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Oponentský posudek bakalářské práce Marie Kláskové 

Informace o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících dětí v české a zahraniční 

odborné literatuře 

 

 Marie Kláskové se ve své bakalářské práci zabývá literaturou pojednávající 

o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících dětí v odborné literatuře. 

V zadání práce stojí toto: 

1. V relevantní české i zahraniční (zejména anglicky psané) odborné literatuře zmapovat 

existenci, resp. neexistenci částí věnovaných psychologii a psychodiagnostice neslyšících. 

Pozornost bude věnována jak literatuře novější, tak literatuře starší (časový horizont bude 

upřesněn).  

2. Přehledně shrnout poznatky o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících, které 

jsou obsaženy v české odborné literatuře.  

3. Přehledně shrnout poznatky o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících, které 

jsou obsaženy v zahraniční odborné literatuře.  

4. Srovnat poznatky o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících prezentované 

v odborné české i zahraniční literatuře. 

 

Z těchto bodů se, dle mého názoru, podařilo diplomantce splnit částečně bod č. 1 – to 

v podstatě odpovídá i tomu, co si klade za cíl své práce na s. 9: „Výsledná práce, v našem 

případě rešerše, by měla tvořit přehled dostupných publikací […].“ Ze zadání však 

nevyplývá, že by se mělo jednat o pouhou rešerši (ta by ostatně měla být pouze prvotní fází 

při vytváření všech absolventských prací – diplomanti by měli prokázat, že jsou schopni 

vyhledat si příslušnou odbornou literaturu) navíc pouze v rámci „dostupné“ literatury. Dále se 

tedy budu věnovat samotnému zpracování této rešerše. 

Autorka na s. 10 uvádí seznam míst, která využila k hledání informací. Chtěla bych se 

zeptat, proč při svém pátrání nevyužila i Národní knihovnu, která shromažďuje povinné 

výtisky, případně i katalogy a elektronické databáze vybraných zahraničních knihoven nebo 

zahraniční bibliografie věnované psychologii, neslyšícím či psychologii neslyšících (pokud 

existují). Pokud jsem to správně pochopila, zaměřila se autorka pouze na díla fyzicky 

dostupná v České republice? Pokud ano, není to v souladu se zadáním. Zjišťovala si autorka, 

jak se profesionálně dělá rešerše (například v knihovně, která tyto služby nabízí), jaké 

elektronické zdroje má k dispozici Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Národní 

knihovna… 

Kapitola 5.1 přináší přehled knih k danému tématu v českém jazyce – v úvodu je 

zařazen seznam bibliografických citací příslušných 18 knih (autorka zřejmě vychází ze staré 

citační normy, mezera za místem vydání se již nedělá – předpokládala bych, že zrovna 

u tohoto tématu se diplomantka s platnou normou blíže seznámí). Následuje chronologický 

seznam již uvedených knih obohacený o shrnutí jejich obsahu. Věřím, že autorka knihy 

skutečně četla, ale k tomu, aby o nich napsala zcela obecný odstavec či dva si stačí přečíst 

abstrakt nebo projít obsah dané knihy. Přestavovala bych si fundovanější popisy, doplněné 
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případně i o vlastní názor na knihu, se zdůrazněním důležitých, přínosných informací, které 

kniha obsahuje (případně neobsahuje), tak aby čtenář věděl, zda má po knize sáhnout 

a „čerpat z ní pro další práce“ (s.9).  

Kapitola 5.2 přináší stejně koncipovaný přehled 13 knih v anglickém jazyce. Z úvodu 

páté kapitoly víme pouze to, že se jedná o knihy dostupné. Předpokládám tedy znovu, že se 

jedná o knihy fyzicky přítomné v České republice? Čtenář by ale určitě uvítal právě knihy, 

které u nás dostupné sice nejsou, ale dají se třeba zakoupit či objednat přes mezinárodní 

meziknihovní výpůjční službu či získat v elektronické podobě. Možná by bylo vhodné se 

zaměřit i na knihy v jiných světových jazycích. Opět bych chtěla věřit, že autorka měla knihy 

alespoň v ruce, odstavce v podstatě rozvíjejí do vět názvy jednotlivých kapitol knih – jedná se 

o jakýsi tematický chronologický abstrakt, o konkrétním obsahu se nedozvíme nic.  

Zcela náhodně a namátkou jsem zadala do internetového vyhledavače Google jednu 

z knih a klikla hned na první odkaz společnosti Amazon
1
, zde se dozvídáme toto: 

„This book is the first comprehensive examination of the psychological development of deaf 

children. Because the majority of young deaf children (especially those with non-signing parents) are 

reared in language-impoverished environments, their social and cognitive development may differ 

markedly from hearing children. The author here details those potential differences, giving special 

attention to how the psychological development of deaf children is affected by their interpersonal 

communication with parents, peers, and teachers. This careful and balanced consideration of existing 

evidence and research provides a new psychological perspective on deaf children and deafness while 

debunking a number of popular notions about the hearing impaired. In light of recent findings 

concerning manual communication, parent-child interactions, and intellectual and academic 

assessments of hearing-impaired children, the author has forged an integrated understanding of 

social, language, and cognitive development as they are affected by childhood deafness. Empirical 

evaluations of deaf children's intellectual and academic abilities are stressed throughout. The 

Psychological Development of Deaf Children will be of great interest to students, teachers, and 

researchers studying deafness and how it relates to speech and hearing; developmental, social, and 

cognitive psychology; social work; and medicine.“ 

A hned v dalším odkazu na Google books
2
 nalezneme náhled na celý obsah knihy 

a některé její stránky. Autorka o stejné knize píše na s. 27 toto (jedná se o nejdelší popis ze 

všech popisů anglických knih, které uvádí, ostatní popisy jsou mnohem kratší):   

„1997: Marc Marschark – Psychological Development of Deaf Children 

Kniha patří mezi první publikace, které komplexně zkoumají psychologický vývoj neslyšícího 

dítěte. Zaměřuje se na děti, které vyrůstají v jazykově ochuzeném prostředí, které může mít vliv na 

jejich sociální a kognitivní vývoj. Pozornost je kladena na to, jaký vliv mají na neslyšící dítě jeho 

rodiče, vrstevníci, učitelé a další interpersonální vztahy. 

Na začátku knihy nalezneme kapitoly zabývající se vývojem dětí  se sluchovou vadou 

a povahou a rozsahem hluchoty. První kapitola zahrnuje definici hluchoty, socio-kulturní kontext 

hluchoty a zaměřuje se také na to, jak jazykové prostředí může ovlivnit rozvoj dítěte. Další kapitoly se 

zabývají sociálně - emocionálním kontextem rozvoje dítěte v předškolním věku, rozvojem osobnosti  

během školních let, kdy se u dítěte rozvíjí buď závislost, nebo nezávislost na rodině a ostatních lidech, 

                                                 
1
 http://www.amazon.com/Psychological-Development-Deaf-Children- Marschark/dp/0195115759 

2
 http://books.google.cz/books?id=7-Xi91OINwIC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false 

http://www.amazon.com/Psychological-Development-Deaf-Children-%20Marschark/dp/0195115759
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také je více ovlivňováno vrstevníky a snaží se dosáhnout úspěchu. Další kapitoly pojednávají 

o osvojení a vývoji samotného jazyka u neslyšících dětí, o tom, jaká kognitivní omezení může mít 

znakový jazyk na vývoj mateřského jazyka u neslyšícího dítěte a jaká specifika má jazyk v kontextu 

ochuzeného modelu jazyka získaného v dětství. Následují kapitoly o inteligenci a kognitivním vývoji 

dítěte, kde jsou shrnuty základní informace o duševním fungování a kognitivních schopnostech 

neslyšících dětí. Kniha je uzavřena  kapitolou o krátkodobé paměti a vývoji kódování v paměti.“ 

Ptám se tedy, v čem spočívá autorčin přínos? Že zjistila, že kniha existuje a lze si jí 

vypůjčit v České republice (to pouze dedukuji)? Že napsala její stručný obsah v češtině? To se 

mi zdá i na bakalářskou práci trochu málo. 

 Šestá kapitola je věnována internetovým zdrojům – jedná se o 3 materiály v češtině a 6 

materiálů v angličtině – opět nevím, co si mám představit pod pojmem dostupný a opravdu 

nechci zkoumat, jestli jich existuje pouze šest, či podle jakého klíče jsou vybrány, hledání 

pouze podle klíčových slov mi nepřijde dostatečné. Systém popisu je stejný, seznam 

bibliografických citací je následován seznamem novým, doplněným o stručné shrnutí obsahu 

v jednom odstavci. 

 Sedmá kapitola je věnována časopisům a článkům v nich. Bohužel se omezuje pouze 

na tři časopisy české provenience (a jejich stručnou charakteristiku) a na pouhý seznam 

článků v nich obsažených věnovaných dané problematice. O jejich obsahu a využitelnosti 

můžeme jen spekulovat. Na zahraniční časopisy a články, které by mohly být jistě v mnohém 

přínosné, a věřím, že existují, se autorka bohužel nezaměřila vůbec. Domnívám se, že mnohé 

budou dostupné i v České republice, např. Národní knihovna má pro své čtenáře předplaceno 

mnoho psychologických časopisů (i v elektronické podobě), jen při zadání slova z názvu 

„psychology“ v databázi Národní knihovny v oddělení periodik je k dispozici mnoho 

odborných časopisů. Pokud je diplomantka prohledala a nenašla tam ani jediný článek k dané 

problematice, pak se jí omlouvám. A argument, že přístup k mnoha zahraničním publikacím 

je zpoplatněn, nebo je určen pouze pro odborníky, v dnešní době asi neobstojí a věřím, že 

odborníci si za kvalitu rádi zaplatí (mnoho věcí je navíc dostupných přes knihovny, fakulty, 

univerzity pouze za čtenářský poplatek či status studenta dané instituce). 

 Dle mého názoru tedy práce nepřinesla kvalitní rešerši ani kvalitní souhrnné poznatky 

o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících v naší a zahraniční literatuře a jejich 

porovnání. O anglicky psaných materiálech (nikoliv zahraničních) nebo o jejich srovnání 

s materiály českými (tedy k bodu 3 a 4 ze zadání) se v celé práci píše pouze toto (téměř vše je 

v závěru, který čítá 1 stranu):  

s. 12: „V anglicky psané literatuře se častěji než v české literatuře objevují informace 

o jednotlivých testech, autoři se častěji zamýšlejí nad problematikou normování 

a standardizace těchto testů pro neslyšící populaci.“ 

s. 49: „V zahraniční literatuře nalezneme více publikací zaměřených na identitu dítěte 

a vytváření jeho osobnosti a informace o psychodiagnostice neslyšících dětí.“  

„Na rozdíl od česky psané literatury, která bývá prvotně zaměřena na jiné téma než je 

psychologie a neslyšící a ve které jsou informace zmiňovány okrajově, na anglickém knižním 

trhu nalezneme celé monografie zabývající psychologií a neslyšícími často podpořené 

psychologickými výzkumy.“ 
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„Velkou nevýhodou anglicky psané literatury na českém trhu je její nedostupnost. V 

českých knihovnách díky velice úzkému tematickému zaměření, se kterým souvisí malá 

poptávka čtenářů, mnoho anglických knih nenalezneme. V dnešní moderní době je možné 

nalézt tyto publikace na internetu, přístup k nim ale bývá zpoplatněn či jsou dostupné jen pro 

registrované odborníky, díky čemuž text musíme zařadit do skupiny nedostupných publikací.“ 

 

 Bakalářská práce nemusí přinášet nové vědecké poznatky, postačuje samostatné 

shrnutí dosavadního zpracování problematiky, případně je zaměřena na užití oboru v praxi. 

Student však musí prokázat schopnost orientace v odborné literatuře a práce s prameny. 

Domnívám se, že Marie Klásková toto neprokázala. Samotný text práce čítá 43 stran textu, 

z toho nejméně 11 stran tvoří seznamy citací. Práce obsahuje pouze pět poznámek pod čarou, 

seznam použité literatury není rozsáhlý, citace se objevují pouze na několika stránkách (za 

odborný text lze považovat strany 6-8). Určitě je to dáno i specifickým tématem, které však 

dle mého názoru nebylo dobře zvládnuto, a neprokazuje autorčinu schopnost napsat kvalitní 

odborný text srovnatelný s ostatními bakalářskými pracemi oboru Čeština v komunikaci 

neslyšících. 

 Autorce bych při přepracovávání tématu doporučila absolvovat nějaký seminář či 

školení věnované rešerším a elektronickým zdrojům. Měla by se více zaměřit na konkrétní 

obsah vyhledaných publikací, kriticky posoudit, analyzovat a porovnat jejich obsah 

a možnosti dalšího využití. Případně může zvolit jiné, nejlépe psychologicky zaměřené téma, 

které zpracuje na základě literatury, kterou si již vyhledala.  

 

Závěr: Bakalářská práce Marie Kláskové nesplňuje požadavky na bakalářské práce 

kladené a nedoporučuji ji k obhajobě. 

 

28. 5. 2014 

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 

 

Návrh hodnocení: NEPROSPĚLA 

 

 

 


