
Oponentský posudek k diplomové práci

ČÍNSKÁ TEORIE TLUMOČENÍ

Diplomantka si v práci vytkla za cíl zmapovat teorii tlumočení v Číně s využitím své
znalosti tohoto teritoria díky studiu sinologie s tím, že kromě návaznosti na již existující práce
západní provenience se zaměřila a představuje práce čínských badatelů.

Práce samotná je přehledně členěna do několika částí, kdy po vlastním úvodu následuje část,
jež se snaží tematiku uvést do patřičného kontextu z pohledu jazykového, historického a z pohledu
trendů současného vývoje. Následuje část představující nejdůležitější čínské autory teorie překladu
a jejich vliv na teorii tlumočení, následovaná částí věnující se badatelům na poli tlumočnické teorie,
včetně podkapitol o tlumočnické notaci a podkapitol věnující se čínskému písemnému systému.

1. Za největší slabinu práce považuji některá neuvážená tvrzení autorky, která se objevují na
několika místech diplomové práce. Buď se jedná o nepřesnosti, nekritické přijetí názoru z
odkazované literatury bez dalšího komentáře, které většinou působí jako snaha o zjednodušení či se
autorka zřejmě nechtěla problémem důkladněji zabývat, anebo o netriviální tvrzení, která nejsou
doložena žádnou relevantní literaturou. Na druhou stranu se autorka takovýchto tvrzení dopouští
pouze v částech historicko-kulturního úvodu, který je s ohledem na složitost a odlišnost Číny velmi
těžce uchopitelný:

Zejména v úvodních kapitolách se autorka dopouští mnoha zavádějících nebo přinejmenším
nepodložených tvrzení, jež se týkají politicko-historicko-kulturního kontextu. Např. na str. 8 při
definici termínu „pevninská Čína“ uvádí, že ostrov Taiwan formálně náleží ČLR, což je
jednostranný pohled, který aktivně prosazuje diplomacie a propaganda ČLR. 

Celý první odstavec kapitoly 2.1 se vyznačuje zavádějícím přístupem k interpretaci kultury a
dějin Číny. Tím spíše, že většina předkládaných tvrzení není doložena žádným odkazem na
relevantní literaturu, a tak se lze jen dohadovat, jedná-li se pouze o domněnky autorky, o nepříliš
vydařenou generalizaci a přílišné zjednodušení, případně o nešťastně formulované představení
čínského pohledu na vlastní kulturu a historii. Dle mého názoru bylo možné podat historický
kontext více objektivně bez zbytečného zdůrazňování podřízeného postavení Číny v roli oběti v
období do konce 2. světové války a zároveň bez zbytečného vyzdvihování velkoleposti čínské
kultury a civilizace, jak se snaží zejména v poslední době vsugerovat celému světu čínská
propaganda, která samozřejmě pronikala a proniká i do čínských vědeckých publikací. 

S podobným problémem se potýká i další část, která se snaží o popis jazykové situace.
Mnohá tvrzení opět nejsou doložená odkazem na žádnou relevantní literaturu (např. tvrzení o těžké
dosažitelnosti anglicky mluvících zemí pro Číňany z důvodů vízové politiky). V této souvislosti by
i stálo za to více rozvést poznámku o případné bilingvnosti Číňanů v souvislosti se sporem o to,
zdali lze čínštinu považovat za jeden jazyk či skupinu jazyků. Autor odkazovaného článku se
nicméně spíše příklání k interpretaci čínštiny jako jednoho jazyka a tedy i k tomu, že se v případě
Číňanů jedná spíše o fenomén diglosie. 

Nepřesně je popsána situace různých jazykových registrů a vůbec fungování čínského
písemného systému (čínský písemný systém lze označit za morfemosylabografický, takže umožňuje
různá čtení jednotlivých grafémů v závislosti na používané varietě, případně na jazykové
kompetenci mluvčího, je tedy nutné odlišit různé druhy standardizovaného nebo obecně
zaužívaného čtení dané jazykové variety od čtení, které se díky nedostatečné kompetenci mluvčího
od standardu či zaužívaného čtení více či méně odlišuje. Tato různá čtení mohou buď způsobit
nesrozumitelnost v rámci jedné variety jazyka nebo vzájemnou nesrozumitelnost v rámci dvou
variet atp.); zavádějící je popis historické klasické čínštiny a jejího písemného systému. 



V této souvislosti vyvstává poměrně zajímavá otázka překladů děl čínské literatury z
klasického čínštiny do čínštiny moderní, kdy se v mnoha publikacích zejména menších
nakladatelství objevuje fenomén, kdy překlad do moderní čínštiny de facto nedává smysl.

Bez ohledu na to, že otázka tlumočení z jednotlivých dialektů do standardního jazyka je
velice zajímavá a zasloužila by si samostatný výzkum, vzhledem k tomu, že s výjimkou
kantonského dialektu nevyvstává vůči cizím jazykům ve valné většině případů potřeba tlumočení,
týká se otázka tlumočení do cizích jazyků zejména úředního jazyka, proto nepokládám
sociolingvistický kontext za příliš důležitý pro potřeby této práce. Obecně bych v této části
očekával spíše alespoň stručný typologický nástin čínského jazyka, kde by byla v krátkosti
vystižena nejdůležitější specifika vůči v našich podmínkách mnohem déle a častěji tlumočeným
jazykům (tj. jazykům zejm. indoevropské jazykové rodiny).

I v dalších částech autorka uvádí diskutabilní tvrzení, která nekriticky bez dalšího komentáře
přebírá ze starší literatury (viz např. kapitola 2.4 o informovanosti veřejnosti o kompetentnosti
tlumočit), případně se dopouští nepřesností (např. s. 27 o povídce Bláznův deník, ačkoliv tuto
povídku lze označit za „první MODERNÍ povídku psanou v hovorovém jazyce“, nejde o žádný
nevídaný experiment, neboť v hovorovém jazyce vznikala celá řada děl, např. romány již za
dynastie Ming apod.)

 Na str. 42 je opět nepříliš šťastně vysvětlen čínský písemný systém. Např. jednotlivé
grafémy čínského písma reprezentují v daném kontextu některý ze svých specifických významů (tj.
ve valné většině případů jeden znak nese v různých kontextech různé významy), kterému odpovídá
příslušná výslovnost – ve valné většině případů se jedná o slabiku. Lze tedy říci, že jednotlivé
morfémy jsou v čínštině značně homofonní, počet homofonních slov není tak veliký, jak by se na
první pohled mohlo zdát. Ve funkcích jednotlivých slovních druhů tedy nevystupují primárně
jednotlivé znaky, ale stejně jako v ostatních jazycích slova, která bývají v čínštině jednoslabičná (a
tedy zapisovaná jedním grafémem) nebo víceslabičná (tedy zapisovaná více grafémy). Znaky velmi
často tedy reprezentují plnovýznamové morfémy, jejichž použití by tedy bylo analogické k tomu,
kdy by tlumočník prováděl notaci pomocí kořenů jednotlivých slov. 

V této souvislosti je zajímavé, že valná většina prací vůbec nebere v potaz grafickou podobu
čínských znaků. Dle vlastní zkušenosti se domnívám, že poměrně složitý a zdlouhavý způsob
zápisu čínských znaků za použití relativně velkého množství tahů takřka vylučuje jejich použití v
tlumočnické notaci, vyjma graficky nejjednodušších znaků vytvořených na piktografickém či
deiktografickém principu či determinativů nebo jiných komponentů znaků (o determinativech se
nicméně autorka v práci pod názvem „radikály“ zmiňuje).  

2. Za další slabinu práce považuji některé autorčiny nepřesné překlady názvů děl či
konferencí (za všechny např. na str. 16 „Quanguo kouyi lilun yu jiaoxue yantaohui 全国口译理论
与教学研讨会 ,Celostátní sympozium o tlumočení‘, mělo by být „Celostátní sympozium o
vzdělávání a teorii tlumočení“) a vůbec neuvádění tónových značek nad jednotlivými čínskými
slabikami, což by v dnešní době psaní textů za pomocí moderních textových editorů nemělo být
technicky příliš složité.

3. Obecně diplomantka projevila schopnost práce nejen s anglicky a česky psanou odbornou
literaturou, ale i s pracemi v čínštině, a zároveň se jí podařilo vypracovat ucelený, strukturovaný a
povedený souhrn jednotlivých přístupů čínských badatelů i ve srovnání s některými pracemi
západních autorů, které se věnují teorii tlumočení a překladu v Číně, který je, až na výše zmíněné
výtky, zasazen do patřičného kontextu, čímž naplnila vytčený cíl své diplomové práce. 



4. Svým rozsahem a zaměřením se navíc jedná o průkopnickou práci svého druhu, což na
diplomantku kladlo již od počátku mnohem vyšší nároky na zpracování a je vidět, že se tohoto
nelehkého úkolu zhostila úspěšně a se ctí.

Z výše uvedených důvodů doporučuji diplomovou práci Kateřiny Drašnarové k obhajobě a
navrhuji zatím hodnocení velmi dobře. O definitivní známce rozhodne vlastní průběh obhajoby. 

K diskusi navrhuji následující témata:

1) Další práce zabývající se teorii překladů (ev. tlumočení) do jazyků sousedních zemí,
které by byly relevantní pro vývoj čínské teorie překladu (japonština, tibetština,
mongolština, korejština, ruština ad.)

2) Historické a stylistické registry čínského jazyka a jejich vliv na teorii překladu a
tlumočení

3) Specifika moderního čínského jazyka ve srovnání s běžně tlumočenými jazyky v
našem prostředí


