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Diplomová práce Kateřiny Drašnarové má charakter teoretické deskriptivní studie. 

Jejím cílem je zmapovat, představit a analyzovat čínskou teorii tlumočení v historických a 

kulturních souvislostech, prozkoumat její východiska a specifika, vývoj a klíčové osobnosti, 

popsat také čínskou tlumočnickou scénu a přípravu budoucích tlumočníků. Stručně se věnuje i 

tradiční čínské teorii překladu – pro srovnání s uvažováním čínských autorů o tlumočení. 
Tematicky tato DP navazuje na magisterské práce o situaci v oblasti tlumočení v dalších 

geografických regionech či o výrazných zahraničních osobnostech a směrech výzkumu v 

translatologii, jež byly na Ústavu translatologie FF UK napsány a obhájeny v předchozích 

letech. Je to první magisterská diplomová práce v češtině, která se takto podrobně věnuje 

konkrétním čínským badatelům i historickému pozadí v oblasti překladu a tlumočení na 

pevninské Číně. Diplomantka přitom vhodně využívá svých znalostí čínštiny, čínského 

prostředí, kde byla na dlouhodobém studijním pobytu, i poznatků ze studia sinologie - 

tentokrát však z pohledu studentky translatologie – a nabízí tak vhled do nové zajímavé 

oblasti, která je většině českých studentů a zájemců o teorii tlumočení kvůli jazykové bariéře 

nepřístupná. 

Diplomová práce má 75 stránek a je rozdělena, kromě Úvodu, Závěru a bibliografie, 

do tří hlavních nosných tematických kapitol (Vysvětlení čínské tlumočnické situace; Čínská 

teorie překladu a její vliv na teorii tlumočení; Čínští badatelé v oblasti tlumočení), jež se dále 

dělí na řadu podkapitol a částí. Nejdříve získáváme nezbytné základní informace o Číně 

v historických souvislostech (bohaté kulturní dědictví, pocit kulturní nadřazenosti i bolestné 

zkušenosti s cizími velmocemi v 19. století a normalizace vztahů se Západem, k níž dochází 

od 80. let 20. století), jelikož se promítají i do dnešního čínského života. Dále diplomantka 

popisuje vývoj tlumočení v Číně a specifika čínského trhu tlumočení, jelikož teorie tlumočení, 

jež je v Číně velmi prakticky zaměřená, vychází z potřeb a očekávání čínských klientů 

tlumočení. Zamýšlí se rovněž nad didaktikou tlumočení a doporučovanými tlumočnickými 

strategiemi a postupy, zejména v čínsko-anglické jazykové kombinaci, jejíž význam stále 

roste, především poté, co se Čína stává významným hráčem na světové ekonomické i 

politické scéně. Následně se soustřeďuje na konkrétní čínské badatele v oblasti tlumočení a 

pracovně si je dělí na „průkopníky“ a „současné badatele“. Většina těchto autorů (na rozdíl od 

čínské teorie překladu) hledá inspiraci v soudobých západních teoriích tlumočení (D. 

Seleskovitchová  a její teorie smyslu, či D. Gile a jeho model úsilí a další), jelikož řada z nich 

svá doktorská studia absolvovala na prestižních tlumočnických univerzitách v Evropě a USA. 

Velice zajímavý je oddíl věnovaný tlumočnickému zápisu, kde si diplomantka stanoví 

hypotézu, že bude kladen důraz na uplatnění čínských znaků či jejich částí při tlumočnické 

notaci. Čínští autoři však tuto možnost explicitně nerozvádějí a vycházejí opět ze západních 

modelů. Z přehledu děl konkrétních autorů je však zřejmé, že čínský výzkum, ač začal o 

několik desetiletí později než na Západě, již tyto teorie vstřebal a nyní se snaží s těmito 

teoriemi držet krok a uplatňovat přitom i čínská specifika. 

K obsahové stránce diplomové práce nemám žádné připomínky. S potěšením musím 

konstatovat, že mé obavy, které jsem v některých fázích zrodu a psaní této DP měla, když mi 

K. Drašnarová postupně předkládala ke konzultacím své jednotlivé napsané kapitoly a části 



(jež na sebe pochopitelně nenavazovaly), se zcela rozptýlily. Diplomantka věnovala přípravě 

této diplomové práce velmi mnoho času, dala si s jejím psaním značnou práci a musela přitom 

prostudovat obrovské množství materiálu v originále (díky svému druhému studijnímu oboru) 

i v angličtině, přičemž dostupnost těchto zdrojů nebyla vždy snadná. 

 Práce Kateřiny Drašnarové splňuje všechny náležitosti magisterské diplomové práce, 

je napsaná skutečně samostatně a poctivě, působí logicky a uceleně. Způsobem zpracování 

dané problematiky diplomantka prokázala, že velmi dobře zvládla veškerou odbornou 

literaturu, že s prostudovanou literaturou dovede pracovat, je schopna jednotlivé úvahy, 

názory a poznatky velmi dobře utřídit, předložit a systematizovat. Chci rovněž vyzdvihnout 

rozsáhlou bibliografii uvedenou v závěru diplomové práce. 

 Diplomovou práci Kateřiny Drašnarové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

stupněm výborně.  O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.  
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