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 Barbora Poštová si pro svou bakalářskou práci vybrala velmi zajímavé, v oblasti vzdělávání 

neslyšících a výuky češtiny dosud nepublikované téma, jehož zpracování je potřebné nejen pro 

zkvalitnění práce učitelů češtiny na školách pro sluchově postižené, ale i pro efektivnost výuky 

samotné.  

 Po úvodních pasážích sloužících ke shrnutí dosavadních odborných prací o českém jazyce 

pro neslyšící a k vymezení základního pojetí chyby a jejích příčin tvoří jádro teoretické části práce 

stručný přehled typických chyb českých neslyšících (s využitím třídění chyb dle M. Komorné), na 

který autorka navazuje vlastní analýzou 24 psaných textů žáků 2. stupně ZŠ pro sluchově postižené. 

Teoretickou část práce diplomantka uzavírá objasněním jednotlivých fází práce s chybou: 

vysvětluje identifikaci chyby, její interpretaci a korekci. 

   Praktická část bakalářské práce, jež si klade za cíl ověřit či vyvrátit autorkou v úvodu 

deklarované tři hypotézy, sestává z dotazníkového šetření a pozorování výuky na vybraných 

školách pro SP. V práci uvedené výsledky empirického výzkumu zahrnují odpovědi 34 učitelů 

českého jazyka na základních, středních i vysokých školách pro sluchově postižené žáky. 

Diplomantkou sestavený dotazník zahrnuje celkem 9 otevřených, ne vždy jasně formulovaných a 

s ohledem ke stanoveným hypotézám promyšlených, otázek a jeden velmi vhodně zařazený 

praktický úkol – opravit devět autentických vět neslyšících tak, jak je učitel zvyklý.  

   Pro pozorování si autorka vytvořila vlastní (?) pozorovací arch, na jehož základě analyzuje (s. 40) 

7 otázek. V Závěru diplomantka shrnuje, že výsledky dotazníkového šetření korespondují 

s informacemi uvedenými v teoretické části práce. Hypotézy práce autorka potvrzuje, resp. vyvrací, 

pouze (?) na základě pozorování výuky na vybraných školách. 

U práce oceňuji vyústění do základního doporučení pro učitele (s. 44), ve kterém diplomantka 

shrnuje získané informace z teoretické i praktické části práce a doplňuje je o vlastní zkušenosti a 

tvůrčí nápady.  

Dotazy: 

1. Na s. 6 píšete, že „…kompletní seznam uvedených děl (o problematice, jak čeští neslyšící 

píší a jak je učit češtinu) se nachází v Příloze č. 2“. V této příloze jsem však našla seznam 

oslovených škol. Má tím kompletním seznamem být Seznam doporučované literatury 

(kapitola 10)? Domníváte se, že je skutečně kompletní? 



2. Jak byste dotazník sestavila dnes? Jakých chyb jste si vědoma, jak byste je odstranila? 

Mohla byste výsledky dotazníkového šetření využít i pro potvrzení/vyvrácení svých 

hypotéz? 

3. Do dotazníku jste zahrnula odpovědi učitelů ze základních, středních i vysokých škol. 

Neuvažovala jste o porovnání práce s chybou na jednotlivých stupních škol – i s ohledem na 

jazykovou kompetenci žáků a studentů těchto stupňů škol? 

4. Neuvažovala jste v souvislosti s analýzou otázky č. 1 o tom, že byste dotazníky 

nepřepisovala? Neovlivnil odpověď na tuto otázku už pouze fakt, že část dotazníků 

vyplňovali učitelé v textovém dokumentu (přes e-mail), jiní zase při osobním setkání, tedy 

„v ruce“? Liší se podle Vás způsob opravy textu psaného na tabuli, do sešitu, v textovém 

dokumentu? Neuvažovala jste o hlubší analýze typu jednotlivých komentářů? 

5. Na s. 30 u analýzy otázky č. 1 uvádíte, že „…zbylých 20% (učitelů) uvedlo jinou odpověď.“ 

Proč neprovádíte úplnou kategorizaci odpovědí na tuto otázku, případně neprovádíte i jejich 

třídění? Mohla byste výsledky usouvztažnit k teoretické části práce (k názorům jednotlivých 

autorů)? Podobně i u jiných otázek dotazníku. Můžete se o to pokusit u otázky č. 1 nebo 9?   

6. Proč v práci chybí pozorování textů žáků v delším časovém úseku při systematické práci 

s chybou? 

 

Po jazykové stránce se v práci objevují občasné překlepy, stylizační a pravopisné prohřešky, 

v příloze č. 5 chybí jeden přepsaný dotazník, bez výhrad není ani práce s literaturou: v textu na s. 8 

a 13 autorka odkazuje na čtyři tituly, jejichž datace jsou odlišné od datací uvedených v Seznamu 

literatury, práce zmíněná na s. 9 (Cícha Hronová, Štindlová, 2011) není do seznamu literatury 

zařazena vůbec, na s. 10 nejsou uvedeni autoři Pedagogického slovníku. 

 

Závěr: Předložená práce Barbory Poštové splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a může 

být podkladem k obhajobě.  
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