
Posudek diplomové práce Bc. Zuzany Chmátalové 

Plošné testování jazykových dovedností žáků se sluchovým postižením 

 

Diplomová práce Z. Chmátalové se zabývá problematikou plošného testování 

jazykových dovedností, a to zejména u neslyšících žáků. Práce je druhou, přepracovanou 

verzí, v posudku se proto zaměřím především na posouzení úprav, které autorka provedla. 

Stejně jako u první verze textu je třeba ocenit, že autorka zvolila téma, které si 

rozhodně zaslouží pozornost, a to jak z hlediska teoretického, tak praktického. Zároveň jde o 

téma velmi komplexní a na zpracování v diplomové práci náročné, autorka však k jeho 

ztvárnění přistupuje tvořivě a snaží se jej nahlédnout plasticky z několika úhlů. Je třeba ocenit 

autorčinu snahu o získání co nejaktuálnějších informací, která se projevuje mj. i v tom, že do 

posuzované druhé verze jsou zapracovány ještě nové zdroje, které se staly dostupné v době od 

vzniku verze první (např. Andrejsek 2015).  Stále oceňuji i to, že autorka vynaložila opravdu 

značné úsilí k získání informací ze zahraničí a že se jí podařilo překonat i potíže 

s uskutečněním dotazníkového šetřní strukturovaných rozhovorů.  K přínosům práce stále 

patří také získání přehledu o praxi plošných testování u příslušné věkové skupiny, popř. o 

ne/zařazení žáků se sluchovým postižením do testování či ne/upravováním podob testů ve 

vybraných zahraničních zeemích; systematizace informací o různých typech plošných 

testování prováděných v ČR; zjištění a přiměřená prezentace  názorů vybraného typu 

respondentů a také některé zajímavé podněty v návrhu na úpravy testování.   

Současná podoba práce je logicky strukturována, je zřejmé, že autorka usilovala o 

přehlednější, uspořádanější a provázanější výklad, výslednou podobu textu z tohoto hlediska 

hodnotím jako vhodnou pro diplomovou práci. Je patrné, že autorka ve shodě s doporučením 

posudků odstranila i některé „technické“ nedostatky (nová verze tak obsahuje mj. seznam 

zkratek, popisy tabulek atp.; některé tabulky v textu jsou bohužel nepříliš dobře čitelné). 

Autorka práci v řadě částí upravila i obsahově, většinou jde o rozpracování či doplnění 

obsahu, které práci prospělo. Propracování je patrné zejména u části věnované návrhu 

možných inovací v plošném testování jazykových dovedností u sledované skupiny žáků (kap. 

7), která je oproti první verzi ucelenější a uspořádanější, i když stále jde o návrh, který by 

bylo třeba precizovat, což by však přesáhlo možnosti diplomové práce. V textu by bylo 

bývalo dobré rozvést ještě vymezení gramotnosti (čtenářské, ale zmíněna je např. i 

gramotnost matematická), u odkazů na osobní komunikaci by bylo dobré uvádět i datum, kdy 



ke komunikaci došlo, a v případě překladů také uvést překladatele. Dobré by bylo též 

vysvětlovat termíny, jako jsou např. jazyková portfolia (s. 78).  

V předkládané verzi práce bohužel zůstalo velké množství pravopisných chyb (jde 

zejména o chyby interpunkční – vážnějších interpunkčních chyb je k 50; nejednotná je však i 

interpunkce u výčtů, citací, odkazů na poznámky pod čarou, v poznámkách pod čarou atp.) a 

v textu se stále objevují nepříliš zdařilé formulace a také dosti částí, v nichž je patrná 

nedostatečná závěrečná redakce textu (nedostatky typu „Úpravy popisů úrovní pro neslyšící 

žáky se jednají zejména kapitol, které se týkající“, s. 73). Pravopisné, formulační a „redakční“ 

nedostatky se ve značném množství objevovaly i v první verzi práce a osobně jsem je 

pokládala za nejvážnější nedostatek práce, jejich přetrvávání i ve verzi druhé tak hodnotím 

jako nedostatek vážný. Rozhodla jsem se proto (přestože autorka text po obsahové stránce a 

také z hlediska uspořádání a propojení výkladu zřetelně vylepšila) ponechat navrhované 

výsledné hodnocení stejné jako u verze první. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na práce diplomové. Navrhuji hodnocení velmi 

dobře. 

 

 

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 

 

 

 

 


