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Předkládanou rigorózní práci tvoří text o 154 stranách včetně seznamu použité 

literatury. Zaměřením je práce empirická, skládá se z části teoretické a z části praktické. 

Seznam použitých zdrojů je bohatý, obsahuje jak české, tak cizojazyčné odkazy, jejich výběr 

je relevantní k tématu práce. Autorka se však nevyhnula klasické chybě při práci s literaturou 

- v seznamu jsou uvedeny i tituly, které nejsou citovány v textu (např. autor Berne). Velmi 

užitečné a ke čtenáři vstřícné je zařazení slovníku užitých pojmů.  

Autorka se problematice, kterou zpracovává v rigorózní práci, věnuje dlouhodobě, což 

se také odráží v teoretické i ve výzkumné části práce. Předkládaná rigorózní práce je nejen 

propracováním diplomové práce autorky, ale i zkoumáním situace dětí se sluchovým 

postižením a jejich rodin z jiného, autorkou dříve nepoužitého, úhlu pohledu. Zatímco se 

v diplomové práci soustředila na prožívání matek neslyšících dětí, v rigorózní práci se skrze 

výpovědi matek zaměřila na zmapování situace neslyšícího dítěte.  

Použitá výzkumná metodologie byla kvalitativní, autorka na základě rozhovorů s 8 

matkami dětí se sluchovým postižením stanovila 10 kategorií, lépe řečeno témat, která se 

vztahují k vývoji neslyšícího dítěte. Domnívám se, že právě při intepretaci získaných dat se 

projevila dobrá obeznámenost autorky s danou problematikou. Interpretace dat je dostatečně 

komplexní a vytváří plastický obraz situace těchto dětí a jejich rodin. Autorka 

při interpretování dat reflektuje složitost situace i provázanost faktorů ovlivňující vývoj dětí 

se sluchovým postižením. 

V diskusi srovnává svá zjištění s tvrzeními či s poznatky jiných autorů. Tato tvrzení, 

nebo poznatky, se však vždy vztahují k jednotlivým aspektům zkoumané oblasti. Zajímalo by 

mě, zda existuje podobný výzkum, s nímž by mohla autorka porovnávat své závěry 

komplexněji.  

 Výstupy z provedeného výzkumu navrhuje autorka aplikovat v praxi. Identifikovala tři 

oblasti, ve kterých by bylo možné intervenovat. Její doporučení jsou jasná a logická se 

zřejmým vhledem do dané problematiky.  

Mgr. Lucie Čechová při zpracovávání rigorózní práce osvědčila dovednosti spojené s 

realizací výzkumu a prokázala schopnost interpretovat získaná data na požadované úrovni, 

proto její rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 
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