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PŘÍNOS: Autorka předkládá velice kvalitně zpracovanou diplomovou práci, která je 

věnována problematice rozvíjení komunikace mezi dítětem se sluchovým postižením a jeho 

slyšícím rodičem pomocí metody Videotrénink interakcí (VTI). Svým obsahem a zaměřením 

výzkumné části je dobře využitelná nejen pro poradenské a rodinné psychoterapeuty a 

speciální pedagogy, ale zejména pro rodiče těchto dětí. Autorka vycházela jak z tuzemské, 

tak i zahraniční literatury, které je ovšem stále ještě nedostatečné množství a také z vlastních 

zkušeností při práci se sluchově postiženými dětmi, což se výrazně pozitivně odrazilo při 

realizaci výzkumné části. 

 

V TEORETICKÉ ČÁSTI oceňuji především kvalitní a do hloubky analyzované 

zpracování dostupných aktuálních zahraničních výzkumů vážících se k dané problematice. 

Jednotlivé kapitoly byly vhodně voleny a dávají jasný přehled o celkovém záměru autorky, 

jsou v souladu s cílem práce, jsou dobře strukturovány a jednotlivé části na sebe logicky 

navazují. Text je stylisticky jednotný, soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený. 

Obsahově považuji za zajímavou především kapitolu 4 shrnující výsledky zahraničních 

výzkumů na dané téma a celou kapitolu 2 věnující se psychologickým aspektům v rodinách 

s dětmi s postižením. Pozitivně hodnotím také názorovou samostatnost studentky 

podloženou již výše zmiňovanou osobní pracovní zkušeností.  

 

VÝZKUMNÁ ČÁST přináší případovou studii, kdy sama autorka pracovala pomocí 

metody VTI se slyšící maminkou a jejím synem se sluchovým postižením. Výzkumný cíl, 

výzkumná otázka i triangulace metod sběru dat byly stanoveny přiměřeně a v souladu s 

tématem práce. Oceňuji přehledné a strukturované zpracování výsledků výzkumu pomocí 

tabulky i následný podrobný a přehledný popis práce s touto maminkou. Za příkladnou 

považuji i kapitolu vážící se k etice daného výzkumu. 
 

DISKUSE, kde autorka porovnává své výsledky s jinými výzkumy, uvádí limity své 

práce, zamýšlí se nad limity a možnostmi využití VTI v rodinách s dětmi se sluchovým 

postižením, je velice dobře zpracována. Autokar zde samozřejmě neopomněla uvést ani 

zajímavé možnosti dalšího zkoumání dané problematiky a možnosti využití získaných výsledků 

v praxi.  

 

PO FORMÁLNÍ STRÁNCE neobsahuje práce žádné závažnější chyby. V odkazech 

v textu bych doporučovala překládat latinskou zkratku „et al.“ do češtiny, např. na s. 11 

Michalík a kol. (2011). Na str. 12 chyběl odkaz na uvedený citát. Na s. 26 a 74 jsem narazila 
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na překlepy, popř. chybějící slova. Také bych doporučovala v tabulce na s. 44 nahradit slovo 

„supervizorní“ slovem „supervizní“. Sekundární citace (Spencer, 1991) je v seznamu 

literatury uvedena chybně. 
 

Práce v několika číslech: Počet stran: 91 (Teoretická část - 29, Výzkumná část - 39) 

Počet příloh: 2 

Počet titulů v SL: 65 (23 v češtině, 40 v angličtině, 1 v němčině, 1 v 

portugalštině) 
 

 

Při obhajobě této práce bych ráda s autorkou diskutovala možnosti dalšího 

zkoumání dané problematiky. 

 

 

Předložená diplomová práce dle mého názoru plně splňuje požadavky 

standardně kladené na DP, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

"výborně“. 

 

 

 

 

 

 
V Praze dne 17. 05. 2021 PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 


