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Předkládaná diplomová práce Mileny Učíkové - Šafránkové na
téma "Raná péče a vzdělávací systém sluchově postižených ve Francii"
nastiňuje komplexní problematiku péče o sluchově postižené ve Francii a
umožňuje tak srovnání s touto problematikou u nás..

Práce je čistě teoretická v rozsahu 77 stran včetně příloh, seznamu

obrázků a příloh, seznamu literatury a dalších informačních zdrojů.

Autorka začíná svou práci historickým nastíněním péče o sluchově
postižené, které má ve Francii pevné kořeny. Následuje dělení vad, které
je pro Francii specifické, Francie nerespektuje klasifikaci podle WHO.

Navazuje přehled příčin sluchových vad, z nichž se diplomantka

podrobněji zabývá genetickými. Dále možnosti kompenzačních pomůcek,
mezi nimiž kromě audioprotéz nechybí kochleární implantát a jeho
historický vývoj, komunikační metody používané ve Francii.

Kapitola čtvrtá věnovaná rané péči obsahuje výčet center a
možností odborné péče v raném věku, která je ve Francii, jak je patrné,
dobře propracovaná, ovšem toto období není pro rodiny postižených dětí
snadné, zvláště z důvodu velmi krátké mateřské dovolené

(6-8

týdnů).

Na tuto kapitolu navazuje kapitola seznamující se s plánem
"Handiscol", který řídí školní docházku handicapovaných dětí ve Francii
a se vzděláváním s přehledem vzdělávacího systému.
Šestá kapitola seznamuje s podrobným přehledem zařízení pro
sluchově postižené v Paříži (škoda, že výčet není komplexní pro celou
Francii), sedmá s Národním institutem pro neslyšící děti a mládež
v Paříži, který diplomantka v rámci své stáže navštívila a nasbírala mnoho
informací. Poslední kapitola je věnována profesionálům v oblasti péče o
sluchově postižené ve Francii.
Diplomová práce, jak jsem již zmiňovala v úvodu, je teoretická a
postrádám v ní vlastní přínos a názor k dané problematice. Možná, že
diplomantka mohla svou práci obohatit a doplnit alespoň obrázky a více
přílohami z praxe.
Škoda, že je v této práci řada překlepů a v hlavičce každé stránky
by mělo být velké K v názvu Katedra speciální pedagogiky.
Při obhajobě doporučuji zodpovědět otázku pracovního uplatnění
sluchově postižených ve Francii.
Diplomová práce splňuje požadavky kladené na druh těchto prací,

proto ji doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací: velmi dobře.
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