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Kateřina Navrátilová si pro svoji diplomovou práci vybrala téma sebehodnocení a 
vrstevnického hodnocení a jejich významu pro tlumočnické samostudium. V poměrně 
rozsáhlé teoretické části vyložila veškerá podstatná východiska, a to jak z oblasti teorie 
tlumočení, tak obecné pedagogiky. Prokázala vynikající obeznámenost s odbornou literaturou 
a stavem zkoumané problematiky i schopnost soustředěného a přesného výkladu veškerých 
souvislostí. 
 
Jako mimořádně zdařilou hodnotím také empirickou část práce. Diplomantka jednak 
prostřednictvím dotazníkového šetření zkoumala samostudijní praxi studentů ÚTRL a dále 
provedla studii zabývající se vrstevnickou zpětnou vazbou a tím, jak ji studenti vnímají a co 
jim přináší; zároveň ji zajímalo, jak studenti vnímají důležitý samostudijní nástroj, tj. databázi 
projevů My Speech Repository. Oba výzkumy jsou vzorové: metodologie je kvalitní a dobře 
promyšlená, sběr dat byl proveden pečlivě a data jsou srozumitelně vyložena. Některé závěry 
jistě naleznou uplatnění v podobě praktických doporučení nejen studentům a učitelům 
tlumočení, ale také provozovatelům zmíněné databáze. 
 
Rovněž po formální stránce je práce zvládnuta velice dobře. Je psána kultivovaným jazykem 
zcela v souladu se stylovými konvencemi odborných prací, zároveň poutavě a čtenářsky 
přívětivě. Chyby v interpunkci se vyskytly na str. 11, 16, 36, 58, 60, 63, 66, 78; překlepy na 
str. 8, 15, 25, 31, 34, 53, 56, 106; na str. 101 vypadlo slovo, na str. 79 pro změnu nadbývá; na 
str. 13 došlo k záměně slov projev v cílovém jazyce (správně je, domnívám se, výchozím); 
opakovaně chybný pravopis jsem zaznamenal u slovesa shlédnout videa/videozáznamy na str. 
22 a 66 (správně je zhlédnout), opakuje se chyba v pádové koncovce (poskytování zpětné 
vazby kolegovy na str. 88 a 114). Nakonec bych doporučil vyhýbat se mísení dvou jazyků 
v jedné větě, k němuž došlo na str. 10 (…popisují kvalitu jako „that elusive something…). Vše 
jsem vyznačil přímo do textu práce. Jde však o dílčí nedostatky, které nic nemění na tom, že 
Kateřina Navrátilová vytvořila diplomovou práci, za niž zaslouží velké uznání. 
 
Konstatuji, že práce v míře vrchovaté splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních 
prací, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 
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