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Diplomová práce Jitky Chmelařové má charakter teoreticko-empirické studie a je dalším 
kvalitním příspěvkem k výzkumu v oblasti kvality převodu v simultánním tlumočení (ST). 
Jejím cílem bylo zkoumat převod konativní funkce při obousměrném ST politických projevů 
na vzorku profesionálních tlumočníků v Evropském parlamentu (EP). 
 
Diplomová práce má 88 stran + přílohy (přepisy projevů a jejich tlumočení). Je rozdělena na 
část teoretickou a empirickou a obsahuje – pomineme-li úvod a závěr – tři kapitoly. V teoretické 
části diplomantka shrnuje dosavadní stav zkoumané problematiky. Postupuje přitom logicky a 
přehledně od otázek lingvistických k translatologickým. Nejprve vymezuje konativní funkci a 
podává podrobnou stylistickou charakteristiku politických projevů, přičemž velice zevrubně 
s využitím mnoha prací domácí i zahraniční provenience představuje prostředky, jakými se 
konativní funkce v projevech uplatňuje na rovině fonetické, slovotvorné, lexikální a textové. 
 
Dále autorka v teoretické části stručně charakterizuje samotné ST a pomocí vybraných 
procesních modelů jeho nároky. V souvislosti s Gileovým modelem úsilí konstatuje (str. 15), 
že mezi prvky zvyšující nároky na procesní kapacitu lze zařadit právě převod konativních 
prostředků. V následující podkapitole se zabývá tím, jakými strategiemi mohou tlumočníci 
dosáhnout toho, aby jednotlivé prostředky konativní funkce byly převedeny co možná 
nejvěrněji (pochopitelně s ohledem na časová i kognitivní omezení ST). Doporučení 
formulovaná profesními autoritami (R. Jones) přitom doplňuje o zjištění několika výzkumů 
v příbuzných oblastech (převod expresivity při ST, DP Lamperová 2002 a Herák 2016; převod 
stylové složky politických projevů při ST, Burget 2006; převod řečníkova sdělení a záměru při 
ST v EP, Vuorikoski 2004). Teoretickou část uzavírá vyčerpávající charakteristika tlumočnické 
situace, již si autorka k výzkumu zvolila (tj. tlumočení plenárních zasedání EP), včetně 
situačního kontextu a všech aktérů komunikace. 
 
Na základě závěrů teoretické části diplomantka formuluje hypotézu, že i tlumočené projevy 
obsahují prostředky konativní funkce, byť ne v takové míře jako projevy výchozí. Hypotézu 
pak ověřuje empiricky, což je stěžejní část diplomové práce. Pozorovací studii originálních 
projevů a jejich přetlumočených verzí (anglické originály a jejich české tlumočení, české 
originály a jejich anglické přetlumočení) provádí na korpusu autentických projevů pronesených 
v EP. Korpus lze označit za poměrně homogenní: tematické zaměření, délka i míra 
připravenosti projevů jsou obdobné, profesní vybavenost tlumočníků srovnatelná. Jakkoli se 
diplomantka soustředila pouze na formální jazykové prostředky konativní funkce (nikoli tedy 
na obsah či argumentační strukturu projevů), teoretická část práce ukázala, že takových 
prostředků je velké množství. Proto diplomantka vhodně provedla pilotní výzkum, jenž jí 
umožnil sledované jevy lépe konkretizovat. Z něj odvozený analytický rámec, stojící na tzv. 
skóre přesvědčivosti, se ukázal jako poměrně spolehlivý metodologický nástroj. Jeho hodnoty 
si je vědoma sama autorka, když jej v závěru práce doporučuje pro výzkum jiných jazykových 
dvojic. To platí také o korpusu projevů EP, který je podle autorky ideálním zdrojem materiálu 



pro další výzkum v oblasti teorie tlumočení. Z jeho povahy na druhou stranu vyplývá, že mezi 
sledované parametry nemůže být zahrnuta otázka, zda měli konkrétní tlumočníci zpravidla 
pečlivě připravené projevy řečníků předem k dispozici. Takto se musela diplomantka spokojit 
jen s obecným konstatováním zástupců EP, že tlumočníci dostávají dopředu podklady pouze 
k některým projevům. Přitom právě kvalitní příprava výchozího komunikátu ze strany 
tlumočníka může při převodu konativní funkce sehrát klíčovou roli. 
 
Porovnáváním výchozích projevů v angličtině a češtině nicméně autorka dospěla k zajímavému 
zjištění, že angličtí mluvčí využívají k realizaci konativní funkce větší počet prostředků (navíc 
rozmanitější povahy) než rodilí mluvčí češtiny. Samotné zkoumání ekvivalence převodu 
konativní funkce při ST pak v souladu s očekáváním ukázalo, že špičkoví tlumočníci působící 
v takto exponované instituci dokáží poměrně spolehlivě předat dominantní složku projevu 
svých řečníků – persvazi. Tedy přinejmenším měřeno počtem převedených jazykových 
prostředků – nejsem si ale jist, zda můžeme přímo hovořit o tom, že byl s těmito prostředky 
převeden i jejich persvazivní účinek, jak autorka práce uvádí mj. na str. 59. To, jak koneckonců 
sama v závěru na str. 83 konstatuje, by mohl být zdaleka nejzajímavější, leč v praxi značně 
obtížně proveditelný doplněk výzkumu konativní funkce. 
 
Závěrečné hodnocení: K obsahu diplomové práce J. Chmelařové nemám žádné připomínky. 
Teoretická část je zvládnuta vynikajícím způsobem, diplomantka prokázala, že je výborně 
obeznámena s dosavadním stavem bádání v oblasti, organicky propojila poznatky získané 
studiem literatury stylistické a translatologické (resp. z oboru tlumočnických studií) a připravila 
si tak dobrý základ pro empirickou část práce. Vhodně sestavený analytický rámec pak podle 
mého dobře posloužil k dosažení všech stanovených cílů. Sběr dat byl proveden pečlivě a 
výsledky jsou srozumitelně vyloženy formou přehledných grafů a tabulek. Rovněž po formální 
stránce je práce zvládnuta velice dobře. Autorka píše kultivovaným jazykem, překlepů je 
minimum (str. 9, 23, 84), kromě několika málo nadbývajících čárek (str. 18, 59, 83) jsem 
zaznamenal jen jednu chybu tvaroslovnou (genitiv pl. slova míra je měr, nikoli mír, jak uvádíte 
na str. 58). 
 
Z těchto důvodů diplomovou práci Bc. Jitky Chmelařové doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnocení „výborně“. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby. 
 
 
 
 
V Praze dne 22. ledna 2018     PhDr. David Mraček, Ph.D. 
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