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

Obor: Čeština v komunikaci neslyšících 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

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

 

Dle zadání měla diplomantka ve své práci poskytnout vstupní, rámcový, ale systematizovaný a ucelený 

vhled do problematiky internátní péče ve školách pro sluchově postižené v České republice od založení 

našeho prvního ústavu pro hluchoněmé dosud. Internátní péče v tomto typu škol/ústavů je fenoménem 

neobyčejně důležitým, zajímavým, ale též kontroverzním a často opomíjeným. Při zpracování vycházela 

Jitka Ondráčková zejména z obsahové analýzy dobových kronik, ze školních almanachů, částečně 

z dobových odborných publikací a legislativních norem. Ačkoli jsem si vědoma velkého úsilí, jež 

diplomantka vyhledávání a získávání materiálů a zdrojů věnovala, a problémů, které ji provázely, 

domnívám se, že hojnější využití odborných publikací (zejm. dobových časopisů) a legislativy by bylo 

práci ku prospěchu. 

Koncepce práce je podle mě dobře promyšlená a struktura kapitol přehledná. Škoda, že výsledný text 

není logicky provázaný a celkově jednotný, soudržný a usouvztažněný. Diplomantka nevyužila dynamiky 

pozitivního vlivu internátů na formování komunity Neslyšících a (českého) znakového jazyka na jedné 

straně a obvykle popisovaných negativních vlivů ústavní výchovy na osobnost jedince na straně druhé. 

Přestože v úvodních dvou kapitolách (1 Internát a vliv na psychiku dítěte a 2 Komunita neslyšících) tyto 

oblasti nastínila, v následující kapitole 3 Vývoj internátních ústavů pro neslyšící na území České republiky 

je vůbec nezohlednila. 

V práci se vyskytuje velké množství interesantních jednotlivostí (včetně informací redundantních, 

s tématem nesouvisejících, např. stavební plány českobudějovického ústavu pro hluchoněmé 

v přílohách č. 1–3), bohužel ale chybí jejich propojení, ukotvení, syntetizování a systematizování. Text 

celkově působí dojmem útržkovitosti, rozpracovanosti, nedokončenosti. Mnohá vyjádření jsou příliš 

zkratkovitá, nepřesná, občas i věcně nesprávná. I přes uvedené výhrady lze však z práce vytušit, jak 

zásadní je pro neslyšící žáky čas strávený na internátě, dokonce zřejmě důležitější než čas věnovaný 

školnímu vyučování. 

Diplomantce se bohužel nepodařilo udržet odborný charakter textu. Pozitivně hodnotím, že se v něm 

téměř nevyskytují gramatické a pravopisné chyby, časté jsou však problémy s volbou lexikálních 

prostředků, formulační neobratnosti a problémy s koherencí a kohezí textu. V práci se vyskytují i drobné 

typografické prohřešky. Ke čtenáři není vstřícná ani práce se zdroji: (a) není vždy jasné, kdy diplomantka 

cituje a kdy parafrázuje, (b) odkazy v textu nejsou zcela kompatibilní (ani počtem, ani formou) 

s bibliografickými údaji uvedenými v Seznamu literatury, (c) neobvykle a nekonzistentně je odkazováno 

na sekundární zdroje, (d) poměrně často nejsou zdroje uvedeny vůbec. Problematické je též 

vnitrotextové odkazování: (a) součástí práce je sedm obrázků a šest příloh (obé s ne úplně jasnými 

popisky a s absencí zdrojů), avšak v textu na ně není odkazováno, (b) těsně před dokončením práce došlo 

k proměně pořadí kapitol, v textu však zůstalo odkazování původní, které nyní neodpovídá realitě. 

Jako vedoucí práce musím vyzdvihnout skutečnost, že Jitka Ondráčková aktivně a pravidelně 

konzultovala postup práce i podobu vznikajícího textu. Její velmi svědomitý přístup se opravdu 

významně odrazil na výsledné podobě práce. 
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Na závěr mám na diplomantku dvě prosby: 

1. Mohla by prosím vysvětlit svá tvrzení ze s. 16, že „V Americe se komunity Neslyšících lišily“ od komunit 

Neslyšících ve Velké Británii a že „Společenství Neslyšících v České republice se od zahraničí liší jedině 

v tom, že u nás je mladší“? 

2. Mohla by prosím osvětlit, proč se ve své práci více nezabývala rolí neslyšících zaměstnanců 

v internátech ve školách pro sluchově postižené?  

 

Závěr: Bakalářská práce Jitky Ondráčkové splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Doporučuji ji 

k obhajobě.  

 

Známka: DOBŘE 

 

V Praze 8. 6. 2016        Andrea Hudáková 


