
Příloha č. 1 

Osnova k rozhovorům 

 

METADATA: 

 

Stav sluchu (rodič 1,2): 

Aktuální věk dítěte: 

Věk dítěte v době, kdy dostalo KI: 

 

a) Reakce na ztrátu sluchu dítěte 

−  Kdy jste zjistili, že Vaše dítě neslyší? 

−  Jaká byla Vaše reakce, když jste zjistili, že Vaše dítě neslyší. 

 

b) Proces rozhodování o implantaci dítěte 

−  Kdo jako první navrhl implantaci pro Vaše dítě? 

−  Jaké byly hlavní důvody k přistoupení na implantaci Vašeho dítěte? 

−  Jak dlouho jste zvažovali implantaci, než jste se pro ni rozhodli? 

−  Bylo pro Vás rozhodování obtížné? 

 

c) Získávání informací o kochleární implantaci 

−  Jaké informační zdroje jste při implantaci využívali? 

−  Které pro vás byly při rozhodování nejdůležitější? 

−  Byly některé ze zdrojů přístupné v českém znakovém jazyce? 

−  Jak probíhala komunikace s lékaři a odborníky? Využívali jste při ní služeb tlumočníka 

českého znakového jazyka? 

−  Dostali jste informace od osob, které měly osobní zkušenost s implantací? 

 

d) Identita rodičů dítěte 

−  Jsou vaši rodiče slyšící nebo neslyšící? 

−  Jaký je Váš mateřský jazyk? 

−  Jaký je Váš preferovaný jazyk? 

−  Do jakých škol jste chodil/a? Pro sluchově postižené nebo jste byl/a integrován/a? 

−  Stýkáte se převážně se slyšící nebo neslyšící veřejností? 

−  Považujete se za člena komunity Neslyšících? 

−  Přemýšleli jste někdy, že byste se sami nechali implantovat? 

 

e) Reakce komunity Neslyšících/okolí na implantaci dítěte 

−  Jak reagovalo okolí (rodina, komunita Neslyšících) na rozhodnutí nechat Vaše dítě 

implantovat? 
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f) Komunikace s dítětem a členství dítěte v komunitě neslyšících 

−  Jaký jazyk se převážně používá ve Vaší domácnosti? 

−  Jaký jazyk preferuje Vaše dítě? 

−  Jak podporujete rozvoj mluveného jazyka? 

−  Jak podporujete rozvoj znakového jazyka? 

−  Zapojuje se Vaše dítě do života komunity Neslyšících? 

− Jaký jazyk/typ komunikace se využívá ve škole, kam dochází Vaše dítě? Jaké jsou Vaše 

představy o jeho vzdělávání do budoucna? 

− Jaký je Váš pohled na jazykový vývoj Vašeho dítěte? 

 

g) Hodnocení kochleární implantace 

−  Jak hodnotíte zpětně rozhodnutí nechat Vaše dítě implantovat? 

 

 


