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 Předložená rigorózní práce má velmi dobrou úroveň. Kdyby obsahovala rozsáhlejší 

sběr dat (rozhovory nejen s matkami neslyšících dětí, ale i s těmito dětmi), mohla by 

vystupovat jako doktorská (PhD) disertace. 

 Titul textu dělá na první přečtení dojem, že bude probírat jen dílčí aspekt ze života 

neslyšících, ale „smyslová deprivace“ je totéž (je to efekt téhož), co „sluchové postižení“, a 

také se v průběhu čtení ukazuje, že jde vlastně o velmi komplexní představení života 

neslyšících dětí v jejich rodině a také ve škole. (Práce se mohla, ba měla se jmenovat „Vliv 

sluchového postižení na vývoj dítěte“; bylo by to paradoxně jasnější.) 

 Práce je klasicky členěna na teoretickou a empirickou část. Ve skutečnosti jsou však 

propojeny, takže ani teoretická část nevyznívá nijak „školometsky“. Velmi si cením toho, že 

už v ní autorka dokázala přehledně a živě nastínit situaci neslyšících a jejich rodičů. 

Prezentace za tuto svou jistotu vděčí tomu, že studentka má vedle samotného výzkumu ještě 

dlouhou zkušenost ze styku s neslyšícími, skutečné expertství. Nějakým nepozorovaným 

způsobem se jí podařil text, u něhož má čtenář pocit vhledu. 

 Empirická část se skládá z 8 rozhovorů se slyšícími matkami neslyšících dětí. Je opět 

velmi vhodně tématizovaná (5.1 – 5.10). Jsou přitom vyzvednuty důležité body jako: 

diagnóza, kochleární implantát, znakový jazyk, integrace ve škole, komunita Neslyšících a 

další. Co je podstatné, autorka je dokáže velmi přiblížit a ukázat v jejich problematičnosti. 

Např.: k diagnóze často dochází velmi pozdě, někdy až neuvěřitelně pozdě; paradoxní přitom 

je, že po ní se jako by situace dítěte (na chvíli?) zhoršila, matka na něho méně mluví a i ono 

přestává vokalizovat, jejich interakce se zhoršuje … člověk by měl až sklon představit si 

(zcela nesmyslně) neslyšícího, u něhož by se na vadu až do smrti nepřišlo. Nebo: znakový 

jazyk je zjevně něčím velmi přínosným a děti i jejich matky by ho měly používat; současně 

ovšem znamená opuštění vokalizace a přesun směrem ke komunitě Neslyšících, tvořící 

subkulturu uvnitř majority, hrdou a nepoddajnou Pevnost. 

 Práce je opravdu velmi inspirující a jsem rád, že jsem si ji mohl přečíst. Co mi chybí 

ještě k většímu vhledu, je řada otázek (které ovšem nemíním jako nedostatky předloženého 

textu): 1. dalo by se říci, že „neomalenost“ neslyšících se cosi jako „jít k jádru věci“, 

neplýtvat úsilí na trapné zdvořilosti, na řeč pro řeč? Je v tom snaha o nějaké až „příliš“ 

spontánní sblížení s partnerem v komunikaci?; 

2. jaký je vlastně rozdíl mezi „normálním“ a znakovým jazykem. Dá se o tom druhém 

říci, že je „přirozený“, a kam až? Není to přece jen určitý metajazyk, překlad zavedených 

„označovaných“(významů)? Ale co když současně jeho nová „označující“ (zde: gestické 

„znění“) zavádějí nové metafory a novou etymologii? Jak by se lišily od těch slovních? (Jak 

to myslím: např. v českém znění je „kráva“ foneticky blízko k „mléko dává“; když by se to 

přeložilo do znakového jazyka, rým zmizí; ale třeba jsou v gestech také rýmy, jen mezi jinými 

slovy-gesty.) 

 3. není mi jasné „fenomenologické“ fungování kochleárního implantátu (Pevností 

odmítaného). Představuji, že běžné naslouchadlo jen zesílí zvuk, jako brýle zrak. Implantát 

musí znamenat něco jiného, ale nevím, jak to nazvat. Odpory proti němu jsou jen 

„fenomenologické“ až halucinační („šumy“ v hlavě) nebo vztahové a vztahově halucinační 

(nechat si poroučet, slyšet „hlasy“)? 

 

 Text plně doporučuji k obhajobě. 
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