
   Posudek na magisterskou diplomovou práci 

 

 

 DÉLKA ČASOVÉHO POSUVU V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI 

  PROJEVU A ZKUŠENOSTECH TLUMOČNÍKA 

   (Studie na anglicko-českém materiálu)  

 

 

    Bc. Hana R a m b o u s k o v á 

 

 

 

 Předkládaná magisterská diplomová práce si klade za cíl zjistit vliv dvou nezávislých 

proměnných – rychlosti vstupního projevu a zkušeností tlumočníka – na délku časového 

posuvu (ESV)  při simultánním tlumočení z angličtiny do češtiny.  

 

 Práce je rozdělena do dvou částí. V části teoretické diplomantka shrnuje stav 

zkoumané problematiky. Oceňuji snahu diplomantky uvádět jen tu literaturu a ty výzkumné 

studie, které souvisejí se zkoumaným tématem práce. Teoretická část je velmi přehledná a 

upozorňuje i na některé protichůdné závěry vyplývající z předcházejícího výzkumu (kapitoly 

2.2.3 a 2.3). Stává se tak východiskem pro část empirickou. 

 

 V části empirické si diplomantka klade dvě otázky, na které se svou prací snaží najít 

odpověď. Existují rozdíly v délce EVS v závislosti na rychlosti vstupního projevu? Existují 

v délce EVS rozdíly v závislosti na zkušenostech tlumočníků? Na obě otázky nezapomíná a 

nabízí odpověď v Závěru (str.68). 

 

 Kapitola čtvrtá je věnována popisu zvolené metody a použitého materiálu. Při výběru 

materiálu byla hlavním kritériem rychlost. Diplomantka upozorňuje na to, že vstupních 

projevů, které lze podle klasifikace rychlostí projevů pro ST možno považovat za optimálně 

rychlé, není mnoho. Rychlost je kromě toho třeba posuzovat v souvislosti s informační 

hustotou, popř. redundancí. Původním záměrem bylo používat pouze projevy rodilých 

mluvčích. I zde naráží diplomantka na problém – takových projevů, tlumočených 

profesionálními tlumočníky se jí nepodařilo nalézt dostatečné množství a proto se rozhodla 

zařadit i mluvčí nerodilé, jejichž angličtina je však – podle jejího subjektivního hodnocení - 

na vysoké úrovni. V kapitole 6.2 (Hodnocení metody) se k otázce rodilosti/nerodilosti 

mluvčích vrací. Pro kontrolní srovnání toho, zda zařazení nerodilých mluvčích výsledky 

nezkreslilo, se rozhodla navzájem porovnat délky EVS naměřené u profesionálů tlumočících 

rodilé mluvčí a profesionálů tlumočících nerodilé mluvčí. Rozdíly však označuje za 

statisticky neprůkazné. Myslím si, že by bylo vhodné právě této otázce věnovat některou 

z dalších diplomových prací. Už z toho důvodu, že řada profesionálních tlumočníků považuje 

tlumočení nerodilých anglických mluvčích za subjektivně snazší. Dalším důvodem je i to, že 

počet nerodilých anglicky mluvících řečníků, kteří vystupují na mezinárodních fórech, se stále 

zvyšuje. 

 

  Navzdory všem úskalím souvisejícím s výběrem vhodného materiálu se diplomantce 

podařilo analyzovat dostatečné množství nahrávek (60) – také díky tomu, že využila nahrávek 

již získaných pro dřívější  diplomové práce - a do výzkumu zahrnout vysoký počet probandů 

(49). Technická stránka přípravy nahrávek a vlastního měření EVS je popsána vyčerpávajícím 



způsobem a potvrzuje, jak časově náročná je samotná příprava empirické části podobných 

prací. 

 

 V souvislosti s kapitolou pátou bych ráda požádala diplomantku, aby  se v průběhu 

obhajoby vyslovila k některým otázkám.  

 

1) Považuje za vhodné pracovat s HHS i TTS, a pokud ano, proč ? 

2) Z jakého důvodu se rozhodla měřit nejvyšší hodnoty EVS (HHS i TTS), kap. 5.1.5 ? 

3) Považuje za vhodné zařazení vlastní interpretace toho, za jakou cenu dosahují méně 

zkušení tlumočníci nízkého EVS ? (Zde se práce pohybuje na hranici hodnocení 

kvality tlumočení, které je v tomto případě ryze subjektivní, podobnou výhradu mám i 

k tomu, do jaké míry je zde relevantní pracovat s redukcí slov.) 

 

 Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, překlepů je v ní velmi málo.  

Grafy i přílohy jsou velmi přehledné a pečlivě zpracované. V seznamu zkratek je chybně 

uveden význam zkratky HHS. 

 

 Množství tabulek a grafů, příloha se všemi transkripty i relevantní seznam literatury 

potvrzují, že autorka ovládla všechny dovednosti pro odbornou práci potřebné a splnila 

požadavky kladené na diplomovou práci.  

 

 

 Diplomovou práci Hany Rambouskové doporučuji k obhajobě. Hodnotím ji mezi 

stupněm výborně a velmi dobře. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 25. ledna 2016    PhDr Jana Rejšková 


