
Posudek vedoucího bakalářské práce Lenky Drozdové (roz. Slížkové) 

Učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních školách pro sluchově 
postižené - Návrh multimediální pomůcky 

Lenka Drozdová se ve své bakalářské práci zaměřila na učební pomůcky využívané při 

výuce zeměpisu zejména na základních školách pro sluchově postižené. Stěžejní částí její 

práce je pak praktický návrh multimediálního výukového DVD-ROMu pro oblast obecného 

zeměpisu pro žáky základních škol pro sluchově postižené. 

V úvodních teoretických kapitolách stručně, ale poměrně výstižně definuje základní 

pedagogické dokumenty, podle kterých se v současné době začíná transformovat a řídit naše 

základní školství. Zaměřuje se také na to, jak je v těchto dokumentech pojímán předmět 

zeměpis, jaké mají být jeho základní cíle a výstupy. Ve třetí kapitole pak pouze stručně 

nastiňuje již známa a vícekrát popsaná specifika výuky žáků se sluchovou vadou. 

Čtvrtá kapitola už je přímo věnována začlenění zeměpisu do programu základních škol 

pro sluchově postižené. Zde by možná bylo na místě detailněji popsat pojetí zeměpisu ve 

školních vzdělávacích programech jednotlivých škol - v práci najdeme pouze 

nekomentovanou ukázku ŠVP základní školy pro sluchově postižené v Praze Radlicích. 

Diplomantka se také snažila pomocí dotazníku zjistit jaké pomůcky používají při výuce 

zeměpisu učitelé základních škol pro sluchově postižené a jaký je jejich postoj 

k multimediálním pomůckám. Výsledky dotazníku nemůžeme vzhledem k malé návratnosti 

považovat za průkazné, nicméně přesto si myslím, že autorka mohla vyhodnotit odpovědi na 

všechny otázky. Jak například učitelé odpověděli na otázku Č. 4: Myslíte si, že je nutné, aby 

učivo obecného zeměpisu bylo pro neslyšící žáky redukováno a proč? Co si o tom myslí sama 

diplomantka (je jí navržená kapitola obsahově redukována)? Co odpověděli učitelé na otázku 

Č. 6 jaké konkrétní CD či DVD-ROMy používají při výuce? Uvedli nějaké konkrétní údaje? V 

souvislosti s tím bych se chtěla zeptat, zda diplomantka pracovala s nějakými 

multimediálními pomůckami určenými pro výuku zeměpisu slyšících dětí? A pokud ano, zda 

je možno v nich hledat inspiraci či je přímo použít pro výuku neslyšících? Učitelé také 

uvádějí, že při výuce využívají i starších učebnic zeměpisu pro neslyšící z let 1986 a 1988 -

domnívá se autorka, že jsou tyto učebnice v dnešní době skutečně použitelné? Na s. 17 

autorka uvádí, že učitelé jasně neodpověděli na otázku, zda by měl být psaný text 

zjednodušený - to bylo však zřejmě způsobeno tím, že dotazník tuto přímou otázku 

neobsahoval - učitelé pouze vybírali, zda by měla multimediální učebnice obsahovat psaný 

text v českém jazyce či zjednodušený text v českém jazyce (viz příloha č. IV) - domnívám se, 

že je možné, aby výuková pomůcka obsahovala obojí. 

Pátá kapitola přináší rozbor a porovnání didaktické vybavenosti učebnic zeměpisu pro 

slyšící a neslyšící žáky. Ukazuje se, že učebnice pro sluchově postižené je na tom hůře než 

učebnice pro slyšící. Diplomantka se však nezaměřila na obsahovou a jazykovou stránku. 

Pokud by však porovnávala i toto, je učebnice pro sluchově postižené "redukovaná"? 



Poslední rozsáhlá kapitola a přiložené DVD jsou již věnovány návrhu konkrétní 

multimediální pomúcky pro výuku obecného zeměpisu. Přestože zpracovat celý DVD-ROM 

nebylo pochopitelně v silách samotné autorky, přesto odvedla poměrně velký kus práce, když 

zpracovala návrh alesp0l1 jedné kapitoly - po stránce obrazové a obsahové. Chtěla bych se jen 

ujistit, zda celkový návrh je myšlen tak, že všechny textové části (včetně části "Vyzkouším 

se") budou přeloženy do českého znakového jazyka a zároveň doplněny zvukovým 

záznamem? Videonahrávky ve znakovém jazyce nebudou mít žádné jiné ovládací prvky, než 

jaké se objevují v návrhu (např. možnost zvětšení videa přes celou obrazovku pro lepší využití 

v rámci výuky)? Co autorka konkrétně myslí tímto tvrzením: "projev ve znakovém jazyce je 

přizpúsoben cílové skupině uživatelú" - jakým zpúsobem by přizpúsobila znakový jazyk 

neslyšícím žákúm druhého stupně a proč? 

Myslím, že součástí celého programu by měl být i přímý vstup do "slovníku" (souboru 

hypertextových odkazú), kde jsou přeloženy některé termíny. Jednalo by se pouze 

o překladový nebo i výkladový slovník, budou všechny termíny i vysvětleny (na s. 45 se 

uvádí: "pojem (slovní spojení) v češtině přeložen (vysvětlen) do českého znakového jazyka"? 

Autorka na s. 54 uvádí zdroje, ze kterých převzala informace (popř. formulace). Ráda bych se 

zeptala, do jaké míry přebírala text pouze po stránce obsahové a do jaké míry v jeho 

doslovném znění (pokud nebudeme text podrobně porovnávat s jednotlivými učebnicemi, 

nemúžeme toto zjistit)? Jakým zpúsobem zohledňovala jazykovou obtížnost výsledného textu 

(uvádí, že u textu převzatého z běžných učebnic zjednodušovala "větnou stavbu"; text 

převzatý z učebnice pro sluchově postižené tedy ponechala v púvodním znění)? 

Pokud jde o samotné grafické zpracování celého díla púsobí přehledně a poutavě, zda 

je skutečně vyhovující (svým obsahem, rozsahem, obtížností textu atd.) by měli posoudit 

kompetentní učitelé zeměpisu a zejména neslyšící žáci. Jisté je, že autorka se snažila vyhovět 

jak požadavkúm Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, tak potřebám 

neslyšících žákú a jejich učitelú. V neposlední řadě se také snažila o co nejvyšší didaktickou 

vybavenost své "učebnice". 

Za nedostatek této práce považuji malé využití odborné literatury, zejména 

o multimediálních pomúckách. Na samotném DVD nejsou uvedeny použité materiály (nebo 

jsem je nenalezla). 

Myslím si, že by jistě bylo velmi přínosné ve spolupráci se slyšícími i neslyšícími 

odborníky toto DVD zpracovat a využívat ho při výuce obecného zeměpisu neslyšících žákú. 

Závěr: Domnívám se, že bakalářská práce Lenky Drozdové splňuje požadavky na 

bakalářské práce kladené a mllže být podkladem k obhajobě. 

7.6.2009 

Návrh hodnocení: dobře 
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