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Posudek bakalářské práce Pavlíny Kubizňákové: 

Komunikace státních úředníků pro oblast sociální a zdravotní s klientem se sluchovou 

vadou: městské úřady pražských městských částí 

Autorka se v bakalářské práci zabývá velmi podstatným tématem z hlediska neslyšící 

populace. Komunikace se státní správou, která je v centru autorčiny pozornosti, významně 

ovlivúuje kvalitu života neslyšících. Na práci je sympatické, že je založena na osobní 

zkušenosti autorky a patrné, že se pisatelka velmi dobře orientuje v problematice státní 

správy. 

P. Kubizúáková, jak sama píše, si klade za cíl zmapovat komunikaci státních úředníků 

s klienty se sluchovou vadou. Hlavně se soustředí na komunikaci, která probíhá písemnou 

fonnou a jejíž podstatou je standardizovaný fonnulář. Autorka zjišťuje, zda tato komunikace 

je vúči neslyšícím dostatečně vstřícná, zda probíhá za podmínek, které odpovídají komunikaci 

slyšící populace. Výsledky, k nimž kolegyně Kubizňáková dospěla, jsou podloženy 

empirickým šetřením, jež vychází z řízených rozhovorú s úředníky a neslyšícími. 

Hlavním přínosem práce Je, že reflektuje reálnou komunikací obou stran 

komunikačního procesu. Tak lze posoudit úspěšnost porozumění, konkrétněji míru úspěšnosti 

realizace komunikačních záměrů. Závažným zjištěním je, že úředníci nedokáží adekvátně 

vyhodnotit, zda klient porozuměl/neporozuměl ústním či písemným instrukcím / otázkám. 

Většinou úředníci podléhají klamné představě, že komunikace je vůči neslyšícím vstřícná. 

Proto je velmi dobré, že se autorka prací obrací na úředníky, aby nahlédli, jakáje realita. Toto 

poznání by mohlo přispět k vytvoření vstřícnějších podmínek pro jednání neslyšících s úřady. 

Taková změna situace by byla žádoucí, neboť se týká základních potřeb neslyšících; práce se 

konkrétně zaměřuje na žádost o příspěvek na kompenzační pomíkku nebo o průkaz 

mimořádných výhod pro těžce postižené osoby. Bylo by tedy vhodné, aby se výsledky práce, 

které jsou z hlediska života neslyšících zásadní, dostaly k adresátům - státním úředníkúm pro 

oblast sociální a zdravotnÍ. 

Cíl práce, tak jak byl fonnulován v úvodu, byl naplněn. Práce je přehledně 

strukturovaná, je srozumitelná i pro neodbornou veřejnost, např. je v ní vysvětlen pojem 



"tlumočník", jasně jsou formulována komunikační pravidla úředníka bez vady sluchu 

s klientem se sluchovou vadou. 

Práce by byla ještě cennější, kdyby autorka sama navrhla na základě znalosti 

znakového jazyka hlavní zásady, kterými by úředníci mohli ověřovat úspěšnost své 

komunikace s neslyšícími. Mohlo by se jednat o podobná pravidla, která byla vytvořena jako 

zásady pro jednání úředníků s neslyšícími (srov. s. 18). Tím by se mohla zmírnit disproporce 

mezi subjektivním hodnocením úspěšnosti komunikace a realitou. 

Práce je přínosná, její kvalitu by ještě pozvedlo odstranění několika nedostatků. Sám 

název práce je nevhodně formulován, neboť slovosled umožňuje dvojí výklad. V textu se 

nachází řada příliš složitých souvětí, která komplikují porozumění. Opakovaně je chybně 

uváděno v poznámkách pořadí diakritického znaménka a čísla poznámky, stejně tak jsou 

nejednotné odkazy na zdroje, z nichž autorka čerpá, např. na s. 16 (více Kronusová 2008) a 

(Czumalová,2007). 

Autorka při zpracování textu vychází z relevantních zdrojů, škoda, že se neopírá o širší 

rámec komunikačních teorií. Určitě by bylo v jejích možnostech. Dokazuje to např. vztažení 

stylistických poznatků, konkrétně o administrativním stylu, k psané češtině prelingválně 

neslyšících. 

Uvedené nedostatky nepokládám za zásadní a práci považuji za kvalitní podklad 

k obhajobě a k obhajovacímu řízení ji doporučuji. 

Předběžný návrh klasifikace: velmi dobře 

V Praze 27.8.2010 PhDr. J asňa Pacovská, CSc. 


