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:

Přílohy:
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Názor oponenta na aktuálnost tématu:
Téma práce je velmi aktuální - informovanost veřejnosti o sluchovém postižení a důsledcích
z něj vyplývajících je stále zcela nedostatečná. Snaha formulovat dopady nedostatečné
připravenosti odborných pracovišť na vzdělávání studentů se sluchovým postižením a hledání
možných řešení zlepšení stávající situace, je velkým přínosem nejen pro studenty
a pedagogy, ale má širší aplikovatelnost pro jiná zařízení, může být využita při vytváření
standardizace zajištění podmínek pro o osoby se sluchovým postižením.
Bohužel název práce neavizuje zcela jednoznačně zaměření na zlepšení podmínek pro
studium nedoslýchavých studentů, ale zlepšení přístupu studentů ke studiu.
Hodnocení struktury

bakalářské

práce:

Práce je strukturována velmi dobře, je patrná snaha autorky podat ucelenou informaci.
Přesné a nutné rozlišení sluchových vad, popis problematického hledání identity
nedoslýchvých i možnosti využití kompenzačních pomůcek jsou nutnou teoretickou
informací, předcházející vlastnímu popisu a zpracování průzkumu.
Ačkoli skupina respondentů není příliš velká, dotazníkové šetření i zpracování výsledků
podává ucelený popis konkrétních důsledků sluchového postižení v jednotlivých situacích,
do kterých student denně vstupuje. Velmi cenné je, že tato část popisuje i pocity studentů a
motivy, které ovlivňují jejich chování vůči spolužákům, pedagogům i jejich reakce v
situacích, které jsou jim nepříjemné. Neménně významné jsou i závěry vyplývající z práce a
nalezení možných řešení nevyhovující situace.

Hodnocení odborné

úrovně:

Odborně

je práce velmi dobré úrovni. Pro zvětšení skupiny respondentů a porovnání
podmínek bylo možné vytvořit srovnávací skupinu např.z řad studentů Univerzity Palackého
v Olomouci.
Velmi vysoce hodnotím vlastní přínos autorky, ať už v popisu osobních zkušeností, tak
ve formulování možných řešení i zařazení informací o řešení situace v zahraničí.

Hodnocení formální stránky práce ( technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, gramatická správnost, kvalita obrázků atd. )
Formální stránka práce je výborná, citace i bibliografické odkazy jsou vedeny
Hodnocení, v čemje

přínos bakalářské

dobře

práce ajejí použitelnost:

Práce má široké možnosti využití:
- je vhodným informačním materiálem, pro pedagogy ve všech školách, především v těch,
které vzdělávají děti a studenty se sluchovým postižením, dává možnost pochopit potřeby
osob se sluchovým postižením a současně nabízí možné kroky, jak těmto potřebám vyhovět
- je cennou informací pro
úskalí integrace

rodiče dětí

se sluchovým postižením,

pomůže

jim pochopit možná

- práce je využitelná i pro tvůrce standardů přístupu k osobám se sluchovým postižením
/ k podobným závěrům jako autorka, dospěla i šetření ve zdravotnických zařízeních a nyní se
na MZ ČR připravují materiály kladoucí zdravotnickým zařízením podmínky péče o klienta
se sluchovým postižením, mimo jiné je to jednoznačně garant, informační servis vnitřní i
vněj ší apod.!
- v případě tiskového zpracování by mohla být vhodným studijním materiálem pro
vysoké pedagogické školy
Konzultant - oponent,
atd.):

doporučení

autorovi ( co má dělat dále: publikovat,

- věnovat se nadále danému tématu,

rozšířit

výzkumnou

dělat

střední

výzkum,

a

učit

část

- snažit se aplikovat v praxi výsledky práce

Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi

dobře, dobře,

nevyhovující):

Práci hodnotím výborně, především z hlediska vlastního přínosu a ucelenosti zprácovávaného
tématu. Oceňuji praktickou část, zpracování dotazníkového šetření a navrhovaná řešení.
Datum, místo: V Praze 4.6.2008
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