
Posudek bakalářské práce Lenky Drozdové 
Učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních školách pro sluchově postižené -
Návrh multimediální pomůcky 

Lenka Drozdová ve své bakalářské práci popisuje didaktickou vybavenost dvou učebnic 

zeměpisu a na tomto podkladě pak předkládá úvahy o tom, jak by měla vypadat multimediální 

pomůcka zeměpisu pro děti s vadou sluchu; v jedné kapitole práce (a na přiloženém DVD) 

své úvahy ilustruje přímo návrhem jedné kapitoly takové multimediální pomůcky. Nijak 

přitom nezastírá, že v mnohých ohledech je její návrh jen jakousi "osnovou", která by - aby 

mohla být dětmi s vadou sluchu skutečně užívána - potřebovala mnohá doplnění (např. 

doplnění výkladů v českém znakovém jazyce), popř. "vylepšení" (např. pokud jde o zvukovou 

stopu na DVD) apod. 

Kol. Drozdová nezastírá ani to, že zeměpisné výklady, o které svůj návrh pomůcky 

opírá, čerpá z příslušných učebnic zeměpisu, zejména z učebnic užívaných čtyřmi učiteli 

zeměpisu, kteří odpověděli na diplomantčin dotazník. (K tomu jen na okraj: co autorka soudí 

o "vypovídající síle" své dotazníkové akce a lze - má-li odpovědi od čtyř učitelů

zobecňovat tak, jak to činí na s. 38: Dle slov učitelů zeměpisu je učebnice SP nejvíce 

používanou a zatím jedinou učebnicí obecného zeměpisu, která vyhovuje potřebám neslyšících 

žákům po verbální stránce .... ?). Návrh textové části pomůcky je tedy na už existující učební 

text (učební texty) poměrně silně vázán. V souvislosti s tím by mne zajímalo objasnění 

formulace vztahující se k výběru základního textu, s nímž diplomantka v návrhu příručky 

pracuje. Na s. 47 se píše: Přesto, že učebnice pro sluchově postižené (SP) je po verbální 

stránce méně vybavena než učebnice ZŠ, stala se pro mě primárním materiálem, protože dle 

slov učitelů vychází nejvíce vstříc svým obsahem neslyšícím žákům. Mohla by kol. Drozdová 

laskavě objasnit a ilustrovat na zcela konkrétním příkladu, co to znamená "vycházet obsahem 

(to zdůrazňuji, A.M.) vstříc neslyšícím žákům"? 

K téže straně bych ještě prosila o jeden příklad, který by doložil ,,zjednodušování 

větné stavby", které autorka zmiňuje jako hlavní princip svých úprav textu učebnic pro běžné 

školy. Bylo by možné uvést vedle sebe konkrétní větu (souvětí) textu výchozího textu a 

(autorčina) textu cílového a na tom demonstrovat, co se ,,zjednodušováním větné stavby" 

míní? 

Neumím (nejsem zeměpisec) posoudit to, jak navrhovaná příručka vyhovuje po 

stránce věcné, jako laik v ní ale výklady některých pojmů/termínu, s nimiž se pracuje, 



postrádám: např. vysvětlení toho, co to je obratník - větu Na severní polokouli vidíme 

obratník Raka ... lze za vysvětlení toho, oč jde, považovat jen stěží. Ovšem: v podstatě stejná 

věta je i v učebnici pro SP (text v příloze BP) - a nemýlím-li se, v učebnici pro ZŠ (text 

v příloze BP) nejsou obratníky zmíněny vůbec. 

Návrh kapitoly (v práci popsaný na s. 44-73 a umístěný na DVD) je po grafické 

stránce, alespoň podle mého názoru, působivý (ne úplně jasná je mi ale funkce některých 

grafických "prvků" - např. "podkladového" ženského obličeje na s. 3 DVD); otázka je, bude

li návrh svou "elegancí" stejně přitažlivý i pro děti. V podstatě pak návrh vybrané kapitoly 

zachycuje všechno to, co je obsaženo v "papírové" učebnici, z které diplomantka vychází - a 

jeho názornost je (oproti jen tištěnému slovu) nesporná. 

Na některých místech se v práci objevují překlepy (např. s. 38,46, na DVD s. 16), 

pravopisné chyby (např. s.45 a na DVD, s. 47 aj.), někde se objevují formulační / stylizační 

problémy (např. v anotaci Úvodní část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku 

vyučovacího předmětu Zeměpis co je jeho obsahem a cílem, zvláště pak zeměpisu obecného 

(fyzického)), někdy i takové, které znejasňují sdělovaný obsah (např. Ze Španělska vyplulo 

celkem pět lodí směrem na západ Ameriky s. 54), občas by bylo třeba upravit slovosled (např. 

s. 47). Tyto nedostatky ale vcelku nepřesahují míru v bakalářské práci přijatelnou. 

Závěr: Práce Lenky Drozdové Učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních školách 

pro sluchově postižené - Návrh multimediální pomůcky splňuje požadavky na bakalářskou 

práci kladené a může být doporučena k obhajobě. 

7. června 2009 

Alena Macurová 

Návrh klasifIkac . velmi dobře - výborně (podle obhajoby) 


