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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 hlubší zpracování by bylo velmi 

přínosné nejen pro zkvalitnění práce učitelů češtiny na školách pro sluchově postižené, ale i pro 

efektivnost výuky samotné.  

 

 V Úvodu (s. 5) autorka ne zcela srozumitelně formuluje cíl své práce: „Cílem této práce není 

ukázat možnosti výuky neslyšících, ale podívat se na jednu její část a nabídnout učitelům možnosti, 

jak ji vnímat či obměnit k lepšímu výsledku.  

 Teoretickou část práce autorka zpracovává s oporou o převážně českou odbornou literaturu a 

tři diplomové práce. V krátké kapitole 2 Přehled odborné literatury o českém jazyce pro neslyšící 

diplomantka podává ne zcela aktualizovaný výčet relevantních titulů - chybí v něm např. nová 

Učebnice češtiny pro neslyšící děti (Cícha Hronová, Štindlová, 2011), jež je zpracována postupy, po 

kterých diplomantka v práci volá, tj. na bázi českého znakového jazyka a metodami osvědčenými 

při výuce češtiny jako jazyka cizího). U zmiňovaného výčtu titulů postrádám usouvztažnění se 

stěžejním tématem bakalářské práce 

V kapitole 3 Vymezení termínu chyba diplomantka předkládá definici chyby v obecné rovině 

vzdělávání i z pohledu výuky cizího jazyka. Zdá se mi však, že autorka toto téma opouští velmi 

brzy a - v rozporu s názvem příslušné podkapitoly 3.1 Co je to chyba? - řeší spíše problematiku 

příčin chyb (toto téma ostatně nesystematicky zpracovává současně v několika dalších kapitolách). 

Tím práci ochuzuje o různorodost úhlu pohledu na definici chyby, která by vzhledem 

k deklarovanému cíli práce i její empirické části byla velmi přínosná.   

Na kapitolu 3.3 Typické chyby českých neslyšících, ve které autorka předkládá třídění chyb podle M. 

Komorné, navazuje diplomantka (v kpt. 3.4 Praktické ukázky textů neslyšících žáků) ne příliš 

hlubokou analýzou 24 psaných textů žáků 2. stupně ZŠ pro sluchově postižené. Získané poznatky 

z obou kapitol však následně již nijak nepropojuje. 

V kapitole 4 Práce s chybou se B. Poštová vhodně zaměřuje na objasnění jednotlivých fází 

tohoto procesu: identifikaci chyby, její interpretaci a korekci. V kapitole 4.2 Interpretace chyby 

autorka podává (nejsem si jistá, zda svůj či parafrázovaný) pohled na příčiny vzniku chyb. Mohla 

by diplomantka při obhajobě představit pojetí příčin chyb konkrétního autora, např. Hendricha či 



Koutivy? Koresponduje toto třídění se situací výuky psané češtiny u neslyšících žáků? Mohla by se 

diplomantka v souvislosti s uvedenými vnějšími nejazykovými příčinami (s. 21) zamyslet nad 

problémovými okruhy, které se týkají učitele češtiny jako cizího jazyka (obecně a pak i na školách 

pro sluchově postižené)?  

 

   Pro praktickou část bakalářské práce zvolila autorka metodu kvantitativního výzkumu, pro 

který je charakteristické ověřování hypotéz vytvořených na základě existující teorie a zkušeností 

diplomanta. Barbora Poštová však hypotézy, které by zpřesnily výzkumné pole její práce, čtenáři 

nepředkládá. V úvodu si pouze vytyčuje cíle a výzkumnou metodu: dotazníkovým šetřením zjistit, 

jak na chybu pohlížejí učitelé českého jazyka na školách pro sluchově postižené, jak s chybou 

pracují a co si o chybě obecně myslí. Tím svou výzkumnou práci autorka omezila na zjištění, co o 

chybě a práci s ní učitelé českého jazyka říkají. Nedozvídá se však, jak učitelé s chybou žáků v 

hodinách českého jazyka skutečně pracují. V kapitole 5 Dotazníkové šetření (s. 26) diplomantka 

výběr zvolené metody nezdůvodňuje. Provádí sice analýzu příčin malé návratnosti vyplněných 

dotazníků (z 85 e-mailem rozeslaných dotazníků se jich vrátilo pouze 14, tedy pouhých 16%), z 

malého vzorku získaných dat však pro svůj výzkum nic nevyvozuje, o jeho případném rozšíření či 

prohloubení neuvažuje.  Na tomto místě proto pokládám otázku: Jaké důvody vedly diplomantku k 

nesplnění dílčího pokynu v zadání bakalářské práce, tj. …“pozorovat texty žáků v delším časovém 

úseku při systematické práci s chybou“…?  

V práci uvedené výsledky empirického výzkumu tedy zahrnují odpovědi 14, resp. 15 učitelů 

českého jazyka na školách pro sluchově postižené žáky. Diplomantkou sestavený dotazník zahrnuje 

celkem 9 otevřených, ne vždy pečlivě formulovaných a promyšleně seřazených, otázek a jeden 

velmi vhodně zařazený praktický úkol – opravit devět autentických vět neslyšících tak, jak je učitel 

zvyklý.  V kapitole 5.2 (s. 28) a 5.3 (s. 41) se autorka pokouší o analýzu a interpretaci odpovědí. 

Neprovádí ji však způsobem obvyklým u dotazníků s otevřenými položkami, tj. dodatečnou 

kategorizací materiálu a jeho následným tříděním, nýbrž „pouhým“ uvedením odpovědí 

respondentů na jednotlivé položky (explicitně zde diplomantka neuvádí, zda se jedná o všechny 

odpovědi a pokud ano, tak zda jsou to odpovědi celé;  originál vyplněné dotazníky, ani jejich přepis, 

nejsou součástí práce), u některých odpovědí (podle jakého klíče?) pak diplomantka vyjadřuje 

poměr odpovědí v procentech, i když ani to není bez chyb. Například u otázky č. 1 (s. 30) autorka 

uvádí, že z 15 učitelů jich na tuto otázku odpovědělo pouze 11. Následně však poměr odpovědí 

evidentně vypočítává ze základu 15! Tyto odpovědi dále analyzuje pouze povrchně (…“Odpovědi 

se ve 41% shodovaly v tom, že jde o nějakou odchylku od normy…odpověď neuvedlo 26% učitelů a 

zbylých 33% uvedlo jinou odpověď.“) . Mohla by diplomantka při obhajobě provést úplnou 

kategorizaci odpovědí na tuto otázku, případně provést i jejich třídění a výsledky usouvztažnit 



k teoretické části práce (názorům různých autorů na definici chyby)?  

Škoda, že zmiňovaný praktický úkol pro učitele (otázka č. 10) není v bakalářské práci analyzován 

vůbec. Mohla by se autorka vyjádřit k důvodům?  Jak konkrétně se výsledek této části empirického 

výzkumu projevil v kapitole 5.4 Shrnutí? 

U práce oceňuji snahu jejího vyústění do základního doporučení pro učitele (kpt. 6, s. 59), ve 

kterém diplomantka shrnuje získané informace z teoretické i praktické části práce. I když i zde se 

projevuje autorčina nedůslednost: na s. 60 zmiňuje pouze tři příčiny jazykových chyb žáků, což 

nekoresponduje s teoretickou částí práce. A dále na s. 57 diplomantka uvádí, že …“opravování a 

vysvětlování chyb by nemělo probíhat v cílovém jazyce (český jazyk)…“. V doporučení pro učitele 

(s. 61) vysvětluje chybu a příslušné gramatické pravidlo v češtině (bez dalšího komentáře).  

 

Po formální stránce se v práci objevují poměrně časté překlepy (s. 6,9,10,11,16,18,20,25, 

26,27,28,29,30,31,33 aj.), stylizační prohřešky (s. 6,8,15,17,19,22,26,28,34), na s. 20 autorka 

doslovně opakuje vlastní text ze s. 8, bez výhrad není ani práce s literaturou: v textu (s. 9, 16, 17, 

22) se na práci Skalkové odkazuje datací 2007, v seznamu literatury je uvedeno 1999, práce 

zmíněná na s. 17 (Hnátková, Jelínek, Petkevič, 2011) není do seznamu literatury zařazena vůbec, 

naopak jsem v textu nikde nenašla v seznamu literatury uvedený titul (Lightbown, Spada, 1999), 

v textu (s. 16) chybí datace práce Janíkové, naopak odkaz na práci Komorné (s. 11) není úplný, 

protože v seznamech použité a doporučené literatury jsou tituly dva (Komorná, 2008a a 2008b), na 

s. 20 je datace tohoto titulu mylná (1998a). 

 

 

Závěr:  Předložená práce Barbory Poštové i přes výše zmíněné výhrady splňuje požadavky kladené 

na bakalářskou práci a může být podkladem k obhajobě.  

 

Návrh klasifikace: DOBŘE (jen na základě úspěšné obhajoby) 

 

 

 

Praha, 7. února 2012                                                                         Romana Petráňová 

 


