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Zuzana Chmátalová si pro svou práci, které tematicky navazuje na několik studentských prací vzniklých 

v oboru Čeština v komunikaci neslyšících (Najmanová, 2008; Andrejsek, 2010; Chmátalová, 2011; 

Andrejsek, 2015) vybrala téma navýsost naléhavé, ale zároveň velmi komplikované. Spletité bylo 

zejména získávání relevantních, nezastaralých a diplomantce technicky dostupných a jazykově 

přístupných zdrojů. 

Koncepce, struktura a uspořádání práce respektují zadání. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

Práce poskytuje celkem ucelený a zároveň relativně detailní přehled o zkoumané problematice u nás 

i ve vybraných cizích zemích. Za zdařilé považuji zvl. pasáže, v nichž se diplomantka snažila předložená 

data interpretovat, usouvztažnit a zasadit do rámce vytyčeného tématem práce. Domnívám se ale, že 

v některých částech je text málo integrální, nedostatečně kompaktní, nepropojený a nevztažený k hl. 

tématu a cíli práce a že by práci prospěl větší důraz na syntézu předložených poznatků.  

Vyzdvihnout a zdůraznit bych chtěla úsilí, invenci, flexibilitu a kreativitu, které diplomantka projevila 

při získávání informací o situaci v zahraničí (kontaktovala 43 osob z více než 20 evropských 

i mimoevropských zemí) a získávání odpovědí respondentů z řad pracovníků škol pro sluchově 

postižené v ČR (podařilo se jí navázat spolupráci s celkem 20 respondenty: 4 odpověděli na dotazník 

a 16 jí poskytlo rozhovor; vyplněné dotazníky ani záznamy rozhovorů nejsou součástí práce). Pozitivně 

hodnotím též snahu zařazovat do práce informace co možná nejvíce aktuální (např. o výběrovém 

šetření ČŠI zaměřeném na žáky ZŠ pro sluchově postižené, které proběhlo v právě končícím školním 

roce). Bohužel se ale v textu mísí informace opravdu aktuální s informacemi staršími, avšak 

prezentovanými také jako aktuální (např. o připravovaných jednotných závěrečných učňovských 

zkouškách, i když ty jsou od r. 2015 už skutečností). V této souvislosti mi nezbývá než s politováním 

konstatovat, že se diplomantce nepodařilo včlenit do práce v tuto chvíli poslední novelu školského 

zákona z dubna tohoto roku. 

Domnívám se, že kvalitu práce zcela zbytečně snižuje nedůsledná a málo pečlivá závěrečná redakce 

textu. Přestože je naprosto zřejmá snaha o kultivovaný odborný projev, poměrně často se v textu 

vyskytují jazykové chyby a prohřešky, terminologická nejednotnost (např. synonymické používání 

termínů žák se sluchovým postižením a neslyšící), ale zejména překlepy, vynechávání slov, opakování 

slov a typografické chyby. Práce bohužel není prosta ani chyb „z nepozornosti“, např. v textu chybí 

odkazy na obr. č. 1–3; na s. 23 v textu stojí, že diplomantka kontaktovala respondenty z 23 zemí, ale na 

té samé straně v pozn. pod čarou se uvádí 24 zemí; v kap. 4.1.1 Historie průběhu testování je jednou 

uvedeno, že druhá celoplošná generální zkouška testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ proběhla v r. 2013, 

a podruhé, že tato zkouška proběhla v r. 2012. Neobjasněno pro mě zůstalo umístění a/nebo obsah 

některých poznámek pod čarou (např. pozn. pod čarou č. 40; č. 55) a občas jsem si nebyla jistá, co 

chtěla autorka čtenáři sdělit (např. v kap. 3.2.5 Slovensko: diplomantka se pozastavovala nad tím, že 

„jsou žáci se sluchovým postižením pro potřeby testu bráni jako jedna homogenní skupina“ [s. 29 

a ilustrovala to tab. č. 1, v níž jsou všichni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami rozděleni do 

skupin SO1 a SO2 a každá z těchto skupin má jiné modifikace testování). Ke čtenáři není vstřícná ani 

práce se zdroji: odkazy v textu nejsou zcela kompatibilní (ani počtem, ani formou) s bibliografickými 

údaji uvedenými v Seznamu použité literatury. 



Na závěr si dovolím položit diplomantce jednu otázku: V textu je školní docházka žáků se sluchovým 

postižením ztotožňována s docházkou do ZŠ pro sluchově postižené. Proč je – i z hlediska testování – 

toto zjednodušení nevhodné, ba dokonce velmi nebezpečné? 

 

Závěr: Diplomová práce Zuzany Chmátalové splňuje požadavky na diplomové práce kladené a doporučuji 
ji k obhajobě. 

 

Známka: VELMI DOBŘE  

  

V Praze 10. 6. 2015                Andrea Hudáková 


