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Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav jazyků a komunikace neslyšících 

Obor: Čeština v komunikaci neslyšících (navazující magisterské studium)  

Posudek vedoucího diplomové práce 

Petr Pánek: Komunikace učitelů ve středních školách pro sluchově postižené 

 

Předložená práce je poměrně rozsáhlá (přes 100 stran textu). Musím bohužel konstatovat, že 

diplomantovi se nepodařilo držet se důsledně tématu a přistupovat k práci s jistým odborným 

odstupem a nadhledem. V důsledku toho text zbytečně zatížil množstvím zajímavých, s tématem 

práce však nesouvisejících, informací. Odhaduji, že přibližně 40 % práce připadá na text irelevantní, 

redundantní (např. kap. 5 Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené – historický vývoj; 

6 Typy komunikačních přístupů; 7 Stupeň sluchové vady; 8 Střední školy pro sluchově postižené 

v České republice; 12 Závěry výzkumné sondy a části detailně popisující prostředí třídy a použité 

didaktické pomůcky v kap. 13 Průběh pozorování). Vlastnímu textu navíc předchází nezvykle dlouhý 

Abstrakt a místo tradičního Úvodu zařadil diplomant Předmluvu, Úvod a ještě kap. 1 Uvedení do 

problematiky. Základní strukturace textu je jasná a přehledná, uniká mi však logika členění, řazení 

a pojmenování některých kapitol (např. kap. 12 Závěry výzkumné sondy a 13 Průběh pozorování). 

V Obsahu chybí kapitola Závěr, byť v práci zařazena je. 

Zhruba dvě třetiny textu tvoří praktická část práce, v níž se diplomant pokusil popsat komunikaci tří 

učitelů dějepisu tří středních škol pro sluchově postižené v České republice. Každého pedagoga 

sledoval při dvou různých vyučovacích hodinách, z hodin pořizoval videozáznam a ten následně 

analyzoval. Pro své pozorování si diplomant stanovil několik oblastí zájmu (s. 31) a pět hypotéz 

(s. 32). Škoda, že v kap. 13 Průběh pozorování (v kap. 13.3, 13.6, 13.8 a 13.9) nevěnuje pozornost 

všem výše stanoveným oblastem. Připomínky mám i k formulaci hypotéz. Domnívám se, že hypotéza 

č. 3 („V nepřítomnosti tlumočníka je pedagogův projev v mluvené češtině vždy v různé míře 

nepřirozený, a to v důsledku podřízení smyslovým možnostem vnímání mluvené češtiny přítomnými 

žáky. Svou výuku záměrně více vizualizuje, než by tak činil ve třídě slyšících studentů.“) by měla být 

rozdělena na dvě samostatné hypotézy a že v hypotéze č. 5 („Pedagog svůj výklad při hodině 

upravuje kognitivním potřebám žáků.“) měl diplomant na mysli spíše to, že pedagog bude svůj výklad 

přizpůsobovat domnělým kognitivním limitům svých žáků. S hypotézami diplomant pracoval pouze 

v kap. 10 Hypotézy k praktickému výzkumu a 14 Verifikace hypotéz. Mám za to, že platnost hypotéz 

by měla být ověřována i u každé ze sledovaných škol samostatně (v kap. 13 Průběh pozorování). 

U verifikace hypotéz jsem navíc nepochopila postup, který diplomant zvolil v případech, kdy 

ověřování hypotézy nebylo možné (např. u hypotéz č. 2 a 3, pokud nebyl ve třídě přítomen 

tlumočník). Přehlednost práce by jistě byla vyšší, kdyby diplomant získaná data prezentoval také 

formou tabulek (např. v kap. 13.9 Shrnutí výsledků). 

Ačkoli se diplomant zjevně snažil vytvořit odborný text, práce žel není prosta formulačních 

neobratností, problémů s návazností a provázaností textu a terminologických nepřesností 

a nejednotností. Velmi rušivě působí střídání autorského singuláru a neosobních konstrukcí. V textu 

se navíc občas vyskytují věcné chyby.  

Bezproblémové není ani nakládání s použitými zdroji. Zaznamenala jsem občasnou absenci 

odkazování na použité zdroje, nekompatibilitu v bibliografických údajích v textu a v Seznamu odborné 

literatury a nejasné hranice mezi citacemi a parafrázemi (např. při přebírání informací z webových 

stránek škol zařazených do výzkumného šetření). Nerozumím tomu, proč se při odkazování na 
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elektronické zdroje diplomant ne vždy nedrží běžných zvyklostí a proč několikrát čerpá z Wikipedie, 

přestože jsou k dispozici jiné (odborné) zdroje. 

 

Dovolím si diplomanta požádat o odpovědi na následující otázky, popř. požádat o vysvětlení. 

1. Proč se neshodují klíčová slova v práci a ve Studentském informačním systému? 

2. Na s. 2 stojí: „A pak je tu ovšem ještě třetí typ kódu komunikace – vizuálněmotorický –, který 

používají především neslyšící. Tento nosič jazykové komunikace zkoumají lingvisté více teprve 

posledních padesát let.“ Mohl by diplomant prosím upřesnit, jak dlouho se ve světě a u nás 

lingvisté věnují zkoumání znakových jazyků?  

3. Proč v kap. 2.4 Nonverbální (neverbální) komunikace diplomant nečerpal z žádné lingvistické 

literatury?  Mohl by prosím u obhajoby krátce pojednat o neverbální komunikaci ve spojitosti 

s komunikací znakovými (nikoli mluvenými) jazyky? 

 

Závěr: Diplomová práce Petra Pánka splňuje požadavky na diplomové práce kladené a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

Známka: DOBŘE 

 

V Praze 13. 6. 2014        Andrea Hudáková 


