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Posudek vedoucího bakalářské práce 
Marie Klásková: Informace o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících dětí v české 
a v zahraniční odborné literatuře 
 

Téma předkládané bakalářské práce tematicky spadá do oblasti psychologie, kterou Marie Klásková 
studuje jako druhý obor. Původně zvolené téma (Psychologická diagnostika neslyšících dětí v České 
republice) nakonec Marie zpracovávat nemohla, a na základě doporučení se tedy zaměřila na jinou, 
i když tematicky související oblast – měla za úkol v české i zahraniční (zejména anglicky psané) 
odborné literatuře zmapovat existenci, resp. neexistenci částí věnovaných psychologii 
a psychodiagnostice neslyšících. Bakalářská práce Marie Kláskové představuje v rámci našeho oboru 
poněkud specifickou práci. Její těžiště spočívalo především ve vyhledávání potenciálně relevantní 
literatury (její relevanci může jako studentka psychologie, alespoň částečně, posoudit) a v sestavení 
jejího přehledu. Pouhý seznam, zejména u knižních publikací, by samozřejmě nebyl postačující. Bylo 
potřeba rozhodnout, do jaké hloubky budou prezentovaná díla představena. Kol. Klásková se 
rozhodla, dle mého názoru správně, pro metodu rešerše, tedy, „nezaujatého a uceleného popisu 
dosavadního výzkumu dané problematiky, tento soupis by měl být podán přehledně a s použitím 
správné odborné terminologie.“ (s. 10) V případě knižních publikací rešerši doplnila také anotací, 
časopisy anotací nedoplňovala.  

V kap. 4.3 kol. Klásková seznamuje čtenáře s tím, kde odbornou literaturu vyhledávala. Jako výchozí 
bod pro vyhledávání zdrojů zvolila, což jistě bylo vzhledem ke zpracovávanému tématu vhodné, 
Informační centrum o hluchotě při FRPSP, jedinou instituci v ČR, která soustavně a komplexně 
vyhledává, získává a zpracovává informační prameny o sluchovém postižení a zpřístupňuje je široké 
veřejnosti. Výběr publikací konzultovala s pracovnicemi centra. Přestože lze předpokládat, že 
v Informačním centru lze získat nejvíce relevantních informací, vyhledávání rozšířila i na další 
knihovny (kol. Klásková jmenuje Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, Městskou knihovnu 
v Praze, knižní fondy Univerzity Karlovy, zejména Knihovnu Jana Palacha na FF UK, a Knihovnu 
Celetná, která soustřeďuje publikace mj. také z oblasti psychologie). Je však škoda, že nevyužila také 
služeb Národní knihovny, resp. autorka nezmiňuje, že by s Centrálním katalogem Národní knihovny 
pracovala. Mohla by se kol. Klásková vyjádřit k tomu, proč služeb Národní knihovny nevyužila? 
V této souvislosti by mě také zajímalo, zda a jakým způsobem pracovala ještě s jinými, např. 
s elektronickými zdroji FF UK.  

Jak již bylo řečeno výše, seznam knižních publikací je u každého titulu opatřen anotací. Z anotací lze 
získat základní představu o tom, zda se kniha vztahuje k tématu psychologie neslyšících nebo 
psychologie a hluchota a z jakého pohledu toto téma nahlíží. Cílem práce rozhodně nebylo 
shromážděné zdroje vyhodnocovat či je kriticky číst. 

U článků z časopisů anotace obsaženy nejsou. Domnívám se, že je to vhodné zejm. z hlediska rozsahu 
práce – uvádět anotace u každého uvedeného článku (vzhledem k jejich počtu) by práci asi neúměrně 
„natáhlo“, navíc o tématu článku si může čtenář, alespoň ve většině případů, udělat rámcovou 
představu již na základě názvu. V přehledné tabulce jsou uvedeny především články ze tří časopisů, 
které se nějakým způsobem vztahují k neslyšícím, resp. ke sluchovému postižení: Speciální 
pedagogika, Info-Zpravodaj a Gong. Jak je to ale s časopisy, které se věnují psychologii obecněji? 
V textu je uveden pouze jeden článek z periodika z takového typu. S jakými obecněji zaměřenými 
časopisy autorka pracovala?   

Podíváme-li se na česky psanou literaturu vztahující s k tématu psychologie a neslyšící, lze ji rozdělit, 
jak kol. Klásková uvádí na s. 49, do dvou kategorií, jednak na texty určené samotným neslyšícím, 
které se zaměřují na jejich osobnostní a sociální rozvoj, a na texty určené odborníkům. 
Z anotovaného přehledu vyplývá, a to je podle mého názoru důležité potvrzení jednoho 
z předpokladů, že psychologické literatury zaměřené na odborníky je v české produkci skutečně 
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poskrovnu. Je otázka, do jaké míry jsou čeští odborníci-psychologové seznámeni se zahraničními 
zdroji. Zdá se, že je příliš nevyužívají, alespoň pokud se podíváme do seznamu literatury k jejich 
pracím. Důkazem pro toto tvrzení může být např. disertační práce Zoji Šedivé, dle dostupných 
informací jediné psycholožky pracující u nás s neslyšícími, která získala titul PhD. Seznam literatury 
k její disertaci je, jak si může každý ověřit v repozitáři, skutečně chudý, navíc obsahující literaturu 
i více než 20 let starou (podotýkám, že práce byla obhájena nedávno, v roce 2011).  

Největší problém práce vidím v prezentaci zahraničních literatury, zejména časopisů. Kol. Klásková 
poukazuje na jejich nedostupnost, fyzickou i finanční. Pokud by tento argument uvedla v situaci, kdy 
by zpracovávala nějaké konkrétní téma (a konkrétních publikací by bylo třeba sehnat jen několik), 
tento argument by neobstál, v tomto případě ho však lze chápat a akceptovat. Z tohoto důvodu 
se rozhodla zaměřit především na publikace u nás dostupné. Nicméně si myslím, že kol. Klásková by 
mohla alespoň představit nejdůležitější periodika či publikace, které jsou sice pro českého čtenáře 
nedostupné nebo obtížně dostupné, ale které sama, např. na základě seznámení se s abstrakty či 
obsahy prací, považuje za hodné pozornosti psychologa pracujícího s neslyšícími. Prosím ji tedy, aby 
alespoň v rámci obhajoby nejdůležitější zahraniční zdroje související s tematikou psychologie 
představila, resp. vyjmenovala.  Zajímalo by mě také, zda by mohla doporučit nějakou zahraniční 
publikaci, která je dle jejího názoru tak zásadní, že by ji, případně její překlad měli mít čeští 
psychologové orientující svůj zájem na neslyšící k dispozici.  

Na druhé straně je nutné ocenit to, že kol. Klásková neponechala stranou zájmu publikace, ze kterých 
není z názvu „na první pohled“ patrné, že se vztahují ke sledovanému tématu, tedy k problematice 
psychologie a neslyšících. V práci se tedy můžeme setkat i s publikacemi, které sledovanou 
problematiku uvádějí, ale našemu zájmu by mohly uniknout. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Při zpracovávání tématu si kol. Klásková položila otázku, pro koho bude práce určena a jaký přínos by 
mohla mít. Při konzultacích s pracovnicemi IC ve Stodůlkách se ukázalo, že řada začínajících 
psychologů by svůj profesní zájem chtěla zaměřit na neslyšící, resp. na osoby se sluchovou vadou, ale 
chybějí jim informace. Přínos práce tedy lze vidět v tom, že se podařilo sestavit přehled relevantní 
literatury vhodný pro začínající psychology, kteří teprve hledají konkrétní obor svého zájmu, nebo pro 
psychology, kteří se již rozhodli, že se budou zabývat především psychologií, resp. psychologickou 
diagnostikou neslyšících. Samozřejmě tento přehled je skutečně jen přehledem základním, každý 
odborník, pokud se bude chtít tématem psychologie a psychodiagnostiky neslyšících seriózně 
zabývat, s ním nevystačí a bude muset vyhledávat další relevantní zdroje, a to především zahraniční.  

Jak už jsem zmínila, práce je svým tématem specifická a to se odráží na celkovém zpracování textu. 
Seznam citované literatury sice není – a ani nemůže být – obsáhlý, nicméně myslím, že i s menším 
množstvím literatury se kol. Kláskové podařilo prokázat, že s odbornou literaturou pracovat umí.  
Jinak lze ocenit také to, že se v práci neobjevují překlepy a v podstatě žádné typografické ani jazykové 
nedostatky nebo neobratně formulované pasáže ani typografické nedostatky.  

Závěr: Práci doporučuji k obhajobě, navržené hodnocení: velmi dobře – dobře.  

V Praze 14. 6. 2014 

Mgr. Marie Komorná 

 


