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     Jana Lapčáková vypracovala bakalářskou práci na téma Kompenzační pomůcky pro 

sluchově postižené. Práce má rozsah 48 stran, je členěna do tří kapitol. Součástí práce 

jsou velmi užitečné odkazy na školy a organizace pro SPU. 

      První kapitola je věnována základním informacím ze surdopedie (terminologie, 

klasifikace sluchových vad, komunikační systémy a psychosociální důsledky sluchových 

vad). Autorka zde vychází z odpovídající současné literatury. V závěru kapitoly se 

zabývá vzdělávání SP a zaměstnaností, kde odkazuje na pomoc agentury APPN.  

     Ve druhé kapitole je podán podrobný výčet kompenzačních pomůcek. Velký prostor 

je adekvátně věnován sluchadlům a kochleárnímu implantátu. Autorka uvádí současné 

informace, z nichž vyplývá vývoj v této oblasti, který směřuje ke stále vyšší kvalitě 

poskytované péče. Následuje popis  zesilovačů zvuku, signalizačních a vibračních 

pomůcek a vizuální komunikace. Tyto pasáže jsou velmi dobře doplněny obrazovým 

materiálem. Poslední podkapitola, ve které jsou v tabulce uvedeny rehabilitační a 

kompenzační pomůcky, podává informace o  výši příspěvku poskytovaném sociálními 

úřady a způsob, jak o příspěvek požádat.  

      Ve výzkumu je sledováno využití sluchadel a kochleárního implantátu u pěti 

dospělých ve věku 20-34 let. Hypotézy se potvrdily jen částečně. Ukázalo se, že CI 

implantát není natolik funkční smyslovou náhradou, že by umožňoval život bez 

odpovídající pomoci.  V příloze je znovu uvedena stejná  tabulka jako na s. 36 a pomůcky 

uvedené ve 2.kapitole práce. 
K textu mám následující připomínky: 

Zřejmě překlep -  v tabulce je 2x nedoslýchavost těžká při různé hloubce sluchové ztráty 

s.10 skutečně je důsledkem percepční nedoslýchavosti úplná hluchota? 

s.12 Na 1.řádku – Patří část věty podle kontextu k větě na přecházející stránce? 

s.12 Jak se nazývá písemný záznam stavu sluchu?  

Otázka k obhajobě: Co považujete v současné době za největší obtíže v životě SP? 

Práce odpovídá nárokům kladným na bakalářskou práci, doporučuji ji k obhajobě. 
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