
Posudek vedoucího bakalářské práce Barbory Poštové 

Chyba a její využití ve výuce češtiny neslyšících 

 

 Barbora Poštová se ve své bakalářské práci zaměřila na problematiku práce s chybou ve 

výuce cizího jazyka. Touto problematikou se ve vztahu k neslyšícím doposud nikdo nezabýval. 

Jedná se o téma, které je pro výuku cizích jazyků (a nejen jich) klíčové. Chyba je běžným, 

přirozeným projevem v procesu učení, je užitečnou součástí řešení problémů a zároveň může být 

zdrojem nových poznatků. 

 

Práce je přehledně koncipována a členěna. V úvodní kapitole diplomantka formuluje 

hypotézy výzkumu své práce a její náplň. Teoretickou část tvoří vymezení chyby a jejích typů, 

přehled nejčastějších kategorií chyb českých neslyšících v psané češtině, stručná analýza získaných 

textů českých neslyšících a popis práce s chybou z pohledu učitele. Stanovené hypotézy výzkumu  

a teoretické informace získané z odborné literatury diplomantka následně ověřuje při dotazníkovém 

šetření mezi učiteli na školách pro sluchově postižené, jehož cílem bylo zjistit, jakým způsobem 

učitelé chybu vnímají a jak s chybami svých žáků pracují.  

Ve 2. kapitole se stručně věnuje přehledu odborné literatury o českém jazyce pro neslyšící.  

 

 Teoretická východiska tématu práce představují kapitoly 3. a 4. Autorka v nich prokazuje, že 

shromáždila dostupné (především české) materiály týkající se dané problematiky, umí s nimi 

pracovat a na jejich základě sestavit odborný text se všemi jeho náležitostmi. Ve zmíněných 

kapitolách se zaměřuje na vymezení chyby, typy chyb, typické chyby českých neslyšících 

a podrobně pak na práci s chybou – jednotlivé fáze práce s chybou, příčiny chyb a možnosti korekce 

chyb. K problematice chyb českých neslyšících v psané češtině diplomantka shromáždila více než 

20 textů od žáků. Bohužel ale neuvádí, za jakých okolností texty vznikly (např. zda měli žáci 

převyprávět shlédnutý příběh v českém znakovém jazyce, získané informace z výuky apod.). Práci 

by jistě prospěla hlubší analýza získaných textů, jejich usouvztažnění s teoretickými východisky  

a využití pro příklady typických chyb v kapitole 3.4 a pro příklady v dotazníku. Soubor textů také 

nijak neřeší úkol uvedený v zadání práce – pozorovat texty žáků v delším časovém úseku při 

systematické práci s chybou.  V souvislosti s teoretickou částí by byla jistě zajímavá ještě reflexe 

popisovaných chyb i v jiných pracích, které diplomantka uvádí např. v 2. kapitole (a nejen tedy  

u Komorné, 2008a).  

 

 Praktickou část práce představují 5. kapitola věnovaná dotazníkovému šetření mezi učiteli 

neslyšících žáků a studentů a 6. kapitola o pozorování ve výuce na školách pro sluchově postižené. 

Diplomantka jasně definuje cíl a postup dotazníkového šetření a zmiňuje i jeho problematické 

aspekty. Uvádí získané odpovědi, konfrontuje je se získanými poznatky z odborné literatury a snaží 

se i o shrnutí odpovědí. K této kapitole bych se ráda zeptala: Lze v souvislosti s výsledky 

dotazníkového šetření říci, zda se liší zkušenosti a postupy při práci s chybou u učitelů ze 

základních škol, ze středních škol a učitelů působících na vysokých školách, které do svého 

výzkumu také zahrnula? A lze pozorovat nějaké tendence, preference při práci s chybou s ohledem 

na komunikační metodu při výuce? Byly by vždy opravy učitelů v 10. úkolu dotazníku žákovi 

srozumitelné a zvládl by si podle nich chybu sám správně opravit? Informace získané 

z dotazníkového šetření diplomantka ověřovala pozorováním výuky na vybraných školách pro 

sluchově postižené. Z uvedeného popisu není jasné, zda diplomantka pozorovala výuku jen u těch 



učitelů, kteří se zúčastnili i dotazníkového šetření. Na základě jakého kritéria výuku jednotlivých 

učitelů k pozorování vybírala (pozorování proběhlo u 10 učitelů z 2. stupně ZŠ, dotazníkového 

šetření se zúčastnilo 25 učitelů z 2. stupně ZŠ)? Bohužel ne u všech otázek, které si diplomantka 

kladla při pozorování, jsou výsledky pozorování usouvztažněny se závěry dotazníkového šetření.  

 

 Práci uzavírá 7. kapitola věnovaná postupu práce s chybou, který má být sestaven na základě 

informací získaných z odborné literatury, z dotazníkového šetření a z pozorování a který může být 

podnětný pro budoucí učitele neslyšících žáků a studentů. Zajímavé by bylo doplnit doporučení 

o ukázky práce s chybou i v nejvyšší jazykové rovině – v rovině stylistické, která bývá na opravu 

nejproblematičtější.  

 

 Formálně je práce dobře zpracovaná. Výklad je srozumitelný, diplomantka uvádí prameny, 

ze kterých čerpá. Některým částem by však prospěla větší propracovanost. Na práci se bohužel také 

negativně odrazilo postupné doplňování některých informací a částí (především těch podle 

připomínek a otázek z posudků), které pak nejsou dostatečně usouvztažněné a provázané 

s původními částmi.   

 

Závěrem: Bakalářská práce Barbory Poštové Chyba a její využití ve výuce češtiny neslyšících 

splňuje požadavky kladené na bakalářské práce v oboru čeština v komunikaci neslyšících a může 

být podkladem k obhajobě. Práci a získané texty a dotazníky bude možné využít k dalším, hlubším 

výzkumům v této problematice. 
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