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Posudek oponenta bakalářské práce 

Šárka Kotková: Specifické poruchy učení u dětí se sluchovým postižením 

FF UK v Praze, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, obor Čeština v komunikaci neslyšících 

 

Téma, které si pro svou bakalářskou práci zvolila Šárka Kotková, je bezesporu velmi důležité, 

aktuální a zároveň poměrně zrádné. Proto velmi oceňuji, že se diplomantka k jeho zpracování 

odhodlala, a současně ihned v úvodu s radostí konstatuji, že se s ním – dle mého názoru – 

popasovala celkem se ctí. 

Autorčin styl je spíše úsporný. Text (o 56 s.) je logicky a přehledně strukturován do tří hlavních 

kapitol (1 Specifické poruchy učení, 2 Specifické poruchy učení u dětí se sluchovým postižením – 

situace v zahraničí a 3 Specifické poruchy učení u dětí se sluchovým postižením v České republice) 

a dále do relativně subtilních podkapitol druhého a třetího řádu. Práce neobsahuje žádné obrázky, 

schémata, tabulky, grafy apod. Její součástí je jedna příloha s textem e-mailu, jímž diplomantka 

oslovovala potenciální respondenty své výzkumné sondy (jež je předmětem kap. 3 Specifické 

poruchy učení u dětí se sluchovým postižením v České republice). 

Už při zadávání práce si byla diplomantka vědoma toho, že napsat kvalitní práci na téma 

specifických poruch učení u dětí se sluchovým postižením bude neobyčejně obtížné – a to min. ze 

dvou důvodů: a) Toto téma je v českém odborném diskursu tématem zcela opomíjeným, což se 

projevuje jednak naprostou absencí takto zaměřených odborných prací, jednak velmi rozličným 

přístupem k identifikaci, diagnostice a terapii specifických poruch učení u dětí se sluchovým 

postižením ze strany jednotlivých odborných pracovišť, někdy dokonce jednotlivých pracovníků 

působících v rámci jednoho pracoviště; b) V zahraničních zdrojích se sice se studiemi 

pojednávajícími o specifických poruchách učení u dětí se sluchovým postižením setkáváme, ale 

při jejich „včleňování“ do našeho kulturního a odborného kontextu je nutno postupovat velmi 

obezřetně a citlivě. K těmto dvě překážkám se v průběhu psaní práce přidala další: koronavirová 

pandemie, jež na určitou dobu téměř paralyzovala život v naší společnosti a dodnes zásadním 

způsobem komplikuje přístup k některým odborným zdrojům a sběr výzkumných dat. 

Diplomantka se snaží o kultivovaný projev odpovídající odbornému stylu. Pravopisné 

a interpunkční nedostatky se v textu objevují zřídka, občasné jsou překlepy a poměrně často 

se v něm bohužel vyskytují formulační neobratnosti, jež někdy vedou ke zkreslení předávané 

informace, několikrát jsou sdělení zcela nesrozumitelná (např. s. 33: „Schopnost naučit žáky 

využívat vhodné strategie k dosažení jejich specifických vzdělávacích potřeb.”). Jako přiměřeně 

vyspělé nahlížím citování a odkazování na zdroje (na několika místech, kde bych jako čtenářka 

předpokládala oporu v odborné literatuře, odkazy na zdroje ale bohužel chybí). Závěrečný seznam 

zdrojů je zpracován pečlivě.  

Celkově solidní úroveň práce podle mě zbytečně snižuje nejednotné užívání terminologie, místy 

až příliš schematické nebo zjednodušující pojetí problematiky (např. s. 24: „Učitel je v častém 

dlouhodobém kontaktu s žákem a na základě své práce se sluchově postiženými má povědomí o tom, 

zda jedinec nějak vybočuje z třídní normy.” Zdá se, že diplomantka předpokládá, že v České 

republice v současnosti žáci se sluchovým postižením navštěvují výhradně „školy pro sluchově 

postižené“. Je tomu skutečně tak?) či zapojení zastaralých informací, potažmo zdrojů 
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(např. na s. 32 diplomantka v pojednání o využití digitálních technologií vychází ze zdrojů 

z r. 2007, resp. 2000). 

Za nejzdařilejší a nejpřínosnější považuji kap. 3 Specifické poruchy učení u dětí se sluchovým 

postižením v České republice, tzn. diplomantčinu vlastní výzkumnou sondu, ve které se jí 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se sedmi pracovníky šesti speciálně 

pedagogických center „pro sluchově postižené“ podařilo autenticky popsat, jak tito odborníci 

přistupují k identifikaci, diagnostice a terapii specifických poruch učení u dětí se sluchovým 

postižením. Pozitivně hodnotím i diplomantčin nadhled a odborný odstup, který prokázala v kap. 

3.4 Kritické zhodnocení výzkumu. Jako čtenářka bych uvítala ještě podrobnější popis respondentů, 

tzn. informace o jejich věku, vzdělání, pracovních zkušenostech apod. 

Naopak jako nejproblematičtější spatřuji kap. 1 Specifické poruchy učení. Nepovažuji za šťastné, 

že vychází (až na výjimky) z českých zdrojů, navíc zdrojů dle mého mínění mnohdy zastaralých. 

Její zpracování se mi navíc zdá až příliš minimalistické. 

Na závěr si dovolím vznést čtyři prosby/dotazy: 

1. Nepochopila jsem pozn. pod čarou č. 13 na s. 21: „Reedukace oblasti sluchového vnímání je při 

práci se sluchově postiženými dětmi spíše vedlejší. Osobně si myslím, že jsou uplatnitelné při práci 

s nedoslýchavými dětmi se SPU, ale žádnou literaturu na toto téma se mi nepodařilo nalézt.“ 

Mohla by ji prosím diplomantka u obhajoby vysvětlit? 

2. Na s. 44 diplomantka jako jeden z terapeutických/pedagogických postupů doporučovaných 

aktuálně pracovníky speciálně pedagogických center žákům se sluchovým postižením 

a souběžnými specifickými poruchami učení uvádí „Vyloučit výuky cizích jazyků, zvýšit časovou 

dotaci předmětu český jazyk.” Je to dle naší legislativy možné? Jaká rizika v navrženém postupu 

diplomantka spatřuje? 

3. Zmínil některý z respondentů jako jedno z možných terapeutických/pedagogických 

doporučení pro tyto žáky Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování? Bylo by 

podle diplomantky její použití u těchto žáků přínosné? 

4. Ve své výzkumné sondě se diplomantka zaměřila výlučně na psychology a speciální pedagogy 

působící ve speciálně pedagogických centrech „pro sluchově postižené“. Bylo by podle ní 

(s přihlédnutím k jejím výzkumným zjištěním) užitečné oslovit také psychology a speciální 

pedagogy pracující v pedagogicko-psychologických poradnách? 

 

Závěr: Bakalářská práce Šárky Kotkové splňuje požadavky kladené na bakalářské práce 

a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Známka: VELMI DOBŘE 

 

V Praze 26. 1. 2021        Andrea Hudáková 

 


