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Diplomantka si zvolila ojedinělé téma, jakým jsou kochleární implantáty u dětí se sluchovým
postižením. Obsah práce je multidisciplinární a zasahuje do lékařské tématiky a zejména do
surdopedické oblasti, kde se autorka zaměřuje na psychosociální důsledky implantátu
"náctiletých" uživatelů. Velmi pozitivně hodnotim osobní zkušenosti ze studijního pobytu
v Nizozemsku.
Práce má klasické rozdělení na část teoretickou a praktickou - výzkumnou. Část teoretická je
a logicky představuje danou problematiku i pro nezasvěceného čtenáře. Na
škodujsou krátké podkapitoly, které jsou více souborem citací z odborné literatury, než
osobni invencí diplomantky. Na druhou stranu je tento postup omluvitelný, protože v takto
úzké surdopedické problematice je velmi málo odborných publikací. Popisným a
srozumitelným způsobem je představena kochleámí implantace od včasné diagnostiky,
operace, ... až k rehabilitaci.

vhodně řazena

Stěžejní

kapitolou je kap. 4: "Psychosociální důsledky kochleární implantace".
Z chronologického hlediska by bylo vhodnější, aby "Historie kochleámího implantátu"
předcházela, ale i tak mapuje možnosti a postup rehabilitační péče a zapojení do běžných
životních podmínek.
Představení moderních elektronických implantátů je důkazem rychlého vývoje a možností
řešení těchto otázek v komplexním pojetí pomáhajících profesí a moderních technologií.
Část výzkumná je na dobré úrovni a vzhledem k malému počtu operací má vypovídající

hodnotu a poukazuje na četná úskalí dětí se sluchovým postižením. Klasická metoda
dotazníku je zpracovaná v grafech a k ní je uvedena diskuse a doplňky k upřesnění výsledků.
Závěr výzkumu je i odpovědí na úkoly, které si autorka na začátku výzkumu vytyčila. Bylo by
zajímavé opakovat některé vybrané otázky u stejných respondentů po několika letech a zjistit,
,jak se žije v běžném životě s kochleámím implantátem".
Otázka a doporučení k obhajobě: zaměřte se více na psychosociální důsledky, které jste si
vytkla, že jsou cílem diplomové práce. Na základě konkrétních zjištění z výzkumu se pokuste
specifikovat některé úkoly voblasti komplexní rehabilitační péče. Např.: informovanost
rodiny a školy, jak se mají vhodně chovat a pomáhat spolužáci ve škole aj.

Závěr:

Práci doporučuji k obhajobě a
klasifikaci: výborně.

V Praze 5.5.2009

při přesvědčivé obhajobě

bych se

přiklonila
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