vávrová, K. Komunitní tlumočení a jazykové zprostředkování na základních školách v Praze (případová 

studie). Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav translatologie. 



 

3.2.1.1 Profil respondentů – tlumočníků 

Z respondentů, kteří se dotazníkového šetření zapojili, bylo 90 % žen a 10 % mužů. 

 

Následující graf znázorňuje věkové kategorie respondentů. Největší počet tlumočníků 

najdeme v rozmezí 20–30 let, tj. 40 %. Tato informace není nečekaná, neboť byli ke spolupráci 

na projektu přizváni studenti druhého ročníku navazujícího magisterského studia oboru 

tlumočnictví (celkem 50 % z celkového počtu tlumočníků zapojených do projektu). 
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Graf 15 – Pohlaví respondentů 

Graf 16 – Věk respondentů 



 

Podle výsledků dotazníkového šetření je mateřským jazykem téměř všech tlumočníků 

(80 %) čeština. Odlišnou odpověď uvedli pouze dva respondenti – jedenkrát to byla slovenština, 

jedenkrát ruština. 

 Zastoupení pracovních jazyků znázorňuje následující graf. Největší procentuální 

zastoupení můžeme vidět u angličtiny – 47 %. Toto zjištění není překvapující vzhledem k tomu, 

že angličtina byla jedním ze dvou primárních jazyků od počátku projektu a byla tedy také 

jedním z požadavků na tlumočníky. Vedle angličtiny byl druhým jazykem, který FDV na 

začátku projektu poptával, ruština. Jelikož ve výsledcích u této otázky ruština nebyla vůbec 

zaznamenána (pouze jeden výskyt u dotazu na mateřský jazyk v předešlé otázce), lze usuzovat, 

že chybějící dva respondenti byli právě tlumočníci s ruským jazykem. 
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Graf 17 – Mateřský jazyk respondentů 

Graf 18 – Pracovní jazyky respondentů 



 

U otázky na kvalifikaci měli respondenti možnost uvést více odpovědí – nejvíce z nich 

uvedlo studium na Ústavu translatologie. Druhou nejčastěji uváděnou odpovědí bylo Pobýval/a 

jsem delší dobu v dané zemi, kde se konkrétním jazykem hovoří60. Stejný počet respondentů také 

uvedl, že absolvovali speciální kurz pro tlumočníky. Studium pedagogického oboru neuvedl 

žádný respondent. Možnost Jiné zmínil jeden respondent, který absolvoval roční studium 

interkulturní práce a mediace organizované Červeným křížem ve Španělsku.  

 

  

  

                                                 
60 Pozn.: Formulací delší dobu myslíme pobyt o délce šesti měsíců a více. 
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Graf 19 – Kvalifikace respondentů k tlumočení 



 

Většina tlumočníků zapojených do projektu má praxi v oboru tlumočení v rozmezí 1–3 

roky. Tuto odpověď vybralo celkem 80 % respondentů. Jeden respondent uvedl, že má praxi 

kratší než jeden rok, a jeden uvedl praxi deset let a více. Z těchto údajů můžeme usuzovat, že 

byť se na projektu podílelo značné množství studentů, všichni již měli s tlumočením praktickou 

zkušenost z dřívějška. 

 Dřívější zkušenost s tlumočením na ÚP uvedlo 40 % respondentů, zbylých 60 % na ÚP 

tlumočilo poprvé až v rámci tohoto projektu. Obecně lze na základě odpovědí říci, že 

respondenti, kteří uvedli odpověď Ne, byli studenty ÚTRL. 
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Graf 20 – Počet let tlumočnické praxe respondentů 

Graf 21 – Dřívější zkušenost respondentů s tlumočením na ÚP 



 

3.2.1.2 Průběh projektu 

Druhá část dotazníku byla zaměřena na samotný průběh projektu. U první otázky respondenti 

odpovídali, kolik jednání v rámci projektu celkem tlumočili. Nejvíce respondentů tlumočilo 1–

5 jednání. Stejný počet odpovědí jsme zaznamenali rovněž u kategorie 5–10 jednání. Obě 

odpovědi jsou zastoupeny 40 % respondentů. Více než 10 jednání tlumočilo pouze 20 % 

respondentů (celkem dva). 

Následující graf znázorňuje, na kterých kontaktních místech ÚP tlumočníci v rámci projektu 

působili. ÚP v Jablonci neuvedl žádný z respondentů – zde můžeme opět předpokládat, že na 

tomto KoP tlumočili dva respondenti, kteří se nezúčastnili dotazníkového šetření. 
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Graf 23 – Počet tlumočených kontaktů na ÚP na jednoho respondenta 

Graf 22 – Přehled pracovišť ÚP, kde respondenti tlumočili 



 

Na KoP v Praze 3, 6 a 14 tlumočil pouze jeden tlumočník. Na práci s jedním a tímtéž 

tlumočníkem se odvolávali také pracovníci ÚP při hloubkových rozhovorech – uvítali by, 

kdyby v budoucnu mělo každé pracoviště „svého“ tlumočníka. Nejvíce respondentů tlumočilo 

na KoP na Praze 5, celkem 30 %. Otázkou zůstává, zda je příčinou nejvyššího počtu 

tlumočených kontaktů na tomto KoP to, že v této městské části Prahy žije nejvíce cizích státních 

příslušníků, nebo zda za tímto výsledkem stojí jiný faktor, např. snaha pracovníků KoP 

maximálně využívat služeb tlumočníků poskytnutých v rámci projektu. 

 V dotazníkovém šetření jsme se rovněž zaměřili na to, zda tlumočníci věděli, komu se 

mají po příchodu na dané pracoviště ÚP hlásit. Žádný z respondentů nevybral odpověď Nevím. 

Celkem 70 % respondentů uvedlo, že věděli, komu se po příchodu mají hlásit (z toho 40 % 

respondentů vybralo možnost Rozhodně ano). Negativní odpověď uvedlo celkem 30 % 

respondentů. Z výsledků tedy vyplývá, že tlumočníci byli z hlediska organizace informováni o 

tom, kdo je příjme a zavede na samotné jednání s klientem. 

 Jedna z otázek se také zaměřovala na to, zda měli tlumočníci před jednáním s klientem 

dostatek materiálů k přípravě na tlumočení. Jedná se o informace jak ze strany ÚP, tak FDV. 

Získané odpovědi jsou velmi zajímavé – obecně můžeme říci, že polovina respondentů uvedla, 

že ano, druhá polovina, že ne. Rozhodně ano uvedlo pouze 10 % respondentů, tj. jeden člověk, 

40 % zvolilo odpověď Spíše ano, 30 % Spíše ne a 20 % odpovědělo Rozhodně ne. Možnost 

Nevím neuvedl žádný z respondentů. Již v samotném průběhu projektu si tlumočníci opakovaně 

stěžovali, že nemají dostatek zdrojů informací a terminologie apod., např. že nemají k dispozici 

kopie formulářů a dotazníků, které klienti dostávají na ÚP k vyplnění či podpisu. Tyto 
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Graf 24 – Před každým tlumočením jsem věděl/a, které kontaktní osobě se po příchodu na ÚP 
hlásit. 



 

dokumenty museli tlumočníci zpravidla tlumočit z listu, což je vzhledem k administrativnímu 

stylu textu a vysoké koncentraci terminologie a informací bez patřičné přípravy náročné. 

 Při objednávání tlumočníků FDV ve většině případů neměl podrobnosti o tom, jaký 

klient přijde a co bude náplní schůzky s pracovníkem ÚP. Z toho také vyplývá, že tlumočníci 

neměli informace k tomu, aby se mohli připravit na případná specifika dané schůzky. Proto 

byla do dotazníku zařazena i otázka Před každým tlumočením jsem věděl/a, pro jakého klienta 

budu tlumočit a dostal/a jsem informace o jeho případu. 

Na grafu je možné vidět, že 70 % respondentů (40 % Rozhodně ano a 30 % Spíše ano) uvedlo, 

že informace, které ke klientově případu měli, byly dostatečné. Ve slovním hodnocení 
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Graf 26 – Poskytl vám zadavatel před tlumočením dostatek materiálů a podkladů k přípravě? 

Graf 25 – Před každým tlumočením jsem věděl/a, pro jakého klienta budu tlumočit a dostal/a 
jsem informace o jeho případu. 



 

respondenti uvedli, že předtím, než se klient k jednání dostavil, byla tlumočníkům ve stručnosti 

vysvětlena jeho situace. Díky tomu tak tlumočníci mohli získat alespoň rámcově představu o 

tom, o čem bude pracovník ÚP s klientem jednat. 

V dotazníkovém šetření jsme dále také chtěli zjistit, zda si respondenti myslí, že na 

jednání s klientem byl dostatek času. Časem na jednání zde rozumíme nejen dobu trvání 

schůzky, ale také čas potřebný k vyplnění evaluačního dotazníku či jiných formulářů, případně 

čas na zodpovězení doplňujících dotazů klienta apod. Z výsledků hloubkových rozhovorů 

vyplynulo, že pracovníci ÚP uvítali pomoc tlumočníků, neboť se díky tomu zkrátil čas, který 

jednotlivým klientům věnují. Výsledky odpovědí tlumočníků znázorňuje následující graf. 

Celkem 70 % respondentů uvedlo, že čas byl dostačující (20 % odpovědělo Rozhodně ano, 

50 % Spíše ano). Jako nedostatečný čas hodnotilo 30 % respondentů, z čehož pouze 10 % 

uvedlo odpověď Rozhodně ne. Na základě těchto výsledků a jejich srovnáním s odpověďmi 

získanými z hloubkových rozhovorů (viz výše) můžeme tedy říci, že díky přítomnosti 

tlumočníka při jednání s klientem se doba potřebná k vyřízení všech náležitostí zkrátila, čímž 

se zvýšila efektivita a podle tlumočníků byla délka jednotlivých schůzek adekvátní. 
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Graf 27 – Na schůzku s klientem byl dostatečný čas. 



 

 Závěrečná otázka této části byla zaměřena na zachování anonymity během vyplňování 

evaluačních dotazníků. Tlumočníci totiž někdy byli u tohoto úkonu přítomni a na začátku 

projektu, než byly vyhotoveny cizojazyčné verze části pro klienty, museli klientům text 

tlumočit z listu. Podle 30 % respondentů byla anonymita Rozhodně zachována, podle 30 % 

Spíše ano a podle 30 % Rozhodně ne. Žádný z respondentů nezvolil odpověď Spíše ne, 10 % 

respondentů odpovědělo Nevím. Grafické zobrazení četnosti odpovědí nalezneme v grafu níže. 

Z tohoto můžeme tedy usuzovat, že podle respondentů nebyl se zachováním anonymity 

evaluačních dotazníků v průběhu projektu problém. 
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Graf 28 – S evaluačními dotazníky bylo zacházeno tak, že byla zachována jejich důvěrnost 
a anonymita. 



 

3.2.1.3 Zprostředkovatelé ÚP 

V následující části se zaměříme podrobněji na zprostředkovatele ÚP. S touto skupinou 

pracovníků ÚP tlumočníci během projektu pracovali nejčastěji a výsledky dotazníkového 

šetření by mohly být přínosné pro jeho případné pokračování v budoucnu. 

Cílem první otázky této části našeho dotazníku bylo zjistit, z čeho podle respondentů 

nejčastěji vznikají při jednání s klienty na ÚP nedorozumění. U otázky mohli respondenti 

vybrat více odpovědí. Výsledky zobrazuje následující graf. 

Na kulturní rozdíly upozornili respondenti pouze dvakrát. Takto nízké číslo je poměrně 

zajímavé, jelikož se tlumočníci setkávali s velkým množstvím klientů ze třetích zemí a 

především u migrantů původem z Asie či Afriky bychom předpokládali, že právě kulturním 

rozdílům bude přikládat důležitost větší počet respondentů. Největší frekvenci odpovědi 

nalezneme u jazykové bariéry. Tato odpověď je zřejmá z podstaty samotné situace. Tlumočníci 

byli na ÚP povoláni za účelem jejího překonání. Zajímavý však je poměrně vysoký počet 

odpovědí Jiné. Mezi odpověďmi se objevovalo následující: 

 klienti nerozuměli svým právům a povinnostem, 

 složitost postupů a administrativy ÚP, 

 neochota zprostředkovatelů zabývat se nestandardní situací klienta, 

 nedostatek empatie zprostředkovatelů, 

 nedůvěra klientů vůči ÚP. 

Konkrétně skutečnost, že klienti nerozuměli svým právům a povinnostem, je částečně 

podmíněna výše zmíněnou jazykovou bariérou. Na možný nedostatek empatie jsme již narazili 
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Graf 29 – Co bylo u schůzek hlavním zdrojem nedorozumění? 



 

při analýze hloubkových rozhovorů s pracovníky ÚP, kde v části zaměřené na vliv tlumočení 

na vztah pracovníka ÚP s klientem se u otázky zaměřené na empatii/porozumění situaci klienta 

většina respondentů omezila pouze na porozumění jazykové. Na zmíněnou neochotu 

zprostředkovatelů zabývat se nestandardními situacemi jsme rovněž narazili již dříve. 

Z hloubkových rozhovorů vyplynulo, že schůzky bez tlumočníka či s netlumočníkem jsou 

neefektivní a klienti jsou často pouze přeobjednáváni na jiný termín. V rozhovorech také byla 

zmíněna skutečnost, že jednání s klienty, kteří neovládají češtinu, je zpravidla delší, méně 

efektivní, zprostředkovatelé ÚP na ně nemají dostatek času a jsou často v časovém presu. Dále 

v rozhovorech zaznělo, že u klientů-cizinců je větší množství administrativy. Toto jsou faktory, 

které pravděpodobně způsobily to, že klienti neměli v ÚP důvěru. 

 Z hloubkových rozhovorů vyplynulo, že pracovníci ÚP byli s prací tlumočníků 

spokojeni, že si jsou vědomi, že je tlumočení na ÚP potřebné, a celkově projekt uvítali. Z tohoto 

důvodu jsme chtěli v dotazníkovém šetření mezi tlumočníky také zjistit to, zda podle nich 

pracovníci ÚP oceňovali jejich přítomnost a pomoc.  

80 % respondentů uvedlo možnost Rozhodně ano, 10 % Spíše ano, 10  % Nevím. U této otázky 

nebyla zaznamenána žádná negativní odpověď. Můžeme tedy usuzovat, že podle respondentů 

pracovníci ÚP přítomnost tlumočníků při jednání s klienty oceňovali. 

 V několika případech, jak v praxi při průběhu projektu, tak v průběhu pracovních 

skupin, tak z výsledků hloubkových rozhovorů vyplynulo, že pracovníci ÚP ne zcela věděli, 

jak s tlumočníky pracovat. V dotazníkovém šetření jsme se chtěli zaměřit konkrétně na to, 
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Graf 30 – Zprostředkovatelé ÚP oceňovali, že se jednání účastnil tlumočník. 



 

jakým způsobem zprostředkovatelé s klienty hovořili a zda se na ně obraceli přímo či nikoliv. 

Výsledky zobrazuje následující graf. 

Odpovědi poměrně jednoznačně ukázaly, že zprostředkovatelé nevěděli, jak s klienty správně 

komunikovat. Celkem 50 % respondentů uvedlo, že nejčastěji komunikace probíhala formou 

příkazů, které dávali tlumočníkovi, tzn. nepřímo. Samotný tlumočník následně měl zjistit od 

klienta potřebné informace. Možnost Zprostředkovatelé hovořili s klientem přímo nevybral ani 

jeden respondent. Zbývající respondenti uvedli, že nejčastěji komunikace probíhala kombinací 

obou přístupů – někdy se zprostředkovatelé na klienty obraceli přímo, někdy požádali 

tlumočníka, aby informaci zjistil sám. Z těchto výsledků jednoznačně vyplynulo, že 

zprostředkovatelé ÚP nebyli poučeni o tom, jak s tlumočníkem pracovat a že se na klienta mají 

obracet přímo. Je také pravděpodobné, že tento způsob komunikace je příčinou toho, že 

respondenti v dotazníkovém šetření uvedli, že se zprostředkovatelé chovali vůči klientům 

neochotně. Navíc tento způsob jednání také mohl v klientech vyvolat pocit nedůvěry v ÚP. 
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Graf 31 – Jak nejčastěji probíhala komunikace? 



 

V následující otázce jsme se zaměřili přímo na to, zda podle tlumočníků pracovníci 

ÚP věděli, jak s tlumočníkem pracovat.  

Na grafu můžeme vidět, že 30 % respondentů zvolilo odpověď Spíše ano, 10 % odpovědělo 

Nevím. Naopak 10 % odpovědělo Rozhodně ne a 50 % Spíše ne. Podle těchto výsledků tedy 

můžeme říci, že více než polovina respondentů si myslí, že pracovníci ÚP nevěděli, jak 

s tlumočníkem pracovat, což potvrzuje to, co již bylo zmíněno výše. 

 V jedné z otázek jsme se také dotazovali na to, zda pracovníci ÚP po tlumočnících 

požadovali i jiné úkony, které nejsou náplní práce tlumočníka. Vzhledem k tomu, že otázka 

nebyla povinná, ne všichni respondenti na ni odpověděli. Mezi získanými odpověďmi se 

objevilo např., že tlumočník z časových důvodů musel často s klientem vyplňovat formuláře po 

skončení jednání. Dále se všichni respondenti, kteří se k otázce vyjádřili, shodli v tom, že často 

pracovníci ÚP požadovali, aby tlumočník klientovi vysvětloval různé záležitosti mimo schůzku 

– např. jak vyřídit potřebné dokumenty na jiném úřadě, dále také aby klientovi dal kontakty na 

neziskové organizace apod. Jeden z respondentů uvedl, že z rozsahu práce, kterou po něm 

pracovníci ÚP požadovali a která byla nad rámec tlumočení, se spíše než o komunitní tlumočení 

jednalo o interkulturní práci. 
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Graf 32 – Pracovníci ÚP věděli, jak pracovat s tlumočníkem a co je jeho úkolem. 



 

 Na výše zmíněné navazuje také následující otázka, v níž jsme respondenty požádali, aby 

se vyjádřili k tomu, zda podle nich byla dostačující informovanost pracovníků ÚP o 

možnostech spolupráce s neziskovými organizacemi (především pokud jde o kurzy češtiny, 

pomoc s vyřizováním dokumentů, právní poradenství, poradenství ohledně pobytové 

problematiky apod.). Odpovědi jsou znázorněny v následujícím grafu. 

Žádný z respondentů neuvedl možnost Rozhodně ano, Spíše ano uvedlo 20 % respondentů, 

10 % odpovědělo Nevím. Celkem 70 % respondentů odpovědělo negativně – 40 % zvolilo Spíše 

ne a 30 % Rozhodně ne. Jedná se o poměrně velké zastoupení respondentů. Z tohoto a 

z odpovědí uvedených u předcházející otázky tedy můžeme usuzovat, že informovanost 

pracovníků o spolupráci s neziskovým sektorem není optimální a je zde prostor pro zlepšení.  

V hloubkových rozhovorech s pracovníky ÚP respondenti často zmiňovali, že je 

nezbytné, aby tlumočníci dobře ovládali odbornou terminologii ÚP. Terminologii respondenti 

rovněž zmiňovali jako problematickou v případě jednání s klienty, kteří neovládají češtinu 

perfektně. Z těchto důvodů jsme se na tuto oblast zaměřili podrobněji a věnovali jsme jí celou 

jednu dílčí část dotazníkového šetření. Jednalo se o pododdíl části zaměřené na spolupráci se 

zprostředkovateli ÚP. V závěrečné části byla otázka Používali zprostředkovatelé ÚP při 

jednáních s klienty terminologii?, která otevírala pododdíl zaměřený na terminologii pouze těm 

respondentům, kteří vybrali odpověď Ano. Tuto odpověď nalezneme u všech respondentů. 
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Graf 32 – Přišla vám informovanost pracovníků ÚP o možnostech spolupráce s neziskovými 
organizacemi dostatečná? 



 

V následující otázce měli respondenti za úkol vybrat ty termíny, které 

zprostředkovatelé ÚP během schůzek s klienty používali. Na výběr zde byly možnosti: 

 nostrifikace, 

 vyřazení z evidence ÚP, 

 nekolidující zaměstnání, 

 rekvalifikace, 

 dohoda o provedení práce / dohoda o pracovní činnosti, 

 nepojistné sociální dávky, 

 jiné: _________ . 

Odpovědi respondentů se téměř shodovaly, neboť ve valné většině z nich uvedli většinu 

uvedených termínů. Mimo to respondenti dále u možnosti Jiné uvedli např.  

 povinné odvody do sociálního a zdravotního pojištění,  

 zápočtový list od zaměstnavatele,  

 katastr nemovitostí,  

 příspěvek na bydlení,  

 doplatek na bydlení,  

 příspěvek na živobytí atp. 

 V dotazníku jsme následně položili respondentům otázku, jak z pozice tlumočníka 

s těmito termíny pracovali. 

Na grafu můžeme pozorovat, že pouze 10 % respondentů (tj. jeden člověk) důsledně používalo 

ustálenou terminologii a veškeré termíny specifické pro danou oblast systematicky překládalo 
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Graf 33 – Práce respondentů s terminologií v průběhu tlumočení 



 

pomocí jejich cizojazyčných ekvivalentů. Dalších 10 % respondentů uvedlo, že užívali termíny 

v českém jazyce a doplňovali je vysvětlivkami v cizím jazyce. Tento „didaktický“ přístup je 

vhodný především u klientů, kteří již mají určitou znalost českého jazyka. Klient tak má 

možnost seznámit se s termíny, obohatit si slovní zásobu a nově osvojenou slovní zásobu 

používat např. při komunikaci s jinými úřady apod. Nejvíce respondentů, tj. 60 %, uvedlo, že 

terminologii používali i v tlumočeném projevu, ale pro jistotu lepšího porozumění klienta ji 

vždy doplňovali stručným vysvětlením. Poněkud překvapivé jsou výsledky zaznamenané u 

poslední možnosti – 20 % respondentů uvedlo, že terminologii záměrně vůbec nepoužívali a 

nahrazovali ji obecnými výrazy. Jak již bylo řešeno výše, v hloubkových rozhovorech 

pracovníci ÚP vyzdvihovali důležitost terminologie a uváděli ji rovněž jako oblast, v níž by 

měli tlumočníci mít lepší znalosti (viz Tabulka 4 – Zhodnocení rozdílů mezi tlumočníkem a 

netlumočníkem). Výsledky odpovědí na tuto otázku dotazníkového šetření však ukazují, že 

terminologie není pro tlumočníky při jednání s klienty na ÚP klíčová a není rozhodující pro 

zdárný průběh tlumočení. Jsme si vědomi, že odborná terminologie je důležitá, nicméně je 

poměrně náročná na srozumění i pro rodilé mluvčí češtiny. Z tohoto důvodu by v rámci 

efektivity komunikace bylo zřejmě lepší se jí snažit vyvarovat. Tomuto se budeme dále věnovat 

v kapitole 0   



 

DOPORUČENÍ.  

 V další části našeho dotazníkového šetření jsme se chtěli blíže zaměřit na to, do jaké 

míry tlumočník vstupuje do komunikace klienta a zprostředkovatele ÚP. Za tímto účelem jsme 

do dotazníku zařadili také část zaměřenou na tuto problematiku. Jednalo se konkrétně o šest 

výroků Během tlumočení v rámci projektu jsem alespoň jedenkrát musel/a... u nichž respondenti 

vybírali ze dvou odpovědí (Ano či Ne). Výsledky jsou seřazeny do tabulky níže. 

Z odpovědí vyplynulo, že 100 % respondentů v průběhu tlumočení kladlo doplňující 

otázky, aby si ověřili, zda správně rozuměli. Poměrně vysoký počet výskytů jsme zaznamenali 

také u podobné otázky, a to kdy tlumočník musel jednu ze stran upozornit na nedorozumění. 

Takto do komunikace vstoupilo 70 % respondentů. Dále 70 % respondentů uvedlo, že vynechali 

irelevantní část projevu jedné ze stran a dalších 70 % nalezneme u odpovědí na otázku, zda 

respondenti museli zjednodušit a zpřehlednit odpověď klienta. Tato čísla jsou velmi zajímavá 

v konfrontaci s transkripty hloubkových rozhovorů s pracovníky ÚP, kde respondenti často 

uváděli, že „tlumočníci překládali vše a přesně“ a naopak nepřetlumočení celé výpovědi viděli 

jako jeden z hlavních nedostatků tlumočení poskytovaného netlumočníky.  

Tyto otázky byly primárně zaměřeny na jazykovou stránku komunikace. Již výše jsme 

zmínili, že podle devíti respondentů hlavním zdrojem nedorozumění byla jazyková bariéra (viz 

Graf 29 – Co bylo u schůzek hlavním zdrojem nedorozumění?). Ve stejném grafu můžeme 

pozorovat také to, že kulturní rozdíly jsou zdrojem nedorozumění pouze podle dvou 

respondentů. Přesto si však v tabulce níže můžeme všimnout, že 60 % respondentů u této otázky 

uvedlo, že museli během tlumočení vysvětlovat kulturní rozdíly. Přerušit projev jedné ze stran 

muselo pouze 40 % respondentů. 

 

Během tlumočení v rámci projektu jsem alespoň jedenkrát musel/a... Ano Ne 

vysvětlit kulturní rozdíly. 60 % 40 % 

upozornit jednu ze stran na nedorozumění. 70 % 30 % 

položit doplňující otázku, abych si ověřil/a, že správně rozumím. 100 % – 

vynechat irelevantní část projevu jedné ze stran. 70 % 30 % 

přerušit projev jedné ze stran. 40 % 60 % 

zjednodušit a zpřehlednit výpověď klienta. 70 % 30 % 

Tabulka 7 – Zásah tlumočníka do komunikace klient – zprostředkovatel ÚP 



 

Vzhledem k tomu, že k práci na projektu nebyly pro tlumočníky vypracovány žádné 

zdroje ani terminologické glosáře, v jedné z otázek jsme se zaměřili rovněž na to, jaké materiály 

respondenti k přípravě na tlumočení využívali. Mezi odpověďmi se nejčastěji vyskytovaly 

následující položky: 

 formuláře, brožury a jiné materiály a tiskopisy od ÚP, 

 webové zdroje – stránky MPSV, stránky ÚP, web organizace Meta, informace 

pro cizince žijící v ČR dostupné na portálu expats.cz aj., 

 materiály z kurzu komunitního tlumočení na ÚTRL, 

 příručka Formování profese interkulturní pracovník vydaná organizací In-báze, 

 Slovník pro interkulturní práci, 

 informace od FDV o průběhu plánované schůzky s klientem (byly-li dostupné), 

 vlastní terminologické glosáře a jiné zdroje. 

 

  



 

3.2.1.4 Klienti 

V hloubkových rozhovorech pracovníci ÚP uváděli, že klienti byli často překvapení z toho, že 

se schůzky bude účastnit tlumočník. Podle transkriptů většinou klienti možnost využití této 

služby uvítali. Naopak někteří z klientů údajně z tohoto nadšení nebyli, neboť podle pracovníků 

ÚP na schůzky chodili záměrně bez tlumočníka či v doprovodu rodinného příslušníka, jelikož 

neměli zájem si práci najít (podrobněji viz 3.1.4 Vliv tlumočení na vztah s klientem a atmosféru 

při jednání). Z tohoto důvodu jsme pokládali za přínosné položit v dotazníkovém šetření 

tlumočníkům otázku zaměřenou na to, zda byli klienti seznámeni s tím, že u jednání se 

zprostředkovatelem bude přítomen tlumočník. 

Celkem 70 % respondentů uvedlo, že klienti s tímto seznámeni nebyli – 50 % z nich zvolilo 

odpověď Spíše ne, 20 % Rozhodně ne 10 % respondentů odpovědělo Nevím a 20 % pak Spíše 

ano. Z odpovědí respondentů vyplynulo, že klienti nebyli (dostatečně) informováni o tom, že 

se bude jednání účastnit další osoba. Dále z tohoto můžeme také soudit, že zřejmě ani nebyli 

informováni o možnosti využití služeb tlumočníků na ÚP. V případě pokračování projektu by 

bylo vhodné v této oblasti zvýšit informovanost klientů a před začátkem jednání jim oznámit, 

že schůzka bude tlumočena. 

 Ve slovním hodnocení projektu, o které byli tlumočníci požádání po jeho skončení 

v srpnu 2015, se několikrát objevily zmínky o tom, že klienti často na svou schůzku na ÚP 

nepřišli. Toto zmiňovali také respondenti v hloubkových rozhovorech. Tlumočníci museli na 

schůzky s klienty dojíždět i mimo Prahu, čímž jim v případě nepřítomnosti klienta vznikaly 

Graf 34 – Seznámenost klientů s přítomností tlumočníka u jednání na ÚP 
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komplikace. Do dotazníkového šetření jsme proto zařadili také otázku zaměřenou na tuto 

problematiku. Výsledky jsou převedeny do následujícího grafu. 

Na grafu můžeme vidět, že podle výsledků dotazníkového šetření se 30 % respondentům nikdy 

nestalo, že by se klient ke svému jednání na ÚP nedostavil. Tento výsledek se může jevit 

pozitivně, nicméně je třeba zmínit, že v odpovědích není zohledněno to, kolik kontaktů daný 

tlumočník v rámci projektu tlumočil (podrobněji viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Je 

pravděpodobné, že s vyšším počtem tlumočených kontaktů roste také počet případů, kdy se 

klient nedostaví. Dále 20 % respondentů uvedlo, že se klient nedostavil třikrát. Stejný počet 

zvolil odpověď, že se klient nedostavil ve dvou případech. Podle 30 % respondentů se klient 

nedostavil pouze jedenkrát. Žádnému z respondentů se nestalo, že by se klient nedostavil 

čtyřikrát a více. 

Graf 35 – Stalo se vám někdy, že se klient na schůzku nedostavil? Pokud ano, kolikrát? 
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 V průběhu pracovních skupin někteří tlumočníci zmínili, že jejich telefonní číslo bylo 

předáno klientům, kteří je následně telefonicky kontaktovali a žádali po nich pomoc mimo 

rozsah tlumočení v rámci projektu. Někteří tlumočníci naopak své číslo rozdávali dobrovolně 

a nabízeli klientům pomoc i nad rámec práce spojené s projektem. Z tohoto důvodu jsme se 

také v dotazníkovém šetření zaměřili v jedné otázce na ochranu tlumočníkova soukromí.  

Na grafu je zřejmé, že valná většina respondentů považuje předání čísla klientovi za narušení 

soukromí. Pouze 10 % respondentů uvedlo možnost Spíše ano, tzn., že v předání kontaktu 

nevidí problém. 90 % respondentů s výrokem Předání tlumočníkova telefonního čísla klientovi 

není narušením tlumočníkova soukromí nesouhlasí a odpovědělo Rozhodně ne. Zajímavé je, že 

u žádné jiné otázky se respondenti ve svých odpovědích tolik neshodovali. 

 

  

Graf 367 – Předání tlumočníkova telefonního čísla klientovi není narušením tlumočníkova 
soukromí. 
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3.2.1.5 Slovní hodnocení projektu 

V závěrečné části měli respondenti rovněž možnost slovně zhodnotit průběh projektu a sdělit 

své komentáře či připomínky. Jednalo se o jedinou neuzavřenou otázku. Možnosti vyjádřit se 

využilo 70 % respondentů. 

 Respondenti se ve svých odpovědích shodli na užitečnosti a přínosnosti tlumočení na 

ÚP i celého projektu. Oceňovali osobní nadšení účastníků projektu a snahu o co nejlepší 

organizaci. Občasné drobné zádrhele, které se vyskytly v průběhu projektu, se podle 

respondentů vždy podařilo vyřešit. Mimo to také respondenti uvítali možnost získání praxe 

v této oblasti a zmínili také to, že si odnesli velké množství poznatků a zkušeností. Projekt tak 

byl přínosný nejen pro cizí státní příslušníky, na něž byl primárně zaměřen. Jeden z respondentů 

také zmínil užitečnost případného vytvoření stálé služby tohoto typu v budoucnu. 

Respondenti také zmínili nevelký zájem a ochotu ze strany zprostředkovatelů ÚP. Jeden 

respondent uvedl, že z předchozích zkušeností s doprovodem cizích státních příslušníků na ÚP 

má zkušenost s jednáním se zprostředkovateli a ví, že tlumočení tedy rozhodně je potřeba, 

třebaže chování a přístup pracovníků ÚP svědčil spíš o opaku. Hlavní problém dle respondentů 

tkví v rutinním přístupu pracovníků ÚP ke klientům a neochotě řešit situace, které se vymykají 

zažitým stereotypním postupům.  

Dále v hodnoceních zaznělo, že podle respondentů nebyli pracovníci ÚP dostatečně 

informováni o problematice cizích státních příslušníků, a zmínili i to, že v některých případech 

si všimli předsudků vzniklých pouze na základě klientovy nedokonalé znalosti češtiny a 

nemožnosti komunikace. Kvůli jazykové bariéře tak podle jednoho respondenta pracovníci ÚP 

s klientem jednali jako by „nebyl dostatečně inteligentní“, a to jen proto, že se jim nedařilo se 

spolu dorozumět.  

Podle respondentů nemají pracovníci ÚP dostatečný přehled o možnostech spolupráce 

s neziskovými organizacemi, které klientům mohou v řadě oblastí poskytnout poradenství 

a asistenci. V ideálním případě by podle jednoho respondenta měl tlumočit interkulturní 

pracovník – člověk, který dokáže klienta orientovat, odkázat na další zdroje, programy, může 

s ním řešit další jednání s úřady a nejen tedy schůzky se zprostředkovateli ÚP, vysvětlí mu 

právní úpravu, které podléhá jeho pobytový status ve vztahu k dalším oblastem života apod. 

Stejnou průpravu podle tohoto respondenta potřebují také pracovníci ÚP. 

Respondenti vyzdvihli důležitost zlepšení komunikace ÚP s klienty, pokud jde o 

vysvětlování jejich práv a povinností, např. pokud jde o docházení na schůzky v termínu a 



 

dodávání potřebných dokumentů apod. V některých případech klient nevěděl, že musí 

formuláře vyplnit před schůzkou, na což nebyl prostor a klient neměl dostatečné jazykové 

dovednosti. Naopak zprostředkovatelé očekávají, že se klienti k jednání dostaví s dokumenty 

již vyplněnými. Zároveň jeden z respondentů zmínil nezbytnost vedení klientů k samostatnosti, 

aby nespoléhali pouze na služby ÚP a snažili se najít si práci i sami. 

Respondenti by rovněž ocenili, kdyby klienti byli lépe informováni o možnostech 

využívání služeb tlumočníků, aby se předešlo zvláštním situacím, kdy musí tlumočník klientovi 

v průběhu konání schůzky vysvětlovat, kdo je a proč se schůzky účastní. Nedostatečnou 

informovanost v této oblasti respondenti spatřovali i ze strany ÚP, především pokud jde o to, 

co je úkolem tlumočníka a co je možné od něj požadovat. 

Možnosti pro zlepšení respondenti spatřovali především v komunikaci ÚP a FDV. Jeden 

respondent např. konkrétně uvedl, že by takto nedocházelo k situacím, kdy tlumočník přijde 

s časovým předstihem na místo jednání a až tam zjistí, že klient je už více než měsíc vyřazen 

z evidence ÚP. Jinému respondentovi se stala podobná situace pouze s tím rozdílem, že si klient 

už práci našel sám a schůzka byla zrušena, aniž by jej o tom někdo informoval. Podle jednoho 

z respondentů by řešením pro takovéto situace byla přímá komunikace tlumočníka s ÚP. Takto 

by se mohly schůzky organizovat bez zprostředkovatele (FDV). Respondent dále uvedl, že jako 

optimální řešení vidí to, aby klient měl tlumočníkovo číslo a mohli se spolu domlouvat sami. 

(S tímto však většina tlumočníků nesouhlasí, podrobněji viz Graf 367 – Předání tlumočníkova 

telefonního čísla klientovi není narušením tlumočníkova soukromí.) 

Nedostatečnou součinnost mezi zmíněnými zdůrazňuje i jiný respondent, podle kterého 

pracovníci ÚP neměli informace o tom, že projekt končí. Musel tak pracovníky ÚP o tomto 

informovat sám. Jeden z respondentů se vyjádřil také k vyplňování evaluačních dotazníků. Na 

začátku projektu nebyly dotazníky pro klienty přeloženy do cizího jazyka. Tlumočníci proto 

museli klientům dotazník tlumočit z listu, čímž nebylo možné získat objektivní data. Jako 

narušení důvěrnosti informací uvedených v dotaznících vnímá respondent také to, že ke konci 

projektu tlumočníci zalepené obálky s dotazníky nepředávali FDV, jelikož byli požádáni o to, 

aby je sami otevřeli a informace zadali do elektronické verze formuláře dostupného na 

internetu. 

I přes veškeré výtky a komentáře však respondenti také zmínili zlepšující se tendenci 

v průběhu realizace projektu. Zdůraznili také to, že ke konci projektu ÚP a FDV dovedly lépe 

předávat informace relevantní pro tlumočení, (někteří) klienti věděli, že přijde tlumočník, 

pracovníci ÚP měli lepší představu o tom, jak s tlumočníkem pracovat atd. Vzhledem k tomu, 



 

že se jednalo o pilotní testování této služby na ÚP, jednalo se o neprobádanou oblast. Na základě 

získaných informací a dat můžeme formulovat doporučení, kterými by bylo možné se v případě 

dalšího pokračování projektu řídit. 

  



 

3.2.2 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření mezi tlumočníky 

Dotazníkové šetření mezi tlumočníky probíhalo v únoru 2016. Návratnost dotazníků byla 

83,33 %. Z výsledků vyplynulo, že 90 % respondentů tvořily ženy, 10 % muži. Nejvíce 

zastoupeni byli respondenti z věkové skupiny 25–30 let, což vyplývá z toho, že ke spolupráci 

byli osloveni studenti ÚTRL FF UK, kteří tvořili 50 % všech zapojených tlumočníků. 

Mateřským jazykem 80 % respondentů byla čeština, 10 % uvedlo jako svůj mateřský jazyk 

ruštinu a 10 % slovenštinu. Pokud jde o procentuální zastoupení pracovních jazyků, 47 % 

respondentů uvedlo angličtinu, což byl jeden z hlavních jazyků, které pracoviště ÚP poptávaly. 

Dalšími pracovními jazyky respondentů byly: čeština jako cizí jazyk, mongolština a 

francouzština – každý s 20% zastoupením. Němčina a francouzština měly zastoupení 10 %. 

Celkem 60 % respondentů uvedlo jako hlavní zdroj kvalifikace k tlumočení studium na Ústavu 

translatologie. Druhou nejfrekventovanější odpovědí byl pobyt v dané zemi a absolvování 

speciálního kurzu komunitního tlumočení – obé 30 %. Většina respondentů dále uvedla, že má 

1–3 roky praxe s tlumočením. 60 % respondentů nikdy dříve na ÚP netlumočilo. 

Celkem 40 % respondentů v rámci projektu tlumočilo 1–5 jednání s klienty, stejný počet 

respondentů uvedl, že tlumočili jednání 5–10. Nejvíce respondentů tlumočilo pro KoP na 

Praze 5, a to celkem 30 % dotázaných. Z hlediska organizace 70 % respondentů (40 % 

Rozhodně ano, 30 % Spíše ano) uvedlo, že věděli, kdo je pro daný ÚP kontaktní osobou, u níž 

se mají po příchodu hlásit. U otázky zaměřené na to, zda měli respondenti ke tlumočení dostatek 

podkladů, byly odpovědi zastoupeny rovnoměrně 50 % ano (Rozhodně ano uvedlo pouze 10 % 

respondentů, 40 % zvolilo odpověď Spíše ano) a 50 % ne (30 % Spíše ne a 20 % Rozhodně ne). 

Pokud jde o informace ohledně situace jednotlivých klientů, 70 % respondentů uvedlo, že před 

tlumočením věděli, o čem se bude s klientem jednat a jaká jsou specifika jeho případu. Podle 

70 % respondentů (20 % odpovědělo Rozhodně ano, 50 % Spíše ano) byl čas na schůzku 

s klientem dostačující, 30 % respondentů si myslí opak. 

V části podrobněji zaměřené na zprostředkovatele označili respondenti jako hlavní zdroj 

nedorozumění jazykovou bariéru. Mimo to také šest respondentů uvedlo možnost Jiné, kde jako 

hlavní problém v komunikaci zmínili neochotu zprostředkovatelů zabývat se nestandardní 

situací klientů, nedostatek empatie vůči klientům a zároveň také neporozumění klientů svým 

právům a povinnostem či nedůvěru vůči ÚP. Podle 90 % respondentů pracovníci ÚP vítali 

přítomnost tlumočníků při jednání s klienty. Během práce na projektu několikrát vyplynulo, že 

pracovníci ÚP nevědí, jak s tlumočníkem pracovat a co je náplní jeho práce. Proto jsme do 

dotazníku zařadili také výrok Pracovníci ÚP věděli, jak pracovat s tlumočníkem a co je jeho 



 

úkolem. Pouze 30 % respondentů uvedlo možnost Spíše ano, resp. že zprostředkovatelé věděli, 

jak s tlumočníky pracovat. 60 % respondentů uvedlo opak (10 % Rozhodně ne a 50 % Spíše 

ne). Toto se projevilo také dále v dotazníku, kde respondenti uvedli, že po nich 

zprostředkovatelé požadovali i úkony nad rámec tlumočení, jako je např. vyplňování formulářů 

pro klienty či poskytování dalších informací, kontakty na neziskové organizace apod. U 

odpovědí u jedné z dalších otázek můžeme vidět, že podle 70 % respondentů není 

informovanost zprostředkovatelů o možnostech spolupráce s neziskovými organizacemi 

optimální. Dále z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že zprostředkovatelé ÚP nevěděli, 

jak s klienty během přítomnosti tlumočníka komunikovat. Podle 50 % respondentů se na klienta 

obraceli prostřednictvím tlumočníka, tj. že tlumočníkovi dávali pokyny, aby se klienta zeptal 

na určité informace či informace klientovi přetlumočil. Zbývajících 50 % uvedlo, že 

zprostředkovatelé s klienty komunikovali částečně přímou komunikací, částečně nepřímo, jak 

je již popsáno výše. 

Z výsledků hloubkových rozhovorů vyplynulo, že pracovníci ÚP kladou velký důraz na 

užívání správné terminologie a její znalost zmiňovali jako hlavní požadavek na kvalifikaci 

tlumočníků. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že pouze 10 % respondentů 

terminologii důsledně při tlumočení užívalo. 60 % respondentů se pro lepší porozumění klientů 

uchylovalo k vysvětlivkám vlastními slovy, 10 % respondentů užívalo i v cizím jazyce české 

termíny a 20 % dotázaných terminologii záměrně neužívalo vůbec. Výsledky jednoznačně 

ukázaly, že terminologie není pro tlumočníky rozhodující. Samozřejmě je třeba, aby 

konceptům, kterých se týká, rozuměli, ale není nezbytná pro tlumočení. Lpění na jejím 

důsledném užívání zřejmě také souvisí s rutinními postupy pracovníků ÚP, jež byly zmíněny 

dříve. 

V dotazníkovém šetření jsme se zaměřili také na to, do jaké míry tlumočníci vstupovali 

do komunikace, např. zda museli přerušit projev jedné ze stran, zjednodušit a zpřehlednit projev 

klienta, upozornit na nedorozumění, položit doplňující otázku, vysvětlit kulturní rozdíly či 

vynechat irelevantní část projevu jedné ze stran. Z výsledků odpovědí vyplynulo, že ke všem 

těmto zmíněným úkonům respondenti přistoupili. Procentuální zastoupení odpovědí u 

jednotlivých podotázek shrnuje Tabulka 7 – Zásah tlumočníka do komunikace klient – 

zprostředkovatel ÚP. 

Na základě analýzy těchto výsledků v následující kapitole budeme formulovat 

doporučení, jak by bylo možné spolupráci pracovníků ÚP s tlumočníky v budoucnu zlepšit. 

  



 

4 DOPORUČENÍ 
Z výsledků hloubkových rozhovorů s pracovníky ÚP a z dotazníkového šetření mezi 

tlumočníky vyplynulo několik oblastí, v nichž by bylo možné do budoucna zapracovat na 

zlepšení. Na následujících stránkách se na jednotlivé oblasti zaměříme podrobněji a pokusíme 

se formulovat doporučení pro případné pokračování projektu v budoucnu. 

 

4.1 Doporučení pro pracovníky ÚP 

Zjistili jsme, že pracovníci ÚP nebyli seznámeni s tím, jaký je rozdíl mezi komunitním a 

konferenčním tlumočením. Nikdo z respondentů dříve s profesionálním tlumočníkem 

nepracoval, což se v praxi také projevilo na různých úrovních. (Zároveň však respondenti práci 

profesionálního tlumočníka ocenili a byli si vědomi rozdílů v kvalitě komunikace 

zprostředkované tlumočníky a netlumočníky.) V první řadě pracovníci ÚP např. nevěděli, co je 

tlumočníkovým úkolem a často po něm požadovali i jiné úkony než tlumočení. Nyní se tedy 

zaměříme na to, jak s tlumočníkem efektivně pracovat. 

Komunitní tlumočení můžeme velmi zjednodušeně definovat následovně – komunitní 

tlumočník obousměrně převádí projevy dvou účastníků komunikace, kteří by spolu jinak 

komunikovat nemohli kvůli jazykové a kulturní bariéře. Obvykle je jeden z účastníků 

zástupcem veřejné instituce a druhý účastník neovládá jazyk většinové společnosti. Zástupce 

instituce má zpravidla rozhodovací pravomoc a druhá osoba bývá klientem dané instituce. 

Komunitní tlumočník je nestranný, nesmí tlumočit ve prospěch žádné ze stran a musí dodržovat 

zásady etického kodexu. Komunitní tlumočník není asistentem žádné ze stran a jeho úkolem je 

výhradně tlumočení. Proto není vhodné po něm požadovat jiné úkony. Pokud je třeba s klientem 

vyplnit formulář či jiný dokument, nesmí se jednat o jinou pomoc než jazykovou. 

Někdy je při výběru tlumočníka vhodné zohlednit věk a pohlaví klienta. Např. 

v některých východoasijských zemích existuje velmi složitý systém zdvořilosti založený na 

věku. Výrazně mladší tlumočník by mohl na klienta působit nedůvěryhodným dojmem. 

Podobně důležité také někdy může být, aby byl tlumočník stejného pohlaví jako klient. 

 Aby mohl tlumočník dobře odvést svou práci, potřebuje se na ni náležitě připravit. Proto 

je v zájmu zadavatele tlumočení, aby tlumočník dostal co nejvíce informací o tlumočeném 

tématu. Rovněž je nezbytné mu poskytnout co nejvíce materiálů, pokud je to alespoň trochu 

možné. Při objednávání tlumočníka je také důležité upřesnit, jakým jazykem či dialektem klient 

hovoří či ze které země pochází, protože se může stát, že po příchodu všech účastníků vyjde 



 

najevo, že komunikaci nebude možné zajistit. Při přípravě jednání je dále také vhodné zvážit, 

jak dlouho bude jednání probíhat, jelikož tlumočením se jeho čas značně prodlouží. Pokud je 

tedy na ÚP čas na jednání s českým klientem max. 15 minut, je třeba počítat s tím, že tlumočená 

schůzka bude delší. 

 Před příchodem tlumočníka je žádoucí uzpůsobit zasedací pořádek tak, aby na sebe 

všichni tři účastníci (tedy zprostředkovatel ÚP, klient i tlumočník) viděli. Není vhodné, aby 

tlumočník seděl za stolem na straně zprostředkovatele. Takto by totiž byl klientem vnímán jako 

pracovník ÚP a mohlo by dojít k narušení jeho důvěry. Optimální je rozmístění účastníků do 

trojúhelníku, aby mezi nimi byla, pokud možno, přibližně stejná vzdálenost.  

Před příchodem klienta je vhodné využít volného času k tomu, aby se pracovník ÚP 

s tlumočníkem seznámili a ve stručnosti probrali, čeho se bude jednání s klientem týkat. Rovněž 

je vhodné počítat na úvod s krátkým časem na to, aby mohl pracovník ÚP klientovi tlumočníka 

představit. 

Stejně jako je třeba seznámit tlumočníka s obsahem jednání, je vhodné na úvod klientovi 

také vysvětlit, čeho se bude jednání týkat a proč se jej účastní tlumočník. Z výsledků 

dotazníkového šetření se ukázalo, že na toto nebyl vždy čas a někteří klienti byli zmateni. Je 

rovněž důležité upozornit na to, že tlumočník není zaměstnancem daného úřadu a jeho úkolem 

je pouze zprostředkovat komunikaci. Vhodné je i upozornit klienta, že služby tlumočníka mu 

budou poskytnuty v rámci projektu bezplatně. 

Různí respondenti hloubkových rozhovorů měli od tlumočení různá očekávání a také 

rozdílně hodnotili jeho kvalitu. V transkriptech například také několikrát můžeme nalézt, že 

pracovníci ÚP tlumočníkům nevěřili, protože jejich tlumočený projev byl značně kratší než 

projev výchozí. Tlumočníci nepřekládají projevy jednotlivých účastníků slovo od slova. 

Tlumočení je převodem větších významových celků podle jejich smyslu. Nedochází tedy ke 

100% nahrazování slov slovy, ale spíš k nahrazování konceptů koncepty. Různé jazyky mají 

různá specifika a způsoby vyjádření téhož. Někdy přímý ekvivalent v jednom jazyce neexistuje 

a je třeba explicitního upřesnění. Např. si můžeme představit, že daný jazyk nemá pojmenování 

pro pohřební službu. V takovémto případě je nutno koncept vysvětlit, např. „pohřební služba 

zařizuje pohřby osob, které zemřely“. Proto nelze posuzovat kvalitu tlumočení podle 

ne/zachování délky projevu.  

Nyní se zaměříme na několik praktických doporučení ohledně komunikace. Je-li u 

jednání přítomen tlumočník, nedoporučuje se obracet přímo na něj. Pracovník ÚP by se naopak 



 

měl snažit mluvit přímo na klienta a vést dialog s ním. Důležitý je rovněž oční kontakt. Zde je 

znovu dobré připomenout, že tlumočník zde působí pouze jako prostředník a ne jako asistent 

jedné ze stran. Pro dobrý průběh tlumočení se doporučuje mluvit klidným tempem, dostatečně 

hlasitě a zřetelně vyslovovat. Je lépe volit krátké nekomplikované věty, tj. vyvarovat se 

složitým souvětím, a nezatěžovat projev příliš terminologií.  

Na terminologii jsme se soustředili při analýze hloubkových rozhovorů i výsledků 

dotazníkového šetření – právě na důležitost odborné terminologie vlastní ÚP jsme totiž narazili 

hned několikrát. Podle pracovníků ÚP se jedná o věc, u níž je u klientů neovládajících češtinu 

největší problém s porozuměním. Zároveň byla terminologie zmíněna jako hlavní oblast, v níž 

by si měli tlumočníci podle pracovníků ÚP doplnit znalosti. Na druhou stranu, z výsledků 

dotazníkového šetření mezi tlumočníky vyplynulo, že se jí respondenti snažili vědomě 

vyvarovat a nahradit ji obecnými pojmy či vysvětlením, aby tak usnadnili porozumění klienta. 

Jsme si samozřejmě vědomi, že bez odborných výrazů by se dalo jen obtížně obejít, nicméně 

nelze opomíjet, že primární je, aby proběhla komunikace. Proto by bylo dobré se snažit 

terminologii omezit na nutné minimum. 

Jak jsme již zmínili, je vhodné mluvit v kratších větách a ty spojovat do logických celků. 

Tlumočníci jsou školeni, aby zvládali přetlumočit i dlouhé promluvy. Při komunitním 

tlumočení je ale žádoucí, aby promluvy jednotlivých stran nebyly příliš dlouhé a mohl tak mezi 

pracovníkem ÚP a klientem probíhat dialog. Tlumočník potřebuje k přetlumočení dostatek 

času, s čímž by měl pracovník ÚP při svém projevu rovněž počítat. Je dobré v průběhu jednání 

také průběžně kontrolovat, zda klient všechny informace chápe a je mu vše jasné, aby se 

předešlo nedorozumění. Tlumočník musí často vysvětlovat kulturní rozdíly, ať už té či oné 

straně. Zároveň se také může stát, že tlumočník bude potřebovat přerušit projev jedné ze stran 

a např. si ověřit, zda správně rozuměl/slyšel, či požádat o dovysvětlení. Nejedná se o 

nedostatečné kompetence či kvalifikaci, pouze o snahu o co nejlepší přetlumočení. Důležité 

informace jako např. jména, adresy, data a telefonní čísla klient musí mít napsané. Pokud 

dostatečně nerozumí, je třeba mu se zapsáním pomoci. 

Tlumočník převádí projevy mluvčích v první osobě jednotného čísla – „Prosím vás 

o…“, „Chtěl/a jsem se vás zeptat, zda…“ atd. Pokud je mluvčím žena a tlumočníkem muž, 

logicky tedy bude tlumočený projev v ženském rodě. S tímto nebyli pracovníci ÚP před 

projektem obeznámeni. Zároveň je třeba se vyvarovat nepřímého oslovování klienta 

prostřednictvím tlumočníka, jak jsme již naznačili výše. 



 

Kromě terminologie je pro hladký průběh tlumočení vhodné se vyvarovat vtipů, ironie, 

sarkasmu, kritiky, zvyšování hlasu, ukvapených závěrů či předčasných rad a doporučení. 

Rovněž je vhodné mít na paměti, že tlumočník tlumočí vše. Proto je lepší se vyhnout různým 

komentářům a všemu, co by druhá strana neměla slyšet. 

Tlumočník po skončení tlumočení ocení zpětnou vazbu a shrnutí průběhu dané schůzky. 

Dále je pro jednání s klientem přínosné, aby pro něj tlumočil, je-li to možné, vždy tentýž 

tlumočník.  

Z těchto doporučení vytvoříme stručnější verzi, kterou by pracovníci ÚP mohli používat 

jako referenční materiál při práci s tlumočníky. 

Závěrem této části bychom ještě chtěli upozornit na možnosti zlepšení spolupráce ÚP 

s neziskovými organizacemi, které se zabývají pomocí a poradenstvím pro migranty. Během 

projektu tlumočníci několikrát upozornili na skutečnost, že v této oblasti museli pracovníka ÚP 

zastoupit. Věříme, že by užší propojení činností těchto dvou aktérů bylo velmi prospěšné. 

 

  



 

4.2 Doporučení pro FDV 

V průběhu projektu se několikrát ukázalo, že hlavním problémem bylo nastavení systému 

objednávání tlumočení. Toto také potvrdily výsledky dotazníkového šetření. Jako optimální 

způsob nastavení spolupráce do budoucna se nám jeví model překladatelsko-tlumočnické 

agentury: klient (ÚP) vyšle požadavek agentuře (FDV). Požadavek zpracuje projektový 

manažer (koordinátor tlumočení) a rozešle poptávku dodavatelům (jednotliví tlumočníci). 

Následně mají tlumočníci možnost reagovat a zakázku přijmout či odmítnout podle svých 

časových možností. Tento postup se jeví jako časově efektivnější než obvolávání tlumočníků 

jednoho po druhém, dokud tlumočení někdo nepřijme. Tlumočníci také upozornili na to, že ne 

vždy měli při objednávce ze strany FDV možnost si poznamenat informace. Navíc by toto 

řešení nevyžadovalo žádný nákladný software – vše by se dalo nastavit pomocí mailové skupiny 

a formuláře, kde by byla tlumočení rozepsána podle KoP/KrP, data konání, hodiny a především 

poptávaného jazyka. Tlumočníci by se zapisovali ke konkrétním termínům. K tomuto by bylo 

možné použít např. on-line aplikaci Doodle či sdílený dokument Microsoft Excel. 

Tímto navrhovaným nastavením by se zároveň podařilo vyřešit informování tlumočníků 

o obsahu daného jednání. V dokumentu by bylo uvedeno stručné shrnutí situace klienta a o čem 

se bude u schůzky jednat. Zároveň by zde bylo uvedeno jméno kontaktní osoby, které se má 

tlumočník hlásit, čímž by se předešlo hlavním komplikacím, které tlumočníci zmiňovali 

v odpovědích dotazníkového šetření. 

Pro případ potřeby ze strany ÚP by zde rovněž mohlo být uvedeno telefonní číslo 

tlumočníka, aby jej tak bylo možné kontaktovat v případě, že klient schůzku zruší či přijde 

v jiný než domluvený čas. V žádném případě by však nebylo možné tlumočníkovy kontaktní 

údaje poskytovat klientům. 

Pokud jde o evaluační dotazníky, pro případné pokračování projektu bychom 

doporučovali zvážit jejich překlad do patřičných jazyků ještě předtím, než bude tlumočení 

spuštěno. Zpočátku se totiž stávalo, že tlumočníci museli klientům dotazníky tlumočit z listu, 

čímž byla narušena anonymita a tím i výpovědní hodnota onoho dotazníku. Je totiž více než 

pravděpodobné, že např. na hodnocení zprostředkování komunikace tlumočníkem klient odpoví 

jinak, pokud se ho de facto ptá tlumočník osobně. Při práci s dotazníky bychom rovněž do 

budoucna doporučili nenechávat jejich sběr a následně také zpracovávání (přepisování 

výsledků do on-line aplikace) na tlumočnících z výše popsaných důvodů. 

 



 

4.3 Doporučení pro tlumočníky 

Závěrem této kapitoly navrhneme také doporučení pro tlumočníky. Jedná se konkrétně o 

doporučené zdroje k přípravě na tlumočení pro případ dalšího pokračování projektu. Jak jsme 

již zmínili dříve v kapitole 3.1.53.1.5Hodnocení tlumočníků, tlumočníci neprošli před 

zahájením pilotního testování tlumočení na ÚP žádným školením. Z tohoto důvodu se mohly 

lišit jejich znalosti problematiky zaměstnanosti, související legislativy a také terminologie. Pro 

usnadnění práce tlumočníků v případě pokračování projektu jsme se rozhodli vytvořit materiály 

pro přípravu. 

 Prvním zdrojem pro tlumočníky jsou terminologické slovníčky dostupné na webu  

http://pracnav.online4u.cz, který vznikl v průběhu projektu. Nalezneme zde základní 

terminologii ÚP v šesti jazykových verzích. Vycházeli jsme z verze anglické a vytvořili jsme 

česko-anglický glosář61. Glosář neprošel jazykovou úpravou ani kontrolou rodilým mluvčím, 

který by ověřil adekvátnost uvedené terminologie. Věříme však, že i přesto bude užitečnou 

pomůckou pro tlumočníky a zdrojem terminologie pro přípravu tlumočených jednání na ÚP. 

Domníváme se, že podobné glosáře by mohli využít i pracovníci ÚP v případě, že se již 

v komunitním tlumočení při jednání s klienty nebude pokračovat. Mohl by totiž posloužit jako 

pomůcka pro základní komunikaci, s níž by pracovníci ÚP klientům osvětlovali vybrané 

termíny a pojmy. 

 Dalším cenným zdrojem informací a terminologie byl Slovník pro interkulturní práci 

vydaný v prosinci roku 2014 organizací InBáze. Slovník obsahuje více než tisíc hesel a je 

dostupný pro následující jazyky: angličtina, arabština, čínština, mongolština, ruština, 

španělština, vietnamština. „Vybraná slovní zásoba se týká např. cizinecké 

legislativy, pracovního práva, systému sociálního zabezpečení, školství, 

zdravotnictví, podnikání, bydlení, neziskových organizací, migrace, azylu nebo integrace.“ 

(Asociace pro interkulturní práci, nedatováno) Slovníky jsou kromě tištěné verze rovněž 

k dispozici prostřednictvím on-line rozhraní na adrese http://slovnik.interkulturniprace.cz. 

Druhým zdrojem, který tlumočníci v případě pokračování projektu rozhodně ocení je 

balíček formulářů a tiskopisů62, s nimiž mohou klienti, resp. i tlumočníci, během tlumočení na 

ÚP setkat. Jednotlivé materiály se podařilo získat díky součinnosti jednoho pražského KoP. 

                                                 
61 Glosář je součástí příloh této diplomové práce. Originální editovatelný soubor je k dispozici na přiloženém 

CD. 

62 Naskenované tiskopisy se nacházejí mezi přílohami a na CD. U jednotlivých formulářů může v průběhu času 

dojít ke změnám. Přiložené verze jsou aktuální k datu odevzdání této diplomové práce, tj. duben 2016. 

http://slovnik.interkulturniprace.cz/


 

Dokumenty jsou seřazeny chronologicky podle toho, jak s nimi klient/tlumočník přijde do 

styku. Před zahájením projektu nebyl podobný podpůrný materiál vytvořen, což značně 

ztěžovalo tlumočníkům práci, jelikož často museli tyto dokumenty tlumočit z listu bez přípravy. 

Tuto pomůcku jistě využijí i jiní komunitní tlumočníci či studenti ÚTRL v případě, že projekt 

v budoucnu již pokračovat nebude. 

  



 

5 ZÁVĚR 
V této diplomové práci jsme se zabývali využíváním komunitního tlumočení ve veřejných 

službách, konkrétně ve zprostředkování zaměstnanosti na úřadech práce. Vzhledem k povaze 

tématu byla jako optimální forma práce zvolena teoreticko-empirická případová studie. 

Částečně navazuje na projekt Rozvoj poradenství Úřadu práce České republiky pro cizince 

realizovaný od listopadu 2013 do listopadu 2015 Fondem dalšího vzdělávání. Jednou ze 

součástí tohoto projektu bylo právě testování komunitního tlumočení na kontaktních 

pracovištích Úřadu práce. 

 V teoretické části jsme stručně charakterizovali komunitní tlumočení. Nastínili jsme 

hlavní specifika tlumočení jako nástroje při zprostředkování komunikace cizích státních 

příslušníků nedostatečně ovládajících jazyk hostitelské země se zástupci veřejných služeb. 

Následně jsme se zaměřili na vybrané státy Evropské unie a snažili se zjistit, zda a jakým 

způsobem je zde zajišťováno tlumočení při komunikaci s úředníky služeb zaměstnanosti úřadu 

práce. Zaměřili jsme se na Velkou Británii, Francii, Belgii, Německo, Španělsko, Rakousko a 

Švédsko. Jedná se totiž o země s dlouhou zkušeností s migrací. Následně jsme nastínili situaci 

v České republice. Stručně jsme zmínili, jaké jsou základní principy Integrační koncepce ČR 

a jakou roli v této oblasti hraje ekonomická soběstačnost migrantů. V části o Úřadu práce České 

republiky jsme se zabývali tím, jaké služby tento úřad poskytuje cizím státním příslušníkům. 

Poslední oddíl teoretické části je věnován pozadí projektu Rozvoj poradenství Úřadu práce 

České republiky pro cizince. 

V empirické části jsme nejprve provedli vlastní analýzu výsledků hloubkových 

rozhovorů s pracovníky Úřadu práce, jejichž pobočky využívaly služeb tlumočníků 

poskytovaných v rámci zmíněného projektu. Z výsledků analýzy se ukázalo, že respondenti 

tento způsob zprostředkování komunikace uvítali, neboť se díky němu podařilo překonat 

jazykové a kulturní bariéry, čímž mohli klienti lépe využívat služeb Úřadu práce. Zároveň jsme 

však konstatovali, že mezi pracovníky Úřadu práce je malé povědomí o tom, co je to komunitní 

tlumočení a co je úkolem tlumočníka. V empirické části jsme dále zkoumali výsledky námi 

provedeného dotazníkového šetření mezi tlumočníky zapojenými do projektu. Získaná data 

potvrdila poznatky z analýzy hloubkových rozhovorů a přinesla také další zajímavá zjištění.  

Na základě informací získaných z výsledků hloubkových rozhovorů a dotazníkového 

šetření jsme zformulovali doporučení a možnosti zlepšení pro případné pokračování projektu 

v budoucnu. Jednotlivá doporučení jsou určena pracovníkům Úřadu práce a týkají se konkrétně 

toho, jak efektivně pracovat s tlumočníkem (v příloze diplomové práce je k dispozici také 



 

zkrácená verze, již budou moci používat jako referenční materiál). Dále jsou zde navrženy 

možnosti na zlepšení spolupráce tlumočníků a Fondu dalšího vzdělávání. Důležitou součástí 

této kapitoly je také informační balíček pro tlumočníky, který se skládá z terminologického 

glosáře vytvořeného s pomocí webových stránek, jež vznikly jako jeden z výsledků projektu (v 

příloze diplomové práce je pro ilustraci uvedena česko-anglická verze), a ze sbírky formulářů, 

s nimiž mohou tlumočníci při zprostředkování komunikace na úřadech práce přijít do styku. 

Materiály byly laskavě poskytnuty jedním z kontaktních pracovišť Úřadu práce. Věříme, že 

v případě pokračování projektu tyto zdroje terminologie usnadní práci tlumočníků. 

Předkládaná práce volně navazuje na dříve napsané diplomové práce o komunitním 

tlumočení. Mapuje využívání tlumočení na Úřadu práce. Jedná se o poměrně komplexní oblast, 

a proto věříme, že práce přispěje k lepšímu poznání této problematiky a zvýší povědomí o 

komunitním tlumočení. Hlavním cílem této práce bylo upozornit na důležitost komunikace 

v poradenském procesu Úřadu práce a její nezbytnost k úspěšnému začlenění cizinců do 

společnosti. 
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