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Rozvoj čtenářských dovedností neslyšících žáků v souladu s referenční 

úrovní A2 

 
Kolegyně Staňková se ve své bakalářské práci věnuje velmi aktuální tematice, můžeme říci, 

že se dotýká závažného celospolečenské tématu: problematiky čtenářské gramotnosti. I když, 

jak z názvu práce vyplývá, se zabývá čtenářskými dovednostmi neslyšících žáků, bakalářská 

práce k tomuto širšímu zarámování vybízí. Již několik let se diskutují výsledky českých žáků 

v rámci projektu PISA (Program pro mezinárodní hodnocení žáků). Právě výsledky v oblasti 

čtenářské gramotnosti, jejíž podstatou je čtení s porozuměním, tedy schopnost vyhledávat 

relevantní informace, uvádět je do souvislostí a prakticky je využívat, jsou velmi 

neuspokojivé. Současné vzdělávací koncepce tuto situaci reflektují, avšak v praktických 

výkonech žáků tyto tendence nejsou příliš patrné. Vzhledem k velmi neuspokojivým 

výsledkům u slyšící populace lze předpokládat, že stěží lze v českých kurikulárních 

materiálech najít inspirativní zdroje, které by mohli pomoci řešit rozvoj čtenářských 

dovedností neslyšících žáků. Proto je třeba ocenit volbu tohoto tématu. Téma je aktuální, jeho 

řešení je velmi náročné a slibuje významný praktický přínos v podobě zvýšení kvality 

vzdělávání neslyšících a zlepšení jejich uplatnění ve většinové společnosti. 

 Autorka si je vědoma, že chce-li přispět svou prací k rozvoji čtenářských dovedností 

neslyšících, musí se orientovat v problematice bilingválního vzdělávání. Z toho vyplývá, že se 

bude inspirovat metodami, které byly zpracovány v rámci výuky cizích jazyků. Je třeba 

ocenit, že zvolila relevantní zahraniční odbornou literaturu a že poznatky dokáže adekvátně 

transformovat na problematiku neslyšících. 

 V. Staňková nejprve hodnotí současný stav gramotnosti neslyšících. Při svém 

hodnocení vychází z porovnání s gramotností slyšících. Navazuje na významné české práce, 

které většinou vznikaly v rámci oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Zde autorka 

zúročuje teoretické vzdělání, které sama v průběhu studia tohoto oboru získala, a také osobní 

zkušenosti s praktickými potřebami neslyšících studentů. Základní problém vidí v samotném 

statusu neslyšících, jelikož teprve před několika lety byla explicitně formulována potřeba 

vzdělávat české neslyšící jako cizince. Jelikož se autorka soustředí hlavně na problematiku 

čtení, uvědomuje si, že pro jeho efektivní rozvoj je třeba vytvoření kvalitní databáze textů a 

souboru vhodných metod pro práci s těmito texty. V souladu s těmito potřebami strukturuje 

kol. Staňková text své bakalářské práce. 

 Nejprve mapuje zkušenosti s testováním v zahraničí, poté v ČR. V této souvislosti 

kriticky hodnotí testování českých neslyšících Českou školní inspekcí, která příčiny 

neúspěchu neslyšících viděla v jejich intelektovém deficitu. Už samo toto nekompetentní 

zjištění potvrzuje užitečnost práce V. Staňkové. Byla bych velmi ráda, kdyby v průběhu 

obhajoby autorka podrobněji interpretovala výsledky, které v textu komentuje jen úsporně: 

Jaká je podstata neverbální části testu?; Uvedené procentuální výsledky v testu signalizují 

neúspěšnost neslyšících? − např. 69,5 % velmi dobře prospěvších žáků je neuspokojivým 

výsledkem? Myslím, že tyto nejasnosti jsou způsobeny neobratnými formulacemi v této části. 

Na druhou stranu je třeba ocenit, že kolegyně Staňková výsledky výzkumů, které popisuje, 

nepřebírá mechanicky, ale že s daty zachází obezřetně. 

 Druhá kapitola práce je věnována popisu čtenářských dovedností, které odpovídají 

úrovni A2 podle Společného evropského rámce, který je používán pro výuku cizích jazyků a 

pro testování výsledků této výuky. Jádrem této kapitoly jsou citace z textu SERR a 

Evropského jazykového portfolia. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout způsob, jakým 

autorka přistupuje k možnostem transformace jednotlivých citovaných strategií na populaci 

neslyšících žáků, a závěry této kapitoly, kde se vyjadřuje k přínosu Portfolia pro výuku 

neslyšících žáků. 



Třetí kapitola je již konkrétně cílena na rozvoj čtenářských dovedností při výuce 

cizího jazyka. Autorka se podrobně zabývá konkrétními aktivitami, které směřují k tomuto 

rozvoji. Z textu je patrné, že se V. Staňková podrobně seznámila s odbornou literaturou a že 

z ní dokáže vybírat relevantní poznatky − zejména se to týká práce Ch. Nuttallové. Na základě 

jejího přístupu dospívá k významnému zjištění, že pro výuku je třeba vybírat texty, které 

nebudou primárně cíleny na rozvoj jazykových znalostí, ale na schopnost práce 

s informacemi. K výběru vhodných textů dospívá na základě odpovědi na otázku: Jaký je cíl 

výuky čtení s porozumění? Prostřednictvím odkazů na práce Ch. Nuttallové a A. Macurové 

vymezuje roli učitele coby průvodce čtením s porozuměním. Oceňuji, že si je autorka 

uvědomuje klíčovou roli slovní zásoby. Jakým způsobem by měla být žákům vysvětlována 

slova, u kterých nelze počítat se znalostí významu, ukazuje prostřednictvím odkazů na práci 

O. Hartové. Prosím kolegyni Staňkovou, aby během obhajoby blíže vysvětlila, tzv. rozebrání 

textu (s. 45). Není zcela zřejmé, jak v případě rozčlenění textu mohou dospět všichni žáci 

k porozumění textu jako celku. 

Ve čtvrté kapitole autorka představuje konkrétní způsob, jakým vybírala texty a 

textová cvičení. Zde je patrné, že prakticky aplikuje poznatky, které prezentovala 

v předcházejících kapitolách. V této kapitole jen okrajově zohledňuje gramatické znalosti, 

které vyplývají z úrovně A2 − problematice věnuje necelé tři strany. Domnívám se, že 

vzhledem k praktickým potřebám učitele by bylo vhodné tyto údaje, které jsou představeny 

formou výčtu, doplnit o komentář. 

Jádrem práce je 5. kapitola, která obsahuje soubor textů a textových cvičení. Texty 

jsou rozděleny do tří tematických oddílů a je třeba říci, že jejich výběr sleduje praktické 

potřeby žáků. Texty jsou motivační, většinou i zábavné, autorka si při tvorbě úkolů počínala 

velmi kreativně. 

Závěr práce, který je co do rozsahu, ale i obsahu velmi úsporný, neprezentuje 

přesvědčivě vlastní přínos autorčiny práce. Je to škoda, protože bakalářská práce reaguje na 

současné potřeby neslyšících a nabízí konkrétní způsoby jejich naplnění. To, co autorka 

předkládá jako závěr, odpovídá spíše anotaci práce. 

Bakalářská práce obsahuje adekvátní seznam použité literatury, která je členěna na 

primární a sekundární. Prosím autorku, aby vysvětlila, podle jakého klíče k tomuto členění 

dospěla.  

Práci uzavírají dvě přílohy, na něž v textu kolegyně Staňková odkazuje. 

Škoda, že se autorce nepodařilo při závěrečné korektuře textu odstranit některé 

formulační neobratnosti a gramatické nedostatky. Vybírám několik příkladů: s. 11 – Klíčovou 

úlohu….ten, který budou později číst; s. 16 nevhodný výraz – lingvistická data, s. 18 – 

neobratná formulace souvětí – Jedná se o popsání češtiny…; s. 57 − defektní formulace – 

Vzhledem k rozsahu práce…; s. 120 typy cvičení, které jsou; tamtéž s touto tématikou…  

 

Práce kolegyně Staňkové představuje cenný materiál pro další vzdělávání neslyšících 

žáků. Text vyhovuje požadavkům, které jsou na bakalářská práce kladeny. Bakalářskou práci 

Vladimíry Staňkové doporučuji k obhajovacímu řízení a předběžně navrhuji klasifikaci  

v e l m i   d o b ř e. 

 

 

V Praze 9. 9. 2012      PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. 


