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

Obor: Čeština v komunikaci neslyšících (bakalářské studium)  

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Veronika Jungová: Inkluze a integrace dětí se sluchovým postižením v ZŠ hlavního vzdělávacího 

proudu – vývoj situace v ČR v posledních 30 letech 

 

Veronika Jungová si pro svou bakalářskou práci vybrala téma, které je jí důvěrně známé. To jí na jednu 

stranu zjednodušilo základní orientaci v problematice a zřejmě i získávání dat do praktické části práce, na 

druhou stranu jí ale možná zabránilo zaujmout nestranný odborný postoj a problematiku nahlédnout 

s jistým vědeckým odstupem a nadhledem. 

Předložená práce má přehlednou, jasnou a logickou strukturu kapitol a podkapitol. Po úvodních 

teoretických kapitolách (s. 9–23) následuje kapitola věnovaná výzkumnému šetření (s. 24–49), které 

diplomantka založila na 18 polořízených rozhovorech, z toho bylo třináct rozhovorů s respondenty se 

sluchovým postižením, kteří v posledních třiceti letech prošli v základní škole integrací/inkluzí, tři 

rozhovory s matkami vybraných respondentů a dva rozhovory s pracovnicemi speciálně 

pedagogických center. Škoda, že výzkumné šetření není s předcházejícími kapitolami myšlenkově 

provázáno. S politováním musím konstatovat, že kvalita zpracování jednotlivých kapitol není 

vyvážená: např. zatímco v kap. 1.1 Termíny integrace a inkluze jsou čtenáři předkládány 

nesystemizované a neusouvztažněné náhodně vybrané informace, kap. 1.2 Legislativa je zpracována 

velmi celistvě; k slabším místům bohužel patří i Úvod a Závěr. Absolutně nepřehledně a nelogicky je 

pak zpracována kap. 4.4 Analýza a interpretace výsledků. Kladně hodnotím Přílohy, jež obsahují 

přepisy všech 18 rozhovorů. 

Domnívám se, že práci by prospělo, kdyby se diplomantka držela důsledně tématu, nezatěžovala text 

sice zajímavými, s tématem práce však jen okrajově souvisejícími informacemi. Kvalitu práce by dále 

zcela určitě zvýšila pečlivější redaktorská práce. V textu se totiž vyskytují problémy s koherencí a kohezí, 

formulační neobratnosti a nepřesnosti, syntaktické, gramatické a pravopisné prohřešky, překlepy 

a typografické chyby, ale i terminologické nepřesnosti (např. speciálně pedagogické centrum vs. 

speciální pedagogické centrum) a věcné chyby. 

Diplomantka pracovala velmi svědomitě, postup při psaní práce často konzultovala. Oceňuji množství 

zdrojů, včetně zahraničních, z kterých čerpala. Bohužel jsem v práci zaznamenala občasnou absenci 

odkazování na použité zdroje, nekompatibilitu v bibliografických údajích v textu a v Seznamu použité 

literatury a zdrojů a nejasné hranice mezi citacemi a parafrázemi.   

 

Dovolím si diplomantku požádat o odpovědi na následující otázky. 

1. Na s. 22 diplomantka uvádí: „V České republice, pokud je to možné, dávají rodiče spíš 

přednost integraci do běžné základní školy.“ Mohla by diplomantka prosím ozřejmit, o jaké 

zdroje toto své tvrzení opírá?   

2. Proč diplomantka nevyhodnocovala odpovědi získané v polořízených rozhovorech v rámci 

skupin tvořených respondenty s daty narození v letech (1) 1970–1980, (2) 1981–1990 

a (3) 1991–2000, jak je vymezila na s. 28? Jak pak mohla zjišťovat, zda v posledních třiceti 

letech došlo ve sledované oblasti k nějakým změnám? 

3. Na s. 49 diplomantka uvádí: „Ve druhé hypotéze se prokázalo, že za posledních třicet let na 

základních školách hlavního vzdělávacího proudu zůstává školská integrace žáků se 
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sluchovým postižením. Hypotéza vyloučila změnu pokrokem za školskou inkluzi, ta v současné 

době existuje jen v literatuře.“ Jak mohla diplomantka tuto hypotézu potvrdit nebo vyvrátit, 

když si pro své výzkumné šetření nedefinovala ani integraci, ani inkluzi?  

4. Na s. 50 diplomantka uvádí: „V odborné literatuře, zaměřené na žáky se sluchovým 

postižením, se také píše jen o integraci, nikoli o inkluzi.“ Mohla by diplomantka toto své 

tvrzení vysvětlit? 

5. Diplomantka na několika místech práce tvrdí, že speciálně pedagogická centra nemají na 

integraci/inkluzi žádný (pozitivní) vliv. Na jiných místech tvrdí opak. Čemu má tedy čtenář 

věřit? 

 

Závěr: Bakalářská práce Veroniky Jungové splňuje požadavky na bakalářské práce kladené 

a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Známka: DOBŘE 

V Praze 13. 6. 2014        Andrea Hudáková 


