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Studentka v diplomové práci zpracováva výzkumnou otázka zaměřenou na temporální 

stránku simultánního tlumočení; konkrétně – jak název napovídá – na souvislost mezi časovým 

posuvem v simultánním tlumočení a rychlostí projevu a zkušenostmi tlumočníka. Práce je rozdělena 

do dvou částí. V první části studentka uvádí relevantní literaturu a výsledky předchozího výzkumu. 

Tato část práce je poměrně krátká, což je dáno především tím, že studentka se drží pouze literatury s 

přímou souvislostí pro zvolené téma. Ačkoli by některá zjištění mohla být rozvedena, obecně se 

domnívám, že teoretická část je zpracována funkčně a přehledně. 

Druhá část je věnována autorčině vlastní empirické studii. Tato část je formálně správně 

členěna na stanovení vlastních výzkumných otázek, popis metody, uvedení výsledků a diskusi. 

Poměrně rozsáhlá je část metodická, která je však místy zbytečně rozvláčná a zachází nad rámec 

informací nutných pro pochopení podrobností výzkumu a pro replikaci. Zde by neškodilo, kdyby se 

diplomantka inspirovala vlastním funkčním minimalismem teoretické části práce. V kapitole páté nás 

autorka seznamuje s výsledky výzkumu; i tato kapitola by mohla být štíhlejší. Najdeme zde 20 grafů 

s výsledky, ale většina z nich obsahuje informace dílčí, které přímo nepřispívají k odpovědi na 

výzkumnou otázku. Například hned první výzkumná otázka zní, zda se časový posuv liší v závislosti 

na rychlosti. Nicméně pokud chce čtenář odpověď na tuto otázku, musí si sám spojit informace z 

grafů č. 1 a 5: v části věnované posuvu a rychlosti jsou totiž obě rychlosti pojednány zvlášť. Obdobně 

jsou v oddíle věnovaném vztahu mezi časovým posuvem a zkušenostmi tlumočníků výsledky 

rozděleny podle jednotlivých skupin tlumočníků, takže přímé srovnání tu nenajdeme. Mnohem větší 

pozornost je věnována srovnání dvou metod měření časového posuvu, ačkoli ty nepatří mezi základní 

výzkumné otázky. Nemohu souhlasit s uvedením oddílu 5.1.5, který se věnuje naměřeným extrémním 

hodnotám. Tato část nepřispívá k odpovědi na výzkumné otázky a jen zbytečně zdůrazňuje 

jednotlivosti, které v tomto kontextu nejsou funkční. Začíná zde být patrná určitá fascinace čísly, která 

vede k hledání vzorců chování i tam, kde žádné nejsou, nebo kde povaha získaných dat neumožňuje 

takové vzorce ověřovat. 

V kapitole diskuse autorka usouvztažňuje zjištěné výsledky s výzkumnými otázkami a 

hodnotí zvolenou metodu. Kladně hodnotím, že autorka neztratila ze zřetele otázky, které si položila. 

Na všechny odpovídá a dodržuje tak vytyčenou strukturu práce. Kladně hodnotím i skutečnost, že si 

autorka uvědomuje některé metodické nedostatky a že provedla doplňující analýzu, která reaguje na 

pravděpodobné kritické výhrady (rodilí vs nerodilí mluvčí). Nicméně v diskusní části se objevují 

některá tvrzení, která podle mého názoru zachází příliš daleko a již je nelze podložit získanými daty 



(viz níže uvedené otázky). Závěrečná část diskuse (vztah k předchozímu výzkumu) by mohla být 

propracovanější a zasazenější do širšího kontextu. 

Otázky k obhajobě: 

1. Na str. 57 v posledním odstavci se dočítáme: "Druhý výsledek plynoucí z našeho výzkumu 

(…) je pozorování, že zatímco průměrně naměřené hodnoty HHS (…) lineárně klesaly s rostoucími 

zkušenostmi, hodnoty TTS už tuto tendenci nekopírovaly." Následuje konstatování, že tuto tendenci 

narušili začátečníci, a odkaz na grafy č. 4 a 8. Nicméně podíváme-li se na graf 13 na str. 47, 

zjišťujeme, že je možný i jiný výklad: k poklesu u TTS došlo u všech skupin, pokles byl největší u 

absolventů a u profesionálů a začátečníků se jedná o pokles minimální. Jak si tedy v tomto kontextu 

vykládat pojem "lineární pokles"? Je vůbec možné hovořit o lineární tendenci u kvalitativních 

kategorií? Jak by podle tohoto lineárního pohledu vypadal graf, kdybychom otestovali ještě další 

kategorii, např. studenty s ukončeným 1 rokem ST? Jak si vyložit rozdíl mezi grafy 4 (tendenci 

porušují začátečníci) a grafem 13 (tendenci porušují absolventi)? 

2. K měření posuvu byly použity dvě metody, HHS a TTS. Jaký závěr autorka činí, pokud jde 

o tyto metody? Je některá z nich spolehlivější? Měli bychom jí dát přednost? Nebo naopak vypovídají 

o tomtéž a dvojí měření je jen plýtváním výzkumníkových sil? 

3. Výsledky uvedené v oddíle 5.1.5 – extrémní hodnoty: jakou funkci plní tato část? 

Zohledníme-li heterogenitu sebraného materiálu, jakou výpovědní hodnotu tato část má? 

4. Využívání pauz řečníka: Na str. 58 autorka říká: "Dále je však vztah HHS a TTS u 

profesionálů podle nás třeba vidět v kontextu jejich využívání mezivětných pauz řečníka." V závěru 

na str. 68 dále říká: "…čím méně jsou tlumočníci zkušení (…) tím méně efektivně také využívají 

mezivětných pauz řečníka k tlumočení." Podíváme-li se na první tlumočení začátečníka (Příloha 1, 

vzorek ZO1), vidíme, že řečník ukončil první větu ve 27,81 s a začal druhou větu ve 29,27 s. 

Tlumočník první větu tlumočil od 24,46 s do 30,21 s. Využil tedy beze zbytku pauzu řečníka k 

vlastnímu tlumočení. Letmý pohled na ostatní měření naznačuje, že totéž platí pro velkou část 

sebraných údajů. Co přesně má tedy autorka na mysli "využíváním pauz řečníka" a jaký vztah to má 

ke dvěma uvedeným závěrům? 

 

 

Přes uvedené dílčí nedostatky doporučuji diplomovou práci Hany Rambouskové k obhajobě a 

za předpokladu uspokojivých odpovědí na uvedené otázky (v rámci možností) navrhuji hodnocení 

"velmi dobře".   
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