Ústní zkouška z teorie tlumočení
pro tlumočnické obory navazujícího magisterského studia
Zkouška z teorie tlumočení zahrnuje následující tematické okruhy, jež rámcově vycházejí
z níže uvedené doporučené literatury v několika jazycích. Uchazeč z této literatury vybírá dle
svého jazykového zaměření tak, aby pro účely zkoušky byl seznámen rovněž se zahraničním
kontextem teorie tlumočení.

Tematické okruhy
1. Obecná charakteristika tlumočení jako zprostředkované řečové komunikace. Historie
tlumočení. Základní druhy a typy tlumočení.
2. Shody a rozdíly mezi tlumočením a překladem. Hlavní úkoly teorie tlumočení.
Interdisciplinární pohled na teorii tlumočení.
3. Základní vývojové etapy výzkumu procesu a produktu tlumočení.
4. Hlavní teoretické modely tlumočení (komunikativní model, interpretativní model,
model úsilí, apod.)
5. Faktory ovlivňující úroveň procesu tlumočení – situační kontext a komunikativní
situace (řečník, tlumočník, posluchač, faktor času, funkční faktor atd.).
6. Konsekutivní tlumočení. Tři fáze procesu konsekutivního tlumočení.
7. Zásady tlumočnického zápisu při konsekutivním tlumočení. Úloha notace.
8. Tlumočnické strategie.
9. Paměť a její druhy v procesu tlumočení.
10. Simultánní tlumočení (ST) – tři fáze procesu ST, jednotka ST, psycholingvistické
aspekty ST (souběžnost řečových činností v procesu ST), mechanismy zajišťující
souběžnost řečových činností (časový posuv, rozdělená pozornost, pravděpodobnostní
prognózování, zpětná korektura, princip ekonomie).
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