
 

Příloha 1 

Dotazník pro magisterské studenty tlumočnictví na ÚTRL 

Milé studentky, milí studenti, milé čerstvé absolventky, milí čerství absolventi, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci, která se zaměřuje na srovnání možností 

vzdělávání tlumočníků mluvených a znakových jazyků v České republice a v Rakousku. Součástí práce bude 

rovněž srovnání ÚTRL a Institutu teoretické a aplikované translatologie (ITAT) ve Štýrském Hradci z hlediska 

kvality výuky a připravenosti studentů na budoucí tlumočnickou praxi. Prostřednictvím tohoto dotazníku bych 

chtěla zjistit, jaké máte zkušenosti s výukou tlumočení mluvených jazyků na ÚTRL a jak ji hodnotíte. 

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění trvá přibližně 15 minut. Pokud budete mít zájem a uvedete svou e-mailovou 

adresu, zašlu Vám výsledky průzkumu v elektronické podobě. Budu Vám velice vděčná, pokud dotazník vyplníte 

do 30. června 2015. V případě jakýchkoli dotazů se na mě můžete obrátit prostřednictvím e-mailové adresy 

janapetrdlikova@seznam.cz. 

Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 

Odpovědi respondentů 

1. Věk 

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla). 

Odpověď Počet Lokálně %   

25 12 29,27 %   

24 7 17,07 %   

26 7 17,07 %   

27 6 14,63 %   

23 3 7,32 %   

28 3 7,32 %   

33 1 2,44 %   

29 1 2,44 %   

31 1 2,44 %   

 

2. Pohlaví 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Odpověď Počet Lokálně %   

žena 35 85,37 %   

muž 6 14,63 %   

 

3. Jaké obory studujete v magisterském studiu? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 
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Odpověď Počet Lokálně %   

Tlumočnictví čeština-angličtina 24 58,54 %   

Tlumočnictví čeština-francouzština 14 34,15 %   

Tlumočnictví čeština-němčina 7 17,07 %   

Tlumočnictví čeština-španělština 7 17,07 %   

Překladatelství čeština-angličtina 6 14,63 %   

Překladatelství čeština-němčina 5 12,2 %   

Tlumočnictví čeština-ruština 3 7,32 %   

Překladatelství čeština-španělština 3 7,32 %   

Překladatelství čeština-francouzština 3 7,32 %   

Překladatelství čeština-ruština 2 4,88 %   

Učitelství češtiny jako cizího jazyka 1 2,44 %   

Skandinavistika 1 2,44 %   

Fonetika 1 2,44 %   

Klasická archeologie 1 2,44 %   

 

4. Jaký je Váš mateřský jazyk? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet Lokálně % 

čeština 40 97,56 % 

ruština 1 2,44 % 

 

5. Jaké bakalářské studium/studia jste absolvoval/a? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet 
Lokálně 

% 
  

Francouzština pro mezikulturní komunikaci na ÚTRL 16 39,02 %   

Angličtina pro mezikulturní komunikaci na ÚTRL 16 39,02 %   

Němčina pro mezikulturní komunikaci na ÚTRL 6 14,63 %   

Španělština pro mezikulturní komunikaci na ÚTRL 5 12,2 %   

Fonetika 3 7,32 %   

český jazyk a literatura 2 4,88 %   

Ruština pro mezikulturní komunikaci na ÚTRL 2 4,88 %   

PedF UK 1 2,44 %   

Český jazyk a literatura - Německý jazyk a literatura 1 2,44 %   

Francouzský jazyk a literatura (MU Brno) 1 2,44 %   

Anglistika-amerikanistika, Český jazyk a literatura 1 2,44 %   

Německý jazyk a literatura 1 2,44 %   

Norská studia 1 2,44 %   

Podniková ekonomika a management (VŠE v Praze) 1 2,44 %   



 

anglistika-amerikanistika, sociální antropologie 1 2,44 %   

Management cestovního ruchu 1 2,44 %   

etnologie 1 2,44 %   

filosofie 1 2,44 %   

Sinologie 1 2,44 %   

Anglická filologie FF MU 1 2,44 %   

Klasická archeologie 1 2,44 %   

Sociologie-žurnalistika na FSS MU, první čtyři ročníky Mgr. studia PTA 

(překladatelství a tlumočnictví) na FF UK 
1 2,44 %   

 

6. Ve kterém roce jste začal/a studovat v magisterském studiu na ÚTRL? 

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla). 

Odpověď Počet Lokálně %   

2013 16 39,02 %   

2014 8 19,51 %   

2012 6 14,63 %   

2010 5 12,2 %   

2011 4 9,76 %   

2007 1 2,44 %   

2008 1 2,44 %   

 

Pouze pro studenty, kteří absolvovali bakalářské studium na ÚTRL. 

7. Jak probíhala příprava na přijímací zkoušky do bakalářského studia? 

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet Lokálně %   

samostatná příprava doma 19 55,88 %   

nepřipravoval/a jsem se 15 44,12 %   

placený přípravný kurz ÚTRL 7 20,59 %   

samostatná příprava v zahraničí 3 8,82 %   

jiný placený kurz 1 2,94 %   

 

Pouze pro studenty, kteří absolvovali bakalářské studium na ÚTRL. 

8. Na jaké úrovni jste přibližně ovládal/a cizí jazyk před začátkem bakalářského studia? 

Uveďte prosím všechny studované jazyky s úrovní. 

Např.: čeština -mateřský jazyk 

němčina B2 

angličtina C1 



 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

Angličtina B2, francouzština B1 

angličtina c2 

angličtina C2, ruština B1 

angliština C1 čeština-mateřský jazyk 

B2 fj, šj mateřština čj 

Cestina matersky Anglictina B2 Francouzstina B2 

cestina matersky jazyk anglictina C1 nemcina C1 

čeština - mateřský jazyk angličtina - C1 francouzština - B2 

čeština - mateřský jazyk angličtina - B2-C1 

čeština - mateřský jazyk angličtina - C1 francouzština - C1 

čeština - mateřský jazyk angličtina B2 francouzština B1/B2 

čeština - mateřský jazyk angličtina B2/C1 francouzština B2 

čeština - mateřský jazyk angličtina C1 francouzština B2 

čeština - mateřský jazyk angličtina C1 němčina B2 

čeština - mateřský jazyk francouzština - C1 

čeština - mateřský jazyk francouzština B1 

čeština - mateřský jazyk francouzština C1 angličtina B1-2 němčina A1 

čeština - mateřský jazyk ruština C1 angličtině B2 

čeština - mateřský jazyk španělština - B2 

čeština - mateřský jazyk španělština - C1 angličtina - B2 

čeština - mateřský jazyk, francouzština - B2, španělština B2 

čeština - mateřský, angličtina - B2, francouzština - B2 

čeština -mateřský jazyk francouzština B2 angličtina C1 

čeština -mateřský jazyk němčina C1 španělština B1 

čeština -mateřský jazyk angličtina - B2 

čeština – mateřský jazyk angličtina C2 

francouzština B2 

francouzština cca B2 

němčina B2 

Němčina c1 

Němčina C1 

NJ C1 

 

9. Jak probíhala příprava na přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet 
Lokálně 

% 

v rámci bakalářského studia 27 65,85 % 

samostatná příprava doma 26 63,41 % 

nepřipravoval/a jsem se 3 7,32 % 

na angličtinu jsem si nastudoval reálie a párkrát zkusit 

konsekutivu doma 
1 2,44 % 

nácvik tlumočení s doktorandkou z ÚTRL a kolegou z 

germanistiky, který se také hlásil na ÚTRL 
1 2,44 % 

Erasmus 1 2,44 % 

V rámci předchozího pětiletého Mgr. studia translatologie, které 

jsem přerušila a v mezičase bylo zrušeno. 
1 2,44 % 

 

10. Které předměty jsou pro Vás nejpřínosnější a proč? 

Prosím popište. 



 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

Klasické praktické kurzy konsekutivního a simultánního tlumočení a tlumočení z listu, překladové kurzy se 

zaměření na využití CAT nástrojů. A to z toho důvodu, že se jedná o kurzy, kde je třeba pravidelného tréninku 

pod vedením vyučujících a zároveň představují základ naší budoucí profese. 

konsekutivní tlumočení 1,2 a simultánní tlumočení 1,2 + simulované konference protože probíhají velice 

přiblíženou reálným podmínkám formou 

Nehrají roli předměty, ale vyučující. Pokud vyučující přinese nahrávku z reálné konference, nebo nám umožní 

zapojit se v rámci praxe do konkrétní události, pak mi nejvíce přináší právě jeho předmět, bez ohledu na to, zda 

se to jmenuje tlumočení z listu nebo úvod do tlumočnické notace. 

Nejpřínosnější jsou praktické semináře (ST, KT), ovšem pouze s malým počtem studentů. Velmi přínosným 

předmětem byl také např. Úvod do tlumočnické notace. Klidně bych z něj dvou semestrální předmět. 

Nejpřínosnější jsou praktické předměty, popř. předměty, které nejsou tak praktické, ale praxi popisují 

(Komunitní tlumočení). 

Nejpřínosnější jsou pro mne praktické předměty, kde si studenti osvojují pracovní postupy. 

praktická výuka tlumočení 

Praktická výuka tlumočení - je pro mě rozhodně přínosnější než například teorie překladu 

Praktické - především tlumočnické předměty 

Praktické předměty - KT, ST, tlumočení z listu, protože jsou samozřejmě nejlepší přípravou k praxi. 

praktické předměty tlumočení, v nichž mám možnost zdokonalovat tlumočnické schopnosti 

praktické předměty typu KT a ST. proč jsou pro mě přínosné je asi jasné - rozvíjení základních kompetencí 

přínosná byla také notace 

Praktické předměty, kde přímo tlumočíme. 

Praktické předměty, kde se skutečně tlumočí a překládá a kde člověk dostane zpětnou vazbu, vysvětlení chyb, 

tipy, jak pracovat se složitými situacemi atd. 

Praktické překladatelské a tlumočnické semináře (Konsekutivní tlumočení I, Tlumočení z listu, Simulované 

konfrence apod.) Teoretické základy jsou dobré, ale praxi, byť ve školních podmínkách, nic nenahradí. 

praktické semináře, důvod je zřejmý - příprava na vykonávání profese 

praktické tlumočení - jak simultánní, tak konsekutivní, právě pro jejich praktické zaměření, které mohu 

zužitkovat při reálném tlumočení 

praktické tlumočnické 

Praktické tlumočnické a překladatelské předměty - nácvik, simulace reálných situací Teorie překladu (i 

tlumočení) - díky nim dělám při překladu podložená rozhodnutí 

prakticky zaměřené předměty - KT, ST, odborné překlady - nejlepší osvojení si dovedností pro profesionální 

využití 

Především Simultánní tlumočení, protože to se doma trénuje těžko a protože máme od vyučujících skvělou 

zpětnou vazbu. 

semináře KT, ST, tlumočení z listu, ST s listem 

Simulované vícejazyčné konference - nejlepší ochutnávka skutečného stresu z konferenční situace. A pak 

simultánní i konsekutivní tlumočení díky zpětné vazbě od odborníků z praxe. 

Simulované vícejazyčné konference, seminář ST a seminář KT - jsou prakticky zaměřené a umožňují rozvíjení 

tlumočnických schopností 

Simultánní a konsekutivní tlumočení - nejvíc praktické a užitečné 

Simultánní tlumočení, simulované konference - obojí kvůli praxi v tlumočení 

ST, KT 

Tlumoceni a preklad,protoze jsou to ryze prakticky orientovane predmety. 

tlumoceni vseho druhu, neb je to to, cim se chceme zivit a co musime vyborne umet:) 

Tlumočení - praktické, zpětná vazba Počítačem podporovány překlad -praktické Odborný překlad- praktické 

Literatura, dějiny, kultura - pro znalost kulturního kontextu 

Tlumočení (sim., kons., z listu), protože jsou nejužitečnější pro praxi. 

Tlumočení, protože se tam skutečně chystáme do praxe a dostáváme přínosnou zpětnou vazbu. Nejlepší předmět 

jsou simulované konference! 

tlumočnické předměty (konsekutivní, simultánní tlumočení) - praktická příprava 

Ty praktické - když jsou dobře vedeny, člověk se snadno poučí ze svých chyb... učí se zkušenostmi z 

teoretických: Teorie tlumočení s dr. Timarovou - člověk zhonotil, co zná z praxe a mohl se snažit využít některé 

teorie 

v podstatě všechny kromě teorií, tlumočení všemi módy i odborný překlad a kurz s CAT nástroji 

Veškeré praktické 

všechny praktické (KT, ST, list...), mohu se procvičit pod dozorem, mám zpětnou vazbu, vím, na čem mám 

pracovat 

Všechny praktické předměty, tedy konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, vícejazyčné konference. 



 

Všechny praktické semináře, kde se tlumočí (KT I, KT II, ST I, ST II, simulované konference, I-coach). 

všechny tlumočnické - reálná příprava na tlumočení 

z hlediska praxe notace a konsekutivni tlumoceni  

zejména praktické předměty - praktický nácvik se zpětnou vazbou je u tlumočení naprosto zásadní 

 

11. Které akce mimo povinnou základní výuku na ÚTRL jsou pro Vás přínosné? Např. 

přednášky hostujících přednášejících, povinně volitelné předměty, exkurze aj. 

Prosím popište. 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

Exkurze (plánuji jet do Bruselu), povinně volitelné předměty (především cizí jazyky) 

exkurze do Bruselu byla velmi přínosná, udělala jsem si lepší představu o fungování EU. 

exkurze do Bruselu, Erasmus a poté jsem studovala mimo UTRL na FF katalánštinu a portugalštinu. Mám z nich 

nyní C1 a tlumočím z nich. 

exkurze do Bruselu, simultánní vícejazyčné konference, videokonference s Bruselem, ale i PVP jako firemní 

překlad a tlumočení 

Exkurze do Bruselu. 

exkurze do evropských institucí 

hlavne povinne volitelne predmety doplnujici tlumocnicke schopnosti a dovednosti 

Jakákoliv přednáška nebo seminář, který umožňuje zjistit, jaká témata a jak se zpracovávají na jiných překlad./ 

tlumoč. ústavech a v jiných disciplínách. Výuka dalších jazyků. Povinné volitelné předměty byly většinou 

příjemným zpestřením. Velmi jsem ocenila existenci volitelným předmětů, které mi umožnily se podívat i 'jinam' 

- viz výše 

Kromě PVP bohužel nemám čas na nic 

Možnost účastnit se výuky spolu s EMCI, simulované mock-konference, seminář tlum. notace, tlumočení pro 

média s Mgr. Sitařovou atd. 

Například simulované konference pořádané prof. Čeňkovou, kde si můžeme vyzkoušet tlumočit projevy z EU a 

kde nás také tlumočníci z EU hodnotí. Přínosné jsou i některé povinně volitelné předměty jako komunitní 

tlumočení nebo titulkování. 

Nejpřínosnější je povinnost praxe 

některé přednášky hostů a některé PVP 

nevím 

povinná praxe - získání praktických zkušeností, povinně volitelné předměty - například mock-konference, opět 

velmi přínosné z praktického hlediska 

Povinně vol. předměty (např. titulkování), přednášky hostujících přednášejících. 

Povinně volitelné předměty - např. Bilaterální tlumočení 

Povinně volitelné předměty - především simulované konference, je škoda, že výběr PVP není zrovna široký 

Povinně volitelné předměty bývají velmi dobré. 

Povinně volitelné předměty připravující na praxi - tlumočení, praktické záležitosti týkající se povolání 

tlumočníka. 

povinně volitelné předměty s odborníky na danou tematiku (např. překladový seminář Finance a účetnictví v 

překladu - úzce zaměřený, s odborníkem na toto úzké zaměření, který ví, o čem mluví) 

povinně volitelné předměty vyučované odborníky z praxe + vzdělávací akce JTP a KST 

povinně volitelné tlumočení (chtěla bych, aby byla vyšší hodinová dotace tlumočnických předmětů) 

Praxe Praktické povinně volitelné předměty a tlumočení navíc s hostujícími vyučujícími z evr. institucí - 

procvičování tlum. schopností 

Prednasky jsou urcite prinosne,i nektere zajimave pvp.Hodne jsem ocenila besedu s absolventy. 

Přednášky hostů jsou velmi dobré, hlavně proto, že přinášejí nový pohled na již známé (povědomé) věci, velmi 

výuku oživí. Volitelné předměty, které se netýkají přímo jen tlumočení/překladu jsou také užitečné, protože si 

můžeme rozšířit znalosti i jiným směrem (např. nakladatelská teorie a praxe, titulkování). A exkurze jsou 

rozhodně přínosné také, ať už pro utužení vztahů se spolužáky a vyučujícími, tak i pro získání odborných 

znalostí a zkušeností. 

Přednášky lektorů z praxe 

Přednášky, PVP, povinná praxe 

PVP - např. mock konference, semináře s tlumočníky z různých organizací 

PVP překlad literárních textů, nakladatelská teorie a praxe, simulované konference 

PVP ve stylu redakční a nakladatelské práce - nahlédnutí pod pokličku, seznámení se s reálným fungováním trhu 



 

PVP, exkurze do institucí EU 

PVV - mock conference 

tlumocnicka praxe 

Určitě byla velmi přínosná například exkurze do Bruselu 

velmi přínosná byla exkurze do Bruselu 

většina PVP, zejména různé typy konferencí s následnou zpětnou vazbou, povinná tlumočnická praxe 

volitelné předměty jako např. Simulované mock-konference zajímaví přednášející z praxe 

vše, ačkoliv jsem se zdaleka všeho neúčastnila 

Výstupy hostujících přednášejících, exkurze jsem žádné neabsolvovala, i když bych ráda. Povinně volitelné 

předměty se vzhledem ke studijnímu plánu a možnostem ústavu mění na povinné. 

z PVP byl přínosný zejména Úvod do tlumočnické notace 

 

12. Kolik procent hodin v magisterském studiu týkajících se cílového jazyka (dějiny, kultura, 

literatura) je vyučováno rodilými mluvčími? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Odpověď Počet Lokálně %   

0-20 % 34 82,93 %   

21-40 % 3 7,32 %   

41-60 % 3 7,32 %   

61-80 % 1 2,44 %   

 

13. Z kolika procent probíhá výuka těchto předmětů v cizím jazyce? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Odpověď Počet Lokálně %   

0-20 % 21 51,22 %   

21-40 % 7 17,07 %   

41-60 % 7 17,07 %   

61-80 % 4 9,76 %   

81-100 % 2 4,88 %   

 

14. Jsou všichni Vaši spolužáci rodilí mluvčí češtiny? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[ano → otázka č. 18, ne → otázka č. 17]. 

Odpověď Počet Lokálně %   

ano 31 75,61 %   

ne 10 24,39 %   

 

15. Jaké jiné jazyky jsou mateřskými jazyky Vašich spolužáků? Využíváte mnohojazyčnost a 

multikulturalitu k vzájemnému zdokonalování jazykových dovedností? (např. tandemy, 

vzájemné korektury...) 
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Popište prosím. 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

bulharština, francouzština nepoužíváme 

Několik Rusů s naprosto dokonalou češtinou, ano, vzájemná výuka s kamarádkou - já ji angličtinu, ona mě 

francouzštinu 

občas se vyskytne ruština, což pro mě není úplně přínosem 

především ruština - nevyužívám, pro mé studium nepřínosné 

ruština ano, využíváme, hlavně při korekturách 

ruština - ve studiu mi nepomůže 

ruština, ano využíváme vzájemné korektury 

ruština, ne 

ruština; ano, občas něco konzultujeme 

Ruština. Nevyžívám. 

16. Jste mimo ÚTRL v kontaktu s rodilými mluvčími cizích studovaných jazyků? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[ano → otázka č. 19, ne → otázka č. 22]. 

Odpověď Počet Lokálně % 

ano 35 85,37 % 

ne 6 14,63 % 

 

17. Jaký je jejich mateřský jazyk?/Jaké jsou jejich mateřské jazyky? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Počet 
Lokálně 

% 
  

angličtina 9 25,71 %   

angličtina, francouzština 3 8,57 %   

španělština 2 5,71 %   

ruština 2 5,71 %   

anglictina, nemcina, francouzstina 1 2,86 %   

fr, en 1 2,86 %   

ruština, angličtina 1 2,86 %   

němčina, holandština, portugalština, angličtina, španělština (atd. - někteří jsou 

kamarádi, jiní moji studenti češtiny - tím pádem je i další otázka složitá na 

zodpovězení, odpovídám pro zjednoduššení jen pro kamarádku, rodilou mluvčí 

němčiny)) 

1 2,86 %   

aj,fr,it,nem 1 2,86 %   

NJ 1 2,86 %   

angličtina, němčina 

anglický 

angličtina, španělština 

Angličtina, francouzština. 

němčina 

Aj, šj 

francouzský, anglický 

španělština, francouzština, katalánština, portugalština, angličtina... 

Angličtina/francouzština 

Němčina, ruština, italština, arabština. 

francouzština, angličtina, němčina, ruština 

13 37,14   
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němčina, španělština 

francouzština 

 

18. V čem je pro vás kontakt s rodilými mluvčími užitečný? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

 

aktuální slovní zásoba, informace o současném dění v anglicky mluvících zemí z pohledu jejich obyvatel 

Hlavne konverzace,aktivni znalost jazyka...to,co na utrk trochu postradam 

hovorovy jazyk 

je možné si poslechnout / ověřit, co je v daném jazyce přirozené a hlavně aktuální, zejména pokud jde o 

idiomatická spojení. 

Je potřeba stále komunikavat v cizím jazyce pro udržení jazykové úrovně, pro aktivizaci slovní zásoby. 

mohu "být v obraze" 

mohu je požádat o radu ohledně jazykových záležitostí, mohu sledovat, jakým způsobem jazyk používají v běžné 

mluvě 

mohu si zlepšit jazykové znalosti 

Neustálé procvičování jazyka, schopnost rychlé reakce 

Osvěžuju si spontánní projev, učím se jinou než "papírovou němčinu". Poznávám jejich humor. 

Podporuje automatizaci častých výrazů a větných struktur, dále rozvíjí jazykové povědomí o "aktuální/módní" 

výrazy. 

Povzbudivé pro jazykové sebevědomí 

poznání kultury, zvyklostí, názorů na politiku a světové dění, procvičování jazyka 

praxe v jazyku 

pro fonetickou stránku projevu a pro naposlouchání idiomatických frází 

pro zachování plynulého projevu v cizím jazyce, osvěžení jazykových obratů, podpora schopnosti vyjadřovat se 

v cizím jazyce 

procvičení jazyka, přirozená komunikace 

procvičování jazyka 

procvičování, kontakt s živým jazykem 

Přímá interakce, procvičení mluvené podoby jazyka atd. 

Přinutí mě komunikovat cizím jazykem, nedojde k ustrnutí, člověk ví, co by rodilý mluvčí použil a co ne 

rozšiřování slovní zásoby, běžný hovorový jazyk, opravují mě 

Rozšiřování slovní zásoby, více možností mluvit v cizím jazyce, zpětná vazba. 

rozvoj jazykových schopností, znalostí reálií 

Učím se nová slova, poslouchám přirozenou stavbu anglické věty, cvičím si porozumění mluvené řeči, dozvídám 

se o kultuře. 

Udržuje mě v kondici. 

Umožňuje aktivní používání jazyka a učení se nových věcí, kontakt je však poměrně omezený 

ustálení si používaných obratů, zvyk na různé přízvuky 

užitečné a příjemné procvičení jazyka mimo ústav 

V osvojování si neakademické a hovorové řeči. 

ve vsem, hlavne pro udrzeni si dobreho prizvuku 

velmi 

Z jazykového hlediska pro získání pohotovosti v daném jazyce a případné odstranění chyb, také pro zlepšení 

porozumění rúzným varietám a stylovým úrovním daného jazyka. Kromě toho tak přijdu do kontaktu s kulturou 

dané země a vím, o čem se tam právě mluví. 

Získávání nové slovní zásoby a kolokací, možnost vůbec cizí jazyk používat, cvičení porozumění různým 

přízvukům 

Zřejmě v ničem, jedná se o mé přátele je možné si poslechnout / ověřit, co je v daném jazyce přirozené a hlavně 

aktuální, zejména pokud jde o idiomatická spojení. 

19. Vyjel/a jste v rámci bakalářského studia na alespoň měsíční zahraniční pobyt? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[ano → otázka č. 23, ne → otázka č. 24]. 

https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49499#otz862887
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49499#otz862889


 

Odpověď Počet Lokálně %   

ano 22 53,66 %   

ne 19 46,34 %   

 

20. O jaký pobyt se jednalo? Např. studijní pobyt v rámci programu Erasmus, jazykový kurz, 

pracovní pobyt, au-pair. Kde se pobyt konal a jak dlouho trval? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

1. rok: stipendium katalánské vlády - Universitat de Barcelona, studium katalánštiny. 2. rok: opět stipendium 

Katalánska - měsíční pobyt na Mallorce, sama jsem si zaplatila měsíční studium na Universidade de Lisboa. 3. 

rok: měsíc v Londýně na Westminster University, opět z vlastní kapsy. Je mi líto, že mi UTRL nic podobného 

nenabídlo. Alespoň se mi za všechny tyto pobyty uznaly 4!!! volitelné kredity. Velká výhra.  

Ano, na meziuniversitni dohodu na universitu do Montrealu, dale pak na tlumocnicky kurz do Germersheimu. V 

ramci Mgr jeste Liverpool a Zhorelec. Byla jsem na nekolika dalsich, kratsich, a to ve Francii, Nemecku a 

Kanade. 

Au-pair, měsíc, Švýcarsko (vesnice blízko Lausanne) 

Čína, 9 měsíců, jazykový pobyt 

DAAD, měsíční intensivní jazykový kurz v Düsseldorfu. Měsíční letní tlumočnická škola v Germersheimu. 

Dvouměsíční pracovní pobyt ve Francii. 

Erasmus - Francie, jeden semestr (3 měsíce) 

erasmus - Francie, Nantes - 4 měsíce  

Erasmus - Španělsko, 10 měsíců 

Erasmus studijní pobyt na 4,5 měsíce. 

Erasmus v Anglii - semestr, stáž v Rusku - 3 měsíce 

Erasmus v Norsku, 1 semestr. 

Erasmus, 9 měsícu, Francie 

erasmus, francie, 1 semestr 

Erasmus, semestr, Kolin 

Erasmus, Španělsko, 1 semestr Překladatelský a tlumočnický kurz, Německo, 1 měsíc Dobrovolnický pobyt, 3 

měsíce, Argentina 

intenzivní tlumočnický kurz v Germersheimu (Německo), měsíc 

Jazykovy kurz(ale uplne jiny jazyk nez studuju,jeden mesic intrnzivne v italii),au pair ve francii prazdniny po 

maturite 

meziuniverzitní výměna - George Washington University, 6 měsíců  

pracovní pobyt, 4 měsíce, Kanada pracovní pobyt, 4 měsíce, Kolumbie 

praxe na vykopávkách - dvakrát na měsíc a půl do Francie 

studijní pobyt v rámci programu Erasmus 

Vyjela jsem ještě v rámci předchozího studia. Roční pobyt Erasmus v Německu. 

21. Vyjel/a jste v rámci magisterského studia na alespoň měsíční zahraniční pobyt? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[ano → otázka č. 25, ne → otázka č. 26]. 

Odpověď Počet Lokálně %   

ano 21 51,22 %   

ne 20 48,78 %   
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22. O jaký pobyt se jednalo? Např. studijní pobyt v rámci programu Erasmus, jazykový kurz, 

pracovní pobyt, au-pair. Kde se pobyt konal a jak dlouho trval? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď     

Trimesicni Erasmus staz ve Zhorelci a pulrocni magistersky kurz v Liverpoolu     

Erasmus v Anglii - semestr, stáž v Rusku - 3 měsíce     

Intenzivni tlumocnicky kurz na FTSK Germersheim     

Erasmus, 1 semestr     

Meziuniverzitní dohoda s George Washington University, Washington, D.C, USA. 6 měsíců (5 měsíců 

výuky + 1 měsíc navíc na cestování) 
    

mezifakultní výměna - USA, Washington, D.C. - 4 měsíce     

Erasmus ve Francii (dva semestry)     

Erasmus ve Vídni, jak dlouho bude trvat zatím nevím, min. jeden semestr     

Mexiko, semestr na Tec de Monterrey v rámci obchodního programu pro studenty ze střední a 

východní Evropy 
    

Meziuniverzitní výměna - USA, jeden semestr (4 měsíce)     

ostatní odpovědi     

 

23. Pobýval/a jste už před studiem delší dobu v zahraničí? 

Např. pracovní pobyt, střední škola apod. 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[ano → otázka č. 27, ne → otázka č. 28]. 

Odpověď Počet Lokálně %   

ne 23 56,1 %   

ano 18 43,9 %   

 

24. Kde, jak dlouho a co jste v zahraničí dělal/a? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

2 roky na Slovensku, kde jsem navštěvovala mezinárodní školu 

3 měsíce jsem v Bavorsku pracovala u koní 

3měsíční studijní pobyt na střední škole v Anglii 

4 roky v Jižní Koreji s rodinou (v dětství) 

5 let v Německu a Rakousku během základní školní dochazky 

7 let jsem žila v Mexiku , chodila jsem tam do základní školy od 4. do 9. třídy 

Ano, několik měsíců, ale ne v zemi studovaného jazyka 

Dva roky v Itálii, dva roky ve VB,  

Erasmus, 1 rok ve Francii 

Francie, rok, studijní pobyt v rámci programu Erasmus v rámci jiného studia než útrl 

Irsko, čtyři měsíce, práce v penzionu+bydlení s rodinou 

měsíční stáž v turistické kanceláři 

Střední škola, Auxerre ve Francii, 3 měsíce, studijní pobyt.  
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Studovala jsem na střední škole ve Velké Británii. Byla jsem tam celý školní rok (10 měsíců). 

Trikrat v Nemecku a dvakrat v kanadskem Torontu. Nemecko - skolni kurzy, Kanada - osobni navsteva. 

v různých částech světa, úhrnem cca 2 roky, pracovní pobyty 

Výměnné pobyty v rámci česko-francouzské sekce gymnázia + turné s frankofonním divadlem 

Základní škola ve Francii - 3 měsíce a 6 měsíců 

 

25. Absolvoval/a jste už povinnou tlumočnickou praxi nebo její část? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[ano → otázka č. 29, ne → otázka č. 30]. 

Odpověď Počet Lokálně %   

ano 33 80,49 %   

ne 8 19,51 %   

 

26. Kde jste povinnou praxi absolvoval/a a co jste v jejím rámci dělala? Pokud jste praxi 

absolvoval/a u více různých organizací, kolik času jste pracovala v jednotlivých organizacích? 

Prosím popište. 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

Arnika, 5denní odborná exkurze do Německa. Tlumočení pro českou delegaci na berlínské radnici. 

FF UK - ÚBS, SIMI, Lačhe Čhave a jiné neziskové organizace, soukromí klienti - tlumočení, překlady 

Fond dalšího vzdělávání - tlumočení na úřadech práce (v posledním semstru cca jeden den kadžý měsíc), 

tlumočení na konferenci o hudbě a tancích Středního a Blízkého Východu, tlumočení přednášky dr. Anat Matar 

o palestinských politických vězních (jeden až dva dny), tlumočení na česko-korejských business dnech (1 den, 

bilaterální jednání) 

Hlahol Praha - překlady a tlumočení několikrát krátkodobě Překlad knihy 1x Tlumočení pro Poradnu pro 

občanství 1x, preklad 1x 

InBáze - komunitní tlumočení (27 dní) Flamenkeria - tlumočení hodin flamenka (11 dní) Instituto Cervantes - 

tlumočení kutlurních akcí (6 dní) 

InBáze, FORS, Vegan Fest, Tlumočení pro Ústav jazyka a komunikace neslyšících, Česká televize - 

konsekutivní tlumočení - (vždy po jedné akci) soukromá daňová kancelář - tlumočení po telefonu, bilaterální 

tlumočení (zbytek) 

Instituto Cervantes (kabinové ST), nezisková organizace InBáze (komunitní tlum.), Goethe-Institut (kabinové 

ST), IC DAAD Praha (KT, ST), BMW Lipsko, SRN (doprovodné tlum.) 

Komunitní, doprovodné a konsekutivní tlumočení,  

Na Generálním konzulát Dominikánské republiky v Praze jsem 2 roky překládala a tlumočila, dále náhodné 

zakázky, tlumočení pro Instituto Cervantes, VŠE atd. 

nezisková organizace META - celý akademický rok, průběžný překlad odborných materiálů CS-EN, komunitní 

tlumočení CS-EN filmový festival Mezipatra - dva měsíce, audiovizuální překlad, ST CS-EN zahajovacích a 

zakončovacích ceremoniálů filmový festival Mene Tekel - tři dny, KT CS-EN-CS diskuzí k dokumentům 

Organizace pro pomoc uprchlíkům 1. zimní olympijské hry mládeže překlady/tlumočení pro zahraniční firmu 

(časové rozdělení nedovedu odhadnout) 

Pracovala jsem jako tlumočnice-dobrovolnice pro sociální projekt Pragulic. Šlo o tlumočení českého výkladu 

průvodce-bezdomovce do anglického jazyka. 

praxi jsem měla velmi různorodou, zahrnovala simultánní tlumočení (International Solidarity movement, 

Kongres žen, Svoboda naŽivo a další), doprovodné tlumočení (Letní škola slovanských studií), konsekutivní 

tlumočení (International Solidarity Movement, ůzné přednášky, spolupráce s Policií ČR u výslechů apod). 

Většinou se jednalo o jednorázové akce - jednodenní nebo půldenní, Letní škola trvala celý měsíc, s Policií 

spolupracuji průběžně několikrát měsíčně. 
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Praxi jsem plnila převážně díky tomu, že jsem při studiu pracovala - výrazně jsem tedy překročila minimální 

požadavky. Řádově šlo v té době o měsíce tlumočení, zejména ve firmách, částečně v neziskovém sektoru a 

umění, několik dnů také ve státní sféře. 

Především na FF UK - simultánně jsem tlumočila přednášky historiků, semináře profesora filosofie atp., dále 

jsem tlumočila seminář pro Rakouské kulturní fórum (konsekutiva), doprovodně na Tabooku, konsekutivně v 

rámci odborného zemědělského zájezdu na exkurzích v sýrárně, hřebčíně, schnapsárně. 

především u Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, dále jako OSVČ u různých organizací  

překlad, tlumočení, u neziskovek (tohle je nešťastně položená otázka) 

Různé jednorázové konference na různá témata (domácí porody, CR a eurozona, audity v lesním hospodářství, 

první pomoc) - jednalo se o všechny typy tlumočení - kabinové, konsekutivní i šušotáž. 

Snažil jsem se získat praxi co největší a u co nejrůznějších organizací a firem. Proto mám každý den praxe u 

někoho úplně jiného. Sbíral jsem potvrzení tak dlouho, dokud jsem nebyl schopen počet dnů vykrýt různými 

klienty. 

šušotáž do EN, konsekutiva EN-CS-EN 

Tlumoceni historicke prednasky na FSV Tlumoceni na akci Skody Auto v Plzni Tlumoceni uvodu k filmum a 

otazek a odpovedi po filmu na zlinskem filmovem festivalu 

tlumočení dvou hodinových konzultací pro imigranty, dvoudenní osmihodinové tlumočení školení lesních 

auditorů, asi hodinové simultánní tlumočení na prezentaci knihy, půlhodinové tlumočení při akci v rámci 

prezentace ÚTRL, hodinové tlumočení na rautu 

Tlumočení obchodního jednání (1x - cca 1,5hodiny konsekutivy + domácí příprava 2 dny) Tlumočení na 

konferenci psychologů (3dny - KT při besedě, na výletu, šušotáž jednotlivcům při přednáškách) Tlumočení 

během Letní školy slovanských studií (4 týdny - výlety+exkurze - ST i KT, jednání mezi studenty a vyučujícími, 

projevy při zahájení/ukončení atp). Pomoc na konferenci ICJW - administrativní podpora na místě, korektury, 

přepisy přednášek. 

tlumočení pro LŠSS- konsekutiva, JTP a různé další akce - simultánka, překlad elektrotechnických skript - překl. 

praxe 

tlumočení v Institutu Cervantes a Comoes, FC Slovan Liberec různé neziskovky a tlumočení pro cestovku 

Prague Travel. Kromě Prague Travel vše zadarmo, bylo to náročné vůbec během jednoho roku dát tu praxi 

dohromady pro 2 jazyky a jednu na komunitní tlumočení. Každý týden jsem musela někam letět zdarma 

tlumočit... 

Tlumočení v řízení o udělení mezinárodní ochrany 

Tlumočila jsem na 15 různých akcích - obchodních schůzkách, tiskových konferencích, veřejných přednáškách i 

výsleších na cizinecké policii 

tlumočím především pro MV ČR, ale i pro jiné organizace, politiky počínaje a galerie umění konče 

Tlumočnickou praxi si plním u Francouzského institutu v rámci dnů Frankofonie nebo jiných kulturních akcí, to 

se jedná o jednotlivé dny konsekutivního tlumočení. Dále tlumočení pro neziskové organizace jako SIMI nebo 

Integrační centrum, opět se jedná o jednotlivé dny konsekutivního tlumočení. Dále doprovodné tlumočení v 

rámci festivalu pěveckých sborů, to už je více dní. 

U mnohých neziskových organizací - konsekutivní a simultánní tlumočení turistických prohlídek, konferencí, 

doprovodné tlumočení atd. U každé organizace 2 - 3 dny 

v různých neziskových organizacích - příležitostné tlumočení vždy na několika akcích (od konference až po 

komunitní tlumočení): Charita, SIMI, Sdružení pro pomoc uprchlíkům, lékařský kongres atd. 

ve firmě, kde pracuji; v neziskových organizacích; v kulturních institutech 

Vždy pár hodin tlumočení u nějaké organizace (Ústav balkanistických sudií FF UK, Česká asociace orální 

historie, InBáze, Eurocentrum, Animánie a další). Většinou se jednalo o simultánní tlumočení.  

 

27. Pracujete při studiu? (s výdělkem) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[ano → otázka č. 31, ne → otázka č. 32]. 

Odpověď Počet Lokálně %   

ano 39 95,12 %   

https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49499#otz862900
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ne 2 4,88 %   

 

28. V jakém oboru pracujete? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet Lokálně % Globálně %  

překladatelství 29 72,5 % 70,73 %  

výuka jazyků 26 65 % 63,41 %  

jazykové korektury 12 30 % 29,27 %  

tlumočení při jednáních 12 30 % 29,27 %  

doprovodné tlumočení 12 30 % 29,27 %  

průvodcovství 10 25 % 24,39 %  

konferenční tlumočení 9 22,5 % 21,95 %  

komunitní tlumočení 8 20 % 19,51 %  

věděcká činnost 3 7,5 % 7,32 %  

média 1 2,5 % 2,44 %  

výše uvedené tlumočení (otázka 29) 1 2,5 % 2,44 %  

fonetické transkripce pro ÚČNK, vedení kurzů společenskýých tanců 1 2,5 % 2,44 %  

personalistika v nemecke spolecnosti 1 2,5 % 2,44 %  

MŠMT - administrativa 1 2,5 % 2,44 %  

gastronomie 1 2,5 % 2,44 %  

asistentské práce v daňové kanceláři 1 2,5 % 2,44 %  

Fonetické přepisy 1 2,5 % 2,44 %  

administrativa v jazykové škole 1 2,5 % 2,44 %  

učitelka hudby 1 2,5 % 2,44 %  

kancelářská práce, prodej vstupenek 1 2,5 % 2,44 %  

hudebním (hraní na housle a violu v kvartetu, cimbálovce) 1 2,5 % 2,44 %  

administrativa (balení) 1 2,5 % 2,44 %  

 

29. Pracujete během studia dobrovolně? (bez finanční odměny) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[ano → otázka č. 33, ne → otázka č. 34]. 

Odpověď Počet Lokálně %   

ne 23 56,1 %   

ano 18 43,9 %   

 

30. V jaké oblasti pracujete dobrovolně a proč? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

Doprovodné tlumočení a překlad - pro získání praxe 

https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49499#otz862902
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Environmentální problematika. Lidská práva. Proč? Protože nepotřebuji neustále generovat zisky a dobročinnost 

považuji za samozřejmost.  

hudební - protože mě to baví archeologie - protože mě to zajímá a hodí se to k mému studiu 

Integrace mensin 

Komunitní tlumočení - pomoc cizincům adaptovat se v cizím prostředí 

komunitní tlumočení - práce má smysl, osobní hodnoty 

Neziskové organizace 

neziskové organizace - z vlastní iniciativy na projektech, které bych ráda podpořila 

Neziskový sektor - z osobního přesvědčení 

Pragulic - praxe v komunitním tlumočení, a také lidsky velmi zajímavé 

protože je to třeba - doučování, překlady, korektury pro neziskové organizace - Člověk v tísni, Knihovna 

Václava Havla, Derbianus 

přednášky pořádané neziskovými organizacemi, zejména za účelem získání tlumočnické praxe 

překlad a tlumočení pro neziskové organizace - získání praxe 

překládala jsem pro neziskovku Člověk v tísni, protože jim chci pomoct bez nároku na odměnu, a tlumočím 

některé akce bez odměny pro získání praxe 

Příležitostný překlad dopisů pro program adopce na dálku - získání zkušenosti a prospěšná činnost. 

tlumočení a překlady, mám z toho dobrý pocit 

Tlumočení pro neziskové nebo sociální projekty kvůli získání praxe. 

Výuka hudby v sociálně slabších oblastech Argentiny - pro dobrý pocit z podpory vzdělání tamních dětí, ale 

i kvůli hlubšímu proniknutí do tématu, kterým jsem se zabývala v rámci studia na AMU, a kvůli prohloubení 

znalosti španělštiny. Tlumočení v organizaci InBáze (honorováno symbolicky) - pro dobrý pocit z podpory 

migrantů při jejich začleňování do společnosti a opět kvůli prohloubení znalosti španělštiny.  

31. V kterých oblastech byste chtěl/a pracovat po ukončení studia? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet Lokálně %   

konferenční tlumočení 30 73,17 %   

překladatelství 30 73,17 %   

tlumočení při jednáních 27 65,85 %   

doprovodné tlumočení 25 60,98 %   

komunitní tlumočení 19 46,34 %   

výuka jazyků 12 29,27 %   

jazykové korektury 10 24,39 %   

výuka překladatelství/tlumočnictví 7 17,07 %   

vědecká práce 6 14,63 %   

průvodcovství 5 12,2 %   

tlumočení/překlady pro konkrétní firmu 1 2,44 %   

nebo téměř kdekoliv, kde mi zaplatí 1 2,44 %   

mimo obor 1 2,44 %   

Česko-německé vztahy, sociální problematika. 1 2,44 %   

oblast kultury 1 2,44 %   

 

32. Jak dobře se cítíte být připraven/a na práci tlumočníka? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 



 

Odpověď Počet Lokálně %   

spíše dobře 29 70,73 %   

velice dobře 5 12,2 %   

spíše spatně 4 9,76 %   

nechci pracovat jako tlumočník 2 4,88 %   

velice špatně 1 2,44 %   

 

33. Se kterými jazyky byste chtěl/a po ukončení studia pracovat? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet 
Lokálně 

% 
  

čeština 34 82,93 %   

angličtina 34 82,93 %   

francouzština 20 48,78 %   

němčina 10 24,39 %   

španělština 8 19,51 %   

ruština 5 12,2 %   

polština 1 2,44 %   

další jazyky, které studuji na FF 1 2,44 %   

mozna italstina 1 2,44 %   

italština 1 2,44 %   

Ráda bych si zlepšila angličtinu a pracovala i s ní, ale zatím to nevidím moc 

pozitivně. 
1 2,44 %   

norština 1 2,44 %   

bulharština či srbština 1 2,44 %   

portugalština, rumunština 1 2,44 %   

čínština 1 2,44 %   

švédština 1 2,44 %   

český znakový jazyk 1 2,44 %   

 

34. Máte nějaké připomínky či návrhy na zlepšení vzdělávání tlumočníků? 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

Bylo by dobré rozšířit na ÚTRL nabídku PVP a snad také nabídku předmětů v cizím jazyce. Nácvik tlumočení 

by také mohl být častější, třeba io v rámci tutorských nepovinných seminářů. 

Cítím se velmi nepřipravena v oblasti komunikace s klienty, pohybu na trhu a vůbec ve všem, co se netýká přímo 

tlumočení jako řemesla - uvítala bych tedy vzdělání i v těchto oblastech týkající se "reálného života". 

dobré by bylo zařazení i předmětů týkajících se podnikání, třeba předmět o tom, jak jednat s klienty by byl velmi 

užitečný (vyjednávání o cenách, jak nastavovat ceny, komunikace s nezkušenými/arogantním klienty...) 

líbilo by se mi být lépe připravená na nepříjemné situace, jako je například "vševědoucí" klient, který mi skáče 

do řeči, potíže s technikou apod. 

Mozna vetsi priprava teminologicka 

Na ÚTRL probíhá výuka skvěle, je tam málo rodilých mluvčích, ale i nerodilí jsou naprosto skvělí 

Ne. 



 

Povinný výjezd s praktickým nácvikem tlumočení v cizině, provázanost s firmami (firmy si často neuvědomují, 

že pro ně tlumočníci mohou být prospěšní, a raději dávají přednost komunikace ve špatné angličtině) 

Určitě by se nemělo zapomenout na předměty zaměřené na cizí jazyk, ale vycházející z praxe tlumočníků - 

nějaké užitečné fráze, slovní zásoba z často opakujících se oblastí, opakování slovní zásoby použité během hodin 

tlumočení, debaty o současném dění v dané zemi. Při hodinách tlumočení se tím akorát ztrácí čas a není to 

efektivní, protože studenti stejně myslí na tlumočení a slovíčka ani fakta si neuloží do paměti na dlouho. Mohl 

by být třeba semestrální projekt - odevzdat do určitého data nahrávku/y vlastního tlumočení (doma/ve škole) 

vyučujícímu a dostat zpět komplexní a rozsáhlejší zpětnou vazbu s doporučeními. Simulovat během výuky více 

to, jak pak tlumočení vlastně vypadá. Dříve než v druháku na mgr. Určitě pomoci zajistit víc praxe, organizovat 

více exkurzí nebo jít a nějakou tlumočenou akci a tlumočení následně rozebrat... 

více hodin praktického tlumočení; nepředpokládat v prvním ročníku bakaláře, že všechny jazyky vyučované na 

ÚTRL mají studenti zvládnuté stejně jako angličtinu a přizpůsobit tomu nabídku předmětů; více předmětů 

zaměřených na rozšiřování slovní zásoby v různých odborných oblastech 

více hodin s rodilým mluvčím, témata zkoušek na aj předem známá, úvody do politické scény ve studovaných 

zemích 

Vice kurzu s rodilymi mluvcimi, mene teorie 

více kurzů v zahraničí, více spolupráce s univerzitami. Velmi málo hodin tlumočení v porovnání s ostatními 

univerzitami.. Více rodilých mluvčích (pokud veškeré tlumočení odmluví 1! rodilý mluvčí, jeho nahrávky se 

recyklují atd, tak je pak snadnější ho tlumočit a v reálu poněkud jiné...) systém s týdenní tématickou přípravou 

mi vyhovoval, ale tlumočit pořád ekologii, životní prostředí atd byla nuda. Měly by se ve výuce používat více 

autentické nahrávky třeba ze zasedání EU, protože jsou úplně o něčem jiném... Velkým přínosem by byl kurz 

tlumočnické notace již v bakalářském studiu a více se jí věnovat... 

Více praktické výuky ST, případně zařazení praktických tlumočnických předmětů dříve nebo s vyšší hodinovou 

dotací už na bakalářském stupni 

Více praktického tréninku konsekutivy a především v kabinách 

více prakticky zaměřených předmětů 

Více vyučujících cizinců, kteří by vyučovali v cizím jazyce a zároveň byli odborníky na danou tématiku. 

Výuka rodilými mluvčími v předmětech týkajících se cílového jazyka. 

Z mého pohledu nejdůležitějším návrhem je věnovat co nejvíce hodin výuky praktickému tlumočení (již od 

bakalářského studia) a zároveň více studenty motivovat k samostatnému tlumočení - mám pocit, že jsem nebyla 

nikdy příliš informována o možnostech využití samostudia, o vhodném režimu, který si při něm nastavit... 

Zapojit více praxe 

Zavést povinné studijní pobyty v zahraničí - a to v obou zemích, studuje-li dotyčný na ÚTRL jazyky dva. Ideální 

by bylo zakomponovat tyto studijní pobyty do plánu studia, aby ti, kteří do zahraničí vyjedou nemuseli studium 

prodlužovat. Uvítala bych také více předmětů v cizím jazyce a větší kreditovou dotaci za jednotlivé povinné a 

povinně volitelné předměty. Studenti se dvěma obory na ÚTRL nemohou získat dostatek kreditů z povinných a 

povinně volitelných předmětů, a tak musí hloupě svou energii vkládat do leckdy nedůležitých volitelných 

předmětů, jen aby měli dostatek kreditů. Také bych uvítala lepší informavost, co se organizace studia týče. 

Například před ukončením bakalářského studia nám studentům vůbec nebylo jasné, jak postupovat ohledně 

klauzurní práce. Je povinná, či nikoliv? Kolik kreditů za ni dostaneme? Což je mimochodem další 

nespravedlnost - klauzurní práce je hodnocena jen zápočtově - takže za ni není ani známka a kreditové 

ohodnocení - dva - je směšné. 

 

  



 

Příloha 2 

Fragebogen für Masterstudierende des Dolmetschens am ITAT 

(Dotazník pro magisterkské studenty tlumočení na ITAT) 

 
Liebe Studierende des Masterstudiums Dolmetschen, 

im Rahmen meiner Masterarbeit an der Karlsuniversität in Prag führe ich eine Erhebung zum Vergleich der 

Ausbildungsmöglichkeiten von Laut- und GebärgensprachendolmetscherInnen in Österreich und Tschechien 

durch. Mit dieser Untersuchung möchte ich aus erster Hand erfahren, wie du das Studium am ITAT empfindest 

und welche Erfahrungen du gemacht hast. 

Die erhobenen Daten werden selbstverständlich anonym und vertraulich behandelt. Ich wäre Dir sehr dankbar, 

wenn Du den Fragebogen bis zum 25. Juni 2015 beantworten könntest. 

Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa 15 Minuten in Anspruch nehmen. Bei Rückfragen stehe ich Dir gerne 

unter folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung: janapetrdlikova@seznam.cz 

Vielen Dank für Deine Mitarbeit 

 

(Milé studentky, milí studenti, 

v rámci své diplomové práce na Univerzitě Karlově v Praze provádím průzkum pro porovnání možností vzdělávání 

tlumočníků mluvenýcha znkových jazyků.v Rakousku a v České republice. V tomto průzkumu bych chtěla zjistit, 

jak vnímáš studium na ITAT a jaké s ním máš zkušenosti. 

Získaná data budou samozřejmě zpracována anonymně a důvěrně. Byla bych ti velice vděčná, kdybys dotazník 

vyplnil/a do 25. června 2015. 

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 15 minut. Budeš-li mít jakýkoli dotaz, můžeš se na mě obrátit přes e-mail 

janapetrdlikova@seznam.cz. 

Děkuji za spolupráci) 

 

Odpovědi respondentů 

1. Alter (Věk): 

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla). 

Odpověď Počet Lokálně % 

25 8 30,77 % 

24 4 15,38 % 

23 4 15,38 % 

26 4 15,38 % 

22 3 11,54 % 

27 2 7,69 % 

29 1 3,85 % 

 

2. Geschlecht (Pohlaví): 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Odpověď Počet Lokálně % 

weiblich (žena) 22 84,62 % 

männlich (muž) 4 15,38 % 

mailto:janapetrdlikova@seznam.cz
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3. Welchen Schwerpunktbereich studierst du am ITAT? (Jaké zaměření na ITAT studuješ?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet 
Lokálně 

% 
  

Konferenzdolmetschen (Konferenční tlumočení) 10 38,46 %   

Gesprächs- und Verhandlungsdolmetschen (Doprovodné tlumočení) 10 38,46 %   

Gebärdensprachdolmetschen (Tlumočnictví znakového jazyka) 6 23,08 %   

Dolmetschen und Übersetzen mit einer Fremdsprache (Tlumočení a překladatelství 

s jedním cizím jazykem) 
6 23,08 %   

Ich habe zuerst ÖGS/EN gemacht. Dieses Studium habe ich allerdings geschmissen. 

Dann habe ich ein individuelles Masterstudium angefangen - EN/DE dol/üb mit 

Schwepunkt auf Gesprächs und Verhandlungsdolmetschen. (Nejprve jsem studovala 

ÖGS/EN. Tohoto studia jsem ale zanechala. Pak jsem začala individuální magisterské 

studiu – EN/DE tlumočnictví/překladatelství se zaměřením na doprovodné tlumočení) 

 

1 3,85 %   

(bereits abgeschlossen) (Již ukončeno) 1 3,85 %   

Individueller Master D&Ü mit Englisch als Fremdsprache (Weil mit ÖGS geht Ü nicht) 

(Individuální magisterské studium s angličtinou jako cizím jazykem, protože s ÖGS nelze 

studovat překladatelství) 

1 3,85 %   

 

4. Welche Sprachen studierst du im Masterstudium am ITAT? (Jaké jazyky v magisterském 

studiu na ITAT studuješ?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet Lokálně %   

Englisch (Angličtina) 15 57,69 %   

Deutsch (Němčina) 10 38,46 %   

Französisch (Francouzština) 7 26,92 %   

Italienisch (Italština) 5 19,23 %   

Österreichische Gebärdensprache (Rakouský znakový jazyk) 5 19,23 %   

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (Bosenština/chorvatština/srbština) 4 15,38 %   

Slowenisch (Slovinština) 3 11,54 %   

Spanisch (Španělština) 3 11,54 %   

Russisch (Ruština) 2 7,69 %   

Österreichische Gebärgensprache (Rakouský znakový jazyk) 1 3,85 %   

Arabisch (Arabština) 1 3,85 %   

 

5. Was ist deine Mutter-/Bildungssprache? (Jaký je tvůj mateřský jazyk?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet Lokálně % 



 

Deutsch 22 84,62 % 

Italienisch 2 7,69 % 

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch 1 3,85 % 

Russisch 1 3,85 % 

Slowenisch 1 3,85 % 

 

6. Welches Bachelorstudium hast du abgeschlossen? (Jaké bakalářské studium/studia jsi 

absolvoval/a?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet 
Lokálně 

% 
  

Transkulturelle Kommunikation an der Uni Graz (Mezikulturní komunikace na Uni 

Graz) 
23 88,46 %   

Fremdsprachenkorrespondent, Italien (Cizojazyčný korespondent, Itálie) 1 3,85 %   

Triest, Transkulturelle Kommunikation (Trieste, Mezikulturní komunikace) 1 3,85 %   

Interlinguale Studien-Deutsch in Slowenien (Mezijazyková studia –německy ve 

Slovinsku) 
1 3,85 %   

 

7. Wann hast du mit dem Masterstudium am ITAT begonnen? (Kdy jsi začal/a studovat 

v magisterském studiu na ITAT) 

Bitte Jahr und Semester des Studienbeginns angeben. (Uveď prosím rok a semester začátku studia.) 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Počet 
Lokálně 

% 

Wintersemester 2013 2 7,69 % 

Wintersemester 2014 2 7,69 % 

2014 2 7,69 % 

WS 2011 2 7,69 % 

2013 2 7,69 % 

WS 2014 1 3,85 % 

Sommersemester 2015 1 3,85 % 

WS 2012 1 3,85 % 

Wintersemester 2011/12 1 3,85 % 

2014, Wintersemester 1 3,85 % 

Wintersemester 2012 

WS 2013 

2014, Sommersemester 

2009 WS 

11 42,3 % 



 

Sommersemester 2014 

WS2013 

SS 2015 

2011 WS 

2015 

Wintersemester 2010 (abgeschlossen 

Sommersemester 2013) 

2014 im Wintersemester 

   

 

Nur für diejenigen, die den BA am ITAT gemacht haben. (Jen pro ty, kteří absolvovali bakalářské studium na 

ITAT) 

8. Wie hast du dich auf das Bachelorstudium am ITAT vorbereitet? (Jak ses připravoval/a na 

bakalářské studium na ITAT?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet 
Lokálně 

% 

Ich habe mich nicht vorbereitet (nepřipravoval/a jsem se) 14 53,85 % 

Alleine zu Hause (samostatná příprava doma) 7 26,92 % 

Alleine im Ausland (samostatná příprava v zahraničí) 4 15,38 % 

Ein kostenpflichtiger Sprachkurs (placený jazykový kurz) 2 7,69 % 

ich habe nicht den BA am ITAT absolviert (neabsolvovala jsem Bc. 

studium na ITAT) 
1 3,85 % 

Sprachen in der Schule gehabt (Učila jsem se jazyky ve škole.) 1 3,85 % 

kostenpflichtiger Spanisch-Grundkurs im 1. Semester des BA-

Studiums, aber der Kursbeitrag wurde mir von der Uni 

rückerstattet. Daher weiß ich nicht, in welche Kategorie das fallen 

würde. (Placený základní kurz Španělštiny v 1. Semestru Bc. studia, 

ale kurzovné mi bylo univerzitou probplaceno, Proto nevím, do jaké 

kategorieb by to patřilo.) 

1 3,85 % 

Bilingual aufgewachsen (Vyrůstala jsem bilingválně) 1 3,85 % 

ich habe nich Ba am ITAT gemacht (Nedělala jsem bakaláře na 

ITAT) 
1 3,85 % 

 

Nur für diejenigen, die den BA am ITAT gemacht haben. (Pouze pro ty, kdo absolvovali bakalářské studium na 

ITAT) 

 

9. Auf welchem Niveau hast du vor dem BA-Studium deine Fremdsprachen beherrscht? (Na 

jaké úrovni jsi přibližně ovládal/a cizí jazyk před začátkem bakalářského studia?) 

Bitte alle Sprachen angeben. Z.B.: (Uveď prosím všechny jazyky. Např.:) 

Deutsch – Muttersprache (Němčina – mateřština) 

Italienisch - A1 (Italština A1) 

ÖGS - 0 (keine Vorkentnisse) (ÖGS – 0 (žádné předchozí znalosti) 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

- 



 

D-Muttersprache BKS-Muttersprache Englisch_B2 

D-Muttersprache E-C1 ÖGS-A1 

Deutsch Muttersprache F C1 (Schule) ÖGS 0 

Deutsch - Muttersprache Englisch - B2 Arabisch 0 

Deutsch - Muttersprache Englisch - B2 ÖGS - 0 (keine Vorkentnisse) 

Deutsch - Muttersprache Englisch - B2 Französisch - B1 Ungarisch - 0 

Deutsch - Muttersprache Englisch - B2 ÖGS - Keine Vorkenntnisse 

Deutsch - Muttersprache Englisch - B2 Spanisch - keine Vorkenntnisse 

Deutsch - Muttersprache Englisch - C1 Französisch B2 

Deutsch - Muttersprache Englisch - Maturaniveau ÖGS - keine Vorkenntnisse 

Deutsch - Muttersprache Italienisch - B2/C1 ÖGS - 0 (keine Vorkenntnisse - italienische Gebärdensprache A1) 

Deutsch - Muttersprache Englisch - C1 ÖGS - A1 

Deutsch - Muttersprache - C2 Englisch - Fremdsprache B1/B2 Französisch - Fremdsprache - B2/C1 

Deutsch - Muttersprache, Italienisch - A1 - Slowenisch - CA. A2 

Deutsch Muttersprache Englisch B2 Französisch B2 

Deutsch-Muttersprache Italienisch - B1 Slowenisch-0 

Deutsch: Muttersprache Italienisch: B1 B/K/S: keine Vorkenntnisse 

Deutsch: Muttersprache, Englisch: B2, Spanisch: keine Vorkenntnisse 

Italienisch B2 Englisch C1 

Russisch - erst im BA-Studium begonnen BKS - zweite Muttersprache  

Russisch - Muttersprache, Deutsch - B2 

Spanisch - A2 Französisch A2 

 

10. Wie hast du dich auf das Masterstudium am ITAT vorbereitet? (Jak ses připravoval/a na 

magisterské studium na ITAT?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet Lokálně %   

Im Rahmen des Bachelorstudium (V rámci bakalářského studia) 22 84,62 %   

Alleine im Ausland (Samostatná příprava v zahraničí) 7 26,92 %   

Ich habe mich nicht vorbereitet (Nepřipravoval/a jsem se) 5 19,23 %   

Alleine zu Hause (Samostatná příprava doma) 4 15,38 %   

Bilingual aufgewachsen (Vyrůstala jsem bilingválně) 1 3,85 %   

 

11. Welche Lehrveranstaltungen sind für dich nützlich? Warum? (Jaké vyučovací předměty jsou 

pro Tebe přínosné? Proč?) 

Bitte konkrete Lehrveranstaltungen angeben und erklären, wie sie nützlich sind. (Uveď prosím 

konkrétní předměty a popiš, proč jsou pro Tebe přínosné.) 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

ADT - zum Üben der verschiedenen 

Dolmetschtechniken und Notizentechnik 

Berufskunde und Notozentechnik - gute und wichtige 

Vorbereitung für später im MA (vielleich schon 

etwas früher im BA anbieten) 

ATT (Analýza a technika tlumočení) - k procvičování 

různých tlumočnických technik a technik 

tlumočnického zápisu, Berufskunde a tlumočnická 

notace - dobrá a důležitá příprava pro další 

magisterské studium (možná by bylo dobré nabídnout 

o něco dříve v bakalářském programu) 

ADT (Grundkompetenzen erwerben, simultan und 

konsekutiv, Notizentechnik, sprachliche 

ATT (získání základních dovedností, simultánní 

a konsekutivní tlumočení, tlumočnická notace, rozvoj 



 

Entwicklung) Modul Gesprächs- und 

Verhandlungsdolmetschen (Dolmetschkompeenzen 

erweitern, s.o., verschiede Settings kennen lernen) 

Berufskunde Dolmetschen (Informationen die für den 

Dolmetschalltag relevant sind) 

jazykových dovedností). Modul Doprovodné 

tlumočení (rozšiřování tlumočnických dovedností, viz 

výše, seznámení se s různými situacemi), berufskunde 

pro tlumočníky (informace, které jsou relevantní pro 

každodenní život tlumočníka) 

ADT Englisch/ADT Französisch: zahlreiche 

Übungen im Simultan- und Konsekutivdolmetschen 

sowohl Muttersprache > Fremdsprache als auch 

umgekehrt, detailliertes Feedback. Notizentechnik: 

erlernen der Grundtechniken des Notierens 

ATT angličtina/ ATT francouzština, mnohá cvičení 

v simultánním a konsekutivním tlumočení, a to jak 

z mateřštiny do cizího jazyka tak opačně, podrobná 

zpětná vazba.  Tlumočnická notace: osvojení si 

základních technik notace 

alle Dolmetschlehrveranstaltungen (also Analyse und 

Dolmetschtechniken und die Module in Konferenz- 

und Kommunaldolmetschen), weil man dabei 

Dolmetschtechniken erlernt und sie üben kann; die 

LV "Berufskunde", weil man nützliche Dinge über 

seinen zukünftigen Beruf lernt (z.B. wie erstellt man 

ein Angebot, eine Honorarnote....) 

Všechny tlumočnické předměty (tedy analýza 

a technika tlumočení a moduly konferenčního 

a komunitního tlumočení), protože si přitom člověk 

osvojuje tlumočnické techniky a může je procvičovat. 

Předmět berufskunde, protože se v něm člověk naučí 

důležité věci o svém budoucím povolání (např. jak 

vytvořit nabídku, výši honoráře...)  

Alle Dolmetschmodule, weil man viele Echt-

Situationen nach spielt und man sich viele Strategien 

in sicherem Rahmen aneignen kann 

Všechny tlumočnické moduly, protože se v nich 

simulují reálné situace a člověk si tak může osvojit 

různé strategie v bezpečném prostředí. 

Analyse und Dolmetschtechniken, die jeweiligen 

Module (Konferenzdolmetschen, 

Verhandlungsdolmetschen), etc. Seminare eher 

weniger, die STEOP-Veranstaltungen auch weniger, 

berufskunde sehr hilfreich 

Analýza a technika tlumočení, jednotlivé moduly 

(konferenční tlumočení, doprovodné tlumočení), atd. 

Semináře spíše méně, předměty STEOP také méně, 

předmět berufskunde byl velice užitečný.  

Analyse- und Dolmetschtechniken sowie Analyse- 

und Übersetzungstechniken weil man dort auf die 

Module vorbereitet wird, die man später besucht. 

Wichtig sind auch die Fächer Berufskunde für 

Übersetzer/Dolmetscher. Dort erfährt man nützliche 

Informationen wo und wie man sich für eine Arbeit 

bewerben kann, wie die Aktuelle Lage auf dem 

Markt aussieht... 

Analýza a technika tlumočení, analýza a technika 

překladu, protože se v nich člověk připravuje na 

moduly, které bude později navštěvovat. Důležité jsou 

i předměty berufskunde pro tlumočníky/překladatele. 

Tam se člověk dozví užitečné informace o tom, kde 

a jak se lze ucházet o práci, jak vypadá aktuální 

situace na trhu... 

Analyse- und Dolmetschtechniken: Weil sie die 

Grundkenntnisse der Dolmetschtätigkeit sehr gut 

näher bringen. Notizentechnik: ohne das geht nichts 

beim Dolmetschen. Analyse- und 

Übersetzungtechniken: Diese Lehrveranstaltung 

zwingt Dolmetscherinnen dazu sich Zeit zu nehmen 

und den richtigen Ausdruck zu finden und 

womöglich sich nicht gleich mit der erst- oder zweit 

oder drittbesten Lösung zufrieden zu geben. Diese 

LV holt einen auf die Erde runter.  

Analýza a technika tlumočení: Protože jsou zde 

dobře zprostředkovány základní znalosti o činnostech 

tlumočníka. Tlumočnická notace: bez toho nejde 

v tlumočení nic. Analýza a technika překladu: Tento 

předmět nutí tlumočníky k tomu, aby věnovali 

dostatečný čas výběru správného výrazu, a pokud 

možno se nespokojili s prvním, druhým nebo třetím 

nejlepším řešením. Tento předmět studenty vrací zpět 

na zem.  

Verhandlungsdolmetschen: Lehrt einen, dass soziale 

Kompetenz sehr wichtig ist beim Dolmetschen, dass 

Emotionen einen ins Wanken bringen können, wenn 

man nicht gelernt hat mit ihnen umzugehen. 

Konferenzdolmetschen: Weil dies eine Notwenigkeit 

am Markt in Österreich ist und man Genauigkeit 

lernt. 

Doprovodné tlumočení: naučí, že sociální dovednosti 

jsou při tlumočení velmi důležité, že emoce mohou 

tlumočníka znejistit, pokud se nenaučil s nimi 

správně zacházet. Konferenční tlumočení: protože to 

je na rakouském trhu nutnost a člověk se učí 

přesnosti. 

Berufskunde Berufskunde 

Berufskunde Dolmetschen - um einen Überblick über 

die berufliche Situation zu bekommen 

Notizentechnik - selbsterklärend: um, im 

Konsekutivdolmetschen nicht völlig zu versagen; es 

müsste sogar evtl. mehr Übungseinheiten geben Die 

"Dolmetsch-Fächer" sind in unterschiedlichem Maße 

nützlich - kommt auch oder vor allem auf die 

Vortragenden/DolmetscherInnen an 

Berufskunde pro tlumočníky - k získání přehledu 

o profesní situaci, tlumočnická notace - z jasného 

důvodu: aby při konsekutivním tlumočení nedošlo 

k naprostému výpadku, tento předmět by měl mít 

vyšší hodinovou dotaci. Tlumočnické předměty jsou 

v různé míře užitečné - záleží také, nebo především, 

na přednášejícím/tlumočníkovi. 



 

Berufskunde, Notizentechnik und alle 

Dolmetschmodule (MA-Studium), Translatorische 

Basiskompetenz sowie alle Sprache und Kultur-

Module (BA-Studium) 

Berufskunde,, tlumočnická notace a všechny 

tlumočnické moduly (v Mgr. studiu), základní 

dovednosti translace a všechny jazykové a kulturní 

moduly (v Bc. studiu). 

Die LV wo wir Simultan- oder 

Konsekutivdolmetschen ueben, weil ich es 

schwieriger finde, zu Hause solche Techniken zu 

ueben, (ich habe z. B. keine Kabine fuer Simultand. 

zur Verfuegung, und ich habe weniger 

Konzentration). Und sie entsprechen konkret was 

man bei einer Arbeitssituation macht. 

Ty předměty, ve kterých trénujeme simultánní nebo 

konsekutivní tlumočení, protože je těžké tyto techniky 

trénovat doma, (doma např. nemám kabinu na 

simultánní tlumočení a také se méně soustředím). 

Také konkrétně odpovídají postupům v pracovní 

situaci. 

Die Übersetzungsmodule, weil ich dadurch wirklich 

lerne, worauf es beim Übersetzen ankommt und auch 

die Dolmetschmodule, weil man hier sehr gut an die 

Realität des Dolmetschens herangeführt wird. 

Překladatelské moduly, protože se v nich opravdu 

učím, o co v překládání jde, a také tlumočnické 

moduly, protože dobře zprostředkovávají realitu 

tlumočení. 

Dolmetschübungen Nácvik tlumočení 

Eigentlich finde ich fast alle Dolmetsch-LVs 

nützlich, in denen geübt wird: 

Kommunaldolmetschen Englisch (nützlich, weil viel 

Übung) Kommunaldolmetschen Spanisch Analyse- 

und Dolmetschtechniken 

V podstatě jsou pro mě užitečné všechny předměty, ve 

kterých se procvičuje. Komunitní tlumočení 

angličtina (užitečné, protože se zde hodně 

procvičuje) komunitní tlumočení španělština, analýza 

a technika tlumočení. 

Englisch Konferenzdolmetschen Beginners, 

konsekutiv - da ich noch nicht 

Kommunaldolmetschen besuchen konnte, kann ich 

hier konsekutiv dolmetschen üben. ÖGS - 

Kommunaldolmetschen, durch Rollenspiele komme 

ich viel zum üben, allerdings wäre noch mehr besser 

Konferenční tlumočení pro začátečníky angličtina, 

konsekutivní tlumočení - protože jsem ještě nemohla 

navštěvovat kurzy komunitního tlumočení, mohla 

jsem zde trénovat konsekutivní tlumočení. ÖGS - 

komunitní tlumočení, díky simulačním hrám mohu 

hodně trénovat, ale bylo by lepší, kdyby tréninku bylo 

ještě víc. 

Gesamten Konferenzdolmetschmodule weil sie 

Übungsmöglichkeiten zum Dolmetschen bieten mit 

Feedback von Fachpersonen. Die Vorlesungen 

Notizentechnik (weil bis dato komplett unbekannt) 

und Berufskunde (ermöglicht Einblick in Berufswelt) 

als auch die ADT Kurse weil 

Vorbereitungsmöglichkeit für Module (z.B. 

Schnupperstunde in Dolmetschkabine und 

Ausarbeitung der Notizentechnikgrundlagen). 

Všechny moduly konferenčního tlumočení, protože je 

to dobrá možnost trénovat tlumočení se zpětnou 

vazbou od odborníků. Přednášky tlumočnické notace 

(protože do té doby to pro mě bylo něco naprosto 

neznámého) a berufskunde (umožňuje vhled do 

profesního světa), zároveň také kurzy ATT, protože to 

je dobrá příprava na moduly (např. úvodní 

ochutnávková hodina v tlumočnické kabině 

a vypracování základů tlumočnické notace). 

Language and Culture, vermitteln das Werkezug 

Berufskunde - gibt Einblick in die Arbetisrealität, die 

einen erwartet 

Jazyk a kultura, zprostředkovávají nástroj, 

berufskunde - vhled do pracovní reality, která 

člověka čeká. 

Lehrveranstaltungen mit viel Praxisbezug (z.B. mit 

eingeladenen Gästen, die helfen, 

Dolmetschsituationen realistisch zu simulieren) -> 

bringt Abwechslung und erlaubt realitätsnahe Übung 

Praktické předměty (např. s pozvanými hosty, kteří 

pomáhají realisticky simulovat různé situace) -> 

obměna a cvičení blízké realitě. 

Module Konferenzdolmetschen (weil: praxisnahe) 

und VO Berufskunde (weil: praxisrelevant) 

Moduly konferenčního tlumočení (protože jsou 

praktické) a přednáška berufskunde (protože je 

relevantní pro praxi) 

Notiztechniken (sollte bereits im BA angeboten 

werden) Berufskunde für Dolmetscher (äußerst 

interessante Vorträge aus dem Alltag von 

Dolmetschern) 

Tlumočnická notace (měla by být nabízena už 

v bakalářském studiu), berufskunde pro tlumočníky 

(velice zajímavé přednášky ze života tlumočníků). 

Sämtliche Module, da man dort viel verschiedenes 

und realistisches ausprobieren kann. 

Veškeré moduly, protože je tam možné si vyzkoušet 

mnoho různých realistických situací. 

Verhandlungsdolmetschen - Frau Mag. Glatzhofer - 

extrem kompetent, ehrlich, fair, hat eine Ahnung 

wovon sie spricht, kommt aus der Arbeitswelt, gibt 

reale Beispiele. Notitztechnik - sollte schon im BA 

kommen 

Doprovodné tlumočení s paní Mag. Glatzhofer - je 

extrémně kompetentní, upřímná, spravedlivá, ví, 

o čem mluví, je z praxe, dává reálné příklady. 

Tlumočnická notace - měla by být už v bakalářském 

studiu. 

Verhandlungsdolmetschen - sehr nützlich, "echte" 

Situationen durchspielen, nützliches Feedback 

Doprovodné tlumočení - velice přínosné, hraní 

"opravdových" situací, užitečná zpětná vazba, 



 

Gesprächsdolmetschen für Übersetzer - Situationen 

durchspielen ADT - nützlich, Konferenzphrasen 

doprovodné tlumočení pro překladatele - simulování 

situací, ATT - užitečné, konferenční fráze 

Verhandlungsdolmetschen (bei Frau 

Glatzhofer!!!!!!!!) Kurse sollten IMMER von 

Personen gehalten werden die tatsächlich im 

Arbeitsleben stehen! Außerdem sollten sie dann nur 

das Unterrichten was sie selber tun (Bsp Stachl-Peier 

- eigentlich Übersetzerin unterrichtet aber 

Dolmetschen! - INDUSKUTABEL!!!) 

Kommunaldolmetschen bei Frau Pöllerbauer - s.o. 

Notiztechnik!!! - müsste nur schon im BA kommen 

(bevor man sich eine falsche Notierweise aneignet!!!) 

Doprovodné tlumočení (u paní Glatzhofer!!!!!!!) 

Kurzy by VŽDY měly být vedeny osobami z praxe. 

Mimoto by pak měly vyučovat jen to, co samy dělají 

(např. paní Stachl-Pier je překladatelka a vyučuje 

tlumočení! - INDUSKUTABILNÍ!!!) Komunitní 

tlumočení u paní Pöllabauer - viz výše Tlumočnická 

notace!!! - měla by být vyučována už v bakalářském 

programu, než si člověk osvojí nesprávný způsob 

zápisu!!!) 

Verhandlungsdolmetschen, Gesprächsdolmetschen, 

Konferenzdolmetschen, weil man in diesen 

Lehrveranstaltungen sich für die reale 

Arbeitsaufträge vorbereitet. 

Doprovodné tlumočení, tlumočení znakového jazyka, 

konferenční tlumočení, protože v rámci těchto 

předmětů se člověk připravuje na reálnou práci. 

12. Welche Zusatzangebote z.B. Mock conferences, Gastvorträge, Lehrausgänge sind für dich 

nützlich? Warum? (Jaké nabídky navíc, např. Mock konference, přednášky hostů, exkurze jsou 

pro tebe užitečné? Proč?) 

Bitte konkrete Veranstaltungen angeben und erklären, wie sie nützlich sind. (Uveď prosím konkrétní 

předměty a vysvětli, čím jsou užitečné.) 

 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

ADT "Elternsprechtag" - weil eine fast reale 

Situation nachgestellt wird, gute Vorbereitung und 

Übung für später 

ATT "rodičovská schůzka" - protože je zde 

představována skoro reálná situace, dobrá příprava 

a nácvik na později. 

Bei dem Fach Berufskunde für 

Übersetzer/Dolmetscher lädt der Professor Leute aus 

den Bereichen ein, die dort wirklich arbeiten und sie 

uns zusätzliche Informationen geben können. 

V rámci předmětu Berufskunde pro 

překladatele/tlumočníky zve profesor lidi z různých 

oblastí, ve kterých opravdu pracují, a mohou tak 

poskytnout další informace.  

Eigentlich alle - jede Praxiserfahrung ist irrsinnig 

nützlich 

V podstatě všechny - každá zkušenost z praxe je 

nesmírně důležitá. 

Gastvortäge, da echte Vorträge Přednášky hostujících přednášejících, protože to jsou 

pravé přednášky. 

Gastvorträge nützlich weil Einstellung auf andere 

Sprecher als die bekannten vom Istitut und Einblick 

in real-life Situation. 

Přednášky hostujících přednášejících jsou užitečné, 

protože si člověk musí zvyknout na jiné řečníky než 

na ty známé z institutu. Také poskytují vhled do 

reálné situace. 

Gastvorträge sind sehr hilfreich, um dolmetschen zu 

üben. 

Přednášky hostujících přednášejících jsou užitečné 

při nácviku tlumočení. 

Hatte ich bis jetzt noch keine, bei denen ich 

gedolmetscht habe. Außerdem zielen diese meist auf 

Konferenzdolmetschen ab, was nicht mein Fokus ist 

Doteď jsem neabsolvovala žádné, u kterých bych 

tlumočila. Mimoto se tyto akce většinou týkají 

konferenčního tlumočení, na které se nezaměřuji. 

In ÖGS ADT 1 haben wir einmal eine 

Winter/Weihnachtsmarkt-Stadtführung gemacht - das 

war gut für die Auffrischung der Vokabeln, aber auch 

dafür, dass man beispielsweise mal in Bewegung 

dolmetschen musste (oder "Gehörlose" mit 

Handschuhen verstehen musste) 

V ÖGS v rámci ATT1 jsme jednou dělali prohlídku po 

zimním/vánočním městě. Bylo to dobré pro oživení 

slovní zásoby, ale také proto, že jsme najednou 

museli tlumočit za pohybu (nebo rozumět 

"neslyšícím" v rukavicích). 

Lehrausgang zur Firma Knapp (interessant, 

Fixanstellungen zu sehen) Vortrag zum Thema 

"Dolmetschen in der Psychotherapie" 

Exkurze k firmě Knapp (zajímavé vidět pevné 

ustanovení). Přednáška k tématu "tlumočení 

v psychoterapii". 

Lehrausgänge in "echte" Firmen, also nicht simulierte 

Situationen, sind sehr hilfreich, weil man die 

Alltagsherausforderungen und -anforderungen von 

Dolmetscherinnen besser einzuschätzen lernt. 

Exkurze do „opravdových“ firem, tedy nesimulované 

situace, jsou velice užitečné, protože se člověk naučí 

mnohem lépe odhadnout různé výzvy a nároky na 

tlumočníky. Konference, mock konference nebo 



 

Konferenzen, Mock-Konferenzen, oder jegliche Art 

von Dolmetschtraining oder Lehrausgänge, bei denen 

echtes Publikum, das auf die Dolmetschung wirklich 

angewiesen ist, ist extrem hilf- und lehrreich im 

Lernprozess. Man MUSS dolmetschen oder 

irgendetwas sagen, sonst versteht mein Publikum 

wirklich nicht. 

jakýkoli druh tlumočnického tréninku nebo exkurze, 

u kterých je pravé publikum, které je skutečně 

odkázáno na tlumočení. Je to velice užitečné 

a poučné v učebním procesu. Člověk MUSÍ tlumočit 

nebo něco říct, jinak publikum opravdu nerozumí. 

Lehrausgänge in das Land meiner Fremdsprache sind 

sehr nützlich, aber auch Gastvorträge... 

Exkurze do země mého cizího jazyka jsou velice 

užitečné, ale také přednášky hostů. 

Mock Conferences - viel Möglichkeit zu Üben 

Gastvorträge zu interessanten Themen, auch mit 

Möglichkeit zu Dolmetschen 

Mock konference - mnoho možností ke cvičení, 

přednášky hostů k zajímavým tématům, také 

s možností tlumočení. 

Mock Conferences + Gastvorträge (weil: gute 

Vorbereitung meist möglich und solche Themen auf 

im echten Berufsleben vorkommen können) 

Mock konference + přednášky hostů (protože je 

většinou možná dobrá příprava a takováto témata se 

mohou objevit i v praxi). 

Mock Conferences geben einen Eindruck davon, wie 

eine "echte" Konferenz mit Dolmetscheinsatz 

aubläuft. 

Na mock konferencích získá člověk představu o tom, 

jak "opravdová" tlumočená konference probíhá.  

Mock Conferences nicht so sehr da es ja trotzdem 

nicht die Realität wiederspiegelt Echte Konferenzen - 

total (mit Frau Glatzhofer) - man bekommt einen 

ersten Eindruckt von der realen Arbeitswelt Besuch 

bei Gericht (inkl. Honorarnote) - wäre wirklich 

wünschenswert gewesen.... !!! 

Mock konference ne tak moc, protože přece jen zcela 

neodpovídají realitě. Opravdové konference – 

naprosto užitečné (u paní Glatzhofer) - člověk získá 

povědomí o reálném pracovním světě. Návštěva 

u soudu (včetně stanovení honoráře) - by bývalo bylo 

opravdu přínosné…!!! 

Mock Conferences waren ganz zu Beginn nützlich 

um das Arbeiten mit Kabinenpartnern und in einer 

Stresssituation kennenzulernen. (1x reicht aber würde 

ich sagen). Dies trifft auch auf Lehrausgänge zu. 

Besonders nützlich - jedoch bis jetzt erst einmal 

gemacht - auch von Frau Glatzhofer!!! - dolmetschen 

bei realen Veranstaltungen. Hier kann dann wirklich 

in einer Situation gedolmetscht werden in der es auf 

etwas ankommt - jedoch mit dem "Sicherheitsnetz", 

dass einem die Professorin auffangen könnte sollte 

etwas komplett schief gehen!!!!! 

Na začátku byly velice přínosné mock konference, 

abychom se naučili spolupracovat s partnerem 

v kabině a ve stresové situaci (řekla bych ale, že 

jednou stačí). To samé platí i pro exkurze. Nesmírně 

užitečné - zatím jsem se však zúčastnila pouze jednou 

- také u paní Glatzhofer!!! - tlumočení na 

opravdových akcích. Zde se pak dá opravdu tlumočit 

v reálné situaci, ve které o něco jde. Ovšem studenti 

mají jakousi „záchrannou síť“ v podobě vyučujícího, 

který by mohl zasáhnout, kdyby se něco mělo úplně 

pokazit!!! 

Mock conferences weil wir die Moeglichkeit haben, 

eine echte Arbeitssituation zu simulieren 

Mock konference, protože máme možnost simulovat 

opravdové situace z praxe. 

mock conferences, Gastvorträge, Ausflüge: "echte" 

Situationen dolmetschen, Schwierigkeiten erkennen, 

Zeitplan einhalten, simultan und konsekutiv 

Techniken verfeinern 

mock konference, přednášky hostů, výlety: tlumočení 

opravdových situací, rozpoznání problémů, dodržení 

plánu, zdokonalování techniky konsekutivního 

a simultánního tlumočení. 

Mock Conferences: reale Situation wird nachgestellt, 

unterschiedliche Sprecher, Sprechstile und 

Sprechgeschwindigkeiten Gastvorträge: 

praktizierende Übersetzer und Dolmetscher berichten 

über verschiedenste Aspekte des Berufslebens und 

geben nützliche Tipps zu Arbeitsmöglichkeiten, 

Sprachkombinationen und die Nachfrage danach, 

Arbeitsalltag etc. 

Mock konference: simulují se reálné situace, jsou 

různí řečníci, řečnické styly a tempo řeči. Přednášky 

hostů: překladatelé a tlumočníci z praxe nás 

informují o různých aspektech profesního života 

a dávají užitečné tipy k pracovním možnostem, 

k jazykovým kombinacím a poptávce po nich, z praxe. 

mock conferences: weil man dabei in einem fast 

echten Setting dolmetscht und ein Gefühl dafür 

bekommt, wie eine echte Konferenz ablaufen könnte 

Study Visit in Brüssel: weil man sich ansehen kann, 

wie die Dolmetscher bei der EU arbeiten, und weil 

man auch selbst in der stummen Kabine dolmetschen 

kann Virtual Class mit dem Europäischen Parlament: 

weil man dabei einmal vor Publikum konsekutiv 

dolmetscht und nicht nur vor den Studienkollegen 

und dabei Feedback von Dolmetschern des EU 

Parlaments erhält. 

Mock konference: protože tlumočíme ve skoro reálné 

situaci a získáme představu o tom, jak by mohla 

probíhat reálná konference. Studijní návštěva 

v Bruselu: Protože jsme se mohli podívat, jak pracují 

tlumočníci pro EU a protože jsme sami mohli 

tlumočit v němé kabině. Virtuální hodina 

v evropském parlamentu: protože jsme tlumočili 

konsekutivně před publikem a nejen před spolužáky 

a dostali jsme zpětnou vazbu od tlumočníků 

z evropského parlamentu. 



 

MOCK-Konferenzen und Virtual classes, weil reale 

Situationen gut nachempfunden werden und 

Feedcack von praxisorientierten Experten gegeben 

wird. 

Mock konference a virtuální tlumočení, protože jsou 

velice blízké realitě a dostaneme zpětnou vazbu od 

odborníků. 

Mockconference und gastvortäge und Lehrausgänge Mock konference a přednášky hostů a exkurze. 

nachgestellte realitätsnahe Übungen Simulovaná cvičení přibližující se realitě. 

shcushcus ?? 

siehe oben (Frage 13), auch mock conferences und 

Ausflüge nützlich 

Viz výše (otázka 13), i mock konference a exkurze 

jsou užitečné. 

siehe vorherige Antwort Viz předchozí odpověď. 

 

 

13. Wie viel Prozent der Lehrveranstaltungen wird in deiner Fremdsprache/deinen 

Fremdsprachen von native speakers unterrichtet? (Kolik procent hodin týkajících se cílového 

jazyka je vyučováno rodilými mluvčími?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Odpověď Počet Lokálně %   

41-60% 10 38,46 %   

0-20% 7 26,92 %   

81-100% 5 19,23 %   

61-81% 3 11,54 %   

21-40% 1 3,85 %   

 

14. Inwieweit verläuft der Unterricht dieser Lehrveranstaltungen in der Fremdsprache? 

(Z kolika procent probíhá výuka těchto předmětů v cizím jazyce?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Odpověď Počet Lokálně % 

81-100% 9 34,62 % 

41-60% 8 30,77 % 

61-80% 5 19,23 % 

0-20% 2 7,69 % 

21-40% 2 7,69 % 

 

15. Sind alle deine KommilitonInnen Deutsche MuttersprachlerInnen? (Jsou všichni tvoji 

spolužáci rodilí mluvčí němčiny?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[Ja → otázka č. 20, Nein → otázka č. 18]. 

Odpověď Počet Lokálně %   

Nein (Ne) 24 92,31 %   

Ja (Ano) 2 7,69 %   

 

https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49501&akce=zobraz-vysledky#otz862944
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49501&akce=zobraz-vysledky#otz862941


 

16. Welche anderen Sprachen sind die Muttersprachen von deinen KommilitonInnen? (Jaké jiné 

jazyky jsou mateřskými jazyky tvých spolužáků?) 

Bitte die Sprachen angeben. (Uveď prosím jazyky.) 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď   

Italienisch   

Italienisch, Slowenisch, B/K/S, Russisch   

Italienisch, Kroatsich, Tsechisch,Slowenisch   

Italienisch, Albanisch, Französisch   

Italienisch Russisch Arabisch   

B/K/S, Italienisch, Slowenisch   

Englisch   

EN/BKS/Arabisch/SLO   

Italienisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Russisch   

Spanisch; im Englischmodul gab es auch ein paar Leute, die z.B. B/K/S oder 

Slowenisch als Muttersprache hatten 
  

B/K/S, Slowenisch, Französisch 

Slowenisch 

Arabisch 

Spanisch, BKS, Englisch... (alle Sprachen, die man bei uns an der Uni studieren 

kann) 

BKS, Italienisch, Slowenisch.. 

Französisch, Englisch, Slowenisch, Luxemburgisch, B/K/S, Arabisch, Italienisch, 

Türkisch 

Russisch 

BKS Englisch Italienisch Französisch 

Französisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Bosnisch, Englisch, Russisch 

F und It 

Russisch, BKS 

Slowenisch, Kroatisch 

BKS/EN/Arabisch/SLO 

Bosnisch, Ukrainisch, Russisch, Kroatisch, Spanisch, Slowenisch, Italienisch 

  

 

17. Profitierst du von der Mehrsprachigkeit und Multikulturalität beim Studium? D.h. triffst du 

anderssprachige KommilitonInnen zum Tandem? Helft ihr euch gegenseitig bei 

Gruppenaktivitäten und Korrekturen? Wie genau nutzt du die Mehrsprachigkeit beim 

Studium? (Přináší ti při studiu mnohojazyčnost a multikulturalita nějaký užitek? Tzn., scházíš se se 

spolužáky mluvícími jiným jazykem na tandem? Pomáháte si vzájemně při skupinových činnostech 

a korekturách? Jak přesně mnohojazyčnost využíváš?) 

Bitte kurz beschreiben. (Popiš prosím.) 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 



 

ab und zu hilft es, ja. Vor allem bei Gruppenarbeiten in 

Übersetzungskursen (Überarbeitung/Feedback von 

MuttersprachlerInnen) bzw. beim Feedback nach 

Dolmetschungen in die Fremdsprache 

Občas to pomáhá. Především při skupinových pracích 

v překladatelských kurzech (přepracování/zpětná vazba 

od rodilých mluvčích) resp. při poskytování zpětné 

vazby po přetlumočení do cizího jazyka.   

Eigentlich wenig, weil B=Englisch und keine 

Englischmuttersprachler. Ins Deutsche arbeite ich mit 

Deutsch-Muttersprachlern. 

Vlastně málo, protože můj jazyk B je angličtina a žádné 

rodilé mluvčí angličtiny nemáme. Do němčiny pracuji 

s rodilými mluvčími němčiny. 

Es ist schön, Kontakte zu Menschen anderer Kulturen 

zu haben. Aktiv nütze ich dieses Potenzial nicht. 

Je hezké být v kontaktu s lidmi z jiných kultur. Aktivně 

tento potenciál nevyužívám. 

Ich profitiere, weil da Menschen sind, die dir mit deiner 

Fremdsprache helfen können, wenn du nicht mehr 

weiter weißt. Auch im Tandem kann man das gut 

erleben, da man dort Individuelle Fragen stellen kann. 

Auch mit Korrekturen helfen wir uns, da jeder in seiner 

Sprache Muttersprachler ist. Bei dem Studium helfen 

wir uns so, dass wir die Texte lesen und korrigieren und 

das zusammen, dass man erkennt, wo die Fehler 

entstanden sind. 

Profituji z toho, protože tu máme lidi, kteří nám mohou 

pomoci s cizím jazykem, když už sami nevíme. Dobře se 

to dá zažít i při tandemu, protože je možné klást 

individuální otázky. Pomáháme si i v korekturách, 

protože každý je rodilý mluvčí svého jazyka. Při studiu 

si pomáháme tak, že společně čteme a opravujeme texty, 

pak poznáme, kde vznikla chyba. 

ja Ano. 

Ja - man kann sich austauschen und sich auch außerhalb 

der Uni gegenseitig helfen 

Ano - můžeme si vzájemně pomáhat, a to i mimo školu. 

Ja - sind Freunde geworden - Kaffee trinken auf 

Englisch 

Ano - stali se mými přáteli - chodíme spolu na kávu 

a bavíme se anglicky. 

Ja sehr. Treffe mich mit zwei Ungarisch-

Muttersprachlern regelmäßig zum Tandem und übe 

Sprechen, Vom-Blatt-Dolmetschen, Zusammenfassen 

etc.. Wir bessern dabei gegenseitig Aussprache, 

Grammatik- und Vokabelfehler aus und geben einander 

Tipps für idiomatische Formulierungen, Alternativen 

etc. 

Ano, moc. Pravidelně se scházím se dvěma rodilými 

mluvčími maďarštiny na tandem a procvičuji s nimi 

mluvení, tlumočení z listu, sumarizaci textů apod. 

Vzájemně si při tom opravujeme výslovnost, gramatické 

a lexikální chyby a dáváme si tipy na idiomatické 

formulace, alternativy atd. 

Ja wir helfen uns gegenseitig, bei Hausübungen, 

Korrekturlesen, zusammen Texte analysieren usw. 

Ano, vzájemně si pomáháme s domácími úkoly, 

s korekturami, s analýzou textů apod 

Ja- wir helfen uns gegenseitig bei Gruppenaktivitäten, 

Korrekturen und üben auch ab und zu gemeinsam. 

Ano – vzájemně si pomáháme při skupinových pracích 

a korekturách. Občas společně procvičujeme. 

Ja, beim Üben (zb vom Blatt dolmetschen) ist das 

hilfreich 

Ano, při procvičování je to užitečné (např. Tlumočení 

z listu). 

Ja, wir helfen uns gegenseitig, wenn wir Probleme bei 

den Hausübungen haben, oder einmal einen Ausruck in 

einer Sprache nicht wissen. Auch für die mündliche 

Kommunikation ist der Kontakt sehr nützlich... 

Ano, vzájemně si pomáháme, když máme problémy 

s domácím úkolem nebo pokud neznáme určitý výraz 

v cizím jazyce. I pro ústní komunikaci je kontakt velmi 

užitečný. 

Ja! Ich habe sowohl für Italienisch als auch für BKS 

eine Tandempartnerin, die ebenfalls in meinen Kursen 

sind. 

Ano! Na italštinu i B/CH/S mám partnerky na tandem, 

které chodí na stejné kurzy jako já. 



 

Ja. Wir tauschen uns z.B. auf Basis von Aufnahmen 

unserer Simultandolmetschungen oder von uns in die 

Fremdsprache übersetzter Texte darüber aus, ob und 

wenn nicht, wie wir es richtig sagen in der jeweiligen 

Zielsprache. Dies gilt vor allem für Französisch. In 

Englisch habe ich sehr wenige Kommilitonen aus einem 

englischsprachigen Land, daher auch kaum Austausch. 

Ano. Vzájemně si pomáháme a diskutujeme například 

o svých nahrávkách simultánního tlumočení nebo 

o textech, které jsme přeložili do cizího jazyka. Bavíme 

se o tom, jak se co řekne správně v tom daném jazyce. 

To se týká hlavně francouzštiny. Na angličtině máme 

málo spolužáků z anglicky mluvících zemí, takže tam 

k vzájemnému pomáhání moc nedochází. 

manchmal gegenseitiges Korrekturlesen, 

Kommunikation in der Fremdsprache 

Někdy vzájemné korektury, komunikace v cizím jazyce. 

Nein Ne. 

Tandem nein/Gruppenarbeit und Korrekturen ja. 

Außerdem zum Kaffee trinken - Freunde gewinnen und 

diese halten. 

Tandem ne/skupinová práce a korektury ano. Mimoto 

chodíme na kávu - tak lze získat a udržet si přátele. 

wir helfen uns gegenseitig bei Dolmetschübungen, 

indem wir uns gegenseitig auf sprachliche Fehler beim 

Dolmetschen aufmerksam machen und darüber reden, 

wie man bestimmte Dinge am bestn in der jeweils 

anderen Sprache ausdrücken könnte 

Vzájemně si pomáháme při nácviku tlumočení, a to tak, 

že se při tlumočení upozorňujeme na jazykové chyby 

a diskutujeme o tom, jak lze určité věci nejlépe vyjádřit 

v tom daném jazyce. 

Wir treffen uns öffter zum Tandem und sprechen 

entweder Deutsch oder die jeweilige andee Sprache, d.h. 

Slowenisch oder Italienisch. Oft helfen wir uns 

gegenseitig, indem wir gegenseitig Texte korrigieren. 

Často se setkáváme kvůli tandemu a mluvíme buď 

německy nebo v některém cizím jazyce, tedy ve 

slovinštině nebo v italštině. Často si vzájemně 

pomáháme tím, že si vzájemně opravujeme texty. 

Zusammenarbeit, Austausch und Diskussion über 

sprachliche Feinheiten (Anmerkung: Jedoch gab es nur 

im Masterstudium eine Kollegin auf die das zutrifft.) 

Spolupráce, výměna a diskuze o jazykových nuancích 

(poznámka: v magisterském programu jsem měla jen 

jednu spolužačku, které se to týká. 

Zusammenlernen und gegenseitige Korrekturen 

verbessern die Sprach- und Sachkenntnisse der anderen 

Společné učení a vzájemné korektury zlepšují jazykové 

a věcné znalosti ostatních. 

 

18. Bist du außerhalb der Uni im Kontakt zu MuttersprachlerInnen deiner 

Fremdsprache/deinen Fremdsprachen? (Jsi i mimo univerzitu v kontaktu s rodilými mluvčími 

cizích studovaných jazyků?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[Ja → otázka č. 21, Nein → otázka č. 23]. 

Odpověď Počet Lokálně % 

Ja 26 100 % 

 

19. Was ist/sind ihre Muttersprache/n? (Jaký je jejich mateřský jazyk?) 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Počet Lokálně %   

Deutsch 2 7,69 %   

Englisch 2 7,69 %   

Österreichische Gebärdensprache und Italienisch 1 3,85 %   
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Slowenisch, teilweise Italienisch 1 3,85 %   

Deutsch, Englisch 1 3,85 %   

Russisch 1 3,85 %   

Italienisch 1 3,85 %   

Englisch, ÖGS 1 3,85 %   

Englisch/ÖGS 1 3,85 %   

EN 1 3,85 %   

ostatní odpovědi 14 53,85 %   

Englisch, französisch 

ÖGS 

Spanisch, Englisch 

Slowenisch 

Arabisch 

Englisch, Spanisch 

Französisch, Englisch 

Deutsch, Türkisch 

englisch italienisch französisch 

Französisch, Ungarisch 

F 

BKS 

Französisch, Spanisch, Englisch 

EN/Arabisch/BKS 

    

 

Nur für ÖGS-Studierenden: (Pouze pro studenty ÖGS:) 

20. Hast du Kontakt zu Gehörlosen? (Jsi v kontaktu s neslyšícími?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[Ja → otázka č. 24, Nein → otázka č. 26]. 

Odpověď Počet Lokálně %   

Ja 1 50 %   

Nein 1 50 %   

 

21. Wie oft bist du im direkten Kontakt zu Gehörlosen? (Jak často jsi v přímém kontaktu 

s neslyšícími) 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Počet Lokálně %   

Ein- Zweimal im Monat 1 100 %   

 

22. Wie profitierst du vom Kontakt zu den Gehörlosen? (V čem je pro tebe kontakt s neslyšícími 

užitečný?) 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

In Gebärdensprache sehr, aufgrund der fehlenden Übung im Studium (Ve znakovém jazyce moc, a to kvůli 

nedostatku tréninku ve vyučování.) 
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Nur für diejenigen, die den BA am ITAT gemacht haben. (Pouze pro ty, kdo absolvovali bakalářské studium na 

ITAT) 

23. Welchen Auslandsaufenthalt hast du im Rahmen des BA-Studiums am ITAT absolviert? 

(Jaký studijní pobyt jsi v rámci bakalářského studia absolvoval/a?) 

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet Lokálně %   

Praxis in Österreich (für ÖGS) (Praxe v Rakousku pro ÖGS) 1 50 %   

Auslandspraxis (Praxe v zahraničí) 1 50 %   

Auslandsstudium (Studium v zahraničí) 1 50 %   

Erasmus in Slowenien und Praktikum in Italien (Erasmus ve Slovinsku, praxe v Itálii) 1 50 %   

 

24. Wo hast du den Aufenthalt absolviert? (Kde jsi pobyt absolvoval/a?) 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Počet Lokálně %   

Graz 1 50 %   

Ljubljana, Rom 1 50 %   

 

25. Wie lange hat der Aufenthalt gedauert? (Jak dlouho pobyt trval?) 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Počet Lokálně % 

1 Monat 1 50 % 

ein Semester erasmus bzw. ein Monat Praktikum 1 50 % 

 

26. Was hast du im Rahmen des Aufenthaltes gemacht? (Co jsi v rámci pobytu dělal/a?) 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

in Slowenien Übersetzen studiert, in Rom beim italienischen Blindenverband texte übersetzt. (Ve Slovinsku jsem 

studoval překladatelství, v Římě jsem překládal u italského spolku neslyšících.) 

Nachmittagsbetreuung an der Gehörlosenschule. (Odpolední hlídání dětí ve škole pro neslyšící.) 

 

27. Hast du während deines Masterstudiums schon einen Auslandsaufenthalt absolviert? (Už jsi 

v rámci magisterského studia absolvoval/a zahraniční pobyt?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[Noch nicht → otázka č. 36, Auslandspraxis → otázka č. 31, Auslandsstudium → otázka č. 31, Praxis in 

Österreich (für ÖGS) → otázka č. 31, Praxis in Österreich (aus familiären oder gesundheitlichen Gründen) 

→ otázka č. 31]. 

Odpověď Počet Lokálně %   

Noch nicht 2 100 %   

 

28. Wie lange hat der Aufenthalt gedauert? (Jak dlouho pobyt trval?)  

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Počet Lokálně % 

https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49501&akce=zobraz-vysledky#otz862984
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49501&akce=zobraz-vysledky#otz863848
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49501&akce=zobraz-vysledky#otz863848
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49501&akce=zobraz-vysledky#otz863848
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49501&akce=zobraz-vysledky#otz863848


 

žádné odpovědi 

29. Wo hast du den Aufenthalt absolviert? (Kde jsi pobyt absolvoval/a?) 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Počet Lokálně % 

žádné odpovědi 

30. Was hast du im Rahmen des Aufenthaltes gemacht? (Co jsi v rámci pobytu dělal/a?) 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Počet Lokálně % 

žádné odpovědi 

31. Warst du schon vor dem Studium längere Zeit im Ausland? (Arbeitsaufenthalt, Schule u. ä.) 

(Pobýval/a jste už před studiem delší dobu v zahraničí? (pracovní pobyt, střední škola apod.)) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[Ja → otázka č. 35, Nein → otázka č. 36]. 

Odpověď Počet Lokálně % 

žádné odpovědi 

32. Wo warst du? Wie lange? Was hast du dort gemacht? (Kde jsi byl/a? Jak dlouho? Co jsi tam 

dělal/a?) 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

Odpověď Počet Lokálně %   

žádné odpovědi   

33. Arbeitest du während des Studiums (mit Entlohnung)? (Pracuješ při studio (s výdělkem)?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[Ja → otázka č. 37, Nein → otázka č. 38]. 

Odpověď Počet Lokálně % 

Ja 1 50 % 

Nein 1 50 % 

 

34. In welchem Bereich arbeitest du? (V jakém oboru?) 

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet Lokálně % 

Sprachunterricht (Výuka jazyků) 1 100 % 

Korrekturlesen und Revision (Korektury) 1 100 % 

 

35. Arbeitest du während des Studiums auch ehrenamtlich (ohne Entlohnung)? (Pracujete 

během studia i dobrovolně (bez finanční odměny)?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky 

[Ja → otázka č. 39, Nein → otázka č. 40]. 

Odpověď Počet Lokálně % 

Ja 2 100 % 

https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49501&akce=zobraz-vysledky#otz862981
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49501&akce=zobraz-vysledky#otz862984
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49501&akce=zobraz-vysledky#otz862986
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49501&akce=zobraz-vysledky#otz862992
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49501&akce=zobraz-vysledky#otz863850
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=49501&akce=zobraz-vysledky#otz862994


 

 

36. Wo arbeitest du ehrenamtlich und warum? (Kde pracujše dobrovolně a proč?) 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

Beim OKI-Verein (Ort für Kommunikation und Integration); ich gebe Nachhilfe für Kinder mit 

Migrationshintergrund, weil es mir Spaß macht. (U Spolku pro komunikaci a integraci, doučuji děti 

přestěhovalců, protože mě to baví.) 

übersetze zeitweise Texte für Freunde/Bekannte (Občas překládám texty pro přátele/známé.) 

 

37. In welchem Bereich/welchen Bereichen möchtest du nach Abschluss des Studiums arbeiten? 

(V kterých oblastech byste chtěl/a pracovat po ukončení studia?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet 
Lokálně 

% 

Wissenschaftliche Arbeit (Vědecká práce) 1 50 % 

Journalismus (Žurnalistika) 1 50 % 

Konferenzdolmetschen (Konferenční tlumočení) 1 50 % 

Gesprächs- und Verhandlungsdolmetschen (Doprovodné 

tlumočení) 
1 50 % 

Kommunanldolmetschen (Komunitní tlumočení) 1 50 % 

Sprachunterricht (Výuka jazyků) 1 50 % 

 

38. Wie gut bist du auf das Berufsleben der Dolmetscherin/des Dolmetschers vorbereitet? (Jak 

dobře jsi připraven/a na profesní život tlumočníka? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Odpověď Počet Lokálně % 

Eher schlecht (Spíše špatně) 1 50 % 

Eher gut (Spíše dobře) 1 50 % 

 

39. Mit welchen Sprachen möchtest du nach dem Studium arbeiten? (Se kterými jazyky bys 

chtěl/a po ukončení studia pracovat? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Odpověď Počet Lokálně % 

Italienisch 2 100 % 

Österreichische Gebärdensprache 1 50 % 

aber eigentlich weiß ich es nicht wirklich.  1 50 % 

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch 1 50 % 

Slowenisch 1 50 % 

Niederländisch ;) 1 50 % 

 



 

40. Hast du irgendwelche Anmerkungen oder Vorschläge zur Verbesserung der Ausbildung von 

DolmetscherInnen? (Máte ještě nějaké připomínky či návrhy na zlepšení vzdělávání tlumočníků?) 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

früher auf das Berufsleben vorbereiten, 

beispielsweise schon im BA-studium 

Dolmetschkenntnisse nterrichten. 

Dříve připravovat na profesní život, například už v 

bakalářském studiu vyučovat tlumočení. 

Ich habe für mich den Eindruck, dass zwischen 

Bachelor und Master ein zu großer Unterschied ist. 

Vielleicht könnte man schon im dritten Bachelorjahr 

mit Shadowing oder Übungen zum Dolmetschen 

anfangen (regelmäßig), damit man sich erstens 

überhaupt vorstellen kann, wie schwierig das 

Dolmetschen ist und zweitens schon ein bisschen 

vorbereitet ist. Wenn man nicht die finanziellen 

Ressourcen oder die Zeit hat, (in gewissen 

Sprachenkombinationen) den Master zu verlängern, 

können große Sorgen und Druck entstehen. Vielleicht 

wäre das auch vermeidbar, würde es in ADT 1 und 2 

mehr Unterricht und somit mehr Übungsmöglichkeit 

geben. Bekanntermaßen fehlen auch der Universität 

finanzielle Ressourcen für mehr Unterricht, 

allerdings sollte den Studierenden dann die 

Möglichkeit geschaffen werden, Zeit und Raum zum 

(eigenständigen) Üben zu haben. 

Mám pocit, že mezi bakalářským a magisterským 

programem je příliš velký rozdíl. Možná by se mohlo 

už ve třetím ročníku bakalářského studia začít 

trénovat shadowing nebo by se pravidelně mohla 

provádět tlumočnická cvičení, aby si člověk zaprvé 

mohl vůbec představit, jak náročné tlumočení je 

a zadruhé, aby se na to připravil. Pokud člověk nemá 

k dispozici finanční zdroje nebo čas (v určitých 

jazykových kombinacích) na to, aby si magisterské 

studium prodloužil, mohou nastat velké starosti 

a tlak. Tomu by se možná dalo zabránit tím, kdyby 

bylo v ATT 1 a 2 více vyučovacích hodin a tím 

pádem i více možností k procvičování. Jak je známo, 

i univerzitě chybí finanční zdroje pro více 

vyučovacích hodin, studentům by však mělo být 

umožněno, aby měli dostatek prostoru a času 

k (samostatnému) procvičování. 

 

 

 


