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Předložená diplomová práce má 124 stran autorského textu členěného do třinácti 

hlavních kapitol. Vzhledem k tématu předložené práce je odkazovaná literatura a další 

informační zdroje dostačující, je relevantní k tématu, je výlučně domácí provenience a 

aktuální co do zpracování, autorů i data vydání. Text graduační práce je ilustrovaný 

fotografiemi a tabulkami, v části výzkumné pak i grafickým zpracováním dat získaných 

šetřením. Přílohou je administrovaný dotazník. 

V současnosti jsou otázky vztahující se k problematice příčin a podmínek vzniku i 

průběhu závislostí vysoce frekventované zejména ve vztahu k důsledkům pro omezení 

rozvoje schopností osob se závislostmi a navazující kriminalitě. Hodnocení vztahu 

sluchového postižení ke vzniku a rozvoji závislostí a rizika adolescenčního věku, to jsou 

faktory, kterými se téměř nikdo systémově nezabývá. Diplomantka si předsevzala poukázat na 

význam synergického přístupu v oblasti sociální práce a vhodnost odtabuizování důsledků 

sluchového postižení a rizik vzniku závislostí. V práci vychází z vlastních zkušeností, výuky 

studentů na SOU pro žáky se sluchovým postižením. Mohu tedy konstatovat, že magisterská 

práce reaguje na aktuální a potřebné společenské téma a opírá se ve výzkumné části o 

dlouholeté vlastní zkušenosti. 

Teoretické zpracování historie vzdělávání neslyšících, druhů, typů a stupňů 

sluchových vad, vzdělávacích strategií v současnosti i klasifikace sociálně patologických jevů 

a návazných programů primární prevence, odpovídá úrovni současného vědeckého poznání 

v této oblasti, autorka se opírá o bibliografické zdroje, jež jsou k tématu relevantní a aktuální. 

Celkově je předložený text pečlivě zpracovaný, opírá se o bohaté informační zdroje, je pěkně 

formulovaný, dílčí tvrzení jsou logicky seřazená a spějí k cíli či mnoha dílčím závěrům. 

Šetření výskytu závislostního chování, je metodologicky správně strukturované, 

získané výsledky šetření jsou mimořádně pečlivě zpracované i interpretované. Diplomantka 

navíc reaguje na mnohovrstevnost problematiky a předjímá i složitost řešení. 

 



 Doporučuji u obhajoby přednést z bohatých výsledků šetření, zejména jak tyto 

ovlivnily autorku při výuce vlastních žáků se sluchovým postižením. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací výborně. 

V Praze 26. 5. 2014                                            Beáta Krahulcová 


