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Průběh obhajoby: Diplomandka v úvodu stručně představila svou práci a výzkumný
záměr a možnosti praktické aplikace výsledků. Následně byl přečten
posudek vedoucí práce i oponentky (online). Komise ocenila rešerši
literárních zdrojů i výzkumných studií, které se věnovaly podobnému
tématu, přestože je mu věnována menší odborná pozornost.

Dotazy a probíraná témata:
1. Možnosti podpory slyšících rodičů dětí se sluchovým postižením a
posilování jejich kompetencí. Na základě představené kazuistiky i
práce s rodinou autorka představila možnosti zlepšování vzájemné
komunikace a interakce slyšící rodič-neslyšící dítě a podpory self-
efficacy rodičů.
2. Hlavní odlišnosti v komunikaci mezi slyšícími "klienty" a
interakce slyšící-neslyšící. Rozdíl není v obsahu a principech, ale ve
formě. Videotrenér musí znát principy sluchového postižení a
komunikačních prostředků, které je v interakci slyšící-neslyšící
potřeba zohledňovat a případně také akcentovat (např. oční kontakt)
3. Role rodičů a jejich vlastních pocitů při využívání alternativní
komunikace (např. znaková řeč, odezírání), faktory, které mohou
kvalitu komunikace i interakce pozitivně i negativně ovlivňovat.
4. Znak a jeho role pro zlepšení kvality komunikace. Potřeba se
přeorientovat z tlaku na výkon (řeč) na komunikační složku a
sociální interakci, které mohou podpořit dítě v rozvoji jeho
komunikačních dovedností, ochoty odezírat a komunikovat.
Nezbytnost naladit se na dítě a zohledňovat jeho potřeby.
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