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Diplomová práce Sabiny Chládkové, která má charakter teoreticko-empirické studie, je dalším 

kvalitním příspěvkem k výzkumu v oblasti didaktiky tlumočení. Jejím cílem bylo zmapovat 

postoj studentů k tlumočnickému samostudiu a jejich samostudijní návyky a dále popsat roli 

učitelů v samostudiu. Navazuje tak na nedávno obhájenou práci na téma vrstevnické hodnocení 

v samostudiu (K. Navrátilová, ÚTRL FF UK, 2017). 

 

Diplomová práce má 93 stran + přílohy (formuláře dotazníků pro studenty a učitele a jejich 

vyhodnocení). Je rozdělena na část teoretickou a empirickou a obsahuje – pomineme-li úvod a 

závěr – šest kapitol. V teoretické části diplomantka nejprve definuje tlumočnické samostudium 

a shrnuje dosavadní stav zkoumané problematiky. Dále samostudium zasazuje do kontextu 

moderních přístupů ke vzdělávání, zejména konstruktivismu a kooperativního učení, a 

představuje samostudium jako typ cíleného cvičení v souladu s konceptem K. A. Ericssona. 

Teoretickou část práce autorka uzavírá syntézou osvědčených metod, postupů a nástrojů 

aplikovatelných při tlumočnickém samostudiu. Jedním z důležitých zjištění teoretické části 

práce je význam učebních cílů při samostudiu. Jak vyplývá z dosavadních výzkumů, studenti 

si často při samostudiu nekladou konkrétní cíle, což může mít negativní vliv na jejich motivaci 

k samostudiu. K tomu autorka na str. 13 a 14 říká: „Můžeme se domnívat, že vliv sehrává 

celkové studijní prostředí, přístup vyučujících i nastavení studijního programu na jednotlivých 

pracovištích. Tam, kde je na samostudium kladen obecně větší důraz a studenti jsou k němu od 

počátku vedeni, budou studenti pravděpodobně přistupovat k samostudiu zodpovědněji ve 

všech ohledech, tedy i co se týče stanovování cílů.“ 

 

Těžištěm empirické části práce je analýza dat získaných dotazníkovým šetřením. Empirická 

část práce je jako celek velice zdařilá. Metodologie je kvalitní a dobře promyšlená, sběr dat byl 

proveden pečlivě a data jsou srozumitelně vyložena formou přehledných grafů. Za mimořádně 

šťastný krok pak považuji rozhodnutí diplomantky zahrnout do výzkumu kromě studentů také 

učitele tlumočení a neomezit se pouze na domovské pracoviště. Srovnání se studenty a 

vyučujícími příbuzného oboru na univerzitě ve Štýrském Hradci přineslo řadu pozoruhodných 

zjištění. 

 

Oceňuji rovněž, že diplomantka nakonec na mé doporučení zařadila do výzkumu také 

tlumočení z listu. Jednak tím pokryla všechny povinné části praktické části tlumočnické SZZK 

v ÚTRL, zadruhé právě v případě této disciplíny získala zajímavé výsledky: studenti ÚTRL na 

rozdíl od rakouských kolegů v samostudiu věnují tlumočení z listu velmi málo pozornosti, 

ačkoli je tato dovednost prověřována u státní zkoušky. Důvody tohoto postoje by jistě stály za 

hlubší analýzu. Škoda také, že v profilu rakouského pracoviště diplomantka neříká nic o tom, z 

jakých částí se skládá státní zkouška právě v Grazu, vůbec stručné srovnání studijních plánů by 

bylo zajímavé. 

 

Celkově však nezbývá než konstatovat, že soubor dotazníků, z nichž ten studentský je poměrně 

rozsáhlý, umožnil diplomantce dospět k řadě zajímavých poznatků. Lze přitom očekávat, že 



některé závěry práce mohou posloužit studentům a učitelům tlumočení ke zdokonalení 

samostudijní praxe. V diskuzi na str. 81 autorka kupříkladu poukazuje na vzájemný inspirační 

potenciál, pokud jde o podobu studijních plánů obou zkoumaných pracovišť. 

 

K obsahu celé práce nemám žádné připomínky. Rovněž po formální stránce je zvládnuta velice 

dobře. Autorka píše kultivovaným a čtenářsky přívětivým jazykem. Překlepů není mnoho, 

občas se vyskytla chyba v interpunkci, zájmenech či ve shodě přísudku s podmětem. U citace 

na str. 12 chybí uvozovky, na str. 16 se pak vyskytuje odkaz Quintana et al., v seznamu použité 

literatury ale tato položka schází. Všechny zmíněné nedostatky jsem vyznačil přímo do textu 

práce. 

 

Závěr: Diplomová práce Sabiny Chládkové splňuje veškeré obsahové a formální náležitosti 

tohoto typu kvalifikačních prací a je velmi poctivě a pečlivě napsaná. Způsobem zpracování 

dané problematiky diplomantka prokázala, že je výborně obeznámena s dosavadním stavem 

bádání v této oblasti, že s prostudovanou literaturou a empirickým materiálem dovede velice 

dobře pracovat a je schopna soustředěného a přesného výkladu veškerých souvislostí, který se 

nebojí rozšířit o vlastní názory a kritický pohled na zjištěné poznatky. 

 

Z těchto důvodů diplomovou práci Bc. Sabiny Chládkové doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení „výborně“. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby. 

 

 

 

V Praze dne 7. září 2017     PhDr. David Mraček, Ph.D. 

                 vedoucí práce 
 

 

 

 

 


