
Posudek bakalářské práce Pavlíny Kubizňákové 

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

Městské úřady pražských městských částí 
(FF UK v Praze, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 

obor Čeština v komunikaci neslyšících) 

V bakalářské práci Komunikace státních úředníků pro oblast sociální a zdravotní s klientem se 
sluchovou vadou: Městské úřady pražských městských částí Pavlína Kubizňáková účelně 

propojuje své vzdělání z oblasti státní správy s informacemi, dovednostmi a postoji osvojenými 

během studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících na jedné straně a praktické zkušenosti 

získané při práci tlumočnice pro neslyšící a úřednice jednoho z pražských městských úřadů na 
straně druhé. 

Diplomantka svou bakalářskou práci pojala jako jakousi příručku pro státní úředníky, která jim 
má poskytnout základní informace o lidech s vadou sluchu a jejich komunikaci, včetně platné 

a pro úředníky závazné legislativy. Důležitou součástí práce je "praktické výzkumné šetření". To 
se skládá ze dvou částí: (1) z formáln í a obsahové analýzy vybraného často používaného 

úředního formuláře a rozboru jeho vyplnění dvanácti neslyšícími respondenty 

a (2) z konfrontace odpovědí, které diplomantka získala při individuálních rozhovorech se čtyřmi 
státními úředníky a s dvanácti neslyšícími klienty, kteří spolu běžně jednaji na vybraných 

pražských městských úřadech. 

Stručně a úsporně pojatý text je logicky a přehledně členěn a obsahuje velké množství 

nesamoúčelných vnitrotextových odkazů. Přestože je text pečlivě zpracován, občas 

(a v přílohách Č. 1 a 2 až v zarážejícím množství) se v něm objevují drobné formulační 

nepřesnosti, pravopisné chyby a překlepy a ani mimotextové odkazování není zcela bez 
problémů (v seznamu použitých zdrojů nejsou např. uvedeny všechny zákony, o nichž se 
diplomantka zmiňuje v textu; v textu je odkaz Dingová, 2010, zatímco v seznamu použitých 
zdrojů jsou tři položky Dingová, cit. 2010-07-04; obdobně Komentář Č. 4/2000 vs. Kudlová, 

2000; Duda, 2000 vs. Duda, cit. 2010-03-19). Přes to všechno musím jako vedoucí práce 

vyzdvihnout to, co na první pohled není zřejmé: diplomantka se v průběhu psaní opravdu 

snažila a ač s odborným textem (počínaje prací s jednotlivými zdroji informaci a konče 

sestavením smysluplného koherentního textu) zpočátku velmi bojovala, výsledný text předčil má 

očekávání. 

Domnívám se, že předložená práce naplňuje zadání a je sepsána způsobem zcela 
odpovídajícím cíly a cílové skupině, jež si v Úvodu autorka vytyčila. Oceňuji, že "teoretická" 

i "praktická" část práce tvoří kompaktní celek, že se nejedná o dva samostatné texty s minimem 



styčných bodů, jak se někdy ve studentských pracích stává. Největší přínos práce spatřuji 

v kap. 3.1.3 Shrnutí výsledků řízených rozhovorů a v Závěru. Netradičně a dle mého názoru 

funkčně je zpracována i kap. 2 Komunikační strategie osob se sluchovou vadou s lidmi bez 

sluchové vady. 

Na závěr mi dovolte položit diplomantce dva dotazy: 

1. Nelze příčinu diskrepance mezi četností jednání na úřadě za přítomnosti tlumočníka, jak ji 

vidí dotazovaní úředníci a jak dotazovaní neslyšící respondenti, hledat v tom, že neslyšící 

respondenti ve skutečnosti tvoří pouze malý zlomek klientely dotazovaných úředníků? 

2. Ve třetím odstavci na s. 11 diplomantka uvádí: Jl Ve správním ,řízení se jedná a písemnosti 
se vyhotovují v českém jazyce' ( .. .). ,Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede 

jednání, má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na 

své náklady' ( .. .). ( .. .) Ačkoli tento paragraf sděluje, že občan si tlumočníka obstará na své 

náklady, toto neplatí pro lidi se sluchovou vadou. Tlumočení pro občany se sluchovou 

vadou je primárně upraveno zákonem Č. 108/2006 Sb, o sociálních službách." V pátém 

odstavci na téže straně pak ale diplomantka tvrdí: Jl V případě tlumočení před správním 
orgánem, jímž je správní řízení, se nejedná o sociální službu (. .. ) a při ustanovení 

tlumočníka, jeho případném vyloučení, odměňování a úhradě nákladů atd. se postupuje 

podle zákona Č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ( .. .)." Jak to tedy při správním 
řízení, kterého se účastní neslyšící osoba požadující tlumočníka, je? Podle kterého zákona 

je postupováno a kdo tlumočnické služby hradí? 

Závěr: Bakalářská práce Pavlíny Kubizňákové splňuje požadavky kladené na bakalářskou 
práci a doporučuji ji k obhajobě. 

~h/ 
29. srpna 2010 Andrea Hudáková 

Návrh hodnocení: VÝBORNĚ až VELMI DOBŘE 


