
JAK TLUMOČIT 

ZÁKLADNÍ RADY PRO LAICKÉ TLUMOČNÍKY Z ŘAD DOBROVOLNÍKŮ 

 
TECHNIKA TLUMOČENÍ: 

Sedněte nebo stoupněte si tak, abyste všechny dobře slyšeli a oni vás.  

 

Vyjadřujte se pokud možno věcně, jasně a jednoduše. 

 

Mluvte v osobě řečníka. Například: Policista říká: „Teď vám řeknu, co je potřeba si vyřídit.“ => 

Tlumočíte: „Teď vám řeknu, co je potřeba si vyřídit.“  

 

Snažte se přetlumočit informace logicky, předávejte ucelené myšlenky. Dělejte si poznámky, zapisujte si hlavně 

jména a čísla. Blok a tužku vždy s sebou. 

 

Vaším úkolem je zajistit, aby se obě strany domluvily. Nebojte se zeptat, pokud vám něco není jasné.  

 

Buďte nestranní, nevyjadřujte své názory. Nic si nedomýšlejte, nehádejte.  

 

Pokud je třeba klientovi nebo řečníkovi něco vysvětlit, aby nedošlo k nedorozumění, jasně to oběma stranám 

řekněte. 

 

Nejste obhájce klientů ani zástupce instituce, pro kterou tlumočíte. Nenesete odpovědnost za to, co říká řečník 

ani klient. 

  

PÉČE O SEBE: 

Mějte u sebe vždy vodu na pití. 

 

Dělejte si pokud možno pauzy cca po 45 až 60 minutách.  

 

Nezapomínejte také na dostatečný odpočinek mezi tlumočnickými směnami.  

 

Využijte linku psychické pomoci pro tlumočníky nebo jiné možnosti, pokud se necítíte psychicky dobře.  

 

VZTAH KE KLIENTOVI: 

Nezapomínejte, že klienti jsou často fyzicky vyčerpaní a pod psychickým tlakem. Přistupujte k nim citlivě. 

 

Informace, které tlumočíte, jsou důvěrné. Nikomu je nesdělujte. 

 

Nedávejte cizincům své číslo, neslibujte pomoc nad rámec tlumočení.  

 

TIPY PRO TY, KTEŘÍ TLUMOČENÍ VYUŽÍVAJÍ: 

Mluvte jasně, věcně a jednoduše. 

 

Dělejte pauzy po ucelených myšlenkách. 

 

Pamatujte, že příjemcem vašeho sdělení je dotyčný cizinec, ne tlumočník! Mluvte přímo s dotyčným, udržujte 

s ním oční kontakt, aby se necítil z komunikace vyloučen. 

 

V rámci možností poskytněte tlumočníkovi předem co nejvíce informací k tématu tlumočení. 

 

Pokud čtete text, je třeba dát do něj tlumočníkovi nahlédnout, případně mu poskytnout kopii. 

 

Vznik tohoto letáku podpořila a odborně zaštítila Asociace konferenčních tlumočníků – ASKOT 

Dokument ke stažení na: www.askot.cz 

 

 

http://www.askot.cz/

