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Tlumočení a paměť 

 Na následujících řádcích se budu věnovat vztahu mezi tlumočením a pamětí, protože 

paměť je pro tlumočníka (nejen ČZJ) hodně důležitá. 

 Paměť je jedním z psychických procesů, které jsou potřebné během celého našeho 

života, neboť díky ní si můžeme osvojovat všelijaké dovednosti a znalosti. Je schopností 

centrální nervové soustavy a umožňuje nám uchovat si nabyté informace, abychom je mohli 

později znovu využít. Často se paměť spojuje s učením do školy, ale neměli bychom 

zapomínat, že paměť využíváme nejen během memorování rozličných informací, ale i v 

jiných oblastech života. Představme si, kdybychom si nepamatovali, jak mozkem přikázat 

noze, aby se zvedla, abychom vykročili; kdybychom si nepamatovali, jak vzít lžíci do ruky a 

dopravit jídlo do pusy; kdybychom si nepamatovali, kde máme doma co položené... Celý náš 

život by pak nebyl ničím jiným než neustálým opakovaným učením se těchto základních 

dovedností, bez nichž se neobejdeme. Je pravda, že pamatování takových úkonů není vědomé, 

na rozdíl např. od práce s pamětí při učení či tlumočení, ale paměť je i zde naprosto nezbytná. 

Kdybychom ji neměli, vždy bychom začínali od nuly. My naštěstí nemusíme začínat stále od 

začátku. Náš mozek je schopen uložit to, co jsme se naučili, aby při opakování dané činnosti 

stačilo jen otevřít příslušná dvířka a naučené se nám vybavilo. Paměť nám tedy pomáhá 

vštípit potřebné do hlavy, uchovat to a v příslušnou chvíli vybavit. 

 Jak je vidět, je tedy paměť nepostradatelným procesem, který se skládá z mnoha 

složek. Paměťové procesy můžeme dělit podle dvou kritérií. Podle toho, jakou cestou si 

dovednosti osvojujeme, můžeme paměť dělit např. na akustickou, vizuální a mechanickou 

(taktilní). U většiny lidí jeden z těchto druhů paměti převládá. Když si to vztáhneme na učení 

ve škole, podle typu své paměti tak někdo k zapamatování látky potřebuje hlavně slyšet 

výklad učitele a doma při opakování si vše přeříkává nahlas, někdo naopak dává přednost 

různým vizuálním vjemům (obrázkům, grafům, četbě aj.) apod. 

 Kromě tohoto dělení můžeme členit paměť na senzorickou, krátkodobou a 

dlouhodobou – podle toho, jak dlouho v ní informace zůstávají. Toto dělení pochází z 60. let 

20. století a jeho autory jsou Richard Atkinson a Richard Schiffrin.
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 Senzorická paměť je paměť, kde se ukládá velmi malé množství informací na 

kratičkou dobu (jedná se o zlomky vteřin), než jsou tyto informace dále zpracovány. Tato fáze 
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slouží pro to, aby jednotka informace mohla být předána dále. 

 Krátkodobá paměť udrží informace již delší dobu – několik sekund, ale i pár minut – 

a je přechodným místem pro předání informace do dlouhodobé paměti. Uvádí se, že 

v krátkodobé paměti se uchovává 5–9 jednotek. Nejde však o slova, ale spíše o smysluplné 

celky (minimální jednotky). V tomto druhu paměti se uplatňuje především paměť akustická 

a sémantická (poslech a přiřazování významu). 

 Posledním typem paměti je paměť dlouhodobá. Zdá se, že informace v nich 

uchováváme téměř neomezenou dobu a pro uložení informací do tohoto druhu paměti je asi 

nejdůležitější kritérium sémantické. 

 Paměť je tedy velmi složitým procesem, který významným způsobem ovlivňuje 

průběh tlumočení. Ne náhodou se proto úloha paměti zmiňuje snad ve všech modelech 

tlumočení. V tlumočení hraje významnou roli zejména krátkodobá paměť, resp. její složka 

nazývaná také pracovní nebo operativní, kde jsou skladovány informace, aby se s nimi dále 

pracovalo. 

 Pracovní paměť je nezbytná pro to, abychom pochopili smysl věty, resp. jednotky 

sdělení, a abychom pak tuto jednotku mohli přesunout do krátkodobé paměti, kde s ní náš 

mozek dále pracuje. Podle modelu Daniela Gila
2
 se v pracovní paměti odehrává během 

tlumočení stále znovu několik fází:  

1. analýza a pochopení sdělení ve výchozím jazyce 

2. reformulace z výchozího do cílového jazyka 

3. uchování informace v pracovní paměti 

4. produkce cílového sdělení 

5. kontrola produkce 

 Postup těchto fází nás možná nepřekvapí při tlumočení z českého znakového jazyka 

do jazyka českého mluveného. Takové tlumočení by pro nás zřejmě mělo být jednodušší. 

Tlumočník sleduje sdělení neslyšícího ve znakovém jazyce, v duchu už si jeho výpověď 

překládá, tento překlad uchovává v pracovní paměti a v pravou chvíli si ho z ní vybaví, aby 

překlad řekl nahlas. Při této produkci cílového sdělení zároveň sám sebe kontroluje (přestavuji 

si to tak, že tlumočník má sice v hlavě nějaký koncept toho, co překládá, ale vlastní kontrola 

je důležitá, aby sdělení bylo formulováno v náležité podobě, aby koncepty slov z hlavy 
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tlumočníka dostaly odpovídající mluvní ekvivalent, ve správných pádech a slovních 

spojeních). Zdá se mi ale poněkud zvláštní postup procesů v pracovní paměti, pokud budeme 

tlumočit obráceně – tj. slyšící tlumočník, rodily mluvčí českého jazyka, bude tlumočit z 

českého jazyka do českého znakového jazyka. Když totiž projdeme fáze pracovní paměti, 

znamenalo by to, že tlumočník poslouchá sdělení českém jazyce, reformuluje ho do českého 

znakového jazyka a v něm ho ukládá do pracovní paměti, odkud si ho vzápětí vybavuje, aby 

ho mohl produkovat. Podle mého názoru musí takový postup pracovní paměť docela 

zatěžovat. Bylo by totiž zřejmě snazší zapamatovat si informaci v mateřském jazyce, tj. v 

jazyce mluveném, než v jazyce cizím, v tomto případě znakovém. Ale pravděpodobně celý 

tento proces v mozku probíhá podvědomě a průběh jeho fází nemůžeme ovlivnit. 

 Co ale ovlivnit můžeme, je na naše kompetence v obou jazycích, mezi kterými 

tlumočíme. Pokud totiž přistoupíme na to, že informace musíme v mozku ukládat v jazyce pro 

nás cizím, což může být velice náročné na kapacitu paměti, můžeme své paměti ulehčit tím, 

že budeme mít kompetenci v cílovém jazyce na takové úrovni, že náš mozek nebude naší 

nedostatečnou kompetencí v českém znakovém jazyce příliš limitován. 

 Je proto nutné posilovat naše jazykové kompetence a také paměť, a to jak fázi 

kódování, tak vybavování. Domnívám se, že v mluvených jazycích je asi nejpodstatnější 

paměť akustická a to hlavně proto, že mluvené jazyky jsou jazyky audio-orální. Akustická 

cesta je proto pro mluvené jazyky klíčová. Ale při tlumočení mezi mluveným a znakovým 

jazykem se dostává do hry i jiný modus, a sice modus vizuálně-motorický. Proto je víc než u 

mluvených jazyků potřebná také paměť vizuální a prostorová. Tlumočník znakových jazyků 

si musí pamatovat, kam umístil prvky do prostoru, aby se pak k tomu mohl ve vizuálním 

znakovém jazyce odkazovat a jeho promluva byla srozumitelná. 

 Kromě toho je pro tlumočení (mezi jakýmikoli jazyky) důležité procvičovat i verbální 

paměť, aby se tlumočníkovi rychle vybavovala příslušná slova (znaky) jak v jazyce výchozím, 

tak v jazyce cílovém. Bez pružné verbální paměti by totiž měl tlumočník situaci značně 

ztíženou, ne-li znemožněnou. 

 Existují různé studie o tom, jestli je možné pracovní paměť trénovat. Jisté je, že velký 

vliv na výkon pracovní paměti má právě dobrá znalost potřebného jazyka. Čím lépe totiž 

tlumočník jazyk ovládá, tím lepší výkon operativní paměti v tomto jazyce má. 

 Podle různých výzkumů má u tlumočníků mluvených jazyků tlumočení pozitivní vliv 

na rozvoj pracovní paměti. Není zcela jisté, zda pracovní paměť tlumočníků znakových 

jazyků je ještě lepší než u tlumočníků jazyků mluvených, vzhledem k tomu, že tlumočníci 
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mezi mluvenými a znakovými jazyky tlumočí mezi nejen dvěma odlišnými jazyky, ale také 

mezi dvěma jazykovými mody. Jisté je však to, že pro tlumočení je dobrá paměť nezbytná, a 

tudíž bychom ji měli pořádně trénovat. 
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