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Bakalářská diplomová práce studentky Julie Šťastné, která nese název  Neslyšící a 

komunikace, je zaměřena na popis problematiky poškození a ztráty sluchu, anatomie sluchu, 

popis způsobů kompenzací postižení a způsobů komunikace při postižní sluchu.  

Práce je čistě kompilační, což v tomto případě znamená, že je vytvořena zpracováním ne 

příliš bohaté literatury (17 položek). Dvě třetiny práce (27 z 37 stran) je tvořeno 

encyklopedickým převyprávěním toho, co jsou sluchové vady a jaké kompenzační pomůcky 

mají k dispozici lidé se sluchovou vadou. Vlastní téma, deklarované nadpisem, tj. sluchově 

postižení a komunikace je rozpracováno na zbylých deseti stránkách a také tato část je pouze 

kompilační.  

Hlavní problém je v tom, že autorka dostatečně nenaplnila všechny požadavky, které 

závěrečná práce bakalářského studia má splňovat. Od autora eseje se očekává, že bude 

usilovat o shromáždění studovaného materiálu k danému tématu, bude se inspirovat od 

různých autorů v odborné oblasti významných, dále bude snaha tento literární materiál 

podrobit kritice, což znamená pokusit se o nalezení myšlenkových konceptů a porovnání 

těchto konceptů u různých autorů, eventuálně s myšlenkovými trendy různých dob a škol, a 

dále tyto koncepty prověřit vzájemným porovnáním nebo  úvahou, eventuálně porovnat s 

vlastním konceptem na základě vlastního výzkumu nebo vlastní zkušenosti. Od autora 

bakalářské práce se každopádně očekává, že práce bude výsledkem hlubší analýzy dané 

situace,  vyslovením problému, jímž je daná oblast zatížená, stanovení hypotézy (tj. návrh 

nějaké teorie) a pokus o ověření její platnosti, nebo o ověření podmínek problému (nejlépe 

vlastním experimentem, může být i experiment převzatý),  a pokus o návrh řešení, nebo 

vystižení vlastního postoje k problematice. Aby esej byla autentická, je nezbytná alespoň jistá 

míra osobní angažovanosti nebo zájmu o věc, bez nichž  bude práce nevěrohodná, a mělo by 

být znát, že autor vynaložil na vytvoření eseje jisté množství práce a času. 

S lítostí však musím označit danou práci za takovou, které tato  popsaná charakteristika 

schází. Záporně nehodnotím text po obsahové stránce, věcně je vše víceméně v pořádku, ale 

text se zásadně vyhýbá problémům. Kapitoly mající čtenáři představit poměrně složitý jev, 

jsou vyjádřeny téměř v několikařádkové  stručnosti (např. u kapitol Znakový jazyk, Čtení, 



Psaní, Bilingvismus…), připomínající spíše slovníkové heslo. (Konkrétně například ke 

kapitole 3: mohla být zmínka o tom, co je přirozený jazyk, proč je znakový jazyk přirozeným 

jazykem, o přirozeném jazyce jako podmínce rozvoje myšlení, zákonitosti bilingvismu atd.). 

Efektivita a přínos obrázků v přílohách ze slovníku znakového jazyka a přehled práce rukou 

při znakování jsou pro čtenáře nevýznamné, schází odkaz k obrázku, propojenost s textem, 

vysvětlení, detailnější rozpracování zákonitostí znakového jazyka, přílohy jsou zde v této 

podobě jen jakoby pro vzbuzení dojmu.  

Také práce s literaturou je značně jednoduchá, celé kapitoly jsou bez odkazů na literaturu. 

Nestačí opatřit text seznamem přečtené literatury, ale zdroje by měly být vyznačené ještě i 

v textu. Poznámkový aparát v této formě to nezastane, pro tento účel je nedostatečný.  

Zarážející je, že ačkoliv tato bakalářská práce by měla být výsledkem studia humanitních věd, 

tedy  věd o člověku zkoumaných prizmatem antropologie, psychologie, filosofie ad.,  je text 

jakoby nezasažen žádnými poznatky, takže obsah věty, která zní  „komunikaci nutně 

potřebujeme pro úřední jednání, návštěvu lékaře a nakupování“, je o komunikaci to, na co se 

autorka zmohla. (v kapitole 2.1.1) 

Bakalářská práce by měla být jakýmsi hraničním kamenem, jehož překonáním je student 

puštěn do oblasti daného oboru. Avšak  tato bakalářská práce onen hraniční kámen stěží může 

překonat. Z tohoto oponentského posudku vyplývá závěr, že daná práce nesplňuje základní 

předpoklady, proto ji nedoporučuji k obhajobě. Protože ale studentka má právo obhajovat i při 

negativním posudku, v případě pěkné prezentace práce navrhuji ji ocenit v  nejnižším pásmu 

známky tři, tedy 20 body. 

                                                                                                               Eliška Pincová 

 


