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Bakalářská práce má adekvátní rozsah i grafickou úpravu. Text ovšem obsahuje mimořádně 

velké množství základních gramatických chyb (typicky čárky v souvětích, chybně použité 

předložkové vazby apod.), které autorce přitom v průběhu psaní ukazuje textový procesor. 

Stylistická úroveň práce je velice nízká a zasloužila si alespoň základní jazykové korektury. 

(První věta Úvodu: „V bakalářské práci se budu zabývat především tím, co ovlivňuje rodiče 

neslyšících dětí při výběru typu komunikace, také se budu věnovat typům vzdělávání dětí se 

sluchovým postižením, jelikož cílem mé práce je zjistit co zásadně ovlivňuje rodiče neslyšících 

dětí při výběru typu komunikace.“) 

 

Co se týče výběru zdrojů, oceňuji, že většina citované literatury je datována po roce 2000. 

Autorka si nicméně vybírala knihy, odkazy a pasáže, které potvrzují její (v textu nevyslovenou) 

hypotézu o tom, že dítě s těžkou vadou sluchu nelze bezproblémově zařadit do slyšící 

společnosti. Již názvy prvních pěti elektronických zdrojů (Co je znakový jazyk, znakovaná 

čeština, O neslyšících s velkým N, Znakový jazyk a komunikace s neslyšícími, Neslyším, tedy 

jsem, Kochleární implantát a genocida neslyšících?) svědčí o velmi jednostranném pohledu na 

věc. To je překvapivé zejména proto, že autorka sama pracuje s dětmi se sluchovým postižením 

a měla by proto reflektovat změny paradigmatu týkající se výchovy a vzdělání neslyšících dětí, 

ke kterým došlo díky technologickému pokroku posledních 10-20 let. 

 

Kapitoly 2 a 3 do textu logicky zapadají, ale další části práce již nejsou vzájemně provázané a 

čtenář často neví, proč danou kapitolu autorka do práce vůbec zařadila (Kapitola 7 – 

Komunikace s komunitou Neslyšících – nijak nesouvisí se zpracovávaných tématem). Vzhledem 

k tomu, že práce se týká výběru komunikačního prostředku a tedy zcela raného věku dětí, nelze 

jako způsob vzdělávání a výchovy uvádět např. psanou formu jazyka. Nesprávný je např. i 

překlad „podmetod“ orální metody (str. 19 a 20) – Auditory Verbal Method jako audioorální 

metoda a Auditory Oral Method jako sluchová orální metoda. Podobných chyb a nepřesností je 

v textu nepřiměřeně velké množství. Nepřesný a navíc zbytečný je i odstavec o neverbální 

komunikaci neslyšících dětí neslyšících rodičů (str.35):„Neslyšící lidé mohou nevědomě vydávat 

různé zvuky, které slyšící lidé nechápou a mohou je zneklidňovat nebo pohoršovat. Děti se SP se 

potřebují naučit, jak jejich neverbální komunikace může působit na ostatní.“ Autorka nezná 

základní termíny oboru, neverbální komunikace neznamená neřečovou, hlasovou komunikaci, 

kterou má patrně na mysli. 

 

V práci úplně chybí jakákoli podrobnější zmínka o současných kompenzačních pomůckách 

(sluchadlech a kochleárních implantátech) a o jejich pozitivním vlivu na rozvoj sluchu a řeči 

malých dětí. Na druhou stranu autorka podrobně popisuje jejich nevýhody a také výhrady, jaké 

ke kochleárním implantátům pociťuje část komunity Neslyšících, jejichž názorům je v práci 

věnován velký prostor. Pro podporu těchto názorů se autorka neváhá dopustit i logických 

kotrmelců: Sluchová vada omezuje rozvoj dítěte, hlavně v případech, kdy rodiče o sluchové vadě 



nevědí a neužívají v komunikaci s dítětem ČZJ.“ Pokud jako rodič o vadě nevím, nemohu 

logicky používat ČZJ. Pokud se u dítěte nerozvíjí jeho mateřský jazyk, nerozvíjí se ani myšlení a 

dítě se ocitá v situaci, kdy je odkázáno na omezený způsob komunikace“. Mateřským jazykem 

malého neslyšícího dítěte nemůže být znakový jazyk, který jeho slyšící rodiče zpočátku ani 

neovládají (str.29). 

 

Vůbec žádný prostor naopak není věnován slyšícím rodičům, jejichž neslyšící děti mají výborně 

kompenzovaný sluch a rozvíjejí se řečově, sociálně i rozumově úplně stejně, jako jejich slyšící 

vrstevníci. Z klientů rané péče z let 2000-2015  jich je 70 - 80 % integrováno v běžných 

školkách a školách, jedná se přitom o plnohodnotnou integraci, ne o jakési „přežívání“ na okraji 

vrstevnické skupiny. Tato skupina dětí v pojetí autorky vůbec neexistuje, slovo integrace nebo 

inkluze do běžných škol se v textu snad ani nevyskytuje. Přitom pouhým dotazem například 

v rané péči Tamtam by získala mnohem komplexnější pohled na problematiku. 

 

Práce zcela opomíjí, že výběr komunikačního módu je u většiny slyšících rodičů proces, který 

v kojeneckém věku obvykle začíná intenzivním používáním prvků znakového jazyka a jiných 

typů neverbální komunikace současně s mluvenou řečí. Podle toho, jak rychle se dítě začne 

s kompenzační pomůckou sluchově a řečově rozvíjet, pak většina rodin znaky postupně přestává 

používat. Zajímavé přitom je, že iniciátorem změny komunikace směrem k dominantnímu 

používání mluvené řeči je často samo dítě, které se zvyšující se kompetencí v mluvené řeči 

přestává znaky používat. 

 

Pro podporu svého pohledu si autorka vybrala i vzorek 5 rodin, ani jedno dítě přitom není 

zařazeno v běžné škole. Věk dětí (14, 14, 23, 9, 2, ? , ? ) také nemůže zohledňovat současný stav 

a je spíše retrospektivním doptáváním se, které bude zásadně ovlivněno tím, že ani jedno dítě 

není řečově na úrovni svých vrstevníků a většina z nich má podle všeho nějaký typ přidružené 

vady.  

 

Student oboru Pastorační a sociální práce by měl mít zažity postupy, jak chránit soukromí svých 

klientů/respondentů. O tom, že ani tuto samozřejmost autorka nesplnila, svědčí skutečnost, že 

jsem po přečtení kazuistik bezpečně identifikovala 2 rodiny z 5. Komunita rodin se sluchově 

postiženými dětmi je i v Praze poměrně malá a domnívám se, že měla být lépe zajištěna jejich 

anonymita. 

 
Práci doporučuji k obhajobě: Ano 

 

Zdůvodnění, závěr: Práci doporučuji k obhajobě vzhledem k odpovídajícímu rozsahu. Jako 

externí oponent nemám představu o úrovni jiných bakalářských prací a nerada bych proto 

poškodila autorku příliš přísným hodnocením. 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

1. Jak si představujete, že by mohl být znakový jazyk mateřským jazykem malého 

neslyšícího dítěte, pokud má slyšící rodiče? 

2. Co je cílem většiny slyšících rodin, jimž se narodí miminko s těžkou vadou sluchu?  

 

Navrhované hodnocení: E 

     

V Praze 16.1.2015                                                                                                  PhDr. Iva Jungwirthová                                                                              

 


