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Posudek vedoucí bakalářské práce 

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

 

Kolegyně Ettlerová si, jak sama uvádí, pro svou bakalářskou práci zvolila téma, které je jí 

blízké, protože s dětmi pracuje a chtěla by s nimi pracovat i v budoucnu. V teoretické části 

nejprve vymezuje terminologii související s volnočasovými a zájmovými aktivitami, 

představuje nejznámější instituce a organizace zaměřené na volnočasové a zájmové aktivity 

a problematiku volného času zasazuje také do legislativního rámce. V dalších kapitolách se již 

zabývá tím, jak a kde tráví volný čas lidé, zejména děti, se sluchovým postižením; zajímá ji 

i to, zda se způsob, jakým tráví volný čas lidé se sluchovým postižením, nějak liší od 

způsobu, jakým volný čas tráví lidé slyšící, a to, čím jsou tyto odlišnosti dány. Mj. kol. 

Ettlerová zdůrazňuje důležitý fakt, a to, že volný čas je pro lidi se sluchovým postižením 

především příležitostí k vzájemnému osobnímu setkávání. Všímá si také toho, jakou roli má 

v životě a volném čase lidí se sluchovým postižením neslyšících sport, i toho, jak se role 

sportu s postupem času mění, nezapomíná ani na důležitost tlumočených akcí pro neslyšící. 

 

Praktická část práce je již zaměřena především na volnočasové a zájmové aktivity dětí 

a mládeže se sluchovým postižením. Vychází z dotazníkového šetření, které se autorce 

podařilo realizovat celkem na čtyřech školách pro sluchově postižené v ČR. Prezentaci 

výsledků vlastního dotazníkového šetření předchází část, ve které autorka představuje nabídku 

volnočasových a zájmových aktivit pro žáky a studenty v konkrétní škole i ve městě, kde se 

škola nachází. Neopírá se při tom pouze o informace, které lze získat na webových stránkách 

školy a konkrétních organizací, jde totiž často o informace nekompletní či neaktuální, ale tyto 

informace si nad rámec zadání práce ověřuje rozhovory s pedagogickými pracovníky, 

především učiteli či vychovateli, konkrétních škol.    

 

Cílovou kategorií respondentů dotazníkového šetření (dotazník je představen v závěru práce, 

jeho využitelnost a srozumitelnost pro neslyšící žáky a studenty kol. Ettlerová ještě před 

zadáním konzultovala s neslyšící kolegyní) byli žáci 2. stupně základních škol a studenti 

středních škol pro sluchově postižené. Není neobvyklé, že bývá problém získat respondenty, 

resp. školy pro spolupráci na výzkumech, ani tento případ nebyl výjimkou. Kol. Ettlerové se 

nakonec povedlo navázat spolupráci se čtyřmi školami a získat dotazníky od celkem 

93 respondentů. Toto číslo není nízké, problematické je však to, že šlo o heterogenní 

a nevyvážený vzorek respondentů. Heterogennost se projevovala především ve věku 

respondentů a v preferovaných komunikačních prostředcích, nevyváženost v tom, kolik 

internátních a neinternátních žáků se výzkumu zúčastnilo. Výsledky šetření lze tedy 

považovat pouze za orientační.   

 

Po formální stránce práce více méně splňuje požadovaná kritéria. Překlepy či problémy 

s interpunkcí se objevují spíše okrajově. Poněkud problematické je ovšem, zvláště na 

některých místech, „nepříliš odborné“ vyjadřování, k němuž zpracovávané téma poněkud 

svádí.  

 

K práci mám několik připomínek a dotazů, vybírám jen některé z nich, a prosím, aby se k nim 

kol. Ettlerová v rámci obhajoby vyjádřila:  

- V textu je odkazováno na Pávková (2008) a na Pávková (2008 a kol.) – v seznamu 

literatury je však uvedeno pouze jedna publikace odkazující k Pávkové a roku 2008 – 

jde tedy dva způsoby odkazování na totéž dílo, nebo v seznamu nějaká publikace 

chybí? 
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- Název kapitoly č. 3 Zařízení a instituce pro volný čas je poněkud matoucí vzhledem 

k tomu, že obsahuje podkapitoly Dětské domovy a Domovy mládeže, tedy zařízení, 

jejichž primární funkcí (stejně jako u internátů) není zajišťovat aktivity pro volný čas 

dětí, které jsou v nich ubytovány, resp. které v nich bydlí. Možná by bylo vhodnější 

název přeformulovat, či zařadit tato zařízení do jiné, zvláštní podkapitoly. 

- Na s. 16 je uvedeno, že „činnosti v [školních] klubech navazují na družiny, ale od 

družiny se liší vyšším věkem účastníků a odlišnými formami činností.“ – Mohla by kol. 

Ettlerová upřesnit, čím konkrétně se činnosti ve školní družině a školních klubech liší? 

- Na s. 21 kol. Ettlerová do aktivit realizovaných mimo školní volnočasová zařízení řadí 

přípravu na vyučování a uvádí, že z hlediska počtu dětí se příprava na vyučování dělí 

na přípravu hromadnou, skupinovou nebo individuální. Bylo by možné specifikovat, 

jak v tomto případě probíhá příprava hromadná a skupinová? 

- Všechny kroužky uvedené na s. 30 probíhají pod záštitou Ulicentra, resp. v rámci 

projektu Vzhůru ke vzdělání? Nebo jsou v rámci tohoto projektu realizovány jen 

kroužky pro žáky 1. stupně? Z textu to není zřejmé.  

- Na s. 31 je uvedeno, že Ulicentrum zajišťuje volnočasové aktivity pro neslyšící, 

nedoslýchavé i slyšící. Znamená to tedy, že tyto kroužky mohou navštěvovat i žáci 

z jiných škol? A děje se tak? 

- Podařilo se kol. Ettlerové zjistit, proč jsou ve škole ve Výmolově ulici kroužky 

pořádány v rámci projektu Ulicentra a proč je škola nemůže/nechce organizovat sama?   

- N s. 36 se uvádí, že kroužky ve škole pro sluchově postižené v Hradci Králové jsou 

nabízeny pouze na internátě – znamená, to, že se jich mohou zúčastnit pouze žáci 

internátní, nebo jsou otevřené i žákům neinternátním?  

- Z dotazníkového šetření vyplývá řada závěrů (a věřím, že kdyby autorka měla více 

času na zpracování, podařilo by se jí vyvodit i další závěry), škoda jen, že některé 

z nich kol. Ettlerová neinterpretuje. Jmenovala bych alespoň dva: 

o Vzhledem k nevyváženosti počtu respondentů internátních a neinternátních se 

kol. Ettlerová věnovala rozdílům v trávení volného času u těchto dvou skupin 

spíše okrajově. K určitým závěrům však v rámci dotazníkového šetření určitě 

došla. Mohla by své poznatky k tomuto tématu shrnout?  

o Z dotazníkového šetření mimo jiné vyplývá, že zásadní roli v nabídce 

zájmových a volnočasových aktivit pro sluchově postižené žáky hrají školy. 

Mohla by se kol. Ettlerová pokusit interpretovat i tento závěr?   

 

Závěr: Bakalářská práce kol. Ettlerové splňuje požadavky kladené na bakalářské práce 

vznikající v  Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. Doporučuji ji k obhajobě. 

Navržené hodnocení: velmi dobře – dobře (podle průběhu obhajoby). 

 

 

Praha 13. června 2014 

 

Mgr. Marie Komorná 

 

 

 

 


