
I. Diplomová magisterská práce 

Diplomová práce Kateřiny Králové na téma „Dítě se sluchovým 
Ved^^ifefôíffôM^ySÍéM^^flScY nemocnici" v rozsahu 117 stran včetně 51 titulů 

odborné literatury, 50 zdrojů elelärömckycli'ЗоТштёШ 
Posi^^bl^íStfflíôiEráktiiální a stále diskutovanou. Diplomovou prací prostupují dva 

obory speciální pedagogiky, a to je surdopedie a somatopedie. 

Teoretická část této diplomové práce může sloužit jako komplexní 
příručka pro zdravotnický personál nemocnic, přijímajících sluchově postižené 
pacienty к seznámení problematiky sluchově postižených a praktická část jako 
průvodce po nemocnici pro sluchově postižené pacienty, kde jsou jim konkrétně 
a názorně vysvětlena základní vyšetření. Praktická část jako příručka bude mít 
široké uplatnění v pediatrické problematice, tedy nejen u sluchově postižených. 

Teoretická část má 16 kapitol. Po úvodním zdůvodnění tématu, je 2. 
kapitola sestavena z definice nemoci a této problematiky. V dalších kapitolách je 
zmiňována např. problematika sluchového postižení obecně, význam sluchu pro 
celkový rozvoj dítěte, charakteristika dítěte se sluchovým postižením, specifika 
neslyšících pacientů, práva hospitalizovaných dětí, pobyty s doprovodnou 
osobou, pozitiva pobytu v nemocnici, negativa (negativismus, psychická 
deprivace a separace), problematika sdělování diagnózy a možnosti komunikace 
se sluchově postiženými pacienty, pedagogická péče o hospitalizované děti, hra 
a smích v nemocnicích (herní specialisté, klauni zdraví) atd. 

Praktická část se sestává z vytvořené příručky určené pro děti a jejich 
rodiče přijímané к hospitalizaci do nemocnice, jejímž cílem je informovat, jak 
malé pacienty, tak jejich rodiče o různých vyšetřeních a přístrojích, s kterými se 
mohou v nemocnici setkat. Jsou použity výrazy z odborné lékařské 
terminologie, které především neslyšícím rodičům přiblíží představu o 
jednotlivých pojmech. Pro dětské pacienty obsahuje mimo jiné i hlavolamy, 
dokreslování, vybarvování a podněty к vlastní kresbě, což bude sloužit nejen 
к ukrácení času mezi jednotlivými vyšetřeními, ale především ke zlepšení 
psychické stránky. Myšlenka byla nejdříve vytvořit publikaci pro sluchově 
postižené z hlediska komunikační bariéry, ale nakonec se ukázalo, že příručka 
bude mít využití v nemocnicích, jak pro běžné dětské pacienty, tak i pro děti 
s jiným zdravotním postižením. Možná by stálo za úvahu tuto brožuru pro 
neslyšící pacienty doplnit CD ve znakovém jazyce. 

Práci považuji za velice zdařilou a doporučuji ji к obhajobě 
s navrhovanou klasifikací : výborně. 

V V Praze, dne 8.5.Jgg6 PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 


