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Oponentský posudek bakalářské práce Jitky Ondráčkové 

Internátní péče ve školách pro sluchově postižené v ČR – od r. 1786 po současnost 

 

Cílem bakalářské práce Jitky Ondráčkové bylo popsat vývoj internátní péče v našich 

školách pro sluchově postižené/v ústavech pro hluchoněmé od r. 1786 do současnosti 

a pokusit se popsat dopad existence internátů jednak na komunitu českých Neslyšících, jednak 

na individuální vývoj dětí zde vyrůstajících.  

Diplomantka měla – dle zadání – podat jasně strukturovaný přehled vývoje internátní 

péče ve školách pro sluchově postižené/ústavech pro hluchoněmé na našem území od r. 1786 

dosud a svou pozornost měla zaměřit na obecné principy fungování, organizaci a režim 

internátů v různých historických obdobích. Tento vývoj se autorka snažila popsat ve třetí 

kapitole, která je chronologicky strukturována. Bohužel informace v celém textu jsou 

podávány velmi nevyváženě, jedná se o jakousi mozaiku důležitých i méně důležitých (někdy 

i úsměvných) informaci, které se autorce podařilo dohledat v materiálech, které shromáždila. 

Zásadním problémem je asi nedostatek podkladů, se kterým se autorka potýkala. To zřejmě 

způsobil fakt, že neměla přístup do archivů jednotlivých škol (zda je opravdu takový problém 

se do archivu dostat, ponechávám stranou), který je při zpracovávání takového tématu více 

než žádoucí. Nicméně text by se dal jistě lépe zvládnout i na základě materiálů dostupných. 

O fungování internátů v prvních sto letech sledovaného období se nedozvídáme 

prakticky nic. Mnoho informací by se však jistě dalo najít např. v knize Příspěvky k dějinám 

pražského soukromého ústavu pro vzdělání hluchoněmých od Karla Kmocha (1886), která je 

v digitalizované formě přístupná v databázi Národní knihovny. Ani informace z dalších let 

nejsou příliš ucelené, i když práce je protkána jistě zajímavými citacemi z různých zdrojů, 

dozvídáme se tak útržkovité informace o počtech chovanců, učitelů a vychovatelů; 

o budovách, ve kterých internáty sídlily; o výletech a akcích, které ústavy pořádaly; 

o vybavení a zařízení internátů; o odpoledním zaměstnání chovanců; o organizaci dne a týdne 

aj. ve vybraných ústavech/školách. Nevyváženost podávaných informací lze samozřejmě stále 

omlouvat nedostatkem zdrojů. To však nemůže platit o kapitole 3.4, která je věnována 

současnému stavu. Zde bych očekávala jasně strukturované informace o řádu a fungování 

internátů, nikoliv prosté sestavení informací obsažených v několika zdrojích. Napsat pouhých 

šest řádků o fungování internátu v Ostravě a tři řádky o internátu v Radlicích podle Keblové 

(2000) považuji za nepřijatelné. Proč je zařazeno i pojednání o bilingvální mateřské škole 

PIPAN, která internát nemá, mi zcela jasné. 

Více, než kusé informace o internátech při jednotlivých školách, bych ocenila 

celkovou hlubší analýzu a syntézu popisovaného, zaměřenou na obecné principy fungování 

a organizace internátů v různých historických obdobích. K tomuto zobecnění však musí dojít 

čtenář sám, je-li to vůbec na základě předloženého textu alespoň trochu možné. 
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Dalším cílem této práce bylo pokusit se na základě studia odborné literatury definovat 

roli internátů v životě komunity českých Neslyšících a tyto poznatky usouvztažnit s důsledky 

internátní péče na individuální vývoj dětí zde vyrůstajících. Ani toto se autorce zcela 

nepodařilo. V první kapitole se zabývá vlivem internátu na psychiku dětí, toto téma pojímá 

obecně, tak jak je popsáno v odborné literatuře, pak přidává i několik informací vztahujících 

se k neslyšícím. Druhá kapitola stručně pojednává o komunitě Neslyšících a přináší srovnání 

komunity v Americe, Anglii a u nás, které však celé vyznívá poněkud zvláštně a nesourodě. 

Nesouvisí vznik komunity neslyšících se vznikem vzdělávacích institucí pro neslyšící obecně 

(nejen v Británii)? Co znamená, že společenství Neslyšících v České republice je mladší, kdy 

tedy podle autorky vzniklo? A jak celé téma souvisí s internáty v těchto zemích, které jsou 

zde také zkratkovitě zachycené?  

Ani samotný závěr na posledních dvou stranách práce nepřináší očekávané rozuzlení 

a syntézu obou zadaných úkolů. Jaké tedy jsou/byly důsledky internátní péče na individuální 

vývoj dětí zde vyrůstajících? Z práce vyplývá, že jsou pozitivní i negativní, které převažují 

(pokud to lze vůbec bez provedení výzkumného šetření, které ani nebylo v plánu, říci)?  

Práce měla poskytnout první, rámcový, ale systematizovaný a ucelený vhled do 

problematiky, podle mého názoru je vhled realizovaný touto prací první a rámcový, nikoliv 

však ucelený a systematizovaný. Nelze však popřít, že i přesto musela jistě diplomantka při 

jejím zpracování vyvinout nemalé úsilí. 

 

Závěr: Bakalářskou práci Jitky Ondráčkové doporučuji k obhajobě s velkými 

výhradami. 

 

3. 6. 2016 

 

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 

Návrh hodnocení: dobře  

 

 

 

 


