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Diplomová práce Jany Petrdlíkové má charakter teoreticko-empirické studie, v rámci které mapuje 

možnosti vzdělávání tlumočníků mluvených a znakových jazyků v České republice a v Rakousku. 

V teoretické části práce je zpracován stručný přehled historie vzdělávání tlumočníků mluvených a 

znakových jazyků a jsou popsány podmínky pro výkon tlumočnické profese v obou zemích. Tato část je 

dále rozšířena o popis situace neslyšících v České republice a v Rakousku. Největší prostor teoretické 

části je věnován popisu jednotlivých vzdělávacích institucí pro tlumočníky mluvených i znakových jazyků, 

přičemž je největší důraz kladen na Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na 

Institut teoretické a aplikované translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karla Františka ve 

Štýrském Hradci. V empirické části jsou představeny výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na 

studium tlumočnictví na Ústavu translatologie v Praze a na Institutu pro teoretickou a aplikovanou 

translatologii ve Štýrském Hradci. Magisterští studenti zde hodnotili, jak dobře je studium připravuje na 

budoucí povolání. Jedná se tedy o práci, která má ambice být velmi užitečnou pro praxi, přinejmenším 

pro nastavování magisterského oboru tlumočnictví a překladatelství: čeština – český znakový jazyk. Velmi 

hodnotím snahu diplomantky zúročit tlumočnický záběr, který získala v rámci svého studia, včetně 

tlumočení českého znakového jazyka.  

Z pochopitelných důvodů za nejvíce cenné vnímám především ty části práce, které se věnují 

problematice tlumočení znakového jazyka a to z toho důvodu, že podobných souhrnných materiálů je 

velmi málo, psané fundovanými lidmi ještě méně. Jana Petrdlíková tak rozšiřuje řady těch hodnotnějších 

a užitečnějších pramenů. Tím, že nahlíží problém tlumočení znakového jazyka i z perspektivy jiné než 

české, je materiál ještě přínosnější.  

Diplomantka v teoretické části více méně dostává svému zadání. Více bych se však přikláněla k větší 

strukturalizaci informací. Pokud máme mít možnost srovnávat vzdělávání dvou systémů, dvou zemí, 

musíme k tomu bezpodmínečně mít srovnatelné a relevantní informace, to však ne vždy v práci platí. 

Zatímco se dozvídáme podrobné informace o legislativním zázemí tlumočení znakového jazyka u nás, o 

legislativě v Rakousku se nedozvídáme nic; dozvídáme se, jak je možné stát se tlumočníkem v Rakousku, 

ale už ne přehledně, jak v Česku; dozvídáme se o počtech lektorů na ITAT, avšak podobnou informaci o 

situaci v Čechách už v práci nedostaneme apod.) Ne vždy je také práce vstřícná ke čtenáři, diplomantka 

mnoho termínů přímo v textu nevysvětluje (např. „volná živnost“ na str. 28 apod.) Velká škoda je, že 

tlumočení mluvených jazyků (resp. povolání tlumočníka mluvených jazyků) zúžila jen na soudní 

tlumočení. Dozvídáme se podrobnosti o podmínkách pro soudní tlumočníky, ale uvítala bych, kdybych se 

jako čtenář měla možnost dovědět o podmínkách tlumočnického povolání a možnostech jeho vykonávání 

v širším smyslu, třebaže přehledově. V práci dostáváme mnoho faktografických informací, ne vždy jsou 

však validní. Dozvídáme se o počtech tlumočníků znakového jazyka (33), kteří jsou absolventy ČNES, 



avšak uvedený počet není usouvztažněn k celkovému počtu tlumočníků v databázích, abychom s ním 

mohli účelně naložit. 

V empirické části oceňuji dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení nastaveného vzdělávání. Prostor 

byl ponechán také pro nápady a náměty, které by v nastaveném tlumočnickém vzdělávání sami studenti 

uvítali (opět přínosné pro praxi). Výsledky jsou přehledně zpracované v grafech, postrádám však zapojení 

deklarovaného zájmu o znakový jazyk a specifika jeho studia. V této části však hodnotím snahu získat co 

nejvíce vyplněných dotazníků, i když výsledná návratnost, především od studentů ze Štýrského Hradce, 

byla až překvapivě malá. 

Velký tematický rozsah práce se ukázal být pro diplomantku dosti náročným na zpracování, nejvíce se 

nedostatky projevily na formální stránce práce. Přestože diplomantka věnovala práci prokazatelně 

nemalé úsilí, v některých ohledech výsledné zpracování působí zmatečně (číslování podklapitol), práce 

není prosta ani překlepů (str.65, 69…), pravopisných chyb (str. 27) a nepříliš zdařilých formulací (str. 17, 

22…). V mnoha případech je odborný text zatížený podrobnostmi a margináliemi, které by práce mohla 

postrádat. V případě, že by na nich autorka lpěla, jejich umístění by bylo vhodnější v poznámce pod čarou 

(str. 64, 69…). Uvedené nedostatky výslednou kvalitu práce zcela zbytečně snižují.  

V teoretické části bych uvítala přesnější a důslednější zacházení se zdroji informací, ne vždy je jasné, kdy 

se jedná o citaci a kdy o parafrázi (str. 13, 23, 70…), přimlouvala bych se také o důslednější paginaci (v 

případě, že cituji, je skoro neomluvitelné, pokud paginace chybí; např. str. 14). Je velká škoda, že si 

diplomantka po sobě definitivní verzi práce před odevzdáním lépe nezkontrolovala, protože by zcela jistě 

všechny zmíněné nedostatky byla schopna najít a odstranit. 

Na diplomantku bych měla několik drobných otázek. Prosím o jejich stručné zapracování do obhajoby: 

 Jak je legislativně ukotveno tlumočení znakového jazyka v Rakousku? (V práci chybí) 

 Můžete vysvětlit rozdíl mezi přepisem a zápisem (pro neslyšící), resp. mezi přepisovateli a 

zapisovateli? (V práci je zaměňováno) 

 Jaké jsou zásadní kulturní rozdíly mezi neslyšícími a slyšícími Čechy? (V práci jen zmínka o tom, že 

rozdíly existují, ale už se nespecifikují) 

 Jak je to v současné době s možností studovat tlumočnický modul pro neslyšící zájemce na ČNES? 

 Jsou v Rakousku tlumočnické zkoušky různého typu nějak provázané, je jejich úroveň 

srovnatelná? 

Na závěr konstatuji, že práce Jany Petrdlíkové přes všechny  výhrady splňuje všechny náležitosti 

magisterské diplomové práce.  

Diplomovou práci Jany Petrdlíkové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm velmi dobře. O 

definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.  
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