
Resumé

Diplomová práce Slyšící rodiče – neslyšící dítě je, jak už z názvu vyplývá, zaměřena 

na problematiku situace narození neslyšícího dítěte slyšícím rodičům. Mapuje hlavní oblasti, 

které ovlivňují prožívání rodiče v této situaci. 

Práce vymezuje teoreticky i prakticky na podkladě využití české i zahraniční literatury 

oblasti, které zasahují do prožívání rodičů. Jsou představeny ty, které ovlivňují prožívání 

rodiče u každého typu postižení dítěte se zaměřením na mapování specifické situace v případě 

sluchového postižení. Dále jsou popsány čistě specifické oblasti, se kterými je rodič 

konfrontován jen v případě narození dítěte se sluchovým postižením.  

Teoretická část se věnuje problematice etiologie sluchového postižení a zvláštnostem 

vývoje dítěte s důrazem na zvláštnosti v oblasti komunikace. Zabývá se problematikou 

vzdělávání a tématem kochleární implantace. Rozebíráno je téma prožívání rodiny dítěte se 

sluchovým postižením. Je mapován systém péče o děti se sluchovým postižením a jejich 

rodiny. V nepolední řadě je součástí teoretické části drobný exkurz do světa neslyšících. 

V praktické části jsou prezentovány výsledky, které vzešly z analýz šesti rozhovorů 

s rodiči neslyšících dětí. Tato část je věnována snaze zachytit, jak rodiče vnímají jednotlivé 

oblasti, se kterými jsou konfrontováni. Jaké jim připisují významy a jak je pro sebe 

interpretují. Část popisuje problematiku netransparentnosti sluchového postižení a 

problematiku komplikované diagnostiky sluchového postižení. Zaměřuje se na narušení 

oblasti komunikace a téma kochleární implantace. Představeno je také dilema volby

vzdělávací dráhy. Jsou nastíněny představy o životě jedinců se sluchovým postižením a světě 

neslyšících. Dále je tato část věnována již zmíněné problematice etiologie a tématu rodiny 

dítě se sluchovým postižením. Blíže jsou popsány způsoby zvládání a vnímání kvality života 

dítěte i rodiny. Jsou prezentována vyjádření rodičů k systému péče. 

Práce nejdříve představuje teoreticky hlavní oblasti, se kterými je rodič v případě 

narození dítěte se sluchovým postižením konfrontován. Dále v praktické části představuje 

výsledky, které vzešly z analýz a interpretací rozhovorů. Na závěr jsou získané informace 

porovnávány s informacemi z publikací zmíněných v teoretické části. 




