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10.00
Amalaine Diabová
(tlumočnice a překladatelka, předsedkyně JTP)

Zahájení
10.10
Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Úvod do tématu etiky a představení 
zahraničních hostů
(Garant Mgr. studijního programu Překladatel-
ství a tlumočnictví, studijní obor Tlumočnictví, 
Ústav translatologie, Filozofická fakulta Uni-
verzity Karlovy, členka Governing Board EMCI 
Konsorcia, členka ASKOT, JTP, EST, Gallica, 
Jazykovědné sdružení)

10.20
Prof. Daniel GILE

Analyzing the interpreter’s and 
translator’s ethics in view of practical 
constraints and conflicting expectations
(Daniel Gile’s titles: PhD in Japanese, PhD in 
linguistics, Dr. Habil., former Professor at ESIT, 
Université de Paris Sorbonne Nouvelle, now 
Professor Emeritus at Université de Paris Sor-
bonne Nouvelle. AIIC and EST member.)

Reflection, exchanges between professio-
nals as well as research over recent years 
have shown that ‚fidelity‘ and ‚neutrality‘ 
in translation and interpreting as reco-
mmended by trainers and prescribed by 
professional codes of conduct are far 
from simple, single-dimensional concepts, 
especially when considering real professio-
nal situations with constraints which make 
fully ‚faithful‘ translation/interpreting 
virtually impossible or counter-productive, 
or with conflicting expectations regar-
ding the translator’s/interpreter’s role. 
Norms vary depending on translation and 
interpretation settings, and especially 
beginners and students need to be made 
aware of this complexity in order to be 
able to choose the best course of action.

11.30
Roderick JONES

Profesionální etika tlumočníků v Evropské 
komisi
(tlumočník anglické kabiny v tlumočnickém 
servisu Evropské komise /SCIC/).

Přednáška pojednává o významu profe-
sionální etiky tlumočníků všeobecně, se 
zvláštním zřetelem k situaci v tlumočnic-
kém servisu Evropské komise.

13.00–14.00
polední přestávka
14.00
PhDr. et Bc. Tomáš SVOBODA, Ph.D.

Výsledky soutěže o nejlepší diplomovou 
práci
(Garant německého oddělení v Ústavu transla-
tologie FF UK, kde vyučuje odborný překlad 
a technologie v překladu, dále dějiny a teorii 
překladu apod. Člen Výkonného výboru JTP, 
překladatel, člen Rady Evropského magist-
erského programu v oboru překladatelství 
(European Masters in Translation), koordino-
vaného Evropskou komisí)

První kolo soutěže JTP o nejlepší diplo-
movou práci v oboru translatologie již 
zná svého vítěze. Během tohoto vstupu 
bude slavnostně vyhlášen výsledek a také 
předána cena (včetně finančního ohodno-
cení) autorovi vítězné diplomové práce.

14.15
PhDr. Andrej RÁDY

Etika zejména soudního tlumočení 
a překladu
(soudní tlumočník a překladatel, zakládající 
a čestný člen JTP)

Pohled praktika, který si všimnul, že 
strom tlumočnického a překladatelského 
života je příliš košatý na to, aby jej bylo 
možno celý popsat striktními axiomy 
etického kodexu. Ke vhodnému popisu 
a výkladu se lze dobrat jen nepřerušova-
nou diskusí odborné komunity snažící se 
o komplexní a současně detailní pohled 
na problematiku.

15.00
Mgr. Jana KLOKOČKOVÁ
(soudní tlumočnice a překladatelka, členka 
představenstva KST ČR)

Mgr. Kateřina PIVOŇKOVÁ
(soudní tajemnice a vedoucí oddělení znalců 
a tlumočníků Krajského soudu v Praze)

Etika soudního tlumočení je velmi důle-
žitý fenomén a má svou nezastupitelnou 
úlohu při zajišťování práva na spravedlivý 
proces. Je nezbytné dodržovat obecné 
zásady komunikace s příslušníky odliš-
ných národů a etnik, dbát na existující 
zvláštnosti pravidel společenského 
chování, místní mravy a obyčeje v růz-
ných státech světa. Je třeba v průběhu 
tlumočení vysvětlovat např. justičním 
orgánům odlišnosti oproti společenským 
pravidlům uplatňovaným v naší zemi? 

Rozhodně je nutné znát a respektovat 
tradice příslušné země. Svou důležitost 
má etika i v komunikaci v komerční sféře. 
Důležitý je vždy už první kontakt, kdy 
hraje roli i nonverbální komunikace a její 
vnímání, a to jak vnímání našeho chování, 
gest i postojů příslušníky jiných národů 
i naopak. Vždy musíme mít na zřeteli naše 
postavení a roli tlumočníka v procesu 
komunikace, dodržovat náš etický kodex.

16.00
Mgr.Gabriela GANCZARCZYK, Ph.D.
(překladatelka, tlumočnice a vyučující na Ka-
tedře literární kultury a slavistiky, filozofické 
fakulty Univerzity Pardubice)

Mgr. Jiří KOCOUREK
(soudní tlumočník a překladatel, předseda 
Klubu Hanoi)

Etika komunitního tlumočení z hlediska 
tvorby etického kodexu a současné praxe
Ve své prezentaci se budeme věnovat 
otázkám etických principů v komunitním 
tlumočení, a to jak po straně teoretické, 
tak i praktické. Stručně připomeneme 
okolnosti vzniku prvního etického kode-
xu komunitního tlumočení. Následně se 
podíváme na etické problémy, na které 
narážejí komunitní tlumočníci během své 
práce, čímž se dostaneme k zásadní části 
prezentace, a to ke konfrontaci ideálních 
představ obsažených v etickém kodexu 
s reálnými situacemi, do kterých se dostá-
vají komunitní tlumočníci během výkonu 
povolání. Samozřejmě nezapomeneme 
ani na problémy, se kterými se potýkají 
uživatele služeb komunitních tlumočníků.

Mgr. Petr MUNDEV
(tlumočník, překladatel a školitel): Překlada-
telská poradna

Odpovědi na často kladené otázky 
z překladatelské praxe, přímá výměna 
zkušeností a upřímná zpětná vazba.
Zastavte se kdykoli během Mladého 
Jeronýma v místnosti č. 153 na kus řeči 
třeba o tom, jak nastartovat svou překla-
datelskou kariéru, jak nastavit ceny a jak 
řešit konkrétní problémy s textem nebo 
klienty. Své životopisy nebo ukázky práce 
si určitě vezměte s sebou.

V sobotu 21. 4. 2018 od 10.00 hod. 
v K-centru, Senovážné nám. 23, 
Praha 1.
Vstup volný.

MLADÝ JERONÝM 2018 21. 4. 2018
Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT,

Komorou soudních tlumočníků ČR a Ústavem translatologie FF UK v Praze, tentokráte na téma
Etika v překladatelské a tlumočnické profesi
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23.–24. 3. 2018
JAZYKOMÁNIE
Konference pro překladatele a tlumočníky
www.jtpunion.org/Akce/Akce/2018/
JAZYKOMANIE-Konference-pro-preklada-
tele-a-tlumocni

10. 3. 2018
Řádné shromáždění členů JTP
(volební valná hromada)
www.jtpunion.org/Akce/Akce/2018/
RADNE-SHROMAZDENI-CLENU-JTP

13.–15. 4. 2018
Česko-anglický terminologický 
seminář
www.jtpunion.org/Akce/Akce/2018/
Cesko-anglicky-terminologicky-seminar

22. 4. 2018
Jarní výlet za sv. Jeronýmem,
tentokráte do Dobříše a Mníšku pod Brdy
www.jtpunion.org/Akce/Akce/2018/JAR-
NI-VYLET-ZA-SV-JERONYMEM-DO-DOBRI-
SE-A-MNISKU-PO

21. 4. 2018
MLADÝ JERONÝM
www.jtpunion.org/Akce/Akce/2018/
MLADY-JERONYM

11.–13. 5. 2018
24. Mezinárodní knižní veletrh
SVĚT KNIHY
www.jtpunion.org/Akce/Akce/2018/24-
-mezinarodni-knizni-veletrh-a-literarni-
-festival

19. 5. 2018
TRANSLATOR INCUBATOR
www.jtpunion.org/Akce/Akce/2018/
Translator-Incubator-Skoleni-(nejen)-
-pro-studenty

11. 5. 2018
Vyhlášení výsledků
a předání cen soutěže SLOVNÍK ROKU
www.jtpunion.org/Akce/Akce/2018/
Vyhlaseni-vysledku-a-predani-cen-v-sou-
tezi-SLOVNIK

9. 6. 2018
Jarní veřejné zasedání Rady JTP
v Hradci Králové
www.jtpunion.org/Akce/Akce/2018/
JARNI-RADA-JTP

Termínovka
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Pozvánka
NA JARNÍ VÝLET ZA SV. JERONÝMEM
DO DOBŘÍŠE A MNÍŠKU POD BRDY

Náš letošní jarní výlet za patronem se uskuteční bezpro-
středně po jarním Mladém Jeronýmovi v neděli 22. dub-
na 2018. Tentokráte nás zavede do Dobříše a Mníšku pod 
Brdy.

Do Dobříše pojedeme autobusem ze zastávky Praha-
-Na Knížecí v 9:30 hod. (společnost Arriva, ze 7. nástu-
piště na Ostrovského ul., 56 Kč) a na dobříšské náměstí 
dorazíme v 10:10. Odtud je to pouhých 5 minut do 
barokního kostela Nejsvětější trojice, kde nás bude čekat 
kolegyně Rita Kindlerová. Ukáže nám kostel (skrývající 
mimo jiné i obraz sv. Jeronýma) a zároveň má pro nás 
připraveno i malé překvapení.

Po zhruba půlhodinové návštěvě kostela se můžeme 
osvěžit a načerpat kalorie ve vyhlášené cukrárně Stáňa 
a potom se už vydáme na cestu do Mníšku pod Brdy. 
Půjdeme 13,5 km stále po modré značce zvlněnou kra-
jinou brdských lesů. Cestou můžeme na okraji Dobříše 
nahlédnout do židovského hřbitova – je chráněnou kultur-
ní památkou.

V Mníšku pod Brdy, kam bychom měli dorazit asi 
v 15:30, si dáme opožděný oběd v restauraci U Benáků na 
náměstí. Zpáteční autobusy jedou z náměstí na Smíchov-
ské nádraží každou půlhodinu – vždy v celou a ve 30.

Doufáme, že nám vyjde počasí a výlet se vydaří. Srdeč-
ně zveme všechny turisticky založené členy, jejich rodin-
né příslušníky i spřízněné duše a těšíme se na všechny, 
kteří se k nám přidají.

Máte-li dotazy, připomínky či dobré nápady, pište na 
adresu alena.sourkova@tiscali.cz.

AlenA Šourková

http://www.jtpunion.org/Akce/Akce/2018/MLADY-JERONYM
mailto:alena.sourkova@tiscali.cz


Novinky 
Nakladatelství Academia
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Z translatologické bibliografie

Non-professional Interpreting and 
Translation. State of the art and future 
of an emerging field of research. Edi-
ted by Rachele Antonini, Letizia Cirillo, 
Linda Rossato, Ira Torresi.

John Benjamins Publishing Compa-
ny, Amsterdam/Philadelphia, 409 s., 
2017. ISBN 978 90 272 5875 5.

Editorkami této nedávno vydané ob-
jemné publikace jsou italské kolegyně 
z univerzit v Boloni a v Sieně. Všechny 
se již řadu let angažují ve výzkumném 
projektu In MedIO PUER(I), jenž se za-
měřuje na problematiku komunitního 
tlumočení, které zajišťují nezletilé děti 
migrantů (tzv. child language broke-
ring) pro své rodiče a příbuzné v Itálii 
a konkrétně v regionu Emilia Romag-
na. V rámci tohoto projektu uspořádaly 
několik odborných konferencí věnova-
ných tzv. neprofesionálnímu tlumočení 
a překladu (Non-professional Inter-
preting and Translation – NPIT). První 
konference se konala v roce 2012 a od 
té doby se stále více badatelů – transla-
tologů, ale i výzkumných pracovníků 
a akademiků z jiných oborů – zabývá 
touto poměrně novou problematikou, 

kdy tlumočníky a překladateli jsou 
laici, kteří nestudovali překladatelství 
a tlumočnictví, většinou ani neprošli 
žádnou speciální jazykovou přípravou, 
ale naučili se komunikovat ve dru-
hém jazyce z nutnosti, či „přirozeně“, 
protože začali chodit do školy v zemi, 
do které se přistěhovali s rodiči, anebo, 
pokud jde o znakový jazyk, tak se 
jej naučili v rodině, od svých rodičů, 
kteří byli neslyšící a museli se s nimi 
dorozumívat právě znakováním. Je to 
tedy velmi mladá oblast výzkumu, která 
zkoumá, jak tito laici, neprofesionálo-
vé, ať už dospělí či nezletilí, překládají 
a tlumočí, jak se na svůj výkon dívají, 
jak se vnímají a hodnotí. Mimocho-
dem tito laici mohou odvést v určitém 
kontextu a situaci i profesionálnější 
tlumočnický výkon než někteří nekva-
litní profesionálové. Angličtina má 
krásnou možnost toto i rozlišit, když 
hovoří o non-professional interpreting 
a unprofessional interpreting.

Publikace se člení do několika částí 
a kapitol, kde se postupně dočteme 
o současném stavu této poměrně nové 
problematiky a výzkumu, ale zejména 

o situaci v terénu. V první části je tedy 
nejdříve podán přehled současného 
stavu výzkumu o NPIT, že jsme vlastně 
všichni schopni tlumočit a překlá-
dat, a jakým směrem se bude ubírat 
výzkum. Druhá část zkoumá NPIT ve 
zdravotnických zařízeních, v sociál-
ních službách, ale třeba i tlumočení při 
kázání v kostele, nebo při přírodních 
katastrofách (zde konkrétně na Haiti), 
či vlastní vnímání role tlumočníka coby 
mediátora. Třetí, podstatná část se 
v sedmi kapitolách zaměřuje na NPIT 
zajišťované dětmi. Rozebírá postavení 
dítěte v situacích, kdy tlumočí svým ro-
dičům (ať už v mluveném či znakovém 
jazyce), zajímá se o interakci mezi obě-
ma stranami, o etické aspekty a zejmé-
na o citové vztahy, jež zde nevyhnutel-
ně sehrávají svoji roli. Kromě toho se 
zde dozvíme o celé řadě experimentů 
a rozhovorů se samotnými tlumočícími 
dětmi, především ve školním prostředí.

Zájemci si mohou knihu prezenčně 
zapůjčit v knihovně Ústavu translatolo-
gie FF UK.

Prof. PhDr. IvAnA ČeŇková, CSC.
Ústav translatologie FF UK
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Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2018 získal:
Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.):

NOVÝ ENcYKLOPEDicKÝ SLOVNÍK čEŠTiNY.
Tištěný i na CD. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 
2016.
S přihlédnutím k elektronické verzi slovníku na 
internetu www.czechency.org
(Cena je spojena s finanční odměnou 20 000 Kč, kterou 
věnuje JTP)

Na druhém místě byla hodnocena publikace:
Jaroslav Peprník: ČEŠI A ANGLOFONNÍ SVĚT: KONTAKTY 
A PERCEPCE I. a II. Lexikon osob od středověku po rok 
1989. Univerzita Palackého, Olomouc 2016. / ANGLOFONNÍ 
SVĚT A ČEŠI: KONTAKTY A PERCEPCE I. a II. LEXIKON OSOB 
OD STŘEDOVĚKU PO ROK 2014. Univerzita Palackého, 
Olomouc 2012.
Na třetím místě se umístil titul:
Darina Vystrčilová: ČESKO-PERSKÝ SLOVNÍK. Darina 
Vystrčilová, Praha 2017.

Cena poroty za slovník překladový:
Darina Vystrčilová:

čESKO-PERSKÝ SLOVNÍK.
Darina Vystrčilová, Praha 2017.
(Cena je spojena s finanční prémií 10 000 Kč, kterou 
věnuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT)

2. Jaroslav Olša a kol.: INDONÉSKO-ČESKÝ ČESKO-
INDONÉSKÝ PRAKTICKÝ SLOVNÍK. LINGEA, Brno 2017
a
Ladislav Trup, Jana Bakytová: Španielsko-slovenský 
a slovensko-španielsky Frazeologický slovník. Mikula, 
2017.
3. Hebrejsko-český česko-hebrejský praktický slovník 
LINGEA, Brno 2017. Hlavní autoři: Kristýna Kuboňová, 
Michaela Rozov, Efrat Barlev a Olga Schweigl.
a
Miroslav Malovec: Velký esperantsko-český slovník. Kava-
Pech, Dobřichovice, 2017.

Cena poroty za slovník výkladový:
Petr Kadlec, Klára Boudalová, Jiří Černohorský, 
Bohdan Heblík, Hana Boldišová:

čESKO-FiLHARMONicKÝ × FiLHARMONicKO-čESKÝ 
SLOVNÍK.
Česká filharmonie, Praha 2014.

2. Josef Šimandl (ed.): SLOVNÍK AFIXŮ UŽÍVANÝCH 
V ČEŠTINĚ. Karolinum, Praha 2016.
3. Václav Bělík, Stanislava Hoferková, Blahoslav Kraus 
a kol.: SLOVNÍK SOCIÁLNÍ PATOLOGIE.
Grada, Praha 2017.

Cena poroty za slovník biografický:
Jaroslav Peprník:

čEŠi A ANGLOFONNÍ SVĚT: KONTAKTY A PERcEPcE i. 
a ii. Lexikon osob od středověku po rok 1989.
Univerzita Palackého, Olomouc 2016.
a

ANGLOFONNÍ SVĚT A čEŠi: KONTAKTY A PERcEPcE i. 
a ii. Lexikon osob od středověku po rok 2014.
Univerzita Palackého, Olomouc 2012.

Do 25. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků 
a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 63 titulů. Odborná 
porota, složená ze zástupců profesních překladatelských 
a tlumočnických organizací z ČR a SR a dalších odborníků, 

zasedala 29. ledna 2018.

SLOVNÍK ROKU 2018

http://www.czechency.org
https://www.grada.cz/autor/defaultauthor?authorID=5043
https://www.grada.cz/autor/defaultauthor?authorID=7447
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Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou:
Alexander Lux (ed.):

OBRAZOVÝ PRŮVODcE ANATOMiÍ ROSTLiN / 
ViSUAL GUiDE TO PLANT ANATOMY.
Academia, Praha 2017.

2. Marie Hrušková: NEJMOHUTNĚJŠÍ STROMY NAŠÍ ZEMĚ. 
Knižní klub - Esence. Praha 2017.
3. Milan Boukal: BROUCI ČELEDÍ PLAVČÍKOVITÍ / 
PLAVČÍKOVITÉ (HALIPLIDAE) A VYKLENULCOVITÍ 
(BYRRHIDAE) ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY / BEETLES 
OF THE FAMILIES HALIPLIDAE AND BYRRHIDAE OF THE 
CZECH AND SLOVAK REPUBLICS. Academia, Praha 2017.
a
HVĚZDY: ÚPLNÝ OBRAZOVÝ PRŮVODCE VESMÍREM. Knižní 
klub –Universum, Praha 2017.

Cena poroty za encyklopedii všeobecnou + 
průvodce:
Petr Kovařík:

PROcHÁZKY PO PRAŽSKÝcH HŘBiTOVEcH.
Knižní klub – Universum. Praha 2017.

2. Zuzana Foffová, Bohumil Vurm: PRAHOU PO STOPÁCH 
ZEDNÁŘSKÉ SYMBOLIKY.
Knižní klub – Universum, Praha 2017.
3. Dalibor Prix a kol.: UMĚLECKÉ PAMÁTKY PRAHY, VELKÁ 
PRAHA, 1. M–U, 2. V–Ž.
Academia, Praha 2017.

Cena poroty za encyklopedii historickou:
Vladimír Papoušek a kol.:

DĚJiNY „NOVÉ“ MODERNY / VĚK HORiZONTÁL.
Academia, Praha 2017.

2. Petr Voit: ČESKÝ KNIHTISK MEZI POZDNÍ GOTIKOU 
A RENESANCÍ II. Academia, Praha 2017.
3. Miroslav Bárta, Martin Kovář a kol.: LIDÉ A DĚJINY. 
Academia, Praha 2017.

Čestná uznání:

ENcYKLOPEDiE MiGRAcE.
Projekt spolku Online encyklopedie migrace, 
vytvářený ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF 
UK a PF UK. http://encyklopedie.org

Kolektiv autorů:

ENcYcLOPAEDiA BELiANA 8. svazek – Kalh-Kokp.
Encyklopedický ústav SAV.Veda. Bratislava 2017.

Bohuslav Balbín, Stanislav Komárek (ed.):

ROZMANiTOSTi Z HiSTORiE KRÁLOVSTVÍ čESKÉHO.
Academia, Praha 2017.

Porota zasedala ve složení:
Amalaine Diabová (Jednota tlumočníků a překladatelů, 
předsedkyně poroty), PhDr. Milena Horálková (Komora 
soudních tlumočníků ČR), Petr Kautský (časopis ToP /
tlumočení-překlad/), PhDr. Petr Kitzler (Obec překladatelů), 
Mgr. Lenka Okrouhlíková, PhD. (Česká komora tlumočníků 
znakového jazyka), PhDr. Silvia Semaková (Slovenská 
spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry), 
PhDr. Šárka Valverde (Asociace konferenčních tlumočníků 
ASKOT), Olga Vašková (měsíčník Čtenář).

Všechny tituly přihlášené do soutěže budou vystaveny 
v expozici JTP SLOVNÍK ROKU na 24. mezinárodním knižním 
veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2018 od 10. do 13. května 2018 
ve foyer levého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti 
Praha. Výše uvedené ceny budou během programu JTP 
slavnostně vyhlášeny a předány autorům a nakladatelům 
v pátek 11. května ve 14.00 hod. v Literárním sále v pravém 
křídle.

Všechny tyto tituly, přihlášené do hodnoceného ročníku, 
můžete zhlédnout na našich webových stránkách na adrese:
www.jtpunion.org/Soutez-Slovnik-roku.

foto -Pk-

http://encyklopedie.org/partneri/
http://www.jtpunion.org/Soutez-Slovnik-roku
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Slovenský kolega oceněn – oprava čTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

V minulém čísle (ToP č. 126/2017) jsme na str. 11 nespráv-
ně uvedli, že laureátem Výroční ceny FIT za vynikající 
překlady vědecké a odborné literatury se stal pan Juraj 
Šebesta, ředitel Městské knihovny v Bratislavě. Cenu 
ovšem po zásluze převzal doc. RNDr. Juraj Šebesta, CSc., 
překladatel a vědecký pracovník, účastník letních škol 
v Budmericích, autor textů ToPu – prostě náš člověk, 
kterému se znovu touto cestou omlouváme. Omluva patří 
i všem, které jsme případně uvedli v omyl.

Informaci jsme s důvěrou, avšak bez ověření, převzali 
z podzimního čísla ITI Bulletinu 2017 naší britské sester-
ské organizace ITI. Originální text najdete níže.

BArBorA StejSkAlová
členka redakční rady

Redakce obdržela tuto radostnou fotografii 
a k opožděné gratulaci oslavenkyni přikládá na 
její počest ještě soutěž, jež jak doufáme, zaujme 
naše p. t. čtenářstvo. Na čtyři otázky vyberte 
vždy jen jednu správnou odpověď a zašlete ji 
do 20. dubna 2018 na adresu jtp@jtpunion.org. 
Autoři tří vylosovaných správných odpovědí 
obdrží kvalitní knižní ceny dle vlastního výběru 
z nabídky archivu JTP.

1) Jak se jmenuje oslavenkyně?

a) Dolores Ibárruri Gómez zvaná La Pasionaria
b) Montserrat Caballé
c) Anežka Hodinová-Spurná
d) Dely Serrano

2) Jakého životního výročí se oslavenkyně dožila?

c) 50 let
d) 75 let
e) 100 let

3) Správný název vyobrazené skupiny:

d) Raketová posádka Jurije Gagarina
e) Skupina Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského
f) Brigáda socialistické práce Alexandra Zlobina
g) Výtvarná skupina „Tvrdohlaví“

4) Oslavenkyně je autorkou jednoho z příspěvků zásad-
ního významu, uveřejněného v ToPu:

e) Nástin klíčového přínosu našich předků pro 
vývoj civilizace

f) Poéma April
g) Mladí vpřed a staří na svá místa!

mailto:jtp@jtpunion.org
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Stanislav_Guth-Jarkovsk%C3%BD
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Předchůdci naši
Na stránkách Památníku národního 
písemnictví jsme v dotazech a odpovědích 
objevili zajimavé informace o prehistorii 
spolčování překladatelů v zemích českých. 
Kdo víte něco více, napište, rádi otiskneme.

Text dotazu

Zajímá mne, kdy vznikl a zanikl Spolek překladatelů, jak 
se přesně jmenoval a jestli je pravda, že jsou skutečně 
v PNP jeho materiály. Děkuji velice za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
Národní listy v roce 1900 píší: „Z porovnání literatury let 
šedesátých a sedmdesátých se stavem dnešním, bije do 
očí nepoměrný vzrůst překladatelské produkce… Dodnes 
je překladatelství u nás stepí, po níž vedle kozáka volno 
se proháněti každému tuláku, jen-li se zmůže na nějakou 
tu vychrtlou herku… Ti lepší pracují s určitým planem, 
ale odděleně, nevědí ničeho jeden o druhém a nejednou 
pracujíce o jedné věci, pracují proti sobě. A pak jejich 
práce, dozajista výsledek trudné námahy, jsou házeny do 
jednoho koše s pracemi naznačených „také překladatelů“, 
kteří se hurtovně pouštějí do překladu, sotva že spolkli 
nějakou tu Vymazalovu učebnici „snadno a rychle“.“

Zdroj: Národní listy, 1900, Roč. 40, 3. 3. 1900, čís. 61 s. 9. 
Mr. Penn: Spolek překladatelů.

Další zmínka o sdružování překladatelů je z roku 1937. 
„V řadách duševních pracovníků jest jedna kategorie, 
která ještě nedošla zaslouženého postavení a uznání. Jsou 
to překladatelé… Proto je jen pochopitelné, že se překla-
datelé zvučných jmen, kteří za sebou už mají kus práce, 
organisují ve zvláštní Klub překladatelů (vyšlý z podnětu 
zemřelého univ. Prof. Dr. Václava Tille), aby v jednotném 
šiku hájil své zájmy kulturní…“

Zdroj: Národní politika, 17. 7. 1937, čís.193, s. 9.

Je možné, že v Památníku národního písemnictví 
nějaký dosud nezpracovaný fond, který se váže ke Klubu 
nebo Spolku překladatelů, je, podobně jako např. literární 
spolek Syndikát českých spisovatelů, viz níže.

Název archivu: Literární archiv Památníku národního 
písemnictví
Číslo fondu/sbírky: 1641‘
Název fondu/sbírky: Syndikát českých spisovatelů
Datace: 1918 – 1949
Původce: SYNDIKÁT ČESKÝCH SPISOVATELŮ 1918–
1949; literární spolek.
Popis: 1. Doklady (zápisy ze schůzí, stanovy). 
2. Korespondence spolková (členská, kulturní instituce). 
3. Rukopisy. 4. Tisky. 5. Fotografie.
Nezpracováno Zpracováno Inventarizováno
5.2 1.8 1.8
Jazyk: čeština
Místo vzniku: Praha
Tématické skupiny: Organizace a spolky do roku 1948

Obec překladatelů vydala velmi záslužnou práci a to 
obsáhlou bibliografii Zamlčovaní překladatelé. Bibliogra-
fie 1948–1989. Praha: Obec překladatelů, 1992. Spolek 
překladatelů ani jiné seskupení tam zmiňováno také není.

Na http://databaze.obecprekladatelu.cz/dup02.htm 
však existuje databáze uměleckého překladu.
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Strasti a slasti
tlumočníka VIII.
Seriál původně vycházel 
na pokračování od čísla 24 
ročníku 1983 Mladého světa 
a díky laskavému svolení 
autora – kolegy Zdeňka 
Hrdličky – jej můžeme 
publikovat i nyní, po 
34 letech. První část vyšla 
v našem časopisu v čísle 
120/2016.

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA

Život, to jsou prožitky a řada událostí, 
které neustále vyplňují čas. V našich 
vzpomínkách si vědomě či nevědomě 
tyto události dělíme na dobré a špatné. 
Na špatné se pokoušíme zapomenout 
nebo je poupravit tak, abychom z nich 
vyšli v dobrém světle, no a ty dobré od 
první chvíle ve své paměti a nakonec 
i ve vyprávění stále více a více přikraš-
lujeme, až si už sami nejsme jisti, jak 
to vlastně bylo. A potom většinou věří-
me tomu, co jsme si sami vymysleli.

Život tlumočníka se celý skládá ze 
spousty drobných událostí a zážitků, 
které v sobě mají neustále značnou 
dávku napětí a vzrušení. Nejednou, 
když jsem nucen dělat písemný překlad 
japonštiny, mě fascinuje ta její bizarní 
větná skladby se slovesem na konci, 
která vypadá, jakoby nikdy nebylo 
možné ji simultánně tlumočit. A přesto 
to pokaždé nějakým záhadným způso-
bem jde. I když nejednou při takovém 
tlumočení nám stéká studený pot 
hrůzy po zádech.

Tu dráždivou podstatu našeho 
povolání si nejlépe uvědomím, když 
ji postavím do kontrastu s jinými 
povoláními.

Jednou jsem takový kontrast zažil, 
když jsem dělal redaktora anglického 
bulletinu na filmovém festivalu FAMU 
v Karlových Varech. Byla to práce vyža-
dující hluboké soustředění a intenzivní 
nepřerušovanou monotónní práci 
mnoho hodin denně. Vyčerpávajícím, 
ale pravidelným rytmem té práce jsem 
se po několika dnech dostal do pro 
mne zcela nové polohy, ze které jsem 
svět začal vidět v jiných, snad všedněj-
ších barvách, než na jaké jsem zvyklý 
z polohy rozkmitaného a hektického 
způsobu života. Pro jednou to byla pří-
jemná zkušenost, poznat ten uklidňují-
cí pocit vyrovnaného rytmu, ale přesto 
už jsem zřejmě příliš velký notorik, 
oběť svého povolání, než abych ho 
mohl vyměnit za ten klid a vyrovnanost 
duše pravidelného rytmu. Chtěl bych se 

nyní s vámi podělit o několik takových 
našich každodenních příhod, které 
jsou kořením tlumočnického života.

Jednou se stalo na jedné meziná-
rodní konferenci, že k řečnickému 
pultíku po několika dnech rokování, 
předčítání zdravic a rezolucí přistou-
pil japonský delegát, který oslovil 
bez jakéhokoliv varování přítomné 
s naprostou samozřejmostí japonsky. 
Přítomní v sále si to snad ani neuvědo-
mili, ale kabiny obešel chlad hrůzy. Ja-
ponština jen tak mimochodem nebyla 
totiž jednací řečí konference a přítom-
ný delegát si ani nezajistil vlastního 
tlumočníka a ani neinformoval o svých 
záměrech předsednictvo konference. 
Zřejmě měl dojem, že tlumočení je 
prováděno nějakým superpočítačem, 
který bude automaticky tlumočit 
všechny jazyky. (Tedy to nás taky 
čeká, že my nebo naše tlumočnické 
děti skončí na dlažbě před skvostnými 
konferenčními síněmi s plechovčič-
kou, zatímco naše místa obsadí počíta-
čové kybernetické nestvůry.) Prozatím 
se ještě nic takového neděje, a tak 
zatímco se náš milý Japonec před 
mikrofonem ukláněl, chrčel, prskal, 
mlaskal na všechny strany, kabiny 
byly zachváceny panikou, co se bude 
dít, neboť v takovou chvíli se vám zdá, 
když tak sedíte v kabině a pokládáte se 
za nejdůležitější osoby konference, že 
taky za všechno můžete, že se všech-
no na vás může hodit. Drahocenné 
sekundy ubíhaly a nic se nedělo. Když 
to vypadalo, že už už předseda řečníka 
přeruší, najednou se rozjela němec-
ká kabina. Všechny ostatní jazyky se 
na ni okamžitě napojily a „jely“ tu 
japonskou zdravici do všech jazyků. 
O přestávce se všichni kolegové sešli 
kolem onoho tlumočnického reka 
z německé kabiny a samozřejmě pada-
ly výkřiky: „Ale pane kolego, to jsme 
nevěděli, že vy umíte taky japonsky?!“ 
A kolega na to: „Já? Kdo říkal, že 
mluvím japonsky?!“ „???“ „Ale drazí 
kolegové, uznejte, co takový Japonec 
může říkat, ne?“
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Z toho plyne poučení, že vždy je 
nutné nahlásit řeč, ve které budete 
hovořit na mezinárodní konferenci 
a je-li to řeč, která není mezi jednacími 
jazyky, musíte si zajistit svého tlumoč-
níka, či domluvit se s předsednictvem 
konference na způsobu tlumočení, 
aby to s vámi nedopadlo jako s tím 
Japoncem.

Únava a napětí také často dělají své 
a člověk breptne ledajakou hloupost, 
kterou mu slina přinese na jazyk. Na 
jedné ženské konferenci, byly dámy 
po celou dobu jednání značně nedis-
ciplinované v používání mikrofonů 
a neustále vykřikovaly a diskutovaly 
bez něho, což znemožňovalo tlumo-
čení a tlumočníci museli neustále 
upozorňovat předsednictvo či hlásit 
do svého jazyka, že dáma nehovoří 
do mikrofonu, až se jedné kolegyni 
podařilo prohlásit, že dáma nehovoří 
do mikroskopu.

Nebo mi zase vyprávěla jedna něm-
činářka, co se jí jednou přihodilo. Tlu-
močila nějakým vědátorům z němčiny 
do češtiny, kteří se pořád bavili o ex-
ponenciálech, hyperbolách, no prostě 
vůbec pořád o křivkách. No a jak 
možná víte, německy se řekne křivka 
die Kurve a možná, že taky víte nebo 
třeba nevíte, že fonetická podobnost 
svádí při tlumočení použít původní 
slovo i v cílovém jazyce. Nemusíme si 
vykládat, co znamená kurva česky. Má 
kolegyně to věděla, celou dobu jednání 
vědátorů to slovo měla na jazyku, ale 
právě proto si dávala velký pozor, aby 
vždy správně řekla kurve – křivka. Celé 
jednání proběhlo dobře a německý řeč-
ník je slavnostně uzavřel, tlumočnice 
si oddechla, že to, co ji tak svědilo na 
jazyku, přece jenom neřekla a v klidu 
chtěla odložit sluchátka, když tu si 
řečník na něco ještě vzpomněl, přiběhl 
k tabuli a ukázal, že co se týče této 

křivky (Kurve) jsem zapomněl do-
dat… Má kolegyně reagovala naprosto 
profesionálně automaticky, ale už 
zapomněla „zapnout“ onen filtr a tak 
se do sluchátek rozlehlo „co se týče 
této kurvy, jsem zapomněl dodat…“ 
a sál propukl v nadšené ovace a smích, 
reakce toť u vědátorů značně nečekaná. 
A všichni měli najednou radost, že ty 
kurvy křivky jsou už konečně za nimi 
a že už mohou jít na pivo.

Stalo se asi před deseti lety též na 
jedné ženské konferenci u nás, že 
nebyla nultá kabina, což znamená, 
že když hovořil někdo jazykem, který 
nebyl jednací řečí, musel ho tlumo-
čit nejprve tlumočník konsekutivně 
od řečnického pultíku do některého 
z jednacích jazyků či pilotního jazyka. 
Vystoupila taková mohutná delegátka, 
metr padesát přes prsa, metr padesát 
přes boky, no prostě mocný kolos. 
Energicky se chopila pultíku, něco 
vyštěkla svým neobratným jazykem 
a opět energicky odstoupila, aby 
udělala místo takovému maličkému 
černovlasému tlumočníkovi s odstálý-
ma ušima, který se ustrašeně rozhlédl 
a roztřeseným hlasem prohlásil do 
mikrofonu „My, kojící matky Bulhar-
ska…“ a dál už nic neřekl, protože 
kabiny to sice hned přetlumočily, ale 
celý sál včetně nich se začal smíchy 
válet po zemi.

Bylo to na jednom velkém kongresu 
v Praze, kdy se tlumočilo do 21 jazyků. 
Měli jsme naši japonskou kabinu vedle 
mongolštiny, kde jako výpomoc seděl 
mladý mongolský student studující 
v Československu, který byl přibrán 
pro nedostatek tlumočníků. Říkám 
tomu kabiny, i když vlastně u nás 
u exotických jazyků to byly jenom 
takové kisny postavené vedle sebe na 
stolech, takže jsme se viděli i slyšeli. 
Jeden řečník za druhým hřímal ve jmé-
nu proletářského internacionalismu 
za solidaritu s bojujícími národy proti 
kolonialismu tak, jak se má a patří. Ty 
úvodní zdravice se příliš neliší jedna 
od druhé a je možné si je rozdělit do 
několika základních šablonek. Jedeme 
si takhle ty zdravice jednu za druhou 
jako housky na krámě, když tu vy-
stoupil libyjský odborový delegát a já 
k svému úžasu, místo abych z arabské 
kabiny slyšel v češtině něco jako „Váže-
ní soudruzi, jménem naší organizace 
bych chtěl srdečně poděkovat atd.“ 
slyším „Ve jménu Alláha všemohou-
cího…“ Na zlomek vteřiny jsem ztuhl 
a před očima mi naráz vyvstaly minare-
ty s muslimy, velbloudi, beduíni, žhavá 
poušť, zahalené ženy, usekané ruce za 
krádež a vše co k tomu světu patří, ale 
vzpamatoval jsem se rychle a tlumočil 
dál. Ale vedle v mongolské kabině bylo 
okamžik ticho a pak se mladý student-
ský kolega strašlivě začal smát, aniž 
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by vypnul mikrofon: „ Ha, ha, ha. Jak 
to mám tlumočit do mongolštiny ha, 
ha, ha.“ Podíval jsem se na monitor do 
sálu a ještě jsem zahlédl jak si mongol-
ská delegace, jako jeden muž servala 
sluchátka z uší. Stalo se vám někdy, 
abyste přes sluchátka poslouchali, jak 
se někdo strašně směje? Jestli ne tak si 
to zkuste a budete mongolskou delega-
ci chápat.

Jednou jsem byl požádán o přetlu-
močení filmu o průmyslových robo-
tech. Dostavil jsem 
se na určené místo, 
což byla zbrusu nová 
učebna výzkumného 
ústavu vybudovaná se 
značným nákladem 
a spoustou brigád-
nických hodin. Byla 
to učebna se všemi 
myslitelnými pomůc-
kami a zařízením 
audiovizuálního 
způsobu vzdělávání, 
který je v poslední 
době tak módní. Byly 
tam diaprojektory, 16 
mm filmová promítač-
ka, dvě tlumočnické 
kabiny, průmyslová te-
levize, video záznam, 
automaticky zatahova-
cí zatemnění a testova-
cí zařízení, kdy každý 
posluchač má možnost 
mačkáním jednoho ze 
čtyř tlačítek na svém 
stole odpovídat na 
otázky lektora a odpo-
vědi se světelně objeví 
na displeji u lektorova 
stolku. V den, kdy 
jsem tam byl pozván 
já, byl den slavnostní, 
den zasvěcení, kdy 
učebna a všechno 
její zařízení mělo 
přijít o své panenství 
a vykročit do další 
existence ve znamení 
vzdělávání. Samozřej-
mě, že v takový den 
se musí vyzkoušet 
všechno a tak se řečni-
lo, pouštěly se zpětné 
projektory, diapoziti-
vy, všechno se natáčelo 
na videozáznam no 
a jako zlatý hřeb programu se rozdaly 
sluchátkové aparatury pro poslouchání 
tlumočení a po vážné instrukci a objas-
nění, co to je simultánní tlumočení, byl 
puštěn film o průmyslových robotech 
v angličtině, který jsem tlumočil. 
Jenomže mi to ten den nějak nešlo, asi 
jsem ráno vylezl levou nohou z po-
stele, prostě mé věty byly asi takové, 
jako když se ráno shledám s obrazem 

své rozježené fousaté tváře v zrcadle 
a mám ještě jedno oko zalepené. Sebe-
kriticky jsem se sebou nebyl spokojen, 
ale to je jedna věc. Co však následovalo 
po promítání filmu, byla věc druhá.

Film skončil, tak jsem skončil taky 
a v sále se rozsvítilo. Načež lektor pro-
hlásil: „Měli jste nyní možnost zhléd-
nout film a slyšet tlumočení. Nyní 
si vyzkoušíme testovací aparaturu. 
Komu se líbil výkon tlumočníka, nechť 
zmáčkne knoflík A a komu se výkon 

tlumočníka nelíbil, nechť zmáčkne 
knoflík B“. Ztuhnul jsem pochopitelně 
hrůzou. Že to tedy za moc nestálo, 
byla jedna věc, ale skutečnost, že teď 
budu veřejně odhalen a zesměšněn se 
mi zdála hrozná. Přesto však mi zvě-
davost nedala a začal jsem poulit oči 
z kabiny, odkud jsem viděl několika 
lidem na testovací knoflíky a tak jsem 
zahlédl, jak jakýsi plešatec (hnusný, 

ohavný) zmáčknul B. Srdce se mi 
rozbušilo a lektor pak prohlásil: „No, 
nemůžeme být vždy všichni se vším 
spokojeni. Mám tu tři, čtyři odpovědi 
B.“ No a v sále bylo skoro třicet lidí, 
takže to nebyla zanedbatelná menšina, 
kypěla ve mně krev, a veškerou svou 
zlobu jsem v duchu soustřeďoval na 
toho ohavného plešatce. (Člověk se 
jim tady dře, duši může vypustit a oni 
jsou takhle nevděční!). Ale ten Napo-
leon ve mně přece jenom chtěl, aby se 

mu provolávala sláva, 
a to, i když zakopne 
a nedůstojně se natáh-
ne do louže.

Toto hlasování 
mi připomnělo další 
malou příhodu. Bylo 
to při 9. sjezdu ROH, 
kam se pravidelně 
zvou zahraniční hosté 
ze všech koutů světa 
a usazují se na tribunu 
nalevo i napravo od 
předsednictva čelem 
k plénu, takže jsou 
velmi dobře vidět. 
Tito hosté se jednání 
neúčastní a jenom 
zdvořile naslouchají, 
takže samotné jednání 
probíhá bez zřetele 
na to, že se projev 
tlumočí, to znamená, 
že všichni mluví velmi 
rychle. Uprostřed 
jednání, kdy se projed-
návaly různé rezoluce, 
náhle soudružka, která 
předčítala provolání ke 
všem pracujícím světa 
za sjednocení sil v boji 
za mír, se ve svém 
vystoupení obrátila 
k zahraničním dele-
gátům a prohlásila, 
že hlasování o tomto 
provolání by se měli 
zúčastnit i zahranič-
ní delegáti. Účelem 
tohoto požadavku bylo 
symbolicky ukázat 
touhu všech lidí na 
světě po míru. Jenom-
že milá soudružka 
si neuvědomila, že 
akce je tlumočená 
a že delegáti se musí 

nejprve probrat z mírné letargie, 
neboť jako hosté neočekávali, že jim 
bude umožněno účastnit se hlasování 
na národním sjezdu, a okamžitě po 
vyřčení tohoto návrhu přistoupila bez 
jakékoliv pauzy k slovům „Kdo je pro, 
kdo je proti a kdo se zdržel hlasování“. 
A přitom všechny tři závažné dotazy 
řekla jedním dechem tak, jak to tady 
píši. Než to stačili pohotoví tlumočníci 



19ToP | tlumočení–překlad číslo 127 jaro 2018 | ročník XXIX

odtlumočit a delegáti si uvědomit, že 
mají zvednout ruce, byla soudružka už 
u „kdo je proti“. Ačkoliv jsem pře-
svědčen, že všichni přítomní od toho 
posledního v sále byli pro mír, hlaso-
vání dopadlo tak, že část zahraničních 
delegátů „hlasovala proti“, tedy nesta-
čili zvednout ruce dříve.

Při jednom koprodukčním natá-
čení filmu jsem zažil jednoho řidiče, 
jmenoval se Jelen, takový menší, veselý 
a hlavně vyřídilku měl takovou, že i při 
vší své tlumočnické výřečnosti jsem 
proti němu zakřiknutý sextán. Že hod-
ně mluvil, by tak nevadilo, ale on svou 
mluvu prokládal takovými větami jako 
„Čumíš jako vyvoraná myš. Vypadáš 
jako postřelená straka. Čumíš jako by 
ti spadly hračky do kanálu, atd. atd.“ 
Nemohu si teď na všechny ty roztomi-
losti vzpomenout, byly krásné, když je 
člověk slyšel, ale strašné, když je musel 
tlumočit, a právě to milý pan Jelen 
pořád chtěl a nedal pokoj, pořád do vás 
strkal a vykřikoval „Hele, řekni mu, že 
vypadá jako postřelená straka! No řek-
ni mu to! Hele, no co mu to neříkáš!“ 
Přiznám se, že jsem určitě v takovou 
chvíli nevěděl, jak se řekne straka 
a i když jsem to věděl, a ten fantastický 
obrat přetlumočil, v japonštině zněl 
hluše, takže Japonci skutečně koukali 
jako straky a milý pan Jelen skákal, 
protože chtěl, aby se chechtali.

V roce 1977 jsem se dostal do 
Japonska, abych tam tlumočil na 

Mezinárodním kongresu psychotroni-
ky. Ještě k tomu, co to je psychotroni-
ka. Psychotronika je věda zabývající se 
výzkumem mimosenzorických projevů 
člověka a jiných tvorů. Jednoduše 
řečeno, zabývá se telepatií, telekinezí 
(příklad: pohybování předmětů na 
dálku), předvídáním a podobně. Celý 
kongres byl v Japonsku financován te-
levizní společností, která si však kladla 
za podmínku, že bude mít monopolní 
právo na natočení různých zajíma-
vých experimentů, které se ohlašovaly 
v předběžném programu.

Byli jsme ubytováni v docela sluš-
ném hotelu, kde jsme měli veškerou 
stravu a ostatní služby na podpis. 
Avšak s těmi experimenty to bylo 
těžší, několik klíčových osob nepřijelo 
a několik prvních uskutečněných expe-
rimentů z neznámých příčin selhalo. 
Proto a také kvůli neshodám v řadách 
hostitelů začala televize temně vyhro-
žovat, že okamžitě stáhne své finanční 
krytí. Kdykoli jsem tyto výhružky 
tlumočil, dělalo se mi mdlo z těch účtů, 
které jsme každý den podepisovali 
v čínské restauraci, hotelu či v baru 
a pro jistotu jsem si naše zavazadla 
zabalil a připravil se na případnou blíz-
kou evakuaci hotelu. Situace došla tak 
daleko, že televize prohlásila „Tak ješ-
tě jeden neúspěšný experiment a jdeme 
od toho!“ A tím dalším experimentem 
mělo být zhypnotizování japonského 
média českým hypnotizérem a s takto 

zhypnotizovanou osobou se měly dělat 
různé experimenty. Problém spočíval 
v tom, že český hypnotizér prováděl 
hypnózu slovní a tu jsem já měl pře-
tlumočit do japonštiny. O výsledcích 
takového experimentu jsem si nedělal 
vůbec žádné iluze a pro jistotu jsem 
svá zavazadla přemístil do úschovny 
na nádraží. Hypnotizovány měly být 
dvě dívky, jedna moc ošklivá a druhá 
zase moc pěkná, která byla hlasatelkou 
oné televize. S hypnotizérem jsme 
si dělali šibeniční legraci, že až obě 
zhypnotizujeme, že té pěkné zakódu-
jeme do podvědomí příkaz, aby přišla 
za námi večer do pokoje na hotelu. 
Den D a hodina H se dostavily, před 
televizní kamery jsme posadili ty dvě 
dívky a náš hypnotizér začal česky „Oči 
se vám zavírají“, „Chce se vám strašně 
spát!“ Srdce mi bušilo, říkal jsem si 
„No tohle přece nemůže vyjít“. Ale má 
drzost a pud sebezáchovy pracovaly na 
plné obrátky a tak jsem začal v těsném 
závěsu podobně mručet v japonštině.

A věřte tomu nebo nevěřte, ale ta 
ošklivá vám byla za chvíli tuhá jako 
prkno, želbohu ta pěkná hypnotizovat 
nešla, neměla k tomu předpoklady.

(pokračování příště)
PhDr. ZDenĚk hrDlIČkA

tlumočník a spoluzakladatel první soukromé
tlumočnicko-překladatelské agentury 

v tehdejší ČSSR

V ToPu č. 126/2017 na straně 9 jsme uveřejnili 
článek Bojovný duch o britském válečném tlu-
močníkovi Lewisi Irwinovi. O převzetí článku 
jsme informovali Richarda Lackeye, autora 
článku, našeho kolegu a vnuka pana Irwina. 
A ten nám poslal odkaz na dva ročníky ITI Bul-
letinu – jeho „cover stories“. Originál uvedené-
ho textu je v ročníku 2017, vydání September-
-October. Máte-li chuť a zájem, najdete je ZDE.

B. StejSkAlová

https://www.iti.org.uk/about-iti/iti-bulletin/iti-bulletin-articles
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J arošovu ženu Zdenu znala tchyně 
jen ze svatebních fotografií; sama 
nemohla na svatbu do Prahy při-
jet, protože (tvrdila) neměla co 

na sebe. To byla nejspíš pravda, ale též 
neměla (nenašla či ani nehledala) za 
sebe náhradu k poklízení jalůvek, ustá-
jených při nedostatku družstevních 
chlévů v podlouhlé budově na dvoře 
bývalého odpůrce socializace vesnice. 
V onom chlévě pomáhal o prázdni-
nách matce absolvent čtvrtého ročníku 
filologie na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy s odklízením hnoje 
od jalovic, což zálibně pozorovala 
z oken kuchyně, zdobených truhlíky 
s petuniemi (v podřečí s „betonka-
mi“) a skýtajících malebný výhled na 
hnojiště zvíci polovice dvora, Jarošova 
choť s již sedmiměsíčním bubínkem. 
Vtom práskla vrata od vjezdu, která 
se zamykala jen na noc, a do chléva 
dolehlo blábolivé bublání příchozí-
ho. Jaroše rázem omráčila již první 
hulákaná sprška z návštěvníkových 
úst: „Tošsakrapráca, gdesótípražácí, 

žeprépřiletěli eroplánem! Toššvagrová! 
Mělabyzměpřectaviťnevěstě, žejakojá-
su tedaJarošůstréc!“

Jaroš u vidlí s hromadou hnoje 
oněměl; vzápětí vylezl z chléva už bez 
hnoje na vidlích a obrátil pozornost 
k opilci, jehož rozzářené oči kontras-
tovaly s kolébavou nejistou chůzí po 
záspi.

„Dobré deň, strécu,“ pozdravil syno-
vec Vojtu Vedléšího a opřel se o vidle. 
Kymácivý příbuzný se na chvíli ustálil 
a poté zaútočil: „Tožgdejumášskovanó, 
Jarošu?“

„Vojtěchu,“ ozvala se matka, takto 
opilcova švagrová, „tož přindi negdy 
indy. Jarošova Zdenka si mosé odpo-
činóť, dyť fčerá sotfá přijeli,“ a mávala 
přitom nenápadně levicí, aby nevěsta 
přestala čučet z kuchyňského okna.

„Ježišmarjá, jábychjupřeceneze-
žhral,“ dožadovalo se i nadále svého 
příbuzenského práva ožhralý stréčis-
ko, když vtom vzalo balanc a poza-
du upadlo na hnojiště do čerstvých 
kravinců.

Jaroš s matkou se ho jali tahat ven, 
což se jim bez spolupráce zahovněné-
ho příbuzného zdařilo až napočtvrté, 
když ho podebrali lopatou a jakžtakž 
napřímili za pomoci jakéhosi nedaleko 
se povalujícího deklu. Opilce hnojné 
dobrodružství překvapilo natolik, že 
ztěžka oddechoval a už ani nepípl, 
když ho Jaroš, sám v zasviněných 
gumových holínkách, opatrně odváděl 
pod pumpu. Na očistu svého nového 
příbuzného proudem studené vody se 
už Jarošova žena oknem s petúniemi 
nedívala – stačila jí scénka s pádem do 
hnoje. Odešla se dosmát do světnice, 
kde nemohla být přistižena při schva-
lování kravincového atentátu smíchem.

Strýc měl evidentně divadelní na-
dání už od mládí: bystře napodoboval 
mluvu, mimiku i chůzi kdekoho ve 
vsi, a to zvláště, když měl upito. Jaroš 
si dobře pamatuje, jak ho tříletého 
připálený strýc vyhazoval do vzduchu 
a opět chytal do náruče. Řekl mu tehdy: 
„Strécu, nech teho, já už to nechcu, 
ty si ožhralé!“ Milé stréc, propouštěje 

STRÉčiSKO A KOVAŘiSKO
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synovečka, překvapeně odpověděl: 
„Tož podivéme se na kluka! Jak to 
poznal?“

Jinou scénku se strécem na dvoře 
zažil Jaroš zkraje března třiapadesáté-
ho roku, kdy umřel Stalin. Vojta Vedlé-
ší přišel tenkrát brankou přes zahradu, 
zrovna když matka poslala Jaroše, aby 
rozbil sekerou led na sudu a ve vaně, 
kde měla dešťovou vodu na velké prád-
lo. Strýc nehledě na mráz shodil kabát, 
roztrhl si košili a s nožem řepákem 
v ruce napodoboval na sobě vražedné 
bodání s protistátními výkřiky jako 
„Už je po něm! Už zdechl!“ dodávaje 
poněkud nelogicky „Tu máš vlku!“ „Tu 
máš, vem si mě! Zežer si mě!“

Přes půl století již Jaroš dumá, kdo 
si měl stréca zežhrať. Stalin? Stra-
na? Alkohol? Všechno dohromady? 
Nejspíš, protože, jak vyprávěl Jarošův 
otec, totálně opilého Vojtu přivezli 
jeho kumpáni poprvé na tragači domů, 
když mu bylo teprve patnáct. Ale Stalin 
a Strana mu po válce sebrali statek, 
vyženěný svatbou 
s vdovou o dvacet let 
starší; k násilnému 
združstevnění došlo 
ovšem až čtyři roky 
po Vítězném Únoru. 
Strýc neváhal a odjel 
v rámci náboru pro 
hornictví do Ost-
ravy, kde však pro 
trvalý opilecký stav 
nemohl fárat, a tak 
rád zůstal v zajetí 
práce na povrchu. 
Přesto, když občas 
přijel domů, zdravil 
v hospodě „Zdař 
Bůh!“ Pole, krávy, 
koně, přestárlou 
manželku a vyženěného syna i dceru 
nakonec přenechal družstvu s poci-
tem, že vyzrál na všechny. Občas mu, 
pravda, tu pohodu zkalil zaměstnava-
tel v kooperaci se závodním lékařem 
poukazem k povinnému pobytu „na 
včeličkách“, jak se tehdy lidově označo-
vala protialkoholní léčebna, ale nátura 
byla silnější než injekce a propaganda, 
a ostatně košili (tj. zdraví) notorik 
nevnímá jako něco bližšího než kabát: 
kromě přístupu k alkoholu je mu všec-
ko ganz egal.

Za pár dní po strýcově letní scénce 
z commedie dell’arte se zastavila u Ja-
rošovy matky obšírná paní s dotazem, 
zda snacha, když je z té Prahy, umí 
psát na stroji, že by mistr, rozuměj 
manžel kovář, potřeboval napsat něco 
úředního: „Tož psali mu z důchodo-
výho óřadu, že pré má poslať fšecky 
doklady o placení pojiščení a zvlášč 
pré má napsať, kolik vydělával a jakó 
mjel spotřebu materiálu. On je rošči-
lené, péro do ruky nevzal celý roky, 

šak za sókroma posílal vyúčtování co 
rok na okres. Atož dyby vaša mladá 
mohla neco napsať na stroji, co on ji 
nadyktuje…“

Zdenčina tchyně slíbila, že nazítří 
kvečeru snachu ke kovářovi pošle. 
Ta už věděla, že kovárna je u rybníka 
na cestě ke hřbitovu, takže tchyně jí 
pouze předestřela kovářčinu žádost. 
Jenže mluvila stále jen o kovářce, takže 
Pražačka neznalá domorodého úzu, 
dopustila se hned úvodem velkého faux 
pas, když obšírnou paní mistrovou 
oslovovala „paní kovářko“. Tchyně se 
při jejím vyprávění, jak to celé psa-
ní u kováře proběhlo, jen křižovala 
a vzdychala: „Zdenko, to ti nenapadlo, 
že se říká ‘paní mistrová’? Ani v Praze 
přece nepřindeš do dílně a neřekneš 
‘Dobré deň, paní zámečnico’! On je 
mistr, ona, jeho žena, je mistrová!“ 
Tchyně opomněla dodat, že o mistro-
vé jako kovářce mluví především ona 
sama, vyjadřujíc tak jistý despekt vůči 
osobě, na kterou žárlila, protože tchán 

si ještě z dob, kdy kovářka nebyla tolik 
obšírná, s Mařkou tykal a občas k ní 
zašel na besedu, obvykle doprovázen 
některým synem, aby měla rozžárlená 
duše jeho choti klid…

Snacha vyprávěla: „Když jsem přišla, 
pan kovář, teda mistr, už na mě čekal 
a v kuchyni se mě úvodem zeptal: ‘Tož 
trófáš si napsať, co ti nadyktuju?’“

„Psávala jsem všema deseti v jedné 
kanceláři u dálnopisu.“

„Tož to zkusíme. Piš: ‘Penzijní 
óřade! Hrubě nesóhlasém s tém, co 
mi píšeš! Ukradli ste mně polnostě, 
mlátičku a ešče inší stroje. Traktor, 
lopaťák, fukar, na fšecko sem si poctivě 
vydělal svojó prácó.’“

„Pane mistře, ale nemůžu přece na-
psat, že vám to ukradli. Jestli je to tak, 
pak vám to neukradl penzijní úřad, ale 
asi někdo jiný, a to by sem nepatřilo…“

„Enem to napiš: ‘Ukradli ste mně… 
Sténě je to fšecko jedna banda!’ Tak to 
napiš, jak to říkám. Tož dál: ‘Vysáli ste 
mně od řemesla syny!’ Máš to?“

Za poslušnost při mistrově diktátu 
obdržela písařka jako honorář dvacet 
vajec a od té doby ji kovář i kovářka 
měli za kamarádku. Jen proto ji příště 
obšírná paní vyzvala, aby s ní vystou-
pala na komoru, kde se jí pochlubila 
desítkou hrnců plných sádla ze zabíja-
ček, stovkami sklenic se zavařeninami 
všeho druhu a mnoha pytlíky cibule, 
česneku a ořechů.

Mistr kovářský dokázal být v zá-
važných věcech nekompromisní, ale 
někdy z něho při práci lezly krásné 
hlášky. Tak třeba zábavně líčil, jak po 
úplné kolektivizaci dostane od komu-
nistů zakázku, aby vyrobil dlouhatán-
ský žlab, který povede přes celou ves: 
„A s teho žlabu budeme fšecí třikrát 
deně, to budó vyhlašovať ampliónem 
(mínil obecní rozhlas) podle jejich 
rozkazu žrať!“

Když jednou Jaroš dohlížel na 
okování otcova valacha, který byl svou 
povahou neklidný, lstivý a mstivý, 
mistr drže jeho nohu v zástěře pravil 

k němu přátelsky: 
„Vidíš, ty konisko? 
Co, chceš tu tanco-
vať o třech nohách? 
Měls byť učitelem, 
mohls měť dva měsí-
ce prázdnin!“

Kdysi dávno před-
tím přiběhl Jarošek 
domů s pláčem, 
že na něho kovář, 
který rád strašil děti, 
pouštěl hrůzu: měl 
v ruce kleště a chtěl 
ho chytit těma špi-
navýma prackama, 
že prý mu vytrhne 
zub, aby mu rych-
leji narostl nový. 

Stařenka, které si stěžoval, jen zahro-
zila směrem ke kovárně: „Zatrackaný 
kovařisko!“

Jindy šel Jarošův otec reklamovat 
broušení tří nožů, které mistr na 
první pohled až přebrousil. Kovář po 
nespokojenci bleskl pohledem zpoza 
ušpiněných brýlí se slovy „Dé to sem!“ 
a bohorovně sebeironicky podotkl: 
„Tož to víš, to se mosé uměť!“

Není divu, že když mistr umřel, 
napsal jeden moravský veršovec sonet 
končící touto pointou: „A povolán 
hned ze hřbitova / teď archandělům 
koně ková.“

O strécovi Vedlejším se Jaroš zatím 
nerozepsal, jak by si zasloužil. Byl to 
přece jen blízký příbuzný, a ostatně 
jeho jediný vlastní syn, Jarošův brat-
ranec, sypal na hostině po pohřbu po-
slední, dvaadevadesátileté tety příběhy 
k zasmání z obou rukávů.

DoC. PhDr. MIloSlAv ulIČnÝ
hispanista, překladatel, spisovatel a pedagog

čestný člen JTP
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T lumočení pro neslyšící, resp. tlu-
močení znakového jazyka, se 
v základních principech shoduje 
s principy platnými v tlumočení 

mluvených jazyků, přestože má také 
svá specifika. Ta se obecně týkají roz-
dílné povahy jazyků, s nimiž tlumočník 
pro neslyšící pracuje, a především 
specifičnosti jazykové komunity, ve 
které se tlumočníci znakového jazyka 
pohybují. Tlumočník se stává součástí 
této komunity, což s sebou přináší další 
jedinečnost jeho profese. Dnes se blíže 
podíváme na specifičnost týkající se 
historie tlumočení pro neslyšící.

Teorie tlumočení znakových jazyků 
se formuje společně s lingvistikou 
znakových jazyků. Metzger (2006) 
i Grbićová (Grbić 2007) se shodují, že 
v šedesátých a sedmdesátých letech 
dvacátého století byly nejznámější 
práce, studie a příručky o tlumočení 
znakového jazyka psány anglicky 
a vznikaly v USA. Nejstarší záznamy 
o tlumočení a překladech znakového 
jazyka, které jsou zatím k dispozici, 
pocházejí z roku 1612 a hovoří o „zna-
kovém překladateli“ u soudu v Osman-
ské říši (Stone 2012). Je také doloženo, 
že již v roce 1725 byli „tlumočníci“ pro 
Neslyšící1 i při londýnských soudech 
(Stone, Woll 2008). Historické prame-
ny však většinou pouze zaznamenávají 

zprávu o výskytu tlumočení, nikoliv 
více o jeho podobě.

Při uvažování o historii tlumočení 
vycházíme z vývoje tlumočení v USA 
hned ze dvou důvodů: 1) Dokládá histo-
rii tlumočení znakového jazyka, která 
se později opakovala v dalších zemích 
a jejich komunitách neslyšících, jež na 
vývoj v USA navázaly, včetně České re-
publiky. 2) Ilustruje cestu translatolo-
gie znakových jazyků do akademického 
světa a do sféry výzkumu, který velmi 
úzce souvisí s komunitním tlumočením 
(především v jeho počátcích), jímž se 
zabývali vědci i odborníci z tlumočnic-
ké praxe na celém světě.

Oproti dnešní situaci bylo v USA tlu-
močení znakového jazyka v šedesátých 
letech dvacátého století diametrálně 
odlišné. Stejně jako tam i ve větši-
ně zemí včetně České republiky byli 
tlumočníky znakového jazyka pouze 
rodinní příslušníci neslyšících osob. 
Často se jednalo o děti neslyšících 
rodičů, které samy neslyšící nebyly2 
(Vald 2003). V dospělosti řada těchto 
dětí začala v šedesátých a sedmdesá-
tých letech dvacátého století na plný 
úvazek pracovat s neslyšícími na pozici 
učitelů, poradců v oblasti chráněných 
pracovních míst, zaměstnanců církve, 
sociálních pracovníků či pečovatelů 
(Fant 1990). Přitom často dobrovolně 

tlumočili v rámci svých pracovních 
povinností, ale i ve svém volném čase. 
Nikdo z těchto tlumočníků nepova-
žoval tlumočení znakového jazyka za 
práci na plný úvazek a nenabízel jej 
jako profesionální službu (Fant 1990). 
Tou dobou bylo navíc specializovaných 
služeb pro dospělé Neslyšící kdekoliv 
ve světě velmi málo.

Začátek šedesátých let však v USA, 
Japonsku, Švédsku i dalších zemích 
přinesl změnu pohledu na jazyk 
a status Neslyšících. Napierová (Napier 
2011: 354) uvádí: „Trvalo déle, než 
se tlumočení znakového jazyka stalo 
profesionální činností, protože jeho 
počátky splývaly se sociální prací 
a znakové jazyky nebyly ve srovnání 
s mluvenými/psanými jazyky považo-
vány za přirozené jazyky.“ Skutečným 
katalyzátorem změn byla však teprve 
práce, jejímž autorem byl William 
Stokoe, lingvista z Gallaudetovy 
univerzity3. „Od roku 1960 se logicky 
datuje počátek lingvistiky znakových 
jazyků“ (Macurová 2008: 12).

Představa, že Neslyšící potřebují po-
moc s komunikací, aby zvládli svůj kaž-
dodenní život, tak ustoupila do pozadí 
a začala se ujímat myšlenka, že nesly-
šící jsou členy jazykové menšiny, kteří 
nemají přístup k většinovému jazyku, 
a proto potřebují podporu tlumočníka 

Specifika tlumočení znakového jazyka – 
historie tlumočení
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znakového jazyka (Roy, Napier 2015: 
6). Existence tlumočníků jakožto 
jazykových odborníků, co pracují mezi 
dvěma jazyky a dvěma kulturami, vedla 
ke zvýšení statusu Neslyšících i samot-
ných tlumočníků. To, že se tlumočníci 
z příležitostných pomocníků stali 
profesionálními tlumočníky, předsta-
vovalo významnou změnu, která měla 
v konečném důsledku značný dopad na 
Neslyšící i tlumočníky po celém světě.4

Ve vývoji tlumočení hrála vždy důle-
žitou roli legislativa a finanční zázemí. 
S tím souvisí skutečnost, že v šedesá-
tých letech započala v USA éra rozši-
řování národních zákonů a velkých 
vládních dotací. Poté co zákony vstou-
pily v účinnost a dotace byly využity na 
vytvoření služby pro chráněná pracovní 
místa, získali Neslyšící možnost finan-
cování pomaturitního vzdělání a pomo-
ci s hledáním zaměstnání. To zase vy-
volalo naléhavou a okamžitou potřebu 
tlumočníků, kteří by v tomto prostředí 
dokázali efektivně pracovat. Americ-
ká vláda z tohoto důvodu vyčlenila 
dotace, jež použila pro založení deseti 
tlumočnických studijních programů na 
vyšších odborných školách v různých 
místech USA, a ty pak sdružila v Nati-
onal Interpreter Training Consortium 
(Roy, Napier 2015: 4).

V polovině sedmdesátých a začát-
kem osmdesátých let už povědomí 
o neslyšících a jejich jazykových po-
třebách v USA stoupalo a začala platit 
nová legislativa5, díky níž došlo ke zvý-
šení poptávky po tlumočnících. Ty 
bylo nutné vzdělat, což americká vláda 
významně podpořila. Vznikla naléhavá 
potřeba odborného výzkumu, který by 
podložil vzdělávací praxi. V rámci těch-
to snah se uskutečnilo hned několik 
významných vzdělávacích akcí6 (Roy, 
Napier 2015: 52).

V osmdesátých letech už vědecký 
výzkum tlumočení znakového jazyka 
přešel od psychologických a psycho-
lingvistických experimentů týkajících 
se modelů kognitivního zpracování 
k popisům a analýzám, jež stavěly na 
záznamech tlumočení znakového jazy-
ka a tlumočených akcí. Znakové jazyky 
byly čím dál více uznávány, což začalo 
ovlivňovat způsob, jakým se pohlíželo 
na jejich tlumočení. Tlumočníci z pra-
xe nově využívali rámec lingvistiky 
a jejích disciplín jako je sociolingvisti-
ka či aplikovaná lingvistika. Tlumočení 
znakového jazyka jakožto tlumočení 
mezi dvěma jazyky a kulturami tak už 
bylo možné srovnat s praxí tlumoční-
ků mluvených jazyků. Z tlumočníků 
znakového jazyka z praxe se nejprve 
stali pedagogové, co se postupně začali 
věnovat výzkumu. Praktici, kteří se 
dali na vědeckou dráhu, se důkladně 
zorientovali v předchozím výzkumu 
v oblasti tlumočení znakového jazyka, 

ale také v oblasti tlumočení jazyka mlu-
veného (Roy, Napier 2015: 204).

Spolupráci amerických pedagogů 
s pedagogy tlumočení mluveného jazyka 
dobře ilustruje mimořádná popularita 
knihy Lʼinterprète dans les conférences 
internationales Danici Seleskovitchové 
z roku 1968.7 Také Cokely8 i Llewellyn-
-Jones9 se inspirovali modely zpracová-
ní informací Gervera (1976) a Moserové 
(1978) a soustředili se na psychologické 
a psycholingvistické aspekty tlumočení 
a psychické modely procesu tlumočení. 
Modely tlumočení mluvených jazyků si 
získávaly čím dál větší pozornost a tlu-
močení znakového jazyka se v druhé 
polovině osmdesátých let začalo v USA 
přesouvat do bakalářských studijních 
programů na vysokých školách. Zvyšo-
val se také zájem o vědecké a výzkumné 
publikace, mnoho odborných časopi-
sů pro oblast tlumočení začíná dávat 
prostor i článkům o tlumočení znako-
vých jazyků (např. Journal of Interpre-
tation), po roce 1980 začínají vznikat 
časopisy pro tlumočníky a vyučující 
znakového jazyka (např. The Reflector, 
A Journal for Sign Language Teachers 
and Interpreters).

Většina odborníků na oblast transla-
tologie znakových jazyků (např. Davis, 
Cokely, Roy, Ingram) byli tlumočníky 
z praxe, co později přešli k výzkumu. 
Získali vysokoškolské vzdělání v oboru 
a působili jako pedagogové, kteří 
hledali odbornou oporu pro vysvětlení 
tlumočnického procesu, o niž by mohli 
opřít svou výuku. Narůstala také inter-
akce mezi akademiky zabývajícími se 
tlumočením mluvených a znakových 
jazyků.10

Až do poloviny devadesátých let 
spadaly akademické práce o tlumočení 
mluvených jazyků většinou pod zave-
dený zastřešující obor translatologie 
(Venuti 2000) a práce o tlumočení zna-
kových jazyků se zase řadily především 
pod obory psychologie a lingvistika 
(Roy, Napier 2015: 204). S tím, jak ko-
munitní tlumočení získávalo uznání 
a začínalo být hodnoceno jako samo-
statné odvětví, bylo jasné, že tlumočení 
se všemi situacemi, doménami a forma-
mi, které se s ním mohou pojit, před-
stavuje velké „puzzle“, skládačku, již je 
možné složit jen při zapojení multidis-
ciplinárního úhlu pohledu. Jako název 
pro vědní obor tlumočení byl nakonec 
zaveden pojem „Interpreting Studies“ 
(tlumočnictví), který získal nejsilnější 
oporu v názvu dvou publikací: The In-
terpreting Studies Reader (Pöchhacker, 
Schlezinger 2002) a Introducing In-
terpreting Studies (Pöchhacker 2004). 
Známé a hojně čtené časopisy věnova-
né překladům a tlumočení mluvených 
jazyků začaly vydávat články a zvláštní 
čísla věnovaná tlumočení znakových 
jazyků (Meta, Interpreting).

Postupně se výzkum znakového 
jazyka a problematika profesionalizace 
tlumočení staly aktuálními v zemích ce-
lého světa. V evropských zemích začaly 
vznikat vysokoškolské studijní obory, 
v jejichž rámci se pracovalo na výzku-
mu znakového jazyka a jeho tlumočení. 
V roce 1987 v Hamburku například 
v Das Zeichen, časopisu zabývajícím se 
tématem hluchoty, vyšly magisterské 
práce studentů tlumočení znakového 
jazyka z německy mluvících zemí. 
Sign Language Studies i Das Zeichen 
otiskují texty o tlumočení znakového 
jazyka i nadále. Při Bristolské univer-
zitě ve Velké Británii vzniklo v roce 
1978 Centre for Deaf Studies (CDS), 
jež se zaměřilo na výzkum osvojování 
a užívání britského znakového jazyka. 
V roce 1987 už CDS nabízelo i studium 
tlumočení znakového jazyka.

Historii oficiálního tlumočení pro 
neslyšící v Česku datujeme od jmeno-
vání prvního přísežného soudního 
tlumočníka neslyšících Josefa Zema-
na, tj. od 23. března 1952 (Boháčková 
2015: 40). V šedesátých letech byly tlu-
močnické služby zajišťovány především 
díky snahám organizací neslyšících, 
tedy samotných klientů tlumočnických 
služeb. Ty zajišťovaly překladatelské 
a opisovatelské služby11 nejčastěji 
prostřednictvím svých nedoslýchavých 
členů nebo slyšících potomků neslyší-
cích rodičů. Ve sjednocené struktuře 
organizace Svaz invalidů, ve které se od 
druhé poloviny dvacátého století spolky 
neslyšících nacházely, se usilovalo 
o zavedení systémově dostupných tlu-
močnických služeb pro všechny klienty 
z celé země. Představitelé organizací 
neslyšících se snažili zajistit poskytová-
ní tlumočnických služeb téměř v každé 
místní organizaci neslyšících, proto 
řešili i související personální otázku 
tlumočníků a jejich kvalifikace centrál-
ně pro celou Českou republiku. Úsilí 
o profesionalizaci tlumočnické služby 
dokládají postupně publikované doku-
menty. Cílem směrnice pro jmenová-
ní a odměňování tlumočníků (1970) 
bylo podle Boháčkové (2015) vytvořit 
sbor tlumočníků a nastavit v organi-
zacích neslyšících systém jmenování 
tlumočníků, který by se zabýval 
jmenováním tlumočníků do funkcí včet-
ně jejich práv a povinností ve vztahu 
k těmto organizacím. Další dokument 
(metodický pokyn č. 2/72) popisuje 
náplň práce tlumočníka, ale přibližuje 
také problémy, které se řešily při per-
sonálním zajišťování tlumočení a při 
hledání efektivity zaškolování nových 
tlumočníků (docházelo totiž k jejich 
velké fluktuaci). Poslední dochovaný 
dokument z této doby, Kvalifikační 
kritéria pro jmenování a zaměst-
návání tlumočníků (1977) dokládá 
požadavky a kvalifikační kritéria pro 
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poskytování „speciálních služeb“ inva-
lidním občanům. Tlumočníci jsou dle 
svých schopností a znalostí rozřazováni 
do tří kategorií, v organizacích nadále 
působí dobrovolní tlumočníci a vedle 
toho jsou někteří zaměstnáváni v pod-
niku Svazu invalidů META. Systém 
tlumočnických služeb sedmdesátých 
až osmdesátých let dvacátého století 
sice vyžadoval proškolování, kategori-
zace tlumočníků i vzdělávání, ale kladl 
důraz na různorodou a dobrovolnickou 
práci. V roce 1976 měl Svaz invalidů12 
dle Smutné (GONG, 1976, č. 11, s. 162) 
k dispozici pět profesionálních a čtyři-
cet dobrovolných tlumočníků. „Tlu-
močník již nadále nemůže být pouze 
prostředníkem mezi neslyšícími a slyší-
cími, pasívním překladatelem. Dnešní 
požadavky na práci tlumočníků musí 
vycházet z mnohotvárnosti moder-
ních způsobů práce s neslyšícími.“ Po 
rozpadu Svazu invalidů (SI) v roce 1989 
došlo k roztříštění nastaveného systé-
mu poskytování tlumočnických služeb. 
Kvalitu tlumočení významnou měrou 
určoval začínající výzkum českého zna-
kového jazyka (1993). Neslyšící získali 
větší přístup ke vzdělání a v důsledku 
toho se začaly zvyšovat jejich požadav-
ky na kvalitu tlumočnických služeb, 
zejména na jazykovou „správnost“ 
tlumočení znakového jazyka a důsledné 
oddělování znakového jazyka a jiných 
znakových systémů. Do roku 1990 
existovala pouze jedna organizace tlu-
močníků, a to pod Svazem neslyšících 
a nedoslýchavých (SNN). Nebyla tedy 
samostatná, její fungování záviselo do 
velké míry na organizaci jiné.13 V roce 
1996 byla založena Česká společnost 
tlumočníků znakového jazyka (ČSTZJ). 
Ve stejném roce došlo k založení Orga-
nizace tlumočníků znakového jazyka 
(OTZJ). Tyto dvě organizace dospěly 
v roce 1998 společně k tomu, že by 
tlumočníkům v České republice pro-
spěla větší jednota. Na základě plánu 
založit společnou komoru tlumočníků 
a pravděpodobně v reakci na vznik 
České komory tlumočníků znakového 

jazyka (2000) vznikla nakonec v roce 
2001 Národní rada tlumočníků a lek-
torů znakového jazyka (NRTLZJ) 
(srov. Šebková 2008).

V našem prostředí se lingvistika čes-
kého znakového jazyka začíná rozvíjet 
mnohem později než v USA.14 Skutečná 
akcelerace výzkumu českého znakové-
ho jazyka nastala až po roce 1998, kdy 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlo-
vy v Praze vznikl obor čeština v komu-
nikaci neslyšících (ČNES)15 a začali 
ho studovat první neslyšící členové 
kulturní a jazykové menšiny českých 
neslyšících.16 Souběžně se ze studentů 
oboru začali rekrutovat aktivisté, kteří 
na jedné straně zakládali organizace 
neslyšících zaměřené na kvalitní výuku 
českého znakového jazyka a na straně 
druhé iniciovali vznik první profesní 
organizace tlumočníků znakového 
jazyka České komory tlumočníků 
znakového jazyka (dále též Komora)17 
(2000). Ta prosazovala dodržování 
prvního etického kodexu tlumočníků 
pro neslyšící v ČR (1998) v praxi. Na 
akademické půdě vznikla také postup-
ně celá řada bakalářských a diplomo-
vých prací, které souvisely s tlumoče-
ním znakového jazyka (např. Kohutová 
2007, Šantrůčková 2011, Tesaříková 
2012, Weiglová 2013, Weiserová 2012, 
Koubová 2013 a další) a následně i s té-
matem překladu. Významným počinem 
České komory tlumočníků znakového 
jazyka v oblasti tlumočení a překladu 
znakových jazyků bylo vytvoření prv-
ního uceleného vzdělávacího progra-
mu pro tlumočníky CVP (Certifikační 
vzdělávací program pro tlumočníky 
znakového jazyka, transliterátory zna-
kované češtiny a vizualizátory mluvené 
češtiny) v roce 2004 a vydání více než 
80 multimediálních učebnic a tiště-
ných publikací pro tlumočníky českého 
znakového jazyka v roce 2008.18 Valná 
většina uvedených materiálů se věnuje 
i problematice tlumočení a překladu 
obecně a je dodnes jedinou ucelenou 
sadou materiálů pro oblast tlumočení 
pro neslyšící.

V současnosti je zřejmé, že pro 
translatologii může být tlumočení 
znakového jazyka přínosem a rozšíře-
ním obzorů, na druhé straně tlumo-
čení mluvených jazyků může být pro 
tlumočení znakových jazyků zdrojem 
významných poznatků a inspirace. 
„Žádná teorie jazyka není kompletní, 
pokud nepočítá s veškerými jazyko-
vými kompetencemi lidí, tzn. jejich 
schopností osvojit si a používat jazyk 
ve všech jeho formách. Stejně tak ani 
žádná teorie tlumočení není kom-
pletní, pokud nepočítá s tlumočením 
jazyka ve všech jeho formách“ (Roy, 
Napier 2015: 204). Teorie tlumočení, 
která je založena pouze na mluvených 
jazycích, je teorií neúplnou (Napier 
2011: 21). Výzkum tlumočení zna-
kových jazyků má dva hlavní účely: 
1) rozvinout modely tlumočení a jejich 
popisy, jež budou přínosem pro praxi 
tlumočení znakových jazyků, a 2) roz-
vinout modely a popisy tlumočení zna-
kových jazyků, jež přispějí k obecnému 
chápání podstaty jazyka a komunikace. 
Při naplňování těchto cílů si můžeme 
klást otázky jako:

1) Jaký výzkum obohatí teorii 
a praxi tlumočení znakových 
jazyků?

2) Čím může výzkum tlumočení 
znakových jazyků obohatit 
obecné teorie jazyka, tlumoče-
ní a komunikace?

3) Jak se může obecný výzkum 
jazyka, tlumočení a komuni-
kace posunout s použitím dat 
získaných výzkumem tlumoče-
ní znakových jazyků?

Pevně věříme, že k vyjasnění 
alespoň některých odpovědí na výše 
zmíněné otázky najdeme odpovědi 
v některých navazujících článcích naše-
ho časopisu.

Mgr. nAďA hynková DIngová, Ph.D.
tlumočnice znakového jazyka a pedagožka,

Ústav jazyků a komunikace neslyšících,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
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1 Pokud v našem článku použijeme zápis 
„Neslyšící“, akceptujeme jazykový 
a kulturní přístup k hluchotě a jejím 
nositelům. Velké písmeno „N“ bylo 
do označení Neslyšící převzato podle 
amerického vzoru. Americká komunita 
neslyšících rozlišuje mezi označením 
„deaf“ a „Deaf“. Velké „N“ či velké „D“ 
v označení osoby znamená, že označený 
člověk se identifikuje s kulturní menši-
nou Neslyšících (Deaf) a používá znako-
vý jazyk. Člověk, který sám sebe nazývá 
„Neslyšícím“, se nevnímá jako postižený, 
necítí svou sluchovou ztrátu jako han-
dicap, ale je hrdý na svou identitu a svůj 
jazyk (srov. Nováková 2008).

2 Stává se, že i děti z rodin přistěhovalců, 
které se usídlí v zemi, jejíž většinový ja-
zyk neovládají, se tento jazyk naučí a sta-
nou se neformálními tlumočníky pro své 
rodiče i další členy rodiny. Podobně i sly-
šící děti neslyšících rodičů mívají často 
v řadě situací tuto zprostředkovatelskou 
roli. Zprostředkovateli však bývají také 
neslyšící děti neslyšících rodičů, kteří 
lépe ovládli psanou formu většinového 
jazyka (Roy, Napier 2015: 3).

3 W. Stokoe vydal v roce 1960 svou první 
studii o americkém znakovém jazyce 
Sign Language Structure, v níž obhajo-
val jeho status jakožto jazyka, nikoliv 
pouhého systému gest. Na Stokoa v roce 
1965 navázalo nakladatelství RID, které 
vydalo tlumočnickou příručku Tlumoče-
ní pro Neslyšící (Quigley, Youngs 1965: 
Interpreting for Deaf people). Stokoe, 
Casterlinová a Cronenberg pak v roce 
1970 vydali Sign Language Structure: An 
Outline of the Visual Communication 
Systems of the American Deaf.

4 Tuto změnu zaznamenal i Jack Gannon 
(1981: 339), neslyšící historik, spisovatel 
a pedagog na Gallaudetově univerzitě 
v USA, který svou knihu o historii Nesly-
šících uvedl následující větou: „Počátky 
představovala šedesátá léta.“ Měl tím 
na mysli počátky amerických organizací 
pro Neslyšící, ale také národní asociace 
tlumočníků znakového jazyka, jež se 
staraly o profesionalizaci tlumočníků 
a zajišťování tlumočnických služeb pro 
Neslyšící v USA.

5 Například Education for All Handi-
capped Children Act z roku 1975, který 
ukládal všem veřejným školám povin-
nost zajistit pro neslyšící děti tlumočení, 
nebo Vocational Rehabilitation Act 
z roku 1973, díky němuž mohlo více 
Neslyšících nastupovat na pomaturitní 
a odborné studium.

6 V roce 1979 byla v Atlantě ve státě Geor-
gia svolána konference, jíž se zúčastnilo 

47 celostátně uznávaných vyučujících 
a vědců, kteří zde shromáždili své zna-
losti o výzkumných studiích a akademic-
kých pracích. V roce 1979 se konal sjezd 
vyučujících tlumočení ve městě St. Paul 
ve státě Minnesota a jeho účastníci se 
zde dohodli na založení Conference of 
Interpreter Trainers (CIT). Ta se stala or-
ganizací pro prezentování výzkumných 
studií a pedagogických strategií vzdělá-
vání tlumočníků znakového jazyka, která 
i nyní přitahuje řadu zahraničních účast-
níků. Mnoho ze zakladatelů CIT se roku 
1979 účastnilo konference o přípravě 
tlumočníků v Atlantě a následně i druhé 
konference v roce 1980. Na shromáždě-
ních CIT tak opakovaně zaznívala výzva 
k realizaci výzkumů v oblasti tlumočení 
znakového jazyka. V osmdesátých letech 
účastníci CIT podnikli nezbytný první 
krok, kterým byla analýza tlumočení pro 
účely výzkumného projektu (Roy, Napier 
2015: 54).

7 Ta se v USA ihned stala velice žádanou 
učebnicí pro většinu programů tlu-
močení znakového jazyka, ačkoliv její 
anglická verze vyšla teprve v roce 1978 
(Roy, Napier 2015: 124).

8 Denis Cokely nejprve zastával různé po-
zice na Gallaudetově univerzitě a později 
se stal vědeckým pracovníkem ve Vý-
zkumné lingvistické laboratoři Williama 
Stokoa při téže univerzitě. Právě Stokoe 
Cokelyho povzbudil k tomu, aby se pustil 
do výzkumu tlumočení (Roy, Napier 
2015: 122).

9 Peter Llewellyn-Jones, britský tlumoč-
ník a učitel tlumočení, představil v roce 
1980 svůj výzkum o psycholingvistických 
procesech. Realizoval empirické studie 
o tlumočení a navrhl model tlumočníko-
vy pracovní paměti a model simultánní-
ho tlumočení. Z nich vycházíme i v naší 
práci.

10 Například v roce 1991 se Danica Selesko-
vitchová stala hlavní řečnicí na konfe-
renci Registru tlumočníků Neslyšících 
v USA (Roy, Napier 2015: 205).

11 Opisovatelské služby bychom dnešní 
terminologií označili za korektorskou 
službu. Podle tehdejších nedoslýchavých 
tlumočníků se opisovatelská služba 
realizovala tak, že „přepsali a opravili 
text, který napsal neslyšící klient svou 
nedokonalou češtinou“.

12 Začátkem padesátých let došlo k di-
rektivnímu sjednocení všech organi-
zací zdravotně postižených do Svazu 
invalidů. Po politickém uvolnění v roce 
1968 vznikl v roce 1969 Svaz sluchově 
postižených jako členská organizace 
Českého sdružení Svazů invalidů. Další 

rozvoj této organizace byl politicky 
přerušen v polovině sedmdesátých let 
normalizací, kdy byl Svaz sluchově 
postižených začleněn jako Rada sluchově 
postižených do Svazu invalidů v ČR. V r. 
1990 ukončil Svaz invalidů svou činnost 
a začaly vznikat samostatné organiza-
ce podle druhu postižení (srov. Vznik 
SNN v ČR [online]. [Cit. 2016-08-28.] 
Dostupné z WWW: <http://www.snncr.
cz/Historie-SNN>).

13 Tato skutečnost není neobvyklá, organi-
zace tlumočníků naopak často vznikají 
v rámci organizací Neslyšících (viz 
např. RID, které vzniklo pod NAD – Na-
tional Association of the Deaf) a teprve 
později se osamostatňují nebo začínají 
vznikat organizace nové, již nezávislé.

14 V první polovině devadesátých let se 
výzkumy českého znakového jazyka 
(zaměřené především na vypracování 
notačního systému českého znakového 
jazyka) vázaly na Institut pro neslyšící 
v Berouně (jeho ředitel ostatně zájem 
české lingvistiky o český znakový jazyk 
inicioval) a v širších – ne pouze lingvis-
tických – souvislostech pak na přínosnou 
práci Federace rodičů a přátel sluchově 
postižených. Ta byla v raných devadesá-
tých letech jedinou institucí, která české 
společnosti otvírala svět nových názorů 
na hluchotu i na vzdělávání neslyšících.

15 Zpočátku se jednalo o čtyřletou bakalář-
skou formu studia, výuku garantovala 
Katedra českého jazyka Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy. Od samého 
začátku mohli na tomto oboru studovat 
a pracovat i neslyšící a nedoslýchaví 
studenti a neslyšící pedagogové.

16 Srov. Historie oboru Čeština v komu-
nikaci neslyšících a Ústavu jazyků 
a komunikace neslyšících [online]. [Cit. 
2016-12-20.] Dostupné z WWW: <http://
ujkn.ff.cuni.cz/ustav/historie>.

17 Česká komora tlumočníků znakového 
jazyka je nezisková profesní organizace 
sdružující především tlumočníky pro 
neslyšící. Členy Komory se však mohou 
stát i lidé, kteří se tlumočnické profesi 
nevěnují, ale zajímá je problematika Ne-
slyšících, jejich kultura a jazyk, souhlasí 
s názorovými stanovisky a cíli Komory 
a podporují její aktivity.

18 Publikace byly vytvořeny v rámci dvoule-
tého projektu podpořeném fondy Evrop-
ské unie – Vyškolení lektorů a vytvoření 
výukových materiálů pro tlumočníky 
znakového jazyka, transliterátory zna-
kované češtiny a vizualizátory mluvené 
češtiny, zahájeném v roce 2006.
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Dobrý tlumočník znakových 
jazyků musí mít mnoho 
různých vlastností – dochvil-
nost, preciznost, znalost 
potřebných jazyků a podob-
ně. Dobrý divadelní tlumoč-
ník musí ale splňovat řadu 
dalších podmínek. V divadle 
totiž není pouhým tlumoční-
kem, ale vystupuje zde jako 
herec, překladatel a do jisté 
míry i scénárista a režisér.

Tlumočená divadelní 
představení fungují jako 
okna do kultury slyšících 
lidí. To je velmi zajímavá 
myšlenka, protože obvykle 
se na tlumočníky hledí jako na slyšící, 
kteří přibližují komunitu neslyšících 
a ne naopak. Slyšící divák ale může 
také při takovém představení něco 
málo vypozorovat o komunitě neslyší-
cích. Dle mého názoru se zde ve velké 
míře uplatňuje bilingvální a bikultur-
ní přístup – je tlumočeno něco, co je 
velmi ovlivněno kulturou slyšících lidí, 
tak aby se to přiblížilo kultuře nesly-
šících, aby to bylo snadněji přijato 
a pochopeno. U otevřeně smýšlejících 
slyšících i neslyšících diváků může 
takové představení v rukou dobrého 
tlumočníka napomoci lepšímu poro-
zumění, jako vedlejší produkt může 
nenásilným a nemanipulujícím způ-
sobem změnit pohled člověka na svět 
a na komunitu s odlišnou kulturou – 
a v tom je obrovská moc.

Je však jasné, že ne všichni neslyší-
cí mohou takovou hru ocenit. Z knihy 
o divadelním tlumočení vím, že podle 
některých neslyšících může tento typ 
divadla špatně ovlivňovat divadelní 
hry neslyšících, do neslyšícího diva-
dla může třeba přinášet příliš mnoho 
z kultury slyšících. Na druhou stra-
nu. pokud neslyšící uvidí tlumočenou 
hru a bude mít pocit, že takhle to není 
správně, může jej to inspirovat k tvor-
bě vlastních her, sestavení divadelní-
ho souboru a celkově tak přispět do 
divadelní tvorby neslyšících. Ta není 
tak obsáhlá, jak by mohla být. Je velmi 
zajímavé a optimistické představit si, 
že jedna jediná hra a jeden jediný ne-
spokojený divák může přispět k tomu, 

aby neslyšící více tvořili a hráli pro 
jiné neslyšící.

Divadelní tlumočení určitě není 
pro každého tlumočníka nebo překla-
datele. Kromě vlastností, jimiž by tito 
profesionálové měli oplývat, měl by mít 
divadelní tlumočník i dostatečný smysl 
pro dramatické vystupování. Musí 
být i dostatečně kreativní při přípravě 
představení a to nejen při převedení 
textu z jednoho do druhého jazyka, 
ale i při rozhodování, jak bude nejlépe 
fungovat v souladu s hercem, jak a kde 
se pohybovat, jak být stále vidět.

Tlumočník si musí předem uvědo-
mit, že úspěšná divadelní hra bývá na 
repertoáru delší dobu. Je tedy třeba 
připravit se na to, že kvůli zkouškám 
a představením bude muset odmítat 
jinou práci i soukromé záležitosti. 
Tlumočení, to je obecně velká zod-
povědnost a je třeba zamyslet se nad 
tím, jak co nejvíce omezit věci, jež 
mohou nepříznivě ovlivnit dostatečnou 
přípravu na tlumočení, včasný příchod 
a podobně. Tlumočník musí dbát na 
své zdraví, musí být disciplinovaný 
a zároveň schopný oželet některé vlast-
ní potřeby, aby mohl co nejlépe plnit 
své povinnosti a domluvené zakázky. 
Při divadelním tlumočení musí myslet 
daleko dopředu a to může být problém 
třeba při plánování rodiny, stěhování 
(a případně dojíždění) a dalších fak-
torech, jež ovlivňují pracovní život.

Tlumočník by měl kromě textu 
zprostředkovat neslyšícímu i způsob, 
jakým byl text podán. U tlumočení 

v divadle je to obzvlášť 
důležité, protože velká část 
hercova výkonu je zakot-
vena v jeho výrazu, tónu 
hlasu, intenzitě a podobně. 
To všechno musí tlumočník 
divákovi předat, proto je 
naprosto nezbytné, aby měl 
tlumočník herecké nadání, 
v ideálním případě podpoře-
né hereckým vzděláním.

Tlumočení v divadle mi 
připadá jako ideální tlumoč-
nická oblast pro lidi, kteří si 
vybrali kariéru tlumočníka, 
ale jejich povaha, myšlení 
a pracovní procesy odpo-

vídají spíše atributům překladatele. 
Tlumočník má často možnost seznámit 
se s daným divadelním představením 
předem a následně pak překlad dopilo-
vat na zkouškách s divadelním sou-
borem. Tak může v průběhu zkoušek 
svůj překlad upravovat až do podoby, 
s níž bude spokojený. I tak ale musí být 
připraven na neočekávané události 
při představení a na improvizaci.

Sám tlumočník zasahuje do hry 
velmi zásadním způsobem. Je na něm, 
jak budou některé i velmi známé 
a klasické hry převedeny do znako-
vého jazyka. Rozhoduje také o tom, 
jak bude jeho projev vypadat a jak bude 
s hercem fungovat na jevišti. I když se 
musí lecčemu přizpůsobit, sám je v roli 
scénáristy a režiséra, protože může do 
jisté míry ovlivňovat, co bude řečeno 
a kde to bude řečeno.

Tento typ tlumočení je úžasnou 
uměleckou disciplínou a pokud je 
tlumočník opravdu schopný, tlumoče-
né divadelní představení bude zajíma-
vým zážitkem nejen pro publikum, ale 
i pro všechny členy souboru. Se stále 
lepšícím se přístupem k neslyšícím 
stoupá počet tlumočených her a dou-
fejme, že se v budoucnu najde více 
odvážných divadelních souborů, jež 
se ochotně pustí do nastudování her 
tlumočených do znakového jazyka.

jItkA lokŠová
studentka 2. ročníku oboru Čeština 

v komunikaci neslyšících na UJKN na FFUK, 
vyučující Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D

Divadelní tlumočení pro neslyšící

Zdroje:
GEBRON, Julie. Sign the speech: an introduction to theatri-
cal interpreting. 2nd ed. Hillsboro, OR: Butte Publications, 
c2000. ISBN 1884362419.

 
http://ruce.cz/clanky/86-ruzne-typy-divadelniho-tlumoceni
KOVÁČOVÁ, Tamara. Divadelní tlumočení pro neslyšící. 
Praha, 2007. Bakalářská práce. Univerzita Karlova.
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P
otřebujeme hranice? Asi ano, 
nechceme bezbřehost. Ale líbí se 
mi, že existují organizace, jež hra-
nice přesahují: Lékaři bez hranic 
fantasticky pomáhají již od roku 

1971, Česká škola bez hranic poskytuje 
pomoc českým rodinám s dětmi trvale 
či dočasně žijícím v zahraničí. A tepr-
ve nedávno jsem zjistila, že existují 
i Překladatelé bez hranic (TWB) – 
nezisková organizace poskytující 
překladatelské služby humanitárním 
agenturám a dalším neziskovým orga-
nizacím všude tam, kde je to potřeba. 
Za posledních šest let „darovala“ TWB 
téměř 50 milionů přeložených slov.

TWB založili v roce 1993 Lori 
Thicke a Ros Smith-Thomas ve Francii 
(Traducteurs sans Frontières) s myš-
lenkou propojit překladatele z celého 
světa s neziskovými organizacemi při 
pomoci především v oblastech zdraví, 
výživy a vzdělání. Dnes má TWB sídlo 

v USA a snaží se překlenout jazykovou 
propast při řešení závažných huma-
nitárních a rozvojových problémů 
a krizových situací. Uvědomuje si, že 
úspěšnost a účinnost humanitárních 
programů závisí na včasném a kva-
litním předání informací v lokálním 
jazyce, jazyce obyvatel zasažených ně-
jakou pohromou apod. TWB disponuje 
globální sítí profesionálních překlada-
telů a snaží se ji rozšiřovat.

Dobrovolníci jsou vítáni – stejně 
jako je tomu např. u Lékařů bez hra-
nic – kdokoli se může přihlásit a zapo-
jit do činnosti Překladatelů bez hranic: 
jako překladatel, tlumočník, dobrovol-
ník při různých akcích… Na českém 
webu jsem pak našla různé organizace, 
které „jsou hrdé, že TWB pomáhají”.

O TWB jsem se poprvé dozvěděla, 
když jsem pročítala poslední loňské čís-
lo ITI Bulletinu. Objevila jsem informaci 
o tom, že britská Association of Transla-
tion Companies (ATC) se rozhodla udě-
lit zakladatelce TWB Lori Thicke Cenu 
za vynikající příspěvek jazykovému 
průmyslu za rok 2017 (The Outstanding 
Contribution to the Language Industry 
Award). Je ostatně zajímavé podívat 
se, jaké výroční ceny ATC uděluje: 
www.atc.org.uk/awards.html.

BárA StejSkAlová
překladatelka a tlumočnice

členka výkonného výboru JTP

Překladatelé bez hranic
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Další z putování za životem pře-
kladatelů a tlumočníků menších 
jazyků mne zavedlo do hlavního 
města Lotyšska, Rigy. Lotyšsky 

mluví po světě asi 2 miliony lidí, z toho 
1,5 milionu v Lotyšsku, přímo v Rize 
asi 600 000. Je zde i velmi početná 
ruskojazyčná menšina hlavně starších 
a manuálně pracujících lidí nebo těch 
na nižších pozicích, bez znalosti úřed-
ního jazyka.

Lotyština je zvláštní jazyk, zní velmi 
strnule, vzdáleně je podobná sanskrtu 
a ZÁSADNĚ – jak tvrdí Lotyši – se liší 
od litevštiny.

Na cestu do Rigy se vydávám z Prahy 
letecky s přestupem v Bari v Itálii. Pří-
mý let je snad jen s BalticAir, zpáteční 
za 3 600 Kč. Po příletu na jih teplota 
stoupne skoro o 10 stupňů, lidé se 
zmenší, přibude křiku, povyku a káv 
do hrnečku velikosti náprstku. Příjem-
ná je desetimetrová vzdálenost stanice 
vlaku od letištní budovy.

Při cestě z Bari do Rigy bohužel 
přistoupila větší skupina neurčitého 
počtu Italů s dětmi, 
jakési gruppo di 
bambini diabolici. 
Po celou dobu letu 
neustále řvali, rámu-
sili, lomozili, dupali, 
běhali, hádali se, 
vyluzovali nejpes-
třejší kakofonii 
zvuků. Protože děti 
s sebou neměly nářa-
dí, nepodařilo se 
jim letadlo rozebrat, 
jen vše rozházet. 
Rodiče, absolutně 
bez zájmu, sledovali 
své mobily, dámy 
se probíraly svými 
značkovými kabel-
kami. Ač ateista 
(dokonce se zkouš-
kou z vědeckého 
ateismu na PřF UK) 
jsem se modlil, aby 
nebydleli ve stejném 
hotelu. V lotyštině 
se řekne hotel VIESNICA. Po příchodu 
na recepci jsem nevěřil svým očím, ta 
ďábelská sborná tam už byla a všichni 
se dohadovali, překřikovali, urgovali, 
rozčilovali s trojicí nezletile vypadají-
cích recepčních mluvících světovými 
jazyky (lotyšsky, litevsky, rusky a ang-
licky = YES SIR). Pro mne to znamena-
lo hodinu čekání na recepci mezi Mt. 

Everestem sestaveným z jejich bagáže 
naházené uprostřed chodbičky a všude 
po recepci. Lepší barikády by neudělal 
ani Garibaldi, prostě NO PASARAN! 
Rada na závěr: necestujte do Pobaltí 
přes Itálii.

První lingvistický problém nastal 
při hledání mé několikrát potvrzené 
rezervace v jejich systému CHOTEL. 
České písmenko ř prostě recepční na 
klávesnici nenašel, tak jsem musel 
po chvíli bojů souhlasit s přejmeno-
váním na JIRI. Můj recepční přišel ze 
střídačky zpoza plenty a naštěstí uměl 
anglicky i rusky, takže jsme se v po-
hodě domluvili, našel republika Češka 
pod CZ a zapsal mne. Vše je tu takové 
trilingvní, recepční často přechází 
plynule z ruštiny do angličtiny, nebo 
jednu větu řekne anglicky a pak totéž 
rusky. Všechno jim tím pádem déle 
trvá. Všiml jsem si toho nejen já, ale 
i všichni ostatní, jak jsem pak viděl 
v hodnocení na rezervačním serveru. 
Jejich ruština byla mnohem lepší než 
jejich gymnaziální angličtina. Při od-

chodu chtěli seznam závad, které jsem 
našel na pokoji a je pro ně omluvou, že 
neznali anglický výraz pro „uvolněná 
hmoždinka na držáku hadice ve sprše“, 
při odchodu popřál „chave a nice trip“.

Snídaně byla formou lotyšské ulič-
ky = eufemismus pro švédský stůl u jed-
né strany chodby, se stoly obtěžkanými 
hromadou laskomin, každý den jiných. 

Zase s lotyšskými a ruskými názvy 
a žertovným anglickým překladem – 
Latvian breakfast, national Latvian 
cake, hned říkajícím o chuti a pova-
ze pokrmu. Národní jídlo začínající 
na U (viz níže) jsem radši vynechal. 
Číšníci viditelně nenordického původu 
soustavně doplňovali mísy na stolech, 
protože při deváté ranní se rozrazily 
dveře, do místnosti vstoupily Podmos-
kovskije večera a za nimi několik dam 
dávno překonavších anorexii, v tlus-
tých norkových kožiších, s téměř tak 
silnou vrstvou rtěnky na rtech a sunuly 
se k nejbližšímu stolu na denní přísun 
megakalorií. Bez pozdravu, s mobilem 
v ruce, obtěžkané snad celým národ-
ním zlatým pokladem chudší ropné 
velmoci u ucha. Za jejich mluvu by se 
stydělo i osazenstvo Ljubjanky. Zapsal 
jsem si na papírek jen pár nejzají-
mavějších výrazů pro další expertizu 
u nás, ve stověžaté.

Další den bylo na plánu setkání 
s místními lingvisty. Nejdříve Litev-
ská státní jazyková agentura, něco 

jako náš Ústav pro 
jazyk český s jazy-
kovou poradnou. 
Zde jsme hodinku 
řešili situaci na trhu 
slovníků, termino-
logie a dalších věcí 
ohledně pomůcek 
pro překladatelství 
a tlumočení. Dámy 
byly velmi ochotné 
(byla to jediná z dva-
ceti institucí, fakult, 
sdružení, naklada-
telství, jež na čtyři 
vlny e-mailů s žádos-
tí o schůzku odpo-
věděla). Ale bohužel 
byly to klasické stát-
ní zaměstnankyně: 
nevěděly zhola nic 
o činnosti ostatních 
úřadů, zda exis-
tuje nějaká sbírka 
zákonů na internetu, 
korpus lotyštiny, 

překladové slovníky, encyklopedie, 
kdo vydává nebo vydal místní (Ottův) 
slovník naučný a podobně. Něco jako 
terminologické zdroje asi slyšely popr-
vé. Chápu, že neznaly pojem Červená 
kniha, ale kde najít hodnosti místních 
ozbrojených sil vědět mohly. Jejich 
úřad neměl ani jediný propagační ma-
teriál, brožurku, prostě nic. Jen vizitky. 

Náš člověk v Rize
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Klasický nářek nad nedostatkem fi-
nančních prostředků. Zajímavostí bylo, 
že nebyly schopny popsat, co je vlastně 
jejich náplní práce, kromě níže uvede-
ného webu, který však ani moc nezna-
ly. Ale znaly CAT, Trados. Podivila je 
představa naplnit TM nějakým slovní-
kem. Vše je prý na webu „lotyština pro 
cizince a propagace lotyštiny v cizině“, 
jenž je samozřejmě jen v lotyšské 
verzi. Na údržbu a založení ostatních 
jazykových mutací nejsou peníze. 
Zásadním kladem činnosti ústavu je 
mobilní aplikace „jazyková poradna“, 
ta pomáhá s pravopisem obtížnějších 
slov typu „dvanácterčata nebo zečtyřná-
sobený“. Tuto aplikaci nemá ani český 
ÚJČ, pokud vím.

Ptal jsem se i na Pravidla lotyšského 
pravopisu a jak často se aktualizují, 
ale…

Druhé setkání dne bylo zaměřené 
praktičtěji. Pan velvyslanec (bývalý 
učitel dějepisu a zeměpisu) pozval na 
ambasádu překla-
datele lotyština-
-čeština, sešli se 
jich tu dvě třetiny. 
V příjemné atmosfé-
ře jsme si popovídali 
o terminologických 
zdrojích pro překla-
datele, slovnících. 
Přinesl jsem jim 
ukázat své slovníky, 
byli velmi nadšeni, 
chválili takovýto 
počin a na oplátku 
ukázali překlady 
Babičky (v lotyštině 
Mamina) a Škvo-
reckého. Prozradili, 
že se právě chystá 
překlad textů skupi-
ny Čechomor pro ně-
jakou akci. Dali mi 
spoustu užitečných 
kontaktů a adres 
a trochu se divili 
přístupu lotyšské 
strany a její reakce.

Přislíbili pomoc v hledání přísluš-
ných terminologických zdrojů a opět 
se divili, že Lotyši neodpovídají na 
žádosti o schůzku nebo spolupráci, 
stejně jako v Litvě.

Na závěr mi půjčili jednoho překla-
datele do češtiny s delší praxí, který se 
mnou prošel celou Rigu, všechna knih-
kupectví prodávající translatologickou 
literaturu, univerzitní obchod skript 
a všude ochotně v obchodech tlumočil, 
co chceme. Podařilo se nám tak koupit 
poslední výtisky mnoha lotyšských 
terminologických publikací, jež nejsou 
bestselery, soudě dle prachem pokry-
tých cedulek se slevami. Existuje zde 
jakási organizace překladatelů, ale 
pouze jako pobočka Svazu spisovatelů 

s vyšším věkovým průměrem, než je 
zbytek populace. Pan překladatel byl 
ale literární, takže vůbec netušil nic 
o neliterárním překladu, CAT ná-
strojích, terminologických zdrojích, 
glosářích a podobně. Specializoval 
se na překlad zpráv z denního tisku 
pro ambasádu, zřejmě na tlumočení 
při jednáních. Mluvil krásnou spisov-
nou češtinou včetně skoro českého ř, 
ale říkal, že každý den sleduje české 
televizní zprávy, činí mu však problém 
přeložit obsah do lotyštiny, zřejmě kvů-
li nespisovnosti, stylistickým chybám 
a novým slovům. Ale znal „ty brďo“.

Třetí nejplodnější schůzka byla 
večer v místním tetovacím salónu a sk8 
klubu. Zde jsem se od studentů místní 
univerzity dozvěděl, jaké používají 
slovníky a programy, kde stahují učeb-
nice, jak to chodí s překlady (klasický 
sovětský model: člověk si sám vyrobí/
donese překlad, notář ho opatří razít-
kem a rázem máte ověřený překlad).

Lotyština je velmi zajímavý malý 
jazyk, vizuálně trošku podobná 
litevštině. Většina slov tu nekon-
čí na – IS, – AS, – US, ale jen na 
–S nebo – AL. V každém slově je něko-
lik nečeských písmen, jako N s ocás-
kem nebo A s vodorovnou čárkou. 
U mnoha mezinárodních slov latin-
ského původu zde došlo k jakémusi 
posunu ve významu, nebo jsou tato 
slova nahrazena místní variantou. 
Lotyština nemá X, Y, W a Q, takže je 
zde TAKSI, TAKSOFON, EKSPRES… 
V Antikvariátu prodávají starožitnos-
ti, HASBURGER je prodejna hambur-
gerů, PAŠTS – pošta, GID – průvodce. 
Je zde vidět obrovský vliv ruštiny 
u modernějších slov BLINY, PORU-
CHIK, SUP.

Zajímavým lingvistickým masochis-
mem je návštěva obchodu s potravina-
mi. Dle předpisů EU musí mít každá 
potravina popis složení a něco jako ná-
vod k použití v místním jazyce. Zde je 
vše lotyšsky, pod tím litevsky, estonsky 
a rusky. Pokud je to výrobek nadnárod-
ní firmy z anglicky mluvící země, tak 
je jen estonština nahrazena ruštinou 
a místo ruštiny je anglický nápis 
MADE IN XX. Lotyština je také jedním 
z mála jazyků v Evropě, jež nenazývá 
čaj slovem odvozeným od latinského 
THEA nebo čínského ČAJ. Nákup čeho-
koliv baleného k jídlu privátní značky 
je tady zajímavým překvapením.

Naopak lingvistickou lahůdkou je 
návštěva tržnice (deset zastřešených 
budov, každá zvíci fotbalového hřiš-
tě), kde se přenášíme v čase do doby 
SSSR. Každá z hal je napěchována 
k prasknutí prodejci potravin, masa, 
zeleniny a dalších poživatin. Uvidíte 
zde třeba na čtyřicet druhů uzeného 

lososa, každého 
samozřejmě s jiným 
lotyšským jménem 
(každý je přeci tak 
zásadně jiný: nám 
Čechům musí stačit 
jen kisuč, nerka, 
čavyča a gorbuša), 
stovky nádherně vo-
nících uzenin, mas 
a podobně. Každý 
výrobek má krás-
ným kudrlinkovým 
písmem napsané 
lotyšské jméno, jež 
vám rusky mluvící 
prodavačka řekne (i) 
v ruštině. Samozřej-
mostí je i sovětská 
„úchylka“ prodávat 
sušenky, balené 
bonbony a želé na 
váhu. Zde to měli 
už padesát let před 
Haribo. V Rize je 
zvláštností i prodej 

uzených ryb, kuřat, salámů v koře-
ní. Každé má opět 2–3 různé názvy 
u jednoho prodejce a jiné 2–3 označení 
u sousedního stánku.

Pár zajímavostí z Rigy:
– semafory jsou zde až za křižovat-

kou a obvykle slouží i pro chodce (mají 
tři světla) a panáčka blikáčka

– město leží na deltě místního Nilu, 
takže každá cesta po městě se skládá 
z plánování přechodu mostů

– kolébkové vypínače se mačkají ob-
ráceně, rovněž vodovodní baterie mají 
prohozenou teplou a studenou

– všude tu jezdí české tramvaje a tro-
lejbusy řízené muži; v Litvě naopak 
ženami

– staré město je velmi malé a má 
perfektně značené ulice (IELA), na 
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každé křižovatce jsou čtyři decentní 
modré uliční cedule, dokonce i na 
domech je kromě čísla orientačního (1, 
3, 5…) i jméno sebemenší ulice a kdo 
v domě sídlí (banka, úřad…) nebo 
slovo privati pro bytový dům; nejsou tu 
čísla popisná

– za hlavním vlakovým nádražím 
začíná pravý Sovětský svaz s tržištěm 
a univermagem; viz výše

– policisté jezdí ve škodovkách 
a elektrických Oplech, jež nabíjejí na 
ulici prodlužovačkou nataženou do 
zásuvky na zdi úřední nebo policejní 
budovy

– svetrům a ponožkám s norskými 
vzory se zde říká lotyšský vzor (kaž-
dý má speciální lotyšské jméno, paní 
v Ústavu neznaly ani jedno)

– na téměř každém starším domě je 
zrcadlově obrácená svastika = národní 
symbol; na fašismus jsou zde velmi 
hákliví a nemluví se o něm

– národními jídly jsou chlebová 
polévka, černý hrách a prasečí ucho + 
k pití Riga Balsam ve třech příchutích; 
0,7l za 10 €, 1l za 15 € v obchodě, v re-
stauraci panák za 3,5 €.

– město má typickou hanzovní ar-
chitekturu = užší vysoké domy z červe-
ných cihel, moderní domy jsou krásně 
včleněny mezi staré, velké množství 
německých kostelů a klášterů. Míst-
ní říkají, že nejhezčí architekturu tu 
zanechali Němci.

jIŘÍ veDrAl
překladatel, školitel, cestovatel a nakladatel

Ostravské setkání
Počátkem prosince loňského roku se v Ostravě konalo – dá 
se říci již tradiční – setkání překladatelů, tlumočníků a vyso-
koškolských pedagogů, kterého se zúčastnily i zástupkyně 
z Ostravské univerzity a z Univerzity Palackého v Olomouci. 
Jako vždy jsme na něm probrali nejen záležitosti souvise-
jící s našimi profesemi, ale též aktuální dění, různé tipy na 

zajímavé publikace či kulturní pořady a mnoho dalšího. 
Scházíme se několikrát do roka, jak dovolí časové možnosti, 
diskuse je to vždy velmi zajímavá a podnětná. Budou-li mít 
zájem se takto setkávat i další členové JTP, rádi je uvítáme.

Ing. MonIkA MArtInková
tlumočnice a překladatelka, členka Rady JTP

Národní knihovnaProhibici už zrušili
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Dely zve na výlet

25. Procházka z Jinonic do Prokopského údolí
Dojedeme metrem (B) do stanice Jinonice, vystoupíme na 
povrch a po rozhlédnutí se vydáme ke schodům k roho-
vé žluté značce, po níž dojdeme do Prokopského údolí. 
Kráčíme parčíkem a octneme se u Tyršovy školy, dále přes 
silnici (Motel Grádo – nezajímavý) až k Waldorfské škole. 
Na kopečku zahlédneme pomník padlým, obelisk s vytr-
hanými fotkami (pokud k němu vystoupáme, musíme se 
vrátit zpět, žlutá vede vpravo!). Za školou procházíme ko-
lem domečků až k prvnímu poučení (Prokopsko-Dalejské 
údolí). Mírné stoupání je lemované skalami a na paměti 
máme stále žlutou, ta nás dovede k tzv. Butovickému 
hradišti. Krajina se nádherně otevře, octneme se na velké 
louce, po jejímž okraji postupujeme vpřed. Pod námi 
se rozkládá Nová Ves a v dáli kolem dokola se vypínají 
hradby sídlišť. Cestou najdeme řadu poučení na nespočíta-
telném množství informačních tabulí. Z Vyhlídky začne-
me opatrně sestupovat (stále po žluté) klikatou stezkou 
vpravo k obnovené nenápadné studánce Stydlá voda 
(pramenitá, vápenitá, dá se pít). Shora vidíme železniční 
trať, tunýlkem projdeme pod ní a jsme v nádherném údolí 
Dalejského potoka a u zelené značky, která nás dovede 
k cíli. Po sestupných útrapách nám odměnou bude velmi 
pohodlná asfaltová cesta krásným zeleným údolím, kde po 
pravé straně bublá a zurčí potok, nad námi se tyčí skalna-
té kopce a v dáli viadukt Pražského semmeringu. Dojdeme 
k Prokopskému lomu (vápenec je vytěžený). Jakmile naše 
oko zachytí vlevo novou značku se zelenou miskou, vstou-
píme do půvabného prostoru jezírka (bývá tam pár labutí 
a prý v něm žije okoun říční…). Po té hromadě krásy 
doklopýtáme do Besedního domu, což je dobrá restaurace 
s mírnými cenami a chutným pivem.

26. Procházka z Barrandova do Hlubočep
Tramvají dojedeme do stanice Geologická (sídliště Ba-
rrandov) a vydáme se po žluté značce ulicí Sliveneckou 
k malé sídlištní zástavbě, před námi se otvírají pohledy 
na pěknou přírodu. Sledujeme stále žlutou (původní cesta 
je přeznačená, takže pozor na kufrování). Dokráčíme 
do upraveného lesoparku, kterým vede pohodlná asfalt-
ka. Po chvíli se octneme v malé obci Klukovice, mineme 
hospodu Černý kohout a sestupujeme kolem skal k Dalej-
skému potoku, přes můstek a pod malý oblouk, nad nímž 
jede vlak. Tady žlutou opustíme a až do konce špacíru 
se necháme vést zelenou (stejně jako v procházce č. 25). 
Budeme postupovat vpřed Prokopsko-Dalejským údolím, 
což je přírodní unikát Prahy, jenž skýtá mnoho možností 
pěších procházek i cyklistických dobrodružství. Jedna 
vycházka nestačí: do Prokopského údolí je možno dojít ze 
stanic metra (B) Radlická, Jinonice, Nové Butovice nebo 
Hůrka a pokaždé se oči vykoupají v přírodních úkazech. 
Po tomto mém osobním vyznání se vrátíme na zelenou 
trasu na tzv. Klukovické koupaliště. Tady mentálně dotáh-
neme koupání ve studené vodě, protože v rámci revitali-
zace byly chátrající zbytky umělého „bazénu“ v roce 2013 
odstraněny. V horní části Amfiteátru uvidíme dvě jesky-
ně, které prý inspirovaly E. Štorcha k sepsání příběhu 
o Lovcích mamutů, v němž vypravuje o pravěkých lidech. 
Ti poté, co vehnali mamuta do obrovské jámy, si dokázali 
upéct jeho maso… Kousek dál po pravé straně na skále si 
přečteme skautský pozdrav na pamětní desce z roku 2013 
věnované Jestřábovi (Jaroslavu Foglarovi). Stejně jako 
v procházce č. 25 dojdeme do restaurace Besední dům, 
kde si dáme jedno svěží a velmi málo unaveni/unavené 
nastoupíme do autobusu č. 120, nebo dojdeme na tramvaj 
sjíždějící z Barrandova.

ZDRÁVI / ZDRÁVY DOŠLI / DOŠLY!
Dely SerrAno

tlumočnice, překladatelka,
čestná členka JTP a značkařka KČT
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Dále vyšlo (nebo vyjde)…
Velký esperantsko-český slovník / 
Miroslav Malovec. 1. vyd. Dobřichovice: Kava-Pech, 
2017. 978-80-87169-79-7.

Slovník staročeských hymnografů (13.–18. století) / 
Jan Kouba. 1. vyd. Praha: Akademie věd České 
republiky. Etnologický ústav, 2017. 978-80-88081-13-5: 
Kč 300,00.

Němčina (nejen) pro policisty / Věra Poláčková, 
Olga Nerandžičová. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 
978-80-7380-699-6.

Malý slovník krkonošských názvů / 
Ivana Šmejdová. 2. rozšířené vyd. Nymburk: Ulrych 
Ivan. Nakladatelství Vega-L, 2018. 978-80-88072-35-5.

Al-haraka baraka: strukturně-variační pohled na 
středověká arabská přísloví a rčení / Petr Zemánek, 
Jiří Milička, František Ondráš. 1. vyd. Praha: Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 978-80-7308-749-4.

Slovníček pojmů z českého jazyka a literatury / 
František Brož. 1. vyd. Praha: Fragment, 
2017. 978-80-253-3386-0.

Kultura v procesu překladu / Eva Maria Hrdinová. 
1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 
2017. 978-80-244-5208-1.

Velký obrazový atlas gotických kachlových reliéfů: 
Čechy – Morava – české Slezsko / Čeněk Pavlík. 
1. vyd. Praha: Libri, 2017. 978-80-7277-566-8: Kč 990,00.

Lexikon mzdového účetnictví pro rok 2018 / 
Dagmar Kučerová. 6. vyd. Dolní Lhota: Kučerová 
Dagmar, 2018. 978-80-905712-4-2: Kč 130,00.

Průvodce po světě současné estetiky / 
Věra Beranová. 1. vyd. Slušovice: Monument, 
2017. 978-80-88143-13-0.

Kapesní atlas dermatologie / Martin Rocken, 
Martin Schaller, Elke Sattler. 1. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2018. 978-80-271-0106-1.

Jazyk nových médií / Lev Manovich; z anglického 
originálu The language of new media… přeložil Václav 
Janoščík. 1. české vyd. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2017. 978-80-246-2961-2.

Encyklopedie osobností Červeného Kostelce / 
Richard Švanda. 1. vyd. Červený Kostelec: Švanda 
Richard, 2018. 978-80-905475-4-4: Kč 300,00.

Academia, Praha 2018

Pražské historické zahrady a parky: kompozice, 
architektura, dendrologie / Jana Stejskalová, Ivana 
Síbrtová, Martin Vlasák. 1. vyd. 978-80-200-2835-8.

Atlas fauny České republiky / Miloš Anděra, 
Jan Sovák. 1. vyd. 978-80-200-2756-6.

Atlas vybraných druhů padlí (řád Erysiphales) 
v České republice / Veronika Petřeková. 
1. vyd. 978-80-200-2800-6.

Encyklopedie ruské duše: román s encyklopedií / 
Viktor Jerofejev. 1. vyd. 978-80-200-2833-4.

Za (de)konstruktivismem: kritické koncepty (post)
poststrukturální literární a kulturní teorie / 
Jan Matonoha a kol. 1. vyd. 978-80-200-2805-1.

Bibliografický slovník náčelníků operativních 
správ Státní bezpečnosti v letech 1953–1989 / 
Milan Bárta a kol. 1. vyd. 978-80-200.26900-3.

Mgr. AlenA Šourková
tlumočnice a překladatelka

místopředsedkyně JTP

Valná hromada Jednoty tlumočníků a překladatelů
Proběhla dne 10. 3. 2018 v Praze a zvolila funkcionáře JTP na období 2018–2021.

Výkonný výbor JTP:
Amalaine Diabová – předsedkyně a členka rady (statutární zástupkyně)
Katarzyna Filgasová – místopředsedkyně a členka rady (statutární zástupkyně)
Alena Šourková – místopředsedkyně a členka rady (statutární zástupkyně)
Petr Kautský – tajemník (statutární zástupce a člen rady)
Barbora Stejskalová – pokladník (statutární zástupkyně a členka rady)
Tomáš Svoboda – člen výboru a rady (spolupráce s VŠ, certifikace kvality)
Andreas Weber – člen výboru a rady

Rada JTP:
Vladimíra Hudáková – členka rady pro SR
Monika Martinková – členka rady pro Moravu a Slezsko
René Durčák – člen rady
Gabriela Ganczarczyk – členka rady
Petr Uxa – člen rady

Revizní komise:
Lenka Martinková
Andrej Rády
Pavel Trusina
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