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Oponentský posudek habilitační práce 

   
 Mgr. Pavol Šveda,  PhD.,  

„Tlmočenie v teórii a praxi (I. diel)“ 
STIMUL Univerzita Komenského 2021 

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta    

                                    

Mgr. Pavol Šveda, PhD., předkládá jako habilitační práci svoji učebnici Tlmočenie v teórii a 

praxi, I. diel, která vyšla ve vydavatelství STIMUL na Univerzitě Komenského v Bratislavě 

na sklonku roku 2021. Autor se takto rozhodl zúročit svoji intenzívní pedagogickou praxi 

získanou v jím vyučovaných teoretických i praktických tlumočnických kurzech na oboru 

překladatelství a tlumočnictví na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF UK, stejně jako své 

badatelské, projektové a publikační, zejména didakticky zaměřené výstupy, ale i bohaté 

osobní zkušenosti aktivního konferenčního tlumočníka. 

Habilitační práce má 113 normostránek a je doplněna řadou obrázků, fotografií a 

tabulek. Učebnice obsahuje celkem 5 kapitol (kromě Úvodu a Bibliografie), řadu podkapitol a 

oddílů. Jak sám autor uvádí, tento text navazuje po více než čtyřiceti letech na první 

komplexní teorii tlumočení ve slovenštině (A. Keníž, Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia, 

1980). Na tato skripta se pak ve své učebnici odvolává pravidelně. Zaznamenává posuny, 

kterými prošla práce tlumočníků a její výzkum, a do slovenského prostředí přináší nosné 

myšlenky vybraných teoretiků tlumočení. Autor se dle vlastních slov snažil při psaní držet 

zásad praktické uchopitelnosti teoretických konceptů a zprostředkovat tak dnešním studentům 

požadavky na práci tlumočníka, ale i aktuální témata, kterými tlumočnická komunita žije 

(včetně např. tlumočení online přes aplikace a platformy, či využití umělé inteligence). 

Z textu je vidět, že Pavol Šveda současnou mladou generaci zná a ví, jak na ni působit, aby 

pro ni byla četba odborného textu přitažlivá, čemuž přizpůsobuje i styl a strukturu svého psaní 

(odstavce Vedeli ste, že…nebo Summa Summarum - stručné shrnutí na konci jednotlivých 

kapitol, či samotné názvy některých částí 1.5. Prekladateľ a tlmočník: súrodenci, nepriatelia 

alebo susedia?, anebo využití terminologie z oblasti informačních technologií při popisu 

práce tlumočníka, fungování jeho mozku a paměti, jakož i konkrétní příklady z tlumočnické 

praxe atd.). Autor postupuje při psaní jednotlivých kapitol a oddílů logicky,  systematicky, 

někdy však do jisté míry i poněkud zrychleně (věřím, že detailněji a více do hloubky bude 

následně představeno ve 2. dílu učebnice) a snaží se srozumitelně uvést a charakterizovat 

základní a podstatná témata či odborné pojmy z oblasti teorie a praxe tlumočení. 

V první kapitole Základné pojmy (s. 9-27) habilitant stručně, avšak výstižně 

charakterizuje tlumočení jako proces přenosu spontánně komunikované informace 

z výchozího do cílového jazyka (s. 10). Zde bych mohla částečně polemizovat, zda skutečně 

„spontánně“ (s. 11), když zejména v oblasti konferenčního simultánního tlumočení se stále 

více setkávají tlumočníci s předem připravenými, psanými a čtenými projevy. Na s. 13 a 

dalších autor pak zcela oprávněně akcentuje význam tlumočení jako kulturní mediace, stručně 

srovnává tlumočení a překlad a připomíná používaná terminologická řešení pro „střešní 

pojem“ (s. 15) pro obě tyto činnosti (např. translát/translácia v souladu s A. Popovičem, či 

Preklad/Translation s velkým písmenem dle D. Gila). Nezmiňuje český pojem „převod“ (viz 
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např. J. V. Bečka 1970, B. Ilek 1977 apod.), který se běžně, alespoň v české translatologii, 

jako nadřazené, rodové označení používá. Dále zde autor krátce uvádí základní směry vědy o 

tlumočení (s. 16-17) a pak se již soustředí na definici tlumočníka a podrobněji na klasické 

základní žánry (druhy/módy) a typy tlumočení a tlumočnických situací (s. 19-27). U 

tlumočnických módů (s. 21) P. Šveda představuje jako hybridní formu tlumočení a překladu 

„tlumočení s listu“, které má dichotomický charakter a je definováno tak, že řečník tento 

projev v originále nepronáší, ale text projevu obdrží rovnou tlumočník, jenž jej převádí 

z jazyka výchozího (psaná forma) do jazyka cílového (mluvená forma). Proto je poněkud 

překvapivá zmínka autora, že se „tlumočení z listu“ používá i při simultánním tlumočení 

v kabině. Pro tento druh tlumočení se jak v češtině, tak i u dalších slovenských autorů používá 

především termín „simultánní tlumočení s textem“, stejně jako i v angličtině (simultaneous 

interpretation with text: např. Pöchhacker 2016, s. 20). Pokud jde o jednotlivé typy tlumočení 

či tlumočnické situace (s. 19-27), autor zde uvádí odkazy především na současné slovenské 

autory a nejnovější publikace (např. Štefková 2021 pro komunitní tlumočení, Vargová 2021 

pro mediální tlumočení). To je velmi pozitivní přístup, který se jako červená niť prolíná celou 

publikací; autor tím dokazuje, že slovenská translatologická komunita je aktivní a věnuje se 

aktuálním otázkám z teorie i praxe tlumočení. Na druhou stranu zde (i dále v textu) poněkud 

postrádám diachronní pohled na celou předkládanou problematiku, kdy by bylo vhodné 

rovněž ukázat, že se danými otázkami badatelé – jak slovenští, tak i především zahraniční – 

zabývají průběžně, dle vývoje a pokroku samotné vědní disciplíny, již téměř od poloviny 20. 

století. Aby si čtenáři a studenti mohli lépe zasadit celou problematiku do dobového kontextu 

a udělat si přesnější představu právě o jednotlivých vývojových etapách (zmíním ještě i níže). 

Proto by bylo užitečné například u „mediálního“ tlumočení uvést především i rakouskou 

badatelku, tlumočnici a akademičku I. Kurzovou, která se tomuto typu tlumočení věnovala, a 

její mnohem starší statě na dané téma (např. 1993, 1996 atd.). Chápu zároveň, že jak 

z rozsahových důvodů předkládaného učebního textu, tak i z vytyčených obsahových priorit 

samotného autora to není vždy možné.  

Habilitant si touto první kapitolou vytváří odrazový můstek k následujícím kapitolám, 

jež se věnují dalším důležitým aspektům z teorie i praxe tlumočení.  

Druhá kapitola (s. 28-41): Tlmočenie v procese komunikácie podává studentům širší 

pohled na jednotlivé komunikační situace, ve kterých tlumočení probíhá, a jejich aktéry, 

věnuje se  procesu komunikace, zmiňuje zde i první tvůrce modelu lidské komunikace 

(Shannon a Weaver, 1949), uvádí dále teorii relevance s jejími autory Wilsonovou a 

Sperberem, kteří s touto teorií pro mezilidskou komunikaci přišli již v roce 1986 (1995 = 2. 

vydání). Autor popisuje první model běžných komunikačních situací, jenž byl následně využit 

i jako všeobecný model komunikační situace s tlumočením, poté se věnuje zejména dvěma 

nejznámějším vztahovým komunikačním modelům tlumočení (Keníž 1980, Pöchhacker 2005, 

Kapitola končí - stejně jako všechny následující – krátkým přehledným shrnutím (Summa 

summarum). 

Třetí kapitola Kognitívne aspekty tlumočenia (s. 42-59) vhodně usouvztažňuje 

procesy, které se odehrávají v hlavě tlumočníka, s fungováním mozku, s řečovými centry a 

jejich aktivací při tlumočení. Autor se soustřeďuje na úlohu pracovní paměti, přičemž vychází 

z klasického a uznávaného modelu A. Baddeleyho a G. Hitche (1974). Dále se zde věnuje 

kognitivním modelům tlumočení, ke kterým řadí první tlumočnický model anglického 
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psychologa D. Gervera z 60. let 20. století, dále pak asi nejznámější tzv. „Interpretativní 

model“ (teorie smyslu) D. Seleskovitchové a M. Ledererové z konce 70. let. V této souvislosti 

je nutno jasně rozlišovat mezi pojmy „význam“ a „smysl“. Studenty by určitě zaujalo 

přirovnání převodu (překódování) čísel, odborných termínů, jmen, názvů atd. k rozinkám 

v těstě, kdy sama D. Seleskovitchová takto obrazně vysvětluje specifika jejich přetlumočení, 

při němž nelze aplikovat deverbalizaci. Poněkud překvapivě ve výčtu kognitivních modelů 

působí tzv. Sekvenční model D. Gila (s. 50-51), který byl primárně popsán pro proces 

překladu (1995/2009) a samotný autor s ním dále již příliš v oblasti tlumočení nepracuje. Dále 

pak P. Šveda již uvádí Gilův všeobecně známý a mezinárodní uznávaný „Model úsilí“, který 

ve své učebnici analyzuje postupně na třech místech – jednak zde, u kognitivních modelů, pak 

u modelů konsekutivního tlumočení (s. 64-65) a rovněž u modelů simultánního tlumočení (s. 

88). V této souvislosti konstatuji, že takový postup volí autor zcela záměrně i pro některé další 

prezentované modely tlumočení (konkrétně komunikační A. Keníže a svůj vlastní – 

kontextový model), jež představuje podrobněji u jednotlivých druhů tlumočení. Ve svém 

výběru modelů nabízí také tzv. „Jednoduchý model“ R. Settona a A. Dawranta (2016) a  

rovněž zde prezentuje ruského translatologa G. V. Černova (s. 53-54), který již v roce 1978 

přichází s modelem pravděpodobnostního prognózování (používaný český překlad ruského 

originálního termínu), neboli prognózy či anticipace. P. Šveda v textu odkazuje na jeho 

publikaci z roku 2004, což je v podstatě anglický překlad původní upravené ruské  verze a 

vychází až posmrtně v nakladatelství John Benjamins Publishing. Podstatný u Černova je 

zejména jeho víceúrovňový model prognózování. P. Šveda zde opětovně vhodně cituje 

nejnovější publikaci slovenských kolegů, kteří se také věnují anticipaci, respektive rozvoji 

anticipačních dovedností (2021 - M. Djovčoš a M. Melicherčíková), a je poněkud škoda, že 

nezmiňuje např. bratislavskou badatelku Taidu Novákovou, která již v roce 1991 píše o 

jednotlivých typech prognózy (exaktní, aproximativní, nulová, negativní) a jejím využití 

v procesu tlumočení. V závěru kapitoly autor navrhuje vlastní Kontextuálny model tlmočenia 

(s. 56-58 a dále viz i kapitoly o konsekutivním a simultánním tlumočení), Jak sám P. Šveda 

uvádí, tento model nijak nenahrazuje existující modely, spíše se snaží kombinovat a 

syntetizovat podstatné prvky vícerých modelů tlumočení a nabízet přesah mezi kognitivními a 

vztahovými modely tlumočení. Již název modelu napovídá, že staví na znalosti kontextu v 

širokém slova smyslu (kde, kdy, kdo, pro koho, s kým, za jakým účelem a proč se daná akce 

koná) a že toto všechno by měl tlumočník vědět a znát, když se na tlumočení připravuje. 

Čtvrtá kapitola Konzekutívne tlmočenie (s. 60-81) srozumitelně a přehledně vysvětluje 

čtenářům a studentům, co je konsekutivní tlumočení, kde se především využívá, jaké typy 

konsekutivního tlumočení se uplatňují v konkrétních situacích, jaká je úloha paměti ale i 

tlumočnického zápisu při konsekutivním tlumočení, a rovněž píše o třídění a zpracování 

vyslechnutých informací do tří kategorií, tzv. 3Z: zápis, zapamätanie, zabudnutie a o tom jak 

analyzovat výchozí projev. Opět pouze trochu zamrzí, že (s. 70) mezi zmiňovanými autory 

nezazní i jména „klasiků“ (např. J. F. Rozan, J. Herbert) již z 50. a 60. let minulého století. 

Velmi  oceňuji  oddíl 4.8. Základné princípy tlmočníckeho zápisu (s. 72-79), který představuje  

hlavní doporučení pro vytváření tlumočnické notace, jejíž formát je stále vnímám ze strany 

tlumočníků, vyučujících i studentů jako poměrně individuální záležitost, pochopitelně při 

dodržování jistých zažitých pravidel a zásad, o kterých si v této části studenti udělají jasnou 

představu (včetně konkrétních ukázek symbolů, logických konektorů a rozložení na stránce 

bloku či s pomocí moderních technologií – s využitím tabletu místo papírového bloku). P. 

Šveda zde pokračuje s představováním některých modelů konsekutivního tlumočení (viz již 
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zmínka výše). Bohužel právě Model úsilí D. Gila je (viz s. 64-65 a dále s. 88 – pro simultánní 

tlumočení) poněkud vytržen z historického kontextu a čtenář, který by práce a výzkum Gila 

neznal, by byl uveden v omyl. Habilitant totiž doslova píše: „Jedným z najznámejších 

modelov je už spomínaný model úsilia, ktorý D. Gile predstavil v roku 2009…a neskôr ho 

mierne aktualizoval (2020)“.  Tento model D. Gile představil již počátkem 80. let (např. 

články a publikace z let 1985,1989, 1993 a 1995 = 1. vydání zde zmiňované publikace z roku 

2009). Aplikuje tento model jak na konsekutivní a simultánní tlumočení, tak i na tlumočení z 

listu a s textem. Gile svůj model úsilí aktualizuje na svém webu pravidelně. Naposledy byl 

aktualizován 1. 4. 2022 - viz prezentace na webu – a to jak Model úsilí, tak Gravitační model 

jazykových znalostí (v Bibliografii uveden již nefunkční odkaz: správně: https://www.cirin-

gile.fr/powerpoint/The-Effort-Models-and-Gravitational-Model-Clarifications-and-

update.pdf). Je pochopitelné, že z prostorových důvodů nelze zacházet vždy do podrobností a 

respektuji vědomá rozhodnutí autora, přesto mi nedá, abych nezmínila i drobné nedotažení 

popisu Gilova Modelu úsilí pro simultánní tlumočení (s. 88). P. Šveda správně popisuje 

základní tři úsilí plus úsilí koordinace a také hypotézu provazochodce. Je však škoda, že již 

nepíše o tzv. deficitním řetězci, pomocí kterého Gile vysvětluje, proč tlumočník není schopen 

kvůli přečerpané kapacitě přetlumočit následný i velmi jednoduchý a banální úsek projevu, 

který téměř žádné úsilí nevyžaduje. 

Tímto jsem plynule přešla k charakteristice páté a poslední kapitoly Simultánne 

tlmočenie (s. 82-107), kde se opět studenti dočtou o tom, co je simultánní tlumočení, od kdy 

se simultánní tlumočení používá, že to byly právě Norimberské procesy (1945-46), dodejme, 

že se zde poprvé simultánní tlumočení uplatnilo v tak širokém rozsahu (4 tlumočnické kabiny: 

angličtina, francouzština, němčina a ruština, v každé kabině 3 tlumočníci a celkem 3 týmy, 

které se v tlumočení střídaly), a po tak dlouhou dobu (téměř 11 měsíců).  Dozvědí se o tom, 

jaké je  využití simultánního tlumočení v dnešní době, jaké jsou typy simultánního tlumočení, 

včetně distančního simultánního tlumočení (online) RSI, které si všichni tlumočníci zažili 

během pandemie covid-19, a dostane se jim i řada praktických příkladů a doporučení od 

skutečného profesionála. P. Šveda se věnuje paměti a její specifické úloze při simultánním 

tlumočení, časovému (fázovému) posuvu, tlumočení do cizího aktivního jazyka (tzv. retour) a 

tlumočení přes pilotáž do mateřštiny či do cizího jazyka (zejména v evropských institucích), 

rozdělení pozornosti mezi aktivní poslech originálu a vlastní tlumočení, ale i získávání 

informací a řešení krizových „tlumočnických“ situací. Přichází s přehlednou a obsáhlou 

tabulkou popisující preventivní a reaktivní strategie, které tlumočník v průběhu simultánního 

tlumočení podle potřeby využívá (možno doplnit například ještě o KISS/preventivní taktika, 

nebo o konkretizaci/reaktivní taktika?). Kapitolu autor uzavírá zamyšlením nad významem 

distančního tlumočení  do budoucna a  technickými změnami,  ke kterým došlo i  ve vybavení  

kabin (jak reálných tak virtuálních). Přehled hlavních zásad simultánního tlumočení a Summa 

summarum (s. 105-107) jsou vhodným, poučným, ale i čtivým závěrem celé této učebnice.  

 

Již v úvodu svého posudku jsem zmiňovala, že cílovou skupinou této učebnice, 

respektive habilitační práce, jsou především dnešní studenti oboru tlumočnictví, u kterých lze 

předpokládat, že mají jisté povědomí a znalosti o hlavních směrech tlumočnického výzkumu, 

jakož i  o dalších otázkách z oblasti teorie a praxe tlumočení, jež získali přímo na přednáškách 

z Teorie tlumočení a z výuky praktických tlumočnických seminářů, mají o danou 

https://www.cirin-gile.fr/powerpoint/The-Effort-Models-and-Gravitational-Model-Clarifications-and-update.pdf
https://www.cirin-gile.fr/powerpoint/The-Effort-Models-and-Gravitational-Model-Clarifications-and-update.pdf
https://www.cirin-gile.fr/powerpoint/The-Effort-Models-and-Gravitational-Model-Clarifications-and-update.pdf
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problematiku zájem a jsou připraveni nastudovat další relevantní literaturu z oboru. Ze všech 

těchto důvodů má předkládaná habilitační práce zajisté kvalitní multiplikační potenciál.   

 

Po formální, jazykové a grafické stránce musím bohužel konstatovat, že velmi 

pravděpodobně autor a/nebo redaktoři z nakladatelství STIMUL nevěnovali finálním 

korekturám textu, autorským, grafickým a  normativním úpravám dostatečnou pozornost a 

péči. Často není uvedeno, kdo je autorem překladu cizojazyčných citátů (např. na s. 26 u 

citace z Pöchhackera, na s. 29 u citace z Peterse, na s. 32-33 u citace z Herberta, na s. 49 u 

Gervera atd. – vše vyznačeno v pdf formátu učebnice a bude předáno autorovi a redaktorům 

pro případné úpravy při dalším vydání učebnice). Zcela by bývalo stačilo jednou (např. jako 

poznámku pod čarou) uvést, že autorem všech překladů, pokud není uvedeno jinak, je P. 

Šveda), u řady citátů chybí uvedení stránek, u některých obrázků, grafů a tabulek není uveden 

zdroj (např. obr. 2 – s. 21, obr. 24 - s. 85, obr. 25 - s. 87, obr. 28 - s. 103, obr 29 - s. 104 atd.), 

použití stejných obrázků dvakrát (např. obr. 18 na s. 66 je uveden již na s. 39 jako obr. 8, obr. 

26 na s. 89 je již na s. 40 jako obr. 9). Především pak Bibliografie (s. 108-113) nedodržuje 

vždy jednotnou normu: některé názvy celých publikací či časopisů jsou správně uváděny 

kurzívou, jiné ne, u společných monografií či sborníků chybí někde editor i vydavatelství, 

jinde jsou nejednotné údaje – česky název publikace, anglicky vydavatel, řada překlepů ve 

jménech i názvech, někde pouhé iniciály u jmen editorů, interpunkce - přebývající či chybějící 

závorky, čárky či tečky, nestejné uvádění stránkování, data citování u internetových zdrojů.   

 

V diskusi při obhajobě habilitační práce navrhuji, zda by autor případně mohl 

podrobněji komentovat svůj kontextový model tlumočení (kontexuálný model tlmočenia). 

Zajímal by mne rovněž osobní názor habilitanta, coby zkušeného pedagoga a aktivního 

konferenčního tlumočníka, na hybridní formát výuky tlumočení (konsekutivního i 

simultánního) v budoucí přípravě tlumočníků na akademické půdě. 

 

Přes některé výše zmíněné připomínky a komentáře doporučuji v habilitačním řízení 

Mgr. Pavla Švedy, PhD., pokračovat a po úspěšné obhajobě kladně projednat návrh na 

udělení vědecko-pedagogického titulu docent pro obor překladatelství a tlumočnictví.                                                                                                       
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