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

Obor: Čeština v komunikaci neslyšících (bakalářské studium)  

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Marie Vybíralová: Společné působení několika pedagogů v jedné třídě: východiska, cíle, 

kompetence  

 

Téma, kterým se ve své práci zabývá Marie Vybíralová, patří k tématům relativně frekventovaným. 

V oboru Čeština v komunikaci neslyšících se mu nedávno věnovala např. Vojtová (2011). Předložená 

práce se však od většiny podobných liší ve dvou důležitých aspektech: (1) nezaměřuje se úzce na 

spolupráci pedagoga a asistenta pedagoga, nýbrž obecně na spolupráci dvou a více pedagogů, 

a (2) situace známé ze vzděláváním žáků se sluchovým postižením se snaží zasadit do širšího 

kontextu, přičemž se neomezuje jen na vzdělávání žáků s různými zdravotními postiženími.  

Diplomantka pracovala samostatně. Oceňuji její aktivitu při realizaci výzkumné sondy (oslovila 

patnáct škol, z nichž šest – z toho tři školy pro sluchově postižené – se zapojením do výzkumné sondy 

souhlasilo) i kreativitu při hledání vhodné formy texty. Diplomantka však zřejmě neměla zcela jasně 

stanovený cíl a postup práce, což se negativně odrazilo v nepříliš šťastném nakládání s hypotézami 

a výzkumnými otázkami.  

Domnívám se, že práci by prospělo, kdyby se diplomantka držela důsledně tématu, nezatěžovala text 

sice zajímavými, s tématem práce však nesouvisejícími informacemi a v návaznosti na to text logičtěji, 

jasněji a přehledněji strukturovala. Za zvlášť problematické považuji v tomto ohledu kap. 2 Společné 

působení několika pedagogů: učitel a asistent pedagoga, 3 Společné působení několika pedagogů: 

bilingvální model vzdělávání ve výuce žáků se sluchovým postižením a 4 Vybrané zahraniční 

zkušenosti se vzděláváním za přítomnosti více pedagogů ve výuce. Přehlednost práce by jistě zvýšilo 

i hojnější zařazení schémat, grafů a tabulek (např. v kap. 3.4 Sluchově postižený pedagog ve výuce 

žáků se sluchovým postižením). 

Předložená práce bohužel není zcela prosta problémů s návazností a provázaností textu, 

terminologických nepřesností a drobných jazykových prohřešků. Za závažnější však považuji občasné 

neuvádění zdrojů, odkazování na zdroje, které nejsou uvedeny v Seznamu literatury a zdrojů či 

nekompatibilitu v bibliografických údajích v textu a v Seznamu literatury a zdrojů. Nerozumím tomu, 

proč diplomantka čerpá ze sekundárních zdrojů, přestože primární zdroje jsou u nás běžně dostupné 

(např. na s. 36 čerpá z Ostatková [2007], i když by mohla čerpat přímo z Langer [2004/2005]), nebo 

tomu, proč v Seznamu literatury a zdrojů nejsou poslední tři položky (s. 67) řazeny alfabeticky. 

 

Dovolím si diplomantku požádat o odpověď na následující otázky, popř. ji požádat o doplnění 

informací. 

1. Domnívám se, že informační hodnotu práce by velmi zvýšilo zařazení stručného shrnutí kap. 

2.4 Pozice a pracovní náplň asistenta pedagoga ve výuce podle žákových speciálních potřeb 

ve vzdělávání a 2.5 Modely společného působení učitelů s asistenty pedagogů. Mohla by jej 

prosím diplomantka představit v rámci obhajoby? 

2. Součástí výzkumného šetření (kap. 5) byly také rozhovory se sledovanými pedagogy 

a asistenty pedagoga. Probíhaly tyto rozhovory s oběma společně, nebo odděleně? 

3. Na s. 60 autorka uvádí, že druhá hypotéza jejího výzkumného šetření („Na školách zřízených 

pro žáky se sluchovým postižením se setkám s výukou prováděnou společně slyšícím učitelem 
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a asistentem pedagoga se sluchovým postižením. Záměrem této spolupráce bude bilingvální 

metoda vzdělávání.“) se potvrdila, ale z jiných částí textu vyplývá, že v jedné škole společně 

působili neslyšící pedagog a neslyšící asistent pedagoga. Potvrdila se hypotéza i v této škole? 

4. Na s. 61 diplomantka uvádí: „Zabývala jsem se společným působením několika pedagogů ve 

výuce a po prostudování literatury a zahraničních inspirací si dovolím tvrdit, že zejména 

v oblasti neslyšících žáků by bylo vhodné, aby česká legislativa brala ohled na metodu 

bilingválního vzdělávání těchto žáků, a zahrnovala také možnost souběžného působení dvou 

pedagogických pracovníků (učitelů) ve vzdělávání těchto žáků. […] ve své práci jsem dospěla 

k závěru, že pro tyto žáky má asistent pedagoga menší přínos, resp. neplní tu správnou funkci, 

jakou má bilingvální vzdělávání za přítomnosti dvou sobě si rovných pedagogů – slyšícího 

a  neslyšícího – plnit. Nemůžeme se pak pozastavovat nad tím, že české školy pro žáky se 

sluchovým postižením tuto situaci řeší tak, že bilingvální přístup představuje slyšící pedagog 

s neslyšícím asistentem pedagoga.“ Na s. 13 však zcela správně uvádí, že dle vyhlášky 

č. 73/2005 Sb. platí, že „Ve třídách, odděleních a studijních skupinách určených pro žáky 

s těžkým zdravotním postižením mohou zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost souběžně 

3 pedagogičtí pracovníci, z nichž 1 je asistent pedagoga.“  V aktuálně platném znění je tato 

věta sice mírně pozměna, nicméně počty pedagogů jsou stejné. Mohla by prosím 

diplomantka při obhajobě vysvětlit rozpor mezi dvěma citovanými tvrzeními?  

5. Na s. 61–62 autorka upozorňuje na vyhlášku č. 73/2005 Sb. a vyhlášku č.147/2011 Sb. Jaký je 

mezi nimi vztah? 

 

Závěr: Bakalářská práce Marie Vybíralové splňuje požadavky na bakalářské práce kladené 

a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Známka: VELMI DOBŘE – DOBŘE (v závislosti na průběhu obhajoby) 

 

V Praze 13. 6. 2014        Andrea Hudáková 


