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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá vlivem dvou nezávislých proměnných – rychlosti 

vstupního projevu a zkušeností tlumočníka – na délku časového posuvu v simultánním 

tlumočení z angličtiny do češtiny. Časový posuv v simultánním tlumočení je zpoždění 

mezi vstupem ve zdrojovém jazyce a výstupem v cílovém jazyce. Práce je rozdělena 

do dvou částí. V první, teoretické části shrnuje současný stav zkoumané problematiky. 

Ve druhé, empirické části porovnává průměrné délky časového posuvu u pasáží šedesáti 

tlumočnických výkonů vyprodukovaných čtyřiceti devíti probandy, rozdělenými do dvou 

rychlostních a tří zkušenostních kategorií. Cílem práce je zjistit zaprvé, zda existují rozdíly 

v délce časového posuvu v závislosti na rychlosti vstupního projevu, a zadruhé, jak se 

délka časového posuvu mění v závislosti na úrovni zkušeností tlumočníků.  

 Hlavní zjištění práce jsou následující: Zaprvé, vyšší rychlost vstupního projevu 

vede průměrně ke kratšímu časovému posuvu než optimální rychlost projevu; tento závěr 

se však již nepotvrdil uvnitř kategorie profesionálních tlumočníků, na jejichž délku 

časového posuvu nemá rychlost projevu vliv. Zadruhé, úroveň zkušeností tlumočníka 

ovlivňuje délku časového posuvu jednoznačněji než rychlost projevu: čím jsou kabinoví 

tlumočníci zkušenější, tím kratší mají v průměru při tlumočení časový posuv. 

Při vyhodnocování výsledků se potvrdil intuitivní předpoklad, že čím jsou tlumočníci 

méně zkušení, tím méně je jejich tlumočení úplné a syntakticky koherentní, a tím méně 

efektivně také využívají mezivětných pauz řečníka k tlumočení; větší redukce oproti 

originálu pak u nezkušených tlumočníků nastává především u rychlých projevů, což může 

být jedním z aspektů vysvětlujících jejich kratší časový posuv u rychlejších projevů. V této 

práci byla dále provedena doplňková analýza výkonů profesionálů za účelem vyloučení 

zkreslení výsledků zařazením projevů od nerodilých mluvčích; vyplynulo z ní, že to, zda 

je řečník rodilý či nerodilý mluvčí angličtiny, nemá na délku EVS profesionálů velký vliv.  

Klíčová slova  

Simultánní tlumočení, časový posuv, décalage, ear-voice-span (EVS), rychlost projevu 

v simultánním tlumočení, zkušenosti tlumočníka, pokročilost tlumočníka, analýza výkonů 

tlumočníků Evropského parlamentu, analýza výkonů tlumočníků České televize. 

 

 



 

 

Abstract 

The present thesis addresses the issue of the impact of two independent variables – speech 

rate and interpreters’ experience – on the length of time lag in simultaneous interpreting 

from English to Czech. Time lag, or ear-voice-span (EVS), in simultaneous interpreting 

is the time difference between the input in source language and the output in target 

language. The study comprises of two parts. The first, theoretical part summarises the 

current state of research on the subject. The second, empirical part compares the average 

EVS in excerpts of sixty simultaneous interpreting renditions uttered by forty-nine subjects 

divided into two speech rate categories and three experiential categories. The aim is to find 

out, firstly, whether there are any differences in EVS length based on speech rate, and, 

secondly, how the interpreters’ level of experience influences their EVS length.   

 The first main finding is that a higher speech rate leads, on average, to a shorter 

EVS than an optimal speech rate; this does not, however, apply in the case of professional 

interpreters – their EVS length is not affected by speech rate. The second main finding 

is that the interpreters’ level of experience influences EVS length significantly: the more 

experienced the subjects, the shorter their EVS on average. While evaluating the results 

of the study, an intuitive premise has been confirmed – that the less experienced the 

interprets, the less complete and syntactically coherent their renditions, and also the less 

effective their filling of speakers’ intra-sentence pauses with interpreting. A higher degree 

of reduction compared to the original speech was apparent mainly at higher speech rates, 

which could explain why less experienced booth interpreters have a shorter EVS at higher 

speech rates. Additional analysis of professional interpreters’ renditions has been 

conducted in this study in order to rule out contamination of the results due to the inclusion 

of speeches by non-native English speakers; the outcome showed that whether the speaker 

is native or non-native does not influence the interpreters’ EVS length in any significant 

way. 

Key words 

Simultaneous interpreting, time lag, décalage, ear-voice-span (EVS), speech rate 

in simultaneous interpreting, interpreters’ experience, interpreters’ proficiency level, 

performance analysis of the European parliament interpreters, performance analysis 

of Czech national TV interpreters. 
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Úvod 

Simultánní tlumočení je komplexní a kognitivně náročná aktivita, na jejíž vykonávání 

se kabinoví tlumočníci připravují mnohaletým systematickým a vytrvalým tréninkem, 

během něhož si osvojují celou řadu dovedností. Jednou z mnoha tlumočnických 

dovedností, která se výrazně zlepšuje s tlumočnickým tréninkem, je schopnost kvalitně 

rozdělit pozornost. Během simultánního tlumočení totiž souběžně probíhají dvě řečové 

operace: zaprvé poslech projevu ve vstupním jazyce, a za druhé mluvení v jazyce cílovém. 

Souběh těchto dvou činností se někdy označuje jako absolutní simultánnost.  

Kromě simultánnosti absolutní existuje také simultánnost relativní, což je označení 

trefně vystihující, že ekvivalent originálu v simultánním tlumočení nezaznívá souběžně 

s originálem, nýbrž s několikasekundovým zpožděním. Toto zpoždění se nazývá časový 

posuv, décalage, nebo také EVS z anglického ear-voice span a jedná se o rozdíl mezi 

vstupem ve zdrojovém jazyce a výstupem v jazyce cílovém, který mívá délku zpravidla 

několika sekund. Časový posuv se považuje za proměnnou, která ovlivňuje proces 

dosažení kvalitního tlumočnického výkonu.  

Tato studie se zabývá vlivem úrovně zkušeností tlumočníků a dále rychlosti 

vstupního projevu na délku časového posuvu tlumočníků. Vliv těchto dvou nezávislých 

proměnných na délku EVS zkoumá na anglicko-českém materiálu. Práce je rozdělena 

do dvou částí: v první, teoretické části je shrnut současný stav výzkumu o časovém posuvu, 

rychlosti projevu a vlivu zkušeností na tlumočnický výkon. Ve druhé části je představen 

empirický výzkum zkoumající délku časového posuvu u probandů rozdělených do tří 

zkušenostních kategorií: začátečníků, čerstvých absolventů oboru tlumočnictví, 

a profesionálních tlumočníků. Tyto tři skupiny subjektů tlumočí dohromady šedesát 

různých vstupních projevů rozdělených do dvou rychlostních kategorií. Délky časového 

posuvu v pasážích těchto projevů jsou v práci změřeny ve speciálním programu a jsou 

z nich vyvozeny závěry o typických tendencích v délce časového posuvu, pozorovatelných 

na obou rychlostních a všech třech zkušenostních kategoriích.  
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A. Teoretická část 

 

1. Simultánní tlumočení a jeho specifika 

1.1. Humanitní vs. přírodovědecký směr v teorii a výzkumu ST 

Teoretikové simultánního tlumočení se přes dílčí rozdíly v chápání procesu této kognitivně 

náročné a mentálně specifické činnosti shodují, že se jedná o činnost sestávající ze tří fází; 

jsou jimi zaprvé aktivní poslech originálu ve výchozím jazyce a jeho analýza, zadruhé 

zpracování vyslechnuté informace a její uložení do operativní paměti, a za třetí produkce 

v cílovém jazyce tak, aby byla zachována funkčně komunikativní ekvivalence projevu 

(Čeňková, 2008:29). Po dlouhou dobu teorii tlumočení dominovala tzv. interpretativní 

teorie neboli teorie smyslu, vzniknuvší v sedmdesátých letech minulého století na ESITu 

v Paříži kolem Danici Seleskovitchové. Ta považuje za stěžejní fázi simultánního 

tlumočení deverbalizaci vyslechnuté informace, tedy cílené zapomenutí jazykové formy 

originálu. Tlumočník podle této teorie nepřevádí jednotlivá slova, která slyšel v originále, 

nýbrž smysl sdělení (Op. cit.: 29; 49-51). Hlavní kritik teorie smyslu, Daniel Gile, jí vyčítá, 

že se jakožto hlavní představitelka tzv. humanitního směru ve výzkumu ST neopírá 

o empirický výzkum a nebere v potaz poznatky z příbuzných vědních disciplín (Op. cit.: 

29;50; Gile, 2009:252). 

 V opozici k humanitnímu směru stojí ve výzkumu simultánního tlumočení směr 

přírodovědecký, za jehož hlavní představitelku můžeme považovat Barboru Moser-

Mercerovou a dále pak Daniela Gila. Tento směr si klade za cíl za pomoci 

interdisciplinárního přístupu (spoluprací s obory jako jsou kognitivní psychologie, textová 

lingvistika, neurologie a další) formulovat hypotézy a za pomoci kvantitativních metod je 

ověřovat či vyvracet. Je tedy proti intuitivní formulaci teorií bez empiricky podloženého 

základu (Čeňková, 2008: 29; 50). Tento směr nemá jednu nosnou teorii, tak, jako 

humanitní směr má teorii smyslu. Za významný a v oboru všeobecně uznávaný teoretický 

model pocházející z této školy však můžeme označit model úsilí Danieala Gila a v rámci 

něj zformulovanou hypotézu, již bychom z anglického „tightrope hypothesis“ mohli volně 

přeložit jako hypotézu o provazochodectví. Podle ní tlumočníci nejčastěji pracují blízko 

úrovně přehlcení své pracovní kapacity, podobně jako provazochodec balancuje na laně 

(Gile, 2009: 182-190; 1999). I Gilovi by se dalo vytknout, že jeho model úsilí byl 

formulován bez hlubšího empirického základu. My se však domníváme, že v oboru 
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na pomezí mezi humanitními a exaktními vědami, jakým je teorie tlumočení, by se s touto 

mírou skepse dala odsoudit prakticky každá zformulovaná teorie a obor by stál na mrtvém 

bodě. Například hypotéza o provazochodectví byla od svého zformulování v devadesátých 

letech minulého století předmětem několika výzkumů (srov. např. Gile, 1999). Ačkoliv, 

jak Gile sám přiznává, není vyloučené, že v některých případech je neplatná (Op. cit.: 157), 

my ji i celý Gilův model úsilí, z něhož vyplývá, budeme v této práci považovat 

za relevantní.  

 

1.2. Gilův model úsilí 

Základem Gilova modelu úsilí, nastiňujícího mentální procesy probíhající během 

tlumočení v hlavě tlumočníka, je předpoklad, že k dosažení kvalitního výkonu musí mít 

tlumočník po celou dobu tlumočení k dispozici dostatek pracovní kapacity (Gile, 

2009:170). Podle Gila lze ST chápat jako proces sestávající ze tří hlavních a jednoho 

vedlejšího úsilí, z nichž každé zabírá část omezené pracovní kapacity tlumočníka; 

konkrétně se jedná o úsilí poslechu a analýzy, úsilí krátkodobé paměti, úsilí produkce textu, 

a úsilí koordinace, které odpovídá energii vynaložené na koordinaci tří výše zmíněných 

(hlavních) úsilí. Aby tlumočení proběhlo hladce, nároky na celkovou pracovní kapacitu 

nesmí být vyšší než celková dostupná pracovní kapacita tlumočníka, a zároveň by nároky 

na každou dílčí pracovní kapacitu neměly převyšovat pracovní kapacitu dostupnou 

pro dané úsilí. V případě nesplnění první podmínky dochází k přehlcení a důsledkem toho 

ke zhoršení kvality tlumočnického výkonu. Nesprávné rozdělení dílčích pracovních 

kapacit pro jednotlivá úsilí pak může vést k tzv. individuálnímu deficitu či 

k tzv. deficitnímu řetězci, v jehož důsledku se problém projeví nikoliv v problematickém 

úseku, ale v úseku následujícím (Gile, 2009: 167-190).  

 Jako jednu z příčin přehlcení pracovní kapacity tlumočníka a potažmo 

individuálního deficitu či deficitního řetězce a snížení kvality výkonu uvádí Gile případ 

rychlého a informačně hustého zdrojového projevu; ten totiž vyžaduje zpracování více 

informací za časovou jednotku a může tak klást vyšší nároky na úsilí poslechu a analýzy, 

než má tlumočník dostupné (Op. cit.: 170). Dopad rychlosti vstupního projevu na proces 

tlumočení je neznámou, která si podle nás zasluhuje další zkoumání.  
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1.3. Simultánnost absolutní a relativní 

Ač si laik možná slovo „simultánní“ ve spojení „simultánní tlumočení“ intuitivně vykládá 

jako „okamžité, souběžné překládání řečníkova projevu“, je třeba si uvědomit, že tato 

simultánnost je ve vztahu k lineárnímu charakteru projevu pouze relativní: tlumočník 

ve skutečnosti hovoří průměrně s několikasekundovým zpožděním. „Simultánní“ 

ve spojení „simultánní tlumočení“ tak odkazuje spíše k simultánnosti absolutní, označující 

souběžnost dvou kognitivních činností, a sice poslouchání a mluvení (Čeňková, 2009: 32). 

My se v této práci však budeme zabývat specifiky simultánnosti relativní, jak o ní hovoří 

například Gelij Černov (Chernov, 2004:15), a tedy fenoménem onoho zpravidla 

několikasekundového zpoždění, s nímž v simultánním tlumočení slýcháme pasáže 

promluvy v cílovém jazyce s obsahem odpovídajícím pasážím v jazyce zdrojovém. 

Tomuto jevu říkáme časový posuv a rozebereme jej podrobněji v následující kapitole.  
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2. Současný stav zkoumané problematiky 

2.1. Časový posuv (EVS) 

Jak jsme již předeslali, při simultánním tlumočení zákonitě nastává časový posuv – 

z francouzštiny známý jako décalage a z angličtiny jako ear-voice span (dále EVS) – jenž 

se definuje jako časové zpoždění mezi vstupem ve zdrojovém jazyce a výstupem v cílovém 

jazyce. EVS byl označen za proměnnou odrážející časové charakteristiky pracovní 

a kognitivní zátěže (Pöchhacker, 2004:117; Shlesingerová, 1998, in Timarová et al., 2011) 

a je v teorii tlumočení chápán jako jeden z klíčových prostředků  používaných kabinovými 

tlumočníky k zajištění úspěšného průběhu simultánního tlumočení (Čeňková, 2008:33). 

Měří se typicky od začátku věty vyřčené řečníkem do začátku tlumočení té stejné věty 

tlumočníkem. Je však možné jej měřit i jinými metodami, například od konce věty řečníka 

do konce jejího přetlumočení tlumočníkem: průkopníkem této metody je korejský 

translatolog Tae-Hyung Lee (2003). Zkoumáním časového posuvu v procesu simultánního 

tlumočení se zabývala vůbec první experimentální studie ST, provedená Oléronem 

a Nanponem již v roce 1965 (Oléron; Nanpon: 1965; Pöchhacker: 2004:33-34). Tato 

i mnoho následujících studií (např. Gerver, 1969/2002 a Goldman-Eislerová, 1972/2002; 

Pöchhacker (2004:100-185) uvádí dále studie Lederorovy a Cokelyho) se zaměřovaly 

především na kvantifikaci hodnot EVS, případně na prozkoumání vztahu časového posuvu 

a kvality tlumočení. 

 

2.1.1. Průměrná délka EVS 

Eva Panethová (1957/2002:32) ve svém výzkumu naměřila, že průměrná délka EVS při 

simultánním tlumočení se pohybuje mezi dvěma až čtyřmi sekundami. Oléron a Nanpon 

(1965/2002) uvádějí jako průměrné hodnoty EVS v různých jazykových kombinacích dvě 

až tři sekundy. Isham (1994:192-193) shrnuje předchozí studie (Cokely, 1986; Gerver, 

1976), které hovoří o průměrném EVS dvě až šest sekund. Časový posuv o mnoho delší, 

než jsou tyto běžné hodnoty, pak například podle Olérona a Nanpona (1965/2002) či Tae-

Hyung Lee (2002; 2003) vede k neuspokojivému tlumočnickému výkonu. Například 

Panethová však upozorňuje i na takové výjimky potvrzující pravidlo, jako je špičkový 

tlumočník Jean-Francois Rozan, jemuž byl při ST naměřen výrazně delší časový posuv, 

než jsou tyto průměrné hodnoty. Autorka tím poukazuje na vysokou individuálnost této 

proměnné v procesu ST (Paneth, 1957/2002:34).  
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2.1.2. Délka EVS v závislosti na úkonu 

Po studiích zaměřených na pouhé měření hodnot EVS (a tedy zmapování jeho délky) 

následovaly výzkumy zaměřující se na kognitivní činnost související s časovým posuvem: 

srovnávaly například rozdíl v EVS při shadowingu a při ST; při jednojazyčném 

a klasickém dvojjazyčném ST; a také rozdíl v EVS v simultánním tlumočení laiků 

a profesionálních tlumočníků. Jednalo se, jak uvádí Pöchhacker (2004:100-185), o studie 

Treismanové (1965); Andersonové (1994); Gervera (1969/2002) a Moserové (1978). 

Výsledky Moserové vrhly světlo především na rozdíl v délce EVS mezi laiky 

a profesionály; pojednáme o nich v  podkapitole 2.3.3. o vlivu zkušeností na EVS. 

Z ostatních výše zmíněných studií pak konzistentně vyplynula zhruba dvojnásobná délka 

EVS při ST ve srovnání s EVS při shadowingu; Gerver (1969/2002) a Andersonová (1994) 

tento výsledek naměřili u profesionálních tlumočníků, zatímco Treismanová (1965, 

in Pöchhacker, 2004:117) u bilingvních laiků 1 . Pouze padesátiprocentní nárůst délky 

časového posuvu při simultánním tlumočení oproti pouhému mechanickému opakování 

vět ve stejném jazyce je podle nás – vzhledem ke složitosti kognitivního procesu, jakým je 

ST – neočekávaně nízký.  

S tím souvisí ještě jeden závěr vyplývající ze studie Andersonové (1994:110-118): 

srovnávala EVS u klasického dvojjazyčného ST, u jednojazyčného ST (tedy reformulace 

originálu ve stejném jazyce) a u shadowingu. Hodnoty EVS, jež naměřila 

u jednojazyčného ST, byly jen zanedbatelně nižší než hodnoty naměřené u dvojjazyčného 

ST. EVS u shadowingu pak byl, jak jsme již zmínili, zhruba o polovinu kratší než 

u jednojazyčného a klasického ST. Andersonová touto studií vyvrátila existenci jednoho 

často postulovaného stádia v procesu ST, a sice přepínání mezi jazyky – respektive 

nevyvrátila-li přímo jeho existenci, vyvrátila to, že jsou na něj kladeny dodatečné časové 

nároky. Z jejího experimentu vyplývá, že zpoždění oproti originálu nezpůsobovalo 

přepínání mezi dvěma jazyky, nýbrž téměř výhradně proces reformulace myšlenek. Tyto 

závěry podle nás poukazují na velmi složité a dosud ne úplně objasněné kognitivní procesy 

související s EVS při ST, které si zasluhují další výzkum. 

 

                                                 
1 U Treismanové byl rozdíl o něco málo menší než dvojnásobný. 
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2.1.3. České závěrečné práce o EVS 

Na Ústavu translatologie FF UK zatím vznikly dvě magisterské diplomové práce, které se 

zabývaly časovým posuvem. Konkrétněji se zaměřily na zkoumání závislosti časového 

posuvu na typu textu. Byly to práce Ivany Pavlíčkové (2004) a Květy Podhajské (2007). 

První zmíněná práce byla empiricko-teoretickou studií provedenou na francouzsko-

českém materiálu a zkoumala časový posuv u šesti pokročilých studentů tlumočnictví 

a u tří profesionálních tlumočníků. Druhá práce, empiricko-teoretická studie provedená 

na anglicko-českém materiálu, na práci Pavlíčkové záměrně navázala částečnou replikací 

a rozšířením vzorku probandů na dvanáct studentů. Kladla si za cíl ověřit platnost hypotézy 

vyslovené první prací také na jinojazyčném materiálu a dále rozšířit poznatky o EVS 

do více jazykových kombinací. Hypotézou obou prací bylo, že u připraveného (tedy ne 

spontánně proneseného) typu projevu mají tlumočníci kratší časový posuv než u projevu 

spontánního. Obě autorky tuto hypotézu ve svém výzkumu potvrdily; dokázaly tak, že 

délka EVS se mění v závislosti na typu vstupního projevu, a že zabývat se 

charakteristikami vstupního projevu je ve výzkumu EVS relevantní. Rozeberme nyní 

dosavadní poznatky o jiné charakteristice vstupního projevu, a sice rychlosti, a jejím vlivu 

nejdříve na ST obecně, a posléze konkrétněji na délku časového posuvu. 

 

2.2. Rychlost projevu a její vliv na ST  

V této práci se vzhledem k charakteru testovaného materiálu, kterým je tlumočení 

z angličtiny do češtiny, budeme zabývat pouze otázkou rychlosti zdrojového projevu 

v anglickém jazyce. Rychlost vstupního projevu v ST budeme v průběhu celé práce udávat 

výhradně v jednotce sl/min, tedy „slov za minutu“ (z anglického wpm, „words per 

minute“). 

 

2.2.1. Klasifikace rychlostí projevů pro ST 

Jak upozorňuje Alma Vančurová, zabýváme-li se rychlostí projevu v souvislosti 

se simultánním tlumočením, musíme pracovat s jinou škálou, než jakou je „normální“ 

klasifikace rychlosti formálních projevů určených pro přímý poslech. Jednu z takových 

„normálních“ škál nabízí Rivers, který označuje anglický projev o rychlosti pod 130 sl/min 

jako pomalý, projev o tempu 130-160 sl/min jako středně pomalý, projev vyřčený tempem 

160-220 sl/min jako průměrně rychlý, z čehož projev do 190 sl/min je podle něj středně 
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rychlý a projev rychlejší než 220 sl/min rychlý (Rivers, 1981, in Vančurová, 2013:91). 

Pro lepší představu o typech projevu a jejich rychlostech dodejme, že zprávy na BBC jsou 

vysílány průměrnou rychlostí 140 sl/min (Changsuan, 2010:21) a audioknihy 

se v angličtině typicky nahrávají rychlostí 150-160 sl/min, při níž jsou lidé pohodlně 

schopni vyslovovat i poslouchat slova (Williams, 1998).  

Tato „normální“ škála je však pro účely praxe simultánního tlumočení a potažmo i pro 

výzkum ST nasazena příliš vysoko; jak totiž píše Gile (2009: 192), takto rychlé projevy 

při ST představují vyšší nároky na pracovní kapacitu, neboť tlumočník musí za krátkou 

časovou jednotku zpracovat větší množství informací. Pro simultánní tlumočení se 

za optimální tempo oralizovaného (tedy nikoli čteného) anglického projevu, umožňující 

kvalitní tlumočnický výkon, považuje tempo 100-120 sl/min (Gerver, 1969/2002; 

Seleskovitchová, 1978, in Changshuan, 2010:20; Pöchhacker: 2004:129-130). 

Pro recitovaný či čtený projev, jenž postrádá redundantní prvky a hezitace charakteristické 

pro spontánní formální projevy, je podle Ledererové optimální rychlost pro ST pouhých 

100 sl/min (Ledererová, 1981, in Changshuan, 2010:20). Podobně mezinárodní asociace 

konferenčních tlumočníků (AIIC) vnímá u čtených a informačně hustých originálů jindy 

naprosto přijatelné tempo 100-120 sl/min již za problematické. Tempo 140 sl/min pak 

AIIC považuje za rychlé již bez ohledu na hustotu projevu (AIIC, 1999, in Op. cit.).  

 

2.2.2. Kvalita a úplnost tlumočení v závislosti na rychlosti projevu 

Miriam Shlesingerová (2003) provedla experiment zaměřený na ztrátu informací 

v závislosti na rychlosti projevu. Šestnácti profesionálním tlumočníkům, tlumočícím 

z jazyka B do jazyka A, dala přetlumočit šest pro experiment speciálně vytvořených 

projevů přednesených dvěma různými rychlostmi: jednak optimálním tempem 120 sl/min, 

a jednak tempem rychlým, 140 sl/min. Všechny tyto projevy dohromady obsahovaly 

180 řetězců čtyř „modifikátorů“, konkrétněji čtyř adjektiv stojících před podstatným 

jménem a modifikujících jeho význam. Autorka sledovala, kolik z těchto adjektiv bude 

přetlumočeno při převodu z angličtiny do hebrejštiny, tedy z jazyka, kde adjektivum 

rozvíjející substantivum stojí před ním, do jazyka, kde naopak adjektiva stojí ve větě 

za substantivy (a musejí tak být déle udrženy v tlumočníkově pracovní paměti). Míra 

zachování těchto adjektiv byla poněkud překvapivě konzistentně (i když ne kvantitativně 

významně) vyšší u rychlých projevů (Shlesingerová, 2003).  
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Tyto výsledky (jakkoli i podle autorky samotné málo kvantitativně významné) se 

podle nás dají interpretovat následovně: U rychlého projevu (140 sl/min) byl řetězec 

adjektiv v originále vyřčen rychleji, a kladl tak časově „kratší“ (a tedy menší) nároky jak 

na úsilí poslechu a analýzy, tak především na úsilí krátkodobé paměti. Menší nápor 

na pracovní paměť tak vedl k větší volné kapacitě na produkci a v důsledku umožnil o něco 

málo vyšší míru zachování původních adjektiv, než u obsahově stejného projevu 

předneseného standardním tempem (120 sl/min).  

Větší úplnost informací v situaci, v níž by se intuitivně (například podle Gilova 

modelu úsilí) dalo předpokládat naopak přehlcení tlumočníkovy pracovní kapacity 

způsobené vysokou rychlostí projevu a v konečném důsledku úplnost menší, je podle nás 

velice zajímavý výsledek; upozorňuje na kontroverzi, která si zasluhuje další zkoumání. 

Výsledek Schlesingerové navíc podle nás podporují podobně ojedinělé závěry korejského 

výzkumníka Tae-Hyung Lee (2002; 2003:49), a sice že nadstandardní rychlosti projevu 

umožňují rychlejší přetlumočení jednotky smyslu – jednou takovou jednotkou by v případě 

výzkumu Schlesingerové bylo právě substantivum se čtyřmi rozvíjejícími adjektivy – a to 

díky tomu, že jsou tyto jednotky při vysoké rychlosti také rychleji celé k dispozici. Lee jde 

ve svém tvrzení ještě dál a argumentuje, že v důsledku toho se při rychlejších projevech 

zkracuje délka časového posuvu tlumočníka.  

 

2.2.3. Rychlost projevu a délka EVS 

To nás přivádí k porovnání dostupné literatury o vztahu rychlosti projevu a délky EVS. 

Ve výzkumu převládá názor, že mluví-li řečník rychleji, než je pro tlumočníka pohodlné, 

vede to k prodloužení EVS a snížení přesnosti (Barik, 1973; Gerver, 1969/2002). Jak jsme 

však předeslali, korejský translatolog Lee zabývající se časovým posuvem uvádí, že EVS 

se při rychlém originále naopak zkracuje, a to proto, že tlumočník má díky rychlejšímu 

tempu řečníka celou myšlenku rychleji k dispozici, rychleji ji zanalyzuje, a může ji tedy i 

rychleji začít tlumočit (Lee, 2002; Lee, 2003:49).  

Tato kontroverze bude jistě alespoň částečně způsobena syntaktickými specifiky 

zkoumané jazykové kombinace – Barik ke svému závěru dospěl na základě měření EVS 

na anglicko-francouzském materiálu, zatímco Lee měřil TTS na materiálu anglicko-

korejském. Leeovy výsledky, tedy rychlejší „vypořádání se“ tlumočníka s převodem 

myšlenky z angličtiny do korejštiny díky rychlejšímu tempu zdrojového textu, dále nejsou 
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nijak vztaženy ke kvalitě tohoto rychlejšího přetlumočení. Je tedy otázka, zda v tomto 

případě zůstává platné tvrzení Daniela Gila (2009:193), že jsou-li zdrojový a cílový jazyk 

při ST syntakticky velmi odlišné (což o angličtině a korejštině bezesporu platí), dochází 

k přehlcení tlumočníkovy kapacity a v důsledku toho i k poklesu kvality výkonu. 

Protichůdné závěry Barika a Lee ohledně vztahu rychlosti zdrojového textu a délky EVS 

si však podle nás jednoznačně zasluhují další analýzu. 

Abychom ale nepřecenili důležitost vlivu faktoru rychlosti projevu na délku EVS, je 

třeba dodat, že například podle Černova je délka časového posuvu rychlostí projevu 

ovlivňována poměrně málo. Mnohem více podle něj EVS závisí na zkušenostech 

tlumočníka (Chernov, 2004:15). Nyní se proto zaměříme nejdříve na to, jaký mají 

zkušenosti tlumočníka vliv na ST obecně, a poté na to, jak se podle dosavadního výzkumu 

podepisují na délce EVS.  

 

2.3. Zkušenosti tlumočníka a jejich vliv na ST 

Podle Mika Dillingera (1994) existují v teorii tlumočení zabývající se vlivem zkušeností 

na průběh ST dva protichůdné pohledy: první, převažující, tvrdí, že pro to, aby se jedinec 

stal dobrým tlumočníkem, mu nestačí pouze to, že perfektně ovládá druhý jazyk (Dillinger 

pro popis takového člověka používá adjektivum „bilingvní“ v obecnějším slova smyslu). 

Podle tohoto myšlenkového tábora laici ani studenti na začátku tlumočnického výcviku 

nenaplňují modely pozorovatelné na profesionálech, a při ST nepoužívají stejné strategie 

jako profesionálové; mezi zastánce tohoto pohledu se řadí například Gerver (1976, in 

Dillinger, 1994:155) či Moserová (1978). Výsada profesionálních tlumočníků podle 

Moser-Mercerové (1997, in Vančurová, 2013:87) spočívá konkrétněji v tom, že používají 

jiné strategie než začátečníci, například umějí lépe rozdělovat pozornost. Opačný 

myšlenkový tábor zabývající se vlivem zkušeností na výkon tlumočníka tvrdí, že 

dovednosti nutné pro překlad a především pak pro tlumočení jsou přirozeným důsledkem 

bilingvismu. Zastánci tohoto tábora tak popírají jakkoli systematickou odlišnost strategií, 

či způsobů, jak tlumočení uchopují začátečníci (či dokonce laici) a profesionálové – 

veškeré rozdíly vidí jako pouhé idiosynkrazie (srov. Harris; Sherwood, 1978, in Dillinger, 

1994:156; Longley 1978:47, in Op. cit.).  
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2.3.1. Úspěšnost tlumočení jako přirozený důsledek bilingvismu  

Dillinger realizoval výzkum, kterým chtěl dilema mezi těmito dvěma protichůdnými 

pohledy vyřešit: na osmi profesionálních tlumočnících a osmi bilingvních studentech 

studujících jiné obory než tlumočnictví testoval, s jakou mírou chybovosti budou 

simultánně tlumočit, a jak dobře si po tlumočení projevu budou pamatovat jeho obsah. 

Dospěl k závěru, že profesionální tlumočníci si v těchto úkolech vedli jen o sedmnáct 

procent lépe než laici. Tento rozdíl považuje za kvantitativně málo významný a na základě 

zpětné analýzy porozumění a zpracování textu u obou cílových skupin dochází k závěru, 

že se nejedná o získanou schopnost, nýbrž o dovednost jedince přirozeně plynoucí z jeho 

bilingvismu. Na základě těchto závěrů pak razí například názor, že zdaleka není třeba, aby 

tlumočníci procházeli dlouhým formálním tréninkem (Op. cit.). Tyto ojedinělé výsledky 

Dillingerovy studie jednoznačně považujeme za zajímavé. Přesto se však nemůžeme plně 

ztotožnit s jeho závěrem, že o sedmnáct procent větší úspěšnost profesionálů je 

kvantitativně bezvýznamný výsledek, který by smazával rozdíly mezi trénovanými 

tlumočníky a laiky či začátečníky. 

 

2.3.2. Úspěšnost tlumočení jako důsledek tréninku 

V opozici k Dillingerově kontroverzní studii stojí velmi často citovaná studie Henriho 

Barika (1973), jejíž závěry o délce EVS jsme zmiňovali v podkapitole o rychlosti 

zdrojového textu (Barik v ní vysledoval, že čím je rychlejší originál, tím mají tlumočníci 

delší EVS a tlumočí s menší přesností). Nyní nás však zajímá, co Barik zjistil v souvislosti 

se zkušenostmi: subjekty v jeho výzkumu byli dva profesionální konferenční tlumočníci, 

dva čerství absolventi oboru tlumočnictví a dva bilingvní subjekty bez předchozí 

zkušenosti se simultánním tlumočením. Všem šesti účastníkům výzkumu dal Barik 

obousměrně přetlumočit za prvé spontánní, nepřipravený text, za druhé polopřipravený 

text, za třetí připravený, oralizovaný text a nakonec článek, tedy text čtený.  

 Dospěl k několika závěrům vypovídajícím o rozdílech mezi třemi zkoumanými 

dvojicemi. Prvním, nikoli překvapivým závěrem, bylo, že ze všech tří dvojic dělali nejvíce 

chyb, vynechávek, a nejdoslovněji tlumočili laici; dvojice čerstvých absolventů 

tlumočnictví se pak výše zmíněných chyb dopouštěla více, než dvojice profesionálních 

tlumočníků. Tato korelace se projevila bez ohledu na typ textu. Toto pozorování podle nás 

svědčí o obecně uznávaném faktu, že pro kvalitní tlumočnický výkon je nezbytná odborná 



21 

 

průprava následovaná dlouholetou praxí. Vyplynou-li však z naší práce, jež bude zkoumat 

časový posuv u tří zkušenostních kategorií tlumočníků,  jakékoli konzistentní závěry o 

délce EVS, bude rozhodně zajímavé připomenout si, zda byly ve shodě s tezí Mika 

Dillingera, či naopak Henriho Barika. 

 

2.3.3. Zkušenosti tlumočníka a délka EVS 

Jak jsme již zmínili, podle Černova (2004:15) délka EVS závisí ze všech proměnných 

nejvíce právě na úrovni profesionality tlumočníka a jeho míře osvojení tlumočnických 

dovedností a strategií. Podobně i Daniel Gile osvojení si dovednosti regulace EVS 

označuje za pravděpodobně nejvýrazněji se zlepšující dovednost plynoucí 

z tlumočnického tréninku. Zároveň však upozorňuje, že ohledně optimální dálky EVS 

neexistuje žádná obecně platná teorie, která by se dala aplikovat při výuce tlumočení 

(Gile, 2009:204-205).  

Dále jsme se zmínili, že Moserová ve svém výzkumu (1978) měřila EVS 

při shadowingu a při simultánním tlumočení, a to jednak u profesionálních tlumočníků 

a jednak u kontrolní skupiny laiků. Její výsledky ukázaly zaprvé, že rozdíly v hodnotách 

EVS mezi těmito dvěma skupinami při shadowingu byly téměř zanedbatelné; a zadruhé, 

že rozdíly v EVS mezi oběma testovanými skupinami při výkonu simultánního tlumočení 

byly podstatné: laici měli EVS výrazně delší než profesionální tlumočníci, kteří měli 

časový posuv nejen kratší, ale také stabilnější. Dospěla tak k závěru, že shadowing klade 

výrazně nižší nároky na zpracovávání smyslu (Moserová, 1978). My si však dovolíme 

zformulovat ještě jeden z jejích výsledků vyplývající závěr: druhý zmíněný výsledek 

Moserové implikuje, že na délku EVS má vliv tlumočnická průprava.  

Závěry Moserové, poukazující na delší EVS při ST u laiků než u profesionálních 

tlumočníků, by logicky napovídaly, že také studenti tlumočnictví (kteří stojí někde na půli 

cesty mezi laiky a profesionály) budou mít EVS delší než profesionální tlumočníci 

po mnoha letech praxe. Pro takovou hypotézu by hovořily i závěry plynoucí z výzkumu 

provedeného v příbuzném oboru – teorii překladu – srovnávajícího tentokrát studenty 

a profesionály. Autorky Timarová, Dragsted, a Hansen (2011) zkoumaly vývoj veličiny 

vyjadřující časový posuv u překladu výrazu, tzv. eye-key span (dále EKS), jednak 

u studentů překladatelství, a jednak u profesionálních překladatelů. EKS měřily za pomoci 

dvou metod. Jednalo se o tzv. eye-tracking neboli sledování pohybů očí 
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po monitoru, a tzv. key-logging neboli monitorování úhozů na klávesnici. Autorky 

kombinací těchto metod dospěly mimo jiné k závěru, že EKS je delší u studentů 

překladatelství nežli u zkušených překladatelů. Výsledek připisují tomu, že studenti 

vynaloží delší čas a větší úsilí na formulaci významu a přepínání mezi 

porozuměním  a produkcí (Op. cit.: 144).   

Nakonec zmiňme, že také z výzkumu provedeného Timarovou (2012) nikoliv 

na studentech tlumočnictví a profesionálních tlumočnících, nýbrž na profesionálních 

tlumočnících s velkým rozpětím praxe, vyplynulo, že tlumočníci s delší praxí mají EVS 

kratší a méně kolísavý (Op. cit.: 104). Závěry ze studií Timarová; Dragsted; Hansen (2011) 

a Timarová (2012) podle nás, podobně jako závěry z výzkumu Moserové (1978), 

ponoukají k potvrzení či vyvrácení hypotézy, že EVS bude u tlumočníků-začátečníků 

delší, nežli u profesionálních tlumočníků. 

 

2.4. Shrnutí 

Délka EVS je veličina ovlivňovaná celou řadou faktorů. Dvě proměnné, které se však 

v dosavadních výzkumech vyskytují opakovaně a jejichž vliv na EVS by podle nás bylo 

velmi užitečné dále osvětlit, jsou rychlost vstupního projevu a zkušenosti tlumočníka. Obě 

tyto proměnné mají navíc tu výhodu, že udávají poměrně jasná kritéria výběru materiálu 

i subjektů k výzkumu: rychlost projevu je veličina snadno změřitelná a míra zkušeností 

tlumočníka je veličina také snadno kvantifikovatelná, zvláště máme-li přístup k subjektům 

z řad studentů a čerstvých absolventů ÚTRL, o nichž můžeme přesně zjistit, kolik za sebou 

mají semestrů tréninku ST či let praxe z terénu.  
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B. Empirická část: Studie na anglicko-českém materiálu 
 

3. Výzkumné otázky 

V této diplomové práci si položíme dvě hlavní výzkumné otázky, které budeme zkoumat 

na anglicko-českém materiálu. Zaprvé: jsou nějaké rozdíly v délce EVS v závislosti 

na rychlosti vstupního projevu, a pokud ano, jaké? A zadruhé: existují v délce EVS rozdíly 

v závislosti na zkušenostech tlumočníků? 

3.1. Vliv rychlosti vstupního projevu na EVS 

Jmenovitě se zaměříme na následující podotázky: potvrdí se u optimálně rychlých projevů 

tlumočených probandy v této studii obecně rozšířená představa o empiricky pozorované 

délce EVS okolo 2-6 sekund (Panethová, 1957/2002:32; Oléron a Nanpon, 1965/2002; 

Gerver, 1976, in Isham, 1994:192-193)? Povedou rychlé zdrojové projevy přetlumočené 

probandy v této studii ke zkrácení, či naopak k prodloužení EVS oproti optimálně rychlým 

projevům, jinými slovy: potvrdí se závěry Lee (2003), či závěry Gervera (1969/2002) 

a Barika (1973)? Nabízejí se i některé otázky, které s EVS souvisejí jenom nepřímo, 

protože mohou směřovat k plnohodnotnější interpretaci naměřených výsledků, například: 

může na rychlosti projevu nějak záviset také míra redukce slov oproti řečníkovi? Pokud 

ano, potvrdí se hypotéza Gila (2009), že v důsledku většího náporu na pracovní kapacitu 

nastane u rychlých projevů větší redukce, nebo závěry Shlesingerové (2003), že rychlé 

tempo povede naopak k větší míře retence?  

 

3.2. Vliv zkušeností tlumočníka na EVS 

Konkrétně se zaměříme na podotázky jako: budou v hodnotách EVS u optimálních a/nebo 

rychlých projevů pozorovatelné nějaké rozdíly mezi skupinami zaprvé začínajících 

studentů oboru tlumočnictví, zadruhé čerstvých absolventů oboru tlumočnictví, a zatřetí 

profesionálních tlumočníků? Jinými slovy, potvrdí se u obou rychlostních kategorií závěry 

Timarové (2012) a Timarové et al. (2011) o obecně delším EVS u méně zkušených 

tlumočníků? A nakonec otázka směřující k interpretaci naměřených hodnot EVS: bude 

míra redukce slov oproti řečníkovi nějak záviset také na zkušenostech tlumočníků? 
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4. Metoda 

Pro lepší orientaci v této kapitole i celé empirické části práce na jejím začátku uvedeme 

stručnou přehledovou tabulku zkušenostních a rychlostních kategorií zavedených v této 

práci, kolik tlumočnických výkonů jsme v každé z nich analyzovali, a jaké pro ně 

v přílohách používáme zkratky (kódy). 

Tabulka 1: Přehled zavedených kategorií, jejich zkratek a počtů tlumočení 

  Optimálně rychlé projevy (O) Rychlé projevy (R) 

Začátečníci (Z) (ZO): 10 tlumočení (ZR): 10 tlumočení 

Absolventi (A) (AO): 10 tlumočení (AR): 10 tlumočení 

Profesionálové (P) (PO): 10 tlumočení (PR): 10 tlumočení 

 

4.1. Materiály 

V této práci bylo použito a analyzováno šedesát nahrávek tlumočení: Dvacet šest z nich 

nám bylo poskytnuto výzkumnicemi, které je nahrávaly v rámci výzkumu ke svým 

diplomovým pracem (Timarová, 2003; Flanderová, 2014). Dalších patnáct byly nahrávky 

studentů Jany Rejškové, které nechala zdigitalizovat a poskytla nám k analýze Šárka 

Timarová. Zbylých devatenáct nahrávek jsme stáhli  či nahráli z webu Evropského 

parlamentu a z archivu České televize. 41 nahrávek tedy bylo pořízeno v laboratorních 

podmínkách a zbylých 19 pocházelo z autentických tlumočnických situací. Mnoho 

z projevů (konkrétně projevy tlumočené studenty a čerstvými absolventy ÚTRL) jsme měli 

k dispozici ve více přetlumočeních, celkový počet různých vstupních projevů byl tedy 

dvacet pět. Jejich přehled, situační kontext a podmínky pořízení shrneme v přehledové 

tabulce v sekci 4.1.1. Finální výběr šedesáti nahrávek je výsledkem výběrového procesu, 

během něhož jsme desítky projevů museli vyřadit – buď na samém začátku kvůli 

nevyhovující rychlosti či subjektivní informační hustotě projevu, nebo po poslechnutí 

výkonů pro nesplnění kritéria alespoň přibližné správnosti a úplnosti tlumočení.  

Hlavním kritériem výběru projevů byla jejich rychlost, konkrétněji počet slov 

za minutu. S ohledem na klasifikace rychlostí projevů pro ST probrané v sekci 2.2.1. jsme 

si pro účely této práce stanovili následující škálu: za optimálně rychlé projevy jsme označili 

projevy do 121 sl/min. Jsme si vědomi, že většina zdrojů (Gerver, 1969/2002; 

Seleskovitchová, 1978, in Changshuan, 2010:20; Pöchhacker: 2004:129-130) jako horní 
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hranici optimálního tempa uvádí 120 sl/min, ovšem vzhledem k tomu, že náš přístup 

k projevům byl omezený, a dále k tomu, že spodní hranici rychlých projevů máme záměrně 

nastavenu výrazně výše (nad 145 sl/min), zařadili jsme do optimálně rychlé kategorie dva 

projevy o rychlosti 121 sl/min, které se nám nabízely k analýze; jsme přesvědčeni, že 

1 sl/min navíc oproti běžným klasifikacím je zanedbatelný rozdíl. Reálná škála rychlostí 

třiceti optimálně rychlých projevů použitých v tomto výzkumu se pohybuje od 94 sl/min 

do 121 sl/min. Jak jsme již naznačili, jako spodní hranici rychlých projevů jsme si záměrně 

stanovili tempo již všemi zdroji (Ledererová, 1981, in Changshuan, 2010:20) označované 

za jednoznačně vysoké pro účely ST, 145 sl/min, aby rychlostní rozdíl mezi dvěma 

zkoumanými rychlostními kategoriemi byl dostatečný. Reálná škála rychlostí třiceti 

rychlých projevů použitých v tomto výzkumu se pohybuje od 149 sl/min do 192 sl/min. 

Podle Daniela Gila (2009:192) je při posuzování objektivní rychlosti projevu třeba 

mít na paměti, že někteří řečníci sice mluví rychle, ale přitom předávají málo informací; 

v takovém případě podle něj navzdory vysoké rychlosti hustota projevu zůstává nízká. Ač 

tuto námitku uznáváme, nebylo v našich možnostech se jí v této práci do hloubky zaobírat; 

abychom ji však alespoň částečně reflektovali, pro zkoumání EVS v závislosti na rychlosti 

projevu jsme za rychlé projevy přijali jen takové, které jsme ze subjektivního hlediska 

nepovažovali za redundantní, tj. byly informačně obsažné. To, abychom do výzkumu 

nezařadili projevy naopak příliš informačně husté, například plné náročných termínů, jsme 

zaručili jednak a priori výběrem jiných než technických či specializovaných témat 

a posléze pak opět subjektivním posouzením náročnosti textu a vyřazením neadekvátně 

náročných projevů. 

Dalším původně zamýšleným kritériem výběru materiálů bylo, aby všichni použití 

řečníci byli rodilí mluvčí anglického jazyka se snadno srozumitelným přízvukem. Důvod 

byl zřejmý: aby případný přízvuk a lexikální či syntaktické neobratnosti nerodilého 

mluvčího nekladly zbytečné nároky na tlumočníkovo úsilí poslechu a analýzy a 

nezkreslovaly tak naše výsledky. Toto kritérium nebyl problém splnit v kategorii 

začátečníků ani v kategorii čerstvých absolventů – použité projevy tlumočené 

v laboratorním prostředí byly všechny namluveny rodilými mluvčími. Také v kategorii 

profesionálních tlumočníků byl k dispozici dostatek rychlých projevů pronesených 

rodilými mluvčími; avšak při výběru projevů do optimálně rychlé profesionální kategorie 

jsme narazili na problém, že tzv. optimálním tempem (tedy do 120 sl/min, v naší 
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klasifikaci dokonce do 121 sl/min), byť jej za ideální tempo pro ST označují profesní 

spolky tlumočníků jako je AIIC, ve skutečnosti mluví jen málokterý řečník.  

Na tento problém jsme narazili nejprve při hledání nahrávek na webu Evropského 

parlamentu, kde jsou k dispozici záznamy z plenárních zasedání. Na těch mají 

europoslanci ke svému vystoupení jen velmi omezený čas (často jen minutu či dvě) a tak 

je jejich mnohdy překotné tempo možná pochopitelné. (Ze všech projevů, jež jsme si 

za účelem změření rychlosti poslechli, bychom hrubým odhadem řekli, že průměrná 

rychlost projevů na plenárních zasedáních EP se pohybuje okolo 170 sl/min.) Na stejný 

problém jsme však narazili i při hledání tlumočení optimálně rychlých projevů v archivu 

pořadů České televize: mluví-li veřejně osobnosti jako prezident Barack Obama či britský 

premiér David Cameron, je to opět téměř vždy tempem vysoko nad 145 sl/min. 

V optimálně rychlé kategorii profesionálů jsme tedy po vynaložení velkého úsilí sehnali 

projevy tří rodilých mluvčích, kteří díky situačnímu kontextu projevu mluvili pomaleji.  

U zbytku, tedy sedmi ostatních mluvčích v této kategorii, jsme se museli spokojit 

s tím, že se jedná o mluvčí nerodilé. Trvali jsme však na tom, aby angličtina všech 

do výzkumu zařazených nerodilých mluvčích byla na vysoké úrovni. To, zda nerodilost 

mluvčích není faktorem znatelně ztěžujícím průběh tlumočení, jsme proto subjektivně 

posoudili z pozice studenta oboru tlumočnictví. Pokud jsme naznali, že výslovnost či 

lexikální nebo syntaktické idiosynkrazie nerodilého mluvčího pro nás byly subjektivně 

nepříjemné (jakkoli ztěžovaly porozumění), pak jsme takového řečníka vyřadili. 

Ve zkoumaném vzorku nám tak mezi nerodilými mluvčími zbyli jen takoví, kteří mají 

angličtinu na velmi vysoké úrovni, mnohdy blízkou rodilé. Namátkově se jedná o 

Skandinávce, Holanďany, Aung San Su Ťij a jiné osobnosti, které studovaly či žijí 

v anglicky mluvících zemích. 

I přes pečlivý výběr projevů a kontrolní subjektivní posouzení jejich vhodnosti 

jsme si však vědomi, že nerodilost mluvčích je faktor, který může výsledky našeho 

výzkumu lehce zkreslit. Nebylo však v našich možnostech tento fakt vykompenzovat 

například tím, že bychom do každé zkušenostní i rychlostní kategorie zařadili alespoň 

nějaké nerodilé mluvčí (u projevů z ÚTRL takové dvoustopé nahrávky pravděpodobně ani 

neexistují). Měli jsme však snahu vykompenzovat přítomnost nerodilých optimálně rychle 

mluvících mluvčích alespoň v jedné kategorii, kde to z naší pozice možné bylo: v kategorii 

rychlých projevů tlumočených profesionálními tlumočníky. I do ní jsme tedy za stejných 
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výběrových kritérií zařadili tři nerodilé mluvčí. V šesté kapitole Diskuze/Interpretace bude 

následovat doplňková analýza délky EVS profesionálů v závislosti na rodilosti 

a nerodilosti mluvčího vstupního projevu, z jejichž výsledků vyplyne, zda byly výsledky 

zařazením nerodilých mluvčích zkresleny. 

 

4.1.1. Přehled použitých projevů 

Informace o všech projevech použitých v tomto výzkumu jsou přehledně shrnuty 

v následující tabulce. Projevy jsou v ní seřazeny od nejpomalejšího k nejrychlejšímu 

a u každého z nich tabulka udává název projevu, jak se objevuje v přílohách 1 až 12 této 

práce, jeho stručný situační kontext a informaci o původu nahrávky, jeho rychlost ve sl/min 

a informaci o tom, zda tím spadá do kategorie optimálně rychlých či rychlých projevů; dále 

tabulka obsahuje informaci o rodilosti či nerodilosti mluvčího (v případě rodilých 

mluvčích se jedná o rodilé Brity, Iry, Američany a jednoho mluvčího pákistánského 

a jednoho mluvčího srí lanského původu, kteří však od malička žili ve Velké Británii, 

a o vysoké úrovni a srozumitelnosti angličtiny nerodilých mluvčích zařazených do tohoto 

výzkumu jsme pojednali v předchozí sekci); nakonec tabulka obsahuje informaci o tom, 

kolika tlumočníky s jakou úrovní zkušeností byl projev přetlumočen, a zda se tak stalo 

v laboratorním prostředí v rámci experimentu (situace označená písmenem E) či 

v autentických podmínkách při tlumočení tzv. v terénu (situace označená písmenem T). 

Tabulka 2: Přehled informací o použitých projevech 

Název 
projevu 

Situační kontext projevu 
a informace o nahrávce 

Rychlost 
(slov/min.) 

Rodilý 
mluvčí 

Kým tlumočen Exper.  
/Terén 

 
1. Optimálně rychlé projevy (O) 

 

Jordánský 

král 

Abdalláh II 

Projev jordánského krále v Evropském 

parlamentu, nahrávka z webu EP 

 

94 

 

ne 

 

1 profesionál 

 

T 

 

Vyprávění 

Nahrávka J. Rejškové používaná k 

testování dovedností studentů ÚTRL před 

započetím tréninku ST, zdigitalizováno 

Š. Timarovou 

 

97 

 

ano 

 

5 začátečníků 

 

E 

 

Postup 

Nahrávka J. Rejškové používaná k 

testování dovedností studentů ÚTRL před 

započetím tréninku ST, zdigitalizováno 

Š. Timarovou 

 

98 

 

ano 

 

5 začátečníků 

 

E 

Redingová 

vývoj EU 

Projev v rámci rozpravy na plenárním 

zasedání Evropského parlamentu, 

nahrávka z webu EP 

 

104 

 

ne 

 

1 profesionál 

 

T 

 

Ilegální 

imigrace 

Projev na konferenci tzv. berlínsko-

-budapešťského procesu konaného 1997 

 

108 

 

ano 

 

5 absolventů 

 

E 
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v Praze, nahrávka z DP Šárky Timarové 

(2003) 

Obama  

OSN 

Projev prezidenta Obamy v OSN živě 

tlumočený Českou televizí, nahrávka 

z archivu ČT 

 

112 

 

ano 

 

1 profesionál 

 

T 

Fule 

Ukrajina 

Projev europoslance Štefana Fuleho 

v Evropském parlamentu, nahrávka 

z webu EP 

 

116 

 

ne 

 

1 profesionál 

 

T 

 

Su Ťij  

ILO 

Projev Aung San Su Ťij na zasedání 

Mezinárodní organizace práce živě 

tlumočený Českou televizí, nahrávka 

z archivu ČT 

 

118 

 

ne 

 

1 profesionál 

 

T 

Královna 

Alžběta 

Projev Britské královny v Britském 

parlamentu živě tlumočený Českou 

televizí, nahrávka z archivu ČT 

 

119 

 

ano 

 

1 profesionál 

 

T 

 

Somavia 

ILO 

Projev Juana Somavii na zasedání 

Mezinárodní organizace práce živě 

tlumočený Českou televizí, nahrávka 

z archivu ČT 

 

119 

 

ne 

 

1 profesionál 

 

T 

Redingová 

rovnost 

žen a mužů 

Projev v rámci rozpravy na plenárním 

zasedání Evropského parlamentu, 

nahrávka z webu EP 

 

119 

 

ne 

 

1 profesionál 

 

T 

Torvalds 

skandál 

emise VW 

Projev v rámci rozpravy na plenárním 

zasedání Evropského parlamentu, 

nahrávka z webu EP 

 

120 

 

ne 

 

1 profesionál 

 

T 

 

Děti ulice 

Projev na setkání k problematice dětí ulice 

UNESCO, nahrávka z DP Š. Timarové 

(2003)2  

 

121 

 

ano 

 

5 absolventů 

 

E 

Bashir 

Barmští 

utečenci 

Projev v rámci rozpravy na plenárním 

zasedání Evropského parlamentu, 

nahrávka z webu EP 

 

121 

 

ano 

 

1 profesionál 

 

T 

 

2. Rychlé projevy (R) 
 

 

Obezita 

Projev č. 3590 ze Speech Repository 

(Child Obesity, part 2), nahrávka z DP 

K. Flanderové (2014) 

 

149 

 

ano 

5 začátečníků 

10 absolventů 

1 profesionál 

 

E 

Parker 

kontrola 

hranic 

Projev v rámci rozpravy na plenárním 

zasedání Evropského parlamentu, 

nahrávka z webu EP 

 

151 

 

ano 

 

1 profesionál 

 

T 

Havárie 

Columbie 

Rozhovor s kosmonautem v pořadu 

České televize Hyde Park Civilizace, 

živě tlumočený, nahrávka z archivu ČT 

 

152 

 

ano 

 

1 profesionál 

 

T 

Gerbrandy 

pašování 

zvěře 

Projev v rámci rozpravy na plenárním 

zasedání Evropského parlamentu, 

nahrávka z webu EP 

 

152 

 

ne 

 

1 profesionál 

 

T 

 

Deva ebola 

Projev v rámci rozpravy na plenárním 

zasedání Evropského parlamentu, 

nahrávka z webu EP 

 

160 

 

ano 

 

1 profesionál 

 

T 

In’t Veld 

transatlant. 

dohody 

Projev v rámci rozpravy na plenárním 

zasedání Evropského parlamentu, 

nahrávka z webu EP 

 

163 

 

ne 

 

1 profesionál 

 

T 

                                                 
2 Jak poznamenává sama Š. Timarová ve své Diplomové práce (Timarová, 2003), souhlas pro využití této 

nahrávky pro didaktické a výzkumné účely získal Daniel Gile (Gile, D.: Variability in the perception of 

fidelity in simultaneous interpretation. Hermes, 1999, č. 22, s.59-60). Text byl v minulosti využit např. 

M. Shlesingerovou k výzkumu posunů v kohezi textu (Shlesingerová, M.: Shifts in Cohesion in 

Simultaneous Interpreting. The Translator, 1995, č. 1:2, s. 193-214). 
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Obama 

masakr 

Connecticut 

Vyjádření prezidenta Obamy ke střílení 

ve škole v Connecticutu, živě tlumočené 

Českou televizí, nahrávka z archivu ČT 

 

164 

 

ano 

 

1 profesionál 

 

T 

Cameron 

parlament 

Projev premiéra Camerona v Britském 

parlamentu živě tlumočený Českou 

televizí, nahrávka z archivu ČT 

 

166 

 

ano 

 

1 profesionál 

 

T 

 

Autentický 

příspěvek 

Nahrávka J. Rejškové používaná k 

testování dovedností studentů ÚTRL před 

započetím tréninku ST, zdigitalizováno 

Š. Timarovou 

 

172 

 

ano 

 

5 začátečníků 

 

E 

Agneu 

sankce 

Projev v rámci rozpravy na plenárním 

zasedání Evropského parlamentu, 

nahrávka z webu EP 

 

172 

 

ano 

 

1 profesionál 

 

T 

Eickhout 

emise 

Projev v rámci rozpravy na plenárním 

zasedání Evropského parlamentu, 

nahrávka z webu EP 

 

192 

 

ne 

 

1 profesionál 

 

T 

 

4.2. Probandi 

Našeho výzkumu se účastnilo odhadem 49 tlumočníků3, 34 žen a 15 mužů, produkujících 

dohromady 60 různých přetlumočení některého z 25 projevů v jedné ze dvou rychlostních 

kategorií zavedených v tomto výzkumu. Jediným kritériem pro zařazení tlumočníků 

do našeho výzkumu byla úroveň jejich zkušeností. Rekrutováno bylo původně 

57 tlumočníků, osm osob jsme však museli vyřadit z důvodu nesplnění kritéria správného 

a úplného přetlumočení vybraného úseku (o němž se detailněji zmíníme dále v této 

kapitole); v důsledku toho je výsledný počet probandů o něco nižší, než jsme původně 

vzhledem k vysoké heterogenitě materiálů zamýšleli, a naměřené výsledky tak budou mít 

nepatrně nižší výpovědní hodnotu. 

Vybírali jsme zaprvé skupinu tlumočníků, již po zbytek práce budeme nazývat 

začátečníci, tedy studenty ÚTRL, kteří měli za sebou buď bakalářský stupeň oboru 

tlumočnictví, nebo první tři léta pětiletého oboru tlumočnictví. V době experimentu tedy 

byli na začátku svého prvního semestru ST, bez jakýchkoli předchozích zkušeností s ST – 

v tlumočnické kabině seděli buď poprvé v životě, nebo měli za sebou úvodní hodinu ST. 

Pět studentů z této zkušenostní kategorie bylo nahráno kolegyní Kristýnou Flanderovou 

v rámci výzkumu pro její diplomovou práci (Flanderová, 2014). Dalších deset studentů 

bylo nahráno před mnoha lety na audiokazetu doktorkou Rejškovou v rámci testování 

jejich dovedností před započetím tréninku ST. Čtyři z těchto deseti subjektů tlumočily 

projev jak v kategorii rychlé projevy, tak v kategorii optimálně rychlé projevy, jeden 

přetlumočil dva různé projevy v optimálně rychlé kategorii, a zbylých 5 přetlumočilo 

                                                 
3  V profesionální kategorii počet tlumočníků usuzujeme podle hlasu, protože, až na ojedinělé případy, 

neznáme identitu profesionálních probandů. 
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pouze 1 projev buď v té či oné rychlostní kategorii. Dohromady tedy v kategorii 

začátečníků máme 20 tlumočení od 15 studentů, 11 žen a 4 mužů. 

Do zkušenostní kategorie, již budeme pro větší přehlednost nazývat absolventi, 

jsme zařadili jednak osoby, které byly v 2. a vyšším ročníku navazujícího magisterského 

studia tlumočnictví na ÚTRL (resp. 5. a vyšším ročníku starého pětiletého studia), a jednak 

čerstvé absolventy tlumočnictví s maximálně třemi lety praxe. Na rozdíl od skupiny 

začátečníků mají subjekty ve skupině absolventi v našem výzkumu dokončený (nebo téměř 

dokončený) povinný výcvik ST v rámci studia, a tím pádem již osvojené základní 

tlumočnické dovednosti. Nemají však dostatek praxe, což je kritérium, které je na opačném 

konci zkušenostní škály odděluje od profesionálních tlumočníků. 10 absolventů bylo 

nahráno K. Flanderovou opět v rámci výzkumu k její diplomové práci (2014) a tlumočí 

všichni stejný, rychlý projev. Dalších 10 absolventů bylo nahráno Š. Timarovou v roce 

2002 v rámci výzkumu k její diplomové práci; prvních pět z nich tlumočí jeden a druhých 

pět druhý optimálně rychlý projev. Dohromady se jedná o 20 probandů, 15 žen a 5 mužů. 

 Do kategorie profesionálních tlumočníků (již budeme zkracovat na profesionálové) 

jsme zařadili především tlumočníky Evropského parlamentu (EP) a tlumočníky České 

televize (ČT). Výkony profesionálů byly získány bez osobního kontaktu s tlumočníky 

a informace o jejich zkušenostech tedy nejsou k dispozici. Nicméně vzhledem ke zdroji je 

zřejmé, že se z definice jedná o profesionální tlumočníky. I v této kategorii máme také 

jednu osobu, která v prostorách ÚTRL přetlumočila již dvakrát zmíněný rychlý projev 

K. Flanderové (2014). Zbytek profesionálů tlumočil v autentických podmínkách a jejich 

nahrávka z webu EP či z archivu ČT byla v tomto výzkumu použita bez jejich vědomí. 

V jediné profesionální kategorii z uvedených důvodů počet probandů posuzujeme pouze 

na základě hlasu a odhadujeme jej na 14 tlumočníků, 8 žen a 6 mužů. 

 Jak jsme uvedli, někteří probandi se v našem výzkumu opakují více než jednou. 

Na případnou duplicitu probanda jsme v tabulkách naměřených hodnot (přílohy 1,3,5,7,9 

a 11) vždy upozornili v kolonce „Pohlaví + Identifikace“. Protože však osobu tlumočníka 

pro účely tohoto kvantitativního výzkumu nepovažujeme za příliš podstatnou, budeme 

po zbytek této práce s šedesáti analyzovanými výkony zacházet tak, jakoby byly také 

tlumočeny šedesáti probandy. Umožní nám to především v kapitole Výsledky činit 

srozumitelnější srovnání (například mezi 20 výkony, respektive 20 probandy v jedné, 

druhé a třetí zkušenostní kategorii). 
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4.3.Postup 

První fází práce s nahrávkami byl jejich poslech a ověření za prvé toho, že nejsou 

subjektivně příliš redundantní ani naopak přehlcené náročnou terminologií; a za druhé 

toho, že jsou technicky vyhovující pro tento výzkum. Konkrétněji, že jsou dvoustopé 

(jedna stopa je anglický originál a druhá české tlumočení) a dá se tak spolehlivě měřit 

časový posuv; či v případě, že dvoustopé nejsou, je v nich alespoň na začátku slyšet 

originál (než si tlumočník zapnul kabinový mikrofon) a dvoustopou nahrávku si tak 

můžeme ve speciálním programu přidáním nahrávky originálu sami vytvořit. 

U jedenačtyřiceti nahrávek jsme dopředu měli informaci o rychlosti vstupního projevu 

(protože ji ve svém výzkumu změřily Š. Timarová a K. Flanderová); u devatenácti 

nahrávek profesionálů, které jsme si pořizovali sami, bylo třeba rychlost každého projevu 

(ve sl/min) nejdříve změřit a zjistit tak,  zda jej lze zařadit do té či oné rychlostní kategorie. 

Jako analyzovanou jednotku, u níž jsme EVS měřili, jsme si v tomto výzkumu vybrali 

úsek 5 po sobě jdoucích vět. Stanovili jsme si omezení, že úsek pěti zkoumaných vět 

nebude začínat v prvních 20 sekundách projevu (aby v měřeném úseku již i méně zkušený 

proband byl seznámen se situačním kontextem projevu a reprezentativně tlumočil). 

Naopak o mnoho později než v první minutě projevu jsme si nemohli dovolit měřit proto, 

že některé z našich projevů v profesionální kategorii byly příliš krátké. Proto jsme se 

rozhodli, že analyzovat budeme vždy úsek od první celé věty po začátku dvacáté sekundy 

projevu.  

Ve většině projevů jsme toto byli schopni dodržet (jak je vidět v přílohách 

1,3,5,7,9,11). Pokud měřená stopáž začíná dříve než ve dvacáté sekundě, bylo to zpravidla 

proto, že projev byl celkově příliš krátký (to nastávalo především u projevů z EP 

u profesionálů) a do jeho konce by tak nezbývalo ani potřebných pět vět. Dvěma 

výjimkami jsou stopáž 0 v nahrávce PO5 (příloha 5) – ve skutečnosti se nejednalo ani 

o nultou, ani o cca dvacátou sekundu projevu – v tomto případě jsme byli limitováni tím, 

že zatímco tlumočení z archivu ČT jsme měli k dispozici celé, originál projevu jsme 

na Youtube dohledali jen sestříhaný. Museli jsme se tak spokojit s jakýmkoliv pětivětým 

úsekem originálu, který byl nesestříhaný, a podle něj nasadit tlumočení. Začátek první věty 

po střihu proto označujeme stopou 0 sekund, protože tam jsme si projev sami ustřihli. Další 

takovou výjimkou jsou nahrávky ZR1-5, kde stopáž zdánlivě začíná v osmé sekundě. 



32 

 

Ve skutečnosti se však jednalo o sekundu jedenadvacátou (stejně jako u totožných projevů 

AR1-10), avšak kvůli tomu, že při nahrávání došlo k useknutí začátků některých 

tlumočení, rozhodli jsme se projev ustřihnout u všech probandů v této kategorii zhruba 

v patnácté sekundě a tak vzniklo zdánlivé zkreslení. Například projevy ZO6-10 a ZR6-10 

(Příloha 1 a 7) začínají naopak v pozdější stopáži (ve 35. a 38. sekundě). To bylo v obou 

případech zapříčiněno tím, že více studentů z vybraného vzorku způsobem, který by je 

z výzkumu vyřadil, pokazili některou z dřívějších vět: potřebovali jsme tedy najít první 

možnou pasáž, kterou všichni naši probandi přetlumočili alespoň přibližně správně 

a úplně. Pojďme si nyní přiblížit, jak jsme takové poměrně vágní kritérium v praxi 

vyhodnocovali.  

 

4.3.1. Vyřazení nevyhovujících přetlumočení 

V této práci nemáme ambici podrobně hodnotit kvalitu tlumočení, přesto jsme však 

považovali za důležité stanovit si nějaký kontrolní mechanismus toho, zda je zkoumaný 

úsek přetlumočen alespoň zhruba správně a úplně –  jinak by totiž výsledky mohly 

obsahovat i případy, kdy se vybrané sémantické jednotky v přetlumočení v zásadě 

vyskytují (a je tedy možné změřit EVS od jejich zaznění v originále), avšak vyskytují se v 

naprosto nesmyslných souvislostech či v okolí dalších vynechaných stěžejních jednotek 

smyslu. Je nasnadě, že hodnoty EVS naměřené za takovýchto okolností by neměly velkou 

vypovídací hodnotu a výsledky by tím byly zkresleny. O úskalích vyhodnocování kritéria 

správnosti a úplnosti pojednáme více v šesté kapitole Diskuze/Interpretace. U výkonů, 

které do výzkumu díky dostatečné správnosti a úplnosti zařazeny byly, pak bude především 

s ohledem na výzkum Shlesingerové (2003), mapující míru vynechávek v závislosti na 

rychlosti textu přínosné alespoň kvantitativně vyčíslit kromě délky EVS také míru redukce 

počtu slov oproti řečníkovi, která bude v různých rychlostních a zkušenostních kategoriích 

nastávat; v jejím světle budeme schopni lépe interpretovat naměřené výsledky týkající se 

délky EVS. K nepřesnostem této metody a její výpovědní hodnoty se podrobněji zmíníme 

taktéž v kapitole Diskuze/Interpretace.  

Jak jsme již předeslali, sémantickým celkem, jehož EVS jsme v této práci měřili, 

byla věta; konkrétněji přetlumočení pěti po sobě jdoucích vět v originále. Abychom 

zamezili předvídatelnému zkreslení hodnot EVS, stanovili jsme si jednak kritérium 

přibližné úplnosti: v probandově tlumočení se bezpodmínečně muselo vyskytovat 
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přetlumočení hlavních větných členů (podmětu a přísudku) z každé věty řečníka a dále pak 

i vedlejší, ale zato pro smysl věty stěžejní, větné členy, jako např. předmět či příslovečné 

určení – laicky řečeno, věta musela mít začátek a konec a dávat gramatický smysl. Z tohoto 

důvodu jsme například museli vyřadit jednu probandku-začátečnici, která si 

s následujícími dvěma větami originálu „1. Scrambled eggs and baked ham carefully laid 

over buttered toast with a generous coat of sweet ketchup over the top. 2. This was 

accompanied by an oversized glass of cool milk.“ (ne)poradila následovně: „1. Vajíčka 

na… [následovalo dlouhé mlčení]. 2. K tomu jsem si dal pl... pl... pln... plnou sklenici 

mlíka,...“ První větu tedy studentka nechala nedořčenou. Bylo by sice možné změřit EVS, 

se kterým studentka první větu začala tlumočit; už by však nebylo možné změřit EVS, se 

kterým větu dořekla (což je veličina, kterou jsme ve výzkumu měřili, jak za chvíli 

ukážeme), a navíc tím, že první větu nedořekla, můžeme předpokládat, že došlo k celé řadě 

zkreslení, namátkově: EVS, se kterým začala tlumočit druhou větu, bylo pro ni nepřirozeně 

krátké. Po dlouhém mlčení totiž mohla druhou větu „nasadit“ s menším zpožděním. Dále 

se dá spekulovat, že stres z tak velké chyby, jakou je opuštění věty v její polovině, 

pravděpodobně ovlivnil celý její další výkon tím, že způsobil, řečeno s Gilem, deficitní 

řetězec. 

 Druhým kritériem, které jsme si stanovili, aby EVS nebylo předvídatelným 

způsobem zkresleno, bylo kritérium přibližné správnosti. Nepřesnosti v tlumočení jsme 

samozřejmě tolerovali. Rozhodli jsme se ale vyřadit probandy, kteří přetlumočili 

protismysl věty v originále. Tak musel být z výzkumu vyřazen například další proband-

začátečník, který větu „The day was too important to rush out without eating.“ přetlumočil 

slovy: „Vypadl jsem ven bez snídaně“. Přetlumočil tedy přesný opak věty v originále. Dalo 

by se spekulovat, že to pro měření EVS nevadí a větu by šlo do výzkumu zařadit; my se 

však domníváme, že po vyřčení protismyslu se velice často hned v následující větě objeví 

něco, co tlumočníka na jeho chybu upozorní, jako tomu bylo i v tomto případě, kdy 

následovalo: „A full breakfast was requiered to fuel the day“. Tuto situaci student, 

uvědomiv si pravděpodobně svoji chybu, vyřešil mlčením. Opět tedy došlo – 

v terminologii Gila – k deficitnímu řetězci, a měření EVS v takové situaci by mohlo 

zkreslit výsledky. 
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4.3.2. Technická stránka přípravy nahrávek k měření 

Jakmile jsme měli vybraných 60 finálních nahrávek, které prošly všemi výše zmíněnými 

kritérii výběru, mohli jsme přistoupit k jejich technické přípravě na měření. Prvním 

krokem bylo přepsání pěti analyzovaných vět originálu i jejich tlumočení. (Přepisy 

jednotlivých kategorií jsou k dispozici v přílohách 2,4,6,8,10,12.) Námi vybraná 

sémantická jednotka, tedy věta, je poměrně snadno sledovatelná. Často se však stávalo, že 

tlumočníci zvolili jiné dělení vět – řečníkovu větu buď rozdělili na několik vět kratších, 

nebo naopak dvě řečníkovy věty spojily pomyslnou čárkou či spojkou. V takovém případě 

jsme za tlumočení věty v originále považovali jen jednotku obsahově odpovídající původní 

řerníkově větě, tedy mnohdy dvě věty tlumočníkovy, či naopak půl věty tlumočníka. 

Všechny technické úpravy nahrávky i samotné měření  jsme prováděli v programu 

Audacity, který zobrazuje zvukovou stopu pomocí spektrogramu a umožňuje nahrávky 

například stříhat, dále nahrávku s přesností na tisíciny sekundy zastavit a zaznamenat si 

její stopáž, v případě dvoustopé nahrávky jednotlivé stopy zesilovat a zeslabovat, atp. Pro 

lepší představu následuje ilustrační obrázek toho, jak vypadala jedna naše nahrávka po 

nahrání do programu Audacity.  

Obrázek 1: Ukázka dvoustopé nahrávky v programu Audacity 

 

Nahrávky, které nám byly poskytnuty Š. Timarovou (její vlastní nahrávky z DP jakož 

i cvičení J. Rejškové) byly dvoustopé. Jejich zpracování proto bylo z technického hlediska 

nejsnazší: projevy jsme nahráli do programu Audacity, ustřihli nahrávku těsně před 

začátkem projevu řečníka, a nahrávka byla připravena k měření. V případě cvičení 
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J. Rejškové bylo za sebou v nahrávce jednoho studenta 5 různých cvičení, bylo tedy třeba 

nahrávku ustřihnout a vybrat z ní požadovaný projev.  

U nahrávek od K. Flanderové byl postup technicky o něco složitější, protože nahrávka 

byla jednostopá – obsahovala pouze tlumočení; avšak v její nabídce nahrávek různých 

probandů bylo dostatek takových, kde bylo na samém začátku zřetelně slyšet několik 

sekund originálního projevu, než si proband zapnul kabinový mikrofon. Protože jsme 

nahrávku originálu měli k dispozici samostatně, nahráli jsme ji jako druhou samostatnou 

stopu do stejného souboru v programu Audacity a získali tak opět dvoustopou nahrávku. 

Díky spektrogramu jsme sesynchronizovali začátky obou stop podle prvních pár sekund 

projevu s takovou přesností, že když se obě stopy zachycující začátek originálu pustily 

současně, zněly jednohlasně. Tak jsme zaručili, že délka časového posuvu nebyla nijak 

zkreslena a nahrávka byla opět připravena k měření.4  

U dvou probandů K. Flanderové, kteří se nahrávali v domácích podmínkách, byla 

situace technicky ještě o něco složitější, avšak ne neřešitelná: originál byl v těchto 

podmínkách více či méně hlasitě slyšet po celou dobu projevu. Bylo proto opět možné 

do souboru nahrát čistý a hlasitý originál, sesynchronizovat začátky, ověřit jednohlasnost 

originálu, a bylo opět vše připraveno. U tlumočení profesionálů v EP byla technická 

příprava nahrávek snadná: projev stačilo stáhnout z webových stránek EP, dvakrát nahrát 

do programu Audacity (poprvé s anglickou a podruhé s českou stopou), a vznikla nahrávka 

připravená k měření. Technicky nejkomplikovanější bylo nahrávání výkonů profesionálů 

tlumočících v ČT: protože pořady v archivu ČT lze pouze streamovat (sledovat online) 

a nikoliv v jakémkoli formátu stáhnout, postupovali jsme tak, že jsme nahrávku tlumočení 

streamovali a při tom nahrávali na digitální diktafon. Poté jsme originál projevu stejnou 

metodou streamovali a nahrávali většinou z kanálu Youtube, odkud pocházela většina 

originálních záznamů řečníků. Českou a anglickou stopu jsme pak opět mohli 

sesynchronizovat v programu Audacity díky tomu, že v ČT je originál po celou dobu 

simultánního tlumočení (poměrně hlasitě) slyšet. 

Je nutné zmínit, že u projevů, které se nám ve výzkumu opakovaly (protože jsme 

analyzovali několik různých jejich tlumočení), jsme považovali za důležité, aby všechny 

hodnoty naměřené v originálním projevu byly u všech tlumočníků totožné. Chtěli jsme tak 

                                                 
4 Takto jsme postupovali jen u několika prvních projevů, u dalších už originál nebylo třeba do nahrávky 

tlumočení vkládat a synchronizovat, jak si za chvíli vysvětlíme. 
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eliminovat nepřesnost měření způsobenou lidským faktorem a subjektivitou toho, 

ve kterém přesně momentu nějaký zvuk (a zároveň jeho znázornění na spektrogramu) 

začíná či končí. Postupovali jsme proto tak, že jsme precizně ustřihli začátky všech projevů 

stejně (těsně před první hláskou vydanou řečníkem) a poté jsme u několika prvních případů 

naměřili kýžené hodnoty originálu. Ty jsme pak zprůměrovali a průměrné naměřené 

hodnoty jsme pak už použili i pro ostatní tlumočení stejného originálu (nevkládali jsme 

tedy už do nahrávky originálu). Spolehlivost této metody jsme si na několika prvních 

nahrávkách ověřili poslechem a pohledem na spektrogram a ujistili se, že je na setiny 

sekundy přesná. Takto jsme zpracovali všechny nahrávky, které byly nahrávány pomocí 

digitální technologie.  

Stejně jsme chtěli postupovat také v případě zdigitalizovaných audionahrávek 

J. Rejškové, tam jsme však při ověřování přesnosti zkopírovaných hodnot originálu 

narazili: hodnoty byly někdy až o několik desetin sekund nepřesně nasazeny. Uvědomili 

jsme si, že to má pravděpodobně příčinu technologickou: audiokazeta se v různých 

momentech nahrávání musela točit různě rychle. Rozhodli jsme se proto, že v případě 

těchto patnácti zdigitalizovaných nahrávek budeme postupovat jinak než v případě 

digitálních nahrávek; důležitější pro náš výzkum totiž bylo to, aby si s co nejmenší chybou 

měření odpovídaly hodnoty originálu a jejich tlumočení (a audiopáska se sice točila 

nepravidelně rychle, ale zkreslení bylo v každý moment stejné pro obě její stopy), nikoliv 

hodnoty jednotlivých originálů navzájem. Toto metodologické zdůvodnění budiž 

vysvětlením toho, proč se primární naměřené hodnoty originálů v projevech nazvaných 

„Postup“, „Vyprávění“ a „Autentický příspěvek“ (přílohy 1 a 7) mnohdy liší až o několik 

desetin sekundy.  

 

4.3.3. Měření 

Všech 60 výkonů, které nyní byly nahrány v programu Audacity a řádně technicky 

upraveny, bylo připraveno k měření. Vytvořili jsme si tedy šablonu šedesáti tabulek 

v programu Excel pro výpočet zkoumaných hodnot a začali s měřením. Do tabulek jsme 

ručně zapisovali stopáže začátků a konců všech 5 vět v originále a tlumočení, dále rychlost 

projevu, z přepisu pětivětého úseku ve Wordu spočítaný počet slov originálu i tlumočení, 

a nakonec informaci o pohlaví probanda a o tom,  zda se nám v jiné (či stejné) kategorii ve 

výzkumu vyskytuje vícekrát. Vše ostatní bylo počítáno automaticky programem na 

základě připravených vzorců. Následuje názorná ukázka jedné tabulky hodnot naměřených 



37 

 

a spočítaných u jednoho tlumočníka (P010) a za ní přepis pětivětého úseku. Obdobných 

tabulek a přepisů výkonů jsme v rámci výzkumu vytvořili dohromady 60. Tvoří přílohy 1 

až 12 této práce. 

Tabulka 3: Ukázka tabulky v Excelu s hodnotami 1 profesionála (P010) a přepis zkoumaného úseku 

  PO10 Redingová rovnost žen a mužů EP 

Originál  

věta 1 Concerning the specific subjects, I would like to thank those members who have 
underlined the big effort which have been done in the last years in order to 
combat in a concrete way and in places where we can legislate the violence 
against women and to create directives in order to help those who have become 
victims of this violence. 

věta 2 Concerning the equal pay directive, you might remember that in December the 
commission adopted a report on the implementation on this directive in real 
terms. 

věta 3  And the findings of the report indicate that the main challenge for member 
states is the correct application and enforcement of the rights in this directive.  

věta 4 So it is a practical application, not the directive in itself, doesn’t need to change, 
but the way the directive is applied in real terms in member states.  

věta 5 And one of the main findings of the report provides that the implementation of 
the principle is hindered mostly by the lack of transparency in the pay systems. 

Tlumočení  

věta 1 Co se týče specifických témat, chci poděkovat těm poslancům, kteří zdůraznili 
velké úsilí, které bylo vyvinuto v posledních letech v boji proti těmto jevům 
v oblastech, kde můžeme vydávat legislativu proti násilí na ženám a směrnice, 
které mají pomo pomáhat obětem tohoto násilí.  

věta 2 Co se týče směrnice o rovnosti v odměňování, tak v prosinci Komise přijala 
zprávu o implementaci této směrnice  

věta 3  a zjištění z této zprávy indikují, že hlavní výzva pro členské státy je správná 
aplikace a prosazování práv z této směrnice. 

věta 4 Proto je… jde o praktickou aplikaci, nikoli směrnici samotnou. Ta se nemusí 
měnit, ale to jak je aplikována, jak je prosazována v členských zemích.  

věta 5 Jedno z hlavních zjištění té zprávy říká, že implementace principů je 
znemo6nována nedostatečnou transparentností v systémech… mu odměňování. 

 

Hodnoty v jediných nezvýrazněných sloupcích v tabulce jsou primárně vložená 

data, tedy stopáž začátku a konce každé věty u řečníka (Ř) i tlumočníka (T). Kvůli tomu, 
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abychom získali i informaci o mezivětné pauze po pátě větě, jsme měřili vždy i začátek 

šesté věty. V šedých a modrých sloupcích vzorec počítal délku každé věty a délku 

mezivětné pauzy po ní (opět u Ř i T). Nejdůležitější data se nacházejí v lososovém, 

zeleném a oranžovém sloupci, v nichž vzorec počítal hodnoty „HHS“, „TTS“ a rozdíl mezi 

nimi. 

HHS je zkratka z anglického výrazu „head-to-head span“ a udává zpoždění od 

začátku věty řečníka do začátku věty tlumočníka. TTS, z anglického „tail-to-tail span“, 

udává posuv od konce věty řečníka do konce věty tlumočníka. Ztmavené kolonky pod 

každým barevným sloupcem jsou pak aritmetické průměry z každého sloupce, tedy 

z výkonu jednoho tlumočníka v jedné zkušenostní a rychlostní kategorii. Podotýkáme, že 

tyto průměrné hodnoty jednotlivce samy o sobě nepovažujeme za nikterak významné a 

nebudeme se jimi v této práci individuálně vůbec zabývat. Průměr každého probanda je 

důležitý pouze proto, aby vstoupil do souhrnného průměru kategorie, který je průměrem 

průměrů hodnot všech 10 tlumočníků v dané kategorii.  

Jak jsme předeslali v teoretické části práce, na myšlenku měřit kromě klasického 

EVS (který se v našem systému zkratek rovná HHS) také TTS nás přivedl výzkum 

korejského badatele Tae–Hyung Lee (2003). Autor v něm přichází s touto inovativní 

metodou měření EVS podle vlastních slov proto, že podle něj lépe vystihuje to, jak 

tlumočník nakládá s délkou mezivětných pauz, což je podle Lee jedna ze základních 

strategií vedoucích ke kvalitnímu ST (Lee, 2003: 42-44). Právě proto jsme do tabulek 

zahrnuli také vzorec pro výpočet jak řečníkových, tak tlumočníkových mezivětných pauz 

a doufáme, že ze vztahu veličin HHS, TTS, délky pauz řečníků a délky pauz tlumočníků 

u jednotlivých kategorií budeme schopni vyvodit plnohodnotnější závěry.  

Kromě průměrů HHS a TTS jsme u každého probanda v Excelu spočítali také 

směrodatnou odchylku z jeho 5 hodnot HHS a TTS (u 5 tlumočených vět). Z těchto 

směrodatných odchylek jsme následně udělali průměr z odchylek celé kategorie. 

Směrodatná odchylka je statistický nástroj vyjadřující to, nakolik se jednotlivé hodnoty 

v množině čísel liší od své středové hodnoty. Tento nástroj má v našem případě sloužit 

jako jakýsi index toho, nakolik jsou hodnoty HHS a TTS každé zkušenostní kategorie 

nestabilní: čím vyšší je hodnota této odchylky, tím více nestabilní bylo EVS u jednoho 

tlumočníka (a potažmo, zprůměrováno, u celé zkušenostní kategorie). Nyní ukážeme, jak 

vypadá souhrnná tabulka jedné rychlostní a zkušenostní kategorie, například PR, tedy 
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profesionálů tlumočících rychlé projevy. Souhrnné tabulky všech kategorií tvoří 

přílohu 13. 

Tabulka 4: Ukázka souhrnné tabulky 1 rychlostní vs. zkušenostní kategorie  

 

Poslední veličinou, kterou jsme měřili, je míra redukce slov oproti počtu slov řečníka. 

Tato veličina sice s délkou EVS souvisí pouze nepřímo, ale může pomoci k osvětlení 

naměřených hodnot EVS. V tabulkách v Excelu jsme na ni opět měli připravený vzorec, 

a sice „1 – počet slov tlumočníka/počet slov řečníka“. Výsledkem takového výpočtu je 

informace, o kolik procent nižší byl počet slov, které vyřkl tlumočník, než počet slov, které 

vyřkl řečník. O limitacích této metody se zmíníme dále v kapitolách Výsledky 

a Diskuze/Interpretace. 
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5. Výsledky 

V této kapitole představíme a okomentujeme naměřené výsledky výzkumu. Jejich 

interpretace bude následovat v šesté kapitole Diskuze/Interpretace. 

 

5.1. EVS 

 

5.1.1. EVS u optimálně rychlých projevů 

Jak ukazuje graf 1, průměrná délka HHS (posuvu od začátku věty řečníka do začátku věty 

tlumočníka) byla u všech probandů tlumočících optimálně rychlé projevy – tedy 

začátečníků, absolventů a profesionálů dohromady –  3,90 sekund. Jejich průměrná délka 

TTS (EVS měřeného od konce věty řečníka do konce věty tlumočníka) pak byla o necelé 

tři desetiny sekundy kratší, dosahovala hodnoty 3,62 s.  

Graf 1 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 (níže) ukazuje průměrné hodnoty HHS naměřené u optimálně rychlých 

projevů již jednotlivým zkušenostním kategoriím, tedy začátečníkům (4,47 s), 

absolventům (4,30 s) a profesionálům (2,93 s). Vyplývá z něj, že čím více měli tlumočníci 

zkušeností, tím kratší měli průměrný HHS; tuto sestupnou tendenci jsme v grafu protkli 

spojnicí trendu. Za povšimnutí stojí fakt, že profesionálové měli HHS kratší výrazně, 

konkrétně o téměř 1,4 s, než absolventi.  
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Graf 2 

 

Graf 3 (níže) zobrazuje analogicky průměrné hodnoty TTS naměřené u optimálně rychlých 

projevů v závislosti na zkušenostech. Spojnice trendu má v tomto případě poukázat na 

absenci lineárně sestupné tendence, kterou jsme pozorovali u HHS: podíváme-li se znovu 

do předchozího grafu 2 na hodnotu HHS u začátečníků, zjistíme, že narušení lineárně 

sestupné tendence u TTS způsobili právě oni, a to svým snížením TTS oproti HHS o téměř 

0,9 s.  

Graf 3 

 

Právě vztah mezi HHS a TTS u jednotlivých zkušenostních kategorií tlumočících 

optimálně rychlé projevy je pak předmětem grafu 4 (níže). Z toho je patrné, že začátečníci 

a absolventi měli TTS kratší než HHS: větu dořekli průměrně s menším zpožděním oproti 

řečníkovi, než ji říkat začali; u začátečníků byl tento rozdíl téměř sekundový, u absolventů 

naopak téměř zanedbatelný. Jedinou skupinou tlumočníků, která měla při tlumočení 

optimálně rychlých projevů TTS naopak delší než HHS, tedy dořekla větu průměrně se 

zpožděním  nepatrně vyšším, než s jakým ji říkat začala, byli profesionálové.  
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Graf 4 

 

 

 

5.1.2. EVS u rychlých projevů 

Jak ukazuje graf 5 (níže), průměrná délka HHS všech 30 subjektů tlumočících rychlé 

projevy bez ohledu na pokročilost byla 3,27 s, tedy o 0,63 s méně, než bylo průměrné HHS 

30 subjektů tlumočících optimálně rychlé projevy. Jejich průměrná délka TTS pak byla 

3,17 s, tedy o 0,45 s méně, než byl průměrný TTS u probandů tlumočících optimálně 

rychlé projevy. Stejně jako u optimálně rychlých projevů byla i v případě rychlých projevů 

průměrná hodnota TTS všech 30 subjektů dohromady nižší, než jejich průměrná hodnota 

HHS (byť pouze o 0,1 s). 

Graf 5 
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Graf 6 (níže) zobrazuje průměrné hodnoty HHS u  rychlých projevů již po 

jednotlivých zkušenostních kategoriích. Tendence hodnot HHS je (stejně jako tomu bylo 

u optimálně rychlých projevů) lineárně sestupná: čím více měli probandi zkušeností, tím 

kratší měli HHS: začátečníci 3,62 s, absolventi 3,20 s a profesionálové 2,99 s.  

Graf 6 

 

 

Průměrné hodnoty TTS jednotlivých zkušenostních skupin probandů u rychlých 

projevů jsou vykresleny v grafu 7 (níže): začátečníci měli TTS dlouhý průměrně 3,43 s, 

absolventi o téměř 0,4 s kratší, a profesionálové jej měli jen zanedbatelně vyšší než 

absolventi, 3,07 s.  

Graf 7 
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Zaměříme-li se na vztah HHS a TTS u jednotlivých zkušenostních kategorií 

tlumočících rychlé projevy (graf 8 níže), zjistíme, že začátečníci a absolventi měli TTS 

kratší než HHS, tedy dotlumočili větu průměrně s menším posuvem, než s jakým ji 

tlumočit začali: rozdíl mezi HHS a TTS byl jak u začátečníků, tak u absolventů zhruba 0,2 

s. Naopak profesionálové měli TTS průměrně nepatrně delší než HHS. 

Graf 8 

  

Všechny zkušenostní kategorie tak měly HHS a TTS ve stejném vztahu, jako jejich 

stejně zkušení kolegové tlumočící optimálně rychlé projevy.  
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5.1.3. EVS tří zkušenostních kategorií  

Nejprve uveďme hodnoty EVS tří zkušenostních kategorií bez ohledu na rychlost projevu: 

jak ukazuje graf 9, všech 20 začátečníků dohromady mělo průměrné HHS 4,04 s a TTS 

3,51 s; všech 20 absolventů dohromady mělo průměrné HHS 3,75 s a TTS 3,64 s; 

20 profesionálů pak mělo průměrné HHS bez ohledu na rychlost projevu 2,96 s a průměrné 

TTS 3,05 s.  

Graf 9 

 

Nyní shrneme, jaké rozdíly jsme naměřili vždy v rámci jedné zkušenostní kategorie 

mezi 10 probandy tlumočícími optimálně rychlé projevy a jejich 10 kolegy tlumočícími 

rychlé projevy. Začneme u nejméně zkušených probandů: Z grafu 10 (níže) je patrné, že 

jak hodnoty HHS, tak hodnoty TTS měla skupina začátečníků tlumočících rychlé projevy 

nižší, než jejich kolegové tlumočící optimálně rychlé projevy. U HHS je rozdíl 

markantnější než u TTS, dosahuje 0,85 s. 

Graf 10 
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Stejný trend je pozorovatelný také u absolventů (graf 11 níže), ovšem zde měli probandi 

tlumočící rychlé projevy jak HHS tak TTS výrazně nižší, než ti tlumočící optimálně rychlé 

projevy: u HHS byl rozdíl na základě rychlosti 1,10 s, u TTS dokonce 1,25 s.  

Graf 11 

   

Jak ukazuje graf 12 (níže), jedinou zkušenostní skupinou, u níž nebyl v závislosti 

na rychlosti projevu žádný rozdíl (respektive pohyboval se v řádech maximálně desetin 

sekundy, což je ve výzkumu EVS vzhledem k nepřesnostem měření zanedbatelně nízká 

hodnota), jsou profesionálové: HHS i TTS profesionálů tlumočících optimálně rychlé 

projevy byl stejný, jako HHS a TTS profesionálů tlumočících rychlé projevy.  

Graf 12 
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5.1.4. EVS: Shrnutí 

Na závěr uveďme shrnutí veškerých naměřených průměrných hodnot EVS: Souhrnný 

graf 13 (níže) vyobrazuje hodnoty jak HHS, tak TTS, naměřené začátečníkům, 

absolventům i profesionálům, a to jak u optimálních, tak u rychlých projevů. Graf je zvolen 

tak, aby umožňoval porovnání všech naměřených hodnot; veličiny na ose X jsou však 

různorodé a použitá lineární interpolace je jen orientační.  

Graf 13 

 

 

 

5.1.5. Nejvyšší naměřené hodnoty EVS u jednotlivých kategorií 

Doposud jsme prezentovali průměrné délky EVS naměřené různým kategoriím či 
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průměrných hodnot  také nejvyšší naměřenou hodnotu EVS (nejprve HHS a pak TTS) 

v každé zkušenostní i rychlostní kategorii (grafy 14 a 15 níže).  
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Graf 14 

 

Jak ukazuje graf 14, nejvyšší hodnotou HHS, kterou jsme naměřili v optimální rychlostní 

kategorii začátečníkům, byla  hodnota 12,73 sekund. Následovala jen zhruba o sekundu 

a půl nižší hodnota naměřená ve stejné rychlostní kategorii absolventům. Naproti tomu 

profesionálové měli u optimálních projevů nejvyšší naměřenou hodnotu HHS poloviční, 

5,86 s. Upřesněme, že se jednalo o větu 1 u probanda ZO8 (přílohy 1 a 2), o větu 

1 u probanda AO8 (přílohy 3 a 4), a o větu 6 u probanda PO10 (přílohy 5 a 6). 

V rychlé kategorii projevů jsme u začátečníků nejvyšší hodnotu HHS 10,94 s 

naměřili probandovi ZR8 ve větě 3 (přílohy 7 a 8), u absolventů jsme nejvyšší hodnotu 

7,76 s naměřili probandovi AR9 ve větě 6 (přílohy 9 a 10) a nejvyšší naměřená hodnota 

HHS u profesionálů (která byla opět poloviční, než u začátečníků), se vyskytla ve větě 2 

probanda PR2 (přílohy 11 a 12). 

Graf 15 (níže) pak vyobrazuje nejvyšší hodnoty TTS, které se v našem výzkumu 

vyskytly opět v každé rychlostní i zkušenostní kategorii. 
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Graf 15 

 

Z obou grafů vyplývá, že nejvyšší hodnota EVS, kterou jsme naměřili profesionálům, 

se bez ohledu na rychlost projevu a také na metodu měření (HHS či TTS) pohybovala 

průměrně do 6 sekund a byla tak výrazně nejnižším naměřeným extrémem ve srovnání 

s ostatními zkušenostními kategoriemi. Naopak ojediněle se vyskytující extrémně vysoké 

a dlouhodobě neudržitelné hodnoty EVS zaznamenané především u začátečníků 

a absolventů nás pak přivedly k použití nástroje, který vyjadřuje stabilitu EVS každé 

zkušenostní a rychlostní kategorie, a sice průměru ze směrodatných odchylek 

 

 

5.1.6. Průměr ze směrodatných odchylek EVS jednotlivých kategorií 

Jak jsme naznačili v kapitole Metoda, tohoto čísla jsme dosáhli tak, že jsme nejdříve 

u každého tlumočníka vypočítali směrodatnou odchylku od jeho vlastní středové hodnoty 

HHS (respektive TTS). Z 10 směrodatných odchylek probandů v jedné kategorii jsme pak 

vypočítali aritmetický průměr. Podotkněme, že tento nástroj nevyčísluje délku časového 

posuvu v sekundách: jedná se spíše o index vyjadřující to, nakolik se proband držel své 

typické délky EVS. Čím nižší vyšla hodnota průměru z odchylek, tím stabilnější bylo 

v dané kategorii EVS (například množina pěti totožných čísel by měla směrodatnou 

odchylku 0).  
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Začneme u průměru z odchylek HHS a uvedeme nejprve průměrné hodnoty 

naměřené u jednotlivých zkušenostních kategorií bez ohledu na rychlost: Začátečníci měli 

směrodatnou odchylku průmětně 1,45, absolventi 1,27, a profesionálové 0,94. Výsledky 

tedy ukázaly, že vyšší míra zkušeností nevede jen ke kratšímu, ale také ke stabilnějšímu 

HHS. Podíváme-li se na směrodatné odchylky HHS naopak jednotlivých rychlostních 

kategorií bez ohledu na pokročilost probandů, zjistíme, že u optimálně rychlých projevů 

byla průměrná odchylka 1,39 a u rychlých projevů pouze 1,04. To by tedy ukazovalo 

na větší stabilitu EVS u rychlejších projevů. Nyní se zaměříme na to, zda jsou tyto dva 

trendy ve výsledcích platné také po rozdělení probandů dle rychlosti.  

Jak vykresluje graf 16 (níže), výsledky poukazující na jednoznačně nejvyšší 

stabilitu hodnoty HHS u  profesionálů jsou patrné v obou rychlostních kategoriích: 

profesionálové mají odchylku průměrně  1,01 u optimálně rychlých projevů a 0,86 

u rychlých projevů. Druhou nejstabilnější odchylku mají opět v obou rychlostních 

kategoriích absolventi a třetí začátečníci: tendence v rámci každé rychlostní kategorie je 

tedy lineárně sestupná s rostoucími zkušenostmi. Za povšimnutí stojí také fakt, že hodnoty 

průměrů ze směrodatných odchylek v rychlé kategorii přesně kopírují lineární tendenci 

odchylek v  optimálně rychlých kategorii, avšak jsou konzistentně nižší: všechny 

zkušenostní skupiny mají tedy u rychlých projevů stabilnější směrodatnou odchylku HHS, 

než ekvivalentní zkušenostní skupiny tlumočící optimálně rychlé projevy.  

Graf 16 
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Jak ukazuje graf 17 (níže) zaměřující se tentokrát na průměry z odchylek hodnot 

TTS, u rychlých projevů jsou celková tendence jakož i hodnoty průměrů z odchylek velmi 

podobné jako byly u HHS; u optimálních projevů však mají začátečníci nižší odchylku 

a tedy stabilnější TTS, než ji měli u HHS.  

Graf 17 

 

 

5.2.Výsledky směřující k interpretaci hodnot EVS 
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Na začátek uveďme, že začátečníci průměrně (bez ohledu na rychlost projevu) 

redukovali o 33,5 %, absolventi o 29,5 % a profesionálové o 21 %. V optimální rychlostní 

kategorii byla průměrná míra redukce slov oproti řečníkovi bez ohledu na pokročilost 

probandů 23 % a v rychlé kategorii bez ohledu na zkušenosti pak 33 %, tedy o 10 % více.  

Graf 18 pak vyobrazuje, o kolik procent byl průměrně v tlumočení zredukován 

počet slov oproti počtu slov v originále již po jednotlivých rychlostních i zkušenostních 

kategoriích. Jsou z něj patrné dva lineárně sestupné trendy: za prvé, že čím byli tlumočníci 

zkušenější, tím méně redukovali oproti originálu, a to v obou rychlostních kategoriích; 

a za druhé, že všechny zkušenostní kategorie tlumočící rychlé projevy redukovaly 

o 7 až 12 % více, než jejich ekvivalentně zkušení kolegové tlumočící optimálně rychlé 

projevy.  

Graf 18 
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Graf 19 

 

Graf 19 ukazuje, že jedinou zkušenostní kategorií tlumočníků, která konzistentně výrazně 

prodlužovala svoje mezivětné pauzy ve srovnání s mezivětnými pauzami řečníků, byli 

začátečníci: 10 začátečníků tlumočících optimálně rychlé projevy prodlužovalo pauzy 

oproti řečníkům zhruba o třetinu délky řečníkovy pauzy, z 1,54 s na 2,27 s. Jejich stejně 

zkušení kolegové tlumočící rychlé projevy prodlužovali své mezivětné pauzy oproti těm 

řečníkovým zhruba o čtvrtinu, z 0,99 s na 1,31 s. Absolventi tlumočící optimálně rychlé 

projevy prodlužovali pauzy oproti řečníkovi jen zanedbatelně, avšak absolventi tlumočící 

rychlé projevy je prodlužovali podobně jako začátečníci, zhruba o čtvrtinu oproti řečníkovi 

(z 0,66 na 0,89 s). Jediní profesionálové pak v obou rychlostních kategoriích svoje 

mezivětné pauzy měli stejně dlouhé jako řečníci (respektive je zkracovali o setiny sekundy, 

což jsou vzhledem k nepřesnostem měření zanedbatelné hodnoty). 
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S tím souvisejí výsledky vyplývající z grafu 20 (níže): probandi, kteří znatelně 

prodloužili délku mezivětné pauzy oproti té řečníkově, pak museli o zhruba stejnou dobu5 

zkrátit samotné věty oproti délkám vět řečníků. To bylo nejmarkantnější u začátečníků 

tlumočících optimálně rychlé projevy, kteří průměrnou délku věty řečníka 10,33 s ve svém 

tlumočení zkrátili průměrně o 0,85 s, na 9,48 s.  

Jak vyplývá z grafů 19 a 20, jediná zkušenostní kategorie, která měla u obou 

rychlostí projevů stejnou délku mezivětných pauz a také téměř stejnou délku vět jako 

řečníci, byli profesionálové. 

Graf 20 
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na 0 s je ten, že jsme měřili pouze pětivětý výsek z celého výkonu (a k vykompenzování docházelo až 

v celém tlumočení). 
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6. Diskuze/Interpretace 

 

6.1. Odpovědi na výzkumné otázky a interpretace výsledků  

6.1.1. Vliv rychlosti vstupního projevu na EVS 

Průměrné délky časového posuvu, které jsme v tomto výzkumu naměřili (jak metodou 

HHS, tak metodou TTS) jednotlivým zkušenostním skupinám probandů tlumočícím 

optimálně rychlé projevy, se všechny pohybovaly v rozmezí od 2,93 s do 4,47 s: potvrdili 

jsme tak průměrnou empiriciky pozorovanou délku EVS 2-6 sekund, kterou uvádějí zdroje 

jako Panethová, 1957/2002:32; Oléron a Nanpon, 1965/2002; a Gerver, 1976, in Isham, 

1994:192-193. Tato předchozími výzkumy postulovaná délka EVS se potrvrdila také 

u rychlých projevů, u nichž se v našem výzkumu pohybovala od 2,99 s do 3,62 s.  

Výsledky našeho výzkumu dále ukázaly, že rychlé projevy vedou u celého 

zkoumaného vzorku probandů průměrně ke kratšímu časovému posuvu než optimálně 

rychlé projevy: u veličiny HHS se jedná o rozdíl 0,63 sekund a u veličiny TTS pak o rozdíl 

0,45 sekund. Podíváme-li se na vliv rychlosti projevu již uvnitř jednotlivých zkušenostních 

kategorií, zjistíme, že tato tendence platí pouze u začátečníků a absolventů. Na délku 

časového posuvu u profesionálů rychlost projevu nemá žádný vliv: EVS mají v obou 

rychlostních kategoriích stabilní okolo 3 sekund.  

Na rychlosti projevu dle našich výsledků dále závisí také  míra redukce slov oproti 

řečníkovi: probandi tlumočící rychlé projevy bez ohledu na zkušenosti redukovali 

průměrně o 10 % více, než probandi tlumočící  optimálně rychlé projevy, a tato tendence 

platila také zvlášť uvnitř každé zkušenostní kategorie. Tento závěr bude důležitý 

především k osvětlení naměřených hodnot TTS. 

 

6.1.2. Vliv zkušeností tlumočníka na EVS 

Délku EVS dle výsledků našeho výzkumu ovlivňují (jednoznačněji, než rychlost vstupního 

projevu) zkušenosti tlumočníka. Čím jsou tlumočníci zkušenější, tím kratší mají HHS, a to 

jak souhrnně bez ohledu na rychlost projevu – profesionálové jej měli průměrně o osm 

desetin sekundy kratší než absolventi, a ti pak o tři desetiny sekuny kratší než začátečníci 

–  tak i v rámci obou rychlostních kategorií. U TTS tato tendence neplatila; proč tomu tak 

bylo, se pokusíme osvětlit v následující sekci.  
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I míra redukce slov oproti řečníkovi dle našich výsledků kromě rychlosti projevu 

závisí také na zkušenostech; čím zkušenější tlumočníci byli, tím méně redukovali slova: 

začátečníci bez ohledu na rychlost projevu redukovali o 4 % více než absolventi 

a absolventi pak dokonce o 8,5 % více než profesionálové, a tato lineární tendence platila 

také uvnitř obou  rychlostních kategorií.  

 

6.1.3. Interpretace výsledků 

Prvním zjištěním, které si zasluhuje podrobnější rozbor, je zjištění, že zatímco 

u začátečníků a absolventů vedl rychlý vstupní projev ke zkrácení EVS oproti optimálně 

rychlému projevu, u profesionálů na délku EVS neměla rychlost projevu vliv; 

U profesionálů se totiž EVS u rychlých projevů oproti EVS u optimálně rychlých projevů 

prodlužoval jen v řádu jedné desetiny sekundy, což jsou ve výzkumu EVS vzhledem 

k nepřesnostem měření zanedbatelné rozdíly a můžeme tedy konstatovat, že se jejich délka 

EVS za prvé bez ohledu na metodu měření (HHS či TTS) a za druhé bez ohledu na rychlost 

projevu pohybuje průměrně okolo 3 sekund.  

Zopakujme, že absolventi měli u optimálně rychlých projevů EVS průměrně okolo 

4,3 s a začátečníci okolo 4,5 s (měřeno pomocí HHS), tedy o 1,3 a 1,5 s delší, než je délka 

EVS  pozorovaná u profesionálů. Zdá se však, že zatímco u optimálně rychlých projevů 

byla tato délka EVS pro méně zkušené tlumočníky udržitelná, u rychlých projevů již i oni 

inklinují k délce EVS pozorované u profesionálů: začátečníci zkracují EVS (HHS) 

u rychlých projevů zhruba na 3,6 s a absolventi zhruba na 3,2 s. Dá se tedy konstatovat, že 

u rychlých projevů méně zkušení tlumočníci překvapivě dosahují  podobnějších výsledků 

jako profesionálové, nežli u optimálně rychlých projevů.  

Na první pohled se nabízí vysvětlení, že toho dosahují za cenu menší úplnosti a 

přesnosti tlumočení. Ač jsme jednoznačné případy neúplného tlumočení či protismyslů 

z tohoto výzkumu předem vyřadili jako nevyhovující, je evidentní, že úplnost a správnost 

či přesnost tlumočení je otázka plynulé škály. Například už jen náš zjednodušující nástroj 

vyčíslující míru redukce počtu slov oproti počtu slov řečníka dokazuje (byť, jak jsme 

konstatovali v kapitole Výsledky, má svoje limitace), že zatímco profesionálové u rychlých 

projevů redukují jen o 24 %, absolventi redukují o 35 % a začátečníci dokonce o 37 % 

(tedy o 11, respektive 13 % více než profesionálové). Rozhodnutí méně pokročilých 

tlumočníků (ať už více či méně vědomé) u rychlých projevů více redukovat je podle nás 
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vzhledem k nedostatečným zkušenostem legitimní strategie k dosažení trvale udržitelného 

EVS. Z pohledu na přepisy výkonů v našem výzkumu jsme však přesvědčeni, že na snížení 

EVS u rychlých projevů má u méně zkušených tlumočníků svůj podíl ještě něco jiného, 

než jen menší úplnost a informační přesnost.  

Ač nyní zacházíme za rámec našeho pole výzkumu, naše interpretace toho, za jakou 

cenu méně zkušení tlumočníci dosahují nízkého EVS, souvisí se syntaxí: méně zkušení 

tlumočníci se alespoň v našem vzorku u rychlých projevů dopouštějí výrazně více 

syntaktických prohřešků, než jejich stejně nezkušení kolegové tlumočící optimálně rychlé 

projevy, ale také více prohřešků, než profesionálové tlumočící rychlé projevy. Pro ilustraci 

uveďme jednu větu z rychlého projevu, kterou máme přetlumočenou jak probandy z řad 

začátečníků, tak absolventů, tak jedním probandem profesionálem. V originále věta zněla: 

„And I’d like to go into a little bit more detail in the second half of the speech.“. 

Začátečnice (ZR3, příloha 8) větu přetlumočila slovy: „A nyní bych se ráda na to podívala 

ve větším detailu.“ Dopustila se tedy jednak chyby v syntaxi (správně by bylo a nyní bych 

se na to ráda podívala) a dále interference z angličtiny (vhodnější než ve větším detailu by 

bylo například detailněji).  

Podobně absolventka (AR9, příloha 10) tlumočí stejnou větu slovy: „A teďka bych 

ráda se věnovala těmto výsledkům v detailu.“. Dopouští se tak stejných chyb jako 

začátečnice, ovšem chyby v syntaxi dělá dvě a přidává k nim také nespisovné „teďka“. 

Oproti tomu profesionál (PR1, příloha 12) tuto obsahově málo hustou větu redukuje na 

pouhé: „a k tomu se dostanu za okamžik.“ – za větší redukce slov, avšak nulové redukce 

informací tak tlumočí syntakticky správný a z hlediska registru vyhovující ekvivalent 

anglické věty. Domníváme se tedy, že ač méně zkušení tlumočníci u rychlých projevů 

dosahují EVS jen o něco málo delšího, než profesionálové (což je za daných okolností 

správná strategie), náročnost tlumočení plynoucí z větší rychlosti projevu se na jejich 

výkonu odrazí jinak než na délce EVS, například právě menší syntaktickou správností a 

koherencí a dále menší úplností a přesnost informací.  

Druhý výsledek plynoucí z našeho výzkumu, který si vyžaduje komentář, je 

pozorování, že zatímco průměrné naměřené hodnoty HHS (jak u optimálně rychlých, tak 

u rychlých projevů) lineárně klesaly s rostoucími zkušenostmi, hodnoty TTS už tuto 

tendenci nekopírovaly. To bylo u optimálně rychlých projevů způsobeno výrazným 

poklesem hodnoty TTS oproti hodnotě HHS u začátečníků (jak ukazuje graf 4 na 
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straně 42), a u rychlých projevů pak tím, že profesionálové měli TTS stejně dlouhý jako 

HHS a nikoli kratší, jako dvě ostatní zkušenostní kategorie (jak je patrné z grafu 8 na straně 

44). Rozeberme si tedy vztah HHS a TTS u jednotlivých kategorií v širších souvislostech. 

Vztah HHS a TTS byl nejstabilnější u profesionálů: jejich délka TTS je u obou 

rychlostních kategorií stejná, jako jejich délka HHS. Na to je podle nás třeba se dívat 

jednak v kontextu toho, že ze všech probandů nejméně redukovali (což dále rozebereme 

v sekci Hodnocení metody), a tedy jim doříct informačně úplnější větu trvalo déle, než 

jejich méně zkušeným kolegům, kteří ji více zredukovali. Dále je však vztah HHS a TTS 

u profesionálů podle nás třeba vidět v kontextu jejich využívání mězivětných pauz řečníka. 

Jak ukázal graf 19 na straně 53, jediní profesionálové své mezivětné pauzy udržují stejně 

dlouhé, jako ty řečníkovy. S tím souvisí fakt, že také jako jediní (zvláště pak u optimálně 

rychlých projevů) nepatrně prodlužují délku věty oproti délce věty řečníka (podle nás právě 

proto, že jako jediní neprodloužili délku mezivětné pauzy oproti délce mezivětné pauzy 

řečníka, a tak ji efektivně využili) a právě to vede k jejich průměrné hodnotě TTS, která je 

prakticky totožná jako jejich průměrná hodnota HHS.  

TTS oproti HHS naopak nejvíc klesá u začátečníků. Tuto tendenci je podle nás opět 

třeba vidět v kontextu zaprvé toho, že ze všech zkušenostních kategorií nejvíce redukují 

počet slov ve větě oproti řečníkovi (jak ukazuje graf 18 na straně 52), a zadruhé toho, že 

podle grafů 19 a 20 na stranách 53 a 54 prodlužují své pauzy oproti pauzám řečníka 

o třetinu až čtvrtinu délky řečníkovy pauzy a také krátí samotnou větu (u optimálně 

rychlých projevů větu oproti řečníkovi zkracují průměrně o 0,85 sekund). Je-li tedy věta 

zkrácena (měřeno sekundami, ale také počtem slov), není pak překvapivé, že TTS je 

znatelně nižší, než HHS, tedy že věta byla dořčena s výrazně menším zpožděním, než byla 

začata. Podobná, byť o něco méně markantní tendence platila také u absolventů.  

  

6.2. Hodnocení metody 

Jak jsme zmínili v kapitole Metoda, vzhledem k heterogennímu charakteru materiálu, na 

němž jsme délku časového posuvu měřili, jsme původně měli v úmyslu do každé z šesti 

zkoumaných kategorií zařadit dvanáct tlumočníků, tedy dohromady o osm osob více, a 

u každého z nich měřit EVS u čtyř vět. Omezený přístup k tlumočnickým výkonům, 

nedostatek optimálně rychlých projevů v profesionální kategorii, a také nedostatečná 

úplnost a správnost tlumočení, která vedla k vyřazení 8 probandů, nás však donutily vzorek 
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probandů zmenšit. To jsme se pokusili vykompenzovat tím, že jsme u každého subjektu 

měřili EVS u pěti vět (namísto původně plánovaných čtyř). Jsme si vědomi, že pět vět od 

méně probandů vzhledem k heterogenitě tlumočeného materiálu nemá ze statistického 

hlediska stejně vysokou výpovědní hodnotu jako čtyři věty od více probandů. Domníváme 

se však, že vzhledem k tomu, že naše výsledky jsou většinou v dobré shodě s hodnotami 

konstatovanými v odborné literatuře zabývající se délkou EVS, byl náš počet probandů 

dostatečný. 

Tato práce je podle nás přínosná tím, že obsahuje mimo jiné analýzu výkonů 

profesionálních tlumočníků, což nebývá v diplomových pracech zvykem; výrazné rozdíly 

mezi délkou EVS (ale i dalšími měřenými veličinami) na jedné straně profesionálů a na 

druhé straně začátečníků a absolventů, jež vyplynuly z našich výsledků, poukazují na to, 

že zkoumat jakékoliv proměnné v simultánním tlumočení pouze na vzorku studentů zřejmě 

nemá plně reprezentativní výpovědní hodnotu. Bylo by tedy jednoznačně přínosné tento 

výzkum v budoucnu zreplikovat s větším vzorkem tlumočníků a ověřit tak, zda jsou 

z našich výsledků plynoucí závěry, které jsme v této kapitole postulovali, obecně platné.   

Proměnnou, kterou by při případné replikaci našeho výzkumu bylo dobré více 

sjednotit, je škála rychlostí vstupních projevů – u rychlých projevů máme průměrnou 

rychlost v kategorii absolventů zhruba o 12 slov za minutu nižší, než u zbývajících dvou 

zkušenostních kategorií, a u optimálně rychlých projevů je průměrná rychlost v kategorii 

začátečníků o 17 slov za minutu nižší, než u zbývajících dvou kategorií. Protože jsme si 

však záměrně stanovili poměrně široký rozestup mezi optimálně rychlými a rychlými 

projevy (projevy od 122 sl/min do 144 sl/min jsme nepřijímali ani do jedné rychlostní 

kategorie), domníváme se, že tyto rychlostní rozdíly v rámci každé kategorie naše 

výsledky příliš neovlivnily. Bez pochyby by však bylo při případné replikaci přínosné 

zařadit do obou rychlostních kategorií projevy s homogennější rychlostí. 

Dalším metodologickým rozhodnutím, které si zasluhuje komentář, bylo 

rozhodnutí zařadit do výzkumu projevy, jež namluvili nerodilí mluvčí angličtiny. U 

optimálně rychlých projevů jsme vzhledem k nedostatku projevů rodilých mluvčích o 

tomto tempu na námi dostupných databázích tlumočnických výkonů neměli na vybranou. 

Pokud jsme však opět vzhledem k omezené nabídce projevů nemohli projevy nerodilých 

mluvčích zařadit do všech rychlostních i zkušenostních kategorií, je sporné, zda bylo 

metodologicky správně je z důvodu kompenzace zařadit pouze do rychlé kategorie 
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profesionálů. Dosáhli jsme tím totiž toho, že jsme právě do jediné čistě profesionální 

kategorie tlumočníků (jejíž výsledné hodnoty EVS vzhledem k jejich profesionalitě 

bezpochyby ze všech zkušenostních kategorií nejlépe vypovídají o reálné délce EVS při 

simultánním tlumočení) zařadili další proměnnou, která mohla jejich výkon (a tedy i délku 

EVS) ovlivnit. Jak jsme totiž zmínili v kapitole metoda, nerodilost mluvčího a nuance ve 

výslovnosti či třeba v syntaktické struktuře věty mohou, řečeno s Gilem, vést k o něco 

vyšším nárokům na úsilí poslechu a analýzy. Je tedy diskutabilní, zda by bývalo nemělo 

větší výpovědní hodnotu, kdybychom alespoň do té profesionální kategorie, kde to bylo 

možné, tedy u profesionálů tlumočících rychlé projevy, zařadili pouze projevy od rodilých 

mluvčích.  

Jako kontrolní srovnání toho, zda zařazení nerodilých mluvčích naše výsledky 

nezkreslilo, jsme se proto rozhodli navzájem porovnat délky EVS naměřené u profesionálů 

tlumočících rodilé mluvčí a profesionálů tlumočících nerodilé mluvčí. První zkoumanou 

skupinu tvoří probandi PO3, PO6 a PO9 v příloze 5, kteří tlumočí optimálně rychlé projevy 

pronesené rodilými mluvčími; druhou zkoumanou skupinu tvoří zbytek probandů 

v optimálně rychlé kategorii (tedy probandi PO1, PO2, PO4, PO5, PO7, PO8 a PO10 

v příloze 5), kteří tlumočili projevy pronesené nerodilými mluvčími; třetí zkoumanou 

skupinou byli probandi s označením PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6 a PR10 (v příloze 11) 

tlumočící rychlé projevy přednesené rodilými mluvčími; a za čtvré se jednalo o probandy 

PR7, PR8 a PR9 (opět v příloze 11) tlumočící rychlé projevy nerodilých řečníků.  

Graf 21 
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Jak ukazuje graf 21 (nahoře), 10 profesionálů tlumočících rodilé mluvčí bez ohledu 

na rychlost projevu mělo průměrně HHS 2,82 s a průměrné TTS 2,92 s; 10 profesionálů 

tlumočících naopak nerodilé mluvčí mělo průměrné HHS 3,11 s a průměrné TTS 3,17 s. 

Ač by se z pohledu na graf mohlo zdát, že rodilá angličtina mluvčího vede k nepatrně 

kratšímu EVS, musíme (jako už po několikáté u celkově velice stabilních výsledků 

profesionálů) dodat, že rozdíly mezi oběma skupinami probandů se pohybují okolo tří 

desetin sekundy a statisticky tak nejsou příliš průkazné.  

 Podívejme se nyní, jak výsledky dopadly již v každé rychlostní kategorii zvlášť:  
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Graf 22 (nahoře) ukazuje hodnoty, které jsme naměřili třem probandům tlumočícím rodilé 

mluvčí a sedmi probandům tlumočícím nerodilé mluvčí. (Jsme si vědomi, že tlumočníci 

nejsou při tomto srovnání ve dvou zkoumaných skupinách ekvivalentně zastoupeni – pro 

účely tohoto orientačního srovnání však i takto početně nevyrovnaný vzorek postačí.) Jak 

vidíme, zvláště HHS u rodilých projevů je již kvantitativně významně nižší, než HHS u 

nerodilých projevů, což by mohlo podporovat z grafu 21 ne příliš jasně plynoucí hypotézu, 

že tlumočníci mají kratší EVS, tlumočí-li rodilé mluvčí. Než budeme vyvozovat jakékoliv 

závěry, podívejme se však ještě na výsledek i z druhé rychlostní kategorie. 
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Graf 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 23 tentokrát vypovídá o přesně opačné tendenci, že totiž EVS (jak HHS, tak TTS) 

subjektů tlumočících rodilé mluvčí byl v rychlé kategorii projevů naopak o něco málo 

delší, než EVS subjektů tlumočících nerodilé mluvčí.  

Výsledky tohoto stručného srovnání dostatečně průkazně nesvědčí ani ve prospěch 

tvrzení, že vlivem nerodilých mluvčích se EVS zkracuje, ani naopak tvrzení, že se pod 

jejich vlivem prodlužuje. Můžeme proto učinit závěr, že na platnost výsledků našeho 

výzkumu zřejmě neměl faktor nerodilosti mluvčího velký vliv. Pro tento závěr by svědčil 

i fakt, že tlumočníci s pracovním jazykem angličtinou jsou zvláště v institucích EU 

nerodilým mluvčím vystaveni do takové míry, že jsou na jejich idiosynkrazie zvyklí a je 

tak pravděpodobné, že na jejich tlumočnický výkon nemají velký vliv. 
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Poslední potenciální výtkou k naší metodě by mohlo být, že, jak jsme již předeslali 

ve výsledcích, náš nástroj pro počítání míry redukce slov oproti řečníkovi má jen 

přibližnou výpovědní hodnotu: jako protitendence redukce slov oproti řečníkovi totiž 

v tlumočení může působit redundance, parazitní slova či falešné začátky vět, které opticky 

uměle zvyšují počet slov v tlumočení. Důležité je však podotknout, že všechny tyto chyby 

byly v našem vzorku pozorovatelné především u méně zkušených tlumočníků; proto se 

domníváme, že kdyby míra redukce (či zachování) počtu slov v tlumočení oproti originálu 

byla hodnocena za pomoci jiného, přesnějšího nástroje (například už jen o něco 

sofistikovanějším výpočtem slov v tlumočení, jaký ve svém výzkumu z roku 1975 použil 

Henri Barik, počítající pouze relevantní slova tlumočníka a naopak eliminující všechna 

slova parazitní nebo nesprávná), tendence k menší redukci oproti řečníkovi v případě 

profesionálních tlumočníků (o níž vypovídá graf 18 na straně 52) by byla ještě 

amplifikována; to se nyní pokusíme dokázat vždy ukázkou jedné věty v originále a jejího 

tlumočení v každé zkušenostní kategorii (u profesionálů si ukážeme dvě). Podotkněme, že 

vybrané věty se nesnaží být reprezentativním vzorkem kvality tlumočení příslušné 

kategorie; jsou spíše typickou ukázkou toho, jakých redundantních formulací se dopouštěli 

zkušení tlumočníci, a naproti tomu, jak informačně husté naopak typicky byly věty 

profesionálů. 

 

Graf 24 (nahoře) připomíná průměrnou procentuální míru redukce počtu slov 

v tlumočení začátečníků. K ukázce toho, že redukce informací však byla zjevně ještě větší, 

než redukce slov, jsme vybrali větu tlumočenou probandkou ZR4 (příloha 8). Ta sice 

redukovala v pětivětém úseku  o pouhých 20 %, následující věta by však mohla osvětlit, 
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proč byla její míra redukce zdánlivě tak nízká. Větu „Some of these dishes, it turned out, 

contained as much as seven point four grams of salt.“ přetlumočila jako „Ukázalo se, že 

některé potraviny obchazovaly… obsahovaly až sedm celých čtyři gramu, sedmdesát 

celých čtyři gramů soli...“ Počet slov v originále (17) v případě této konkrétní věty 

probandka přesně zachovala (17) – tlumočila tedy s 0% redukcí oproti řečníkovi. 

Za  5 ze 17 slov v jejím tlumočení jsou však zodpovědná přeřeknutí, falešný začátek 

a oprava celého sémantického celku (navíc na horší řešení, než bylo to původní). Už jen 

Barikův sofistikovanější výpočet počtu slov v tlumočení by u této věty dospěl k výsledku 

„Ukázalo se, že některé potraviny obchazovaly… obsahovaly až sedm celých čtyři gramu, 

sedmdesát celých čtyři gramů soli...“, a místo 17 slov v tlumočení této probandky by tak 

vyčíslil slov pouze 12. Trend k vysoké redukci informací celé kategorie by tak byl ještě 

výraznější. 

 

U absolventů, jejichž průměrnou míru prosté redukce slov připomíná graf 25 

(nahoře), jsme k ukázce vybrali probandku AO2 (příloha 4), která celkově redukovala o 

11 % (tedy o 13 % méně, než byl průměr redukce její rychlostní kategorie). Například větu 

„Since going into Vietnam I’ve built a medical and social centre which caters for the 

homeless, the poor, the street kids, the youth of the street, abandoned babies and indeed 

anybody who cannot afford to go to a hospital.“ však přetlumočila slovy: „A od té doby 

jsem vytv... vytvořila zdravotní a sociální středisko, které pracuje... které je otevřeno pro 

bezdomovce, pro opuštěné děti a opuštěné kojence a pro všechny osoby, které si nemohou 

dovolit zaplatit pobyt v nemocnici.“ Z řečníkových 40 slov v této větě se tedy v tlumočení 

dostala na slov 36, avšak kdybychom použili zmíněný Barikův nástroj pro výpočet slov 
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v tlumočení, dostali bychom se u této probandky na výsledek „A od té doby jsem vytv... 

vytvořila zdravotní a sociální středisko, které pracuje... které je otevřeno pro bezdomovce, 

pro opuštěné děti a opuštěné kojence a pro všechny osoby, které si nemohou dovolit 

zaplatit pobyt v nemocnici.“ obsahující pouze 32 slov, a tendence k redukci informací by 

byla opět patrnější. Dva falešné začátky a lehká redundance této probandky totiž i přes 

jinak správné a relativně úplné tlumočení zdánlivě zvýšily počet slov způsobem, který u 

profesionálů v našem vzorku nenastával.  

 

To ukážeme nejprve na větě profesionálky PO10, která redukovala v pětivětém úseku 

o 26 %, tedy o 9 % více, než byl průměr její rychlostní kategorie (jak je patrné z grafu 26 

nahoře), avšak například s touto syntakticky extrémně komplikovanou větou „Concerning 

the specific subjects, I would like to thank those members who have underlined the big 

effort which have been done in the last years in order to combat in a concrete way and in 

places where we can legislate the violence against women and to create directives in order 

to help those who have become victims of this violence.“ si poradila bravurně: „Co se týče 

specifických témat, chci poděkovat těm poslancům, kteří zdůraznili velké úsilí, které bylo 

vyvinuto v posledních letech v boji proti těmto jevům v oblastech, kde můžeme vydávat 

legislativu proti násilí na ženám a směrnice, které mají pomo pomáhat obětem tohoto 

násilí.“ Její tlumočení obsahuje jen jediné přeřeknutí, a tedy jediné slovo, které by bylo 

přesnějším, například Barikovým výpočtem, eliminováno. Ostatní slova v tomto tlumočení 

měla informační hustotu stejně vysokou, jako slova řečníka. Redukce počtu slov v této 

konkrétní dlouhé větě byla z 60 u řečníka na 43 u tlumočníka (respektive 42 měřeno 

Barikovou metodou). 
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Z nejzkušenějších probandů uveďme ještě příklad jedné věty od profesionálky 

tlumočící rychlý projev,  PR6 (Příloha 12) redukující oproti řečníkovi v celém úseku o 19 

%. Větu „And I want to say a great thank you to all the help workers who have been putting 

their lives at risk to save other lives and they’re sometimes forgotten.“ přetlumočila slovy: 

„Já bych chtěl využít této příležitosti, abych poděkoval všem členům zdravotního 

personálu, kteří skutečně nasazují své životy. Často na ně zapomínáme.“, tedy bez 

jediného přeřeknutí, falešného začátku či redundantního výrazu a s maximální informační 

hustotou. Redukce byla v této větě ze 30 slov řečníka na 21, měřeno naší, ale i Barikovou 

metodou. 

 

6.3. Souvislost s dosavadním výzkumem 

Naše výsledky poukazující na průměrně kratší EVS u rychlejších projevů pozorované v 

kategorii začátečníků a absolventů jsou v souladu se závěry Lee (2003). Náš poznatek, že 

v případě profesionálních tlumočníků nemá na délku EVS rychlost projevu žádný vliv, je 

naopak v rozporu nejen se závěry Lee, ale také se závěry z výzkumů provedených 

Gerverem (1969/2002) a Barikem (1973), v nichž autoři u rychlejších projevů naměřili 

delší časový posuv než u optimálně rychlých projevů. My můžeme pouze konstatovat, že 

jestli byla u profesionálních tlumočníků v našem výzkumu pozorovatelná vůbec nějaká 

tendence hodnot EVS u rychlých projevů, byla to spíše tendence k nepatrnému prodloužení 

oproti EVS u optimálně rychlých projev; byla však kvantitativně bezvýznamná a závěry 

Gervera (Op. cit.) a Barika (Op. cit.) tak nepotvrdila.  Závěry Lee (2003) jsme zase plně 

nepotvrdili proto, že je vyvrací právě profesionální kategorie tlumočníků, která má 

z hlediska generalizací ohledně délky EVS vzhledem ke své profesionalitě nejvyšší 

význam. Dilema mezi Lee, Gerverem a Barikem jsme tedy touto prací blíže k rozsouzení 

neposunuli. 

 Výsledky našeho výzkumu týkající se vlivu  zkušeností na délku EVS však naopak 

vyřešily kontroverzi mezi Mikem Dillingerem a Henrim Barikem – nikoli překvapivě 

podporují tezi Henriho Barika (1973), a sice že trénink má na tlumočnický výkon – v 

našem případě délku EVS – jednoznačný vliv: vede ke kratšímu a stabilnějšímu EVS. To 

nás přivádí k dalšímu výzkumu, jehož výsledky jsme potvrdili: dospěli jsme k závěru, že 

čím jsou tlumočníci zkušenější, tím kratší mají HHS, a to jak souhrnně bez ohledu na 
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rychlost projevu, tak i v rámci obou rychlostních kategorií. Potvrdili jsme tak například 

závěry Timarové (2012) nebo Timarové et al. (2011). 

 Co se týče úplnosti projevu, naše závěry potvrzují spíše všeobecně rozšířený 

předpoklad Daniela Gila (2009:170), že rychlý vstupní projev vede k většímu náporu na 

pracovní kapacitu a v důsledku větší redukci, nežli závěr Shlesingerové (2003), že rychlost 

projevu vede k větší míře retence slov. 
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Závěr 
 

V této práci jsme analýzou délky časového posuvu v šedesáti úsecích tlumočení čtyřiceti 

devíti subjektů rozdělených do tří zkušenostních a dvou rychlostních kategorií dospěli ke 

dvěma hlavním závěrům. Zaprvé, že vysoká rychlost vstupního projevu vede průměrně ke 

kratšímu časovému posuvu než optimální rychlost projevu; tento závěr ovšem není platný  

uvnitř kategorie profesionálních tlumočníků, na jejichž délku časového posuvu nemá 

rychlost vstupního projevu vliv.  Zadruhé, že zkušenosti tlumočníka délku časového 

posuvu ovlivňují,  a to naopak bez ohledu na rychlost projevu: čím jsou kabinoví 

tlumočníci zkušenější, tím kratší mají při tlumočení časový posuv. Tento závěr 

považujeme za kvantitativně významnější, než závěr o vlivu rychlosti vstupního projevu, 

který se potvrdil pouze ve dvou ze tří zkoumaných kategorií tlumočníků (u začátečníků a 

čerstvých absolventů studia tlumočnictví).  

Během evaluace výsledků se potvrdil logický předpoklad, že čím méně jsou 

tlumočníci zkušení, tím méně je jejich tlumočení úplné a koherentní a tím méně efektivně 

také využívají mezivětných pauz řečníka k tlumočení. Větší redukci oproti originálu 

patrnou u nezkušených tlumočníků jsme zaznamenali u rychlých projevů, což by mohlo 

částečně vysvětlovat, proč mají kratší časový posuv u rychlejších projevů.  

Doplňková analýza srovnávající výkony profesionálů tlumočících jednak rodilé a 

jednak nerodilé mluvčí angličtiny vyloučila zkreslení výsledků zařazením projevů 

od nerodilých mluvčích.  
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