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PredloZenà publikàcia predstavuje vyÒerpévajùci pohl'ad na v§etky zÉéastnené

aspekty procesu simultànneho tlmoéenia a niekol'ko odkazov aj na techniku

konzekutlvneho tlmoèenia. Zvolenà problematika je uchopenà a sprostredkovanà

òitatel'ovi vel'mi §truktùrovane, priéom autor osobitne vyéleÉuje teoretické a praktické

aspekty vyikonu simultànneho tlmoénika. Jednotlive zloZky a sùÒasti pertraktovanej

problematiky sÉ analyzované a vysvetl'ované vyvàZenfm a racionàlnym spÒsobom -
poukazujÉc na vynikajùci didaktickf prlstup autora,

Odkazy na odbornù literatÉru, éerpanù povàÒ§ine zo zdrojov pisanfch po

anglicky, sù dostatoène poéetné, adekvàtne a presné, priéom umoZÉujù òitatel'ovi

ob§irne sa oboznàmit s jednotlivlimi aspektmi predmetnej tematiky aj navzéjom

uvàdzané poznatky porovnat'. PouZitf odbornf jazyk primerane zodpovedé téme a je

dostatoéne zrozumitel'ny na to, aby z textu mohli Òerpat nielen odbornlci na danù

oblast, ale aj §tudenti, pripadne inlzàujemcovia o tùto vedeckù disciplinu.

Za osobitne podnetné povaZujem odkazy na psycholingvistickf a

kognitivnopsychologickf vliskum - predov§etklim v sùvislosti s funkciami kràtkodobej

a dlhodobej pamàte, pretoZe na vedecké uchopenie problematiky simultÉnneho

tlmoéenia sÉ tieto informécie kl'ùÒové - najmà v porovnani s tak vyrazne odli§nfm

procesom konzekutivneho tlmoèenia, a to v teoretickej aj praktickej rovine. Uvedené

poznatky sù uZitoéne aj z pohl'adu vol'by optimélneho didaktického pristupu a

implementàcie taklich nàcvikovfch aktivlt do vfuéby simultànneho tlmoéenia, ktoré

umoZnia zlep§it a posilnit'translaèné kompetencie tlmoÒnika. Pozitivne hodnotim aj

fakt, 2e okrem zvyÒajnyich pripravnyich cviÒeni, ktoré sa odporriÒajù tlmoÒnikom,

uvàdza autor aj aktivity uròené na skupinovù pràcu.

Napriek vymenovan5im pozitivam posudzovanej publikàcie musim upozornit

najmà na istli deficit v oblasti inovatlvnosti pri uchopeni zvolenej problematiky, ako aj



nedostatok odkazov na vlastnÉ pracovnù skùsenost'autora, ktoré by mohli predmetnf
lext vyrazne oZivif. Aj v pripade uvàdzanyich tlmoònickych cviÒeni by bol Ziaduci
osobnej§i prlstup autora, v dÒsledku ktorého by mohol navrhnÉt d'alsie efektivne
spÒsoby rozv'tjania tlmoònickych zruÒnostl, a tieZ objektivne zhodnotit ùòinnost
nàcvikovfch aktivlt, ktoré vo vfuÒbe sém praktizuje.

Odhliadnuc od uvedenfch vfhrad, ktoré v§ak v Ziadnom pripade nezni1uju
prinos a vyznam publikàcie ako celku, hodnotim predloZené dielo - na zàklade
vymenovanSTch pozitiv - kladne a navrhujem pràcu Mgr. Pavol §tubÈa, phD. prijat,
na habilitaèné konanie ako podklad na udetenie vedeckopedagogického titulu
docent.
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