
Posudek k bakalářské práci 

Rozvoj čtenářských dovedností neslyšících žáků v souladu s referenční úrovní A2 

Kolegyně Vladimíra Staňková si ve své bakalářské práci klade za cíl zmapovat současné 

lingvodidaktické postupy, které se využívají při rozvoji čtenářských dovedností v rámci výuky 

cizích jazyků, a dále tyto postupy aplikovat ve výuce českého jazyka u českých neslyšících 

žáků na 2. stupni základních škol.   

Obsah práce člení do pěti na sebe logicky navazujících hlavních kapitol. V první 

kapitole pojednává o problematice čtenářské gramotnosti neslyšících. Sumarizuje výsledky 

testování, které provedla Műhlová (1990), Česká školní inspekce (1997) a Poláková (2000); 

výsledky testů provedené na konci 90. let 20. století v prostředí českých škol pro sluchově 

postižené srovnává s výsledky nejnovějších zahraničních výzkumů. V druhé kapitole osvětluje 

obsah dokumentů, které nás informují o nárocích současné legislativy na znalosti a 

dovednosti cizinců na úrovni A2 – s dokumenty Společný evropský referenční rámec pro 

jazyky, Čeština jako cizí jazyk – Úroveň A2 a Evropské jazykové portfolio. Z výše uvedených 

publikací představuje čtenářům ty části dokumentů, které se vztahují k tématu její 

bakalářské práce, tedy popisu čtenářských dovedností požadovaných pro úroveň A2; 

jednotlivé dovednosti konkretizuje a promýšlí ve vztahu k cílové skupině neslyšících žáků. 

Dále čtenáře seznamuje s důvody, které ji vedly zpracovat soubor textů a textových úloh v 

souladu s požadavky kladenými na úroveň A2. Ve třetí kapitole se zabývá tím, co je při výuce 

čtení v cizím jazyce důležité a co by mělo být cílem takové výuky. Jsou zde představeny různé 

typy textových cvičení a také to, jak s takovými typy úloh pracovat ve výuce. Ve čtvrté 

kapitole autorka představuje způsob zpracování praktické části práce. Pátá kapitola obsahuje 

praktickou část práce – soubor textů a textových cvičení zaměřených na rozvoj čtení 

s porozuměním u neslyšících žáků. 

Podoba i rozsah práce svědčí o tom, že se autorka při jejím zpracování seznámila 

s řadou rozsáhlých materiálů. Prokázala, že se orientuje v české i cizojazyčné literatuře, která 

se vztahuje k danému tématu. “Vyčtené” informace přehledně sumarizuje, promýšlí 

souvislosti a propojuje v logický celek. Nabyté poznatky dokáže vztáhnout k problematice 

jazykové výuky českých neslyšících. Teoretická část práce je z hlediska svého obsahu 

zpracována pečlivě. Svým rozsahem převyšuje nároky kladené na bakalářskou práci.  

Uvedené informace považuji za přínosné mj. pro pedagogy, kteří se zabývají výukou 

češtiny pro neslyšící, a tvůrce učebních a metodických materiálů. Postupy nácviku technik 

čtení a budování čtenářských kompetencí v souladu s moderními lingvodidaktickými postupy 

jsou totiž často učiteli českého jazyka podceňovány a značné procento neúspěchu neslyšících 

ve čtení textů s porozuměním může spočívat právě v jejich nedostatečné odborné přípravě.  

Z tohoto důvodu také doporučuji, aby autorka vybrané části práce publikovala a 

svými poznatky obohatila širší odbornou veřejnost. 



Oceňuji, že pro účely své práce kolegyně prostudovala dokumenty vytvořené Radou 

Evropy. Jedná se o směrodatné dokumenty, podle kterých jsou v současnosti vytvářeny 

jazykové kurzy, jazykové učebnice a úrovně jazykových zkoušek. Teorii autorka dovedně 

aplikovala v praktické části práce. Texty, s nimiž pracuje v poslední páté kapitole, vybrala v 

souladu se stanovenou úrovní A2. Soubor, který obsahuje 14 textů, představuje dobře 

využitelný zdroj pro jazykový kurz nebo vyučovací hodinu českého jazyka u neslyšících žáků 

na druhém stupni základních škol.  

 Práci bych mohla vytknout snad jen drobnější nedostatky formálního charakteru. 

Způsob zápisu bibliografické normy na s. 18, 19 a 122 až 126 není jednotný; na s. 124 chybí 

den, ve kterém byla citace stažena z elektronického zdroje; na s. 13 je chybně uvedeno 

označení citace; na s. 30 se autorka odvolává na „Příručku“, přestože se jedná o „Popis“ 

– záměna pojmenování dokumentu čtenáře mate a obsah textu je v dané chvíli značně 

nepřehledný; na s. 30 není uvedena strana zdroje, ze kterého informace pochází. Domnívám 

se, že citace č. 8 a 21 nekorespondují s obsahem uvedeným v hlavním textu. Práce dále 

obsahuje drobné typografické nedostatky (viz např. s. 23, 29 a další) a drobné nedostatky 

stylizačního charakteru (v daném kontextu nevhodně zvolený lexikální prostředek, chybný 

slovosled apod.). 

V praktické části autorka aplikovala teoretické poznatky, někdy více, někdy méně 

zdařile. K této části práce si proto dovolím položit několik doplňujících otázek: Z jakého 

důvodu jsou v části „scanning“ zařazená převážně cvičení zacílená na vyhledání určitého 

slova v textu? Je samozřejmostí, že žák zná význam daného slova? (Pedagog není 

v metodických poznámkách v tomto směru nijak instruován.) Je tento typ úloh, navíc 

v daném rozsahu, vhodnou aplikací metody „scanning“? Čím myslíte, že může být takový typ 

úlohy pro žáka zajímavý a jakou dovednost tímto typem cvičení nabývá/prohlubuje? Jak 

pedagog pozná, které úkoly je s žáky vhodné provádět v českém znakovém jazyce? 

(Formulace zadání jsou mnohdy v rozporu s uvedenou referenční úrovní A2. Otázky jsou 

zbytečně složitě formulovány.) Proč se metodické pokyny k úkolům podobného typu 

opakují?    

Předkládaná práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k 

obhajobě. 

 

Hodnocení: výborně – velmi dobře (v závislosti na průběhu obhajoby). 
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