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Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav jazyků a komunikace neslyšících 

Obor: Čeština v komunikaci neslyšících 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Pavla Šusterová: Logopedie na 1. stupni ZŠ pro sluchově postižené 

 

Cílem bakalářské práce Pavly Šusterové bylo popsat, jakým způsobem je dnes realizována logopedie na 

1. stupni vybraných ZŠ pro sluchově postižené, a zjištěné poznatky uvést do souvislostí s pojetím 

logopedického působení v těchto školách v minulosti, konkr. od r. 1948 dále. Obdobně tematicky 

zaměřené práce jistě vznikají i na jiných vysokoškolských – zejména speciálně pedagogicky (úžeji 

logopedicky) zaměřených – pracovištích v České republice. Jedinečnost práce kol. Šusterové spočívá 

v tom, že se danou problematiku snaží nahlížet šířeji, s nadhledem a odstupem zakotveným v kulturně 

lingvistickém úhlu pohledu na hluchotu. 

Koncepce a struktura práce odpovídá zadání. Jednotlivé kapitoly jsou členěny a řazeny logicky, jasně 

a přehledně (orientace v textu je dále posílena jeho vhodným grafickým členěním). Na úvodní kapitolu 

2. Logopedie jako vědní obor (s. 9–19), v níž diplomantka prezentuje poznatky získané ze studia 

odborné literatury, navazují stěžejní kapitoly 4. Ukotvení logopedie ve vzdělávání na základních školách 

pro sluchově postižené (s. 23–38), 5. Ukotvení logopedické péče v jednotlivých vyučovacích předmětech 

na základní škole pro sluchově postižené (s. 39–70) a 6. Individuální a kolektivní logopedická péče na 

základních školách pro sluchově postižené (s. 72–77). V nich diplomantka účelně a ústrojně propojuje 

informace získané jednak studiem dobové odborné literatury, jednak obsahovou analýzou textových 

dokumentů (zákonů, vyhlášek a kurikulárních dokumentů obecné povahy i kurikulárnách dokumentů 

tří zkoumaných škol) a v neposlední řadě vlastním terénním šetřením realizovaným ve třech ZŠ pro 

sluchově postižené (observací při výuce a polostrukturovanými rozhovory se zástupci vedení škol, 

vybranými logopedy a sledovanými pedagogy).  

Výsledný text poskytuje ucelený a zároveň celkem hluboký vhled do problematiky. Oceňuji, že se 

diplomantka nespokojila s pouhou kompilací získaných informací, ale snažila se i o jejich syntézu, 

interpretaci a usouvztažnění (mj. prostřednictvím tabulek a vnitrotextových odkazů). Ba co víc, 

diplomantka se nebála nahlížet na zdrojové texty kriticky, projevit svůj názor, klást otázky 

a polemizovat s „autoritami oboru“ (např. s prof. Lechtou). Škoda, že syntetizující pasáže 

chybějí v kap. 5.2 Matematika, 5.3 Prvouka, 5.4 Přírodověda, 5.5 Vlastivěda a 6. Individuální 

a kolektivní logopedická péče na základních školách pro sluchově postižené. 

Diplomantka se snažila o kultivovaný odborný projev. Interpunkční, gramatické či typografické chyby 

jsou spíše zřídkavé, častější jsou formulační neobratnosti a terminologické nepřesnosti 

(např. synonymické užívání termínů RVP a RVP ZV). Domnívám se, že kdyby byla bývala diplomantka 

věnovala větší pozornost závěrečné redakční úpravě textu, vyvarovala by se i dalších jevů, které kvalitu 

práce zbytečně snižují, jako je např. záměna let 1978 a 1987 na s. 52, absence ročníku v Přílohách 4 

a 5, nadbytečné opakování již řečeného (někdy i celých úseků textu), špatné umístění pozn. pod čarou 

č. 47 na s. 47. V práci se bohužel objevují i věcné nepřesnosti (např. v pojednání o počtu žáků, s. 35) 

či příliš zkratkovitá a schematická tvrzení, např. „Od vzniku školského zákona roku 2004 lze pozorovat 

změnu a převládání kulturního přístupu“ (s. 23). 

Jisté výhrady mám i k nakládání se zdroji. Na jednu stranu pozitivně hodnotím, že diplomantka 

pracovala s primárními zdroji (často historickými, ale i naprosto aktuálními – např. s novelou školského 

zákona přijatou letos v dubnu), na stranu druhou nemohu opomenout fakt, že (a) není vždy jasné, kdy 

diplomantka cituje a kdy parafrázuje, (b) odkazy v textu nejsou zcela kompatibilní (ani počtem, ani 

formou) s bibliografickými údaji uvedenými v Seznamu literatury. 
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Jako vedoucí práce nemohu nevyzdvihnout, že diplomantka aktivně a pravidelně konzultovala postup 

práce i podobu vznikajícího textu. Domnívám se, že diplomantčin velmi svědomitý přístup se opravdu 

významně odrazil na výsledné podobě práce. 

Na závěr si dovolím položit diplomantce dvě otázky a vznést dvě prosby: 

1. Proč v přílohách není žádný záznamový list z pozorování z vyučování ve škole A? 

2. Proč byla do výzkumného šetření zařazena i třída pro žáky bez sluchového postižení, ale 

s logopedickými vadami (viz Příloha č. 3)? 

3. Mohla by prosím diplomantka u obhajoby vysvětlit vztah mezi osnovami užívanými před r. 1991 

v ZŠ pro nedoslýchavé, osnovami užívanými před r. 1991 v ZŠ pro žáky se zbytky sluchu a v ZŠ pro 

neslyšící a Učebními dokumenty základní školy pro sluchově postižené pro přípravný – čtvrtý 

ročník z r. 1993?   

4. Mohla by prosím diplomantka u obhajoby více osvětlit obsah sdělení z odstavce na s. 64? 

„Monolingvální a monokulturní přístup je užíván ve škole B, kterou jsem navštívila. Cílem školy je 

vybavit žáky jak vědomostmi, tak komunikačními a sociálními schopnostmi a dovednostmi. Proto 

můžeme v rámci výuky ČJL vždy naleznout některé prvky logopedické intervence (…). Dle mého 

názoru je však oproti původním osnovám na neslyšící pohlíženo jako na kulturní a jazykovou 

menšinu. Dokladem tohoto názoru je snaha školy neodlišovat učební náplň od učební náplně 

běžných škol.“ 

 

Závěr: Bakalářská práce Pavly Šusterové splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a doporučuji ji k 
obhajobě. 

 

Známka: VÝBORNĚ  

  

V Praze 10. 6. 2015                Andrea Hudáková 


