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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce pojednává o vzdělávání žáka s kochleárním implantátem v základní škole 

pro sluchově postižené. Konkrétně se tato bakalářská práce věnuje vzdělávání žáků ve škole 

pro sluchově postižené s auditivně-orálním přístupem výchovy a vzdělávání.  

Cílem  bakalářské  práce  je  zhodnocení  vlivu  auditivně-orálního  přístupu  na  rozvoj  mluvené 

řeči, na rozvoj aktivní slovní zásoby mluvené řeči a na rozvoj a úroveň porozumění mluvené 

řeči. 

V  teoretické  části  je  popsána  problematika  sluchových  vad,  problematika  kochleárního 

implantátu a kochleární implantace. V teoretické části jsou uvedeny možnosti různých 

vzdělávacích přístupů základních škol pro sluchově postižené v České republice, ve kterých 

se žák s kochleárním imlantátem může vzdělávat.  

Praktická  část  práce  popisuje  kvalitativní  výzkum  a  jeho  metody,  které  jsou  použity  v  této 

bakalářské  práci.  Konkrétně  je  zde  využita  metoda  průběžného  zúčastněného  pozorování  a 

metoda prezentace dat – kazuistiky a analýzy školních dokumentů. Jsou zde představeni dva 

konkrétní žáci s kochleárním implantátem na základní škole pro sluchově postižené s 

auditivně-orálním  přístupem  vzdělávání.  Tato  část  práce  zjišťuje,  jaký  vliv  má  auditivně-

orálním  přístup  na  rozvoj  mluvené  řeči,  na  rozvoj  aktivní  slovní  zásoby  mluvené  řeči  a  na 

rozvoj  a  úroveň  porozumění  mluvené  řeči  u  zkoumaných  dětí.  Výzkumná  část  práce  dále 

obsahuje polostrukturované rozhovory s rodiči žáků zpracované pomocí selektivního 

protokolu. 

V závěru práce jsou shrnuty veškeré získané poznatky a výsledky výzkumného šetření.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Auditivně-orální přístup, kochleární implantát, sluchové postižení, základní školy pro 

sluchově postižené.  

 

 

 

 

 

 

 



   5 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the education of a pupil with a cochlear implant in                     

a  primary  school  for  the  hearing  impaired.  Specifically,  this  bachelor  thesis  is  about  the 

education  of  pupils  in  a  school  for  the  hearing  impaired  with  an  auditory-oral  approach  to 

education. 

The target of the bachelor thesis is to evaluate the influence of auditory-oral approach   to the 

development of spoken speech and active vocabulary of spoken speech and to the 

development and level of comprehension of spoken speech. 

The theoretical part describes the issue of hearing impairment, the issue of cochlear implant 

and cochlear implantation. The theoretical part presents the possibilities of various 

educational approaches of primary schools for the hearing impaired in the Czech Republic, in 

which a pupil with a cochlear implant can be educated. 

The practical part of the thesis describes qualitative research and its methods that are used in 

this bachelor thesis. Specifically, the method of continuous participatory observation and the 

method of data presentation - case studies and analysis of school documents - is used here. 

There  are  two  specific  pupils  with  a  cochlear  implant  at  a  primary  school  for  the  hearing 

impaired with an auditory-oral approach to the education. This part of the work examines the 

influence  of  the  auditory-oral  approach  on  the  development  of  spoken  language,  on  the 

development of active vocabulary of spoken language and on the development and level of 

comprehension of spoken language in the examined children. The research part of the work 

also includes semi-structured interviews with parents of students processed using a selective 

protocol. 

The conclusion of the work summaries all the findings and results of the research 

investigation. 

 

KEYWORDS 

Auditory-oral approach, child cochlear implant, hearing impairment, primary schools for the 

hearing impaired.
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Úvod 

Bakalářská  práce  “Žák  s  kochleárním  implantátem  v  základní  škole  pro  sluchově  postižené”        

se  zabývá  dvěma  konkrétními  případy  dětí  s  kochleárním  implantátem,  které  se  vzdělávají            

v  základní  škole  pro  sluchově  postižené  s  auditivně-orálním  přístupem  výchovy  a  vzdělávání. 

Motivací  pro  zvolení  daného  tématu  byla  přímá  práce  s  těmito  dětmi  v  základní  škole  pro 

sluchově postižené s auditivně-orálním přístupem výchovy a vzdělávání.  

Hlavním  cílem  bakalářské  práce  je  zjištění  a  zhodnocení  vlivu  auditivně-orálního  přístupu  na 

rozvoj jazykových schopností žáků s kochleárním implantátem. Konkrétně se cíl práce zaměřuje 

na  rozvoj  mluvené  řeči,  rozvoj  aktivní  slovní  zásoby  mluvené  řeči  a  na  rozvoj  a  úroveň 

porozumění mluvené řeči. Dalším cílem je přiblížit specifickou problematiku kochleární 

implantace, především specifikovat faktory, které mají vliv na úspěšnost implantace, a které tak 

ovlivňují i budoucí výběr základního vzdělávání.  

Bakalářská  ráce  je  členěna  do  několika  navazujících  kapitol.  Úvodní  kapitola  je  zaměřena 

specifikaci sluchového postižení, následuje popis kochleárního implantátu a kochleární 

implantace. Další část kapitoly se zabývá faktory, které mohou mít vliv na úspěšnost implantace, 

a  které  tak  ovlivňují  i  výběr  vzdělávání.  Následující  kapitola  se  věnuje  přidruženým  vadám           

a poruchám, které mohou významně ovlivňovat vzdělávání žáků a jejich školní úspěšnost. 

Další kapitola popisuje možnosti vzdělávání na základních školách v České republice, ve kterých 

se  dítě  s  kochleárním  implantátem  může  vzdělávat.  Podrobněji  se  tato  část  věnuje  základním 

školám pro sluchově postižené, především potom základní škole pro sluchově postižené                

s auditivně-orálním přístupem výchovy a vzdělávání. 

Empirická  část  práce  se  zaměřuje  na  metodologii  výzkumného  šetření.  Je  zde  popsán  cíl 

výzkumu  a  základní  výzkumné  otázky.  V  této  části  práce  je  vysvětlena  metoda  kvalitativního 

výzkumu, včetně výzkumných metod, které kvalitativní výzkum využívá a které byly aplikovány 

v  této  bakalářské  práci.  Konkrétně  se  jedná  o  získávání  dat  a  informací  pomocí  průběžného 

zúčastněného  pozorování,  analýzou  školních  i  zdravotních  dokumentů.  Výsledkem  této  části 

výzkumu  jsou    kazuistiky  dvou  žáků.  Na  konci  těchto  kazitik  je  krátké  shrnutí.  Součástí 

výzkumné  práce  je  také  polostrukturovaný  rozhovor  s  rodiči  žáků  z  kazuistik.  Tyto  rozhovory 

byly zpracována pomocí selektivního protokolu a zobrazeny pomocí tabulek. Na konci této části 
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práce je shrnutí.  

Poslední  kapitolou  této  práce  je  shrnutí  výsledků  a  závěr  práce,  ve  které  jsou  shrnuty  veškeré 

získané poznatky a výsledky výzkumného šetření.  
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1 Uvedení do problematiky sluchového postižení 

„Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí”  

            Helen Keller, světoznámá hluchoslepá spisovatelka (Slowík, 2007, s. 73 ) 

 

Sluch a zrak jsou smysly, které jsou nezastupitelné v přirozeném vývoji člověka. Ztrátou sluchu 

člověk přichází až o 60% informací z okolí (Slowík, 2016). Lidé se sluchovým postižením mají 

rozvinuté  mnohé  kompenzační  mechanismy,  přesto  jim  sluchový  handikep  způsobuje  mnoho 

komplikací a bariér. Nedostatečné vnímání zvukových podnětů způsobuje narušení vývoje 

mluvené řeči a omezuje schopnost člověka porozumět ostatním. Tyto schopnosti jsou nezbytné 

pro mezilidskou komunikaci a jejich narušení způsobuje vznik komunikační bariéry a omezení 

rozvoje sociálních vztahů. Ztráta sluchu způsobuje významný deficit i v orientačních 

schopnostech člověka. Zrakové informace z prostředí člověk se sluchovým postižením nemůže 

doplnit a propojit s informacemi sluchovými, orientace v prostoru je tak omezena pouze na oblast 

šíře zorného pole (Slowík, 2016). 

Šedivá popisuje vliv sluchových vad na rozvoj dítěte z pohledu psychologa: „Nedostatek vnímání 

a pochopení zvuků z okolí vede k ovlivnění rozvoje dítěte zejména v oblasti verbální inteligence, 

rozvoje  řeči  a  v  oblasti  psychosociální.”  (Šedivá,  2006,  s.  10).  „Verbální  oblast  je  opožděná        

v oblasti informační, v oblasti chápání slovně logických vztahů i v chápání slovně 

charakterizovaných sociálních situacích.” (Šedivá, 2006, s.10).  

 

„Osoby se sluchovým postižením tvoří velmi heterogenní skupinu.” (Hádková, 2016, s. 24) Patří 

sem lidé s částečnými ztrátami sluchu, lidé nedoslýchaví, lidé ohluchlí prelingválně                       

i postlingválně, lidé trpící tinitem, starší osoby s presbyakuzií aj. Pro orientaci v dané 

problematice  je  důležité  jasné  vymezení  termínů  porucha  sluchu  a  vada  sluchu.  Porucha 

sluchu  se  projevuje  nedoslýchavostí,  je  dočasná  nebo  je  reparabilní,  vada  sluchu  je  trvalým 

stavem,  který  se  léčbou  nezlepšuje,  naopak  se  může  zhoršovat.  (Hádková,  2016,  s.  24,  srov. 

Škodová, Jedlička, 2007). Vady sluchu jsou dále klasifikovány z různých hledisek - podle místa 

vzniku postižení, podle příčiny vzniku postižení, dle doby vzniku a podle stupně postižení, zda 

se  jedná  o  sluchovou  vadu  jednostrannou  či  obostrannou.  (Hádková,  2016,  s.  24,  srov. 

Škodová, Jedlička, 2007, s. 451, srov. Horáková, 2011, s. 18).  
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Klasifikace a etiologie sluchových vad podle:  

I. Místa vzniku postižení  

Klasifikace podle místa postižení sluchového orgánu je nezbytná pro stanovení nejoptimálnějšího 

způsobu léčby, vhodné volby kompenzačních pomůcek a nastavení vhodné rehabilitace (Langer, 

Kučera, 2012, s. 28). 

 

a) Periferní nedoslýchavost nebo hluchota 

Převodní, konduktivní 

Převodní vady představují kvantitativní postižením sluchu. Jsou způsobeny narušením přenosu 

mechanické energie v zevním nebo středním uchu po oválné okénko včetně. Sluchové buňky jsou 

v  pořádku,  nedochází  ale  k  jejich  stimulaci,  protože  vedení  zvuku  z  vnějšího  zvukovodu  do 

středního  ucha  je  přerušeno  překážkou  (Horáková,  2011).  Příčinou  převodní  vady  může  být 

atrézie (nevyvinutí) zevního zvukovodu, malformace či destrukce středoušních kůstek, mazová 

zátka tzv. cerumen, nebo cizí těleso ve zvukovodu (Škodová, Jedlička, 2007). Převodní vadu také 

může způsobit zánět zvukovodu a bubínku, akutní nebo chronický zánět středního ucha 

(Hádková,  2016).  Dle  Langera  (2017,  s.  28)  se  maximální  ztráta  sluchu  u  převodních  vad 

pohybuje  v  rozmezí  40  –  60  dB.  Percepční  vady  lze  zpravidla  dobře  korigovat  sluchadly.             

V  současné  době  ji  lze  také  operativně  řešit  a  její  dopad  tak  zmírnit  nebo  i  zcela  odstranit 

(Langer, 2017, s. 28).  

 

Percepční, senzorineurální 

Percepční  vady  představují  kvalitativní  postižení  sluchu.  Vznikají  postižením  vnitřního  ucha, 

sluchových  buněk  nebo  sluchové  dráhy  (Horáková,  2011,  s.  18).  Lavička  a  Šlapák  percepční 

vady sluchu rozdělují na kochleární a retrokochleární (2002, s. 275, in Horáková 2011). 

Kochleární  vady  jsou  způsobeny  narušením  přeměny  zvuku  v  elektrický  signál  ve  vnitřním 

uchu, kde je poškozena kochlea (hlemýžď) (Horáková, 2011, s. 18). Dle Hádkové (2016) mezi 

nejčastější  kochleární  vady  patří  presbyakuzie,  socioakúzie,  Ménierova  choroba  nebo  toxické 

poškození vnitřního ucha (Škodová, Jedlička, 2007). Vady retrokochleární vznikají poškozením 

sluchového nervu a jeho jader. K těmto poškozením dochází vlivem zánětů, poranění či 

nádorových  onemocnění  (Hádková  2016).  Percepční  vady  se  projevují  narušeným  vnímáním 

intezity zvuků a v rozlišování tónů, zkreslení zvuku nebo i změnou rozsahu zvuku. Dochází tak 
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ke zkreslení sluchového vjemu, což způsobuje neporozumění řeči. Percepční vady jsou obvykle 

nevratné a mohou způsobit úplnou ztrátu sluchu (Langer, 2017).  

Smíšená (mixta) 

Jak z názvu vyplývá, jedná se o vady, které jsou kombinací různého stupně a různého zastoupení 

vady převodní a percepční (Herdová, 2004 in Horáková, 2011).  

 

b) Centrální nedoslýchavost nebo hluchota 

 Postihuje  korový  a  podkorový  systém  sluchového  ústrojí.  Jejich  vlivem  dochází  k  chybnému 

zpracování zvukového signálu v mozku (Horáková, 2011).  

 

II. Příčiny sluchového postižení 

 

     Tab. č. 1. – Členění příčin hluchoty (Kabelka, 2006 in Hádková, 2016, s. 35) 

 

 

     

   Příčiny hluchoty 

 

 

Prenatálně 

 

     

    Hereditální porucha 
Infekční  onemocnění  v  těhotenství  (rubeola,  cytomegalovirus,  herpes,  viry, 
toxoplazmóza, syfilis) 
Kraniofaciální malformace 

   Chromosomální aberace 
Nejasné syndromy 
 

 

Perinatálně 

 

    
    Nižší porodní váha než 1500g 

Porod před 33. týdnem těhotenství 
Apgar skóre pod 5 
Neurologické postižení 
Více než 4 hodiny mechanické ventilace 
Hyperbilirubinemie vyžadující transfúzi 
 

 

Postnatálně 

     
    Infekce – meningitis, parotitis, rubeola 

Trauma 
Ototoxické léky, látky 
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III. Období vzniku postižení 

Podle období vzniku jsou rozlišovány vady sluchu na vrozené a získané: 

a) Vrozené vady vady sluchu 

Horáková  (2012)  vrozené  vady  sluchu  dělí  na  geneticky  podmíněné  sluchové  vady  a  na  

kongenitálně získané sluchové vady.  

Geneticky podmíněné sluchové vady mohou být izolované – nesyndromatické, či syndromové, 

kdy se sluchové vady pojí s některými syndromy například s Uscherovým syndromem 1 . 

(Horáková, 2012)  

Kongenitálně získané sluchové vady jsou dle Horákové rozděleny na vady vzniklé prenatálně, 

jejichž etiologie je spjata s negativními vlivy v těhotensví a na vady sluchu vzniklé perinatálně, 

tedy v průběhu porodu. (Horáková, 2012) 

 

b) Získané vady sluchu 

Škodová a Jedlička (2007) uvádějí, že vady sluchu vznikají i v době postnatální, jedná se o vady 

získané. Ty jsou dále děleny na prelingvální a postlingvální.  

Prelingvální vady sluchu vznikají perinatálně nebo před zahájením vývoje a fixace řeči, tj. do 

6. roku života dítěte (Horáková, 2012). 

Postlingvální  sluchové  vady  vznikají  po  6  roce  a  to  kdykoliv  v  průběhu  života  (Škodová, 

Jedlička, 2007). 

 

IV. Stupeň sluchového postižení 

Stupeň  sluchového  postižení  udává  informaci  o  jeho  rozsahu.  Stav  sluchu  je  posuzován  podle 

jeho  ztráty  v  decibelech.  Ztráty  se  počítají  z  audiogramu  (Hádková,  2016).  Dle  těchto  hodnot 

odborníci určují vhodnou korekci sluchové vady. U lehkého postižení sluchu dochází k obtížím   

v hluku, při poslechu televize či je-li konverzace s více osobami. U středně těžkého až těžkého 

postižení sluchu je vhodou korekcí sluchadlo, přičemž u těžkého postižení je třeba i odezírání. 

Plnou hluchotu již sluchadlem korigovat nelze a vhodnou korekcí je kochleární nebo kmenová 

implantace (Škodová, Jedlička, 2007).  

Světová zdravotnická organizace World Health Organizacion (WHO) vydala v roce 2005 

klasifikaci stupňů sluchového postižení, viz tabulka.  

1 Uscherův syndrom způsobuje souběžné postižení zraku a sluchu.  
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Klasifikace stupňů sluchového postižení podle WHO 

Stupeň 

Odpovídající audiometrická 

hodnota ISO Název kategorie 

0 0 – 25dB Normální sluch 

1 26 – 40 dB Lehké postižení sluchu 

2 41 – 60 dB Středně těžké postižení sluchu 

3 61 – 80 dB Těžké postižení sluchu 

4 81 – více dB Velmi závažné postižení sluchu včetně hluchoty 

    Tab. č. 2. -  Klasifikace stupňů sluchových vad podle stupně postižení podle WHO  

    World Health Organisation Grades of Hearing Impairement, [cit. 2020-07-12] 

 

1.1 Kochleární implantát  

 

Mnoho  let  se  odborníci  snažili  obnovit  sluch  u  lidí,  kterým  k porozumění  řeči  nepomohlo  ani 

nejvýkonější sluchadlo. Výsledkem jejich dlouhodobého výzkumu, spolupráce a snahy je 

kochleární  implantát,  který  neslyšícím  umožňuje  opět  vnímat  zvukové  podněty.  „Kochleární 

(nitroušní) implantát je elektronická funkční smyslová náhrada, která neslyšícím přenáší 

sluchové  vjemy  přímou  elektrickou  stimulací  (drážděním)  sluchového  nervu  uvnitř  hlemýždě 

vnitřního  ucha.“  (Holmanová,  2002,  s.59).  Kochleární  implantát  obchází  poškozené  vláskové 

buňky  a  zajištuje  převod  transformací  zvukového  signálu  na  elektrické  impulzy.  Kochleární 

implantáty analyzují zvuk získaný mikrofonem a přetvářejí ho na sled elektrických impulzů, které 

stimulují vlákna sluchového nervu  (Tichý 2009 in Hádková 2012).  

Kochleární  implantát  jako  první  kompenzační  náhrada  umožňuje  obnovit  jeden  z  lidských 

smyslů.  Prelingválně  neslyšícím  dětem  zajišťuje  vývoj  sluchu  a  rozvoj  mluvené  řeči,  dětem          

a dospělým ohluchlým postlingválně navrací sluchovou percepci. V České republice                    

se s programem kochleárních implantací začalo v roce 1993 (Hádková, 2012). 

Popis kochleárního implantátu Nucleus  

Hádková (2012) popisuje kochleární implantát Nucleus následovně. Kochleární implantát 

Nucleus se skládá ze dvou částí - z komponentů vnějších a vnitřních. 

Vnější část implantátu se skládá z mikrofonu, zvukového procesoru a vysílací cívky. 

(Hádková,  2012).  Horáková  dále  uvádí,  že  mikrofon  slouží  k  zachytávání  zvukových  vln            
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z vnějšího prostředí. U většiny implantátů je součástí zvukového procesoru a je umístěn v jeho 

horní  části.  Zvukový  procesor  (Obr.1  viz  č.1)    je  umístěn  v  závěsném  sluchadle  za  boltcem 

ucha. Procesor zvuky analyzuje a digitálně je převádí na kódované elektrické signály, které jsou 

přenášeny do vysílací cívky. Vysílací cívka (Obr.1 viz č.2)  umístěna za boltcem ucha a přenáší 

informace do vnitřní části implantátu. (Horáková, 2012). 

Hádková blíže specifikuje také vnitřní části kochleárního implantátu, které se skládájí                 

z přijímače, svazku 22 stimulačních elektrod a 2 referenčních elektrod.                        

Přijímač  –  stimulátor  je  o  výkonný  miniaturní  počítač.  Stimulátor  je  uložen  ve  skalní  kosti. 

Jemný  svazek  22  stimulačních  aktivních  elektrod  (Obr.1  viz  č.3)    je  zaveden  do  hlemýždě 

(Obr.1 viz č.4). 2 referenční elektrody umožňují rozšířit stimulaci sluchových vláken                  

v hlemýždi a aplikaci různých možností strategie kódování a zpracování řeči. Jedna elektroda je 

uložena pod temporálnícm svalem, druhá je na pouzdru implantátu. (Hádková, 2012, s.77) 

 

Znázornění umístění jednotlivých částí kochleárního implantátu 

 

          
 

 
                                Obr.1 Kochleární implantát firmy Cochlear Nucleus - upraveno 

Kochleární implantáty, 1999 
 

 

1. Zvukový procesor 

2. Vysílací cívka 

3. Přijímač a z něj vycházející 

svazek 22 elektrod, který je 

umístěn v hlemýždi  

4. Sluchová nervová vlákna   
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Vnější (viditelné) části kochleárního implantátu Cochlear Nucleus 5 
 

                                                       

Obr. 2 Kochleární implantát firmy Cochlear Nucleus 5  

Nucleus-5, Copyright © 2017 
 

 
Fungování kochleárního implantátu 

Princip  na  kterém  kochleární  implantát  funguje  vysvětluje  Hádková  (2012)  následovně. 

Směrový mikrofon zachycuje zvukové signály, které jsou tenkým kabelem vedeny                    

do zvukového procesoru. Zvukový procesor zvuk filtruje, analyzuje a digitalizuje                    

do zakódovaných signálů. Poté je zpracovaný signál veden ze zvukového procesoru do vysílací 

cívky,  která  je  umístěna  za  uchem  uživatele.  Vysílací  cívka  pomocí  elektoakustických  vln 

přenáší  signál  do  vnitřní  části  kochleárního  implantátu:  „Tam  je  informace  dekódována           

a přeposlána do stimulačních elektrod umístěných uvnitř hlemýždě, jednotlivé elektrody              

v hlemýždi stimulují zachovalá  vlákna sluchového  nervu.” (Hádková,  2016,  s.  77)   Sluchový 

nerv,  který  je  podrážděný  elektrickými  impulsy,  vede  takto  zpracovanou  finální  informaci  do 

vyšších sluchových drah, kterými pokračuje do sluchových center v mozku, které ji rozpoznají 

jako zvuk. (Hádková, 2016). 

 

1.2 Faktory mající vliv na přínos kochleárního implantátu 

 

Přes veškeré výhody kochleární implantace může být přínos kochleárního implantátu pro 

jednotlivé  uživatele  velmi  rozdílný  (Škodová,  Jedlička,  2007).  Odborná  literatura  se  věnuje 

důvodům,  proč  některým  uživatelům  kochleární  implantát  přináší  zisk  a  jiní  jej  využívájí  jen 

relativně  málo  (Hádková,  2016,  s.  60,  srov.  Škodová,  Jedlička,  2007,  s.  487).  Z  prokázaných 
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studií vyplývá, že plné využití kocheárního implantátu je dáno mnoha faktory. Faktory uvedené  

v  této  část  práce  vycházejí  z  odborné  literatury  Hádkové  (2012),  Holmanové  (2003)  Škodové          

a Jedličky (2007) a Vymlátilové (2003).  

 Zásadními faktory pro úspěšnou implantaci se opakovaně prokázaly: 

!  Věk, ve kterém vznikla hluchota.  

!  Zda je ztráta sluchu prelingvální nebo postlingvální. S těmito dvěma body úzce souvisí 

sluchová  zkušenost  a  stupeň  rozvoje  řeči.  Pokud  dítě  po  určitý  čas  slyšelo,  má  to 

významně pozitivní vliv na poimplantační rehabilitaci a na její výsledky. 

!  Věk, kdy byla sluchová vada diagnostikována, kdy dítě dostalo poprvé sluchadla a kdy 

byla zahájena rehabilitace.  

!  Doba  trvání  hluchoty  je  období,  které  vymezuje  centrum  kochleárních  implantací  (dále 

jen CKID). Je tím považována doba od ztráty sluchu do implantace.    

!  Věk při kochleární implantaci.  

Tyto  faktory  jsou  prvořadé  proto,  že  včasné  obnovení  sluchových  vjemů  předchází  senzorické 

deprivaci  a  ztrátě  plasticity  mozku,  které  mají  na  rozvoj  sluchu  a  mluvené  řeči  zásadní  vliv. 

Zároveň je plně využito fyziologické období vývoje řeči k poimplantační rehabilitaci. (Hádková, 

2016,  srov.  Holmanová,  2002)  Dle  dlouhodobých  zkušeností  Holmanové  (2003),  čím  dříve  je 

dítě  implantováno  „Tím  přirozenější  je  proces  rozvoje  sluchové  percepce,  tím  jednodušší  je 

rozvoj  řeči  a  artikulace,  a  tím  rychleji  se  zpravidla  dostane  na  úroveň  slyšících  vrstevníků.” 

(Holmanová in Hádková, 2012, s. 61) 

„Včasná  implantace  však  sama  o  sobě  není  dostatečnou  zárukou  úspěchu.  I  uvnitř  skupiny 

nejmenších implantovaných dětí existují signifikantní rozdíly ve schopnosti využít implantát, které 

jsou  nezávislé  na  věku  v  době  implantace,  ale  závisí  na  psychických  charakteristikách  daného 

jedince.” (Vymlátilová, 2003, s. 484). 

 

Další faktory, mající zásadní vliv na výsledek implantace, vycházejí z etiologie sluchových vad. 

Patří  sem  příčiny  sluchového  postižení,  typ  sluchové  vady  (převodní,  percepční,  smíšená)      

a stupeň sluchové vady. (Hádková, 2016, s. 63). 

Jako  zásadní  faktor  je  dále  považován  počet  zachovalých  vláken  sluchového  nervu.  Podle 

Hákové  platí,  že:  “Čím více vláken sluchového nervu má dítě zachováno, tím lepší je výsledek 

kochleární implantace.” (Hádková, 2016, s. 63). 
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Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících využití kochleárního implantátu jsou dle 

Vymlátilové  (2002)  kognitivní  schopnosti.  Děti  s  vyšší  inteligencí  se  snadněji  učí,  získané 

informace  a  zkušenosti  umí  lépe  aplikovat  a  jsou  schopné  kompenzovat  i  případná  omezení 

implantátu.  (Vymlátilová,  2002).  Dále  Vymlátilová  uvádí,  že  dokonaleji  využívají  kochleární 

implantát  děti  s  jazykovým  nadáním.  Nejsilnějším  ukazatelem  úspěšnosti  nebo  neúspěšnosti 

implantace je proto nadání pro řeč a jazyk. Odhaduje se, že má několik dílčích složek jako je 

třeba verbální paměť, smysl pro rytmus, hudební nadání, fonematický sluch, artikulační 

obratnost, které se významně podílí na tom,  jak dítě kochleární imlantát využije.  

Na výsledcích imlantace má významný podíl celkový zdravotní stav dítěte. Některé diagnozy 

lze zjistit až v pozdějším věku, například vývojová dysfázie nebo syndrom ADHD/ADD. Rozvoj 

komunikačních schopností u dětí s těmito vadami je potom pomalý, často problematický a má 

negativní  dopad  na  využití  kochlerárního  implantátu.  (Šedivá,  2010).  Dále  se  v  kombinaci  se 

sluchovým  postižením  přidružují  i  další  postižení,  jako  například  postižení  zrakové,  mentální, 

DMO,  autismus  a  další  možná  souběžná  postižení.  Této  problematice  se  podrobněji  věnuje 

následující kapitola. 

Na  přínos  implantace  má  významný  vliv  rodinné  prostředí  a  kvalita  spolupráce  rodičů  při 

rehabilitaci. (Holmanová, 2002) 

 

1.3 Vliv  vývojových,  specifických  a  dalších  přidružených  vad  a  poruch  na 

využití kochleárního implantátu 

 

Šedivá  (2010)  se  zaměřuje  na  vysvětlení  této  problematiky.  Uvádí,  že  se  u  dětí  s  kochleárním 

implantátem,  tak  jako  u  ostatních  dětí,  projevují  různé  poruchy  učení,  vady  řeči,  syndromy 

ADHD a ADD a další přidružené poruchy, včetně jejich vzájemných kombinací (např. vývojové 

vady  řeči,  mutismus,  autismus,  mentální  retardace,  specifické  poruchy  školních  dovedností           

a  chování,  citová  a  podnětnová  deprivace  aj.).  Tyto  vady  mohou  rozvoj  sluchového  vnímání, 

mluvené  řeči  a  komunikace  po  implantaci  výrazně  znesnadňovat  a  v  některých  případech  až 

znemožnňovat. Dle Šedivé (2010) úpěšnost implantace tyto přidružené porouchy a vady 

podstatně komplikují. 

Vzhledem k tomu, že specifické, vývojové a další vady významně ovlivňují vzdělávání žáků     

a jejich školní úspěšnost, jsou dále ty které mají nejzásadnější vliv detailněji popsány.  
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Syndrom ADD a ADHD 

Sydromy ADD (porucha pozornosti) a ADHD (hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti) se   

u sluchově postižených dětí vyskytují poměrně často. Podle Šedivé (2010) jsou hlavními projevy 

těchto  syndromů  narušení  kognitivních  funkcí  a  percepce.  Podle  Zelinkové  (2003)  se  jedná         

o vývojové poruchy, pro které je charakteristická nedostatečná úroveň pozornosti, hyperaktivita  

a impulzivnost vhledem k věku postiženého.  

Deficit pozornosti se projevuje krátkými intervaly soustředění se na jednu věc a nedostatečnou 

reflexí času.  

Impulzivnost je charakterizována rychlými a neadekvátními reakcemi, nedostatečným 

porozuměním vlastních emocí, častými afekty a sociální maladaptací, často také nižším 

sebehodnocením a vztahovačností.  

Hyperaktivita  se  projevuje  neúčelnými,  nadbytečnými  pohyby  (lidé  s  touto  poruchou  si  často 

hrají s věcmi a pohybují se bez ohledu na okolí a situaci) a zvýšeným zvukovými projevy (jak 

hlasitostí, tak množstvím) lidé s ADHD svoji činnost často doprovázejí zvuky popřípadě ji různě 

komentují. 

Podle Šedivé (2010) je u většiny dětí se sluchovým postiženým možné některý z těchto 

symptomů  pozorovat.  Závažné  formy  ADHD  se  podle  Šedivé  (2010)  objevují  u  dětí,  jejichž 

rodiče jsou slyšící. Etiologie ADHD je totiž často shodná s etiologií sluchové vady.  

V  některých  případech  se  syndromem  ADD/ADHD  objevují  i  další  poruchy,  jako  poruchy 

školních dovedností či vývojové vady řeči. 

 

Vývojové vady řeči 

Klenková  (2006)  uvádí,  že  vývoj  řeči:  „Neprobíhá  jako  samostatný  proces,  ale  je  ovlivňován 

vývojem  senzorického  vnímání,  motoriky,  myšlení  a  také  jeho  socializací.”  (Klenková,  2006,       

s. 63).  

Lechta (2003) definuje narušený vývoj řeči jako: „Strukturní a systémové narušení jedné nebo 

většího počtu, příp. i všech oblastí vývoje řeči (osvojování mateřského jazyka) vzhledem               

k chronologickému věku dítěte. Deficity se pak mohou projevovat v rovině morfologicko-

syntaktické,  lexikálně-sémantické,  foneticko-fonologické  a  pragmatické“  (Lechta,  2003,  s.  61).  

Přičemž foneticko-fonologická rovina je zvuková oblast řeči, u lexikálně-sémantické roviny se 

jedná o stránku obsahovou, morfologicko-syntaktická rovina je gramatická stránka řeči a rovina 
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pragmatická je považována za rovinu sociálního uplatnění komunikačních schopností 

(Klenková, Bočková, Bytešniková, 2012). 

Narušený  vývoj  řeči  ovlivňuje  psychický  vývoj  dítěte,  ovlivňuje  formování  osobnosti  dítěte         

v sociálním kontextu (škola, rodina, přátelé), jeho zájmy a trávení volného času i jeho budoucí 

profesní orientaci. Mikulajová a Rafajdusová (1993) uvádějí, že u 40–75% dětí je narušený vývoj 

řeči primárním ukazatelem neúspěchu ve škole a má přímý vliv na výskyt specifických poruch 

učení.  

Podle Šedivé (2010) se vývojové vady řeči vyskytují dětí se sluchovým postiženým celkem často. 

Důvody mohou etiologicky souviset se vznikem sluchové vady.  

Specifikum představují stavy, kdy sluchová vada vznikla jako následek meningitidy.                    

V  případech,  kdy  k  meningitidě  a  ztrátu  sluchu  došlo  na  konci  prelingválního  období  nebo 

počátkem postlingválního období, dochází ke ztrátě již rozvinuté řeči. Při následné rehabilitaci, je 

nutné  budovat  řeč  od  počátku.  Rehabilitace  bývá  velmi  náročná  a  často  velice  problematická. 

Podle  Hádkové:  „Mnohdy  ani  časné  přidělení  kochleárního  implantátu  nevrátí  řeč  dítěte  před 

nemocí a její rozvoj pokračuje pomalu.” (Hádková, 2012, s. 229).  

 

Opožděný vývoj řeči 

Podle  Dlouhé  a  Černého  (2012)  je  opožděný  vývoj  řeči  symptomem,  nikoliv  samostatnou 

diagnózou. Opožděný vývoj řeči může být dominujícím příznakem klinického obrazu konkrétní 

diagnózy  nebo  součástí  dalších  příznaků.  Z  důvodu  různorodé  etiologie  je  terapie  opožděného 

vývoje  řeči  specifická  a  individuální.  Jednou  z  nejčastějších  příčin  je  dle  Dlouhé  a  Černého 

(2012) nedonošenost dětí.  

Opožděný vývoj řeči se projevuje především ve foneticko-fonologické rovině, v syntaxi               

a  v  sémantice.  To  znamená,  že  postihuje  zvukovou  skladbu  hlásek,  řazení  hlásek  do  slabik            

a následně do slov. Ovlivňuje stavbu, gramatickou strukturu a obsah vět.  

 Opožděný vývoj řeči je jeden z nejtypičtějších příznaků vývojové dysfázie. 

 

Vývojová dysfázie 

„Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností 

komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené.” (Škodová, Jedlička, 2007, s. 110) 

Vývojová dysfázie je porucha vývoje řeči s výrazně narušenou schopností sluchového 

rozlišování, vnímání a rozumění řeči. Je způsobena narušením percepce řeči různé           
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závažnosti  –  různého  stupně.  Projevuje  se  rozličnými  formy  postižení  jazykových  struktur 

(tj.narušená  schopnost  stavby  slov,  vět,  časté  agramatismy,  aj.).  Postižena  může  být  jakákoliv 

složka verbálního procesu - motorická, senzorická, kombinace obou.  

Dělení  vývojové  dysfázie  není  vždy  jednotné.  Nejčastější  je  uváděno  dělení  dle  Mezinárodní 

klasifikace nemocí (dále MKN), toto dělení uvádí například Škodová a Jedlička (2007). 

 

Dysfázie dělení dle MKN podle Škodové a Jedličky (2007) 

!  Senzorická – percepční, receptivní 

Projevuje  se  poruchou  vnímání,  paměti  a  rozumění  řeči.  Dítě  slyší,  ale  nedokáže  správně  

diferenciovat zvuky, zvuk tak nepřináší informaci. Porušena jsou sluchová centra řeči. 

!  Motorická – expresivní 

U motorické formy dysfázie je narušena motorika řeči. Dítě nedokáže hlásku správně vyslovit. 

!  Smíšená 

U kombinované formy jsou porušeny obě složky řeči. Je narušeno vnímání řeči i její produkce.  

Mezi  hlavní  příznaky  vývojové  dysfázie  patří  nejen  narušené  sluchové  vnímání,  ale  i  vnímání 

zrakové. 

Porucha sluchového vnímání 

Projevuje  se  narušením  sluchové  analýzy  a  syntézy,  fonematického  sluchu  a  nedostatečnou 

akusticko-verbální  pamětí.  Dochází  tak  ke  špatné  reprodukci  řeči.  K  narušení  melodie,  rytmu           

a dynamiky řeči. 

Porucha zrakového vnímání 

Projevuje se narušenou pravolevou orientací, špatným rozlišováním figur oproti pozadí, a tvarů     

a nedostatečnou vizuální pamětí. Narušena také bývá jemná i hrubá motorika, včetně 

orofaciálních svalů.  

 

Specifické poruchy učení 

Vývojové poruchy, jimiž jsou dysortografie, dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie apod., se               

u sluchově postižených dětí slyšících rodičů objevují poměrně často a jejich etiologie opět může 

mít souvislost s etiologií sluchové vady. Příčiny vývojových poruch jsou však i genetické a dítě 

je  může  zdědit.  Diagnostika  je  velice  nesnadná,  protože  testovací  sady  jsou  určené  pro  slyšící 

populaci.  Obtíže  v  mluvené  řeči  se  přenášejí  dále  do  čtení  a  psaní  a  obtíže  se  dále  prohlubují 

(Škodová, Jedlička, 2003)  
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2 Možnosti vzdělávání žáků s kochleárním implantátem 

 

Vzdělávání  dětí  s  kochleárním  implantátem  (dále  CI2)  je  ovlivněno  mnoha  faktory.  Hádková 

pohled na tuto problematiku uvádí náledovně: „V prvních letech programu kochleárních 

implantací se primárně zjišťoval přínos kochleárního implantátu na sluchové vnímání, především 

na  schopnosti  uživatele  CI  porozumět  mluvené  řeči.  V  současné  době  se  sledují  a  posuzují 

komunikační  kompetence,  se  kterými  úzce  souvisejí  studijní  výsledky  a  tím  možnost  inkluze  do 

škol hlavního vzdělávacího proudu.” (Hádková 2012, s. 60) 

 

Šedivá  (2010) považuje nástup dítěte do školy za významný životním mezník. Podmínkou pro 

vstup dítěte do základní školy je dosažení školní zralosti a náležitého úrovně socializace. Dítě by 

také  mělo  být  schopné  respektovat  učité  společenské  normy  chování.  Pro  děti  se  sluchovým 

postižením,  vzhledem  k  jejich  handikepu  v  komunikaci  a  obtížím  v  sociálním  začleňování,  je 

splnění těchto kritérií nelehkým úkolem. (Šedivá, 2010) 

Dětští uživatelé CI v ČR bývají zařazeni do základních škol hlavního vzdělávacího proudu a nebo 

do základních škol pro sluchově postižené. Ve výjimečných případech jsou děti s CI                     

a se souběžným postižením více vadami zařazovány do škol určených pro žáky s kombinovaným 

postižením. (Hádková 2012) 

Důvody k zařazení dítěte s CI do určitého typu školy jsou individuální a nelze je proto přesně 

definovat.  Vliv  na  zařazení  dítěte  s  CI  do  určité  školy  mají  dle  Vymlátilové  (2005)  vliv 

kognitivní schopnosti dítěte, délka trvání hluchoty, věk při kochleární implantaci, délka 

pravidelnost a pokroky v rehabilitaci, dosažená úroveň sluchové percepce, produkce                           

a srozumitelnost řeči, syndrom ADHD  a  ADD a jiná souběžná postižení více vadami, rodinné 

prostředí a místo bydliště. (Vymlátilová a kol., 2005). 

Všechny možnosti vzdělávání je třeba vždy důkladně posoudit a individuálně vyhodnotit.    

Mělo-li by být pro dítě s CI vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu přílišnou zatěží z důvodu 

nepochopení  mnohých  situací,  pokynů  a  výkladu  učitele  či  neporozumění  čteného  textu,  je 

vhodnější zařadit dítě do školy pro sluchově postižené.  

2 CI = Cochlear Implant - Kochleární implantát 
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2.1 Základní školy hlavního vzdělávacího proudu – inkluzivní vzdělávání žáka        

s kochleárním implantátem   

 

Zařazení  dítěte  s  CI  do  školy  hlavního  vzdělávacího  proudu  je  logickým  krokem.  Je  to  jeden         

z cílů, kterého se celý tým centra kochleárních implantací u dětí (dále CKID) 3, rodiče a blízcí 

dítěte s CI snaží dosáhnout. Je-li to možné a pro dítě vhodné, mělo by mu být vzdělání v hlavním 

vzdělávacím proudu umožněno. Dle doložených výzkumů Hádkové (2012) je inkluzivní 

vzdělávání  dětí  s  kochleárním  implantátem  ve  školách  hlavního  vzdělávacího  proudu  stále 

častější. (Hádková, 2012). 

Dle Vymlátilové (2003) jsou školy hlavního vzdělávacího proudu pro děti se sluchovým 

postižením  považovány  za  náročnější,  než-li  školy  pro  sluchově  postižené,  ale  zajišťují  dětem 

více sociálních zkušeností, dovedností a lépe je připraví na soužití s intaktní populací.  

(Vymlátilová, 2003). 

Dle  současně  platné  legislativy  a  úmluvy  o  právech  osob  se  zdravotním  postižením,  má  na 

inkluzivní vzdělávání právo každé dítě. Na základě výše uvedených informací, a zajisté i díky 

pozitivnímu trendu a díky změnám ve společnosti, se počty dětí s CI ve prospěch škol hlavního 

vzdělávacího proudu mění. Podle dlouhodobého výzkumu Hádkové (2012) se počet žáků s CI v 

běžných základních školách od roku 2005 do roku 2010 zvýšil o 3% (Hádková, 2012, s.128, Graf 

35).  

Dle výzkumu Hádkové (2012) rodiče dětí s CI většinou upřednostňují základní školu hlavního 

vzdělávacího proudu před školou pro sluchově postižené. Rodiče očekávají, že tento typ školy 

připraví  jejich  dítě  na  život  ve  většinové  slyšící  společnosti  lépe,  než-li  škola  pro  sluchově 

postižené.  Pro  některé  rodiče  je  také  důvodem  volby  základní  školy  hlavního  vzdělávacího 

proudu  v  místě  bydliště  ochrana  jejich  dítěte  před  pobytem  v  internátu  školy  pro  sluchově 

postižené.  (Hádková, 2012, s.163) 

Zařazení dítěte do běžné základní školy a třídy s sebou nese mnoho pozitivních faktorů ale také 

úskalí,  která  dítě  a  s  ním  jeho  rodiče  musí  překonávat.  Současně  Vymlátilová  upozorňuje,  že: 

„Návrh  na  školní  zařazení  by  měl  ale  v  prvé  řadě  respektovat  možnosti  dítěte  a  teprve  potom 

přání a očekávání rodičů.”  (Vymlátilová, 2009, s.90)   

 

3 CKID = Centrum kochleárních implantací u dětí
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2.2. Vzdělávání žáků s kochleárním implantátem v základních školách pro 

sluchově postižené 

 

Celosvětovým  trendem  v  přístupu  k  lidem  s  postižením  je  jejich  plná  inkluze  do  společnosti4. 

Díky tomuto přístupu jsou děti se sluchovým postižením, a z nich především děti kochleárním 

implantátem, stále častěji řazeny do škol hlavního vzdělávacího proudu. Ne vždy je však pro dítě 

s  kochleárním  implantátem  vzdělávání  v  běžné  základní  škole  vhodnou  volbou.  (Škodová, 

Jedlička, 2007). Nejčastějšími důvody, vedoucími ke vzdělávání dítěte s kochleárním 

implantátem  ve  škole  pro  sluchově  postižené,  jsou  specifické  a  vývojové  poruchy  či  jiná 

omezení, které negativně ovliňují využití kochleárního implantátu. (Hádková, 2016 srov. 

Škodová, Jedlička, 2007). Hádková se k této problematice vyjadřuje takto: „Zároveň 

agramatický a těžko srozumitelný písemný projev dítěte s CI by měl být považován za důvod ke 

vzdělávání ve škole pro sluchově postižené. Totéž platí v případě strádání dítěte s CI z důvodu 

sociální izolace, kdy není přijato slyšícími spolužáky.” (Hádková, 2012, s. 162). 

 

Podle Barvíkové a Konečné (2009) je výhodou škol pro sluchově potižené specifické prostředí, 

které je přizpůsobené jejich potřebám. Barvíková a Konečná (2009) dále vidí výhody ve vysoce 

odborném  výchovně  vzdělávacím  přístupu,  který  zajišťují  kvalifikovaní  pedagogové,  speciální 

pedagogové,  surdopedi a logopedi, asistenti pedagogů a logopedů, popřípadě rodilí mluvčí nebo 

tlumočníci znakového jazyka či českého znakového jazyka. „Speciální metody, přístupy a způsob 

práce  se  sluchově  postiženými  dětmi  zajišťují  kvalitní  vdělávání  a  odbornou  rehabilitaci.” 

(Barvíková,  Konečná,  2009,  s.  185).    Dalšími  výhodami  škol  pro  sluchově  potižené  je  podle 

Vavříkové (2009) individuální přístup, který je zajištěn malým počtem dětí ve třídách, 

pravidelné  hodiny  logopedické  intervence  (2  hodiny  týdně),  rozložení  prvního  ročníku          

do  dvou  let,  postupné  navyšování  obtížnosti  výuky,  umístění  lavic  do  oblouku  pro  stejné 

podmínky  pro  odezírání,  zajištění  prostředí  s  dobrými  akustickými  podmínkami  (koberce             

a  závěsy)  (Vavříková,  2009).  Nevýhodami  škol  pro  sluchově  potižené  jsou  chybějící  správné 

řečové vzorce a komunikace ve školách pro sluchově postižené. Tato situace se liší ve školách 

pro sluchově postižené s auditivně-orální přístupem výuky. (Vavříková, 2009) 

4 „Podle úlmuvy o právech osob se zdravotním postižením (New York 2006, Praha 2010) má každé dítě  
právo na přístup k inkluzivnímu vzdělávání.” (Hádková, 2012, s. 99)
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Výběr vhodné komunikace je pro výchovu a vzdělávání dětí s kochleárním implantátem zásadní. 

Vhodně  zvolený  přístup  komunikace  dítěti  umožňuje  správný  celkový  rozvoj,  včetně  rozvoje 

porozumění  a  reprodukce  jazyka,  a  poskytuje  tak  úspěšné  předávání  nových  informací  při 

výchovně vzdělávacím procesu. Potměšil (2003) dělí sluchově postižené z hlediska vhodné volby 

komunikační  techniky  v  rámci  výchovně-vzdělávací  práce  na  pět  skupin.  Tyto  jednotivé 

skupiny mají velice různé a specifické nároky na komunikaci. (Potměšil, 2003, s.73) 

 

Komunikační techniky v rámci výchovně vzdělávací práce dle Potměšila (2003, s.73):  

1. orální přístup 

2. využití totální komunikace  

3. bilingvální přístup 

4. komunikační techniky vhodné pro sluchově postižené žáky v integraci 

5. komunikační techniky vhodné pro práci s dětmi s kochleárním implantátem 

 

Základní  školy  pro  sluchově  postižené  vycházejí  z  konceptu  přístupu  auditivně-orálního, 

bilingválního a přístupu totální komunikace (Hádková, 2016). Komunikační přístup školy je    

v kompetenci ředitele, přičemž je jej třeba zohlednit v ŠVP.5  

 

Auditivně-orální přístup 

„Cílem auditivně-orálního přístupu je využít všech zbytků sluchu, kterými sluchově postižené dítě 

ještě  disponuje  a  dopomoci  tomu,  aby  se  schopnost  slyšet  stala  pro  sluchově  postižené  dítě 

samozřejmostí.“ (Leonhardt, 2002 in Doležalová, 2008) 

Hlavním cílem auditivně-orálního přístupu je vybudovat mluvenou řeč princip je podle 

Holmanové o: „Maximální využití zbytků sluchu a bezpodmínečné vedení dítěte k řečové produkci 

od  nejútlejšího  věku.”  (Holmanová,  2002).  Primární  podmínkou  pro  výchovu  a  vzdělávání 

auditivně-orálním  přístupem  jsou  zachované  zbytky  sluchu,  protože  za  nejdůležitější  složku  se 

považuje  sluchový  trénink.  Dále  při  rozvoji  řeči  využívá  podnětů  zrakových  a  to  především 

odezírání,  používání  psané  formy  jazyka,  ale  i  přirozených  gest.  Auditivně-orální  přístup  je 

5 ŠVP = Školní vzdělávací program.  

Jedná  se  o  dokument,  který  vytváří  pedagogičtí  zaměstnanci  každé  školy  v České  republice.  ŠVP 

schvaluje a vydává ředitel příslušného zařízení, musí být veřejně přístupný.  
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přínosný  pro  děti  se  zbytky  sluchu,  kdy  je  dobrá  kompenzace  sluchové  vady  sluchadly              

a pro dětí s CI. (Hádková, 2016 srov. Šedivá, 2006) 

Vzhledem k tomu, že věšina dětí se sluchovým postižením (až 90%) se narodí rodičům slyšícím  

a že většina populace komunikuje orálně, volí často slyšící rodiče pro své sluchově postižené děti 

právě tento přístup vzdělávání. (Škodová, Jedlička, 2007, s.495) 

Podle  Holmanové  (2003)  auditivně-orální  metoda  vychází  z  přirozeného  vývoje  slyšení,  řeči, 

jazyka, poznávání a komunikace. Škodová a Jedlička poté upřesňují, že auditivně-orální přístup 

komunikace  vychází  z  jednotlivých  fází  -  od  detekce  (zjišťování),  k  diskriminaci  (rozlišování)        

a identifikaci (určování) a přechází k porozumění hovoru až k osvojování si dovedností v oblasti 

vzdělávání a gramotnosti. (Škodová, Jedlička, 2007) 

Vymlátilová  ve  své  práci  připomíná:  „Pokud  je  dítě  s  kochleárním  implantátem  zařazeno  do 

speciální školy, mělo by navštěvovat třídu, kde se vyučuje orální metodou.“ (Vymlátilová  2003,   

s. 486) Podle Škodové a Jedličky: „Při výchově a vzdělávání dítěte s kochleárním implantátem je 

kladen důraz na sluchově-orální přístup.” (Škodová, Jedlička, 2007, s.489).  

 

Hádková  (2016)  se  ve  své  práci  věnuje  i  případům,  kdy  je  využití  kochleárního  implantátu 

natolik malé, že nestačí k porozumění mluvené řeči a při výchově a vzdělávání je třeba přijmout 

vizuálně-motorických6 systémů, a to jak ve formě podpůrné, tak i jako volbu hlavního přístupu 

komunikace. (Hádková, 2016) V těchto případech je vhodné volit jako vhodnou  komunikační 

techniku  v  rámci  výchovně  vzdělávací  práce  bilingvální  přístup  komunikace  nebo  přístup 

totální komunikace. 

 

Bilingvální přístup komunikace ve výchově a vzdělávání 

Bilingvální  přístup  komunikace  ve  výchově  a  vzdělávání  je  definován  jako  přenos  informací      

ve  dvou  jazykových  kódech,  ve  znakovém  jazyce  neslyšících  a  v  jazyce  mluveném,  kterým 

komunikuje  majoritní  společnost  (Horáková,  2011).  Tato  forma  komunikace  probíhá  vzájemně 

6 Vizuálně-motorické komunikační systémy k přenosu informací používají vizuálně-pohybové prostředky. 

Do této skupiny jsou řazeny národní znakové jazyky, tedy český znakový jazyk, německý znakový jazyk, 

rakouský  znakový  jazyk,  americký  znakový  jazyk  atd.,  dále  do  této  skupiny  patří  daktylní  (prstová) 

abeceda  jednoruční  a  obouruční,  pomocné  artikulační  znaky,  pomocné  fonematické  posunky  sloužící        

k odezírání, obrazová podpora apod.  
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mezi neslyšícími a mezi slyšícími a neslyšícími, přičemž neprobíhá simultáně a není prováděn 

ani  přesný  bezprostřední  překlad  (Horáková,  2011).  Dle  Hádkové  je  při  bilingválním  přístupu 

nezbytné dodržovat mateřské metody výuky jazyka u obou jazyků (Hádková, 2016.)  

Dle  Šedivé  (2006)  se  koncepce  bilingválního  vzdělávání  různí.  Někteří  odborníci  volí  způsob 

výuky tak, aby se dítě nejprve dobře naučilo znakový jazyk jako jazyk mateřský                            

a to: „v analogickém věku, kdy se slyšící dítě učí mluvit” a poté se má dítě učit jazyk majoritní 

společnosti  (Šedivá,  2006,  s.  42).  Hádková  (Hádková,  2016,  s.  116)  definuje  tyto  fáze  takto:       

„v  ranném  věku  dítěte  se  dává  přednost  znakovému  jazyku.  S  dětmi  se  tedy  od  útlého  věku 

komunikuje  znakovým  jazykem  a  jazyk  svého  okolí  se  dítě  musí  učit  pomocí  čtení  a  psaní”             

v poslední fázi se dítě učí mluvenou řeč (Hádková, 2016, s. 116). Šedivá (2006) se k fázi učení 

jazyka majoritní společnosti věnuje detailněji, podle ní se má dítě jazyk majoritní společnosti učit 

v takové formě, jakou je schopné individuálně zvládnout, v některých případech se tak děti učí 

pouze psanou formu jazyka majoritní společnosti tzn. sukcesivní formu jazyka (Šedivá, 2006). 

Škodová dále uvádí druhou koncepci bilingválního vzdělávání, ktrerou odlišná skupina 

odborníků  pojímá  jako  formu  simultánní.    Při  bilingválním  vzdělávání  simultánní  formou  se 

dítě  současně  učí  znakový  jazyk  a  jazyk  mluvený.  Jabůrek  (1998)  tento  přístup  konkretizuje. 

Neslyšící učitel rozvíjí znalost znakového jazyka, rozšiřuje slovní zásobu a myšlení. Slyšící učitel 

funguje  jako  vzor  pro  osvojení  si  mluvené  řeči,  má  funkci  socializační  a  integrační  a  zároveň 

poukazuje a zdůrazňuje význam znalosti psané podoby národního jazyka, který zprostředkovává 

rodilý mluvčí, a jazyku mluvenému, který zprostředovává slyšící osoba (Jabůrek, 1998).  

Hádková (2016) ve své práci připomíná, že jako podpůrný komunikační prostředek bilingválního 

přístupu  ve  výchově  a  vzdělávání  je  také  využívána  daktylní  (prstová)  abeceda  jednoruční            

a obouruční. 

 

Totální přístup komunikace ve výchově a vzdělávání 

Horáková  (2011)  popisuje  totální  komunikace  jako  komplex  manuálních  a  orálních  způsobů 

komunikace, které mají za cíl zajistit dítěti se sluchovou vadou harmonický rozvoj. Dítě              

se  sluchovým  postižením  se  seznamuje  se  všemi  dostupnými  komunikačními  protředky,  tedy 

mluveným  a  znakovým  jazykem,  přirozenými  gesty  a  mimikou,  řečí  těla,  prstovou  abecedou, 

odezíráním  a  čtením  a  psaním.  Nezbytné  je  zároveň  maximálně  rozvíjet  všechny  využitelné 

zbytky sluchu.  (Horáková, 2011)  
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Totální  komunikace  prohloubila  vztahy  a  sblížení  mezi  slyšícími  a  neslyšícími  lidmi  (Slowík, 

2007; Škodová, Jedlička a kol., 2007).  

 

2.3 Základní škola pro sluchově postižené s auditivně-orálním přístupem     
výchovy a vzdělávání 

 
Školu s auditivně-orálním přístupem výchovy a vzdělávání, tedy mluvenou formou výuky, lze 

pokládat za určitý kompromis mezi školou hlavního vzdělávacího proudu a školou pro sluchově 

postižené s jinou formou komunikačního přístupu (Janotová, Svobodová, 1996). Oficiálně          

se k auditivně-orálnímu přístupu ve výchově a vzdělávání dlouhodobě hlásí škola pro sluchově 

postižené  v  Praze  v  Ječné  ulici  277.  V  tomto  komplexu  škol,  který  sdružuje  mateřskou  školu, 

základní školu, sgymnázium, třední školu, internát a Speciálně pedagogické centrum (dále SPC), 

má  auditivně-orální  přístup  výchovy  a  vzdělávání  dlouholetou  tradici8.  Zřizovatelem  školy  je 

hlavní město Praha. Auditivně-orální přístup vzdělávání je na této škole určen pro žáky s těžkým 

narušením  komunikačních  schopností  způsobených  sluchovým  postižením  nebo  vadami  řeči. 

Základní  škola  na  svých  webových  stránkách  k  tomuto  oficíálně  uvádí:  „Vzděláváme  žáky 

s těžkými komunikačními problémy na podkladě vady sluchu nebo řeči. Výuka se zaměřuje 

na rozvoj  mluvené  a psané  řeči,  na přípravu  ke  studiu  na středních  školách  nebo  středních 

odborných učilištích, jak ve slyšícím, tak i ve speciálním prostředí.” 9  

Součástí školy je již výše zmíněné SPC 10, které na základě vyšetření vydává doporučení k přijetí 

žáků se sluchovým postižením, u kterých se předpokládá rozvoj mluvené řeči, včetně kochleárně 

implantovaných žáků a žáků s těžkým postižením řeči. Ojediněle jsou do školy přijímáni i žáci 

7 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, 
Ječná 27. [online]. [cit. 2020-07-06]. 

8 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, 
Ječná 27.: http://www.jecna27.cz/cz/zakladni-informace/32-historie-skoly [online]. [cit. 2020-07-06]. 

 
9 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, 

Ječná 27.: http://www.jecna27.cz/cz/zakladni-informace/21-soucasti-skoly-zakladni-skola-pro-sluchove-
postizene [online]. [cit. 2020-07-06]. 

 
10 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, 

Ječná 27.: http://www.jecna27.cz/cz/zakladni-informace/313-soucasti-skoly-spc [online]. [cit. 2020-07-
06]. 
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bez sluchové vady, kteří mají specifické vzdělávací potřeby a které  SPC vyhodnotí  jako vhodné 

k  přijetí  na  tuto  školu.  Podmínkou  přijetí  žáka  je  jeho  potenciál  pro  vzdělávání   se  auditivně-

orálním přístupem, včetně souhlasu jeho rodičů s užitím  této  metody.  

Na základní škole Praze v Ječné ulici 27 je desetiletá školní docházka, přičemž učivo 

prvního  ročníku je rozděleno do dvou let.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, 
Ječná 27. [online]. [cit. 2020-07-06]. 
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3 Žák s kochleárním implantátem v základní škole pro sluchově postižené 

 

Tato kapitola definuje cíl bakalářské práce, definuje výzkumné otázky a popisuje metody, které 

byly  použity  k  výzkumu.  Je  zde  charakterizován  výzkumný  vzorek  a  to  v  delším  časovém 

horizontu. V závěru kapitol jsou obsaženy výsledky výzkumného šetření.  

 

3.1 Cíl práce a výzkumné otázky  

 

Cílem výzkumné části a výzkumného šetření bakalářské práce je identifikovat, popsat             

a zhodnotit vliv auditivně-orálního přístupu vzdělávání ve škole pro sluchově postižené na: 

!  vývoj mluvené řeči 

!  rozvoj aktivní slovní zásoby mluvené řeči 

!  rozvoj a úroveň porozumění mluvené řeči 

 

Dalšími dílčími cíli je: 

!  Monitorovat druh a způsob speciálně pedagogické podpory, která je žákům  s CI ve škole 

pro sluchově postižené během výchovy a vzdělávání auditivně-orálním přístupem 

poskytována.  

!  Zjistit z jakého důvodu se rodiče dítěte s CI rozhodli pro vzdělávání ve škole pro sluchově 

postižené s auditivně-orální metodou výuky. 

!  Zjistit z jakého důvodu se rodiče rozhodli neumístit své dítě do školy hlavního 

vzdělávacího proudu. 

!  Jaká vidí rodiče pozitiva a jaká negativa ve výuce auditivně-orálním přístupem. 

 

K naplnění výzkumného šetření jsou určeny tyto výzkumné otázky:  

!  „Jaký vliv má auditivně-orální přístup výchovy a vzdělávání na vývoj mluvené řeči, rozvoj 

slovní zásoby a na rozvoj a úroveň porozumění mluvené řeči?” 

!  „Jak  probíhá  speciálně  pedagogická  podpora  žáka  s  CI  při  auditivně-orálním  přístupu 

výchovy a vzdělávání?” 
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3.2 Metodologie výzkumného šetření  

 

Charakteristika výzkumného designu 

Výzkumná část bakalářské práce má charakter kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum 

je považován za pružný flexibilní typ výzkumu, který lze v průběhu jeho konání modifikovat. Na 

začátku výzkumu si výzkumník určí téma a k němu základní výzkumné otázky. Ty se v průběhu 

výzkumu mohou dál rozvíjet, měnit, upravovat a přizpůsobovat podle vývoje výzkumu. Analýza 

a sběr dat má v případě kvalitativního výzkumu delší časové rozpětí. U kvalitativního výzkumu 

sběr dat a jejich analýza  probíhá současně. Samotný výzkum probíhá následovně  - výzkumník 

sbírá  data  a  provede  jejich  analýzu.  Na  základě  získaných  výsledků  z  analýzy  se  výzkumník 

rozhoduje,  která  data  bude  dále  potřebovat  a  následně  začíná  s  dalším  sběrem  dat  a  jejich 

analýzou. Během těchto fází výzkumu výzkumník své hypotézy a závěry přezkoumává. (Hendl, 

2016, s. 46).  

U  kvalitativního  výzkumu  je  využíváno  několik  přístupů,  v  této  bakalářské  práci  byl  využit 

přístup případové studie podle Hendla (2016, s. 101). Hendl (2016) definuje případovou studii 

jako sběr mnoha dat od jednoho nebo více jedinců se zaměřením se na podrobný popis jednoho 

nebo několika málo případů. Záměrem případové studie je zachycení složitostí případu a popis 

případu  v  jeho  celistvosti.  Při  použití  případové  studie  ve  výzkumu  se  předpokládá,  že  díky 

podrobnému pozorování a popisu jednoho případu (nebo několika málo případů) dojde k lepšímu 

porozumění  jiným  obdobným  případům  stejného  nebo  podobného  charakteru  (Hendl,  2016,         

s. 102). 

 

Kvalitativní  výzkum  obsažený  v  této  práci  probíhal  na  Základní  škole  pro  sluchově  postižené       

v  Praze  v  Ječné  ulici  27.  Výzkumné  šetření  probíhalo  od  října  2017  do  konce  února  2020.            

K  samotnému  výzkumu  bylo  využito  zúčastněné  pozorování  dvou  žáků  s  CI  z  různých  tříd 

během  výuky,  konkrétně  v  hodinách  českého  jazyka,  jazyka  a  řeči  (dále  skupinová  logopedie)     

a v hodinách individuální logopedie. Dále byla použita analýza z dokumentů z SPC školy pod 

dohledem pracovníků SPC. Jednalo o dokumenty popisující průběh pedagogicko-

psychologických vyšetření, hodnocení školních výsledků a analýza rodinné a zdravotní 

dokumentace, která byla škole a výzkumnici rodinami poskytnuta. Dále byly k výzkumu využity 

zápisky třídních učitelů.  
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K provedení výzkumu byl  vyplněn a podepsán informovaný souhlas se zpracováním        

osobních údajů žáka zákonnými zástupci obou dětí. Konkrétně byl podepsán souhlas se 

zapojením  dítěte  do  výzkumu  a  souhlas  s  nahlédnutím  výzkumné  pracovnice  do  dokumentace 

dětí v prostorách SPC. Podepsané formuláře zůstávají v archivu výzkumnice, nevyplněný 

informovaný  souhlas  se  zpracováním  osobních  údajů  žáka  je  součástí  přílohy  této  práce  (viz 

příloha 1). 

Pro výzkumnou část byl dále využit polostrukturovaný rozhovor s rodiči těchto dětí.  

Výzkumná část bakalářské práce je členěna do dvou částí. První část práce se věnuje interpretaci 

získaných informací zprůběžného zúčastněného pozorování a z analýzy všech písemných 

dokumentů,  druhá část práce se zabývá interpretací výsledků záskaných z polostrukturovaného 

rozhovoru. 

Struktura aplikovaných metod výzkumu:  

!  Dlouhodobé zúčastněné pozorování v letech 2017 - 2020 

!  Analýza osobní, rodinné a zdravotní dokumentace  

!  Analýza z pedagogicko-psychologických vyšetření SPC Ječná 27 z let 2017 - 2020 

!  Analýza hodnocení školních výsledků z let 2017 - 2020 

Jako doplňující informační zdroj byl k výzkumu využit:  

!  Polostrukturovaný rozhovor s rodiči žáků s CI 

 
Výběr participantů  

Pro empirickou část práce byly vybrány dvě děti podobného věku, obě děti mají oboustrannou 

ztrátu  sluchu  jednostranně  kompenzovanou  kochleárním  implantátem  Nucleus  5,  obě  děti  plní 

povinnou  docházku  v  základní  škole  pro  sluchově  postižené  s  auditivně-orální  metodou  výuky      

v Ječné ulici  27. Obě děti plní školní vzdělávací program v plném rozsahu.  

Jména dětí byla záměrně změněna, aby byla zachována jejich anonymita.  

 

Popis metod kvalititativního výzkumu použitých při vlastním šetření  

Popis metodologie průběžného zúčastněného pozorování 

Při vlastním šetření byla v této práci využita metoda průběžného zúčastněného pozorování. Jak 

uvádí Hendl (2016, s.195) pozorování může být několik typů, „zúčastněné pozorování patří mezi 
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nejdůležitější metody kvalitativního výzkumu.” (Jorgensen, 1989 in Hendl, 2016, s. 197).            

Při zúčastněném pozorování je výzkumník v osobním vztahu s pozorovanými a  účastní se aktivit 

skupiny.  Tím  je  zajištěn  blízký  vztah,  díky  kterému  může  být  mnoho  výzkumných  otázek 

vyjasněno pouze tímto přístupem  (Hendl 2016, s.197). 

 

Cíl zúčastněného pozorování  

Cílem je u dětí vybraných pro kazuistiky zaznamenávat pokrok ve vývoji mluvené řeči. 

Především zda dochází k rozvoji aktivní slovní zásoby a pokud ano, tak na jaké úrovni se slovní 

zásoba rozšiřuje. Dále je cílem sledovat a zaznamenávat  rozvoj porozumění mluvené řeči. 

 
Průběh zúčastněného pozorování  

Pozorování  ve  školním  roce  2017/2018  probíhalo  během  hodin  českého  jazyka,  hodin  jazyka       

a  řeči  a  během  individuální  logopedie.  V  této  době  pracovala  výzkumnice  na  pozici  sdíleného 

asistenta pedagoga. U případové studie 1. je tento rok shrnut pod názvem školní rok 2017/2018 2. 

třída. U případové studie 2. je, vzhledem k velkým změnám dítěte v rozvoji porozumění mluvené 

řeči a vývoji ve slovní zásobě mluvené řeči, školní rok 2017/2018 rozdělen do dvou pololetí. 

Zúčastněné pozorování ve školním roce 2018/2019 opět probíhalo během hodin českého jazyka, 

hodin jazyka a řeči a během individuální logopedie. V této době pracovala výzkumnice na pozici 

třídní  učitelky  ve  třídě  dítěte  ze  studie  1.  U  dítěte  z  případové  studie  2.  probíhal  výzkum 

pracovnice  během  hodin  českého  jazyka,  hodin  jazyka  a  řeči  a  během  individuální  logopedie        

v  době  jejích  volných  hodin.  Takto  byly  každý  týden  zajištěny  3  vyučovací  hodiny  plného 

zúčastněného pozorování.  

Pozorování  ve  školním  roce  2019/2020  probíhalo  stejným  způsobem  jako  ve  školním  roce 

2018/2019. Výzkumnice ve školním roce 2019/2020 opět pracovala na pozici třídní učitelky ve 

třídě dítěte ze studie 1. U dítěte z případové studie 2. probíhal výzkum pracovnice během hodin 

českého jazyka, hodin jazyku a řeči a během individuální logopedie v době jejích volných hodin. 

Takto byly každý týden zajištěny 3 - 4 vyučovací hodiny plného zúčastněného pozorování.  

 
Popis metodologie polostrukturovaného dotazování  

Kvalitativní  výzkum,  při  kterém  je  použité  zúčastněné  pozorování  lze  doplnit  neformálním 

rozhovorem nebo dotazníkem. Cílem tohoto doplnění je získat další důležité doplňující informace 

(Hendl, 2016, s. 168). Střední cestou mezi neformálním rozhovorem a dotazníkem je 
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polostrukturované  dotazování.  Polostrukturované  dotazování  má  jasně  definovaný  účel,  určitou 

osnovu a zároveň zajišťuje velkou pružnost celého procesu k získávání informací. (Hendl, 2016, 

s. 168). 

 
Popis metodologie selektivního protokolu a metodologie zobrazení  

Informace a data získaná z polostrukturovaných rozhovorů byla zpracována pomocí selektivního 

protokolu a poté zpracována a zobrazena pomocí přehledových tabulek v tabulkovém      

programu  MS  Excel.  Tabulky  byly  vytvořeny  podle  doporučení  Hendla  (2016),  kdy  každý 

zjištěný údaj či hledisko tématu zachytí zvláštní tabulka. Počet tabulek je určeno                  

hlavním tématem v průběhu předchozí analýzy (Hendl, 2016, s. 218). Tabulky musí             

splňovat daná kritéria, např. každý jedinec je přiřazen do určitého řádku tabulky                            

a  tuto  pozici  bude  mít  stejnou  ve  všech  vytvořených  tabulkách  jednotlivých  případů  (Hendl, 

2016, s. 218). 

Selektivní  protokol  obsahuje  pouze  data  a  informace,  která  se  týkají  daného  tématu.  Cílem 

selektivního protokolu je objasnit specifická hlediska výzkumu (Hendl, 2016, s. 214). Selektivní 

kódování potom představuje fázi přezkoumávání dat a pomáhá popsat získaná data (Hendl, 2016, 

s. 254). Výzkumník poté provádí porovnání, která následně přehledně zpracovává (Hendl, 2016, 

s. 254). 

 
3.3 Kazuistiky - interpretace výzkumného šetření 

 
Případová studie 1. 

Jméno: František 

Věk: 10 let  

František  je  povahou  spíše  introvertní.  Rád  hraje  florbal,  jezdí  na  kole  a  plave.  František  je 

fixovaný na svou rodinu, zejména na matku. Ve škole má spíše málo kamarádů. Jeho oblíbený 

kamarád ve škole je z nižšího ročníku. Nejlepší Františkův kamarád se také jmenuje František, 

znají  se  ze  sdružení  SUKI12 a  rodiny  se  vzájemně  přátelí.  Na  sdružení  SUKI  jezdí  František 

velice rád a těší se ze setkávání se s kamarády. 

 

12 SUKI - Spolek uživatelů kochleárního implantátu  
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Rodinná anamnéza: 

František pochází z úplné rodiny. Žije v menší obci poměrně vzdálené od Prahy. Je jedináček. 

Otec Františka je zaměstnaný, matka je s Františkem doma a plně se mu věnuje. Do školy matka 

Františka vozí každý den. Dítěti se rodiče plně věnují, každý den společně píší úkoly, učí se, dle 

doporučení pravidelně trénují logopedická cvičení. V rodině se nevyskytuje sluchové postižení.  

 

Osobní anamnéza 

František má diagnostikovanou percepční senzorineurální nedoslýchavost s oboustrannou ztrátou 

sluchu. František neprošel novorozeneckým screaningem. Sluchové postižení u něj bylo zjištěno 

ve 20 měsících na popud rodičů, kterým se nelíbilo, že se u dítěte nerozvíjí řeč. Ve 21 měsících 

bylo provedené vyšetření BERA 13 a za další dva měsíce SSEP 14, obě vyšetření prokázala těžkou 

ztrátu sluchu. V této době František začal nosit sluchadla Fonika a byl kandidátem na kochleární 

implantaci.  Františkovi  byl  implantován  kochleární  implantát  Nucleus  6/2012,  tedy  v  jeho  2,6 

letech. Nejnáročnější rehabilitace po kochleární implantaci trvala u Františka rok. František v té 

době odmítal komunikovat řečí i znakovým jazykem.  

Matka s Františkem pravidelně dochází do CKID a na logopedii blízko místa bydliště. 

Plné využití CI komplikuje přidružená vývojová dysfázie s převahou v expresi a verbální apraxie. 

Přidruženou  vadou  je  také  ADHD,  které  nevyžaduje  medikaci.  V  září  2019  byla  Františkovi 

diagnostikována porucha exekutivních funkcí. František má oslabený motorický vývoj,                 

v  kojeneckém  věku  rehabilitoval  Vojtovou  metodou.  Oslabení  je  i  v  jemné  motorice,  situaci 

Františkovi neulehčuje zkřížená lateralita. Konkrétně se jedná o dominantní pravou ruku versus 

levé oko. 

František také dochází na oční ambulanci z důvodu astigmatismu a od 4 let nosí brýle.  

 

Anamnéza aktuálního školního prostředí - školní rok 2019/2020 

Jedná se o žáka se speciálně vzdělávacími potřebami v souvislosti s vadou sluchu a s mírnými 

poruchami chování. 

13 BERA - Brain Electric Responze Audiometry 
    Vyšetřením BERA je zjišťován sluchový práh a funkce mozkového kmene. 

14 SSEP -  Steady State Evoked Potentials - Somatosenzorické evokované potenciály  
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V současné době František navštěvuje 4. třídu v ZŠ Ječná 27 (učivo odpovídá 3. ročníku běžné 

základní školy). V této třídě je 9 žáků. František má mírné obtíže s chováním. Obtížněji navazuje 

kontakt, chová se sebestředně, občas se předvádí a upozorňuje na sebe nebo je naopak ve vzdoru. 

Pracovní vlastnosti má František na velmi dobré úrovni. Úkoly plní ochotně, v hodinách velmi 

pěkně pracuje. Soustředěnost dítěte je kolísavá a je patrná lehčí unavitelnost. František se lépe 

soustředí při individuální práci a při plnění krátkodobých úkolů. 

 

Rozbor vývoje řeči ve školním prostředí:  

Školní rok 2017/2018 2. třída 

K  výraznému  rozvoji  mluvené  řeči  došlo  během  1.  třídy.  František  do  školy  nastoupil  téměř 

nemluvící a během 1.třídy se začala mluvená řeč výrazně vyvíjet. V této době ještě neprobíhalo 

výzkumné  šetření  výzkumnice  této  bakalářské  práce,  a  tak  se  jedná  o  zhodnocení  vývoje 

předchozí třídní učitelky a pracovníků z SPC.  

Ve  školním  roce  2017/2018  kontakt  s  výzkumnicí  a  s  okolím  František  navazuje  pomaleji,         

na situaci se František nakonec postupně adaptuje.  

S Františkem je možné dorozumívat se mluvenou řečí. Je třeba dávat pozor, aby se na Františka 

mluvilo ze strany, kde má umístěn CI a aby František na mluvčího dobře viděl. Také je třeba dbát 

na dobré akustické podmínky během hovoru. Sdělované informace, popřípadě instrukce musí být 

jasné a krátké. 

František  při  hovoru  používá  krátké  věty.  Celkově  je  patrný  menší  slovní  apetit,  chudší  slovní 

zásoba se projevuje zejména u sloves. Při hodinách logopedie je snaha o rozvoj aktivní slovní 

zásoby podstatných jmen a sloves.  

V řeči se u Františka objevuje horší výslovnost mnoha hlásek – L, D, T, N, B, P, V, F, ostrých        

a tupých sykavek C-S-Z/Č-Š-Ž, hlásek R-Ř. Objevují se mnohočetné                        

dysgramatismy  -  dysgramatické  koncovky  podstatných  jmen  a  sloves,  užívání  nevhodných 

předložkových vazeb, pořadí slov ve větě, apod.  

 

Školní rok 2018/2019 3.třída 

František  hovoří  v  rozvinutých  dysgramatických  větách.  Při  rozhovoru  navazuje  oční  kontakt. 

Orientuje se sluchem a zrakovou kontrolou. Porozumění sdělovaným intrukcím je stále oslabené. 

Je  třeba  jasných  a  stručných  instrukcí.  Při  složitějších  úkolech  (např.  v  hodinách  geometrie, 
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výtvarné výchovy, apod..) je třeba Františkovi názorně vysvětlit, co má dělat. Rozpracovaný úkol 

je na vyzvání schopen dokončit.  

Slovní zásoba se stále postupně rozvíjí a to jak aktivní, tak pasivní. Ve spontánní mluvě používá 

především kratší věty či slovní spojení. František již lépe ovládá použití sloves               

adekvátních k použitým podstatným jménům. Tato aktivní slovní zásoba                          

podstatných jmen a sloves je  u Františka dlouhodobě rozvíjena.  

V řeči je patrná stále se rozvíjející větná struktura –pořadí slov ve větě, užívání předložkových 

vazeb, objevuje se i občasné správné použití koncovek podstatných jmen apod. Podle 

předložkových vazeb se orientuje s mírnou slovní a názornou dopomocí (např. Vizuální pomoc 

obrázky.). Při spontánní mluvě má František oslabenou výbavnost pojmů. Dochází tak k záměně 

pojmů – např. hřebík – hřebínek, štětec – koště apod. Příběh podle časové posloupnosti dokáže 

poskládat a stručně slovně doprovodit. K detailnějšímu vyprávění je třeba Františka vést řízeným 

dialogem.   

Františkův  slovní  projev  je  již  poměrně  dobře  srozumitelný.  Počet  slabik  se  snaží  dodržet,           

u víceslabičných slov je patrná nejistota. V artikulaci převládá nestabilní užívání               

sykavek C-S-Z. V řeči je patrná mírně oslabená diferenciace samohlásek o-u, ve spontánní řeči                   

nestabilně užívá hlásku L, měkčení. Hlásky R, Ř vynechává či nahrazuje sykavkami.  

 

Školní rok 2019/2020 4.třída 

Rozvoj všech rovin řeči u Františka nadále pokračuje. Slovní zásoba se stále rozvíjí.                   

Ve spontánní řeči již František používá delší věty. V řeči je stále znát slabší                        

výbavnost jednotlivých slov a slovních vazeb. Výrazně se rozrostla aktivní zásoba sloves. V řeči 

je patrná stále se rozvíjející se větná struktura – správné řazení slov ve větě, užívání vhodných 

předložkových vazeb, stále častější správné použití koncovek podstatných jmen a sloves, apod. 

Pěkně pokračuje rozvoj motoriky rtů a jazyka. Ve výslovnosti je další posun pomalejší, což je 

dáno vývojovou dysfázií v expresivní složce. Dosud převládá nestabilní používání             

sykavek C-S-Z. V řeči je patrné oslabení v používání měkčení. Hlásky R-Ř jsou vyvozeny, ale 

aktivně  je  František  spíše  nepoužívá  a  často  je  nahrazuje  sykavkami.  František  již  dokáže 

vyprávět i bez vnějšího řízení. Své zážitky sděluje poměrně detailně s celkově                     

dobrým popisem.  
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Případová studie č. 2  

Jméno: Matěj 

Věk: 9 let  

Matěj pochází z úplné rodiny. Na první pohled je vidět, že Matěj je veselé a optimistické povahy. 

Matěj je extrovertní. Rád hraje florbal a plave. Ve škole je přátelský a otevřený.  

 

Rodinná anamnéza: 

Matěj  pochází  z  úplné  rodiny.  Oba  rodiče  jsou  neslyšící.  Matěj  pochází  z  Ústeckého  kraje, 

začátkem  2.  třídy  se  rodina  kvůli  lepší  dostupnosti  do  školy  přestěhovala  do  Prahy.  Matěj  má 

mladšího sourozence, který je také neslyšící a je také uživatelem CI. Sourozenec Matěje 

navštěvuje MŠ v Ječné 27.   Otec Matěje je zaměstnaný, matka je s dětmi doma a plně se jim 

věnuje. Do školy matka děti vozí každý den. Matějovi i jeho sourozenci se rodiče plně věnují, 

každý den společně píší úkoly a učí se. O rozvoj mluvené řeči se aktivně stará babička, která je 

slyšící.  

 

Osobní anamnéza:  

Těžká oboustraná sluchová vada byla Matějovi zjištěna hned  po narození. Sluchadla Matěj začal 

nosit v 8 měsících. Kochleární implantace proběhla v 4/2012, tedy v 1,8 letech. Rehabilitaci po 

kochleární implantaci zajišťovala babička dítěte, která je slyšící. Pro rozvoj dítěte a pro potřebu 

využívání  CI  si  rodiče  dítěte  v  roce  2015  přáli  zařazení  dítěte  do  MŠ  s  auditivně-orálním 

programem.  

Přidruženou vadou je ADHD. Psychomotorický neklid je u Matěje velmi výrazný. 

Matěj je také sledová na oční ambulanci z důvodu daltonismu. 

Matěj preferuje znakový jazyk, který je pro něj jazykem mateřským. 

 

Anamnéza aktuálního školního prostředí – školní rok 2019/2020 

V  současné  době  Matěj  navštěvuje  3.  třídu  (učivo  odpovídá  2.  ročníku  běžné  základní  školy).    

Ve třídě je 7 dětí. Matěj je vyspělý, velmi dobře navazuje kontakt, na okolní prostředí se adaptuje 

velice  dobře.  Všeobecné  mentální  kapacity  dítěte,  stejně  jako  neverbální  složka  inteligence          

je  průměrná  až  lehce  nadprůměrná.  Matěj  ve  škole  pracuje  s  přiměřenou  motivací  a  zároveň          

s výraznou fluktuací pozornosti. Během školní práce a aktivit dítě provází výrazný 
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psychomotorický  neklid.  Pracovní  vlastnosti  má  dítě  velice  dobře  rozvinuté.  Při  individuální 

práci a při krátkodobých úkolech se dítě dokáže pěkně koncentrovat. 

 

Rozbor vývoje řeči ve školním prostředí: 

Školní rok 2017/2018 

Konec 1.pololetí školního roku 2017/2018 1. třída  

Matěj  preferuje  znakový  jazyk.  Dorozumění  s  Matějem  mluvenou  řečí  je  možné  jen  částečně. 

Matěj  užívá  jednotlivá  slova  nebo  slovní  spojení  jen  s  přibližnou  výslovností.  Matěj  se  však        

o slovní projev snaží. Například při přiřazování barev říká barvy znakovým jazykem a zároveň    

se  je  snaží  vyjádřit  i  mluvenou  řečí.  Slovní  projev  je  zatím  velmi  nepřesný.  Spontánní  apetit            

v mluvené řeči je u Matěje malý.  

 

Konec 2.pololetí školního roku 2017/2018 1. třída  

Matěj  se  dorozumívá  mluvenou  řečí  za  pomocí  znakového  jazyka.  Dítě  má  znalost  několika 

základních  pojmů  v  mluvené  řeči.  Matěj  je  velmi  motivované  rodinou  požívat  nejen  znakový 

jazyk, ale naučit se rozumět mluvené řeči a adekvátně na ni reagovat. Tato motivace a celkově 

pozitivní optimistický přístup Matěje má na další rozvoj mluvené řeči velký vliv. Zájem                 

o jakoukoli formu komunikace je u Matěje veliká. Snaží se vykládat, povídat za pomoci všech 

výrazových prostředků. Mluvenou řeč provází znakovým jazykem. 

 

2018/2019  2.třída 

Matěj se mluveném projevu časem zlepšuje. Dorozumění s ním je částečně možné. Matěj užívá 

jednotlivá slova a slovní spojení s přibližnou výslovností. U Matěje se v mluvené řeči rozrůstá 

především  slovní  zásoba  podstatných  jmen.  Mluvený  jazyk  majoritní  společnosti  se  Matěj  učí 

současně  s  jeho  psanou  formou.  Při  výuce  je  důsledně  dbáno  na  to,  aby  všechny  děti  ve  třídě 

rozuměly, tomu co čtou a píšou. Výklad je vždy provázen i obrazovým popisem. Matěj                 

v domácím prostředí pravidelně trénuje hlasité čtení pomocí videohovoru programu Skype 15. Čte 

nahlas a babička ho přes videohovor kontroluje, opravuje a povzbuzuje k dalšímu čtení                

a mluvení.  

15 Skype je program, který umožňuje provozovat internetové telefonování a videohovory.  
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Matěj  je  rodinou  velmi  motivovaný,  chce  komunikovat,  snaží  se  vykládat,  povídat,  sdělit  své 

zážitky a dojmy. Mluvní apetit je výrazně vyšší, než v předchozím roce. 

 

2019/2020 3.třída 

Matěj tento rok celkově velmi dozrál. Slovní zásoba se u Matěje postupně rozvíjí a to jak aktivní, 

tak pasivní. Na rozvoji řeči se významně podílí jeho babička, která je slyšící. Babička s Matějem 

pravidelně  komunikuje  pomocí  videohovorů  přes  program  Skype.  Díky  její  podpoře  a  velké 

motivaci celé rodiny Matěj touží po tom rozumět mluvené řeči a chce umět mluvit. Matěj se tak 

ve škole snaží o mluvenou komunikaci s učiteli i s dětmi, a to nejen ve své třídě, ale i mimo ni. 

Ve spontánní mluvě Matěj používá především kratší věty nebo jednoduchá slovní spojení. Lze 

pozorovat,  že  v  řeči  začíná  být  patrná  rozvíjející  větná  struktura.  Především  dochází  k  rozvoji 

pasivní a aktivní slovní zásoby sloves.  

Při  spontánní  mluvě  je  výbavnost  pojmů  oslabená  a  dochází  k  záměně  pojmů.  V  Matějově 

projevu  se  také  objevují  mnohočetné  dysgramatismy  -  dysgramatické  koncovky  podstatných 

jmen a sloves, nesprávné pořadí slov ve větě, apod., což však v Matějově případě nepředstavuje 

podstatný  problém.  Podstatné  naopak  je,  že  Matěj  rozumí  souvislostem  a  vztahům,  že  umí 

poskládat příběh podle časové posloupnosti a částečně jej umí slovně doprovodit.  

K detailnějšímu vyprávění je Matěje třeba vést řízeným dialogem.   

 

Shrnutí kazuistik 

Ze dat získaných ze zúčastněného pozorování a z analýzy všech dostupných dokumentů vyplývá, 

že  rozvoj  mluvené  řeči  se  lépe  daří  v  případě  Fratiška.  Konkrétně  lze  u  Františka  dlouhodobě             

a  detailněji  popisovat  stav  řečových  schopností,  kde  je  možné  z  logopedického  hlediska  řešit 

nejen  obsahovou  stránku  řeči,  ale  i  její  formu.  V  případě  Matěje  je  řeč  hodnocena  především           

z její obsahové stránky a forma řeči není prozatím brána jako stěžejní. U obou chlapců se během 

výzkumu, tedy v průběhu tří let, významně rozšířila slovní zásoba. Oba chlapci jsou díky tomu 

schopni  domluvit  se  nejen  s  pedagogem,  ale  i  s  spolužáky  ve  třídě  i  mimo  ni.  František  je 

schopen běžně se domluvit i ve volnočasových kroužcích mimo školu s intaktními dětmi.  

Rozvoj porozumění řeči je ve škole intenzivně trénován a to včetně čtení s porozuměním. Oba 

chlapci  jsou  schopni  přečíst  a  chápat  zjednodušený  text,  dokáží  adekvátně  reagovat  na  otázky       

k textu i hovoru a to mluvenou řečí i písemným projevem.  
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S  rozvojem  řečových  schopností  u  obou  chlapců  došlo  i  k  celkovému  osobnostnímu  rozvoji. 

František je schopen reagovat i na lidi, které nezná, zlepšil se jeho oční kontakt a v průběhu let      

i jeho chování. Matěj je s rozvojem porozumění řeči schopen delšího soustředění a samostatné 

práce. 

3.4.  Polostrukturované dotazování - interpretace  výzkumného  šetření 

 

Polostrukturované dotazování probíhalo s rodiči v Základní škole v Ječné ulici 27. S neslyšícími 

rodiči  rozhovor  probíhal  za  účasti  tlumočníka  znakového  jazyka.  Informace,  které  bylo  třeba        

k  šetření  zpětně  doplnit  byly  doplňovány  písemnou  formou  za  pomoci  slyšícího  člena  rodiny. 

Rozhovor se slyšícími rodiči  také  probíhal v Základní škole  v Ječné 27, informace, které bylo 

potřeba doplnit, byly rovněž zajišťovány pomocí písemné formy.  

Polostrukturované dotazování s rodiči dětí z kazuitiky bylo v prvé řadě zaměřeno na zjišťování 

informací  o  sluchové  vadě  jejich  dětí.  Další  otázkou  výzkumnice  zjišťovala,  kdy  se  jejich  dítě 

poprvé otočilo za zvukem. Tyto otázky byly na počátku rozhovoru podány především z důvodu 

zjištění informací o délce trvání hluchoty a také z důvodu prolomení bariéry a navození začátku 

rozhovoru s rodiči.  

Další  otázky  se  zaměřovaly  na  informace  týkající  se  kochleární  implantace  dětí,  konkrétně            

z  jakého  důvodu  se  rodiče  pro  kochleární  implantaci  rozhodli,  kolik  let  bylo  jejich  dítěti  při 

kochleární implantaci a zda se ve svém okolí setkali s odpůrci kochleární implantace. 

Následujícími  dotazy  bylo  zjišťováno,  zda  má  jejich  dítě  přidružené  vady  či  omezení,  která 

omezují  výsledek  implantace.  Tyto  infomace  jsou  důležité  pro  zjištění  úspěšnosti  kochleární 

implantace, protože úroveň úspěšnosti implantace je jeden z faktorů ovlivňující následný výběr 

školy a způsob vzdělávání. V návaznosti na výběr školy byly zjišťovány konkrétní důvody, které 

rodiče  vedly  k  rozhodnutí  vzdělávat  dítě  na  ZŠ  pro  sluchově  postižené  s  auditivně-orální 

metodou výuky. Následně se byly naopak zjišťovány důvody nezařazení dítěte do školy hlavního 

vzdělávacího proudu.  

V další části polostrukturovaného rozhovoru výzkumnice zjišťuje, zda je podle rodičů při výuce 

auditivně-orálním přístupem plně využit potenciál jejich dítěte. Tím se snaží výzkumnice zjistit, 

zda  rodiče  mají  pocit,  že  je  dítě  do  výuky  plně  zapojeno,  že  jeho  schopnosti  a  nadání  je  plně 

podchyceno a rozvíjeno. Dále se výzkumnice rodičů dotazuje, zda se mluvená řeč jejich dítěte 

vyvíjí dle jejich očekávání a představ.  
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V poslední části rozhovoru je zjišťován pohled rodičů na pozitiva a negativa vzdělávání ve škole 

pro sluchově postižné s auditivně-orální metodou výuky. 

Získaná data a informace z polostrukturovaných rozhovorů byla zpracována pomocí selektivního 

protokolu a zobrazena pomocí tabulek v tabulkovém programu MS Excel. Tabulky byly 

vytvořeny podle doporučení Hendla (2016, s. 218) (popis metodologie viz kapitola 3.2.). Počet 

tabulek  je  určen  klíčovými  otázkami  kladenými  při  řízeném  rozhovoru,  přičemž  získaná  data        

v nich jsou zpracována tak, aby obsahovala pouze data a informace, která se týkají tématu, cíli 

bakalářské práce a aby byly zodpovězeny výzkumné otázky.  

 

Otázky k řízenému rozhovoru s rodiči dětí s CI, které navštěvují školu pro sluchově postižené      

s auditivně-orálním přístupem výchovy a vzdělávání v Praze 2 v Ječné ulici 27: 

 

1. Jaký byl přesný věk Vašeho dítěte v době diagnostikování sluchové vady? 

2. Jedná se o vrozenou nebo získanou vadu sluchu? 

3. Kdy Vaše dítě  poprvé reagovalo na zvuk? 

4. Proč jste se rozhodli právě pro kochleární implantaci? 

5. V kolika letech byl Vašemu dítěti implantován kochleární implantát? 

6. Setkali jste se ve svém blízkém okolí s odpůrci CI? 

7. Má Vaše dítě nějaké přidružené vývojové či jiné vady, které omezují plné využití využití 

modulárního implantátu? V případě, že ano, jaké? 

8. Na základě čeho jste se rozhodli, že Vaše dítě necháte vzdělávat na základní škole pro 

sluchově postižené s auditivně-orální přístupem vzdělávání?  

9. Z jakého důvodu jste se rozhodli neumístit své dítě do běžné základní školy ZŠ? 

10. Jsou podle Vašeho názoru při auditivně-orálním přístupu při výuce plně využity 

schopnosti  a nadání Vašeho dítěte? 

11.  Rozvíjí se mluvená řeč dítěte podle Vašich představ? 

12. Jaká pozitiva Vašemu dítěti poskytuje auditivně-orální přístup vzdělávání? 

13. Shledáváte nějaká negativa v auditivně-orálním přístupu vzdělávání? 
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Zobrazení zpracovaného polostrukturovaného dotazování: 

 

1. Věk dítěte v době diagnostikování sluchové vady. 

Rodiče Věk dítěte v době diagnostikování sluchové vady. 

Rodiče A „ Sluchová vada byla diagnostikovaná v jeho 1. roce a 9 měsících.” 

Rodiče B „ Věděli jsme to z genetických testů.” 

Tab. č. 3 – Věk dítěte v době diagnostikování sluchové vady. 

 

2. Jedná se vrozenou nebo získanou vadu sluchu. 

Rodiče Vrozená nebo získaná vada sluchu 

Rodiče A „ Vrozenou.” 

Rodiče B „ Vrozenou genetickou vadu sluchu.” 

Tab. č. 4 – Vrozená nebo získaná vada sluchu. 

 

3. Období první reakce Vašeho dítěte na zvuk. 

Rodiče Období první reakce dítěte na zvuk 

Rodiče A „Poprvé se otočil za zvukem v listopadu 2012, takže se dá říci 3roky.” 

Rodiče B „Po prvním nastavení reagoval na zvuky hned. Na slova později. 

Tab. č. 5 – Období první reakce Vašeho dítěte na zvuk. 

 

4. Důvody rodičů pro kochleární implantaci. 

Rodiče Důvody rodičů pro kochleární implantaci 

Rodiče A 
„Rozhodování  bylo  celkem  jednoduché,  protože  při  jeho  diagnostice  oboustranná 

praktická hluchota sluchadla vůbec nepomáhala a nenaučil by se mluvené řeči.” 

Rodiče B „ Pro jeho lepší budoucí život.” 

Tab. č. 6 – Důvody rodičů pro kochleární  implantaci. 
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5. Věk dítěte v době kochleární implantace. 

Rodiče Věk dítěte v době kochleární implantace 

Rodiče A 
“Implantace  byla  ve  2,5  letech  a  první  nastavování  řečového  procesoru  o  měsíc 

později.” 

Rodiče B “Bylo mu 2,7 let.” 

Tab. č.7 – Věk dítěte v době kochleární implantace. 

 

 

6. Reakce okolí na CI. 

Rodiče Reakce okolí na CI 

Rodiče A 

„Ve svém okolí jsem se doposud setkala pouze s kladným názorem na kochleární 

implantaci.  Spousta  lidí  kochleární  implantát  nezná,  neví  jak  přesně  funguje  a  co 

všechno  neslyšícímu  člověku  umožní.  Vždycky  stačilo,  když  jsem  lidem  nebo 

hlavně dětem vysvětlila, že Franta se narodil neslyšící a má takový malý počítač, 

který mu pomáhá slyšet a díky tomu se naučí i mluvit. Vím, že existují lidé, kteří      

s kochleární implantací nesouhlasí (především z řad neslyšících).” 

Rodiče B 
„ Ano setkali z řad neslyšících. Odůvodnili to tím, že děti jsou malé a nemají právo 

volby, jestli ano nebo ne CI.” 

Tab. č. 8 – Reakce okolí na CI. 

 

 

7. Vliv  specifických,  vývojových  a  dalších  poruch  na využití  kochleárního  implantátu. 

Rodiče 

Vliv specifických,  vývojových  a  dalších  poruch  na  využití  kochleárního  

implantátu 

 

Rodiče A „Vývojová dysfázie, ADD a porucha exekutivních funkcí.” 

Rodiče B „Oční vada barvy.” 

Tab. č. 9 – Vliv  specifických,  vývojových  a  dalších  poruch  na  využití  kochleárního  implantátu. 

 

 



   44 

8. Důvody výběru ZŠ pro sluchově postižené s auditivně-orálním přístupem vzdělávání. 

Rodiče 
Důvody výběru ZŠ pro sluchově postižené s auditivně-orálním přístupem 

vzdělávání 

Rodiče A 
„Všichni v rodině jsme slyšící a je našim přáním, aby se co nejlépe naučil mluvit, 

zapojil se mezi své vrstevníky a do společnosti.” 

Rodiče B 

„Byl v MŠ Ústí nad Labem, byl problém, nevěnovali se mu a neučili ho. Pak jsme 

ho dali do Prahy Stodůlky, chodil do MŠ TamTam 3měsíce. Nebyl spokojený. Podle 

nás je lepší Ječná. Věnují se dětem a  hlavní důvod je speciální ústni metoda výuky 

už od školky až do Gymnázia.” 

Tab. č. 10 – Důvody výběru ZŠ pro sluchově postižené s auditivně-orálním přístupem vzdělávání. 

 

 

9. Důvody,  které  rodiče  vedli  k  rozhodnutí  neumístit  své  dítě  do  ZŠ  hlavního  vzdělávacího 

proudu. 

Rodiče 
Důvody, které rodiče vedli k rozhodnutí neumístit své dítě do ZŠ hlavního 

vzdělávacího proudu. 

Rodiče A 

„Důvodů  bylo  více,  ale  především  malý  počet  dětí  ve  třídě.  František  má  pouze 

jednostrannou implantaci, takže nemá směrové slyšení a rozumění řeči je oslabené, 

hlavně v hlučném prostředí. V běžné třídě základní školy je kolem 25 žáků a to je 

moc  velký  počet.  Při  nástupu  do  první  třídy  Franta  moc  nemluvil  a  jeho  slovní 

zásoba byla malá, to byl další důvod, proč nešel do běžné školy.” 

Rodiče B 

„Po 1.třídě jsme ho chtěli dát do školy u nás v Ústí nad Labem do běžné základní 

školy, ale on nechtěl a odmítl.” 

„Chtěl chodit do školy v Ječné. Tam se mu líbilo.” 

„A  také  je  důvod  jeho  učitelka,  která  je  schopná  se  mu  věnovat.  Je  to  výborná 

učitelka! Moc moc moc ji chválíme, dobře vysvětlí, ukáže, čeká až pochopí všechny 

děti (spolužáci). To se líbí nám i jemu.” 

Tab.  č.  11  Důvody,  které  rodiče  vedli  k  rozhodnutí  neumístit  své  dítě  do  ZŠ  hlavního  vzdělávacího 

proudu. 
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10. Využití schopností dítěte při auditivně-orálním přístupu vzdělávání. 

Rodiče Využití schopností dítěte  

Rodiče A 
„Myslím, že ano. Určitě ano. Všichni doma vidíme, kolik toho František ve škole 

dělá. Přichází ze školy většinou nadšený. Vypráví nám. To hodně oceňujeme.” 

Rodiče B 
„My to neumíme popsat, protože jsme neslyšící. Ale babička ano. Je slyšící. Ta 

se mu věnuje.” 

Slyšící 

prarodič B 

„Mluvená  řeč  se  rozvíjí  a  je  k  tomu  potřeba  hodně  komunikačního  vzoru,  což       

u  Matěje  není  zcela  možné,  neboť  rodiče  jsou  oba  neslyšící.  Matěj  je  kruhu 

rodinném (pozn. kde jsou i slyšící členové rodiny) jen o víkendech a dnech volna, 

jako jsou prázdniny a nemoc. Kdyby měl rodiče slyšící, vývoj by se automaticky 

rozvíjel jako u slyšícího dítěte.” 

„Přes snahu ho víc doma vzdělávat byl na začátku velký problém, neboť neudržel 

oční kontakt - je ADHD diagnostikován.” 

„Dnes mu je skoro 10 let a když mluví pomalu a plynule (v rodinném kruhu) jsou 

mu rozumět i celé věty. Pokud se úplně nesnaží, je jeho mluva rychlá a rozumět 

mu potom moc dobře není.” 

„Je vidět, že se snaží. Postupem času bude mluva lepší a lepší.” 

Tab. č. 12 – Využití schopností dítěte při auditivně-orálním přístupu vzdělávání. 

 

 

11. Rozvoj mluvené řeči dítěte podle očekávání a představ rodičů. 

Rodiče Rozvoj mluvené řeči dítěte podle očekávání a představ rodičů. 

Rodiče A 
„Určitě ano. Se školou jsme velmi spojení. František sem přišel a téměř nemluvil. Za 

ty čtyři roky udělal obrovský pokrok.” 

Rodiče B 

„On má svět rozdělený na neslyšící a slyšící. Neslyšícímu světu dává přednost před 

slyšícím. Chceme pro něj lepší život, aby rozuměl a mluvil. Ale aby dál víc patřil do 

neslyšícího světa. Tak to vidím já.” 

Tab. č. 13 – Rozvoj mluvené řeči dítěte podle očekávání a představ rodičů. 
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12. Pozitiva auditivně-orálního přístupu ke vzdělávání. 

Rodiče Pozitiva auditivně-orálního přístupu ke vzdělávání 

Rodiče A 

„Pozitivních důvodů je víc. Všichni v rodině jsme slyšící, takže tento způsob výuky 

je pro nás ideální. Potom velmi oceňujeme speciální podmínky ve třídě. Tedy malý 

počet dětí, umístění lavic do oblouku - to je pro Františka s jednostrannou implantací 

ideální. Jsme rádi ze individuální a trpělivý přístup učitelky. Taky jsme rádi za časté 

hodiny  logopedie.  Františkovi  také  hodně  pomohlo  rozdělení  první  třídy  na  dva 

roky. Je toho víc.“  

Rodiče B 

„Pozitiv je hodně. Hlavně učitelka. Hodně se Matějovi a ostatním věnuje. Snaží se 

hodně vysvětlit. Je trpělivá čeká, až všechny děti rozumí. Taky, že je málo dětí ve 

třídě. A to, že mluví na Matěje a on taky musí mluvit. I ostatní učitelé.  To všechno 

se nám líbí. A Matěj je spokojený. To hlavně.”  

Tab. č. 14 – Pozitiva auditivně-orálního přístupu ke vzdělávání. 

 

13. Shledáváte nějaká negativa v auditivně-orálním přístupu vzdělávání? 

Rodiče Negativa auditivně-orálního přístupu ke vzdělávání 

Rodiče A 
„Ve škole a ve výuce ne. Pro mě je obrovské negativum vzdálenost školy od našeho 

bydliště. Hrozně času s Františkem procestujeme.” 

Rodiče B „My to tak chceme, tak ne. Pro Matěje je to někdy náročné. Ale je to pro něj dobré.” 

Tab. č. 15 – Negativa auditivně-orálního přístupu ke vzdělávání  

 

 

Shrnutí  polostrukturovaných rozhovorů s rodiči  

Během  polostrukturovaného  dotazování  od  obou  rodin  opakovaně  zaznělo,  že  si  pro  své  dítě 

zvolili  školu  s  auditivně-orálním  přístupem  především  proto,  aby  se  zde  jejich  dítě  naučilo 

komunikovat a rozumět mluvené formě jazyka většinové společnosti. Rodiče a širší rodina obou 

chlapců se domnívá, že schopnost mluvit a dovednost porozumět mluvené čeči a adekvátně na ni 

reagovat Františkovi a Matějovi zajistí spokojený a úspěšný život. Z rozhovorů s rodiči vyplývá, 

že si za svým výběrem základní školy pro sluchově postižené s auditivně-orálním přístupem pro 
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své dítě pevně stojí. Jejich rozhodnutí jistě upevňuje fakt, že obě děti dělají v mluvené řeči stále 

pokroky a jejich jazykové schopnosti se časem stále zlepšují. Zároveň jsou oba chlapci ve škole 

spokojení.  

Během rozhovorů bylo zjištěno, že obě rodiny uvažovali o inkluzivním vzdělávání chlapců, tedy 

o  výběru  základní  školy  hlavního  vzdělávacím  proudu.  Františkova  maminka  o  této  možnosti 

stále uvažuje. Matějovi rodiče myšlenku vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu brzy 

zavrhli. Výsledky výzkumných šetření navíc ukazují, že Matěj je ve své podstatě již                     

v inkluzivním vzdělávání nyní.  

Primárním  důvodem  pro  volbu  školy  pro  sluchově  postižené  bylo  pro  obě  rodiny  zajištění 

odborného výchovně vzdělávacího přístupu, který zajišťují kvalifikovaní pedagogové a odborníci 

se znalostí surdopedické problematiky. Také malý počet dětí ve třídě byl významným důvodem 

pro tento výběr. 

V  průběhu  dotazováním  bylo  zjištěno,  že  rodiče  hodnotí  přístup  vzdělávání  auditivně-orálním 

přístupem  především  kladně.  Z  jejich  pohledu  pozitiva  tohoto  přístupu  převažují  nad  negativy. 

Jako  negativum  rodiče  vnímají  velkou  vzdálenost  školy  od  svého  byliště.  Matějova  rodina  se 

proto  rozhodla  přestěhovat  do  Prahy.  Rodiče  Františka  se  přestěhovat  neplánují  a  o  možnosti 

umístění Františka do internátu rozhodně neuvažují.  

 

V  průběhu  rozhovoru  s  Matějovou  rodinou  se  babička  Matěje,  která  je  slyšící,  šířeji  vyjádřila         

k  rozvoji  jeho  řeči.  Matějova  babička  se  domnívá,  že  Matějův  projev  mluvenou  řečí  by  se 

automaticky rozvíjel lépe, kdyby měl dostatek komunikačního vzoru, což však není zcela možné, 

neboť oba rodiče jsou neslyšící.  

Rozhovor  s  touto  rodinou  také  podnítil  zamyšlení  se  nad  situací  rodičů  Matěje  vzhledem  ke 

vztahu  s  komunitou  Neslyšících.  Maminka  si  přeje,  aby  Matěj  ve  většinové  společnosti  obstál 

lépe než ona, zároveň si také přeje, aby Matěj stále více patřil k Neslyšícím, než-li ke slyšícím. 

Tato  obava  je  pochopitelná,  protože  je  možné,  že  Matěj  si  s  rozvojem  mluvené  řeči,  může               

v  budoucnu  se  svojí  maminkou  méně  rozumět.  Tím  více  je  obdivuhodné,  že  neslyšící  rodiče 

nechali implantovat Matěje i jeho bratra a přejí si pro ně lepší život i za tu cenu, že by oba syny 

možná mohli kvůli odlišné komunikaci jednou ztratit. 
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3.5. Zhodnocení výzkumného šetření 

 

Cílem výzkumu bylo identifikovat, popsat a zhodnotit vliv auditivně-orálního přístupu 

vzdělávání ve škole pro sluchově postižené na vývoj mluvené řeči, rozvoj aktivní slovní zásoby 

mluvené  řeči  a  na  rozvoj  a  úroveň  porozumění  mluvené  řeči.  Dílčím  cílem  bylo  monitorovat 

způsob  a  druh  podpory,  která  je  Františkovi  a  Matějovi  ve  škole  pro  sluchově  postižené                  

s  auditivně-orálním  přístupem  výchovy  a  vzdělávání  poskytována.  Výzkum  měl  také  zjistit            

z jakého důvodu se rodiče dítěte s CI rozhodli pro vzdělávání ve škole pro sluchově postižené         

s  auditivně-orální  metodou  výuky  a  ne  pro  vzdělávání  v  základní  škole  hlavního  vzdělávacího 

proudu.  Výzkum  se  zároveň  zaměřoval  na  zjištění  názoru  rodičů  na  výuku  auditivně-orálním 

přístupem. 

 

K získání všech výše uvedených cílů byly stanoveny dvě výzkumné otázky: 

!  „Jaký vliv má auditivně-orální přístup výchovy a vzdělávání na vývoj mluvené řeči, rozvoj 

slovní zásoby a na rozvoj a úroveň porozumění mluvené řeči?” 

!  „Jak  probíhá  speciálně  pedagogická  podpora  žáka  s  CI  při  auditivně-orálním  přístupu 

výchovy a vzdělávání?” 

 

Cílem  auditivně-orálního  přístupu  výchovy  a  vzdělávání  je  naučit  žáka  s  CI  komunikovat 

mluvenou  formou  jazyka  většinové  společnosti.  Z  výzkumného  šetření  této  bakalářské  práce 

vyplynulo, že u obou žáků během výzkumu v letech 2017 – 2020 k rozvoji mluvené řeči skutečně 

došlo. Pokrok v rozvoji mluvené řeči, v budování aktivní slovní zásoby mluvené řeči a v rozvoji 

porozumění mluvené řeči byl zjišťován pomocí zúčastněného pozorování, analýzou dokumentů   

z vyšetření provedených odborníky ze speciálně pedagogického centra školy a analýzou 

dokumentů třídních učitelů a logopedů získaných během hodin indiviuální a skupinové 

logopedie. Rozvoj řeči byl také průběžně monitorován v předmětu český jazyk. Všechna získaná 

data  prokazují,  že  v  případě  Františka  a  Matěje  měla  výchova  a  vzdělávání  auditivně-orálním 

přístupem  významně  pozitivní  vliv  na  rozvoj  jejich  mluvené  řeči.  Rozvoji  mluvené  řeči  je 

prokazatelný již během prvního roku školní docházky. Výsledky výzkumu dále ukazují,              

že v průběhu let, během kterých probíhal výzkum, se díky auditivně-orálnímu přístupu, 
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intenzivní  logopedické  péči  a  speciálně  pedagogocké  intervenci  a  reedukaci,  řeč  obou  chlapců 

dále rozvíjela  a rozvíjí a to ve všech oblastech.  

Aby k tomuto významnému posunu v jazykových schopnostech mluvené řeči u žáků s CI mohlo 

dojíst,  je  nezbytné  dodržovat  základní  výchovně  vzdělávací  pravidla,  která  si  komplex  škol          

v  Ječné  27  stanovuje.  Základním  pravidlem  je  při  výuce  auditivě-orálním  přístupem  používat 

mluvenou řeč. Mluvit jasně, srozumitelně, v jednodušších slovních vazbách a spojeních, dbát na 

to,  aby  žáci  viděli  učiteli  na  ústa.  Pokud  žák  něčemu  nerozumí,  musí  učitel  umět  svůj  projev 

adekvátně modifikovat, při výuce je zároveň třeba používat i další způsoby jak informaci žákovi 

přiblížit. Během výuky jsou proto využívány pomůcky vizuální podpory, je používána 

interaktivní tabule s interaktivními výukovými programy, při práci na interaktivní tabuli je možné 

využít titulků pro neslyšící 16. V prvním ročníku základní školy je při komunikaci s dětmi možné 

užívat znak do řeči, ale pouze v  individuálních případech, kdy je to nezbytné. Jedním takovým 

žákem je Matěj. Jak z interpretace výzkumného šetření vyplývá, Matěj se v první třídě za pomoci 

znaků  do  řeči  učil  například  názvy  barev  mluvenou  formou  jazyka.  Část  individuální  výuky          

s Matějem probíhala následovně - Matěj barvy uměl již dříve správně zařadit a pojmenovat ve 

znakovém jazyce, na základě této znalosti se Matěj učil název barvy v mluveném českém jazyce, 

výraz pro barvu tak říkal v obou jazycích současně. Obdobným způsobem postupovala jeho třídní 

učitelka  v  budování  a  v  rozvoji  další  slovní  zásoby.  Znalost  českého  znakového  jazyka,  tak 

Matějově  třídní  učitelce  umožňovala  vytváření  slovní  zásoby  jazyka  mluveného.  V  případě 

Františka docházelo k budování slovní zásoby především s pomocí vizuální opory. Při vzdělávání 

auditivně-orálním přístupem ve vyšších ročnících je však používání znakového jazyka a znaku do 

řeči stále méně vhodné.  Důvodem je fakt, že pro rozvoj mluvené řeči je třeba, aby si oba chlapci 

utužovali a dále rozvíjeli svoje získané znalosti  a dovednosti mluvené formy jazyka. 

Je také nezbytné, aby jazykové schopnosti žáků s CI byly dále rozvíjeny širší rodinou. V případě 

Matěje je důležité pozitivně motivovat nejen jeho, ale i jeho rodinu, zejména slyšící babičku, aby 

mezi  nimi  i  nadále  probíhala  komunikace  mluveným  jazykem,  včetně  pravidelného  hlasitého 

čtení. Také u Františka je třeba, aby v domácím prostředí i nadále probíhala internzivní 

logopedická intervence tak jako dosud. 

 

16 Video-podpora pro neslyšící a nedoslýchavé osoby plus podpora pro nevidomé.  
     https://www.titulkyproneslysici.cz 
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Speciálně pedagogická podpora a speciálně pedagogická doporučení při výchově                   

a vzdělávání žáků s CI v základní škole pro sluchově postižené. 

Ve  škole  pro  sluchově  postižené  v  Ječné  27  podporu  a  speciálně  pedagogickou  péči  zajišťuje  

speciálně pedagogické centrum, které je součástí školy.  

Na základě výzkumného šetření, ke kterému bylo využito zúčastněné pozorování analýza 

dokumentů, bylo během výuky českého jazyka a během hodin individuální a skupinové 

logopedie  zjištěno,  že  při  práci  s  žáky  s  CI  jsou  využívána  a  doporučována  tato  podpůrná 

opatření.  

Vyučovací hodiny jsou rozvrženy do kratších časových úseků. Tato úprava je nezbytná vzhledem 

k  tomu,  že  žák  se  sluchovým  postižením  a  s  poruchou  pozornosti  (či  jinou  přidruženou  vadou      

či poruchou) se nemůže plně soustředit celou vyučovací hodinu na jednu činnost. Je proto vhodné 

během  vyučovací  hodiny  činnosti  střídat.  V  základní  škole  pro  sluchově  postižené,  kde  se 

vzdělává  František  a  Matěj,  probíhá  výuka  v lavicích  uspořádaných  do  písmene  U,  výuka  je 

kombinovaná s aktivitami na koberci, kdy jsou děti rozděleny do homogenních nebo 

heterogenních  skupin.  Tento  postup  zajišťuje  sluchový  a  zrakový  odpočinek,  díky  kterému  se 

žáci lépe soustředí na výuku. Toto střídání se doporučuje po přibližně 20 minutách.  

Výuka na této škole je provázena názornou vizualizací.  

Samostatné i skupinové úkoly jsou žákům zadávány adekvátně upraveny (často individuálně pro 

každého žáka ve třídě), přičemž limit pro vykonání úkolu je proti intaktním žákům prodloužen.  

Během  vyučování,  kdy  ostatní  žáci  mají  samostatnou  práci,  probíhá  individuální  práce  žáka 

s pedagogem  nebo  s  asistentem  pedagoga  ve vyučování  ve  třídě  i  mimo  třídu.  Během  této 

individuální péče je u Františka i Matěje především rozšiřována a procvičována slovní zásoba, 

hlasité  čtení  s  porozuměním  textu,  trénink  sluchové  a  zrakové  percepce  a  nácvik  diferenciace 

hlásek. 

Hodnocení žáků v základní škole pro sluchově postižené v Ječné ulici probíhá různými formami. 

Je  kladen  důraz  na  hodnocení  individuálních  pokroků  žáka  v  čase.  Tento  způsob  hodnocení 

vyzdvihuje, co nového žák umí, umožňuje se zaměřit se na dílčí dovednosti, zohledňuje 

komunikační obtíže žáka, pomáhá přivykat žáky na různé formy hodnocení (př. známky, slova, 

body, symboly) a tak pomáhá k nabytí pocitu úspěšnosti ve školním zařazení. 

Jak je již uvedeno v kapitole 2.2. jedním z důležitých speciálně pedagogických opatření je také 

specificky  upravené  prostředí  školy  pro  sluchově  postižené  tak,  aby  se  přizpůsobilo  potřebám 

žáků. V komplexu škol pro sluchově postižené v Ječné ulici 27 jsou ve třídách většinou lavice 
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uspořádány  do  písmene  U,  ve  třídách  bývají  koberce  pro  omezení  hlučnosti  ve třídě  a pro 

zlepšení akustiky, třídy jsou vybaveny pomůckami vizuální podpory, ve většině tříd jsou 

interativními panely. 

 

Během  výuky  předmětů  českého  jazyka,  individuální  a  skupinové  logopedie  žáků  s  CI  je 

speciálně pedagogickým centrem doporučeno: 

!  pokračovat v intenzivní rehabilitaci řeči 

!  respektovat rozvoj všech jazykových rovin 

!  nepřeskakovat vývojový stupeň, na kterém se dítě nachází, naopak zůstat zde dokud si ho 

dítě pevně nezafixuje 

!  pokračovat v v rozvoji zrakové a sluchové percepce  

!  dále procvičovat analýzu a syntézu  

!  rozvíjet všechny oblasti jazyka - rovinu morfologicko-syntaktickou, lexikálně-

sémantickou, foneticko-fonologickou a pragmatickou 

!  trénovat paměť 

!  rozšiřovat a upevňovat slovní zásobu  

!  rozvíjet oromotoriku 
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Závěr 

Bakalářská  práce  “Žák  s  kochleárním  implantátem  v  základní  škole  pro  sluchově  postižené”        

se  zabývá  problematikou  sluchových  vad,  kochleárních  implantátů  a  kochleární  implantace 

včetně faktorů ovlivňující její úspěšnost. Stěžejním tématem bakalářské práce je systém 

vzdělávání  žáků  s  kochleárním  implantátem  na  základních  školách  pro  sluchově  postižené. 

Hlavním tématem empirické části bakalářské práce je výchova a vzdělávání žáků s kochleárním 

implantátem v základní škole pro sluchově postižené s auditivně-orálním přístupem.  

 

Teoretická část bakalářské práce stručně uvádí problematiku sluchových vad. Věnuje se popisu 

kochleárního  implantátu  Nucleus  a  vysvětlení  principu  jeho  fungování.  Část  této  kapitoly  se 

podrobně zabývá faktory a přidruženými poruchami, které mohou ovlivnit úspěšnost kochleární 

implantace,  poimplantační  rehabilitaci  a  míru  využívání  kochleárního  implantátu.  Práce  se  této 

problematice  věnuje  proto,  že  úspěšnost  kochleární  implantace  a  míra  využívání  kochleárního 

implantátu ovlivňuje i výběr základní školy a přístup vzdělávání, což je tématem této bakalářské 

práce.  

Teoretická  část  práce  se  dále  věnuje  popisu základních  škol,  ve  kterých  se  žák  s  kochleárním 

implantátem může vzdělávat. V této části práce jsou následně popsány tři přístupy vzdělávání na 

základních školách pro sluchově postižené v České republice.  

Stěžejní  kapitola  teoretické  práce  se  věnuje  představení  a  popisu  základní  školy  s  auditivně-

orálním přístupem výchovy a vzdělávání. Tato kapitola je stěžejní vzhledem k tomu, že v této 

škole  probíhal  dlouhodobý  výzkum  v  letech  2017  až  2020  uvedený  v  empirické  části  této 

bakalářské práce. 

 

Empirická  část  bakalářské  práce  obsahuje  data  a  informace  získaná  dlouhodobým  výzkumem       

v letech 2017 až 2020. Pro empirickou část byl zvolen kvalitativní výzkum. K vlastnímu šetření 

bylo v této bakalářské práci použito průběžné zúčastněného pozorování, analýza  osobní, rodinné 

a zdravotní dokumentace, analýza z pedagogicko-psychologických vyšetření  analýza hodnocení 

školních  výsledků  a  polostrukturovaný  rozhovor.  Empirická  část  práce  se  zaměřuje  na  zjištění 

vlivu  auditivně-orálního  přístupu  vzdělávání  na  rozvoj  jazykových  schopností,  konkrétně  se 

zaměřuje na vývoj mluvené řeči, rozvoj aktivní slovní zásoby mluvené řeči a na rozvoj a úroveň 
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porozumění  mluvené  řeči.  Ve  výzkumu  je  také  shrnut  pohled  rodin  obou  dětí  na  vzdělávání 

auditivně-orálním přístupem. 

 

Proběhlý  výzkum  ukázal,  že  u  obou  žáků  dochází  k  postupnému  rozvoji  všech  zjišťovaných 

jazykových schopností řeči – dochází k rozvoji mluvené řeči, rozrůstá se slovní zásoba mluvené 

řeči a dochází k rozvoji porozumění mluvené řeči. Díky rozvoji porozumění mluvené řeči žáci 

dokážou stále lépe pracovat podle sdělených instrukcí, díky rozvoji mluvené řeči jsou úspěšnější 

při komunikaci a dokážou tak lépe kooperovat nejen s pedagogem, ale i s ostatními žáky.  

 

Dalším zjištěnným velkým pozitivem je spokojenost žáků i jejich rodin se školou pro sluchově 

postižené s auditivně-orálním přístupem vzdělávání.  

 

Výsledky získané v rámci výzkumného šetření by mohly obohatit speciálněpedagogickou praxi    

a  zároveň  by  mohly  pomoci  rodičům  při  rozhodování  výbběru  typu  základní  školy  vhodné  

projejich dítě  s kochleárním implantátem umístit. 
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Seznam použitých zkratek: 
 

BERA – Brain Electric Responze Audiometry 

CI – Cochlear Implant = Kochleární implantát 

CKID – Centrum kochleárních implantací u dětí 

ILP – Individuální logopedická péče 

IVP – Individuální vzdělávací plán 

SSEP -  Steady State Evoked Potentials - Somatosenzorické evokované potenciály (SSEP, SEP) 

SPC – Speciálně pedagogické centrum 

SUKI - Spolek uživatelů kochleárního implantátu 

ŠVP – Školní vzdělávací plán 
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Seznam příloh: 

Příloha 1 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů žáka 

 

Vážení rodiče,  

jako  studentka  Pedagogické  fakulty  Univerzity  Karlovy  v  Praze,  oboru  Speciální  pedagogika, 

Vás  prosím  o  spolupráci  na  mé  bakalářské  práci  „Žák  s  kochleárním  implantátem  v  základní 

škole pro sluchově postižené”, kterou realizuji pod vedením Doc.PhDr. Hádkové Kateřiny, Ph.D..  

Spolupráce spočívá v několika setkáních s Vaší/Vaším dcerou/synem v prostředí ZŠ a průběžným 

pozorováním Vašeho dítěte během vyučování, zejména v hodinách českého jazyka, jazyku a řeči 

a hodinách individuální logopedie.  

Dále  Vás  žádám  o  souhlas  s  nahlédnutím  do  školních  dokumentů  Vaší/Vašeho  dcery/syna  v 

prostorách SPC školy Ječná.  

 

Čestně  prohlašuji,  že  získané  výsledky  a  údaje  budou  použity  pouze  pro  studijní  účely  do 

bakalářské práce a anonymita Vašeho dítěte bude zachována.  

 

Děkuji Vám za pochopení a důvěru.  

Veronika Opálková, studentka UK  

 

Souhlasím se zapojením mého dítěte do spolupráce na základě uvedených informací.  

 

V ...........................................  dne  ........................................ 

 

Podpis zákonného zástupce dítěte: .........................................................  

 

Na základě uvedené žádosti souhlasím s nahlédnutím do školní dokumentace mého dítěte.  

 

V ............................................  dne  ..........................................  

 

Podpis zákonného zástupce dítěte: .........................................................  
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