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Předkládanou diplomovou práci tvoří text o 121 stranách včetně seznamu literatury a 

příloh. Práce není tradičně dělena na teoretickou a praktickou část, ale je členěna 

prostřednictvím jednotlivých kapitol, které jsou ještě dále rozdělovány do podkapitol. Dílčí 

podkapitoly jsou mnohdy krátké a text tak působí velmi nahuštěně a místy až zbytečně 

rozdrobeně. Seznam literatury obsahuje české i zahraniční zdroje, v seznamu jsou však 

uvedeny i tituly, které nejsou citovány v textu, a nejsou uvedeny tituly, které v textu citovány 

jsou. Citace jsou v textu psány dvěma způsoby, tedy nejednotně. Citace v seznamu literatury 

vyhovují mezinárodním normám, výběr pramenů je adekvátní ke zvolenému tématu. V práci 

se vyskytují gramatické chyby specificky v psaní s/z. Oceňuji zařazení slovníku užitých 

pojmů, který usnadňuje pochopení textu. 

Zvolené téma je aktuální a do určité míry originální, výzkumů na dané téma u nás 

dosud existuje málo. Autorka se zabývá vnímáním a prožíváním sluchového postižení dětí

jejich slyšícími matkami. Po obsahové stránce je text vyvážený mezi teoreticky a prakticky 

zaměřenými kapitolami. Z textu je zřejmá dobrá orientace autorky v popisované problematice, 

zjevné je i vytvoření vhodné atmosféry pro výzkumné osoby, v níž mohly na dané téma 

otevřeně hovořit. Za nedostatek však považuji to, že v diplomové práci chybí znění otázek 

polostrukturovaného rozhovoru, který autorka pro výzkum použila. Samotné rozhovory jsou 

zaznamenány pouze na přiloženém elektronickém nosiči, v diplomové práci však na ně chybí 

odkaz.

Výzkumná metodologie byla zvolena adekvátně k cíli výzkumu, autorka si kladla za 

cíl zmapovat hlavní faktory, které mají vliv na prožívání faktu narození sluchově

hendikepovaného dítěte slyšícímu rodiči. Výzkumný vzorek je v práci nedostatečně popsán 

z hlediska jeho charakteristik, více popisu je věnováno dětem, o kterých matky referovaly, 

než matkám samotným (jejich věk, vzdělání apod.). Autorka popisuje analýzu dat, při které, 

jak uvádí, jí pomáhalo schématické znázornění sledovaných kategorií – vhodné by bylo toto 

schéma do diplomové práce zařadit a tím umožnit čtenáři sledovat postup analýzy. 

V diskusi propojuje autorka svá zjištění s výzkumy popsanými v odborné literatuře, v 

závěru práce svá zjištění reflektuje. Jako doplnění diskuse navrhuji rozšířit úvahu o možném

využití získaných poznatků v praxi. 



Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou velmi dobře.

V Praze, dne 3.9.2011 PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.




