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„Psychická odolnost rodičů pečujících o děti s postižením sluchu“ 

 

Autorka předkládá velmi zajímavou práci zaměřenou na dosud ne plně uchopenou 

oblast psychické odolnosti. Práce je členěna klasickým způsobem na část literárně 

přehledovou a empirickou.  

 

Literárně přehledová část je členěna do tří obsáhlých kapitol. V první kapitole se 

autorka věnuje tématu sluchového postižení, zejména příčinám, výskytu a vlivu 

sluchového postižení na výboj dítěte. Druhá kapitola je zaměřena na specifika péče a 

výchovy dítěte s postižením sluchu. Ocenil bych zejména podkapitolu týkající se vazby 

mezi rodičem a dítětem a také vztahu mezi rodiči. Ve třetí kapitole autorka zpracovává 

přímo psychickou odolnost rodičů  

 

Literárně přehledová část práce je napsána čtivým jazykem, na odpovídající odborné 

úrovni, s hlubokým vhledem do problematiky. Autorka využívá široké spektrum recentních 

zdrojů, které vhodným způsobem cituje. 

 

V empirické části je představen kvalitativní výzkumný design s výzkumnými otázkami, 

které, jak autorka uvádí, mají za cíl porozumět a navrhnout možné intervence a pomoci 

rodičům v situaci, kdy se jim narodí dítě s postižením sluchu. Autorka precizně popisuje 

metodu sběru a vyhodnocení dat, tedy polostrukturovaný rozhovor a kvalitativní analýzu. 

Přehledně a srozumitelně představuje výzkumný soubor a kritéria pro výběr. Nezapomíná 

ani na etický rozměr výzkumu. 

 

Výzkumný soubor byl tvořen deseti matkami, což z hlediska cílové skupiny a voleného 

designu výzkumu považuji za dostatečné. Autorka logicky a přehledně představuje 

výsledky. Jednoznačně oceňuji diskusi včetně praktických doporučení pro možnou 

podporu rodičů, kteří pečují o dítě se sluchovým postižením. 

 



Práci hodnotím jako velmi zdařilou a určitě bych autorce doporučil v tématu dále 

pokračovat a to i na publikační úrovni. Při obhajobě by se autorka mohla vyjádřit k tomu, 

co aktuálně rodiče těchto dětí nejvíce postrádají a co by jejich psychické odolnosti mohlo 

pomoci. 

 

Předložená diplomová práce splňuje nároky kladené tento typ závěrečných prací. 

Doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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