
 

 

DOTůZNÍK PRO STUDENTY TLUMOČNICTVÍ, ČESKÁ VERZE 

Tlumočnické samostudium: dotazník pro studenty ĚUK Prahaě 
Tento dotazník vznikl v souvislosti s diplomovou prací, která se věnuje samostudijní praxi 
studentů tlumočnictví. Jejím cílem je zjistit, zda si studenti uvědomují význam samostudia, 
nakolik intenzivně se mu věnují a jak při něm postupují. Budu Vám proto vděčná, když věnujete 
přibližně 10 minut svého času vyplnění tohoto krátkého dotazníku a přispějete tak ke 
zmapování u nás dosud nedostatečně prozkoumané problematiky. Dotazník je zcela anonymní 
a jeho vyplněním udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých dat pro účely zmíněné 
diplomové práce. 

Samostudium chápeme jako cílený nácvik tlumočnických technik za účelem jejich zdokonalení. 
Jde o situaci, kdy si studenti cvičně tlumočí ve svém volném čase nezávisle na výuce, a to buď 
sami, nebo společně s dalšími studenty. Studenti mohou při samostudiu využívat vhodné 
nástroje, jakými jsou databáze projevů dostupné na internetu, případně interní univerzitní 
databáze, a dále například nahrávací zařízení. Studenti mohou k samostudiu rovněž využívat 
zázemí, které jim nabízí univerzita. 

*Povinné pole 
 
Obecné informace 

1. V kterém ročníku nMgr. studia studujete? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o 1. ročník  
o 2. ročník  
o Studuji déle než dva roky.  

 
2. Chystáte se v tomto akademickém roce skládat tlumočnickou státní záv rečnou 
zkoušku? * 
Pokud jste již v tomto akademickém roce zkoušku skládali, uveďte, že ano. 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  

 
3. Plánujete se v budoucnosti profesn  v novat tlumočení? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  

 
Pozice samostudia ve studijním programu a role vyučujících 

4. Je ve Vašem studijním programu samostudium vypsáno jako p edm t? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano, jako povinný předmět  
o Ano, jako povinně volitelný/nepovinný předmět  
o Ne Přeskočte na otázku 6. 
o Nevím Přeskočte na otázku 6. 

 



 

 

5. Máte v rámci tohoto p edm tu povinnost vést si záznamy Ědeníkě o uskutečn ném 
samostudiu a/nebo o hodnocení výkonu? * 
Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o Jsou vyžadovány záznamy o uskutečněném samostudiu  
o Jsou vyžadovány záznamy o hodnocení výkonu  
o Ne  
o Nevím, předmět nenavštěvuji.  

Přeskočte na otázku 6.  
 
6. Vyžadují od Vás vyučující samostudium bez ohledu na to, zda vám ho váš studijní 
program ukládá povinn ? ĚNap . v rámci pln ní jejich p edm t ě * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ne  
o Ano, většina  
o Jen někteří  

 
7. Pomáhají Vám vyučující s organizací samostudia? ĚMohou nap íklad rozd lovat 
studenty do skupin, v jakých mají samostudium provád t, nebo pomáhat s výb rem 
projev  k samostudiuě * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  

 
8. Poskytuje Vám univerzita prostor a zázemí pro samostudium? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  

 
9. Pokud ano, k dispozici máme:  
Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o Tlumočnickou laboratoř (místnost s kabinami)  
o Volné učebny  
o Univerzitní databáze s projevy  
o Počítač  
o Nahrávací zařízení  
o Jiné:  

 
Postoj student  k samostudiu a obecný postup 

V otázkách se vyskytuje označení "jazyk A" a "jazyk B". Jazyky klasifikujeme podle 
Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků (AIIC): Jazyk A: Mateřský jazyk tlumočníka, 
(nebo jiný jazyk, který tlumočník ovládá stejně dobře jako jazyk mateřský), do kterého 
tlumočník tlumočí ze všech svých ostatních jazyků, a to jak konsekutivně, tak simultánně. Jazyk 
B: Jazyk jiný než mateřský, který tlumočník výborně ovládá a do kterého může tlumočit z 
jednoho nebo více svých jazyků. 

 
10. Je podle Vás samostudium nedílnou součástí studia tlumočnictví nebo jen jeho 
možným doplňkem? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Samostudium považuji za nezbytnou součást studia všech studentů 
tlumočnictví.  



 

 

o Samostudium vnímám jako možný doplněk pro studenty, kteří podávají horší 
výsledky v porovnání s ostatními.  

o Samostudium vnímám jako možný doplněk pro všechny studenty, kteří se chtějí 
zdokonalovat, bez ohledu na to, jaké výsledky podávají v porovnání s ostatními.  

o Samostudium vůbec nepovažuji za důležité.  
 
11. Osobn  se samostudiu v nuji: * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Nikdy Přestaňte tento formulář vyplňovat. 
o Nepravidelně – nárazově před zkouškou nebo když mám pocit, že podávám 

horší výsledky v porovnání s ostatními studenty.  
o Přibližně jednou za dva týdny  
o Pravidelně jednou až dvakrát týdně  
o Pravidelně dvakrát až třikrát týdně  
o Více než třikrát týdně  
o Každý den  

12. Kolik času Vám samostudium pokaždé zabere? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Méně než 30 min.  
o 30 min. až hodinu  
o 1 až 2 hodiny  
o Více než dvě hodiny  
o Délka samostudia se různí.  

 
13. Jakým druh m tlumočení se v samostudiu v nujete? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Jen konsekutivnímu tlumočení  
o Jen simultánnímu tlumočení  
o Konsekutivnímu více než simultánnímu  
o Simultánnímu více než konsekutivnímu  
o Konsekutivnímu i simultánnímu rovnocenně  

 
14. V nujete se v samostudiu více tlumočení do jazyka ů nebo B? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Více do A  
o Více do B  
o Rovnocenně  
o Nemám B  

 
15. V nujete se p i samostudiu také tlumočení z listu? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  

 
16. Stanovujete si cíl pro každé samostudium? ĚNap . "Dnes se zam ím na dokončování 
v t, na správný p evod číselných údaj " apod.ě * 

Označte jen jednu elipsu. 
o Ano  
o Ne  

 
17. Vedete si záznamy o svém samostudiu Ěo jeho četnosti, pr b hu, o svém pokrokuě? * 



 

 

Označte jen jednu elipsu. 
o Ano  
o Ne  

 
1Ř. Nahráváte p i samostudiu své výkony? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne Přeskočte na otázku 22. 

 
19. Pokud se nahráváte, pracujete potom s nahrávkami? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  

20. Pokud ano, uveďte prosím, jak s nahrávkami pracujete.  
 

21. Pokud se nahráváte, p edáváte n kdy vyučujícím nahrávky ke zhodnocení? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  

 
22. Pracujete s elektronickými nástroji a databázemi projev ? Které používáte? * 
Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o Speech Repository  
o ORCIT  
o Emci interpreting  
o Spechpool  
o TED  
o Youtube  
o Univerzitní databáze projevů  
o Nepoužívám žádné elektronické zdroje ani databáze projevů.  
o Jiné:  

 
23. Pozorujete díky samostudiu zlepšení? Jaký p ínos samostudia na sob  pozorujete? * 
Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o Cílené zlepšení konkrétních tlumočnických dovedností  
o Vyšší tlumočnické sebevědomí, menší stres v hodinách / v reálné tlumočnické 

situaci  
o Celkové zlepšení  
o Nepozoruji žádné zlepšení.  
o Jiné:  

 
Skupinové samostudium 

24. V nujete se skupinovému samostudiu? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano, u konsekutivního i simultánního tlumočení  
o Ano, u konsekutivního tlumočení  
o Ano, u simultánního tlumočení  
o Ne Přeskočte na otázku 33. 

 



 

 

25. Tvo íte skupinu náhodn  nebo podle určitých kritérií? * 
Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o Náhodně  
o Podle jazykových kombinací studentů  
o Na doporučení vyučujícího  
o Podle pokročilosti jednotlivých studentů  
o Jiné:  

 
26. Rozd lujete si role? Ě ečník, moderátor apod.ě * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  
o Někdy  

 
27. Stanovujete si p edem témata, kterých se budou p ísp vky týkat? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  
o Někdy  

 
2Ř. Provádíte na začátku samostudia p ípravná cvičení? ĚNap . improvizaci na dané 
téma, brainstorming k slovní zásob  apod.ě * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  
o Někdy  

 
29. Projevy jsou: * 
Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o Čteny  
o Pronášeny na základě poznámek  
o Pronášeny spontánně  

 
30. Poskytujete si vzájemn  zp tnou vazbu? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne Přeskočte na otázku 33. 

 
31. Pokud si vzájemn  poskytujete zp tnou vazbu, jakou má zp tná vazba strukturu? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Je strukturována podle jednotného hodnotícího formuláře.  
o Je strukturována podle kritérií používaných vyučujícími při výuce.  
o Nemá jednotnou strukturu.  

 
32. Vedete si záznamy o zp tné vazb , kterou dostáváte od spolužák ? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  

 
 



 

 

Pr b h samostudia: simultánní tlumočení 
33. V nujete se samostudiu ST více individuáln  nebo ve skupin ? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Více individuálně  
o Více ve skupině  
o Rovnocenně  
o Pouze individuálně Přeskočte na otázku 35. 
o Pouze ve skupině  
o Samostudiu ST se nevěnuji. Přeskočte na otázku 38. 

 
34. V p ípad , že se v nujete samostudiu ST ve skupin : Kolik student  obvykle tvo í 
skupinu? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o 2  
o 2 až 4  
o více než 4  

 
35. Co konkrétn  se samostudiem snažíte zlepšit? Vyberte: * 
Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o Aktivní poslech s analýzou  
o Obsahová stránka cílového sdělení  
o Jazyková stránka cílového sdělení  
o Prezentace (hezitační zvuky, intonace, práce s hlasem)  
o Nezaměřuji se na nic konkrétního.  
o Jiné:  

 
36. V nujete se v samostudiu také šušotáži? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  

37. V nujete se v samostudiu také ST s textem? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  

 
Pr b h samostudia: konsekutivní tlumočení 
3Ř. V nujete se samostudiu KT více individuáln  nebo ve skupin ? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Více individuálně  
o Více ve skupině  
o Rovnocenně  
o Pouze individuálně Přeskočte na otázku 40. 
o Pouze ve skupině  
o Samostudiu KT se nevěnuji. Přestaňte tento formulář vyplňovat. 

 
3ř. V p ípad , že se v nujete samostudiu KT ve skupinách: Kolik student  obvykle tvo í 
skupinu? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o 2  



 

 

o 2 až 4  
o Více než 4  

 
40. Co konkrétn  se samostudiem snažíte zlepšit? Vyberte: * 
Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o Poslech s analýzou  
o Notace  
o Obsahová stránka cílového sdělení  
o Jazyková stránka cílového sdělení  
o Prezentace (oční kontakt, držení těla, gestika apod.)  
o Nezaměřuji se na nic konkrétního.  
o Jiné:  

 
41. V nujete zvláštní pozornost nácviku bilaterálního tlumočení? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  

 
42. V nujete zvláštní pozornost nácviku tlumočnické notace? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  

 
43. Pokud ano, vyberte, jaké techniky volíte:  
Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o Přepisování novinových článku či jiných textů  
o Procházení zápisů z hodin a vymýšlení lepších řešení zápisu  
o Jiné:  

 

 

  

  



 

 

DOTůZNÍK PRO STUDENTY TLUMOČNICTVÍ, N MECKÁ VERZE 

Selbststudium im Dolmetschen: Fragebogen für die Studierenden 

Dieser Fragebogen ist im Zusammenhang mit einer Diplomarbeit entstanden, die sich mit dem 
Thema Selbststudium bei Dolmetschstudenten und Studentinnen beschäftigt. Das Ziel dieser 
Diplomarbeit ist festzustellen, ob sich die Studierenden der Wichtigkeit des Selbststudiums 
bewusst sind, inwieweit sie sich dem Selbststudium widmen und wie sie bei ihrem 
Selbststudium vorgehen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass sie sich ungefähr 10 
Minuten Zeit nehmen und diesen kurzen Fragebogen erfüllen. Der Fragebogen ist anonym und 
durch sein Erfüllen erteilen Sie Ihre Zustimmung, dass die Daten im Rahmen der angeführten 
Diplomarbeit verarbeitet werden dürfen. 

Unter dem Wort „Selbststudium“ verstehen wir, dass die Studierenden sich in ihrer Freizeit in 
Dolmetschtechniken und Dolmetschfertigkeiten üben, und zwar selbstständig und unabhängig 
von ihren Lehreinheiten. Die Studierenden können im Selbststudium individuell das 
Dolmetschen üben, oder auch Gruppen bilden. Sie können dabei elektronische Tools 
verwenden, wie z. Beispiel Redendatenbanken, Tools, die von der Universität zur Verfügung 
gestellt werden, oder auch Aufnahmegeräte usw. 

* Erforderlich 
 

Allgemeine Informationen 

1. In welchem Jahrgang des Masterstudiums Dolmetschen befinden Sie sich? * 
Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ 1. Jahrgang  

▪ 2. Jahrgang  

▪ Ich studiere länger als 2 Jahre.  

 
2. Haben Sie vor, die Dolmetchabschlussprüfung in diesem akademischen Jahr 
abzulegen? * 
Falls Sie in diesem akademischen Jahr bereits die Prüfung abgelegt haben, klicken Sie bitte 
auf "Ja". 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

 
3. Haben Sie vor, sich beruflich weiterhin dem Dolmetschen zu widmen? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

 



 

 

Position des Selbststudiums im Studiengang und die Rolle der Lehrenden 

4. Wird das Selbststudium in Ihrem Studiengang als Fach angeboten? * 
Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja, als Pflichtfach  

▪ Ja, als Wahlfach  

▪ Nein Weiter mit Frage 6 

▪ Ich weiß es nicht. Weiter mit Frage 6 

 
5. Sind Sie im Rahmen dieses Faches verpflichtet aufzuzeichnen, wie intensiv Sie im 
Selbststudium arbeiten (z.B. ein Übungstagebuch zu führen) und/oder Informationen 
über die (Selbst)evaluation zu notieren? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Es werden Aufzeichnungen über ein realisiertes Selbststudium 

verlangt.  

▪ Es werden Aufzeichnungen über die (Selbst)evaluation verlangt.  

▪ Nein  

▪ Ich weiß es nicht, ich nehme an dem Fach nicht teil.  

 
6. Verlangen die Lehrenden von Ihnen Selbststudium (z.B. im Rahmen der Fächer, die 
sie unterrichten), unabhängig davon, ob Sie Ihr Studiengang dazu verpflichtet? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Nein  

▪ Ja, die meisten  

▪ Einige  

 
7. Helfen Ihnen die Lehrenden beim Organisieren Ihres Selbststudiums? (Sie können 
zum Beispiel bei der Bildung einzelner Gruppen helfen, in denen dann das 
Selbststudium erfolgt, oder auch bei der Auswahl der Übungsreden behilflich sein) * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

 
8. Stellt Ihnen Ihre Universität einen Raum und Ausstattung zur Verfügung, welche Sie 
bei Ihrem Selbststudium nutzen können? * 



 

 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

 
9. Falls ja – es wird Folgendes zur Verfügung gestellt:  

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. 

▪ Ein Raum mit Kabinen  

▪ Freie Klassenzimmer  

▪ Von der Universität erstellte Redendatenbank  

▪ Computers  

▪ Aufnahmegeräte  

▪ Sonstiges:  

 
Einstellung der Studierenden zum Selbststudium und allgemeine 
Vorgehensweise 

In diesem Abteil werden Bezeichnungen "A-Sprache" und "B-Sprache" verwendet. Diese sind 
im Sinne der Definition des Internationalen Verbands der Konferenzdolmetscher (AIIC) zu 
verstehen, und zwar: A-Sprache: Die Muttersprache des Dolmetschers (oder eine andere in 
jeder Hinsicht mit der Muttersprache gleichzusetzende Sprache), in die er aus allen seinen 
Arbeitssprachen simultan oder konsekutiv dolmetscht. B-Sprache: Die Sprache, in die der 
Dolmetscher aus einer oder mehreren seiner anderen Sprachen dolmetscht. Bei dieser Sprache 
handelt es sich nicht um seine Muttersprache, aber um eine Sprache, die er perfekt beherrscht. 
 
10. Ist Ihrer Meinung nach das Selbststudium ein untrennbarer Bestandteil des 
Dolmetschstudiums oder nur eine mögliche Ergänzung? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ich betrachte das Selbststudium als einen notwendigen Teil des 

Studiums aller Dolmetschstudenten und Studentinnen  

▪ Ich betrachte das Selbststudium als eine mögliche Ergänzung für 

diejenigen, die im Vergleich mit anderen Studierenden schlechtere 
Leistungen erbringen.  

▪ Ich betrachte das Selbststudium als eine mögliche Ergänzung für 

alle Studierenden, die sich verbessern wollen, ungeachtet ihrer 
Leistunden, die sie im Vergleich mit anderen Studierenden erbringen.  

▪ Ich halte Selbststudium überhaupt nicht für wichtig.  



 

 

 
11. Ich persönlich widme mich dem Selbststudium: * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Nie Ausfüllen dieses Formulars beenden 

▪ Unregelmäßig - vor den Prüfungen oder wenn ich das Gefühl 

habe, dass ich im Vergleich mit anderen Studierenden schlechtere 
Leistungen erbringe.  

▪ Ungefähr einmal in zwei Wochen  

▪ Regelmäßig, einmal bis zweimal pro Woche  

▪ Regelmäßig, zweimal bis dreimal pro Woche  

▪ Mehr als dreimal pro Woche  

▪ Jeden Tag 

 
12. Wie lange dauert Ihr Selbststudium jedes Mal? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Weniger als 30 Min.  

▪ 30 Min. bis 1 Stunde  

▪ 1 bis 2 Stunden  

▪ Mehr als 2 Stunden  

▪ Unterschiedlich  

 
13. Welche Arten des Dolmetschens üben Sie bei Ihrem Selbststudium? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Nur Konsekutivdolmetschen  

▪ Nur Simultandolmetschen  

▪ Konsekutivdolmetschen mehr als Simultandolmetschen  

▪ Simultandolmetschen mehr als Konsekutivdolmetschen  

▪ Konsekutiv - und Simultandolmetschen gleichermaßen  

 



 

 

14. Üben Sie in Ihrem Selbststudium mehr das Dolmetschen in Ihre A-Sprache oder B-
Sprache? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Mehr in die A-Sprache  

▪ Mehr in die B-Sprache  

▪ Gleichermaßen in die A- und B-Sprache  

▪ Ich habe keine B-Sprache.  

 
15. Üben Sie bei Ihrem Selbststudium auch Übersetzen vom Blatt? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

16. Setzen Sie sich vor jeder Einheit Ihres Selbststudiums ein Ziel? (z.B. die Zahlen 
richtig zu verdolmetschen, oder beim Simultandolmetschen alle Sätze zu Ende zu 
bringen usw.)  

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

 
17. Führen Sie ein Übungstagebuch, oder zeichnen Sie auf eine andere Art und Weise 
Informationen zu Ihrem Selbststudium auf (z. B. wie oft Sie üben, was und wie Sie üben, 
mit welchem Fortschritt)? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

 
18. Nehmen Sie sich bei Ihrem Selbststudium auf? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein Weiter mit Frage 22 

▪  

 
19. Wenn Sie sich aufnehmen, arbeiten Sie dann mit Ihren Aufnahmen? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  



 

 

▪ Nein  

 
20. Falls ja, geben Sie bitte an, wie Sie mit den Aufnahmen arbeiten.  

 
 
21. Geben Sie manchmal Ihre Aufnahmen Ihren Lehrenden ab, um Feedback zu 
bekommen? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

 
22. Verwenden Sie bei Ihrem Selbststudium elektronische Tools und 
Redendatenbanken? Welche? * 

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. 

▪ Speech Repository  

▪ ORCIT  

▪ Spechpool  

▪ Emci Interpreting  

▪ Redendatenbanken meiner Universität  

▪ TED  

▪ Youtube  

▪ Ich verwende keine Tools oder Datenbanken.  

▪ Sonstiges:  

 
23. Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich dank Ihrem Selbststudium verbessern? Wie 
genau? * 

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. 

▪ Gezielte Verbesserung konkreter Dolmetschfertigkeiten  

▪ Größeres Selbstvertrauen beim Dolmetschen, weniger Stress im 

Unterricht/bei realen Dolmetschaufträgen  

▪ Allgemeine Verbesserung  



 

 

▪ Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich verbessere.  

▪ Sonstiges:  

 
Gruppenarbeit beim Selbststudium 

24. Üben Sie im Selbststudium Dolmetschen auch in Gruppen? * 
Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja, beim Konsekutiv- und Simultandolmetschen  

▪ Ja, beim Konsekutivdolmetschen  

▪ Ja, beim Simultandolmetschen  

▪ Nein Weiter mit Frage 33 

 
25. Bilden Sie die Gruppen nach dem Zufallsprinzip oder nach bestimmten Kriterien? * 

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. 

▪ Zufällig  

▪ Nach Sprachkombinationen der Studierenden  

▪ Nach Empfehlungen der Lehrenden  

▪ Nach den Kompetenzen / nach dem Niveau einzelner 

Studierenden  

▪ Sonstiges:  

 
26. Verteilen Sie bei der Gruppenarbeit Rollen (Redner, Moderator usw.)? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

▪ Manchmal  

 
27. Bestimmen Sie im Voraus konkrete Themen für Ihre Beiträge? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  



 

 

▪ Manchmal  

 
28. Machen Sie zu Beginn des Selbststudiums Vorbereitungsübungen (z. B. eine 
Diskusion über das Thema, Vokabel-Brainstorming)? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

▪ Manchmal  

 
29. Reden werden: * 

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. 

▪ Vorgelesen  

▪ Unter der Verwendung von Notizen frei vorgetragen  

▪ Spontan vorgetragen  

 
30. Geben Sie sich gegenseitig Feedback? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein Weiter mit Frage 33 

 
31. Welche Struktur hat Ihr Feedback? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Es wird nach einem einheitlichen Evaluationsformular 

strukturiert.  

▪ Es wird nach den von Lehrenden im Unterricht verwendeten 

Kriterien strukturiert.  

▪ Es hat keine einheitliche Struktur.  

 
32. Führen Sie Aufzeichnungen über das Feedback, das Sie von Ihren Kollegen 
bekommen? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

 



 

 

Vorgehensweise beim Selbststudium: Simultandolmetschen 

33. Üben Sie beim Selbststudium Simultandolmetschen häufiger in einer Gruppe oder 
individuell? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Mehr individuell  

▪ Mehr in einer Gruppe  

▪ Gleichermaßen  

▪ Nur individuell Weiter mit Frage 35 

▪ Nur in einer Gruppe  

▪ Ich übe Simultandolmetschen beim Selbststudium nicht. Weiter 

mit Frage 38 
34. Wenn Sie Simultandolmetschen in einer Gruppe üben, wie groß ist üblicherweise die 
Gruppe? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ 2 Studierende  

▪ 2 bis 4 Studierende  

▪ Mehr als 4 Studierende  

 
35. Was konkret versuchen Sie im Selbststudium zu verbessern? * 

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. 

▪ Aktives Hörverstehen mit Analyse  

▪ Inhaltliche Ebene des Zieltextes  

▪ Sprachliche Ebene des Zieltextes  

▪ Präsentation (Störgeräusche, Intonation, Arbeit mit der Stimme)  

▪ Nichts Konkretes  

▪ Sonstiges:  

 
36. Üben Sie im Selbststudium auch das Flüsterdolmetschen? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  



 

 

▪ Nein  

 
37. Üben Sie im Selbststudium auch das Simultandolmetschen mit Text? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

 

Vorgehensweise beim Selbststudium: Konsekutivdolmetschen 

38. Üben Sie beim Selbststudium Konsekutivdolmetschen häufiger in einer Gruppe oder 
individuell? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Mehr individuell  

▪ Mehr in einer Gruppe  

▪ Gleichermaßen  

▪ Nur individuell Weiter mit Frage 40 

▪ Nur in einer Gruppe  

▪ Ich übe Konsekutivdolmetschen beim Selbststudium nicht. 

Ausfüllen dieses Formulars beenden 
 
 
39. Wenn Sie Konsekutivdolmetschen in einer Gruppe üben, wie groß ist üblicherweise 
die Gruppe? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ 2 Studierende  

▪ 2 bis 4 Studierende  

▪ mehr als 4 Studierende  

 
40. Was konkret versuchen Sie im Selbststudium zu verbessern? * 

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. 

▪ Aktives Hörverstehen mit Analyse  

▪ Notizentechnik  



 

 

▪ Inhaltliche Ebene des Zieltextes  

▪ Sprachliche Ebene des Zieltextes  

▪ Präsentation (Augenkontakt, Körperhaltung)  

▪ Nichts Konkretes  

▪ Sonstiges:  

 
41. Üben Sie im Selbststudium auch das bilaterale Dolmetschen? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

 
42. Üben Sie im Selbststudium auch die Notizentechnik an sich? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

 
43. Falls ja: Welche Techniken verwenden Sie?  

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. 

▪ Notieren von Zeitungsartikeln oder anderen Texten  

▪ Revidieren der Notation aus den Stunden und über bessere 

Notationslösungen nachdenken  

▪ Sonstiges:  

 
 



 

 

DOTůZNÍK PRO VYUČUJÍCÍ TLUMOČNICTVÍ, ČESKÁ VERZE 

Tlumočnické samostudium: dotazník pro vyučující tlumočení ĚUK Prahaě 
Tento dotazník vznikl v souvislosti s diplomovou prací, která se věnuje samostudijní praxi 
studentů tlumočnictví. Jejím cílem je zjistit, zda si studenti uvědomují význam samostudia, 
nakolik intenzivně se mu věnují a jak při něm postupují. Součástí výzkumu je také snaha získat 
představu o tom, jak na studentské samostudium pohlížejí vyučující tlumočení a zda v něm 
studenty podporují. Budu Vám proto vděčná, když věnujete několik minut svého času vyplnění 
tohoto krátkého dotazníku a pomůžete tak zmapovat u nás dosud nedostatečně prozkoumanou 
problematiku. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplněním udělujete souhlas se zpracováním 
poskytnutých dat pro účely zmíněné diplomové práce. 
 
Samostudium chápeme jako cílený nácvik tlumočnických technik za účelem jejich zdokonalení. 
Jde o situaci, kdy si studenti cvičně tlumočí ve svém volném čase nezávisle na výuce, a to buď 
sami, nebo společně s dalšími studenty. Studenti mohou při samostudiu využívat vhodné 
nástroje, jakými jsou databáze projevů dostupné na internetu, případně interní univerzitní 
databáze, a dále například nahrávací zařízení. Studenti mohou k samostudiu rovněž využívat 
zázemí, které jim nabízí univerzita. 
 
*Povinné pole 
 
1. Považujete za d ležité, aby se studenti tlumočnictví v Nmgr. programu v novali 
samostudiu? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  

2. Motivujete studenty k samostudiu? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano, doporučuji jim ho.  
o Ano, vyžaduji od nich pravidelné samostudium a průběžně kontroluji, zda ho 

plní.  
o Ne, je to jejich zodpovědnost.  

3. Dáváte student m možnost, aby Vám posílali nahrávky svého samostudia ke 
zhodnocení? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  

4. Doporučujete student m, aby si za účelem sebekontroly vedli záznamy o svém 
samostudiu, nap íklad ve form  deníku? * 
Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  
o Ne  



 

 

5. Poskytujete student m instrukce ohledn  toho, jak má vypadat efektivní 
samostudium, ať už individuální, či skupinové? * 
Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o Ne  
o Ano, studentům doporučuji odpovídající literaturu.  
o Ano, studentům poskytuji instrukce týkající se přípravy projevů (obtížnost, 

čtenost X mluvenost, odkud projevy čerpat).  
o Ano, studentům poskytuji instrukce týkající se hodnocení tlumočnického 

výkonu, v případě skupinového samostudia vzájemného hodnocení.  
o Ano, studentům poskytuji instrukce formou simulace skupinového samostudia 

přímo na semináři tlumočení.  
o Jiné:  

 

6. Pomáháte student m s organizací samostudia? * 
Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

o Pomáhám studentům s výběrem materiálů a projevů odpovídajících jejich 
úrovni, případně jim konkrétní projevy sám poskytuji.  

o V případě skupinového samostudia pomáhám studentům s dělením do skupin 
tak, aby byly skupiny vyvážené.  

o Nepomáhám.  
o Jiné:  

 

  



 

 

DOTůZNÍK PRO VYUČUJÍCÍ TLUMOČNICTVÍ, N MECKÁ VERZE 

Selbststudium im Dolmetschen: Lehrerfragebogen (Graz) 

Dieser Fragebogen ist im Zusammenhang mit einer Diplomarbeit entstanden, die sich mit dem 
Selbststudium bei DolmetschstudentInnen beschäftigt. Das Ziel dieser Diplomarbeit ist 
festzustellen, ob sich die Studierenden der Wichtigkeit des Selbststudiums bewusst sind, 
inwieweit sie sich dem Selbststudium widmen und wie sie bei ihrem Selbststudium vorgehen. 
Ein Teil der Untersuchung beschäftigt sich auch mit der Rolle der Lehrkräfte. Das Ziel des 
Lehrefragebogens ist festzustellen, was die Lehrenden von dem studentischen Selbststudium 
halten und ob sie die Studierenden bei ihrem Selbststudium unterstützen. Ich möchte mich bei 
Ihnen bedanken, dass sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen und diesen kurzen Fragebogen 
erfüllen. Der Fragebogen ist anonym und durch sein Erfüllen erteilen Sie Ihre Zustimmung, 
dass die Daten im Rahmen der angeführten Diplomarbeit verarbeitet werden dürfen. 

Unter dem Wort „Selbststudium“ verstehen wir, dass die Studierenden sich in ihrer Freizeit in 
Dolmetschtechniken und Dolmetschfertigkeiten üben, und zwar selbstständig und unabhängig 
von ihren Lehreinheiten. Die Studierenden können im Selbststudium individuell das 
Dolmetschen üben, oder auch Gruppen bilden. Sie können dabei elektronische Tools 
verwenden, wie z. Beispiel Redendatenbanken, Tools, die von der Universität zur Verfügung 
gestellt werden, oder auch Aufnahmegeräte usw. 

* Erforderlich 

1. Halten Sie es für wichtig, dass die Studierenden im Masterstudium Dolmetschen 
zusätzlich auch im Selbststudium die Dolmetschtechniken üben? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

 
2. Motivieren Sie die Studierenden zum Selbststudium? * 

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. 

▪ Ja, ich empfehle den Studierenden das Selbststudium.  

▪ Ja, ich verlange von den Studierenden regelmäßig im 

Selbststudium das Dolmetschen zu üben und kontrolliere, ob sie dies 
wirklich tun.  

▪ Nein, die Studierenden sind selbst für ihr Selbststudium 

verantwortlich.  
 

3. Geben Sie Ihren StudentInnen die Möglichkeit, Ihnen die Aufnahmen zu schicken, die 
sie beim Selbststudium anfertigen, um von Ihnen Feedback zu bekommen? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 



 

 

▪ Ja  

▪ Nein  

 
4. Empfehlen Sie den Studierenden, zum Zwecke der Selbstkontrolle ein 
Übungstagebuch zu führen, oder auf eine andere Art und Weise aufzuzeichnen, wie 
intensiv sie im Selbststudium arbeiten? * 

Markieren Sie nur ein Oval. 

▪ Ja  

▪ Nein  

 
 
 
5. Sprechen Sie mit den Studierenden darüber, wie ein effizientes Selbststudium 
aussehen soll, sei es ein individuelles Selbststudium oder Gruppenarbeit? * 

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. 

▪ Nein  

▪ Ja, ich empfehle den Studierenden entsprechende Literatur.  

▪ Ja, ich gebe den Studierenden Tipps, wie sie am besten die 

Übungsreden für ihre Kollegen vorbereiten sollen (Schwierigkeit der 
Reden, vorgelesene oder spontan gesprochene Reden, Quellen für die 
Übungsreden).  

▪ Ja, ich gebe den Studierenden Tipps zur Selbstevaluation, oder 

bei der Gruppenarbeit zu gegenseitiger Evaluation.  

▪ Ja, ich zeige den Studierenden, wie das Selbststudium aussehen 

soll, indem ich mit ihnen im Seminar eine Gruppenarbeit beim 
Selbststudium simuliere.  

▪ Sonstiges:  

 
6. Helfen Sie den Studierenden beim Organisieren des Selbststudiums? * 

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. 

▪ Ich helfe den Studierenden bei der Auswahl von Materialien und 

Reden, die ihrem Niveau entsprechen, ggf. stelle ich ihnen 
entsprechende Reden zur Verfügung.  



 

 

▪ Im Falle der Gruppenarbeit helfe ich den Studierenden bei der 

Bildung der Gruppen, damit diese ausgeglichen sind.  

▪ Ich helfe den Studierenden nicht.  

▪ Sonstiges:  

 

 

  



 

 

GRůFY ů KOMENTÁ E: ODPOV DI STUDENT  

(Pozn. Uvádíme zde grafy k otázkám, které nebyly graficky znázorněny v textu práce) 

 

2.  Chystáte se v tomto akademickém roce skládat tlu oč i kou stát í závěreč ou zkoušku? 

UK: r=32     Uni Graz: r=21  

    

 

.  Plá ujete se v udou osti profes ě vě ovat tlu oče í? 

UK: r=32     Uni Graz: r=21 

     
  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

5.  Máte v rá i tohoto před ětu povi ost vést si záz a  de ík  o uskuteč ě é  sa ostudiu 
a/nebo o hodnocení výkonu? 

 

 

 

8.  Poskytuje Vám univerzita prostor a zázemí pro samostudium? 

UK: r=32     Uni Graz: r=21 
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UK: r=20, o=35 Uni Graz: r=4; o=4

Jsou v žadová  záz a  o uskuteč ě é  sa ostudiu.

Jsou v žadová  záz a  o hod o e í výko u.

Ne

Neví , před ět e avštěvuji



 

 

. Kolik času Vá  sa ostudiu  pokaždé za ere? 

UK: r=32     Uni Graz: r=21 

    

 

 

13. Jaký  druhů  tlu oče í se v sa ostudiu vě ujete? 

UK: r=32     Uni Graz: r=21 

   

 

 

 



 

 

14. Vě ujete se v sa ostudiu ví e tlu oče í do jaz ka A e o B? 

UK: r=32     Uni Graz: r=21 

   

 

 

16. Sta ovujete si íl pro každé sa ostudiu ? Např. "D es se za ěří  a doko čová í vět, a 
správ ý převod čísel ý h údajů" apod.  

UK: r=32     Uni Graz: r=21 

   

 

 

 

 

  

 

 



 

 

17. Vedete si záz a  o své  sa ostudiu o jeho čet osti, prů ěhu, o své  pokroku ? 

UK: r=32     Uni Graz: r=21 

   

 

 

18. Nahráváte při sa ostudiu své výkony? 

UK: r=32     Uni Graz: r=21 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. Pokud se nahráváte, pracujete potom s nahrávkami? 

UK: r=27     Uni Graz: r=16 

   

 

 

20. Pokud a o, uveďte prosí , jak s ahrávka i pra ujete. 

UK: r=19 

Poslechnu si je, abych zjistila, na čem je potřeba zapracovat 

Kriticky analyzuji svůj výkon. 

Poslouchám se 

Nahrávku si poslechnu a případně ji pošlu ke zhodnocení spolužačce. 
Poslouchám, analyzuji a vždy vypíchnu jednu věc, která se povedla nejméně, a na dalším 
samostudiu se snažím zaměřit především na tento aspekt 
Sleduji, co jsem udělala chybně, snažím se přijít na případná lepší řešení, doplňuji si slovní zásobu 
dle potřeby, kontroluji údaje, čísla, jména, výslovnost, spisovnou mluvu. 

poslouchám je a hodnotím svůj výkon 

Poslechnu si vlastní výkon a zamyslím se nad tím, co mohlo být lepší. Obvykle pak zkusím tentýž 
projev přetlumočit ještě jednou. 

Nahrávku si poslechnu a zaměřím se na chyby 

Porovnávám dojem z tlumočení při samotném průběhu vs. poslech samostatné nahrávky (působí to 
důvěryhodně? klidně? prošlo by u klienta? Jsou věty dokončené, smysluplné?...) 

Poslouchám je a hodnotím, hlavně dokončování vět, plynulost atd.. 

Mám snahu si je poslechnout a zamyslet se nad chybami. 

Poslech + analýza výkonu 

poslechnu si je, snažím se analyzovat chyby, nepřesnosti, eventuálně přijít na vhodnější formulace. 
POtom se pokusím o druhou lepší verzi projevu. 
Poslouchám se, všímám si chyb, zastavuji špatná místa a snažím se přeformulovat (zejména do 
jazyka B). Ne však vždy, někdy si to pouze poslechnu v autobuse a vnímám nedostatky/povedaná 
místa. 

Nahrávku si poslechnu a zaměřuji se na chyby a ty si poznamenávám společně se správným 
řešením. 



 

 

Poslechnu si ji a sleduji, kde jsem udělala jaké chyby a posuny, případně se pokouším ihned 
vymyslet lepší řešení. 
Poslechnu si ji a ohodnotím se. Ale už si většinou znovu nepouštím originál, abych odhalila 
obsahové chyby 

poslech, hodnocení, závěr 
 

Uni Graz: r=13 

Analysieren und protentiell Transkribieren 

Ich höre sie mir an und achte dabei auf Parasitenlaute, unnatürliche Pausen, Intonation und auch auf 
sprachliche Fehler. 

abhören, um Problemstellen zu finden 

Transkripte 

Ich höre sie mir noch einmal an und merke mir, wo allgemeine Probleme liegen. Spezifische 
Probleme habe ich bis in der Regel schon selbst bemerkt und aufgeschrieben, bevor ich die 
Aufnahme gehört habe. 

ich mache ein Transkript normalerweise 

transkribieren, analysieren 

Nochmal auf Fehler durchsehen 

Gegenseitige Fehleranalyse 

anhören; Fehler analysieren 

Anhören, Fehler anmerken, Ausdruck und Klang beachten, gegebenenfalls nochmals dolmetschen 

anhören-überprüfen-dann ev. Aufnahme nochmal machen 

Ich höre sie an und analysiere sie in Bezug auf Vollständigkeit, Stil, Stimmlage. 

 

21. Pokud se ahráváte, předáváte ěkd  v učují í  ahrávk  ke zhod o e í? 

UK: r=27     Uni Graz: r=16 

   

 

 

 



 

 

25. Skupinové samostudium: Tvoříte skupi u áhod ě e o podle určitý h kritérií? 

 

Jiné – ko e táře: 

UK: 

S kamarády 

Podle mezilidských vztahů 

pracujeme ve dvojici: kritériem byla pokročilost+kamarádství 

Náhodně, Hlavně podle přátel 

Kamarádství 

Scházíme se se spolužačkou, která má stejnou jazykovou kombinaci a se kterou si rozumíme. 
Na pokročilosti nám tolik nezáleží. 

 

Uni Graz: 

Nach Zufall, Verfügbarkeit von Räumen und danach wer gerade Zeit hat 

Freundschaft zu den Gruppenmitgliedern 

nach Sympathie 

Je nachdem wer gerade Zeit hat 
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UK: r=21; o=25 Uni Graz: r=13; o=21

Náhod ě Podle jaz kový h ko i a í stude tů

Na doporuče í v učují ího Podle pokročilosti stude ů

Jiné



 

 

26. Rozdělujete si role? Řeč ík, oderátor apod.  

UK: r=21     Uni Graz: r=13 

   

 

 

27. Sta ovujete si přede  té ata, který h se udou příspěvk  týkat? 

UK: r=21     Uni Graz: r=13 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28. Provádíte a začátku sa ostudia příprav á viče í? Např. i proviza i a da é té a, 
rai stor i g k slov í záso ě apod.  

UK: r=21     Uni Graz: r=13 

   

 

 

29. Projevy jsou: 

UK: r=21; o=28     

 

            

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Uni Graz: r=13, o=26 

 
 

. Posk tujete si vzáje ě zpět ou vaz u? 

UK: r=21     Uni Graz: r=13 

   

 
. Pokud si vzáje ě posk tujete zpět ou vaz u, jakou á zpět á vaz a strukturu? 

UK: r=21     Uni Graz: r=13 

   

 

 



 

 

34. V případě, že se vě ujete sa ostudiu ST ve skupi ě: Kolik stude tů o v kle tvoří skupi u? 

UK: r=15     Uni Graz: r=13 

   

 
 

36. Vě ujete se v sa ostudiu také šušotáži? 

UK: r=32     Uni Graz: r=20 

   

 
 

37. Vě ujete se v sa ostudiu také ST s te te ? 

UK: r=32     Uni Graz: r=20 

   

 



 

 

39. V případě, že se vě ujete sa ostudiu KT ve skupi á h: Kolik stude tů o v kle tvoří skupi u? 

UK: r=26     Uni Graz: r=16 

   

 
 

41. Vě ujete zvlášt í pozor ost á viku ilaterál ího tlu oče í? 

UK: r=31     Uni Graz: r=21 

    

 
 

42. Vě ujete zvlášt í pozor ost á viku tlu oč i ké ota e? 

UK: r=31     Uni Graz: r=21 

   

 



 

 

43. Pokud ano, vyberte, jaké techniky volíte: 

UK: r=18     Uni Graz: r=15 

 

 
 

Jiné – ko e táře: 

UK: 

osvěžová í s olů, rai stor i g ad s ol  k da é u té atu, tré i k psát si íň a ví  si 
pamatovat 

Porov ává í s kolegou, i spira e do rý h áv ků 

Posle h růz ý h projevů a jeji h ota e, poté její ko trola a v lepšová í. 
 

Uni Graz: 

Neue Texte 
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UK: r=18, o=19 Uni Graz: r=15; o=17

Přepisová í ovi ový h člá ků či ji ý h te tů

Pro háze í zápisů z hodi  a v ýšle í lepší h řeše í zápisu

Jiné



 

 

GRůFY ů KOMENTÁ E: ODPOV DI VYUČUJÍCÍCH 

(Pozn. Uvádíme zde grafy k otázkám, které nebyly graficky znázorněny v textu práce) 

 

1. Považujete za důležité, a  se stude ti tlu oč i tví v Mgr. progra u vě ovali sa ostudiu? 

 UK: r=10     Uni Graz: r=5

   

 

 

2. Motivujete studenty k samostudiu? 

 UK: r=10     Uni Graz: r=5 

  

 

 

 

 

 



 

 

3. Dáváte stude tů  ož ost, a  Vá  posílali ahrávk  svého sa ostudia ke zhod o e í? 

UK: r=10     Uni Graz: r=5 

   

 

 

4. Doporučujete stude tů , a  si za účele  se eko trol  vedli záz a  o své  sa ostudiu, 
apříklad ve for ě deníku? 

UK: r=10     Uni Graz: r=5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Posk tujete stude tů  i struk e ohled ě toho, jak á v padat efektiv í sa ostudiu , ať už 
i dividuál í, či skupi ové?* 

 

Jiné – ko e táře: 

UK: 

poskytuji jim jak instrukce týkající se přípravy i hodnocení - viz instrukce k I-coach na intranetu 
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Jiné Simulace

skupinového

samostudia na

se i áři.

Poskytuji

instrukce k

hodnocení

tlu oč i kého
výkonu.

Poskytuji

instrukce k

přípravě projevů.

Doporučuji
odpovídající

literaturu.

Ne

Uni Graz: r=5; o=8 UK: r=10; o=15


