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Posudek vedoucího bakalářské práce Šárky Kotkové 

Specifické poruchy učení u dětí se sluchovým postižením 

 

 Šárka Kotková si pro svou bakalářskou práci zvolila nelehké téma – specifické poruchy 

učení u dětí se sluchovým postižením. Ač jde o téma důležité, nevěnuje mu naše odborná 

veřejnost náležitou pozornost. Také zahraničních zdrojů není dostatek a jsou velmi různorodé. 

Příčinou je nejspíše to, že samotné sluchové postižení je tradičně spojováno s různými 

vzdělávacími problémy, zejména v jazykové oblasti. Diagnostika specifických poruch učení je 

tedy u těchto dětí velmi komplikovaná. Obtíže spojené se čtením a psaním mohou, ale nemusí 

být projevem dyslexie, dysgrafie nebo dysortografie.  

 Pokud jde o postup práce, musím ocenit, že se  diplomantka seznámila s poměrně 

velkým objemem, zejména cizojazyčné, relevantní literatury, kterou samostatně prostudovala a 

náležitě ji ve své práci cituje. Vzhledem k rozmanitosti využitých studií bylo poměrně obtížné 

sestavit relativně kompaktní a obsahově sourodý text.  

Oceňuji, že první kapitola věnovaná specifickým poruchám učení obecně byla oproti 

původní verzi podstatně zkrácena. Diplomantka do ní sice doplnila některé poznámky týkající 

se sluchově postižených, avšak postrádám větší propojení se zbytkem práce, zejména pokud 

jde o projevy jednotlivých poruch. Přesněji řečeno je velmi zajímavé srovnat, že zatímco u 

slyšících dětí je detekce a diagnostika specifických poruch učení založena primárně na 

typických problémech spojených se čtením a psaním, u neslyšících se často orientujeme spíše 

podle projevů „sekundárních“. V celé práci se vlastně objevuje jen malé množství rysů 

typických pro psaný (respektive čtený) projev žáků se sluchovou vadou spojenou se 

specifickými poruchami učení.  

Druhá kapitola syntetizuje poznatky ze zahraniční literatury, autorka se snažila 

v logickém sledu ukázat výsledky některých výzkumů a studií. Diplomantka sice pracuje 

s termíny neslyšící a nedoslýchavý, avšak ne vždy je ve své práci dostatečně odlišuje. 

Teoretické části práce by jistě prospělo více revizí a konzultací, pro které však již nebyl čas 

(některé části práce jsem bohužel viděla pouze jednou). Přesto musím konstatovat, že oproti 

původně předkládaným verzím práce dospěla do poměrně kvalitní a akceptovatelné formy, 

došlo k výraznému zlepšení jak po stránce obsahové, tak jazykové. Interpunkčních a dalších 

pravopisných nedostatků je tam také mnohem méně a jsou v přijatelné míře. 

Na základě poznatků načerpaných z literatury sestavila autorka soubor otázek pro 

polostrukturované rozhovory do svého výzkumu. Ačkoliv situace v době koronavirové krize 

nebyla zcela příznivá pro realizaci výzkumu, podařilo se ho Šárce Kotkové uskutečnit. Zcela 

samostatně oslovila mnoho potenciálních respondentů a nakonec se ji podařilo realizovat 7 
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rozhovorů (z původně 10 plánovaných) s pracovníky SPC. Situace byla ztížená tím, že 

rozhovory musely probíhat online. Jen škoda, že oproti původnímu záměru došlo k redukci 

otázky: Jak se podle vás liší neslyšící nebo nedoslýchaví se SPU od neslyšících a 

nedoslýchavých bez SPU? spíše jen na chování žáků a téměř se nedostalo i na původně 

plánované zvláštnosti jazykového projevu.  

Ačkoliv se jedná o poměrně malý a homogenní vzorek respondentů, dospěla 

diplomantka ve své kvalitativní analýze dat k zajímavým závěrům a alespoň částečně 

zmapovala nejasnou situaci v České republice. Chápání a pojetí specifických poruch učení u 

neslyšící populace je mnohdy velmi rozdílné, někteří je dokonce považují za neodhalitelné. 

Jisté je, že diagnostika je velmi komplikovaná a nástroje velmi omezené, žádné jednotné 

postupy nejsou stanoveny a každý „pracuje, jak umí“. Žádné systematické vzdělávání v této 

oblasti u nás neprobíhá.  

Ačkoliv se popis etiologie, projevů, diagnostiky, edukace a intervence související se 

specifickými poruchami učení u sluchově postižených žáků může na první pohled zdát velmi 

povrchní a nedotažený, je za ním poměrně velké množství práce. Podoba práce odráží celkovou 

situaci v této oblasti, které bude třeba věnovat zvýšenou pozornost.  

Domnívám se, že autorka prokázala, že je schopna pracovat s odbornou českou i 

cizojazyčnou literaturou a sestavit odborný text se všemi náležitostmi. Samostatně provedla, 

zpracovala a vyhodnotila originální výzkum. Práce tedy splňuje požadavky na bakalářské práce 

kladené a může být podkladem k obhajobě.  
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