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Oponentský posudek bakalářské práce Veroniky Jungové 

Inkluze a integrace dětí se sluchovým postižením v ZŠ hlavního vzdělávacího proudu – 

vývoj situace v ČR v posledních 30 letech 

 

 Veronika Jungová se ve své práci zabývá integrací a inkluzí žáků se sluchovou vadou 

v základních školách a snaží se zmapovat její vývoj v České republice během posledních 

třiceti let (předpokládám, že „cca“, které je v názvu práce hned na první stránce, se tam ocitlo 

nedopatřením – jednak není příliš vhodné, jednak se neobjevuje ani v zadání).  Taktéž 

předpokládám, že integrace a inkluze se v našem slovníku nevyskytuje již od roku 1898, jak 

se píše na s. 9, ale objevilo se tam až mnohem později (alespoň to vyplývá z následného 

textu). 

 Kapitola 1.1 stručně shrnuje obsah pojmů integrace a inkluze na základě dostupné 

české literatury. Některá díla, která jsou citována, jsem však nenašla v seznamu literatury: 

Pedagogický slovník, 1965; Průcha, Walterová, Mareš, 1995; Průcha, Walterová, Mareš, 

2013; Sovák, 1980; Lechta, 2010. Na s. 22 pak autorka uvádí i některé pohledy zahraniční. 

Není však zcela jasné, s jakým pojetím inkluze pak dále pracuje ve výzkumné části práce 

(např. v hypotéze č. II).  

 V kapitole 1.2 věnované legislativě autorka zcela jasně nevymezuje, které zákony, 

vyhlášky a směrnice jsou platné do dnešní doby a které nikoliv; neznalý čtenář se v tom 

nemusí zcela orientovat.  

 Kapitola 2.1 podává stručný a poněkud zjednodušený pohled na jednotlivé 

komunikační přístupy k osobám se sluchovou vadou (zejména na totální komunikaci). Chápu 

to ale tak, že autorka nechtěla zdlouhavě popisovat věci již poměrně známé a mnohokrát 

napsané. Více mě ovšem zaujalo tvrzení na s. 16, že integrováni mohou být pouze ti žáci se 

sluchovým postižením, kteří kromě psané formy českého jazyka ovládají i formu mluvenou. 

Ztotožňuje se autorka s tímto názorem, potvrdil to například i její výzkum? 

 Vzhledem k tomu, že tématem práce bylo zmapování integrace v posledních třiceti 

letech, mě poněkud zarazila velmi krátká kapitola 2.6  Počet žáků se sluchovým postižením 

v integraci a inkluzi, která se v podstatě sestává jen z jednoho grafu. Do této kapitoly bych 

určitě zařadila i výsledky průzkumu, který provedl v roce 2008 doc. Langer v rámci projektu 

Integrace dětí se sluchovým postižením – popis aktuálního stavu. Tento výzkum mj. uvádí 

počty integrovaných dětí se sluchovým postižením v jednotlivých regionech, jejich věkovou 

strukturu, pohlaví, stupeň sluchového postižení, preferovaný způsob komunikace, přínos 

integrace aj. Proč autorka tyto informace do své práce nezařadila? 

 3. kapitola věnovaná integraci a inkluzi v zahraničí je obohacená o osobní zkušenosti 

autorky, nicméně nepřináší zcela komplexní pohled na tuto problematiku, zaměřuje se pouze 

na Švédsko. Evropu pouze rozděluje do tří systémů (neintegrační, integrační, smíšený), které 

nejsou zcela jasně definovány. Kam by spadala Česká republika? 

 Autorka ke svému tématu provedla také kvalitativní výzkumné šetření. Stanovila si tři 

hypotézy, ve kterých, dle mého názoru, figuruje příliš mnoho diskutabilních proměnných 

(někde naopak proměnné nefigurují vůbec), a které nelze vždy potvrdit či vyvrátit na tak 
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malém vzorku respondentů (z jejich charakteristik je navíc patrné, že se jedná o respondenty 

s nadprůměrnou inteligencí – je i toto důležité kritérium pro úspěšnou integraci?). Navíc si 

nejsem jistá, že otázky v rozhovorech kladené, skutečně vždy úzce korespondují 

s hypotézami.  

 Například hypotéza č. II: „Dnes převažuje u žáků se sluchovým postižením školská 

inkluze, zatímco v minulých letech převažovala školská integrace. Pominu-li, že vlastně 

přesně nevíme, co je inkluze (a u nás, jak sama autorka píše, existuje spíše v rovině 

teoretické), chtěla bych se zeptat, jak z odpovědí na otázky č. 11-16  poznám, že se jedná o 

integraci/inkluzi? Skutečně úprava třídy, možnost výběru místa v lavici, počet dětí ve třídě 

(mimochodem je nějak legislativně upraven?), upravený rozvrh, doučování, odpuštěná 

hudební výchova, informovanost spolužáků a učitelky o komunikaci se sluchově postiženým 

nějak vypovídá o úrovni integrace či inkluze? A pokud ano, poznám, zda se jedná o integraci 

nebo inkluzi? 

 V hypotéze č. III „V současné době se žáci se sluchovým postižením díky stále 

vyvíjející technice a vyspělejší společnosti začleňují do kolektivu ve školské integraci/inkluzi 

lépe než před dvaceti až třiceti lety.“ figurují dvě ne zcela uchopitelné proměnné (proměnná 

bývá spíše měřenou vlastností, kterou můžeme vyjádřit konkrétní hodnotou, dá se měřit nebo 

kategorizovat) – vyspělejší společnost a vyvíjející se technika. Nerozumím tomu, jak se tyto 

proměnné odrážejí v otázkách č. 17-21, které se týkají převážně kamarádství ve škole, 

v družině, v kroužcích, chování spolužáků, aktivit o přestávce a pomoci učitelů?  

 Výzkumné šetření diplomantky je určitě přínosné, přináší mnoho zajímavých 

informací a postřehů, myslím, že by se obešlo i bez pochybných hypotéz. Celkově však 

autorka prokázala, že je schopná napsat kvalitní a srozumitelný odborný text (v textu jsou 

nečetné chyby a překlepy) a samostatně provést a vyhodnotit výzkum. 

Celkově se domnívám, že tato bakalářská práce je na velmi dobré úrovni a přesahuje 

požadavky na bakalářské práce kladené. 

 

Závěr: Bakalářská práce Veroniky Jungové splňuje požadavky na bakalářské práce 

kladené a může být dobrým podkladem k obhajobě. 

 

2. 6. 2014 

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 

 

Návrh hodnocení: VÝBORNĚ-VELMI DOBŘE 

 

 

 

 

 


