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

Obor: Čeština v komunikaci neslyšících (bakalářské studium)  

Posudek oponenta bakalářské práce 

Ludmila Ettlerová: Volnočasové a zájmové aktivity žáků škol pro sluchově postižené  

 

Téma, které si pro svou bakalářskou práci zvolila Ludmila Ettlerová, se ukazuje jako téma velmi 

zrádné. Zdánlivě jde o téma jednoduché a všem relativně blízké, protože každý má s trávením 

volného času bohaté vlastní zkušenosti. Pokud má ale vzniknout kvalitní odborná práce, je třeba 

jasně si definovat, co, jak a proč bude předmětem našeho zájmu a jakým způsobem budeme zjištěná 

data třídit a prezentovat. To se myslím v případě práce Ludmily Ettlerové nestalo.  

Předložená práce je zpracována velmi nesystematicky, chybí jí koncepce a odborný nadhled. 

Diplomantka se nechává unést různými „zajímavými“ informacemi, mnohdy i věcně nesprávnými 

(např. do kap. 3 Zařízení a instituce pro volný čas řadí také Dětské domovy a Domovy mládeže) nebo 

diskutabilními (např. v kap. 6 Organizace sluchově postižených zaměřené na děti a mládež). Práce 

nemá jasnou a logickou strukturu. Za velmi problematické považuji témata a/nebo názvy některých 

kapitol, členění práce do kapitol a podkapitol i jejich řazení. 

Po úvodních teoretických kapitolách (s. 9–43) následují kapitoly věnované dotazníkovému šetření, 

které diplomantka provedla s 93 respondenty ve čtyřech základních a středních školách pro sluchově 

postižené v České republice (s. 44–61). Tyto dvě části však bohužel nejsou myšlenkově provázány 

a zpracování dotazníkového šetření není příliš pečlivé.  

Jazyk předložené práce neodpovídá odbornému stylu. V práci se navíc vyskytují poměrně závažné 

problémy s návazností a provázaností textu, ale i terminologické nepřesnosti, formulační a další 

jazykové prohřešky. Za podstatné považuji nedostatky v práci se zdroji, jako je velmi častá absence 

zdrojů, nekompatibilita v bibliografických údajích v textu a v Použitých zdrojích, nejasná hranice mezi 

citacemi a parafrázemi (např. v kap. 3.7 Sdružení mládeže). Nerozumím tomu, proč diplomantka 

čerpá ze sekundárních zdrojů, přestože primární zdroje (např. vyhlášky) jsou u nás běžně dostupné. 

 

Dovolím si diplomantku požádat o odpověď na následující otázky. 

1. Na s. 17 užívá diplomantka termíny Střediska volného času a Domy dětí a mládeže 

synonymně. Jedná se opravdu o identické instituce? 

2. Proč diplomantka řadí do kap. 4 Aktivity mimo školní a volnočasová zařízení podkapitolu 

4.2 Příprava na vyučování a v ní uvádí: „Z hlediska počtu dětí dělíme přípravu na hromadnou, 

skupinovou a individuální“ (s. 21)? Mohla by prosím diplomantka osvětlit, jak vypadá 

neinstitucionalizovaná hromadná nebo skupinová příprava na vyučování?   

3. Proč v kap. 3. 7 Sdružení mládeže nejsou uvedeny další velké organizace, např. organizace 

Pionýr (navíc, když jej diplomantka vzpomíná v kap. 2.4) a Asociace sportu pro všechny? 

4. Proč diplomantka v dotazníku v otázce, ve které chtěla zjistit komunikační preference 

respondentů, pracovala s kategoriemi český znakový jazyk, mluvená čeština, odezírání a jiné? 

Je možné odezírat, pokud účastníci komunikace nepoužívají mluvenou češtinu? 

5. Proč diplomantka odpovědi získané výzkumným šetřením nevyhodnocovala také v závislosti 

na proměnných, jako jsou navštěvovaná škola, pohlaví, věk a komunikace respondentů? 

K dispozici tyto informace měla.  
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6. Jedním ze zjištění dotazníkového řešení je, že k nejoblíbenějším volnočasovým aktivitám 

respondentů patří sport. Zamýšlela se diplomantka nad tím, zda příčinou tohoto stavu není 

to, že školy pro sluchově postižené sportovní aktivity svým žákům nejvíce nabízejí? 

7. Obdobně: Dalším zjištěním dotazníkového šetření je, že žáci „využívají ve větší míře zájmové 

kroužky pořádané na jejich škole. Školy jsou tedy v nabídce zájmových kroužků 

a volnočasových aktivit pro sluchově postižené žáky určitě na prvním místě“ (s. 62). Není 

tento stav zapříčiněn tím, že docházka neplnoletých žáků, kteří během týdne žijí na internátě 

školy pro sluchově postižené, do kroužků a oddílů „mimo školu“ je organizačně značně 

složitá, a proto školami většinou nepodporovaná? 

8. Proč diplomantka rezignovala na bod zadání, podle něhož měla být zvláštní pozornost 

„věnována také rozdílům v trávení volného času u internátních a neinternátních dětí se 

sluchovým postižením“? Vysvětlení, že to nebylo možné vzhledem k nerovnoměrnému 

zastoupení respondentů žijících a nežijících na internátu (viz např. s. 61), nepovažuji za 

dostatečné. 

 

Závěr: Bakalářská práce Ludmily Ettlerové splňuje – i když na samé hranici přijatelnosti – 

požadavky kladené na bakalářské práce. Ač s velkými výhradami, doporučuji ji k obhajobě.  

 

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

 

V Praze 13. 6. 2014        Andrea Hudáková 


