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Název práce:

Indikátory kvality MAGISTERSKÉ práce Koef. 1 koef. 2 koef. 3 Koef. 4

Označte x, zda a v jaké míře předložená práce obsahuje 

následující znaky A-F:

Obsahuje Spíše 

obsahuj

e

Spíše ne-

obsahuje

Ne-

obsahuj

e

  A Klíčové znaky: úvodní část

A1 Zřetelné vymezení vztahu tématu k oboru speciální 

pedagogika resp. příbuzných oborů. x

A2 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle/cílů práce. Co 

má být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, co 

chce autor zjistit.

x

  B

B1 Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů 

našich a zahraničních autorů. Práce obsahuje přehled 

názorů vztahujících se k danému tématu na základě 

odborné literatury. Přiměřený rozsah použitých zdrojů 

včetně internetu.

x

B2 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o analýzu odb. 

literatury (nejedná se o souhrn mechanických výpisků 

z literatury).

x

  C

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. x

C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje 

hypotézy formulovat).

x

C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a 

zdůvodněné, způsob a obsah interpretace dat či údajů 

umožňuje zpracování závěrů.
x

HODNOCENÍ  ZÁVĚREČNÉ  Mgr.  PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky

Oponent:

POSUDEK  OPONENTA nebo VEDOUCÍHO PRÁCE

Analýza dosavadního řešení problému

Výzkumná část, pokud je obsažena

Mgr. Marie Komorná

Úprava textu pro čtení s porozuměním u žáků se sluchovým postižením

Autor práce:

Bc. Krsitýna Stará
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  D

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. x

D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (např. nejde jen 

komentované vyjádření číselných údajů).
x

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování 

závěrů, doporučení, výstupů práce.
x

  E

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného 

cíle práce. (Závěr práce není redukován jen na výsledky 

a interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení 

hypotéz.)

x

E2 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální 

pedagogiky resp. příbuzných oborů.  x

E3 Přínos pro obor je formulován. x

   F Prezentace - formální úroveň práce

F1 Odpovídající jazyková úroveň, dodržení formálních 

náležitostí a struktury (titulní list, čestné prohl. resumé, 

klíčová slova, obsah aj), grafická a typografická úroveň 

práce.

x

F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných 

skutečností (nikoliv zkrácený obsah). 

F3 Bibliografie uvedena dle platné normy. x

          Komentář hodnotitele :  

Celkový dojem, silné stránky, slabé stránky, originalita myšlenek apod. Vedoucí práce může   

vyjádřit,  zda autor pracoval samostatně, práci si náležitě organizoval, byl kreativní apod.  

Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor

Z formálního hlediska lze v textu vysledovat značné disproporce mezi jednotlivými částmi textu (často v 

rámci jediného odstavce). Některé části textu jsou jazykově i formulačně v pořádku, další části textu 

vykazují neobvykle mnoho nedostatků – pravopisných, gramatických, stylizačních (hned několik jich lze 

najít už v abstraktu práce). Při pozorném čtení lze zjistit, že části, které jsou po formální stránce 

zpracovány bez chyb, jsou často (téměř) doslovně opsány z textů jiných autorů. Tento jev není 

ojedinělý – na řadě míst autorka včleňuje přímé citace z odborných textů do vlastního textu, aniž by 

tyto přímé citace označila podle normy, tj. uvozovkami, informacemi o autorovi, vydání citovaného díla 

a číslem strany, kde se citace nachází. Tyto příklady lze nalézt opakovaně, konkrétně byly 

identifikovány části textů opsané ze zdrojů: Červenková (1999), Souralová (2002), Potměšil (2003), 

Horáková (2011), Ptáčková (2013). Je možné se domnívat, že při dalším zkoumání by byly nalezeny i 

doklady z jiných zdrojů, všechny využité zdroje však nemohly být při psaní oponentského posudku k 

dispozici. Takový způsob práce se zdroji je v diplomové práci nepřijatelný. 

Interpretace poznatků z odborné literatury je často nepřesná, neúplná, zjednodušující a někdy i 

nesprávná (viz vysvětlení kontrastivního přístupu ve výuce cizích jazyků; výzkumy čtenářské 

gramotnosti žáků se sluchovým postižením; tvrzení, že Pedeira položil základy Cued Speech; tvrzení, že 

Středisko rané péče Tamtam má jedinou pobočku, a to v Olomouci; prezentace tzv. hamburského 

bilingválního modelu jako jediného modelu bilingválního vzdělávání žáků se sluchovým postižením aj., 

všechny bohužel vyjmenovat nelze).

Diskutabilní je také způsob provedení úprav textů, výběr konkrétních slov k vysvětlení, způsob, jak jsou 

vysvětlena (ne vždy je vysvětlení přesné) a bohužel i ve vysvětlivkách, tj. v textech určených žákům, se 

objevují jazykové nedostatky. Také k formulaci otázek ověřujících porozumění textu lze mít výhrady. 

Navíc příloha neobsahuje originální texty. 

Je velká škoda, že autorka nevěnuje více pozornosti problematice čtení u osob se sluchovým 

postižením a úpravám textů (argumenty odpůrců a zastánců úprav, problematika upravování textů v 

praxi zahraničních nakladatelství). V teoretické části autorka nezpracovává některé zásadní texty 

věnující se úpravám textu pro žáky se SP (např. ze sborníku Četba sluchově postižených (2000) nebo z 

časopisu Čeština doma a ve světě (č. 3/2002). Zcela chybí také informace o publikacích Čtení nás baví I. 

a II. Co se týče způsobu úprav textů, jde o publikace specifické, navíc v nich autorka mohla najít 

inspiraci pro další způsoby ověřování porozumění textům. Druhý díl obsahuje mj. upravený text 

povídky Básník od Karla Čapka, se kterým diplomantka také pracuje.  

Závěry jsou formulovány obecně a velmi tendenčně, přínos pro další speciálně pedagogickou praxi v 

takto zpracované práci bohužel není příliš zřejmý.

Domnívám se, že práce po stránce obsahové, po stránce formální a především z hlediska způsobu práce 

s odbornou literaturou nesplňuje požadavky kladené na diplomové práce. Diplomovou práci K. Staré 

nemohu doporučit k obhajobě, domnívám se, že autorka by měla text přepracovat, opravit nedostatky 

obsahové a věnovat zvýšenou péči stránce formální, resp. jazykové a stylizační, upravit citace podle 

normy, případně by se mohla pokusit přeformulovat otázky ověřující porozumění předkládaným 

upraveným textům a revidovat vysvětlivky vybraných slov.

Analytická část 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: navrhovaný klasifikační stupeň: 
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Otázky k obhajobě MAGISTERSKÉ práce:

Dne: Podpis:

1. Jaké jsou předpoklady pro to, aby (nejen) dítě se sluchovým postižením četlo s 

porozuměním?

2. Představte argumenty zastánců úprav textů pro žáky se sluchovým postižením a 

argumenty jejich odpůrců.

3. Vysvětlete, v čem spočívá kontrastivní přístup k výuce cizích jazyků.

4. Čím jsou úpravy textů v publikaci Čtení nás baví II. specifické? 

5. V textu zmiňujete, že po výzkumu čtenářské gramotnosti žáků se sluchovým postižením, 

které realizovala ČŠI v r. 1997, proběhly další podobné výzkumy. Mohla byste jmenovat, o 

které konkrétní výzkumy se jedná a odkud jste informace o realizaci těchto výzkumů čerpala?

6. Na s. 85 uvádíte, že žáky se sluchovým postižením (resp. čtení s porozuměním u žáků se 

SP) nelze testovat jako žáky slyšící. Myslíte tím všechny žáky se sluchovým postižením, tedy i 

žáky nedoslýchavé, kteří se vzdělávají např. v ZŠ a na gymnáziu Praze – Ječné? Jakým 

způsobem by tedy mělo probíhat testování čtení s porozuměním v rámci maturitní zkoušky z 

českého jazyka? Doposud je u žáků nedoslýchavých (skupina SP1 a SP2) čtení s porozuměním 

testováno v podstatě stejným způsobem jako u žáků slyšících. 

Z formálního hlediska lze v textu vysledovat značné disproporce mezi jednotlivými částmi textu (často v 

rámci jediného odstavce). Některé části textu jsou jazykově i formulačně v pořádku, další části textu 

vykazují neobvykle mnoho nedostatků – pravopisných, gramatických, stylizačních (hned několik jich lze 

najít už v abstraktu práce). Při pozorném čtení lze zjistit, že části, které jsou po formální stránce 

zpracovány bez chyb, jsou často (téměř) doslovně opsány z textů jiných autorů. Tento jev není 

ojedinělý – na řadě míst autorka včleňuje přímé citace z odborných textů do vlastního textu, aniž by 

tyto přímé citace označila podle normy, tj. uvozovkami, informacemi o autorovi, vydání citovaného díla 

a číslem strany, kde se citace nachází. Tyto příklady lze nalézt opakovaně, konkrétně byly 

identifikovány části textů opsané ze zdrojů: Červenková (1999), Souralová (2002), Potměšil (2003), 

Horáková (2011), Ptáčková (2013). Je možné se domnívat, že při dalším zkoumání by byly nalezeny i 

doklady z jiných zdrojů, všechny využité zdroje však nemohly být při psaní oponentského posudku k 

dispozici. Takový způsob práce se zdroji je v diplomové práci nepřijatelný. 

Interpretace poznatků z odborné literatury je často nepřesná, neúplná, zjednodušující a někdy i 

nesprávná (viz vysvětlení kontrastivního přístupu ve výuce cizích jazyků; výzkumy čtenářské 

gramotnosti žáků se sluchovým postižením; tvrzení, že Pedeira položil základy Cued Speech; tvrzení, že 

Středisko rané péče Tamtam má jedinou pobočku, a to v Olomouci; prezentace tzv. hamburského 

bilingválního modelu jako jediného modelu bilingválního vzdělávání žáků se sluchovým postižením aj., 

všechny bohužel vyjmenovat nelze).

Diskutabilní je také způsob provedení úprav textů, výběr konkrétních slov k vysvětlení, způsob, jak jsou 

vysvětlena (ne vždy je vysvětlení přesné) a bohužel i ve vysvětlivkách, tj. v textech určených žákům, se 

objevují jazykové nedostatky. Také k formulaci otázek ověřujících porozumění textu lze mít výhrady. 

Navíc příloha neobsahuje originální texty. 

Je velká škoda, že autorka nevěnuje více pozornosti problematice čtení u osob se sluchovým 

postižením a úpravám textů (argumenty odpůrců a zastánců úprav, problematika upravování textů v 

praxi zahraničních nakladatelství). V teoretické části autorka nezpracovává některé zásadní texty 

věnující se úpravám textu pro žáky se SP (např. ze sborníku Četba sluchově postižených (2000) nebo z 

časopisu Čeština doma a ve světě (č. 3/2002). Zcela chybí také informace o publikacích Čtení nás baví I. 

a II. Co se týče způsobu úprav textů, jde o publikace specifické, navíc v nich autorka mohla najít 

inspiraci pro další způsoby ověřování porozumění textům. Druhý díl obsahuje mj. upravený text 

povídky Básník od Karla Čapka, se kterým diplomantka také pracuje.  

Závěry jsou formulovány obecně a velmi tendenčně, přínos pro další speciálně pedagogickou praxi v 

takto zpracované práci bohužel není příliš zřejmý.

Domnívám se, že práce po stránce obsahové, po stránce formální a především z hlediska způsobu práce 

s odbornou literaturou nesplňuje požadavky kladené na diplomové práce. Diplomovou práci K. Staré 

nemohu doporučit k obhajobě, domnívám se, že autorka by měla text přepracovat, opravit nedostatky 

obsahové a věnovat zvýšenou péči stránce formální, resp. jazykové a stylizační, upravit citace podle 

normy, případně by se mohla pokusit přeformulovat otázky ověřující porozumění předkládaným 

upraveným textům a revidovat vysvětlivky vybraných slov.
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