
I. Diplomová magisterská práce 

Diplomová práce Marii Papathanasiou na téma „Reedukace sluchu u dětí 
ved8fti6ivmtaíifa% Щ&ШШЪйй: jCypru" v rozsahu 80 stran včetně prostudované 

odborné literatury a přílohové části nastiňuje zmapování situace na Kypru 
P o s 4^teÉi^®^#§&ichově postižené a může sloužit jako informační materiál 

v rámci sledování a porovnávání situací v zahraničí. 

Diplomantka v teoretické části shromáždila poznatky a informace, jak o 
historii Kyperské republiky obecně, tak i o historii speciální pedagogiky této 
země, nevynechala ani legislativu a předpisy týkající se výchovy a vzdělávání na 
Kypru, včetně přehledu škol, organizací a služeb pro neslyšící. 

Dále se věnovala vymezení základní problematiky anatomie sluchového 
analyzátoru a popisu sluchové funkce, vadám sluchu, klasifikaci a reedukačním 
metodám. 

V praktické části zjišťovala, zda probíhá a jak probíhá reedukace sluchu 
v rodinném prostředí na Kypru. Sestavila dotazník pro rodiče sluchově 
postižených dětí a řadu cvičení к reedukaci sluchu, která prakticky vyzkoušela 
ve Škole neslyšících v Nikósii. Příklady cvičení jsou přiloženy na DVD filmu. 
Studentce se podařilo vytvořit i další přílohu, což je CD s nahrávkami zvuků 
zvířat, které může sloužit jako pomůcka к reedukaci sluchu ve škole i nadále. 

Z analýzy výsledků dotazníků vyplývá, že na Kypru v současné době 
většina neslyšících a těžce sluchově postižených dětí má voperován kochleární 
implantát (68%) a výstavba komunikačního kanálu tím pádem převládá v orální 
podobě (81%), s tím je spojena i skutečnost, že reedukace sluchu by měla 
automaticky probíhat. Tento předpoklad se diplomantce potvrdil (73%). 

Vzhledem k tomu, že na Kypru neexistuje žádný surdopedický studijní 
materiál, může být tato diplomová práce vhodným souhrnem problematiky 
používaným studenty ve školách a dalších institucích. 

V této diplomové práci musíme brát v úvahu obtížnost studentky se 
vyjadřovat v cizím jazyce, a proto diplomantce prominout gramatické překlepy a 
některé formulace. 

Diplomová práce splňuje podmínky kladené na tento druh prací, proto ji 
doporučuji к obhajobě s navrhovanou klasifikací : velmi dobře. 

V Praze, dne 8.5.2006 PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 

V dne 
podpis vedoucího prace 


