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

Obor: Čeština v komunikaci neslyšících 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Šárka Sobolevská: Profesní orientace neslyšících žáků 

 

Šárka Sobolevská si pro svou bakalářskou práci vybrala téma, které je jí osobně blízké a zároveň u nás 

dosud zůstávalo na okraji odborného zájmu. Pokud se mu už někdo věnoval, pak zohledňoval hlavně 

hlediska ekonomická či speciálně pedagogická. Šárka Sobolevská k tématu přistoupila zcela po svém – 

s využitím poznatků, které nabyla během studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Závěry, k nimž 

došla, jsou velmi podnětné: jednak mají vysoký aplikační potenciál ve vzdělávání a profesní přípravě žáků 

se sluchovým postižením, jednak – a to považuji za ještě důležitější – netradičním úhlem pohledu 

dokládají důležitost a účelnost nahlížení neslyšících lidí jako členů komunity Neslyšících, přičemž 

nezastupitelnou roli hraje nejen prvotní znalost českého znakového jazyka, ale též cílené budování 

osobní identity. Za nejcennější považuji kap. 7.7 Diskuse o výsledcích diplomantčiny výzkumné sondy. 

Práce je tvořena 72 stranami vlastního textu členěného do devíti kapitol (včetně Úvodu a Závěru), 

Seznamem literatury a zdrojů a třemi Přílohami o celkovém rozsahu 16 stran. Práce působí čtenářsky 

vstřícně: jazykové prohřešky jsou velmi zřídkavé, text je přívětivě graficky členěn a je doplněn více než 

30 tabulkami a několika grafy a schématy. K celkové čtivosti a splavnosti přispívá také to, že mnohé 

doslovné a podrobné výsledky výzkumné sondy umístila diplomantka do příloh a nezatěžovala jimi 

vlastní text. 

Některé skutečnosti však čtení práce ztěžují. Ačkoli má práce jasnou a logickou strukturu kapitol 

a podkapitol, jež je výsledkem několikerého krácení a přesouvání částí textu, bylo by podle mě vhodné 

zkracovat, vypouštět a přeskupovat ještě více. Za nadbytečné či zbytečně detailní považuji zejm. mnohé 

informace z kap. 4 Vzdělávání neslyšících žáků v České republice a kap. 5 Předprofesní příprava 

v základních školách pro sluchově postižené. Celkově má práce výrazně analytický charakter, 

propojenosti je sice dosahováno pomocí hojných vnitrotextových odkazů, avšak účelnější by podle mého 

mínění bylo informace více textově integrovat a spojovat (např. kap. 6 Profesní orientace žáků bez 

sluchového postižení by podle mého názoru bylo vhodnější „rozpustit“ do kap. 1 Vývojová specifika 

dospívání a 2 Teorie kariérního růstu). Práce je navíc ne úplně vhodně typograficky zpracovaná. Rušivé 

jsou především nadpisy umístěné na konci stan a tabulky rozdělené mezi konec strany a začátek strany 

následující. 

Nepříjemný je též fakt, že práce není zcela prosta věcně chybných, neúplných, nepřesných nebo 

přinejmenším diskutabilních údajů (zejm. v kap. 4 Vzdělávání neslyšících žáků v České republice). Občas 

si diplomantka protiřečí (srov. s. 6: „Problematika profesní orientace v závěru povinné školní docházky je 

v posledních desetiletích v popředí zájmu zahraničních výzkumníků; v našem prostředí je tato oblast stále 

poměrně neprobádaná;“ s. 27: „Problematika přípravy dospívajících lidí na volbu další vzdělávací dráhy 

je v současné době předmětem zájmu mnoha českých i zahraničních odborníků.“). Jinde spolu 

nekorespondují informace, které by spolu korespondovat měly (na s. 23 je uvedeno, že ve střední škole 

pro sluchově postižené v Brně existují obory odborného učiliště podlahářské práce a prodavačské práce; 

na s. 36 v pojednání o oborech provozovaných v téže škole oba obory odborného učiliště chybějí). 

Pozitivně hodnotím, že práce vychází z hojného počtu zdrojů, i když se jedná o zdroje převážně 

tuzemské. Diplomantka pracovala jak se zdroji tištěnými, tak elektronickými. Nepochopila jsem, podle 
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jakého klíče některé z použitých internetových zdrojů vyčlenila do samostatného seznamu nazvaného 

Internetové zdroje. S politováním musím konstatovat, že ne vždy v textu ke zdrojům odkazuje (odkazy 

postrádám zejm. v kap. 4 Vzdělávání neslyšících žáků v České republice). Některé zdroje, k nimž v textu 

odkazováno je, nejsou obsaženy v Seznamu literatury a zdrojů, nebo v něm obsaženy jsou, ale „jinak“. 

Vedle toho Seznam literatury a zdrojů obsahuje publikace, na něž není odkazováno v textu (McIlroy, 

2011; Potměšil, 2010). 

Jako vedoucí práce musím vyzdvihnout to, že diplomantka pracovala s velkým nasazením, velmi 

samostatně, zároveň práci pravidelně a kontinuálně konzultovala (se mnou jako s vedoucí práce, ale 

významně též s konzultantkou Mgr. Zbořilovou). Kromě toho, že při psaní shromáždila informace 

z relativně velkého množství zdrojů, obdivuhodný kus práce odvedla i v rámci své výzkumné sondy, jež 

spočívala v obsahové analýze rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a školních 

vzdělávacích programů tří vybraných základních škol pro sluchově postižené, v rozhovorech s pedagogy 

těchto škol a v dotazníkovém šetření, do kterého se zapojilo 18 žáků 9. a 10. ročníků tří navštívených 

škol. Ve zkratce: Šárka Sobolevská k psaní práce přistoupila velmi poctivě a s odhodláním a věnovala mu 

mnoho času, úsilí a energie. 

Na závěr si dovolím položit diplomantce několik otázek: 

1. V kap. 7.1 Základní škola pro sluchově postižené v Brně, 7.2 Základní škola pro sluchově postižené 

v Českých Budějovicích a 7.3 Základní škola pro sluchově postižené v Praze, Výmolově ul. 

pojednávajících o první části diplomantčiny výzkumné sondy, je uvedeno, že některé informace 

o školní předprofesní přípravě sdělili diplomantce „pedagogové školy“. O které pedagogy se přesně 

jednalo, jaké byla jejich role v rámci školy? Byli to pracovníci školních poradenských pracovišť, 

pracovníci školských poradenských zařízení či další pracovníci škol, o nichž se diplomantka zmiňuje 

v kap. 5.2 Profesní poradenství? Jak mohly být informace, jež diplomantka touto cestou získala, 

profesním a funkčním zařazením konkrétních pedagogů-informátorů ovlivněny? 

2. Sedm žáků z 18 respondentů výzkumné sondy (téměř 40 %) směřuje po základní škole pro sluchově 

postižené na odborná učiliště. Ta se však zaměřují na vzdělávání žáků s (lehkým) mentálním 

postižením. Měli tito respondenti kromě sluchového také mentální postižení? Pokud ne, jak si 

diplomantka vysvětluje toto zjištění? 

3. Jak diplomantka při zpracovávání výstupů své výzkumné sondy využila informace obsažené 

v tabulkách č. 9, 10 a 11 (s. 47–48)? 

4. Na s. 53 nahoře diplomantka uvádí: „Existenci profesních zájmů jsme nalezli u pěti respondentů. 

Existenci profesních zájmů můžeme pozorovat u minimálního počtu respondentů.“ Pět respondentů 

z 18 činí téměř 28 %. Mohla se k tomuto bodu diplomantka vyjádřit? 

5. Mohla by se diplomantka pozastavit u vztahu mezi grafem č. 1 (s. 54) a tabulkou č. 18 (s. 57)? Jsou si 

respondenti její výzkumné sondy vědomi skutečnosti, že jedním z nutných předpokladů přijetí na 

vysokou školu je zdárné absolvování maturitní zkoušky a k té lze přistoupit pouze po úspěšném 

absolvování maturitního středoškolského oboru? 

6. Odhalila diplomantka nějaký vztah mezi zjištěními, k nimž došla v první části své výzkumné sondy, 

zjištěními zachycenými v grafu č. 1 (s. 54) a oborovou nabídkou středních škol pro sluchově postižené 

situovaných v blízkosti zkoumaných škol základních? 

Závěr: Bakalářská práce Šárky Sobolevské splňuje požadavky na bakalářské práce kladené. Doporučuji ji 

k obhajobě. 
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Známka: VELMI DOBŘE  

 

V Praze 29. 8. 2017                Andrea Hudáková 


