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Posudek op^^flíftňová práce Dítě se sluchovým postižením hospitalizované v nemocnici se 
svým tematickým zaměřením a způsobem zpracování řadí do kategorie prací, které přinášejí 
nové , speciálně pedagogické podněty do oblasti zdravotní péče. Nabízí mezioborový transfer 
poznatků, z něhož mohou profitovat všichni, kteří jsou účastni ozdravného procesu 
hospitalizovaného dítěte, jehož situace je komplikována v důsledku sluchového postižení a 
z něho vyplývajících obtíží v komunikaci s personálem zdravotnického zařízení. 

Po stránce věcné i stylistické lze práci hodnotit jako kvalitní. V teoretických 
východiscích na ploše 75 stran přináší terminologická vymezení, charakteristiku dětského 
pacienta se sluchovým postižením, všímá si rizik spojených s jeho hospitalizací, upozorňuje 
na nebezpečí psychické deprivace a hospitalizmu a klíčovou roli komunikace mezi 
ošetřovateli, výchovnými pracovníky, rodiči a hospitalizovaným dítětem se sluchovým 
postižením.Teoretická východiska autorka soustředila na základě hlubšího studia dostupné 
odborné literatury z oblasti surdopedie, pediatrie, sociálně právní a z oblasti sociálně 
psychologické, kterou uvádí v závěrečném výčtu padesáti použitých pramenů a na kterou v 
textu důsledně odkazuje. 

Nové trendy v péči o hospitalizované pacienty dětského věku autorka soustřeďuje 
v kapitolách 15 (od str.75) a 16 (od str.80). V příslušných pasážích upozorňuje na aktuální 
projekty, realizované ve prospěch dětských pacientů se sluchovým postižením u nás i 
v zahraničí. V závěru teoretickké části upozorňuje na nedostatek dostupné literatury, která by 
odbornou i rodičovskou veřejnost seznamovala s problematikou zdravotní péče a přístupů ke 
sluchově postiženým pacientům dětského věku. 

V praktické části autorka představuje vlastní příručku, určenou dětem se sluchovým 
postižením a jejich rodičům, která poskytuje základní informace o pobytu v nemocnici, 
ošetřovatelských postupech a souvisejících okolnostech pobytu v nemocnici velmi názornou 
formou, srozumitelnou i pro osoby s poruchou sluchu. Vysoce hodnotím vlastní invenci 
autorky, její smysl pro metodickou práci, který v připraveném materiálu prokázala, i 
důslednost, se kterou zdokumentovala a popsala nemocniční prostředí pro sluchově postižené 
pacienty a jejich rodiče. 

Uvádím související otázky, které by mohly být předmětem rozpravy při obhajobě: 

1. Existují přehledy vyškolených zdravotnických pracovníků pro práci se sluchově 
postiženými pacienty, popř.těch, kteří ovládají znakový jazyk? 

2. Je problematika sluchového postižení a alternativních způsobů komunikace zařazena 
do studijních programů ( pregraduálních) na lékařských fakultách ( kde, v jakém 
rozsahu) a do studijního programu v ošetřovatelství a přípravě středního 
zdravotnického personálu? V práci není znatelné, zda se autorka úvahou na toto téma 
hlouběji zabývala. 

3. Bylo by možné shrnout možnosti , jak a kde připraveného informačního materiálu 
využít ( nebylo by např. vhodné začít už v rámci výuky na základních školách pro 
sluchově postižené žáky nebo v rodině před nástupem dítěte do nemocnice)? 

4. Měla by autorka zájem poskytnout informační materiál poskytovatelům služeb pro 
neslyšící nebo Nadačnímu fondu Klíček nebo některému zdravotnickému zařízení? 

Závěr: Práci celkově hodnotím jako přínosnou a navrhuji klasifikaci: 

v ý b o r n ě 

V Praze 10.5.2006 PaedDr.Vanda Hájková, Ph.D. 
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