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Posuzovaná diplomová práce má teoreticko-empirický charakter a je věnována 

fenoménu tlumočnického samostudia. Jejím cílem je zmapovat, jakým způsobem dnes 

přistupují k samostudiu nejen samotní studenti tlumočnictví, ale také jejich vyučující. Za 

velký přínos předkládané práce považuji skutečnost, že zpracovává zajímavé a aktuální téma, 

které doposud nebylo v českém prostředí souhrnně a komplexně uchopeno (s výjimkou 

nedávno obhájené DP Kateřiny Navrátilové (2017), jejíž hlavní myšlenky však S. Chládková 

shrnuje a navazuje na ně). 

Diplomová práce má jasnou a dobře promyšlenou strukturu, je přehledně členěna a je 

napsána kultivovaným jazykem, text práce je čtenářsky velmi přívětivý. Jednotlivé kapitoly 

teoretické části na sebe plynule a logicky navazují. Teoretická část se věnuje významu 

tlumočnického samostudia, nazírá jej jako cílené cvičení a popisuje také samostudium v praxi. 

Velmi pozitivně hodnotím, že neopomíjí ani oblast didaktiky a zmiňuje rovněž teorii učení.    

Provedený výzkum považuji za vzorový, výzkumné otázky jsou jednoznačně 

naformulovány a dobře zdůvodněny. Studentský dotazník obsahuje poměrně vysoký počet 

otázek (řazené tematicky do šesti skupin), nicméně všechny jsou „trefné“ a položené tak, že 

jejich zodpovězení je pro respondenty z hlediska času úsporné; dotazník pro vyučující 

je o poznání kratší. Metoda dotazníkového šetření přinesla diplomantce velmi zajímavá fakta, 

která důkladně zanalyzovala a následně přehledně shrnula výsledky, k nimž dospěla 

(prostřednictvím názorných grafů). Za velmi podnětné považuji užití komparativního 

hlediska, kdy diplomantka porovnávala situaci na ÚTRL FF UK a na rakouské Univerzitě 

Karla Františka ve Štýrském Hradci (Univerzita Palackého v Olomouci byla nakonec 

z výzkumu vyřazena, jelikož návratnost dotazníků z tohoto pracoviště byla velmi nízká, tudíž 

by diplomantka neměla k dispozici relevantní data). 

Ráda bych se nyní vyjádřila k některým výsledkům. Potěšující je fakt, že jak studenti, 

tak vyučující přikládají samostudiu velký význam při nácviku tlumočnických dovedností 

a  sami pedagogové k němu své studenty motivují, někteří ho dokonce vyžadují.  

Za nepřekvapující výsledek lze vnímat skutečnost, že při samostudiu KT se studenti 

zaměřují především na nácvik tlumočnické notace. 

Poněkud zneklidňující je zjištění, že studenti se samostudiu věnují spíše nárazově, 

většinou si při něm nestanovují žádný cíl a záznamy si rovněž vedou poskrovnu. Tento 

výsledek však může posloužit jako apel pro vyučující tlumočení, aby své studenty v tomto 

směru lépe instruovali.  

Domnívám se, že frekvenci samostudia by jistě zvýšila určitá „odměna“, např. 

v podobě kreditů, což logicky souvisí s tím, že je samostudium vypsáno na daném oboru jako 

povinný či (povinně) volitelný předmět. Na tuto skutečnost poukazují komentáře ve 

studentských evaluacích LS 2016/2017 u předmětu I-coach tlumočení (elektronické databáze) 

I na ÚTRL FF UK, škoda, že je diplomantka, pravděpodobně z časových důvodů, nemohla 

zahrnout do svého bádání.  

 



Dále bych pro upřesnění doporučila, aby diplomantka v poznámce pod čarou uvedla, 

že na ÚTRL FF UK také existuje samostudium s dohledem pomvěda a že předmět I-coach 

tlumočení (elektronické databáze) I je v nových akreditacích pro stávající 1. ročník NMgr., 

tudíž je logické, že studenti 2. ročníku NMgr., kteří studují podle staré akreditace, o předmětu 

nevědí (jak vyplynulo z diplomantčina výzkumu), neboť jej ani nemají ve studijních plánech.  

Práce obsahuje jen minimální počet překlepů či problémů s interpunkcí (např. str. 36, 

37, 50, 57, 68, 70, 71, 73, 74, 75). K technické stránce mám jen připomínku týkající se práce 

se zdroji a citacemi, která je místy nejednotná (str. 11, 17, 47 atd.). Pokud diplomantka uvádí 

u jména citovaného autora rok, lze rovnou z hlediska přehlednosti uvést i stranu, a ne citovat 

a až poté na konci citace či parafráze znovu opakovat rok a stranu (str. 17, 20, 30, 31, 33 atd.). 

U opakované citace lze použít zkratku ibid. (str. 16, 28, 32 atd.) a zdroje webových stránek 

v poznámkách pod čarou nejsou vhodně uváděny (str. 39–43). Dále bych doporučila text 

v tabulkách a bibliografii psát s jednoduchým řádkováním. 

 

Náměty k obhajobě: 

 V teoretické části (str. 13–14) diplomantka operuje s pojmem „pedagogický asistent“, 

nicméně tento termín není v práci na žádném místě definován či blíže vysvětlen, 

mohla by tedy studentka upřesnit, jakou má při samostudiu roli, kdo to vlastně je?  

 Za zajímavé zjištění diplomantčina výzkumu považuji, že tlumočení z listu se tři 

čtvrtiny českých studentů nevěnují (byť je to jedna ze státnicových disciplín), kdežto 

rakouští studenti ano. Vyplynulo z výzkumu nějaké odůvodnění? Jak si to vysvětluje 

sama diplomantka?  

 

Práci považuji za inspirující nejen pro studenty, kteří se samostudiem začínají, ale také 

pro pedagogy, kteří by svým studentům měli poskytnout praktické rady, jak při něm 

postupovat.  

 

 

Diplomová práce Bc. Sabiny Chládkové nesporně splnila stanovený cíl a může 

posloužit jako inspirace pro další výzkum. Výsledky práce mohou být představeny ve formě 

konferenčních příspěvků či odborných studií. 

 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě a předběžně 

ji hodnotím známkou „výborně“. 

 

 

V Praze 6. září 2017  

 

    

      PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. 

        oponentka 

 


