Přílohy
Příloha I: Dotazník: Zpětná vazba v hodinách KT na ÚTRL
Zpětná vazba v hodinách konsekutivního tlumočení
Při vyplňování dotazníku mějte prosím na paměti, že se otázky vztahují ke zpětné vazbě
v hodinách KT na Ústavu translatologie UK. Pro účely práce je důležité, abyste své odpovědi
vztahovali k současné fázi studia, tedy k hodinám předmětu Tlumočení II (pro Bc. studenty) /
Konsekutivní tlumočení III (pro Mgr. studenty) v ZS 2018/2019. Dotazník zohledňuje rozdíly
v poskytování zpětné vazby na výkony do mateřštiny a do cizích jazyků. Nezohledňuje však
rozdíly mezi jednotlivými cizími jazyky. Pokud na ÚTRL studujete více jazyků, rozlišujte
pouze mezi češtinou a všemi ostatními cizími jazyky a dotazník vyplňte pouze jednou.
*Povinné pole
1. Na ÚTRL studuji v *
Označte jen jednu elipsu.
• 3. ročníku Bc. stupně Po poslední otázce v této části přeskočte na otázku 3.
• 4. ročníku Bc. stupně Po poslední otázce v této části přeskočte na otázku 3.
• 2. ročníku Mgr. stup3. ročníku Bc. stupně Po poslední otázce v této části přeskočte
• na otázku 6.
• 3. ročníku Mgr. stupně Po poslední otázce v této části přeskočte na otázku 6.
2. V současném semestru jsem zapsaný(á) do předmětu *
Označte jen jednu elipsu.
• Tlumočení II (Bc. stupeň) Přeskočte na otázku 3.
• Konsekutivní tlumočení III (Mgr. stupeň) Přeskočte na otázku 6.
1a) Úvodní část – bakalářské studium
3. Splnil/a jsem následující tlumočnické předměty *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
• Úvod do teorie a praxe tlumočení
• Tlumočení I
• Jiné:
4. Na ÚTRL studuji následující obor(y) *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
• Angličtina pro mezikulturní komunikaci
• Francouzština pro mezikulturní komunikaci
• Němčina pro mezikulturní komunikaci
• Španělština pro mezikulturní komunikaci
• Ruština pro mezikulturní komunikaci
5. V magisterském studiu chci pokračovat v následující kombinaci *
Označte jen jednu elipsu.
• Pouze specializaci tlumočnictví (dvouobor na ÚTRL)
I

•
•
•
•
•

Ve specializaci tlumočnictví a překladatelství (dvouobor na ÚTRL)
Ve specializaci tlumočnictví a jiném oboru na FF UK
Pouze specializaci překladatelství (dvouobor na ÚTRL)
Ve specializaci překladatelství a jiném oboru na FF UK
Ve studiu nebudu pokračovat

1b) Úvodní část – magisterské studium
6. Splnil(a) jsem následující tlumočnické předměty
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
• Konsekutivní tlumočení I
• Konsekutivní tlumočení II
• Úvod do tlumočnické notace
7. Na ÚTRL studuji následující obor(y)
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
• Tlumočnictví: čeština – angličtina
• Tlumočnictví: čeština – francouzština
• Tlumočnictví: čeština – němčina
• Tlumočnictví: čeština – španělština
8. Bakalářský obor jsem studoval(a)
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
• Na ÚTRL
• Překladatelství/tlumočnictví na jiné univerzitě
• Filologický obor
• Jiné:
9. V budoucnosti se chci věnovat tlumočení
Označte jen jednu elipsu.
• Určitě ano
• Spíše ano
• Spíše ne
• Určitě ne
2) Náplň zpětné vazby v hodinách konsekutivního tlumočení
10. Jak jste spokojený/á se zpětnou vazbou, kterou dostáváte v hodinách
konsekutivního tlumočení? *
Označte jen jednu elipsu.
• Velmi spokojený/á
• Spíše spokojený/á
• Spíše nespokojený/á
• Velmi nespokojený/á
11. Jaké aspekty zpětné vazby jsou pro vás důležité? *
Seřaďte čísly od 1 do 5 (1 nejvíce, 5 nejméně). Každé číslo použijte jen jednou.
• Vysvětlení příčiny problémů
II

•
•
•
•

Opravy jazyka a návrh alternativních řešení
Návrhy strategických řešení
Ukázka funkční notace (na tabuli, v bloku)
Pochvala a emocionální podpora

12. Jaké komentáře k OBSAHU jsou pro Váš výkon nejvíce relevantní (pro
tlumočení oběma směry)? *
Seřaďte čísly od 1 do 4 (1 nejvíce relevantní - 4 nejméně relevantní). Každé číslo použijte jen
jednou.
• Opravy posunů, chyb
• Zpřesňování významu (detaily, termíny)
• Opravy logické struktury (linky)
• Zpřesňování stylu (postoj, ironie, humor)
13. Jaké komentáře k TECHNICE jsou pro Váš výkon nejvíce relevantní? (pro
tlumočení oběma směry)? *
Seřaďte čísly od 1 do 4 (1 nejvíce relevantní - 4 nejméně relevantní). Každé číslo použijte jen
jednou.
• Pochopení smyslu originálu spojené s analýzou
• Notace
• Využívání strategií při produkci (reformulace, dokončování vět)
• Časová úspornost
14. Jaké komentáře k PREZENTACI jsou pro Váš výkon nejvíce relevantní? (pro
tlumočení
oběma směry)? *
Seřaďte čísly od 1 do 3 (1 nejvíce relevantní - 3 nejméně relevantní). Každé číslo použijte jen
jednou.
• Tempo (srozumitelnost, svižnost)
• Přednes (dikce, intonace)
• Vystupování (přesvědčivost, oční kontakt)
15. Jaké komentáře k JAZYKU jsou pro Váš výkon nejvíce relevantní? *
Seřaďte čísly od 1 do 4 (1 nejvíce relevantní - 4 nejméně relevantní). Každé číslo použijte jen
jednou.
• Opravy ČJ (gramatika, slovíčka, výslovnost)
• Zdokonalování ČJ (idiomy, synonyma, rejstřík)
• Opravy cizího jazyka (gramatika, slovíčka, výslovnost)
• Zdokonalování cizího jazyka (idiomy, synonyma, rejstřík)
3) Přístupy ke zpětné vazbě
16. Který z následujících přístupů ke zpětné vazbě preferujete? *
1.Označte jen jednu elipsu.
• Detailní zpětná vazba
• Zpětná vazba zaměřená pouze na důležité body
III

17. *
2.Označte jen jednu elipsu.
• Mírná kritika
• Přísná kritika
18. *
3.Označte jen jednu elipsu.
• Direktivní zpětná vazba – vyučující přímo popise, co student udělal špatně a co má
zlepšit
• Facilitativní zpětná vazba – vyučující navede studenta k tomu, aby s řešením přišel
sám
19. *
4.Označte jen jednu elipsu.
• Zpětná vazba od vyučujícího
• Zpětná vazba od spolužáků
4) Zpětná vazba od vyučujících
Cílem této části je zjistit, jaký je Váš obecný postoj ke zpětné vazbě od vyučujících v hodinách
KT. V případě, že studujete na ÚTRL více oborů, pokuste se o hodnocení obecného charakteru,
které bude platné pro všechny vyučující. V případě velkých rozdílů využijte možnosti "Jiné"
pro psaný komentář.
20. Jaká je podle vás účinnost zpětné vazby od vyučujících? *
Označte jen jednu elipsu.
• Velmi vysoká
• Vysoká
• Střední
• Nízká
• Velmi nízká
• Jiné:
21. Poskytují vyučující ve zpětné vazbě konkrétní rady, jak výkon zlepšit? *
Označte jen jednu elipsu.
• Ano, vždy
• Většinou ano
• Spíše ne
• Nikdy
• Jiné:
22. Dávají vyučující při poskytování zpětné vazby prostor k vlastnímu vyjádření a
následné diskuzi? *
Označte jen jednu elipsu.
• Ano, vždy
• Většinou ano
• Spíše ne
• Nikdy
• Jiné:
IV

23. Máte nějaký komentář ke zpětné vazbě od vyučujících (co se Vám líbí, nebo
naopak chybí)?
5) Zpětná vazba od spolužáků
Cílem této části je zjistit, jaký je Váš obecný postoj ke zpětné vazbě od spolužáků v hodinách
KT. V případě, že studujete na ÚTRL více oborů, pokuste se o hodnocení obecného
charakteru, které bude platné pro všechny spolužáky (např. ve srovnání se vyučujícími).
24. Je zpětná vazba od spolužáků pravidelnou součástí výuky? *
Označte jen jednu elipsu.
• Ano, vždy
• Většinou ano
• Spíše ne
• Nikdy
• Jiné:
25. Jaká je podle vás účinnost zpětné vazby od spolužáků? *
Označte jen jednu elipsu.
• Velmi vysoká
• Vysoká
• Střední
• Nízká
• Velmi nízká
• Jiné:
26. Poskytují spolužáci ve zpětné vazbě konkrétní rady, jak výkon zlepšit? *
Označte jen jednu elipsu.
• Ano, vždy
• Většinou ano
• Spíše ne
• Nikdy
• Jiné:
27. Probíráte se spolužáky v hodinách osvědčené tipy (jazyková řešení, symboly v
notaci)? *
Označte jen jednu elipsu.
• Ano, vždy
• Většinou ano
• Spíše ne
• Nikdy
• Jiné:
28. Máte nějaký komentář ke zpětné vazbě od spolužáků (co se Vám líbí, nebo
naopak chybí)?
6) Vlastní zpětná vazba
29. Je podle Vás v hodinách KT užitečná zpětná vazba na vlastní výkon ? *
V

Označte jen jednu elipsu.
• Ano.
• Spíše ano.
• Spíše ne.
• Ne.
• Vlastní zpětnou vazbu po nás vyučující nepožaduje.
• Jiné:
30. V jakém pořadí by mělo podle Vás v hodinách docházet k výše zmíněným typům
zpětné vazby? *
Seřaďte čísly od 1 do 3.
• Zpětná vazba od vyučujícího
• Zpětná vazba od spolužáků
• Vlastní zpětná vazba
7) Zpětná vazba od externích hodnotitelů
Takovou zpětnou vazbou míníme hodnocení od externích vyučujících a tlumočníků, například
v rámci pedagogické pomoci s evropskými institucemi.
31. Jaké je podle vás účinnost zpětné vazby od externích hodnotitelů (například
v rámci pedagogické pomoci)? *
Označte jen jednu elipsu.
• Velmi vysoká
• Vysoká
• Střední
• Nízká
• Velmi nízká
• S externími hodnotiteli jsem se ve výuce nesetkal/a (Přeskočte druhou otázku).
• Jiné:
32. Liší se v něčem obsah či forma zpětné vazby od externích vyučujících a
tlumočníků v rámci pedagogické pomoci? Pokud ano, v čem (pro popis využijte
možnosti "Jiné...")?
Označte jen jednu elipsu.
• Ne, neliší.
• Ano, liší.
• Jiné:
8) Nervozita a motivace
33. Které faktory ovlivňují Vaši míru nervozity při tlumočení a následném
vyslechnutí zpětné vazby? *
Označte všechny platné možnosti
• Směr tlumočení (do mateřského/cizího jazyka)
• Obtížnost projevu (informační nasycenost, délka, terminologie)
• Část semestru (začátek/konec)
• Osoba poskytující zpětnou vazbu (vyučující/spolužák/externí vyučující v rámci
pedagogické pomoci)
VI

•

Jiné:

34. Jste nervózní před vyslechnutí zpětné vazby od VYUČUJÍCÍHO? *
Označte jen jednu elipsu.
• Ano, vždy
• Většinou ano
• Spíše ne
• Nikdy
• Jiné:
35. Jste nervózní před vyslechnutím zpětné vazby od SPOLUŽÁKŮ? *
Označte jen jednu elipsu.
• Ano, vždy
• Většinou ano
• Spíše ne
• Nikdy
• Jiné:
36. Jste nervózní před vyslechnutím zpětné vazby od EXTERNÍHO
HODNOTITELE (například v rámci pedagogické pomoci)?
Označte jen jednu elipsu.
• Ano, vždy
• Většinou ano
• Spíše ne
• Nikdy
• Jiné:
37. Je pro Vás důležité, aby zpětná vazba obsahovala pozitivní prvky i v případě
méně
povedeného výkonu? *
Označte jen jednu elipsu.
• Ano
• Spíše ano
• Spíše ne
• Ne
• Jiné:
38. Motivuje vás zpětná vazba v hodinách ke zlepšování výkonu (například formou
samostudia, stanovování si cílů)? *
Označte jen jednu elipsu.
• Ano
• Spíše ano
• Spíše ne
• Ne
• Jiné:
9) Práce se zpětnou vazbou
39. Pořizujete si v hodinách AUDIO nahrávky vlastního tlumočnického výkonu? *
VII

Označte jen jednu elipsu.
• Ano, vždy
• Většinou ano
• Spíše ne
• Nikdy (Přeskočte otázku č. 44)
• Jiné:
40. Pořizujete si v hodinách VIDEO nahrávky vlastního tlumočnického výkonu? *
Označte jen jednu elipsu.
• Ano, vždy
• Většinou ano
• Spíše ne
• Nikdy (Přeskočte otázku č. 44).
• Jiné:
41. Jak často nahrávky vlastních výkonů posloucháte? *
Označte jen jednu elipsu.
• Po každé hodině
• Jednou týdně
• Jednou měsíčně
• Příležitostně (například pokud se mi tlumočení nepovede nebo chci zlepšit konkrétní
nedostatek)
• Nikdy
42. Zapisujete si prvky zpětné vazby v hodinách? Pokud ano, co si zapisujete? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
• Nezapisuji si nic (Přeskočte další otázku)
• Jazyková řešení v mateřštině i cizím jazyce
• Strategické pokyny
• Symboly a prvky notace
• Jiné:
43. Jak s poznámkami dále pracujete?
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
• Vytvářím si glosáře užitečných výrazů
• Vytvářím si seznamy užitečných symbolů a zkratek do notace
• Přetlumočím si tentýž projev při samostudiu a snažím se uplatnit doporučené strategie
• Udělám si nový zápis téhož projevu při samostudiu a snažím se uplatnit doporučené
strategie
• Jiné:
Závěrečná doporučení
44. Máte nějaká další doporučení či komentáře ke zpětné vazbě v hodinách či tomuto
dotazníku? Zde je prostor pro Váš komentář:
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Příloha II: Hodnotící formulář pro konsekutivní tlumočení I
Hodnotící formulář, se kterým mohou pracovat vyučující a studenti při poskytování zpětné
vazby v hodinách KT. Jedná se o překlad španělského originálu z článku Didáctica de la
interpretación: algunas consideraciones sobre la evaluación autorek A. Martinové a M. I. A.
Martíové (Martin a Martí 2002).

A. PRVNÍ DOJEM (autentický posluchač = vyučující či student v roli potenciálního klienta)
B. DRUHÝ POSLECH (detailní hodnocení)
I. INTERTEXTOVÁ KOHERENCE (60 %)
1. Poměr významově správně převedeného obsahu (v procentech):
2. Významové nepřesnosti:
a) změna významu:
b) opačný význam (contresense):
c) ztráta významu (výpustka):
d) obsahová nepřesnost / nejednoznačnost:
3. Kulturní reference — Čísla — Odborné termíny
II. JAZYK (20 %)
1. Gramatická správnost:
2. Rejstřík:
III. PREZENTACE (20 %)
1. Svižnost/plynulost:
2. Intonace/Frázování/Přednes atd.:
IV. STRATEGIE
V. CELKOVÝ DOJEM

IX

Příloha III: Hodnotící formulář pro konsekutivní tlumočení II
Hodnotící formulář pro vrstevnického hodnocení či sebehodnocení studentů hodinách či
během samostudia KT. Jedná se o překlad anglického originálu z dizertační práce K.C. Penga
The Development of Coherence and Quality of Performance in Conference Interpreter
Training (Peng 2006).

OBSAH

Přesnost

Věrnost
zdrojovému
projevu

RÉTORIKA

GRAMATIKA

Úplnost
(významné
výpustky)

TEMPO

INTERTEXTOVÁ KOHERENCE (PŮVODNÍ VS. PŘETLUMČOENÍ PROJEV)

Přesnost (fakta,
čísla, atd.)

Interference

Úmysl a záměr
(řečový akt)

Emoce (postoj
řečníka)

Příliš pomalé

Příliš
rychlé

X

Příloha IV: Hodnotící formulář pro konsekutivní tlumočení IV
Hodnotící formulář vhodný pro formulování zpětné vazby na výkony KT v rámci samostudia
či vrstevnické zpětné vazby ve výuce. Jedná se o přeložené znění francouzského originálu, které
pro účely této práce poskytl akreditovaný tlumočník Pascal Mathieu.

I. Ohodnocení původního projevu
II. Ohodnocení tlumočení

Koherence a důvěryhodnost
Dává obsah smysl?
Objevuje se v obsahu něco
zvláštního nebo něco, co nedává
smysl?
Jsou věty dokončené?
Věrnost originálu
Jsou v tlumočení velké
významové vynechávky?
Jsou v tlumočení významové
nepřesnosti?
Jsou v tlumočení dodatky?

ANO

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

NE

ANO

NE

NE

ANO

NE

ANO

Prezentace
Bylo tlumočení dobře rozumět?
Obsahuje tlumočení hezitační
zvuky či výplňková slova?
Má tlumočník přirozenou
intonaci?
Opravuje se tlumočník často?
Je tlumočník přesvědčivý?
Jazyk
Má tlumočník správnou
výslovnost?
Obsahuje tlumočení gramatické
chyby?
Obsahuje tlumočení interference
z původního jazyka?
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Příloha V: Grafy zobrazující výsledky odpovědí
(Pozn. Uvádíme zde pouze grafy k těm otázkám, které nebyly uvedeny v textu práce).

Jaké prvky zpětné vazby jsou pro vás nejrelevantnější
při tlumočení do češtiny? - Mgr.
Obsah

Technika

Nejdůležitější

Prezentace

9

Druhý stupeň

2

4

Třetí stupeň
Nejméně důležitý

Jazyk

4

4

4

2
1

3
6

8
2

4

5

0

6

Jaké prvky zpětné vazby jsou pro vás nejrelevantnější
při tlumočení do cizího jazyka? - Mgr.
Obsah

Technika

Nejdůležitější

9

Druhý stupeň
Třetí stupeň
Nejméně důležitý 0

Jazyk

Prezentace

0

6

10

4

1

4

6
6

0
5

1
1

5
6
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Jaké prvky zpětné vazby jsou pro vás nejrelevantnější
při tlumočení do češtiny? - Bc.

Obsah
Nejdůležitější

Jazyk

12

Druhý stupeň
Třetí stupeň

Technika

5

6
2

Nejméně důležitý

Prezentace

6
4

7

7

4

5

7

3

8

8

5

3

Jaké prvky zpětné vazby jsou pro vás nejrelevantnější
při tlumočení do cizího jazyka? - Bc.
Obsah
Nejdůležitější

Technika

16

Druhý stupeň

3

Třetí stupeň

2

Nejméně důležitý

2

Jazyk

Prezentace

1

11

4

5

9
8

3
8

3
8

2

7
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Nervozita u vrstevnické ZV
(Mgr. a Bc.=39)

5%
26%

10%

59%

Ano, vždy

Většinou ano

Spíše ne

Nikdy

Záleží / Nelze posoudit

Nervozita u pedagogické ZV
(Mgr. a Bc.=39)

10%

5% 8%
23%

54%

Ano, vždy

Většinou ano

Spíše ne

Nikdy

Záleží

Nervozita při ZV od externích hodnotitelů
(Mgr. a Bc.=19)

17%

4% 17%

21%
41%

Ano, vždy

Většinou ano

Spíše ne

Nikdy

Záleží

XIV

Příloha VI: Odpovědi na otevřené otázky z dotazníku: Zpětná vazba v hodinách KT na ÚTRL
23. Máte nějaký komentář ke zpětné vazbě od vyučujících (co se Vám líbí, nebo naopak
chybí)? (celkem 11 odpovědí)
B1: Někteří pedagogové se skoro až unikátně zaměřují (nebo silně vyzdvihují) na to, co student
dělá špatně, v jejich komentáři zcela schází jakýkoli pozitivní faktor. Výsledný dojem je pak
takový, že na určitém pokusu o přetlumočení vlastně nic dobrého ani nebylo.
B3: Líbí se mi, že vylučující se vždy snaží najít něco pozitivního a navést nás správným
směrem.
B7: Důležité pro mě je, když vyučující přímo navrhne konkrétní možnost, jak nějaký problém
vyřešit (tip na notaci, synonymum, práce se strukturou...)
B8: Vyučující nám vždy řekne, co jsme udělali špatně a co by šlo udělat lépe. Zároveň se ale
vždy snaží najít pozitivní aspekty našeho výkonu, povzbudit nás a motivovat k další práci. Tím,
že nás učí dlouho, tak ví, jaký jsme udělali pokrok.
B11: Na ruštině bych uvítala detailnější a klidně trochu přísnější kritiku.
B18: Vyučující si studenta většinou “zaškatulkují” - zjistí, v čem je dobrý a v čem chybuje. Pak
se v průběhu semestru soustředí víceméně jen na ty stejné věci. Zpětná vazba se opakuje.
B21: Asi bych ocenila, kdyby se věnovalo více času tréninku notace. Mám pocit, že je to základ
úspěchu. Tedy ráda bych se více věnovala tomu, jak dobře analyzovat projev a následně si tu
analýzu efektivně zapisovat.
M2: Někdy je lepší být méně osobní.
M4: V první řadě je pro mne důležité, aby během výuky tlumočení vládla "poklidná" atmosféra.
A tuto atmosféru vytváří vyučující tím, jak k nám přistupuje. Pokud např. naprosto pokazím
svůj výkon (posuny, nepřesná terminologie, špatný jazyk), nebojím se zpětné vazby, pokud vím,
že bude konstruktivní, tedy negativně zhodnotí můj projev, konkrétně mi bude řečeno, na čem
mám pracovat a bude pochválena moje prezentace, která je třeba i přes špatný obsah kvalitní.
Nejhorší je naopak je situace, kdy mi je například řečeno, že "neumím česky", "neumím
francouzsky“. Co si z toho mám odnést? Myslím si, že je třeba, aby zpětná vazba byla konkrétní
a vyvarovala se těchto "silných hodnocení", která velmi snižují sebevědomí studenta.
M14: Jsem se zpětnou vazbou spokojená. Vyučující řekne své poznámky, ale mohou se vyjádřit
i spolužáci. Skvělé je, že ihned po tlumočení se nás vyučující ptá na náš vlastní dojem z
podaného výkonu.
M16: patrně mi nejvíc vyhovuje syntéza direktivní a facilitativní zpětné vazby. Pokud se se
nejedná o problém-jednotlivost, vítám snahu najít příčinu a doporučit možná řešení. Ohledně
přísnosti a detailů vs celku je pro mě nejužitečnější nějaký rozumný kompromis (adekvátní
přísný a spravedlivý přístup, stejně jako racionální zhodnocení, co je detail, který se vloudí, a
čím už je záhodno se zabývat). Nutno podotknout, že ZV mezi obory se hodně liší v závislosti
na vyučujících.
28. Máte nějaký komentář ke zpětné vazbě od spolužáků (co se Vám líbí, nebo naopak
chybí)? (celkem 9 odpovědí)
B1: Většina spolužáků hodnotí pouze z nutnosti, bohužel ne za účelem pomoci.
B22: Spolužáci se často nechtějí nikoho dotknout, a tak nejsou zcela objektivní – většinou mají
tendenci hodnotit výkon mírněji.
M2: Nebýt až příliš detailní, bere to na motivaci
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M4: Se spolužáky chodíme na hodiny společně a sledujeme se a hodnotíme v průběhu celého
studia. Přijde mi, že spolužáci mohou občas lépe ohodnotit náš progres v tlumočení. Např.
menší nervozita, lepší vystupování. Vyučující v tomto směru hodnotí spíše konkrétní projevy a
nesleduje náš výkon z dlouhodobějšího hlediska. Celkově si myslím, že je velmi cenné se
navzájem hodnotit, a to jak pozitivně, tak negativně.
M8: Bylo by dobré mít víc tipů od spolužáků, nejen feedback, ale co jim samým funguje, aby to
člověk mohl vyzkoušet. Chtělo by to ovšem výzvu ke sdílené těchto tipů, sami studenti mají
málokdy takové sebevědomí, aby svoje techniky sami navrhovali.
M14: Myslím, že naše skupina už je dobře sehraný tým, takže se nám dobře spolupracuje a
ostatní dokážou dobře pojmenovat, s čím jsem měla problém, a poradit mi.
M15: Co se týče zpětné vazby od spolužáků, na AJ je to nedílná součást hodnocení, na ŠJ se
spíš vyučující po svém hodnocení zeptá, jestli chce ještě někdo další něco dodat k danému
tlumočení. Myslím si, že je to užitečné, spolužáci si například mohou všimnout nějakého
problému v tlumočení, se kterým sami bojují, případně poradit, jak na to, jak problém vyřešit.
Na druhou stranu, pokud hodnotit spolužáky musím, občas to pro mě není komfortní, jelikož
nevím, co si dovolit, nechci ostatní demotivovat příliš negativním hodnocením, pokud se mi ale
tlumočení líbilo a prakticky nemám, co bych vytkla, vypadá to pak, jako kdybych tlumočení
neposlouchala, když výtky nemám.
M16: oceňuji konkrétní a konstruktivní ZV, potěší mě pochvala za povedená řešení i výtky
ohledně toho, co se povedlo méně. Celkově mám pocit, že drtivá většina ZV od spolužáků je
odpovídající a profesionální.
32. Liší se v něčem obsah či forma zpětné vazby od externích vyučujících a tlumočníků v
rámci pedagogické pomoci? Pokud ano, v čem (pro popis využijte možnosti "Jiné...")?
(celkem 11 odpovědí)
B7: Přinášejí o něco jinačí pohled.
M1: Externí vyučující do výuky/hodnocení přinesou nový pohled a upozorní třeba na jiný
problém/navrhnou jiné možnosti, jak nedostatky při tlumočení zlepšit než vyučující, kteří s
námi mají hodiny pravidelně.
M2: Jiný pohled, spíše objektivnější
M4: Externí vyučující kladl velký důraz na jasnost, reformulaci a zjednodušení. Za tak se
nezaobíral jazykovou stránkou, ale učil nás projev opravdu zjednodušit a nezaobírat se detaily,
které nám berou kapacitu.
M7: Vazba externích vyučujících je více zaměřená na tlumočení v EU, tím je přesněji zaměřená
na určité jevy/rysy a tím je v daném ohledu konkrétnější a účinnější.
M8: Neznají nás, takže je jejich pohled autentičtější, na druhou stranu pak nemohou odlišit
systémové chyby jednoho studenta a jednorázový problém.
M9: Pracovníci z evropských institucí jsou schopni posoudit více výkon z praktického hlediska
M11: Přinášejí nové pohledy na problémy, někdy dokonce i zcela jinak hodnotí (spíš pozitivněji
než kriticky, na studentovi, který má problémy, najdou dobré stránky apod.) bývá). Tak máme
možnost se vidět objektivněji a z více perspektiv.
M13: Externí tlumočníci nás vidí v jiném světle, nesoustředí se neustále na ty stejné chyby a
postupy. Dali nám rady, jak s problémy pracovat.
M14: Z mé zkušenosti externí vyučující při hodnocení nezabíhal do podrobností. Zaměřil se na
výkon jako na celek, zda by tlumočení zajistilo komunikaci, a jen pokud to bylo důležité,
ohodnotil např. problémy na lexikální rovině nebo naši prezentaci.
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M16: obsahově většinou stejná, výhodou externistů je jejich neznalost kontextu a obvyklých
výkonů studenta, proto může být ZV možná trochu objektivnější. Na druhou stranu i to, že nás
stálí vyučující znají, může představovat výhodu -např. můžou se přesněji zaměřovat na
konkrétní oblast, se kterou je ještě třeba pracovat.
44. Máte nějaká další doporučení či komentáře ke zpětné vazbě v hodinách či tomuto
dotazníku? Zde je prostor pro Váš komentář: (celkem 10 odpovědí)
B11: Dotazník pro mě bylo místy složité vyplňovat, neboť na obou mých oborech je situace
odlišná.
B14: Se zpětnou vazbou jsem v hodinách tlumočení velmi spokojená. Vyučující mě vždy
upozorní jak na negativní, tak na pozitivní stránky mých tlumočnických výkonů, což velmi
oceňuji. Konstruktivní, a hlavně citlivá kritika vyučujících mě velmi motivuje. Za velkou výhodu
také považuji prostor na vlastní zpětnou vazbu. Je pro mě důležité vyučujícím sdělit, jak svůj
tlumočnický výkon vnímám já, co vnímám jako nejslabší stránku svých výkonů, co mě nejvíce
stresuje, proč si myslím, že dělám určité chyby atd. Často se tak dostaneme k zajímavým
diskuzím a od vyučujících tak získám další cenné rady. Je také zajímavé si uvědomit, že některé
věci, které já vnímám negativně, naopak vyučujícím či spolužákům nevadí – zbavuji se tak
zbytečných starostí/důvodů k většímu stresu.
B23: Celkově se mi zpětná vazba od vyučujících na ÚTRL zdá moc dobrá, je spíš moje chyba, že
dostatečně nevyužívám jejího potenciálu pro samostudiu.
M2: Snažit se být méně osobní jak na straně vyučujícího, tak spolužáka při zpětné vazbě výkonu.
Spíše podpořit než potopit. Snažit se pomoci...
M4: Bylo pro mě těžké seřadit, které prvky zpětné vazby od vyučujícího jsou pro mě relevantní,
protože to jsou v této fází pořád všechny prvky (notace, analýza, jazyk, prezentace). Spíš se to liší
projev od projevu. Občas mám velký problém s analýzou, tudíž nejvíce potřebuju zpětnou vazbu
k analýze apod. Jinak děkuji za dotazník a těším se na přečtení DP!
M6: Zpětná vazba je pro mě velice důležitá, nejdůležitější součást hodiny.
M7: Myslím si, že tam, kde se používají čísla, pokyn k použití každého čísla jen jednou zkresluje
výsledky, protože musím odpovědi seřadit tak, jak to ve skutečnosti úplně není.
M14: Myslím, že celá zpětná vazba hodně závisí na konkrétním vyučujícím (s některými jsem
měla velmi špatnou zkušenost, se současnou vyučující jsem velice spokojená). Zdá se mi, že v
dotazníku je osobě vyučujícího věnováno jen málo prostoru.
M15: Obecně jsem se zpětnou vazbou v rámci hodin KT na ÚTRL spokojená, tím spíš, že mám
dva tlumočnické obory, zpětná vazba je všude trochu jiná a doplňuje se.
M16: Jediné, co mi v dotazníku ne úplně sedlo, byla formulace "jak moc je pro hodnocení
vašeho výkonu RELEVANTNÍ", tak doufám, že jsem si to vyložila správně. Díky za to, že ses
do tématu pustila. Určitě je to dobrý první krok, i když mám pocit, že dochází k určitému
zkreslení, jestliže se to hodnotí napříč obory. Srovnání jednotlivých oborů by mohlo být rovněž
zajímavé (kdyby na to chtěl třeba někdo navázat). Hodně štěstí do diplomky!
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