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Diplomová práce zpracovává velmi zajímavou problematiku, a to těhotenství
ženy se sluchovým postižením, porod a ranou péči o dítě. Autorka poukazuje naproblémy, které mohou nastat při komunikaci těhotných žen se zdravotnickým
personálem Dotazníkové šetření celou zpracovávanou problematiku podtrhuje. >

Předložená diplomová práce má 88 stran vlastního textu segmentovaného do
sedmi následně vnitřně strukturovaných kapitol, včetně úvodu, závěru a příloh.

První kapitola je postupně věnována obecnému vymezení sluchového
postižení z hlediska typů, stupňů, příčin a doby vzniku. V subkapitole 1.4. autorka
nastiňuje problematiku kulturního pojetí, tj. Neslyšící jako jazyková a kulturní
menšina, nicméně mám připomínky k jejímu velmi stručnému zpracování, neboť
sama autorka na konci této subkapitoly podtrhuje význam komunikace (ve znakovém
jazyce), které se týká převážná část diplomové práce.

Druhá kapitola, nazvaná Člověk se sluchovým postižením jako pacient, je
dobře a detailně zpracována a způsob excerpce informací z odborné literatury svědčí o
schopnosti autorky analyzovat poznatky a výzkumná íăkta.

Z dalších kapitol je patrná snaha autorky poskytnout komplexní pohled naspecifika těhotenství, porodu a poprodního období. Kapitoly jsou dobře zpracovány,
zejména oceňuji subkapitolu 3.1.2. a kapitolu 3.2. Obě kapitoly jsou promyšlené aprecizně zpracované, podávají systematický přehled konkrétních projektů, literatury apomocipro budoucí matky se sluchovýmpostižením.

Sestá kapitola zpracovává téma rodičovství. Subkapitola 6.1. Neslyšící rodiče
a jejich slyšící dítě je však bohužel velmi stručná a nedostatečně vykresluje danou
problematiku.

Bohužel ani v kapitolách týkajících se těhotenství ani v kapitolách o
rodičovství, i přesto, že autorka zdůrazňuje, že velká část diplomová práce se týkákomunikace, jsem nenalezla žádnou zmínku o té nejranější interakci (komunikaci)
Hutka-dítě, tj. interakce mezi matkou sluchově postiženou a dítětem ještě v době před
narozením dítěte. Touto problematikou se zabývají jak odborníci u nás tak
V zahraničí.

Praktická část diplomové práce vyhodnocuje dotazníkové šetření, kterým se
autorka pokoušela odlmlit možné komunikační problémy neslyšících matek v obdobítěhotenství. Tato část je velmi zajímavá a detailně zpracovaná.

Z formálního hlediska lze pozitivně hodnotit přehlednost a logičnost strukturycelé práce, která odpovídá standardnímpožadavkům na diplomovou práci.
Autorka předložené diplomové práce řeší aktuální, odborně i sociálně

naléhavou problematiku týkající se průběhu těhotenství ženy se sluchovým
postižením a rané péče o dítě zpohledu komunikačních možností. Prokazuje
schopnost pracovat s odbornou literaturou, formulovat problémy a hledat řešení. Přesuvedené připomínky předložena práce splňuje kritéria kladená na diplomové práce postránce obsahové i metodologické.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikacivýborně.
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