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Koncepce rozvoje Ústavu translatologie 
v letech 2019–2021 

 
PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 

   
Tato koncepce navazuje na hodnocení rozvoje ústavu v letech 2016–2018 a zahrnuje 
následující oblasti rozvoje:           
 

• personální složení a hodnostní růst 

• rozvoj studia   

• rozvoj vědy a výzkumu 

• zahraniční spolupráce 

• další možné oblasti rozvoje 
 
1. Personální složení a hodnostní růst     
 
Za nejdůležitější aspekt personálního rozvoje považuji podporu těch, kdo se rozhodnou pro 
habilitační či profesorské řízení. Pro tyto vyučující budu vytvářet co nejlepší podmínky pro 
přípravu a realizaci habilitačního spisu, případně podkladů pro profesuru, a to formou udělení 
tvůrčího volna, snížením pedagogického úvazku, přednostním přidělováním financí na 
konferenční výjezdy s příspěvkem atp.  
 
Ve sledovaném období by mělo být zahájeno habilitační řízení dr. T. Svobody (němčina), 
dr. V. Obdržálkové (španělština/angličtina) a dr. S. Rubáše (angličtina/ruština). V práci na 
habilitačním spisu by po svém návratu z mateřské dovolené měla pokračovat 
dr. Š. Tobrmanová. Přípravu k budoucí habilitaci by měla zahájit dr. V. Kloudová (němčina), 
dr. P. Mračková Vavroušová (španělština/němčina), dr. D. Mraček (angličtina), dr. J. Šotolová 
(francouzština), dr. Z. Šťastná (angličtina/ruština). Disertační práci by měli odevzdat a obhájit 
vyučující Mgr. A. Rosová (ruština) a Mgr. L. Klimeš (ruština).  
 
Na základě jednání s Antje Schlamm z centrály DAAD v Bonnu, které proběhlo na podzim roku 
2018, bude i nadále pokračovat dlouholetá praxe jednoho lektorátu a jednoho místa 
jazykového asistenta, jež jsou přidělovány ÚTRL díky prostředkům této neziskové organizace 
pro mezinárodní spolupráci vysokých škol. 
 
Ve sledovaném období bude třeba zaměřit se na získání nových vyučujících tlumočení, které 
je nyní zajišťováno mnohými externisty, což komplikuje organizaci BZK a SZZK, školitelství 
tlumočnických diplomových prací i výuku (např. kurzy vedené v tandemu s pedagogickou 
pomocí z Generálního ředitelství pro tlumočení Evropské komise).  
 
V návaznosti na předchozí jednání ÚTRL s vedením FF UK ohledně profesně orientovaných 
programů je namístě uvažovat o možnosti „kompenzace“ v oblasti kariérního růstu vyučujících 
tlumočníků: místo paušálního požadavku Ph.D. by takovou kompenzací mohla být například 
tlumočnická akreditace EU, členství v profesní organizaci ASKOT, případně intenzivní zapojení 
do velkých tlumočnických projektů typu EMCI atp. Vyučující tlumočníci jsou v drtivé většině 
založeni namnoze prakticky a jejich motivace k budování akademické kariéry je zpravidla nízká 
či nulová. Zároveň však bude třeba motivovat stávající vyučující tlumočnických kurzů, kteří již 
dosáhli titulu Ph.D., k přípravě a zahájení habilitačního řízení, čímž předejdeme možným 
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potížím s nedostatkem habilitovaných pracovníků při budoucích akreditačních řízeních. 
V kontextu příští akreditace se v tomto směru jeví jako perspektivní integrovat stávajících pět 
tlumočnických oborů do jednoho s tím, že ze současných pěti oborů by vznikly tzv. 
specializace (tím bychom snížili „akademický nárok“ na zajištění daného typu studia 
habilitovanými akademiky).  
 
K větší motivovanosti pedagogů ÚTRL by měly přispět také pravidelné revize ze strany garantů 
jednotlivých oddělení ohledně zapojení jednotlivých vyučujících do práce ÚTRL: v míře 
zapojení do pedagogické i výzkumné činnosti totiž nutně po čase dochází k jisté setrvačnosti 
v přístupu k jednotlivým pedagogům, která v důsledku vede k nevyváženosti úvazků i vytížení 
vyučujících v rámci jednotlivých oddělení i ústavu jako celku. V této souvislosti bude třeba 
rovněž přesněji vymezit agendu samotných garantů a také obou tajemníků ÚTRL.  
 
Nejúčinnější podnět pro budování stabilního pedagogického sboru by však přineslo navýšení 
mzdových prostředků ze strany FF UK: drtivá většina vyučujících ÚTRL se pohybuje na tzv. 
mzdové podlaze a motivovat zejména mladší a střední generaci pedagogů k intenzivnějšímu 
zapojení do výukové a badatelské činnosti je stále obtížnější (téměř každý vyučující musí 
hledět získat další výdělek ještě jinde než na FF UK). V této souvislosti je třeba zdůraznit, že 
ÚTRL patří k největším základním součástem FF UK a jeho studijní programy zahrnují několik 
set studentů, a přesto se platy vyučujících ÚTRL podle všeho pohybují pod fakultním 
průměrem (soudě dle relativně nedávné zprávy o průměrných platech akademiků FF UK, 
kterou lze dohledat na webových stránkách naší fakulty). Spravedlivější a průhlednější 
(tj. nikoliv jen historickou tradicí daná) dotace určená na mzdy pracovníků ÚTRL by proto byla 
více než opodstatněná.    
 
2. Rozvoj studia   
 
Nejvýznamnějším aspektem v dané oblasti je udržení kvality i atraktivity našeho bakalářského, 
magisterského a doktorského studijního programu. V kontextu klesajícího zájmu uchazečů 
o humanitní obory obecně, který lze pozorovat přinejmenším několik posledních let, je třeba 
zaměřit se na následující oblasti: (a) zavedení tzv. samostatného (dříve jednooborového) 
bakalářského studia; (b) další internacionalizaci všech stupňů studia; (c) popularizaci našeho 
oboru mezi studenty středních škol i v širší veřejnosti. Konkrétně je nutné podniknout tyto 
kroky: 
 

(a) připravit a podat akreditaci samostatného bakalářského studia se zaměřením na 
ruštinu a španělštinu; 
 

(b) připravit a podat novou akreditaci bakalářského studijního programu Mezikulturní 
komunikace: čeština – němčina, který probíhá v režimu double degree, přičemž 
akreditačnímu procesu bude předcházet uzavření nové smlouvy mezi UK a Univerzitou 
v Lipsku; 
 

(c) zajistit možnost grantové/stipendijní podpory pro stáže studentů češtiny z partnerské 
Moskevské státní lingvistické univerzity, která (mj. díky letité spolupráci s ÚTRL) 
v akademickém roce 2018/2019 zavedla bohemistiku: záměrem ruského oddělení 
ÚTRL je zařadit moskevské studenty bohemistiky ve třetím roce jejich studia (tj. 
počínaje rokem 2020/2021) do našich bakalářských kurzů s cílem zvýšit jejich 
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kompetenci v češtině a motivovat je k magisterskému studiu překladatelství a/nebo 
tlumočnictví u nás; 
 

(d) připravit a podat žádost o prodloužení členství ÚTRL v evropském programu European 
Master’s in Translation (EMT), díky němuž ÚTRL již v minulosti získal certifikát Evropský 
magisterský program v oboru překladatelství, kterým Generální ředitelství pro překlad 
Evropské komise oceňuje nejlepší magisterské programy v oboru překladatelství: EMT 
umožňuje ÚTRL mj. využívat ve výuce hostující překladatele z evropských institucí 
a zvyšovat tak atraktivitu studia překladatelství; 
     

(e) popularizovat překladatelství mezi středoškoláky i v širší veřejnosti mj. v rámci 
projektu Literatura nahlas (www.literaturanahlas.cz), který vzdělávacím a kulturním 
institucím nabízí literární pořady zaměřené na světovou literaturu v českých 
překladech (projekt je veden snahou představit mladým lidem i dalším zájemcům 
překladovou literaturu co nejpoutavěji a současně do hloubky, a to ve spolupráci 
s profesionálními herci);   
   

(f) využívat potenciálu, který v oblasti motivace budoucích i současných studentů 
představuje nový studentský spolek PŘETLaK (http://www.facebook.com/PRETLaK), 
sdružující studenty, absolventy a vyučující ÚTRL: kromě seznamovacího víkendu pro 
studenty prvních ročníků by vyučující ÚTRL měli členy spolku podpořit také při 
propagaci oboru na sociálních sítích a během spolkových akcí.   

 
Na základě osvědčené praxe by se výuka u nás měla nadále orientovat na projektovou práci 
a profesní přípravu studentů, ať už v rámci samotné přípravy na profesi překladatele a/nebo 
tlumočníka, tak (zejména v magisterském stupni studia) v oblasti výzkumu. Naše dosavadní 
kurzy vedené na základě principu learning by doing jsou ze strany studentů hodnoceny velmi 
pozitivně, mají kvalitní výstupy, a navíc skýtají silný motivační potenciál. Pokračovat by proto 
měly specializované semináře pod vedením vyučujících literárního překladu zaměřené na 
převod literárních děl s publikačním výstupem, jakož i tlumočnické videokonference a mock 
konference realizované pod vedením prof. Ivany Čeňkové ve spolupráci s řadou interních 
i externích vyučujících ÚTRL.   
 
Velký potenciál skýtá rovněž rozvoj spolupráce s absolventy ÚTRL, jejichž evidence sahá až do 
roku 1969, kdy překladatelství a tlumočnictví absolvovali první studenti (databáze absolventů 
čítá cca 1700 jmen a kontaktů). Tento potenciál lze využívat mj. při zapojování absolventů do 
specializovaných přednášek, workshopů a besed o specifikách překladatelské a tlumočnické 
činnosti a rovněž při grantových aktivitách. 
 
Nově bych chtěl mezi vyučujícími ÚTRL zavést praxi vzájemných náslechů ve vyučovacích 
hodinách: kromě značného inspiračního potenciálu v metodice výuky si od tohoto kroku slibuji 
hlubší vzájemnou komunikaci o vlastním obsahu výuky v rámci našich kurzů, a to napříč 
jazykovými specializacemi. 
 
Doktorské studium   
Rozvoj doktorského studia Translatologie by měl být spjat s dlouhodobým zaměrem ÚTRL 
vytvořit Centrum pro studium překladu a tlumočení. První výraznější krok tímto směrem bude 
podniknut ve druhé polovině listopadu 2018 v podobě mezinárodní doktorandské konference 
Cesty translatologie. Součástí tohoto směřování je ovšem také nové složení oborové rady 
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našeho doktorského studia a doplnění členů našich komisí pro doktorské státní zkoušky 
a obhajoby disertací o celou řadu zahraničních kolegyň a kolegů.    
 
Vzhledem k dosavadním pozitivním zkušenostem se zapojováním doktorandů do výuky 
a výzkumné činnosti ÚTRL je namístě v této praxi pokračovat. Stejně tak bychom měli na 
základě dobré zkušenosti (zejména se španělskojazyčnými univerzitami) pokračovat 
s podporou doktorského studia v režimu cotutelle.  
 
ÚTRL zaznamenává rovněž rostoucí zájem ze strany zahraničních uchazečů o doktorské 
studium. Problémem v této oblasti je však neujasněnost celkové koncepce daného typu studia 
ze strany rektorátu UK, jakož i kolísání výše poplatků za studium. Vzhledem k tomu, že práce 
se zahraničními doktorandy je mnohem náročnější než se standardními studenty, je vytvoření 
jasné univerzitní koncepce jejich studia (včetně kompenzace jejich pedagogického vedení) 
klíčovým momentem pro další kroky ÚTRL v tomto směru. 
 
Kurzy pro veřejnost 
V daném období jsou plánovány další ročníky Evropského kurzu konferenčního tlumočení 
(EMCI), modulární Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost i Kurzy CŽV pro 
vysokoškolské učitele překladu a tlumočení, jakož i (v případě zájmu) další ročníky Univerzity 
třetího věku a Dětské univerzity. 
 
3. Rozvoj vědy a výzkumu  
 
Ve sledovaném období budou vyučující ÚTRL nadále zapojeni do programu Progres č. 4 – 
Jazyk v proměnách času, místa, kultury, jehož koordinátorem za ÚTRL je doc. T. Duběda 
a jehož dalšími spoluřešiteli za naše pracoviště jsou prof. I. Čeňková, doc. Z. Jettmarová, 
dr. V. Kloudová, prof. J. Králová, doc., dr. D. Mraček, dr. P. Mračková Vavroušová 
a dr. V. Obdržálková. Toto bádání je zaměřeno zejména na neliterární překlad a tlumočení 
a klade důraz na specifika středně velké kultury zaměřené na překlad.  
 
V rámci nových dotačních výzev bude (v obměněné podobě) znovu zpracován návrh na 
výzkum zaměřený na současnost českého literárního překladu ve světle historie. Ve shodě 
s předchozím, nepodpořeným návrhem, zpracovaným pod vedením dr. E. Kalivodové 
a dr. S. Rubáše, i nadále počítáme s následujícími výzkumnými cíli: 
 

• zpracování norem a konvencí a jejich proměn v českém literárním překladu z různých 
kultur a jazyků, s důrazem na období od roku 1945 po současnost: tento cíl si vyžádá 
vytvoření metodologie, v níž projekt naváže na badatelské dílo zakladatelů moderního 
českého myšlení o překladu B. Mathesia, O. Fischera, I. Poldaufa ad., kteří ve svých 
překladech byli také tvůrci norem, a na teoretické dílo J. Levého;  
 

• tvorba materiálové báze z analyticko-kritických a memoárových textů k dějinám 
českého literárního překladu publikovaných zejména po roce 1945 (např. monografie 
jednotlivých osobností, knižně i časopisecky vydané rozhovory s překladateli 
v konfrontaci s analýzou jejich překladů atd.); 
 

• zpracování materiálové báze pro sledování tendencí v překladech vázaných na 
konkrétní kulturní, politické i ekonomické kontexty, a to formou dílčích 
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translatologických analýz i metodou terénního a archivního výzkumu (rozhovory 
s překladateli a vydavateli, průzkum archivů a pozůstalostí atp.); 

 

• navázání na projekt digitální Databáze českého uměleckého překladu, sloužící jako 
bibliografie českých literárních překladů a překladatelů; 
 

• vydání Máchova Máje v překladech do cizích jazyků s kontrastivně-analytickým 
a historiografickým komentářem. 
 

Tento návrh projektu počítá se zapojením literárně zaměřených vyučujících i doktorandů ÚTRL 
a rovněž s dalšími spolupracovníky z jiných pracovišť FF UK, kteří by díky svému filologickému 
zaměření měli zájem v takto koncipovaném projektu systematicky pracovat. Vzhledem ke 
svému rozsahu má daný projekt potenciál stát se jedním ze základních témat Centra pro 
výzkum překladu a tlumočení, jehož založení pokládá řada akademických pracovníků ÚTRL za 
jeden z nejdůležitějších výzkumných záměrů, které bychom měli v budoucnu sledovat. 
 
Uvedený návrh navíc zapadá do jedné z hlavních linií dosavadního výzkumu ÚTRL, kterou je 
uchování kulturní paměti se zaměřením na dějiny českého překladu a tlumočení 20. století. 
Péčí absolventky ÚTRL M. Voslářové a pod vedením dr. J. Šotolové a dr. A. Charvátové tak nyní 
pokračují (zatím bez grantové podpory) rozhovory s doyeny českého uměleckého překladu, 
navazující na publikaci Slovo za slovem: S překladateli o překládání (ed. S. Rubáš, 2012), 
výstavu Ztraceni v překladu?, věnovanou dějinám překladatelství a tlumočnictví na českých 
univerzitách (S. Rubáš, 2013) a nejnověji pak na publikaci Jan Zábrana – básník, překladatel, 
čtenář (ed. E. Kalivodová a P. Eliáš, 2018). V téže linii bádání by zainteresovaným 
magisterským studentům měly být zadávány rovněž diplomové práce mapující dějiny překladu 
a tlumočení.  
 
Jednotliví vyučující i doktorandi ÚTRL se dále budou podílet na realizaci stávajících a přípravě 
dalších projektů: na běžící projekt Catalogación y estudio de los dominicos españoles 
e iberoamericanos (Universidad de Valladolid: 2015–2018) by například měl navázat nový 
projekt zaměřený na dějiny překladu spjaté s jezuitským řádem.  
 
Publikace 
V roce 2018 bude odevzdána do tisku publikace Rodná řeč básníků: ruští spisovatelé o umění 
překladu (ed. S. Rubáš a Mgr. A. Rosová), obsahující (a) kritickou studii o ruských literátech 
jako spolutvůrcích představ o ruské kulturní identitě a (b) nové české překlady statí ruských 
spisovatelů (od M. V. Lomonosova po J. Brodského) věnovaných překládání a kritice překladu. 
 
Pro akademický rok 2018/2019 byly do edičního plánu Nakladatelství Karolinum dále navrženy 
tyto publikace: (a) Cesty translatologie: svazek zahrnující pohled na soudobou translatologii 
očima „zavedených“ badatelů (I. Čeňková, Z. Jettmarová, B. Mánek, T. Svoboda) a nejmladší 
badatelské generace (čeští i zahraniční doktorandi, účastníci stejnojmenného workshopu); (b) 
České teorie překladu II. (antologie): reedice druhého svazku klasického díla Jiřího Levého 
doplněného novou úvodní studií.       
 
4. Zahraniční spolupráce   
 
ÚTRL bude nadále spolupracovat se svými zahraničními partnery v rámci programu Erasmus 
a Erasmus+, s německou organizací DAAD (v oblasti výuky a nákupu odborné literatury pro 
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příruční knihovnu DAAD v kabinetu německého oddělení ÚTRL), s Moskevskou státní 
lingvistickou univerzitou a dalšími institucemi a rovněž v rámci svého členství ve velkých 
mezinárodních vzdělávacích programech (CIUTI, EMCI, EMT ad.). Mnozí učitelé jsou navíc 
garanty meziuniverzitního doktorského studia Univerzity ve Valladolidu a Univerzity v Alicante 
(doc. T. Duběda, prof. J. Králová, dr. D. Mraček, dr. V. Obdržálková, dr. S. Rubáš, 
dr. T. Svoboda).   
 
I v příštích letech jsou plánovány další běhy evropského postgraduálního kurzu Euromasters in 
Conference Interpreting, pořádaného ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropským 
parlamentem (garantka: prof. I Čeňková).  
 
V rámci Evropské univerzitní aliance 4EU se ÚTRL připojil k návrhu budoucí spolupráce mezi 
pařížskou Sorbonnou (Sorbonne Université) a univerzitami v Heidelbergu a Varšavě: návrh 
projektu počítá s vytvořením bilingvních skupin studentů (s němčinou a francouzštinou) na 
úrovni bakalářských studijních programů, a to v rámci pařížské germanistiky a heidelberské 
translatologie (francouzské oddělení). Cílem navrženého projektu je vznik institucionalizované 
studentské výměny se dvěma dlouhodobými mobilitami (ve 2. a 3. roce studia), která 
v perspektivě dvou let umožní vytvoření společné studijní skupiny zahrnující studenty všech 
čtyř dotčených univerzit. Bude-li návrh projektu přijat, ÚTRL plánuje připojit se i k dalšímu 
chystanému návrhu, jenž bude obdobou toho stávajícího na úrovni magisterského 
a doktorského studia. Díky navrženému projektu studenti ÚTRL se zaměřením na 
francouzštinu a němčinu budou moci zvýšit svou kompetenci v obou cizích jazycích a získají 
nové možnosti v akademické části svého studia. 
   
5. Další možné oblasti rozvoje 
 
Následující oblasti rozvoje jsou nasnadě, ale velmi u nich záleží na ochotě vyučujících ÚTRL 
zapojit se do činnosti našeho pracoviště nad rámec běžných povinností: 
 

• zviditelnění oboru ve veřejném prostoru formou veřejných vystoupení (nabízí se 
rozhlasové rozhovory, novinové články k aktuálním tématům překladu a tlumočení, 
přednášky a prezentace na středních školách atp.): k těm, kdo již sami aktivně vstupují 
do veřejného prostoru, by se měli přidat i další, kdo mají k oboru co říci v širších, 
poutavých souvislostech; 
 

• větší pružnost v nabídce kurzů pro veřejnost (úřady práce by například ocenily, 
abychom pro jejich jazykově vybavené uchazeče, zejména z řad cizinců, nabízeli 
formou rekvalifikace kurzy komunitního tlumočení) a rovněž volitelných předmětů (tak 
aby „šly s dobou“, tj. byly vypisovány nejen podle zaměření vyučujících, ale také podle 
potřeb na trhu překladu a tlumočení: např. volitelný přednáškový kurz absolventů 
o tom, s jakými obtížemi museli zápasit, když se pokoušeli proniknout do různých 
segmentů překladatelsko-tlumočnického trhu, nakolik je studium u nás skutečně 
připravilo na budoucí povolání atp.);  

 

• zavedení přípravného kurzu rovněž pro uchazeče o magisterské studium, kde ÚTRL 
zaznamenává citelný propad zájemců, a další motivace uchazečů, kteří uspějí 
u příjímacího řízení (např. formou povzbuzujících dopisů, aby se přijatí skutečně 
dostavili k zápisu): v tomto směru lze zapojit také studentský spolek ÚTRL s jeho 
komunikačním kapitálem, který představují mj. sociální sítě; 
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• zlepšení webové prezentace ÚTRL: vyučující mohou ve spolupráci s LVT vytvářet 
audio/video prezentace, jež mohou přitáhnout pozornost potenciálních uchazečů 
o studium i dalších zájemců o obor; stejně tak je možné více myslet na reklamu našich 
domácích i mezinárodních projektů; 
 

• iniciace širší fakultní debaty o výkaznictví vědecké činnosti: v oboru překladatelství 
a tlumočnictví existují např. jen velmi omezené možnosti publikování v impaktovaných 
periodikách; větší váhu by měla dostat vystoupení na akcích profesních organizací 
(Jednota tlumočníků a překladatelů, Obec překladatelů ad.), jakož i prezentace 
překladů (autorská čtení), členství v komisích pro obhajoby doktorských disertací 
v zahraničí, jakož i členství vyučujících ve vědeckých výborech mezinárodních 
translatologických konferencí, které nezřídka obnáší hodnocení řady abstraktů i celých 
článků. 

 
 

V Praze 7. listopadu 2018   
 
 
       PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 


