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Úvod 

 

Obor nizozemská filologie má na Filozofické fakultě Univerzity Palackého 

dlouholetou tradici, která se datuje od roku 1947.1 Komunistický režim však rozvoji 

tohoto oboru příliš nepřál, a tak se nizozemština do Olomouce vrátila až v roce 1991. 

Tehdy na katedru germanistiky nastoupil – dnes již – prof. Dr. Wilken Engelbrecht,2 

cand. Litt., jenž svou neúnavnou prací vybudoval nejprve sekci nederlandistiky a 

posléze i samostatnou katedru. V současnosti na katedře nederlandistiky působí 

sedm kmenových vyučujících3 a sekretářka. 

 

1 Obory 

 

Katedra nederlandistiky FF UP v Olomouci nabízí zájemcům možnost absolvovat 

některý z nabízených oborů: 

 

 NÁZEV STUDIJNÍHO OBORU TYP STUDIA JEDNOOBOROVÉ/DVOUOBOROVÉ STUDIUM 

1. Praktická nizozemská filologie bakalářské jednooborové 

2. Praktická nizozemská filologie bakalářské dvouoborové 

3. Nizozemský jazyk, literatura a 

kultura ve středoevropském 

kontextu  

bakalářské jednooborové 

4 Nizozemská filologie magisterské jednooborové 

5. Nizozemská filologie magisterské dvouoborové 

 

Olomoucká nederlandistika čítá aktuálně 934 studentů. Z různých šetření a 

evaluačních dotazníků vyplývá, že studenti dávají přednost studiu, které se orientuje 

na praktický jazyk, více je připraví na budoucí praxi a reaguje na požadavky 

pracovního trhu u absolventských oborů. Studenti nederlandistiky mají během studia 

                                                           
1
 V Olomouci působil v letech 1947–1951 první lektor nizozemštiny, Aimé van Santen, jenž se výukou 

tohoto jazyka na zdejší univerzitě soustavněji zabýval. K historii srov. též TOUFAROVÁ, E. – 
ENGELBRECHT, W. Využití multimediální učebny při výuce tlumočení. In: Pedagogický software 
2008. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, s. 49-53. 
2
 V letech 1995–1997 se mu v rámci katedry germanistiky podařilo prosadit sekci nederlandistiky, 

která díky vzrůstajícímu zájmu o tento obor a zvyšujícímu se počtu studentů nakonec přerostla 
v akademickém roce 1997–1998 v samostatné pracoviště, tj. katedru nederlandistiky. Prof. Dr. Wilken 
Engelbrecht je vedoucím tohoto pracoviště. 
3
 Viz Katedra nederlandistiky [online]. 2011 [29. 9. 2015]. Dostupné z: 

<http://www.niz.upol.cz/katedra/clenove_katedry.html>. Nizozemci: prof. Dr. Wilken Engelbrecht, 
cand. litt., drs. Bas Hamers; Jihoafričanka: Dr. Lianne Barnardová, M.A.; Češi: PhDr. Eva Brázdová 
Toufarová, Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá, Ph.D., Mgr. Milan Kříž, PhD., Mgr. Kateřina Křížová, Ph.D. 
Sekretářka a zástupce vedoucího katedry: Mgr. Iva Jančíková.  
4
 Toto číslo odpovídá počtu řádně zapsaných studentů nederlandistiky. Nederlandistika má dále 

přibližně 40 studentů (začátečníků) a 8 studentů (pokročilí), kteří absolvují seminář Nizozemština jako 
cizí jazyk. Údaje poskytla Mgr. I. Jančíková, zástupce vedoucího katedry. 
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možnost strávit též určitou dobu v zahraničí (např. studijní pobyty Erasmus, letní 

kurzy pořádané Nizozemskou jazykovou unií, studijní pobyty CEEPUS v zemích 

střední Evropy) a rovněž absolvují zahraniční pracovní stáže, které pro ně zajišťuje 

katedra díky svým kontaktům ve Vlámsku a Nizozemsku (např. Toyota Parts Centre 

v Diestu (Belgie); Stichting Promotie, Openbare Bibliotheek, Patrimonium 

Woonservice a Stichting IW4 ve Veenendaalu (Nizozemsko), Riga Ranch a De 

Sfeerstal v Ter Aaru (Nizozemsko) a Nederlands Openluchtmuseum Arnhem a 

Pannekoekrestaurant B&B De Oude Herbergh v Oosterbeeku (Nizozemsko).  

Součástí jednotlivých studijních programů jsou mj. překladatelské a 

tlumočnické semináře, doplněné o přednášky z teorie překladu a tlumočení. Katedra 

spolupracuje s předními tlumočnickými školami ve Vlámsku (Hogeschool Gent5 a 

Thomas More Antwerpen6) a její členové se pravidelně účastní učitelských mobilit a 

vyměňují si zkušenosti s kolegy z uvedených institucí. Ze středoevropských zemí 

katedra v rámci tlumočení úspěšně spolupracuje zejména s Univerzitou 

Komenského7 v Bratislavě, jmenovitě s prof. PhDr. Janou Rakšányiovou, CSc. 

I když se větší důraz na tlumočení klade především u prakticky orientovaných 

studijních programů, naše zkušenosti nám potvrdily, že je vhodné tlumočení zařadit 

prakticky do všech námi nabízených oborů tak, aby se s ním mohl každý student 

alespoň jednou během studia setkat. Zejména v nižších ročnících8 představuje 

tlumočení jednu z velmi efektivních možností výuky nizozemského jazyka, přičemž je 

akcentován zejména nácvik správné výslovnosti, volného mluveného projevu, 

poslechu s porozuměním a schopnosti okamžité reakce při transferu z výchozího do 

cílového jazyka. V neposlední řadě se rovněž dbá na kultivovaný projev 

v mateřském jazyce. 

Z dlouhodobého sledování vývoje v oblasti tlumočení na katedře 

nederlandistiky a z dalších šetření jednoznačně plyne, že tlumočení je – byť u 

některých po určitém počátečním šoku – relativně oblíbenou disciplínou a studenti 

jsou obvykle spíše rádi, že se s ní v průběhu studia mohli seznámit (54 % 

dotázaných uvádí, že je tlumočení baví, 46 % dává přednost překládání9). Evaluační 

formuláře, které studenti vždy po absolvování tlumočnického semináře vyplňují, 

jasně ukazují, že i studenti sami hodnotí tuto kompetenci jako pozitivní. „Jsem 

opravdu ráda, že jsem tento předmět absolvovala a mohla si tak vyzkoušet, jak 

tlumočení doopravdy probíhá. […] Rozhodně mi tento předmět pomohl zlepšit 

rychlost reakcí a pohotovost, doplnila jsem si slovní zásobu a naučila se 

improvizovat.“10  

                                                           
5
 Viz Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde [online]. 2012 [29. 9. 2015]. Dostupné z: <http:// 

taalunieversum.org/neerlandistiek/instelling/23/hogeschool-gentdepartement-vertaalkunde>.  
6
 Původně Lessius Hogeschool Antwerpen [online]. 2015 [30. 9. 2015]. Dostupné z: 

<http://www.thomasmore.be/bedrijfsvertaler-tolk>. 
7
 Viz Nederlandistika na Univerzitě Komenského [online]. 2015 [29. 9. 2015]. Dostupné z: 

<https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-
skandinavistiky /nederlandistika/>. 
8
 3. ročník bakalářského studia. 

9
 Srov. evaluační formuláře, v případě zájmu k nahlédnutí u autorky článku. 

10
 Jedna z reakcí studentů. Viz evaluační dotazníky. V případě zájmu k nahlédnutí u autorky článku. 

Srov. též TOUFAROVÁ, E. Tolken in het curriculum van de vakgroep neerlandistiek aan de Faculteit 
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Tlumočnická příprava sestává ze seminářů konsekutivního, tj. následného 

tlumočení z nizozemského do českého jazyka v průběhu bakalářských programů. 

V případě zájmu mohou studenti zvolit z aktuální nabídky výběrových seminářů též 

tlumočnické semináře, které základní znalosti v oblasti tlumočení rozšiřují a 

prohlubují. Ve výběrových seminářích se mají možnost seznámit s tlumočením z listu 

i se simultánním tlumočením a vyzkoušet si i tzv. retour, tj. tlumočení do cizího 

jazyka. V navazujících magisterských oborech je nejvíce prostoru věnováno 

tlumočení z českého jazyka do jazyka nizozemského, přičemž studenti mají možnost 

vyzkoušet si konsekutivní i simultánní tlumočení. 

 

2 Tlumočnická učebna včera a dnes 

 

Až do zimního semestru 2007–2008 byla katedra nederlandistiky odkázána na 

zastaralou jazykovou laboratoř na katedře germanistiky, která však měla své zřejmé 

limity. Díky projektu FRVŠ11 681/2007 Konferenční-tlumočnická laboratoř se podařilo 

v dubnu 2008 oficiálně otevřít novou multimediální učebnu, která – alespoň ve svých 

začátcích – umožnila kvalitní tlumočnickou přípravu za použití nejmodernější 

techniky a simulace reálného prostředí.12 Učebna však v době své existence nebyla 

využívána pouze katedrou nederlandistiky, ale i katedrou bohemistiky, což vedlo – 

vzhledem k rozdílnému způsobu využití, nešetrné manipulaci s nainstalovanou 

technikou i vzhledem k velké fluktuaci lidí v této učebně – k pravidelným technickým 

závadám; katedra nederlandistiky proto postupně iniciovala vytvoření specializované 

učebny určené primárně k výuce tlumočení. Novou tlumočnickou učebnu se podařilo 

realizovat díky projektu IFIT, jehož se olomoucká nederlandistika v letech 2013–

2015 spolu s dalšími jazykovými pracovišti FF UP účastnila.  

 

2.1 O projektu IFIT  

 

 
 

Cílem projektu IFIT (= Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů 

na cizojazyčných katedrách FF UP) bylo na vybraných katedrách FF UP inovovat 

stávající vyučovací moduly v oblasti translatologie. Šlo o „prohloubení a 

                                                                                                                                                                                     
Letteren te Olomouc. In: ENGELBRECHT, Wilken – HAMERS, Bas – KŘÍŽOVÁ, Kateřina (eds.). 
Aspecten van de extramurale neerlandistiek. (AUPO Philologica 96 – Neerlandica III). 1. vyd. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 127-136. ISBN 978-80-244-1970-1. Srov. dále 
BRÁZDOVÁ TOUFAROVÁ, Eva. Ik tolk, jij tolkt, tolken jullie? Een leerboek: een bijdrage tot aspecten 
van het tolken vanuit het Nederlands naar het Tsjechisch met nadruk op vaak voorkomende fouten bij 
aspirant-tolken. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 167-195, ISBN 978-80-244-2468-2.  
11

 Fond rozvoje vysokých škol. 
12

 Bližší informace o realizaci této učebny viz TOUFAROVÁ, E. – ENGELBRECHT, W. Využití 
multimediální učebny při výuce tlumočení. In: Pedagogický software 2008. 1. vyd. České Budějovice: 
Jihočeská univerzita, 2008, s. 49-53.  
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systematizaci výuky překladu a tlumočení na FF UP se zaměřením na tzv. 

pragmatické texty tak, aby absolventi cizojazyčných filologických oborů získali 

kompetence, které jim umožní lepší uplatnění na větším segmentu trhu práce“.13 

Projekt byl celofakultní a nakonec se jej zúčastnilo 12 kateder a bylo inovováno 72 

předmětů,14 pro něž byly na základě předem stanovených standardů vytvořené e-

learningové opory v aplikaci MOODLE. Během projektu byli na fakultu zváni 

zahraniční i tuzemští odborníci z oblasti translatologie, byly pořádány speciální 

vzdělávací kurzy a školení a učitelé i studenti byli motivování k jejich účasti. Velmi se 

v praxi osvědčila také účast studentů na každoročních Jeronýmových dnech v Praze 

apod. Finanční zajištění projektu pamatovalo nejen na nové technické vybavení, ale i 

na vydávání monografií, skript a článků z oblasti translatologie a na finanční 

ohodnocení vyučujících, kteří jednotlivé moduly vytvářeli nad rámec svých 

pracovních povinností. Katedra nederlandistiky například v rámci projektu vydala 

přepracovanou a rozšířenou verzi Pozvání k překladatelské praxi15 Olgy Krijtové a 

Veroniky ter Harmsel Havlíkové a čtyřdílná skripta Gramatická a lexikální cvičení 

z nizozemštiny pro překladatele a tlumočníky16 Evy Brázdové Toufarové a Kateřiny 

Křížové. Uvedené publikace se hojně využívají při výuce. 

 

2.2 Inovované předměty na nederlandistice 

 

Za katedru nederlandistiky se projektu zúčastnili čtyři vyučující – Mgr. Milan Kříž, 

Phd. (garant projektu na nederlandistice), Mgr. Kateřina Křížová, Ph.D., Mgr. 

Veronika ter Harmsel-Havlíková, Ph.D. a PhDr. Eva Brázdová Toufarová a inovovali 

následujících sedm předmětů: 

 

Název předmětu Kód 

předmětu 

Čeština pro nederlandisty 1 NIZ/1CPN1 

Stylistika pro překladatele NIZ/2SPR 

Tlumočnická cvičení z nizozemštiny do češtiny 1 NIZ/2TNC1 

Tlumočnická cvičení z češtiny do nizozemštiny 1 NIZ/3TCV1 

Tlumočnická cvičení z češtiny do nizozemštiny 2 NIZ/3TCV2 

Překladatelská cvičení z češtiny do nizozemštiny NIZ/2PCCN 

Překladová cvičení z nizozemštiny do češtiny  NIZ/2PCNC 

 
                                                           
13

 Srov. IFIT [online]. 2013 [29. 9. 2015]. Dostupné z: <http://atp.anglistika.upol.cz/cz/ifit>. 
14

 V současnosti je vytvořeno dalších několik nových modulů, které vznikly právě na základě 
zkušeností z projektu IFIT.  
15

 KRIJTOVÁ, O. – TER HARMSEL HAVLÍKOVÁ, V. Pozvání k překladatelské praxi. Kapitoly 
o překládání beletrie. 2. vyd. Praha: Apostrof, 2013, s. 158, ISBN 978-80-87561-28-7. 
16

 BRÁZDOVÁ TOUFAROVÁ, E. – KŘÍŽOVÁ, K. Gramatická a lexikální cvičení z nizozemštiny pro 
překladatele a tlumočníky I. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2015, s. 124, ISBN 978-80-244-4551-9. 
BRÁZDOVÁ TOUFAROVÁ, E. – KŘÍŽOVÁ, K. Gramatická a lexikální cvičení z nizozemštiny pro 
překladatele a tlumočníky II. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2015, s. 173, ISBN 978-80-244-4552-6. 
BRÁZDOVÁ TOUFAROVÁ, E. – KŘÍŽOVÁ, K. Gramatická a lexikální cvičení z nizozemštiny pro 
překladatele a tlumočníky III. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2015, s. 149, ISBN 978-80-244-4553-3. 
BRÁZDOVÁ TOUFAROVÁ, E. – KŘÍŽOVÁ, K. Gramatická a lexikální cvičení z nizozemštiny pro 
překladatele a tlumočníky IV. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2015, s. 147, ISBN 978-80-244-4554-0.  
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Pilotní testování inovovaných předmětů proběhlo v akademickém roce 2014–2015 a 

na katedře nederlandistiky do něj bylo zařazeno celkem 73 studentů.  

 

 
 

2.3 Výuka v aplikaci MOODLE  

 

V rámci programu IFIT byly nejprve samostatně diskutovány problematika překladu a 

problematika tlumočení. Z těchto diskuzí nakonec zúčastnění vyexcerpovali 

standardy, jimiž se posléze řídili při vytváření e-learningových opor s cílem vytvořit 

takový modul, který může – v případě nutnosti bez větších obtíží – odučit i nově 

příchozí kolega/kolegyně. Zúčastnění absolvovali školení MOODLE, v rámci něhož 

byli seznámeni s prací v této aplikaci.  

Aplikace MOODLE dokáže v kombinaci s počítačovým softwarem SANAKO 

simulovat prostředí třídy/skupiny.17 Pro manipulaci s touto aplikací postačuje funkční 

připojení k internetu a znalost přístupových hesel (to platí pro studenty i vyučující).18 

To nám umožní vstup do virtuálního prostředí, v němž se spolu se studenty či 

samostatně zabýváme určitou konkrétní činností. Vyučujícímu odpadá kopírování a 

fyzické nošení materiálů na hodinu, protože má v ideálním případě vše k dispozici v 

aplikaci MOODLE. Práce v tomto prostředí studenty nejen motivuje, ale nutí je 

                                                           
17

 Tato skutečnost je z dlouhodobého hlediska velmi dobře využitelná taktéž pro distanční vzdělávání, 
a to i u takových oborů/předmětů, které zatím bývají většinou nabízeny jako součást prezenčního 
studia. 
18

 Do aplikace se přihlašuje na webových stránkách <https://moodle.ff.upol.cz/login/index.php>, 
přičemž využíváme v rámci interního systému FF UP pro přihlášení login (= uživatelské jméno) a 
heslo jako do PORTÁLU. 

Pilotní testování inovovaných modulů
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aplikaci i pravidelně využívat – je nutné stáhnout si a zpracovat materiály určené 

k samostudiu (v případě tlumočení může jít o glosáře, nahrávky apod.), domácí 

práce jsou zadávány rovněž přes MOODLE, a přes něj jsou zasílány vyučujícímu ke 

kontrole, přičemž je nutné dodržovat deadline – úkol zaslaný po termínu není 

systémem akceptován apod.; i k testování je možné využít MOODLE 

(předpřipravené úkoly a odpovědi na ně pak výrazně urychlí proces oprav).  

Virtuální prostředí, které nám tato aplikace zpřístupňuje, je velmi přehledné a 

systematické, byť vytvoření modulu v něm může zabrat poměrně dost času, zejména 

pracujeme-li s různými většími soubory (např. tlumočnické nahrávky, videa aj.). 

Výhodou je, že jej snadno kdykoli upravíme, obměníme či aktualizujeme. Práce 

v aplikaci si však žádá správce/technika, který v případě potřeby může běžným 

uživatelům pomoci s odstraňováním technických problémů.  

Aplikace MOODLE nabízí různé zajímavé nástroje, kterých lze při výuce 

translatologických předmětů velmi dobře využít. Do prostředí lze například 

nainstalovat elektronické slovníky, jež mohou studenti zapsaní na předmětu během 

výuky využívat. Pro překlady a tlumočení se rovněž hodí funkce slovník. Jedná se o 

svého druhu glosář, který mohou studenti během konkrétního semestru vytvářet a 

průběžně upravovat a doplňovat. Mohou tak vzniknout databáze, které lze dle 

různých vybraných kritérií třídit. Studenti a učitel jsou též v neustálém vzájemném 

kontaktu, aniž by si navzájem zahlcovali své emailové schránky dotazy apod. 

Rovněž vedení prezenčních listin není při využívání MOODLE nezbytností, 

MOODLE každé přihlášení eviduje za Vás, takže vyučující má okamžitý přehled, 

kdo, co, kdy a jak dlouho dělá. MOODLE jednoznačně nabízí dobrou zpětnou vazbu 

mezi vyučujícím a studentem. Navíc – v případě, že každý student na předmětu má 

na hodině k dispozici počítač – lze velmi efektivně pracovat s většími skupinami 

studentů, a to jak při překládání, tak i při tlumočení. V neposlední řadě je výhodou i 

velmi snadná obslužnost prostředí MOODLE.  

Při výuce tlumočení se vychází z toho, že tlumočník má za cíl zprostředkovat 

komunikaci mezi dvěma stranami, které hovoří rozdílnými jazyky. Studenti si obvykle 

při tlumočení uvědomí své jazykové, komunikační i organizační kompetence a 

zároveň získají – během studia často poněkud ztracený – respekt ke své mateřštině. 

Během tlumočnických seminářů využíváme nejméně dva jazyky, z nichž jedním 

z nich je vždy mateřština. Postupně se snažíme trénovat i využití dvou cizích jazyků, 

což je však podmíněno znalostmi účastníků jednotlivých seminářů.19 

Během tlumočení nabádáme studenty k hledání možností a vybízíme je 

k jazykové pohotovosti. Velký důraz klademe rovněž na srozumitelnost projevu, na 

správnou výslovnost a intonaci. Zde se nám nejlépe osvědčila speciální výslovnostní 

a intonační cvičení na bázi zpěvu. I když se tlumočení může jevit jako poněkud 

osamělé povolání, nutíme studenty k týmové práci, rozvíjíme jejich empatii, 

schopnost vzájemně si pomáhat a být solidární vůči svým potenciálním kolegům a 
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 Vzhledem k nezanedbatelnému počtu studentů ze Slovenska využíváme jako druhý cizí jazyk 
někdy též slovenštinu. 
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uctivý k možným klientům. V neposlední řadě rovněž trénujeme schopnost rychle a 

správně v dané situaci reagovat. 

Tlumočnická učebna na katedře nederlandistiky sestává z konferenčního sálu 

a tlumočnických kabin. Konferenční sál nám umožňuje simulovat konference či 

workshopy, během nichž se v praxi tlumočí. Studenti si tak sami mohou vyzkoušet 

roli mluvčího i tlumočníka. Rovněž spoluurčují způsob práce, výběr probíraných 

témat i tempo v hodině. Kromě konsekutivního a simultánního tlumočení je možné 

procvičovat i tlumočení šeptem, tzv. chuchotage. Díky moderní technice se 

nemusíme omezovat pouze na audionahrávky, ale můžeme využívat i video, MP3-

nahrávky, internet apod. Z konferenčního sálu má nejen vyučující, ale i studenti 

možnost sledovat průběh tlumočení v jednotlivých kabinách, kde je místo pro 10 

tlumočníků, jejichž výkony se nahrávají a lze je použít pro zpětné hodnocení.20 

Skutečnost, že studenti mohou hodnotit své kolegy a zároveň dostávají zpětnou 

vazbu od vyučujícího, je pro tento druh seminářů velkým přínosem. Závěr semestru 

vrcholí návštěvou nahrávacího studia, kde jsou studenti v roli mluvčích i tlumočníků. 

Hovoří i tlumočí před publikem na mikrofon, jejich výkony zaznamenává kamera a 

následně jsou tyto analyzovány a hodnoceny.21 

 

3 Hodnocení 

 

Ve studentských evaluacích převládá názor, že „práce S MOODLE programem [je] 

snadná, přehledná, zjednodušila komunikaci mezi studenty a vyučujícím.“22 Studenti 

si dále pochvalují, že se jedná (rozuměj v rámci inovovaných modulů) o prakticky 

zaměřené předměty, v nichž se klade důraz na aktivní znalost jazyka; zároveň je tyto 

semináře připravují na možné budoucí povolání. Řada z nich v souvislosti 

s tlumočením zmiňuje strach z vystupování před skupinou, z ústního projevu před 

auditoriem apod. V jedné z evaluací to studentka shrnuje následujícím způsobem: 

„Největším přínosem pro mě rozhodně bylo zjištění, že mě tlumočení po prvotním 

odporu vlastně baví a že stres k tomu prostě patří.“23 Kritika se naopak týká 

nedostatečné časové dotace jednotlivých předmětů. Studenti rovněž velmi kriticky 

hodnotili tlumočnickou techniku, což souviselo s tehdy aktuálním špatným 

technickým stavem a možnostmi multimediální učebny, kterou jsme během pilotního 

testování měli při tlumočení k dispozici. Studenti vnímají tlumočení jako možnost, jak 

se zdokonalit v nizozemštině. 

Vyučující, kteří se podíleli na inovaci předmětů, vytvořili ke svým modulům 

evaluační zprávu pilotního testování. Velmi si pochvalovali „velice komfortní, 
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 V případě plně funkční učebny je možné tlumočit a nahrávat se i v konferenčním sále, kde je 
k dispozici kromě učitelské (řídícího) počítače dalších 10 studentských počítačů. Všechny počítače – 
v sále i v kabinách – jsou vybaveny tlumočnickým softwarem SANAKO.  
21

 V současnosti vzhledem k dislokaci některých kateder FF UP není nahrávací studio k dispozici a 
technici nahrávají závěrečné studentské výstupy přímo v tlumočnické učebně, což ovlivňuje 
výslednou kvalitu nahrávky. 
22

 Viz evaluační formuláře pilotního testování, v případě zájmu k nahlédnutí u autorky článku. 
23

 Ibidem. 
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efektivní a praktickou“24 práci s aplikací MOODLE, o čemž svědčí i skutečnost, že 

někteří v průběhu projektu inovovali ještě další své předměty. „[…] v průběhu 

semestru lze úkoly a materiály snadno upravovat/přidávat, měnit jejich pořadí apod. 

dle aktuální potřeby a jsou vždy ihned k dispozici, nedojde-li náhodou zrovna 

k výpadku elektrické energie či připojení na internet.“25 Velmi negativně vnímali fakt, 

že v průběhu pilotního testování nebyla k dispozici nová funkční tlumočnická učebna 

a bylo proto mnohdy nutné improvizovat zejména při výuce tlumočení. Všichni 

vyučující ocenili zjednodušení a zefektivnění komunikace se studenty (poskytnutí 

zpětné vazby); vyučující překladatelských kurzů kvitovali zlepšení přehlednosti 

odevzdávání domácích úkolů a průběžné testování znalostí. Všem bez výjimky 

vyhovuje v aplikaci přehled nedávných činností, kterým lze mj. snadno zkontrolovat 

samostudium a domácí přípravu studentů. Vyučující z katedry nederlandistiky se 

shodli na tom, že inovace předmětů proběhla úspěšně. Tyto jsou v aplikaci 

MOODLE připraveny k použití v dalších semestrech a je tak zajištěna jejich další 

udržitelnost. Účast na projekt IFIT přinesla katedře nederlandistiky nejen nové 

zkušenosti a možnosti, ale i výměnu zkušeností s kolegy z jiných kateder. 

 

Závěr  

 

Tlumočení je jedním ze způsobů, jak aktivně využít své jazykové znalosti a 

schopnosti. Vzhledem ke specifikům tohoto oboru – časová tíseň, stres, okamžitá 

reakce, flexibilita, verbální i nonverbální komunikace, jazykové i mimojazykové 

znalosti – se nejedná se o obor, kterému se po absolutoriu budou věnovat všichni 

studenti. Nicméně je jistě vhodné, má-li každý student možnost se s tlumočením 

během studia seznámit a vyzkoušet si alespoň některé tlumočnické techniky a 

strategie. Z jazykového hlediska tlumočení rozvíjí schopnost poslouchat, chápat, 

zapamatovat si a hovořit, což je pro jazykový obor zcela nezbytné a tlumočení tak 

může být zajímavým doplněním a rozšířením výuky, ale i novou zkušeností. Aplikace 

MOODLE v kombinaci se softwarem SANAKO a práce ve virtuálním prostředí vnáší 

do výuky tlumočení dynamiku, ale i nutný řád, disciplínu a průběžnou přípravu, tedy 

vše, bez čeho se tlumočení v praxi rozhodně neobejde.  
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Summary 

The Use of MOODLE in Teaching Interpreting 

 

This article focuses on the practical use of the MOODLE environment in teaching 

interpretation at the Dutch department of the Faculty of Arts of the Palacký University 

in Olomouc. This department exists as a separate workplace since 1999 and already 

from the very beginning, it pays great attention to the training of interpreting from 

Dutch into Czech and vice versa. Considerably from the original archaic language 

lab equipment, we have gradually elaborated to the modern classroom used for 

interpreting. In the past two years, we participated in the grant IFIT, which focused 

on the innovation of translation and interpretation courses taught at our faculty. The 

new teaching modules are to be systematized and standardized, their focus is going 

to be shifted towards "pragmatic" (i.e. non-fiction) texts in order that the grads of 

language study programmes acquire competencies required by the labour 

market. And just the use of MOODLE in this innovation played a key role. This 

contribution focuses on the comparison between the "old" and "new" approach to 

interpretation, and the benefits of working with MOODLE not only from the point of 

view of the teacher, but also from the students’ evaluations. 
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