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Téma bakalářské práce Veroniky Fukové se vztahuje ke gramotnosti neslyšících,
konkrétně k problematice úprav textů pro neslyšící čtenáře, tedy k otázkám, které vyvolávají
řadu diskusí.
Na úvodní kapitolu, která je zaměřena na proces čtení obecně, na předpoklady čtení
a strategie využívané při čtení, navazuje kapitola věnovaná specifickým problémům čtení
u neslyšících čtenářů a jejich příčinám.
Další kapitoly pak pojednávají o možném řešení nepříznivé situace v oblasti čtení
u neslyšících, konkrétně o využití adaptací. Autorka problematiku adaptace zasazuje do
širšího rámce a věnuje se problematice adaptací ve výuce cizího jazyka obecně.
Kolegyně Fuková se dále snaží ve své práci vysvětlit důvody zastánců úprav textů ve
výuce cizích jazyků a důvody pedagogů či odborníků, kteří jsou k upraveným textům a jejich
fungování při zvyšování čtenářské kompetence skeptičtí. Seznamuje čtenáře s přístupy
k úpravám textů (přístup intuitivní vs. přístup systematický), s oblastmi, které úpravy textů
zasahují, a snaží se postihnout rozdíly mezi texty adaptovanými a texty převyprávěnými.
Čtvrtá kapitola se již zabývá přímo problematikou úprav textů pro neslyšící čtenáře.
Autorka vychází z dotazníkového šetření mezi pedagogy neslyšících dětí a studentů, na jehož
základě zjistila, že učitelé češtiny ve svých hodinách s upravenými texty pracují, že využívají
texty vznikající v rámci diplomových prací studentů speciální pedagogiky v Olomouci, i textů,
které upravují sami. Velký prostor je ve čtvrté kapitole věnován metodice upravování textů.
V páté kapitole autorka srovnává originální verze (jedná se o Čtvrtkova Rumcajse,
Twainovo Dobrodružství Huckleberryho Finna a Rudolfova Metráčka) s verzemi upravenými
přímo pro neslyšící čtenáře a snaží se je analyzovat a kriticky hodnotit. U prvního
jmenovaného textu se také pokusila o vlastní adaptaci. Autorka na analýze upravených textů
ukazuje způsoby úprav textů i jejich nedostatky a - alespoň vobecné rovině - se snaží
formulovat požadavky na kvalitní úpravy textů.
Šestá kapitola je věnovaná upraveným textům využívaným ve výuce češtiny jako
cizího jazyka, konkrétně Povídkám malostranským, upraveným Lídou Holou.
Autorka využívá ve své práci poznatků z odborné literatury zaměřené nejen na
problematiku čtení a úprav textů pro neslyšící čtenáře (Souralová, Červinková, Daňová), ale
v širším kontextu na problematiku adaptace beletristických textů ve výuce cizích jazyků - ze
zahraniční literatury můžeme jmenovat Lucase, z české pak novější práce Kylouškové. Právě
práci s odbornou literaturou však považuji za největší slabinu práce kolegyně Fukové.
Narážím především na části 4. kapitoly (problémy se bohužel objevují i jinde), v nichž se
věnuje metodice úprav textů. Očekávala bych, že v těchto částech práce autorka představí
postupy navrhované autorkami (Daňová, Souralová), z jejichž prací při návrhu metodiky
vychází, kriticky je zhodnotí, případně sama navrhne jiné postupy a možnosti úprav. Z textu
však není zřejmé, kdy kolegyně Fuková předkládá názory a návrhy Martiny Daňové a Evy
Souralové, a kdy předkládá názory a návrhy vlastní. Vlastní návrh metodiky úprav textů
v práci chybí. Ke čtvrté kapitole ještě jedna věcná poznámka - v části označené jako
gramatická úprava textů kolegyně Fuková zdůrazňuje, že je velmi důležité rozeznat v textu
slova klíčová a slova ilustrační, o gramatických úpravách se však v příslušné části její práce nic
nedozvíme.

Za přínosnou považuji pátou kapitolu, v níž autorka na analýze vhodně zvolených
upravených textů prokazuje, že umí postihnout kvality, resp. nedostatky upravovaných textů.
Ve vlastní upravené verzi Čtvrtkova Rumcajse zase ukazuje, že umí pracovat s textem a text
vhodně a citlivě upravit. Z hodnocení adaptací z dílny olomoucké pedagogické fakulty
vyplývá také to, že pro "úspěšnou adaptaci" jsou nutné znalosti upravovatelů nejen
o sluchovém postižení, ale i zkušenosti z výuky neslyšících a určité jazykové předpoklady
(Pozn.: V této souvislosti překvapí, že tyto adaptované texty, jejichž kvalita je v mnohých
případech diskutabilní, se dostávají do škol pro neslyšící, dokonce pod hlavičkou MŠMT).
Oceňuji také to, že se kolegyně Fuková pokusila, jak už jsem zmínila výše, zasadit
problematiku adaptací textů pro neslyšící čtenáře do širšího rámce úprav textů (a práce
s textem) ve výuce cizích jazyků (např. Kyloušková). V šesté kapitole také představuje úpravu
textů z Povídek malostranských, které pro studenty češtiny jako cizího jazyka upravila Lída
Holá. Na příkladech úprav Lídy Holé je dle mého názoru vidět, jak důležité jsou pro úpravy
textů zkušenosti z výuky a jazykové předpoklady (Lída Holá překládá z angličtiny do češtiny,
řadu let učí cizince češtinu a je autorkou mnoha učebních a metodických materiálů
zaměřených na výuku češtiny pro cizince).
Jazyková a formální stránka práce: Jazykové chyby se objevují spíše ojediněle, častěji
se objevují stylizační problémy, které v některých případech znesnadňují porozumění textu,
celkově však lze hodnotit úroveň jazykového zpracování práce jako dobrou. Po formální
stránce je práce zpracována na dobré úrovni, vytkla bych snad jen určitou nejednotnost
uvádění citovaných titulů v seznamu literatury, někde se například ISBN objevuje, jinde ne
apod., a nesprávné číslování podkapitol ve 4. kapitole.
Závěr: I přes zmíněné nedostatky bakalářská práce V. Fukové splňuje kritéria kladená
na bakalářskou práci oboru ČNES, proto ji doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace: velmi dobře
Otázky k obhajobě:
1. Na s. 21 kolegyně Fuková zmmuJe problematiku tzv. odstupňovaného čtení
(Graded Reading). Mohla by v rámci obhajoby své práce stručně vysvětlit, o co
v případě Graded Reading jde?
2. Jakým způsobem by podle kolegyně Fukové bylo možné při úpravách textů pro
neslyšící využít Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, o němž se
zmiňuje na s. 63?
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