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v české a v zahraniční odborné literatuře 

 Tematicky práce spadá do oblasti psychologie, druhého oboru, který Marie Klásková 

studuje. Jejím cílem bylo shrnout a srovnat informace v publikacích o psychologii neslyšících 

osob v české a zahraniční (anglicky psané) literatuře.  

 Autorka seznamuje čtenáře s tím, kde, resp. v jakých knihovnách, databázích a na 

jakých portálech vyhledávala materiály ke studiu, s jakými problémy a omezeními se při 

vyhledávání relevantní literatury potýkala, podle jakých hledisek odbornou psychologickou 

literaturu třídila a jakou metodu výzkumu při prezentaci využila.   

 V pasážích věnovaných konkrétním publikacím (tištěným i elektronickým) podává 

nejen informace o jejich obsahu, o tom, na jakou oblast psychologie jsou zaměřeny, nebo 

např. o tom, jaké psychodiagnostické testy jsou při vyšetřování osob s vadou sluchu 

využívány, ale zajímá ji i to, jakým způsobem (a zda vůbec) je v nich reflektována 

heterogennost skupiny osob se sluchovou vadou a jak se v nich pracuje (nebo nepracuje) 

s terminologií vztahující se k různým typům sluchového postižení či stupňům ztráty sluchu. 

V této souvislosti upozorňuje na fakt, že ani novější česky psaná literatura nezohledňuje tyto 

aspekty dostatečně a že zejména opomíjí roli znakového jazyka ve vývoji osobnosti 

neslyšícího dítěte/dospělého.  

 Marie Klásková předkládá k obhajobě druhou, přepracovanou a doplněnu verzi své 

práce. Dle mého názoru se autorce ve velmi krátkém období povedlo do práce zdařile 

zapracovat připomínky jak oponentky, tak ostatních členů komise. Autorka prokázala, že má 

přehled o problematice psychologie obecně i psychologie osob s vadou sluchu a že umí 

pracovat s odbornou literaturou, i schopnost získané informace zpracovat, shrnout 

a prezentovat přehledně, srozumitelně, bez neobratných formulací, jazykových či 

typografických nedostatků. Ocenit musím také velmi bohatý poznámkový aparát, který 

především čtenářům, kteří nejsou odborníky v oblasti psychologie, pomáhá lépe se 

v prezentované problematice orientovat. 

 Přínos práce lze vidět v tom, že se autorce podařilo sestavit přehled relevantní 

literatury vhodný jak pro začínající psychology, kteří teprve hledají konkrétní obor svého 

zájmu, tak pro psychology, kteří se již rozhodli, že se budou zabývat především psychologií, 

resp. psychologickou diagnostikou osob se sluchovou vadou. Každý ze zájemců může navíc 

v práci najít doporučení, jaké zdroje či databáze prostudovat, pokud se bude chtít zabývat 

psychologií a psychodiagnostikou osob s vadou sluchu důkladněji nebo se zaměřit na 

specifičtější témata. 

Závěr: Práce kol. Kláskové odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Doporučuji 

ji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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