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Diplomová práce Jany Petrdlíkové má charakter teoreticko-empirické studie, jež 

mapuje možnosti vzdělávání tlumočníků mluvených a znakových jazyků v  České republice a 

v Rakousku. Je to první diplomová práce na Ústavu translatologie FF UK, která se takto 

podrobně věnuje paralelně přípravě tlumočníků mluvených jazyků a  českého a rakouského 

znakového jazyka – na univerzitní i mimo-univerzitní úrovni -  a tím problematiku znakového 

jazyka, jeho postavení a situaci neslyšících přibližuje zejména studentům oboru 

překladatelství a tlumočnictví na FF UK, kteří nemají takové možnosti kombinovatelnosti 

studia, jako jejich kolegové v Rakousku. Diplomantka tak zúročuje i svůj dvouměsíční 

studijní pobyt na univerzitě ve Štýrském Hradci, kde se připravují budoucí tlumočníci 

rakouského znakového jazyka v plnohodnotném magisterském studijním programu. 

Diplomová práce (DP) má 124 stránek (+35 stran příloh, kde jsou uvedeny přepisy 

vyplněných dotazníků studentů z ÚTRL FF UK a ze Štýrského Hradce) a je rozdělena, kromě 

Úvodu a Závěru, do dvou základních částí (Teoretická část a Empirická část) a velkého počtu 

kapitol a podkapitol. V teoretické části práce je nastíněna nejdříve situace neslyšících v České 

republice a v Rakousku a jsou vysvětleny pojmy související s komunikací neslyšících. 

Následně diplomantka předkládá stručný přehled historie vzdělávání tlumočníků mluvených a 

znakových jazyků a popisuje podmínky pro výkon tlumočnické profese v obou zemích. 

Největší prostor je věnován popisu jednotlivých vzdělávacích institucí pro tlumočníky 

mluvených i znakových jazyků v České republice a v Rakousku, přičemž J. Petrdlíková klade  

důraz zejména na studium na Ústavu translatologie FF UK a na Institutu teoretické a 

aplikované translatologie na Filozofické fakultě Karla Františka ve Štýrském Hradci. 

V empirické části pak diplomantka popisuje své dotazníkové šetření, které realizovala mezi 

studenty a čerstvými absolventy obou výše zmíněných institucí, uvádí výzkumné otázky, 

věnuje se metodice výzkumu (populace, vytváření dotazníků, pilotní šetření, distribuce 

dotazníků a sběr dat) a v další části podrobně vyhodnocuje získané výsledky, jak pomocí 

grafů tak i slovního doprovodu. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že studenti považují za 

nejužitečnější všechny praktické předměty, ve kterých se učí dovednosti potřebné pro 

pozdější profesní život, a že by si přáli navýšit hodinovou dotaci těchto předmětů, případně 

s jejich výukou začít dříve. Mnoho respondentů z ÚTRL také vyslovilo přání zapojit do výuky 

více rodilých mluvčích a aby výuka těch předmětů, kde je to možné, probíhala v cizím jazyce.   

K obsahové stránce a formátu diplomové práce mám bohužel řadu připomínek. 

Diplomantka věnovala této diplomové práci velké množství času a úsilí, snažila se do ní vložit 

co možná nejvíce informací, které během přípravy a práce nad DP získala. Někdy je to však 

poněkud na úkor srozumitelnosti a čtivosti, řada informací se překrývá či opakuje. Jistě by si 

DP bývala zasluhovala ještě jednu poslední revizi, včetně jazykových úprav; formulace 

v češtině působí často šroubovaně a složitě.  Stálo by také zato některé podkapitoly více 

propojit. U dotazníků by jistě bylo zajímavé položit otázky ohledně výuky tlumočení ve 



znakovém jazyce i našim studentům, a zjistit tak, zda by měli o tento studijní obor zájem, jaký 

je jejich názor apod.  

Stejně tak mám řadu připomínek k formální stránce. A začnu Obsahem. Číslování není 

vždy odpovídající, Úvod je označen „1“, ale i Teoretická část má číslo „1“. Rovněž hierarchie 

jednotlivých podkapitol a pododdílů není konsistentní: 1.3 Některé pojmy související 

s komunikací neslyšících v ČR a oproti tomu stejný pododdíl o Rakousku je o jednu úroveň 

níže:  1.4.1 Některé pojmy související s komunikací neslyšících v Rakousku.  Proč je oddíl 1.12 

najednou psán kurzívou? Proč nejsou uvedeny v obsahu všechny úrovně podkapitol? Asi by 

bývalo vhodnější udělat jiné číslování jednotlivých kapitol, takto čtenář mnohé části vůbec 

v Obsahu nenajde. Mimochodem, za poslední číslicí se nedělá tečka (viz Metodické pokyny 

pro psaní DP na webu FF). Mám tak trochu z formátu DP pocit, že si ji diplomantka před 

vytištěním již nepřečetla či nedala přečíst a zkontrolovat, jelikož je zde řada překlepů či 

chybějících předložek atd.: s. 18 – první věta v části 1.5;  s. 38 – číslování 1.12.1.1 

(diplomantka byla na to upozorněna již během konzultací) nenavazuje?, stejně jako 1.12.1.2 

na s. 39; tamtéž diplomantka uvádí již neexistující název předmětu Úvod do teorie tlumočení 

a Úvod do teorie překladu, znovu na s. 64 (od roku 2011 je tento předmět ve studijních 

plánech uveden jako: Základy teorie tlumočení a Základy teorie překladu). Není jasná ani 

návaznost číslování na s. 41-42. Na s. 52-53-54 u Nabídky jazyků se čtenář ztrácí v poněkud 

zmatečném popisu možných jazykových kombinací a úrovni jazykových znalostí před 

vlastním studiem. Další překlepy a velikost písma, resp. číslování (s. 56, 57, 60, 62, 65, 66, 

76, 94, 100, 107 – vyznačeno v textu). V uváděné bibliografii (diplomantka byla několikrát 

upozorněna, že její bibliografické údaje nejsou v souladu s normou) je opět řada nedostatků, 

chybných údajů a překlepů: u sborníků diplomantka chybně uvádí „autor“, ač je to editor 

(opakuje se několikrát). Řada až úsměvných překlepů: Nepubikovaná, Dipomová, Jonh atd. U 

sborníku Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting jsou chybně uvedena jména 

Anthony/Jettmarová, Zuzana/Shlesinger, Miriam Pym? (má být: Antony Pym, Miriam 

Shlesinger, Zuzana Jettmarová) a opět, ne autoři, ale editoři. Je skutečně škoda, že si 

diplomantka nedala s finálními úpravami více práce. Takto to působí, jako kdyby ji tlačil čas a 

odevzdávala diplomovou práci na poslední chvíli, což není její případ. 

Přes tyto kritické připomínky a výtky práce Jany Petrdlíkové splňuje nezbytné 

náležitosti magisterské diplomové práce. Je napsaná poctivě a samostatně a přináší řadu 

užitečných poznatků zejména pro přípravu budoucích tlumočníků mluvených i znakových 

jazyků a jejich následný profesní růst. Způsobem zpracování dané problematiky diplomantka 

prokázala, že nastudovala potřebnou odbornou literaturu, že s touto literaturou dovede 

pracovat a je schopna jednotlivé úvahy, názory a poznatky utřídit a prezentovat. 

 

Diplomovou práci Jany Petrdlíkové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm 

slabší velmi dobře.  O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.  
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