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Oponentský posudek diplomové práce Petra Pánka 
Komunikace učitelů ve středních školách pro sluchově postižené v ČR 

Předkládaná diplomová práce je věnována zajímavému a dosud podrobněji nezpracovanému 
tématu, které úzce souvisí se zaměřením oboru ČNES. Diplomant Petr Pánek se zabývá 
komunikací středoškolských učitelů se studenty, konkrétně slyšících učitelů se studenty se 
sluchovým postižením.  

V první části diplomant shromáždil a přehledně zpracoval podstatné teoretické 
informace týkající se vybraného tématu – komunikace obecně, pedagogické komunikace, 
komunikace ve školách pro sluchově postižené, zahrnul i informace o středním školství pro 
sluchově postižené v ČR aj. Oceňuji, že teoretická východiska popsal přiměřeně stručně 
a přitom dostatečně výstižně.   

V druhé, praktické části se diplomant zaměřil na shromáždění výzkumného materiálu 
a jeho rozbor. Pro svůj záměr si zvolil metodu observace – pozorování výuky – a vybral si 
předmět dějepis. Observaci prováděl ve třech středních školách pro sluchově postižené, vždy 
ve dvou třídách školy (se stejným vyučujícím), v každé třídě jednu vyučovací hodinu. Celou 
výuku diplomant také natáčel na video. Součástí výzkumné sondy byly i strukturované 
rozhovory s pedagogy, taktéž zaznamenané nahrávacím zařízením. Pro následnou analýzu 
tedy měl dostatečné a objektivní podklady. Před započetím samostatné výzkumné práce si 
stanovil několik hypotéz. V závěru praktické části tyto hypotézy verifikuje a následně pak, na 
základě analyzovaných dat, předkládá typologii komunikačního chování sledovaných 
pedagogů. Celou diplomovou práci Petr Pánek uzavírá úvahou nad jazykovým chováním 
v učební komunikaci, usouvztažňuje výsledky výzkumné sondy s teoretickými východisky 
a pokouší se o zobecnění. 

Diplomová práce Petra Pánka má logickou a přehlednou strukturu, z hlediska rozsahu 
výrazně převažuje praktická část nad teoretickou. Jak jsem uvedla již výše, domnívám se, že 
teoretická část je dobře zpracovaná a její nevelký rozsah lze akceptovat. I v praktické části se 
diplomant věnuje rozpracování některých teoretických východisek. Z mého pohledu je však 
nadbytečné opakování některých informací vzešlých z pozorování: podobné informace 
(i stejné věty či části textu) se opakují v částech Shrnutí… a Závěr…, které se týkají 
jednotlivých tříd, škol, pedagogů a pak i celku. Myslím si, že tyto opakující se informace by 
bylo možné v plném znění uvést pouze jednou a v dalších částech už jen krátce shrnout 
a případně odkázat na předchozí část. 

Stejně tak mám pocit, že obsah Předmluvy a Úvodu se částečně překrývá (nehledě na 
totéž v Abstraktu, který je však samozřejmě povinný). 

K tématu a obsahu diplomové práce mám následující postřehy: Diplomant se zaměřil 
na sledování komunikace slyšících učitelů, a to zejména podobě jejich mluvené češtiny (tím 
ostatně dodržel zadání). To, že se jedná jen o slyšící učitele, není však, dle mého názoru, příliš 
zdůrazněno a vysvětleno. Respektive, zmínka o tomto užším výběru se objevuje už 
v Abstraktu a Předmluvě a pak na několika dalších místech, ale vždy jakoby mimochodem. 
Ani důvody tohoto užšího výběru nejsou uvedeny příliš jasně, zřetelně a včas. V úplném 
Závěru diplomant píše: „Vzhledem k faktum (sic!), že podle zjištění ve školním roce 
2013/2014 neučil ve středních školách pro sluchově postižené žádný učitel, který by měl sám 
sluchové postižení, mohl jsem zkoumat jen slyšící pedagogy.“ (s. 103) Přestože tato věta 
následuje po informaci, že sledování probíhalo v hodinách dějepisu, zdá se mi formulačně 
poněkud zavádějící.  

Bylo by opravdu zajímavé provést podrobnější výzkum v oblasti učební komunikace 
ve školách pro sluchově postižené, do nějž by byli zahrnuti i neslyšící pedagogové; stejně tak 
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by bylo možné vzít v úvahu srovnání s komunikací slyšících učitelů se slyšícími 
žáky/studenty, porovnat komunikaci na různých typech středních škol (diplomant např. 
poukazuje na možný vliv typu školy – učební / maturitní obor – na projev učitelů). Ale je mi 
jasné, že to už by překročilo rámec, možnosti i zadání diplomové práce. 

Přestože výzkum byl kvalitativního typu a uskutečnil se na malém zkoumaném vzorku 
(což diplomant dostatečně zmiňuje a vysvětluje), domnívám se, že docela věrně – a bohužel 
až příznačně – odráží stav výuky a komunikace ve výuce, který je v současném (nejen) 
středním školství pro sluchově postižené. Z vlastní zkušenosti vím, že učitelé jsou vedením, 
zřizovatelem školy či různými okolnostmi často stavěni do situací, v kterých někdy není jiné 
cesty, než zvolit tzv. „menší zlo“ – viz např. situace ve škole C. Pro mne osobně bylo čtení 
praktické části zajímavé, podnítilo mne k dalšímu přemýšlení o tomto tématu a dalším 
zájemcům mohu diplomovou práci Petra Pánka jen doporučit.  

I tak se ale ještě jedna moje poznámka týká výběru pozorovaných pedagogů (tříd, 
škol). Diplomat sice na několika místech uvádí, že si je vědom celkové nesrovnatelnosti 
těchto tří učitelů dějepisu a také nesrovnatelnosti situace, ve které působí, přesto se mi zdá, že 
zařazení situace ve škole A, kde dějepis vyučuje nevidomá pedagožka, je už dost specifické 
a nestandardní (skoro bych řekla, že je to námět na jinou samostatnou práci). 

Zatímco moje připomínky k obsahu diplomové práce jsou spíše náměty k diskusi, 
větší výhrady mám k formální podobě práce. Domnívám se, že formální nedostatky zbytečně 
kazí dojem z této jinak přiměřeně kvalitní práce. Všimla jsem si různých překlepů a chyb 
gramatických a formulačních (např. s. 2, 7, 20, 31, 45, 66, 79, 103), užívání hovorových 
výrazů či formulací zvláště v praktické části (např. s. 37, 38, 99), zvláštního střídání 
autorského subjektu (až nechtěně komicky vyznívá na s. 96: „Přesto si je diplomant vědom, že 
jiný výzkumník by možná pracoval s jinými veličinami; resp. přiřadil by sledovaným jevům 
třeba jinou hodnotu než já.“) i některých typografických nešvarů (např. tzv. jednoznakové 
výrazy na konci řádků, zaměňování pomlčky – a spojovníku -). 

Opravdu zbytečné formální chyby jsou v Obsahu, kde jsou některé části uvedeny 
nadbytečně a jiné naopak chybí a praktická část práce tak dle Obsahu působí poněkud 
nejednotně. 

Dále jsem postřehla ne úplně správné uvádění citací a bibliografických údajů: např. 
s. 13 – odkaz (Kohoutek, 2009) není v seznamu literatury; někde diplomant uvádí obecný 
zdroj typu „odborná literatura“, aniž by konkretizoval (např. s. 14, s. 26 – poznámka č. 28); 
drobné chyby jsou v bibliografických údajích článků v časopisech či sbornících; zarážející dle 
mého názoru je odkazování na Wikipedii (zvláště u témat, která jsou hojně zpracovaná 
v obvyklé odborné literatuře jako např. Griceho maximy). K seznamu prostudované literatury 
bych se diplomanta chtěla zeptat, proč vynechal poměrně velkou část titulů ze seznamu 
v zadání diplomové práce (byť doplnil či nahradil jinými tituly) – ? 

Byla bych ráda, kdyby se diplomant vyjádřil k mým výše zmíněným postřehům 
a připomínkám. Na závěr si dovolím položit ještě tyto konkrétní otázky: Na základě čeho 
používá v práci pojmy „žáci a mladiství“? Proč upozorňuje na užitečnost znalosti fungování 
kochleárního implantátu (s. 26), ale o dalších kompenzačních či technických pomůckách se 
nezmiňuje? Z jakých důvodů v praktické části vždy zařazuje popis oblečení pedagoga? 

Závěr : Domnívám se, že diplomová práce Petra Pánka splňuje požadavky na diplomové 
práce kladené a může být podkladem k obhajobě. 

Návrh hodnocení: velmi dobře – výborně 

V Praze, 12. 6. 2014       Radka Zbořilová 


