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I. Úvod 

Slavný citát hluchoslepé Heleny Kellerové (1880-1968) „Slepota odděluje od věcí, 

hluchota odděluje od Udí." je dodnes velmi aktuální. I malé postižení sluchu nebo stařecká 

nedoslýchavost představuje nutnost zdolávat určité komunikační bariéry, které oddělují sluchově 

postiženého člověka od dobře slyšících lidí. Neslyšící vnímají svůj handicap nejvíc mezi 

slyšícími. 

Nejinak je tomu u dětí se sluchovým postižením ve škole. I ty, které mají jen lehčí vadu 

sluchu dobře kompenzovanou výkonnými sluchadly nebo slyší skochleárním implantátem, 

nikdy nebudou zcela slyšící. V běžné škole mezi slyšícími dětmi si každé sluchově postižené 

dítě svůj handicap uvědomuje a jeho vada na něj určitým způsobem působí. Integrace není jen o 

tom, zvládat učivo běžné školy, ale zejména o tom, cítit se dobře a rovnocenně v kolektivu 

spolužáků. To je právě u sluchově postižených kvůli komunikačním bariérám obtížnější než u 

jiných skupin postižení. 

Na integraci u sluchově postižených je tedy třeba přihlížet ze dvou aspektů: nejen jak 

zvládají učivo a komunikaci s učitelem, ale i jak se dokáží zapojit do třídního kolektivu. Mám 

pocit, že v současném trendu integrace sluchově postižených do běžných škol se často zapomíná 

na to, kde by oni sami byli šťastnější. Je zde snaha zařadit je do většinové společnosti, mezi 

slyšící vrstevníky, vždyť se slyšícími budou celý život v kontaktu... Často se setkávám s tím, že 

slyšící lidé si těžko dokáží představit, co všechno prožívá člověk se sluchovým postižením, jaké 

překážky musí zdolávat. Jak mu vadí, když se lidé před ním baví a on jim nerozumí. Pokud 

slyšící vůbec ví, jak mají s neslyšícím člověkem komunikovat, při rozhovoru ve skupině více lidí 

na jeho komunikační potřeby zapomínají nebo jich nedbají. Slyšící rodiče neslyšícího dítěte si 

mnohdy neuvědomují, do jaké míry dítěti vadí a frustrují ho situace, ve kterých mu nikdo 

nezprostředkuje, co si lidé kolem něj povídají. Podobné „maličkosti" mají vliv na utváření 

postojů a osobnosti jedinců se sluchovým postižením 

O integraci často píší slyšící odborníci, jejichž cílem je, aby byl vliv vady na život dítěte 

co nejmenší, aby se minimalizovaly všechny „speciální" následky jeho vady a jeho odlišnost od 

většinové společnosti. Slyšet je standard a sluchová vada je odchylkou, kterou je potřeba co 

nejvíce vyrovnat směrem ke standardu. Jinakost a svébytnost není dostatečně respektována, na 

1 Je vhodnější používat výraz „člověk se sluchovým postižením" než „sluchově postižený člověk", abychom na 
prvním místě zdůraznili osobnost člověka a ne jeho sluchové postižení. V této práci však budu za účelem lepší 
plynulosti textu užívat i výraz „sluchově postižení" nebo zkratku SP. 
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potřeby sluchově postižených je nahlíženo ze strany slyšících, kterým chybí vhled do 

jazykových, kulturních a vývojových specifik lidí s těžkým sluchovým postižením. 

Pro lepší pochopení této práce bych možná měla zmínit něco o sobě. Jsem těžce sluchově postižená, mluvené řeči 
rozumím pouze s odezíráním. Chodila jsem do mateřské a základní školy pro sluchově postižené, kde se uplatňoval 
orální přístup. Po absolvování základní školní docházky jsem pokračovala na střední škole tamtéž. Znakový jazyk 
jsem neuměla a mimo školu jsem neznala moc vrstevníků, cítila jsem se trochu osamělá. Na gymnáziu mě 
kamarádka poprvé vzala do klubu neslyšících. Kontakt s neslyšícími mi hodně dal, postupně jsem pronikala do 
znakového lazyka a hlavně jsem cítila, že někam patřím. Od začátku jsem tam mohla navazovat kontakty s lidmi, 
což bylo pro mě se slyšícími mnohem obtížnější a stále je. Osobně si myslím, že škola, do které jsem chodila, by a 
pro mě nejvhodnější. Získala jsem tam znalosti srovnatelné se slyšícími vrstevníky a zároveň jsem tam nenarážela 
na komunikační bariéry. Když jsem mezi slyšícími ve společnosti více lidí, nestíhám sledovat, o čem se baví. To, ze 
nerozumím, o čem je řeč, mi hodně vadí. Právě z toho důvodu si nedovedu představit, že bych měla jako malá 
chodit do běžné školy. Doba i školství se však mění a je zajímavé to porovnávat. Kdybych se narodila o 20 let dřív, 
asi bych chodila do školy pro neslyšící, moje řeč by byla na horší úrovni a měla bych omezený výběr učebních 
oborů. Kdybych se narodila o 20 let později, s velkou pravděpodobností bych měla kochleární implantát a byla bych 
integrovaná v běžné škole. 

V diplomové práci bych se chtěla zabývat integrací sluchově postižených lidí z trochu 

jiného pohledu. Ve většině českých publikací o integraci nebyl dán dostatečný prostor na 

vyjádření samotným lidem se sluchovým postižením, především pak těm, kteří integraci sami 

zažili nebo zažívají. Přitom právě z jejich zkušeností a poznatků by se mělo vycházet nebo aspoň 

knim přihlížet. I v současnosti se o úspěších a neúspěších integrovaných dětí dozvídáme 

zejména prostřednictvím jejich rodičů a odborníků, kteří s nimi přijdou do styku. Jak mají slyšící 

rodiče neslyšícího dítěte zodpovědně vybrat nejlepší školu, mají-li informace pouze od 

odborníků, kteří nahlíží na problematiku pouze z lékařského hlediska, neznají kulturu neslyšících 

a běžnou školu vnímají jako ideál? 

Ve své práci bych ráda těžila hlavně z pohledů a výpovědí samotných sluchově 

postižených lidí, kteří integraci zažili. Nejprve jsem měla v úmyslu psát pouze o integrovaných 

dětech, avšak postupně jsem přicházela na to, že by chybělo srování s prožíváním a zkušenostmi 

žáků na školách pro sluchově postižené. Proto jsem se rozhodla, že se zaměřím na problematiku 

změny školy, tedy na žáky, kteří přestoupili z běžné školy do školy pro sluchově postižené, nebo 

naopak, ze školy pro SP do běžné školy. Toto zúžení zároveň vylučuje žáky s lehčími 

sluchovými vadami příliš neomezujícími jejich komunikační možnosti, u nichž se dá 

předpokládat víceméně úspěšná integrace do společnosti slyšících. Výhodou je, že budeme mít 

srovnání škol očima žáků. Další zajímavou oblastí, kterou toto téma přináší, je vliv školy při 

vytváření identity. 



1.1 Výzkumné otázky 

Škola je významným socializačním mezníkem pro každé dítě, u neslyšících dětí to platí 

obzvlášť. Prostřednictvím kvalitativního výzkumu bych se tedy chtěla zaměřit zejména na vlastní 

pocity, zkušenosti a zážitky neslyšících respondentů ze školních let. Budu sledovat, jak vnímali 

změnu školy, jak na ně jednotlivé školy působily a jak je ze zpětného hlediska ovlivnily. 

Hlavním cílem této práce je zmapování vlivu školy na utváření identity. Budou se objevovat 

rozdíly mezi integrací a školou pro sluchově postižené? Stanovila jsem si dvě základní 

výzkumné otázky: 

• Na jaké škole se cítí žáci s těžkým sluchovým postižením lépe? Na běžné škole nebo na 

škole pro sluchově postižené? 

• Jak škola ovlivňuje identitu sluchově postiženého žáka? Lze pozorovat rozdíly mezi 

oběma typy škol z hlediska působení na identitu? 
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II. Teoretická východiska 

2.1 O sluchovém postižení 

Terminologie i klasifikace dělení sluchových vad bývají nejednotné (např. Strnadová, 

1998; Hrubý, 1998). Jak posuzovat velikost sluchové ztráty? Podle toho, co jedinec slyší bez 

sluchadel nebo co slyší s nejvýkonnějšími sluchadly „na míru" sestavenými? Dva lidé s téměř 

shodným audiogramem2, mohou ve skutečnosti slyšet velmi rozdílně. Kvalita zpracování 

sluchových vjemů v podkorových a korových centrech není totiž u všech Udí stejná (Strnadová, 

1998). Jeden může mít tak vytrénované zbytky sluchu, že se sluchadly bude v tiché místnosti 

rozumět mluvené řeči bez odezírání, lze jej tedy považovat za nedoslýchavého. Druhý nikdy 

nebyl veden k nošení sluchadel, jež by u něj v současné době již neměla žádný efekt. Mluvené 

řeči by vůbec nerozuměl, odezírat moc neumí a za těžce nedoslýchavého může být považován 

jen z lékařského hlediska, avšak on sám se bude, a plným právem, považovat za neslyšícího 

člověka, jehož primárním komunikačním prostředkem je znakový jazyk. Zde lze vnímat rozdíly 

mezi lékařskou a kulturní definicí, o kterých se podrobněji zmiňuji na následujících stranách. 

S technickým pokrokem se stále posouvají hranice mezi nedoslýchavými a neslyšícími. 

Specifickou kategorii tvoří lidé s kochleárním implantátem. 

Dělem sluchových vad je z praktického důvodu důležité zejména při přiznávání 

sociálních výhod jako je průkaz ZTP a invalidní důchod. Většina těžce sluchově postižených3 má 

nárok na částečný invalidní důchod4. 

2.1.2 Medicínský a kulturní přístup 

2 Audiogram je graf, ze kterého lze vyčíst ztráty sluchu v různých frekvencích v decibelech ve srovnání s křivkou 
normálního sluchu v hodnotě O dB. (viz např. slovník na www.widex.cz) , . , , h h l c h o t a t ě ž k é 3 Přesněji lidé s praktickou a úplnou hluchotou. Podle vyhlášky MPSV č 284/1995 ^ 
poškození sluchu odpovídající ztrátě 71-90 dB a úplná hluchota odpovídá p o š k o z e n í n e n ř l é h o dělení v l S 
(Strnadová, 2002). Někteří lidé s „praktickou hluchotou" podle tohoto Již z a s t a r a l e h o a n e p r e s n ^ d ě l ^ a k 
mohou se sluchadly běžně bez problémů telefonovat a nemají větší zTkv 
praktická hluchota vymezen jako velmi závažné postiženi sluchu, kdy člověk ještě 
avšak nedokáže je rozlišovat. Podle klasifikace WHO by tedy byla prakticka h ^ o t a postižen f % 
dB, pokud v audiogramu jsou body nad 1 kHz. Pokud v audiogramu nejsou žádné body nad 1 kHz, neslyší člověk 

^ e 1 1 ^ 0 r 5 ^ 9 ° 5 t K r d t h ^ p o j i t í . NékteH n e š i d í lidé s e 
více výhod a jak se mu podařilo „oblaíhout" komisi nebo lékaře. Na d r u h o u stranu znam h d . kteř, nejsou v kontakm 
s jinými neslyšícími, a to, že mají nárok na částečný, nebo dokonce , plny invalidní důchod, dlouhá leta vůbec 
netušili. 

- 10-

http://www.widex.cz


Na neslyšící lze nahlížet ze dvou úhlů5. Podle medicínského hlediska je hluchota vnímána 

jako postižení, deficit. Normální je slyšet a sluchově postižení se dělí podle toho, nakolik se 

vychylují od tohoto normálu. Sluchové vady se dělí od nepatrných ztrát sluchu po úplnou 

hluchotu.U všech stupňů sluchových vad je snahou umožnit - pokud možno - návrat k co 

nejlepšímu sluchu. Optimálním východiskem je slyšící člověk. 

Kulturní přístup se od medicínského liší vtom, že se nesoustředí na deficit a jeho 

nápravu. Je respektována odlišnost, jinakost a jedinec má právo si zvolit, jakou míru podpory 

potřebuje. Podle kulturního přístupu se sluchově postižení dělí podle svých vlastních preferencí. 

Není přitom prvořadé, do jaké skupiny by spadali podle přesné ztráty sluchu. Jedinec si může 

sám určit míru podpory a rozhodnout se, členem jaké skupiny6 chce být. 

Dělení sluchových vad podle medicínského přístupu má své opodstatnění v lékařství při 

diagnostice stavu sluchu a přidělování nejvhodnějších pomůcek. Samozřejmě by přitom měla být 

respektována přání jedince. Jiná situace je u malých dětí, které za sebe ještě nemohou 

rozhodovat. V naší společnosti je respektováno právo rodičů rozhodovat za své děti (týká se to 

například rozhodnutí o operaci kochleárního implantátu). Medicínské hledisko se uplatňuje i u 

posudkových komisí (např. kvůli posouzení stupně pracovní neschopnosti). Dříve se uplatňovalo 

i ve vzdělávání sluchově postižených, což se v současnosti mění. Rozhodující pro volbu školy je 

přání rodičů, ne stupeň sluchové ztráty. Kulturní přístup ke sluchovým vadám převažuje i 

v zákoně o znakové řeči 155/19987 zaručujícím neslyšícím právo na vzdělávání ve znakové řeči 

a tlumočení do znakové řeči8. Za neslyšící se v tomto zákoně považují všechny sluchově 

postižené osoby, jejichž primární formou komunikace je znakový jazyk nebo znakovaná čeština. 

Dělení sluchových vad podle medicínského hlediska 

• Dělení z hlediska místa vady 

Převodní sluchové vady vznikají ve vnějším, středním a vnitřním uchu, znamenají zeslabení 

sluchového vjemu, nedochází k jeho zkreslení ani k úplné hluchotě. 

5 Existují i další přístupy k sluchově postiženým, např. speciálněpedagopcky. ^ J ^ ^ J ^ ^ 
nejčastěji zmiňovanými přístupy - lékařským a kulturním - a jejich r o z d U n y m nahhzeium n a i g H a ^ J P . 
6 Mám na mysli skupiny podle míry sluchového postižení a způsobu tomunto^ 
ohluchlí, Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina, případně i skupina Udí s 
7 Zákon o znakové řeči 155/1998 definuje neslyšící takto: „Za n e s l y š í c í se pro uče ly tohoto ^ ^ p ^ i o s o ^ , 
které ohluchly před rozvinutím mluvené řeči a velikost a charakter jejich vady s l u c h u neumoznuje p l n o h ^ 
rozvoj mluvené řeči, a dále osoby později ohluchlé a nedoslýchavé, které samy považuji znakovou řeč za pnmarru 
formu své komunikace. 
8 Pojem znaková řeč pro účely tohoto zákona zahrnuje z n a k o v ý jazyk a znakovanou češtinu. 
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Percepční sluchové vady vznikají kdekoliv v nervové části sluchové dráhy, jsou závažnější, 

protože dochází k narušení sluchového vjemu a mohou vést i k úplné hluchotě. 

(Hrubý, 2006) 

• Dělení podle doby vzniku sluchového postižení 

Prelingvální sluchové vady jsou všechny, ke kterým došlo před rozvojem řeči, tedy od narození 

nebo v raném věku do období, kdy se vytvoří mluvená řeč9. 

Dědičné sluchové vady - Až 95 % neslyšících dětí se rodí slyšícím rodičům (např. Ladd, 2003; 

Strnadová, 1998). Mezi neslyšícími páry10 je však ve srovnání s běžnou populací vyšší výskyt 

sluchově postižených dětí z důvodu dědičnosti. Rainer, Altshuler a Kallmann (1969, in Hindley, 

Kitson, 2000) uvádí, že asi 30 % neslyšících rodičů se narodí aspoň jedno neslyšící dítě.11 

Postlingvální sluchové vady jsou ty, ke kterým došlo po rozvoji řeči, tedy když ztratí sluch 

dospělý nebo dítě, které již komunikovalo mluveným jazykem. Ohluchlí lidé mají dobře 

rozvinutou řeč a většinou i nepostiženou výslovnost. Jiná situace je u dětí. Čím mladší jsou, tím 

rychleji se jejich řeč po ohluchnutí zhoršuje. To se týká zejména výslovnosti, ale i gramatiky a 

slovní zásoby. 

• Dělení podle velikosti ztráty 

Nedoslýchavost trápí poměrně početnou skupinu obyvatel. Až půl miliónu lidí totiž trpí nějakým 

stupněm nedoslýchavosti (Hrubý, 1999). Mezi těžkou nedoslýchavostí od narození a „stařeckou 

nedoslýchavostí" jsou však velké rozdíly. Většina nedoslýchavých má lehkou a věkem 

podmíněnou nedoslýchavost, mohli bychom je tedy řadit mezi ohluchlé. Základní charakteristika 

nedoslýchavosti je ta, že nedoslýchaví lidé mohou se sluchadly lépe nebo hůře rozumět mluvené 

řeči bez odezírání (Hrubý, 1999). Nedoslýchavost je široký pojem, mezi lehkou, střední a těžkou 

nedoslýchavostí jsou velké rozdíly. U těžších postižení sluchu percepčního typu slyší člověk 

zvuky nejen méně, ale i zkresleně. Je to tím, že se u percepčního typu postižení snižuje rozsah 

tónů, které lze vnímat sluchem (Strnadová, 1998). To je důvod, proč takto postiženým lidem ani 

sebelepší sluchadla nemusí pomoci. Člověk se sluchadly může slyšet hodně hlasité zvuky 

(jakoby „rámus"), vnímá je však zkresleně a není schopen rozlišovat jejich zdroj. 

9 Nelze vymezit přesnou věkovou hranici, protože některé děti začínají mluvit dříve a jiné pozdějiL Zejménai lehčí 
sluchové vady jsou objeveny až po 3 roce věku a někdy u nich nelze zj.st.t, jsou-1. vrozene nebo ztratilo-h dítě 
sluch teprve v pozdějším věku T e ^ í n „prelingvální" vyjadřuje, že dítě ještě nemělo vytvořenou mluvenou řeč a její 
vybudování bude vzhledem k sluchové vadě obtížnější. 

Neslyšící výrazně častěji uzavírají manželství mezi sebou. i u ,-xi ,, 
11 Je zajímavé, že určitý počet neslyšících rodičů tvrdí, že jejich děti se narodily slyšíc, a o sluch phšly po nemoc,. U 
těchto dětí může jít o progresivní dědičnou sluchovou vadu, která se rozvinula až v raném věku. Domnívám se, ze u 
některých rodičů by se mohlo jednat o obranný mechanismus popření dědičnosti sluchové vady. 
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Neslyšící - Většina neslyšících má zachované větší nebo menší zbytky sluchu, které jsou však 

pro rozumění řeči nevyužitelné12. Zbytky sluchu mohou neslyšícím pomáhat při orientaci nebo 

při odezírání, zisk je však minimální. Někteří neslyšící nosí sluchadla, která jim pomáhají při 

orientaci v prostředí, jiní neslyšící by se sluchadly sice mohli slyšet zvuky, avšak odmítají je 
13 

nosit, protože jim tyto zvuky jsou nepříjemné . 

• Klasifikace sluchové ztráty dle WHO 

V současnosti je klasifikace WHO (Světové zdravotnické organizace) z roku 1980 

nejužívanějším dělením různých ztrát sluchu. 

Klasifikace sluchové ztráty v decibelech14 (dle WHO, in Hrubý, 1999) 
0 - 2 5 dB normální sluch 
2 6 - 4 0 dB lehká nedoslýchavost 
4 1 - 5 5 dB střední nedoslýchavost 
56 - 70 dB středně těžké postiženi sluchu 
7 1 - 9 0 dB těžké postižení sluchu 
nad 90 dB úplná ztráta sluchu 

Pro srovnání a lepší představu uvádím i pár údajů o decibelové hladině zvuků kolem nás (Klugerová, 2005). 
10 dB = práh slyšení - hluboké dýchání 
40 dB = tikot budíku 
60 dB = zpěv kosa, běžný tišší hovor 
70 dB = elektrické psací stroje, splav na řece 
80 dB = osobní auto, vysavač 
90 dB = těžký nákladní automobil, tramvaj 
100 dB = klaksony aut, forte symfonického orchestru, metro 
110 dB = pojíždění dopravního letadla, záměrné houkání lokomotivy 
120 dB = start stíhačky 
130 dB = citelný práh bolesti (palba pušky zblízka) ^ 

Mezinárodní organizace neslyšících sportovců považují za n^lyšící všechny od ^ f ^ ^ d a může být velmi dobře 
(Hrubý, 1999). Důvodem přijímání i těchto „lehce nedoslýchavých jejichž siucno 
kompenzována kvalitními sluchadly, je to, aby měly dostatek soutezicicn. 

Počty sluchově postižených lidí v ČR 
v,. u „o? on Hčtí <;e narodí s oboustrannou velmi V ČR ročně úplně ohluchne asi 10 dospělých a asi 90 děti se narooi 

závažnou poruchou sluchu (Holmanová, 2006)15. 

- e od úplné hluchoty liší tím, že zde jsou sice malé zbytky 
12 Toto právě považuji za „praktickou (viz str. 9) ^ s M l i d é isou citlivější na sluchu zachovány, jedinci však nepřináší téměř žádny^iiWjMg^ N ě kteří neslyšící lidé jsou 
13 Strnadová (1998) to nazývá ,recruitment (fenomenvyro 
některé hlasité zvuky, které vnímají jako bolestivé vjemy ^ ^ m 1 0 0 0 a 2000 Hz v lepším 
14 Decibely vyjadřují ztrátu sluchu jedním číslem, je to prum 
se ty 3 hodnoty a vydělí 3, zaokrouhluje se (Hmby, 2000) d ě l ý c h (Zouzalík, 2006). 
15 Tento údaj nemusí být přesný, jiný zdroj uvádí 80 děti 
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Sluchovou vadu od narození nebo od raného dětství má asi 15 tisíc obyvatel ČR, z toho 

asi 3900 osob má ztráty sluchu od 71 do 90 dB a 3700 osob nad 90 dB. Podle odhadů může být 

v Česku 7300 uživatelů znakového jazyka. (Hrubý, 1999) 

Kde je hranice mezi neslyšícími a nedoslýchavými? 

Není jednoduché určit hranici mezi neslyšícími a nedoslýchavými z lékařského hlediska. 

Hodně totiž záleží na tom, jak má jedinec „vytrénované" zbytky sluchu a jak se sám k jejich 

využívání pomocí technických pomůcek staví. 

Například někteří, zejména starší, neslyšící by mohli podle audiogramu považováni za nedoslýchavé. „Když jedu 
v metru, slyším hlášeni, a někdy i rozumím, třeba „Karlovo náměstí", (osobní sdělení 761eté neslyšící ženy, která 
nenosí sluchadla) „ Když jsem doma a naší ulici projede nákladní auto, tak to slyším." (osobní sdělení 601etého 
neslyšícího muže, který nenosí sluchadla) Chodili však do školy pro neslyšící, nemohli využívat technické pomůcky 
a jejich zbytky sluchu nebyly rozvíjeny, nenaučili seje využívat při komunikaci. Jistě nelze zpochybňovat, ze jsou 
neslyšící. Kdyby však nosili odmala sluchadla a byla jim věnována náležitá logopedická péče, mohli by možná byt 
považováni za „lehce nedoslýchavé". 

Kdo bez znalosti kontextu16 a možnosti odezírání nerozumí mluvenému sdělení, může být 

považován z lékařského hlediska za neslyšícího. Pojmem „nedoslýchavý" budu v této práci 

označovat člověka, který obecně zvládá za příznivých podmínek telefonování i s neznámými 
r r 17 lidmi a v tichém prostředí se s pomocí sluchadel dorozumí bez odezírání. 

Domnívám se, že každý těžce sluchově postižený člověk slyší trochu jinak. I dva lidé se 

stejným audiogramem můžou vnímat zvuk jinak, budou u nich drobné odchylky v rozlišování 

tónů, barvy zvuku. Vliv má i typ sluchadel - s každým sluchadlem je podle mě zvuk trochu jiný. 

Roli hrají i další faktory jako jazykový cit, schopnost odezírání, doba přidělení sluchadel, způsob 

komunikace, kvalita logopedické péče atd. 

Dělení na neslyšící a nedoslýchavé nikdy nevystihuje přesně potřeby té dané skupiny. I 

člověk z audiologického hlediska nedoslýchavý může upřednostňovat komunikaci ve znakovém 

jazyce, a naopak úplně neslyšící, který dobře mluví a neumí znakový jazyk, je považován za 

nedoslýchavého... Zde však již přesahuji medicínské hledisko a dotýkám se hlediska kulturního. 

" Znalost kontextu může umožnit trénovanému neslyšícímu se sluchadly r o z p o j £ 
odlišit některé, zejména znělé, fonémy. Může s i podle délky slova a složen. ^ ^ ^ S s h S S 
představu" a pak na základě srovnání odhadnout, jaké slovo ze souboru možných slov nejvíce odpovídá slyšenému 
vjemu 

' ^ ^ i M t L 
vytyčit přesné hranice mezi neslyšícími a nedoslýchavými existují v naši . 
nepřesnosti v používání terminů. Terminologii v zahraniční literatuře budu p ř e k l á d a d o s l o v a j e ^ p o t ř e b a m* na 
paměti, že význam se může lišit ode mnou používané terminologie. N ap . v U » r t r f e » 
„deaf' používá pro označení neslyšících, ale někdy pod tento termín spadají jak neslyšící, tak i nedoslýchaví Omak 
„hard of hearing"). 

- 14-



Dělení sluchových vad podle kulturního hlediska 

Zatímco medicínské hledisko dělení sluchových vad se zaměřuje na velikost a typ 

sluchové vady, kulturní hledisko sleduje důsledky sluchového handicapu pro život. Dělení podle 

kulturního hlediska si všímá i psychologických dopadů, které s sebou přináší sluchové postižení, 

a způsobů vyrovnávání se se sluchovým handicapem. Pokusím se zde popsat jednotlivé skupiny 

a jejich psychologickou problematiku. 

U zdravotně postižených, ale i u etnických a jazykových menšin se projevuje efekt 

similarity (Vágnerová, Hadj Moussová, Štech, 1999). Je to tendence sdružovat se s lidmi se 

stejnými problémy. Takto se vytváří sociální skupiny, které mají minoritní charakter. Vyplývá to 

ze známé skutečnosti, že lidé vytváří vzájemné vazby podle svých zájmů, podle vzdělání, podle 

toho, jak si rozumí. Jedince se stejným zdravotním postižením spojují podobné zkušenosti, 

podobné zážitky a trápení, obdobně reagují na své problémy. Mají pocit, že ti druzí je dokáží 

nejlépe pochopit, protože to znají z vlastní zkušenosti. U sluchově postižených se snad nejvíce ze 

všech skupin zdravotně postižených projevuje potřeba se mezi sebou sdružovat, vyhledávat 

„sobě rovné". U skupiny těžce sluchově postižených osob je tato potřeba založena na společném 

způsobu komunikace a může přecházet až do separace od slyšících lidí. 

Mezi sluchově postiženými existují dvě velké skupiny, které mají odlišné specifické 

potřeby a vzájemně si nerozumějí. Asi je nepředstavitelné, že by se nevidomí a slabozrací od 

sebe separovali a vůbec mezi sebou nekomunikovali. Přitom u sluchově postižených to tak je. 

Důvodem jsou rozdílné komunikační potřeby, které vyplývají z velikosti sluchového postižení. 

Zjednodušeně lze rozdělit sluchově postižené na dvě velké skupiny: na uživatele znakového 

jazyka a na ty ostatní. Paradoxem je, že komunikace mezi těmito dvěma skupinami může být 

obtížnější než komunikace obou skupin se slyšícími lidmi. Představme si rozhovor neslyšícího a 

lehce nedoslýchavého člověka. Nedoslýchavý člověk neslyšícímu bude rozumět kvůli jeho 

nesrozumitelné výslovnosti mnohem hůř než by mu rozuměl slyšící člověk. Neslyšícímu se bude 

od nedoslýchavého strachu zkreslenou mluvou odezírat méně snadno než od perfektně 

mluvícího slyšícího člověka. Ještě větší bariéry by stály v komunikaci mezi nedávno ohluchlým 

člověkem a od narození neslyšícím, který preferuje komunikaci ve znakovém jazyce. Zde by 

vzhledem k možným nedostatečným kompetencím neslyšícího v českém jazyce mohly nastat 

problémy i při dorozumívání se přes tužku a papír. 

Podívejme se blíž na dělení sluchových vad podle kulturního hlediska, kde je hlavním 
kritériem preference komunikačního kódu a vnímání sebe sama. 
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Neslyšící „s velkým N" se sami považují za jazykovou a kulturní menšinu. Lze je také 

chápat jako subkulturu. Zatímco menšina je definována počtem členů, subkultura zdůrazňuje 

kulturní hledisko. Právě kulturní podklad je podle Burch (2006) důležitou součástí identity 

neslyšících, kteří se chovají jako subkultura - schází se v klubech a spolcích neslyšících, 

vydávají vlastní publikace, komunikují ve vlastním jazyce. U nás je více vžitý pohled jako na 

menšinu. „Úplná hluchota, ke které dojde před vytvořením řeči, je jediné zdravotní postižení a 

asi jediná vnější podmínka vůbec, která vede ktomu, že se člověk stává členem kulturní a 

jazykové menšiny", popisuje Hrubý (1999, s. 47). Neslyšící mohou být považováni za jazykovou 

a kulturní minoritu, protože mají vlastní jazyk - znakový jazyk. Znakový jazyk je plnohodnotný 

jazyk s vlastní gramatikou, srovnatelný s mluvenými jazyky (Okrouhlíková, Slánská Bímová, 

2008). Z vlastního jazyka vyplývá i vlastní, specifická kultura, která hodně staví na znakovém 

jazyce a jejímž nejvýraznějším znakem je vizuálnost. Neslyšící spojují kromě stejného jazyka a 

kultury i podobné životní zkušenosti a problémy. Hlavní znak, hluchota, není vnímána jako 

postižení a nevýhoda, nýbrž jako odlišnost od majoritní společnosti. Hlavním problémem 

minoritní skupiny je, že se musí přizpůsobovat většině. Někteří neslyšící se nepovažují za 

postižené. Představme si, že by všichni Češi uměli znakový jazyk: pak by padly všechny 

komunikační bariéry a z nich vyplývající znevýhodnění neslyšících. 

Mimochodem, takto chápu i úplnou inkluzi - zpřístupnění prostředí neslyšícímu tak, že všichni kolem něj budou 
schopni s ním komunikovat plnohodnotně, ve znakovém jazyce. Samozřejmě, že tento stupeň inkluze je v běžnycn 
podmínkách nereálný, přitom je to však podle mě stále ten nejvyšší stupeň inkluze. Z toho vyplývá, že právě u 
neslyšících může být inkluze nejobtížnější (z různých skupin ZP) vůbec. 

Neslyšícím s velkým N, tedy členem komunity neslyšících, se může stát na základě své 
18 

vlastní volby každý sluchově postižený. Dokonce i slyšící člověk, např. dítě neslyšících rodičů , 

se může považovat za člena kulturní menšiny Neslyšících (Ladd, 2003). Za členy kulturní a 

jazykové menšiny Neslyšících se dají považovat všichni neslyšící, kteří udržují kontakt s jinými 

neslyšícími a používají aspoň občas znakový jazyk. Ne všichni, zejména ti z řad starších Udí, 

však akceptují svou příslušnost k Neslyšícím. Buď o tom nepřemýšleli nebo nejsou sami zcela 

vyrovnaní s tím, že neslyší, a vnímají to stále jako něco podřadného. 
Kultura neslyšících i jejich soudržnost se v průběhu času mění. Dříve ^ neslyšící sdružovali v klubech 

neslyšících, kam mohl přijít kdokoliv, nikomu do nich nebyl uzavírán přístup. Volny čas trávili v klubech, protože 
nebyly jiné možnosti vyžití. V současností se mladí neslyšící v klubech již nescházejí, maji více možnosti trávit čas 
podle svých zájmů, a na srazech se svými kamarády se domlouvají přes mobil (neslyšící nem^ou telefonovat a tak 
před rokem 1989 byli odkázáni na dopisy - proto bylo pro ně jednodušší scházet se pravidelně v klubech) To vede 
ke zvyšování izolace méně oblíbených mladých neslyšících. Je zajímavé, že právě mobily tolik- ovlivnily život i 
kulturu neslyšících. Přispěly i ke snížení závislosti mladých sluchově postižených lidi na rodičích (dnve byli 

Pro slyšící děti neslyšících rodičů se používá označení CODA (Children Of Deaf Adults) 
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odkázáni na rodiče, pokud potřebovali někam zavolat nebo si něco vyřídit, díky mobilům a e-mailům si mohou 
spoustu věcí vyjednat sami). 

Ne všichni neslyšící lidé jsou členy jazykové a kulturní menšiny Neslyšících. Pojem 

neslyšící totiž zahrnuje všechny lidi s nejtěžšími vadami sluchu. Avšak ne všichni prelingválně 

neslyšící umí znakový jazyk nebo ho považují za primární prostředek své komunikace. Někteří 

žijí pouze mezi slyšícími. Stupeň jejich začlenění většinou souvisí se schopností odezírat a 

rozvinutostí i srozumitelností řečové produkce. Další nevelká skupina neslyšících žije 

v osamění19. Zcela specifickou skupinou neslyšících jsou pak ohluchlí lidé. 

Nedoslýchaví lidé jsou podle kulturního hlediska ti, kteří mají sluchovou vadu od 

narození nebo u nich vznikla nejpozději ve školním věku. Častěji než n/Neslyšící mají využitelné 

zbytky sluchu, od n/Neslyšících se Uší především komunikačními a z toho vyplývajícími 

společenskými preferencemi. Nepohybují se ve společnosti Neslyšících. Lidé, kteří se stah 

nedoslýchavými později, se řadí spíš mezi ohluchlé. Termíny „nedoslýchavý" a „ohluchlý" se 

zde ovšem můžou překrývat. 

Domnívám se, že skupinu „nedoslýchavých" podle kulturního hlediska dělení sluchových 

vad je třeba ještě rozdělit na dvě podskupiny: na těžce nedoslýchavé a lehce nedoslýchavé. 

Možná bychom ještě mohli přiřadit třetí podskupinu - ohluchlé. Při dělení nezáleží ani tak na 

době ztráty sluchu a na jejím stupni, jako na tom, jak tato sluchová vada na jedince působí a jak 

ovlivňuje jeho život. 

• Těžce nedoslýchaví lidé se většinou sami považují za nedoslýchavé. Část z meh 

navštěvovala školy pro sluchově postižené, většinou znají i další podobně postižené jedince. 

Mají představu (i když mnohdy jen mlhavou) o sluchadlech, kompenzačních pomůckách, 

skrytých titulcích v televizi. Mohou navštěvovat webové stránky a diskuse20 pro sluchově 

postižené na internetu, někteří odebírají časopis pro sluchově postižené Gong. Většina 

nedoslýchavých neumí znakový jazyk, s neslyšícími nemají užší kontakty a často o ně ani 

nestojí. Neslyšící vnímají jako ty hůře postižené a jsou rádi, že jsou na tom sami „lépe" - umí 
' 21 mluvit, domluví se se svým okolím, umí lépe česky a většinou i mají vyšší vzdělání. 

" Někdy je to i důsledkem tzv. bezjazyčí, kdy u neslyšícího nedošlo následkem podnětové deprivaoe a 
neadekvátního vzdělání k rozvoji žádného jazyka. Izolovaní mohou být dále neslyšící žijíc, v hůře dostupných 
oblastech nebo ti, kteří neovládají znakový jazyk a neznají žádné jiné neslyšící. 

Např. www.kochlear.cz;www.neslysici.cz , , , , „ „ .. , ,, , . 
21 V minulém režimu neslyšící nemohli studovat, měli velmi omezený výběr učebn.ch oboru. Zat.mco nedoslýchaví 
mohli absolvovat gymnázium pro nedoslýchavé, neslyšícím zůstala tato možnost odepřena. Rozdílné možnost, 
vzdělání se projevily na postojích obou skupin k sobě. Neslyšící si často myslí: „Je to nespravedhve, nedoslýchaví 
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Nedoslýchaví se však často cítí osamělí. Nikdy nezapadnou úplně mezi slyšící ani mezi 

neslyšící. Nejsou „ani ryba, ani rak". Mezi sebou se nedoslýchaví sdružují mnohem méně než 

neslyšící: klubů nedoslýchavých a ohluchlých není moc. Nespojuje je vlastní kultura. Jejich 

vzájemná komunikace je namáhavější než komunikace ve znakovém jazyce, nedoslýchaví i 

ohluchlí častěji i mezi sebou naráží na komunikační bariéry, i když ne tolik jako ve společnosti 

mezi slyšícími. 

Nedoslýchaví lidé mívají často obtíže s utvářením vlastní identity. Rádi by byli jako 

slyšící, to se jim však kvůli komunikačním bariérám nepodaří. Je pro ně těžké najít skupinu lidí, 

mezi které by zcela zapadli. Řeší, jestli patří víc mezi slyšící nebo mezi neslyšící. Často cítí 

nepřijetí z obou stran. Je pro ně těžké najít si společnost, ve které by se cítili dobře, všichni by je 

přijímali a nemuseli by se potýkat s komunikačními bariérami. 

• Lehce nedoslýchaví lidé nemívají se svojí sluchovou ztrátou takové problémy 

v komunikaci jako těžce nedoslýchaví. Na první pohled na nich není poznat, že špatně slyší, i 

jejich řeč se většinou neliší od řeči slyšícího člověka. Komunikace se slyšícími je pro ně 

náročnější, jejich sluchová vada však nebývá překážkou pro úspěšné zapojení se do společnosti 

slyšících. Jednodušší to mají silní, sebevědomí jedinci, kteří se nebojí prosadit. Méně průbojní 

jedinci, kteří se se svojí sluchovou vadou nevyrovnali, jsou v podobné pozici jako těžce 
nedoslýchaví. 

Ohluchlí lidé již mají své postavení ve společnosti slyšících, které se jim po ohluchnutí 

změní. Hodně záleží na věku, kdy ke ztrátě sluchu dojde, a na velikosti sluchové ztráty. Pod 

označením „ohluchlí" míním lidi s jakoukoliv těžkou sluchovou vadou, kteří kní přišli po 

osvojení si mluveného jazyka, především v dospělosti. Děti, pokud je jim zajištěno vhodné 

prostředí, se totiž se změnou vyrovnají nejrychleji. Na škole pro sluchově postižené ohluchlé dítě 

většinou nemá velké problémy s přijetím nové identity a zapojením se mezi ostatní neslyšící děti. 

Čím později k ohluchnutí dojde a čím větší sluchová ztráta je, tím hůře se jedinec s životní 

změnou vyrovná. Na druhou stranu starším ohluchlým může pomoci stabilní zázemí, určitá 

životní jistota. Lidé, kteří přijdou o sluch v mládí, ještě toto stabilní zázemí nemají vytvořené. 

Jsou často nuceni svůj život výrazně změnit, musí se přeorientovat na jiné cíle. Například již 

nemohou vykonávat profesi, ve které by jinak mohli udělat kariéru, přestanou si rozumět 

vzŤ- m o z n o s t i - my ne " Nedoslýchaví zastávají postoj: Neslyšící by to nezvládli." Současná situace se mění, 
jemné postoje skupin neslyšících a nedoslýchavých však stále negativně ovlivňují komunikační bariéry. 
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s partnerem. Mají však více času než ti starší se přeorientovat na novou situaci a vytvořit si 

v životě nové postavem, případně nalézt novou identitu. Říká se, že ohluchlí svůj handicap 

prožívají nejhůře. Na rozdíl od prelingválně neslyšících totiž ví, o co přišli. Ohluchlí lidé se také 

scházejí, existují spolky pro ohluchlé, konají se pro ně akce jako např. týdenní kurzy odezírání, 

přesto jejich větší soudržnosti a vzájemným kontaktům brání komunikační bariéry22 a mnohdy i 

nevyrovnání se s handicapem. To vede k uzavírání se do sebe. 

Specifickou skupinou z kulturního hlediska, která se teprve vytváří, jsou uživatelé 

kochleárního implantátu (KI). Když si vypnou procesor KI, jsou neslyšící, se zapnutým 

procesorem mohou někteří i běžně telefonovat. Kam je tedy zařadit? Slyšící nejsou, už jenom 

proto, že slyší jinak (viz kapitola o kochleárním implantátu), nejsou však ani neslyšící ani 

nedoslýchaví. Mají specifické zkušenosti a problémy. Czumalová (2007) to potvrzuje: „Sporná 

je také otázka identity uživatele kochleárního implantátu. Stále má sluchové postižení, implantát 
23 z něho neudělá slyšícího, ale do komunity neslyšících už také nepatří." 

CODA (Children Of Deaf Adults) je označení pro děti neslyšících rodičů. Používá se 

především ve smyslu označení slyšících dětí neslyšících rodičů. Ty rovněž tvoří specifickou 

skupinu z hlediska identity a kultury. Tito lidé jsou často bilingvní i bikulturní, jejich mateřským 

jazykem bývá znakový jazyk, vyrůstají v kultuře neslyšících. Často ještě v dětství svým 

neslyšícím rodičům tlumočí nebo jinak pomáhají (např. při vyplňování písemností, při 

vysvětlování textů) a musí se vyrovnat s pocitem, že jsou v některých směrech mnohem 

schopnější než rodiče (zejména pokud jsou rodiče nesebevědomí a sami nevyrovnaní se svým 

handicapem). Při kontaktu s vrstevníky si uvědomují své odlišné rodinné prostředí, někdy se 

mohou následkem posmívání a nepříjemných poznámek za rodiče stydět. Velká část 

profesionálních tlumočníků znakového jazyka jsou právě „CODA" jedinci.24 Jejich výhodou při 

22 Nejsou totiž zvyklí odezírat, komunikace s pomocí odezírání je pro ně náročná. Náročné je i osvojování si 

^ t S ^ ^ J ^ kochleárním implantátům (KI) n e g a t i v n ý k n = 
více dětí bude implantovaných, tím méně bude Neslyšících). Vadí jun i to, že ' ^ ¡ ^ ^ X ^ S S S ^ 
pro implantad svých neslyšících dětí, mají většinou jen j e d n o s t r a n n é m ^ ^ net 3 c h 
dozví něco o komunitě neslyšících a znakovém jazyku a minimum těchto rod.ču osobně po^á 
(viz Manifest Neslyšících, h t t p ^ / w w . d o b r o m y s l x z / s c r i p t s / d e t a . l p h p ? ^ ! 131) 
neslyšících rodičů, kteří se rozhodnou pro KI u svého dítěte. Tito rodiče mají trochu ^ c h z toho fa 
bude mít „něco" v hlavě, avšak jdou do toho, protože přejí dítěti jednodušší život, -f ^ f ^ J f" " 
lékaře; aby měl větší výběr zaměstnání; aby mohla chodit do běžné školy u nas a 
(osobní sdělení několika neslyšících rodičů dětí s KI). Bylo by zajímavé prozkoumat, do jaké m.ry jsou neslyšící 
proti KI proto, že jim osobně by nepomohl a proto ho nepřejí ani jiným. 

CODA jedinci se sdružují v mnoha zemích, i v ČR existuje občanské sdruženi CODA. 
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práci s neslyšícími je, že se do jejich problémů dokáží dobře vcítit, znají jejich psychiku a 

mentalitu. Nevýhodou pak může být sklon k neprofesionálnímu jednání, které vyplývá z přílišné 

emoční zangažovanosti a tendence pomáhat (jako museli v dětství pomáhat rodičům). 

Jednotlivé kategorie se mohou překrývat. Například lehce nedoslýchavá dcera neslyšících 

rodičů může být zařazena do kategorie „lehce nedoslýchaví" a „CODA" zároveň, ale i do 

kategorie „Neslyšící". Podobné to bude i u uživatelů KI. Hodně Udí nelze zařadit do jedné 

kategorie, jsou „mezi". Např. těžce nedoslýchavý člověk, který částečně proniká do komunity 

Neslyšících. 

2.1.2 Kochleární implantát 

Co je to vlastně kochleární implantát (KI)? Velmi zjednodušeně, pro účely této práce 

snad dostatečně, by se dal popsat princip fungování takto: Kochleární implantát je elektronická 

smyslová náhrada, která je schopna obnovit neslyšícímu člověku sluchové vjemy tím, že je 

převede na elektrické impulsy. Ty pak dráždí sluchový nerv, tím jsou vyvolány akční potenciály a 

neslyšící je vnímá jako zvuk. (Czumalová, 2007) KI se u nás dává najedno ucho25. Skládá se 

z vnitřní a vnější části. Vnitřní část je tvořena multielektrodou zavedenou do hlemýždě vnitřního 

ucha a přijímací cívkou-stimulátorem vloženou do vybroušeného lůžka skalní kosti, vnější část 

se skládá z řečového procesoru a mikrofonu s vysílací cívkou (Czumalová, 2007). Vysílací cívka 

je spojena s přijímací cívkou na hlavě, uživatele kochleárního implantátu tedy můžeme poznat 

podle toho, že má na levé nebo pravé straně hlavy, většinou pár centimetrů mírně nad uchem, 

„kolečko" - vysílací cívku (není-U zakrytá vlasy). 

Kandidáti na kochleární implantad musí splňovat určitá kritéria, např. musí být zachován 

sluchový nerv. Uvádí se, že největší prospěch přináší ohluchlým Udem a malým neslyšícím 

dětem, jimž v podstatě dokáže vrátit sluch26. Nehodí se pro nedoslýchavé, protože implantad se 

zničí veškeré zbytky sluchu na uchu. Ani prelingválně neslyšícím dospělým nepřináší kochleární 

" Např. v Rakousku nebo v Německu nejsou výjimkou bilaterální mplantace, ^ ^ ^ X m ^ é m 
Výhodou je prostorové slyšení. U nás se z finančních důvodů provádí i.mplantace en " ¿ n o ™ j c h i ^ ^ v á 
uchu zůstanou zachovány zbytky sluchu jako rezerva, kdyby s e v budoucnu v y n a l e z l o n&o fe^a < ^ t a a n o £ 
2006) Kochleární implantace plně hradí pojišťovny a celková cena i s o p e r a c . a rehab htací se p o h ^ 
milionu Kč (Kratochvílová, 2007). Paradoxem je, že kvalitní digitální sluchadla (a další techn.cké pomůcky) nejsou 
pojišťovnami plně hrazena a pacient na ně musí doplácet v řádech tisíců až desetitisieu KC 
26 Je však třeba nezapomínat na kvalitativní i kvantitativní odlišnost takto „navráceného j u c h u U v á d í j ž e člověk 
s Kl, který má jáž zkušenost se zvuky a pamatuje si je, popisuje, že slyší zvuky jakoby v'ce dektr^ cky' ovšem 
poměrně brzo si na to zvykne, ale prelingválně neslyšící lidé po operaci KI, kteří nemají s č,m srovnávat, to takto 
nevnímají. 
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implantát větší užitek, neboť jejich sluchové centrum v mozku je již ,zakrnělé", nikdy se 

nerozvinulo a tudíž došlo kjeho atrofii (Hrubý, 1998). Zatímco sluchadla fungují na principu 

zesilování zvuků, KI funguje na zcela jiném principu - elektronické stimulaci sluchového nervu. 

Ve světě byl první KI voperován pacientovi roku 1961 v USA. Ve větším měřítku se 

provádí kochleární implantace až od konce 80. let 20. století. Ve světě je v současnosti podle 

mého odhadu již cca. 100 tisíc Udí se sluchovým implantátem. U nás se implantuje od roku 1993 

v Motole. Do ledna 2007 bylo u nás implantováno 271 dětí. (Czumalová, 2007) KI umožňuje 

velké části těchto dříve neslyšících dětí navštěvovat běžnou školu. Podle Holmanové (2006) bylo 

v září 2006 47 % dětí s KI školního věku v běžných ZŠ a 53 % navštěvovalo ZŠ pro sluchově 
postižené. 

Holmanová (2006) uvádí, že KI umožňuje zlepšení sluchového vnímání. 65 % dětí 

rozumí souvislé konverzaci bez nutnosti odezírání, mluví v rozvitých větách a má dobře 

srozumitelnou řeč. Zbylých 35% jsou děti, které mají ještě jiné problémy (např. LMD, dysfázie). 

Sluchová percepce je u nich na dobré úrovni, ale problémy jsou v řečové produkci a ani 

srozumitelnost nebývá dobrá. (Holmanová, 2006) 

Kochleární implantát tedy umožňuje i úplně neslyšícím jedincům slyšet. Nebezpečí 

netkví v tom, že je snaha tyto děti integrovat, ale v tom, že spousta slyšících rodičů a dalších Udí 

vokoU dítěte si automaticky mysU, že KI vrátí dítěti sluch se vším všudy. Přestanou si 

uvědomovat, že dítě zůstává sluchově postižené, a jednají s ním jako se slyšícím. Ono však 
nikdy úplně slyšící nebude. 

2.1.3 Kompenzační a technické pomůcky 

Nejčastější kompenzační pomůckou jsou sluchadla. Nevím o žádném integrovaném žáku 
ZŠ, který by neměl sluchadla nebo kochleární implantát. Technický vývoj jde rychle dopředu a 
tak dnes může dítě, které by bylo dříve považováno za neslyšící, skvaUtními sluchadly slyšet a 
do určité míry i rozumět mluvené řeči. 

Podle principu přenosu zvuku rozlišujeme analogová a digitální sluchadla. V současné 

době (zhruba posledních deset let) se nejvíce používají digitální sluchadla, která nahradUa starší 

typ - analogová sluchadla. Analogová sluchadla fungují na principu zesílení zvuků, digitální 

sluchadla zvuk, zjednodušeně řečeno, převedou elektrický signál na posloupnost čísel, ze kterých 

se opět vyrobí zvuk. Rozdíl je v tom, že zvuk v digitálním sluchadle je „čistší", srozumitelnější a 

digitální sluchadla umí minimalizovat šum, takže např. dokáže zvýraznit řeč a ztlumit rušivé 

okolní zvuky. Digitální sluchadla lze naprogramovat uživateU „na míru". (Hrubý, 1998) 
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Sluchadla dělíme podle velikosti a tvaru na kapesní, závěsná a sluchadla do ucha 

(boltcová a zvukovodová)27. Kapesní sluchadla se dnes již téměř vůbec nepoužívají. 

Existují i malá a téměř nepostřehnutelná sluchadla do ucha, která se dávají do boltce 

nebo přímo do zvukovodu. Tato sluchadla, jejichž výhodou je nenápadnost28, se však zatím hodí 

pouze pro lehčí sluchové vady. Nejlepších výsledků lze u nejtěžších sluchových vad dosáhnout 

s kochleárním implantátem, ten se však nehodí pro všechny. 

Bezdrátové zesilovače mohou zlepšit sluchové vnímání se sluchadly. Ve školách (mohou 

je používat děti integrované do běžných škol, ale své využití najdou i ve školách pro sluchově 

postižené) se lze setkat s bezdrátovými FM naslouchacími soupravami. 

FM systém je tvořen jednou vysílačkou a jedním nebo více přijímači. Funguje na 

principu přenosu signálu přes vysokofrekvenční rádiové vlny. Sluchadla se k přijímači připojují 

nejčastěji přes indukční smyčku. (Hrubý, 1998) Žák (nebo i více žáků) má přijímač a učitel 

vysílač. Žák s přijímačem slyší hlas z mikrofonu ve vysílačce výrazně zřetelněji, asi tak, jako 

kdyby učitel stál u jeho ucha. Díky přenosu hlasu přes mikrofon se minimalizují všechny okolní 

zvuky a šumy, hlas je tedy mnohem zřetelnější. Nevýhodou je, že žák nemůže stejně zřetelně 

vnímat i řeč ostatních spolužáků. Se svými sluchadly slyší stejně jako bez FM systému, hlas 

učitele z vysílačky je jakoby „navíc"29. Moderní vysílačky jsou velké jako kolík na prádlo a 

zvuk se z nich přenáší přímo do miniaturního přijímacího zařízení, nenápadného konektoru, 

který se připojí přímo na sluchadlo. Uživatel tedy již nemusí mít žádný přijímač. Méně se 

používají pojítka s infračerveným přenosem, jejichž účinek i princip fungování se od FM 

systémů příliš neliší. 

Mnozí absolventi škol pro sluchově postižené si pamatují na kolektivní zesilovací 

systémy, které se na našich školách objevily těsně před 2. světovou válkou (Hrubý, 1998) a 

používaly se ve větší míře až do 90. let 20. století. Jejich používání bylo mnohdy povinné bez 

ohledu na to, jak kterému žákovi vyhovovaly. Ještě nebyly bezdrátové, takže žáci je mohli 

používat jen, pokud seděli ve svých lavicích. Vypadalo to většinou tak, že na učitelském stole 

hadla s kostním vedením. Protože nejsou moc 27 Existují ještě další typy sluchadel jako jsou brýlová sluchadla s uc a b n ě j i p0piSOvat. 
rozšířené a u dětí školního věku s e s nimi setkáme P . ^ S J o . Jistě t o bude vyhovovat d í ^ e r é 
28 Ovšem je otázka, do jaké míry je výhodné mít co dívek, a nejen i n t e g r o v a n ý c h , s v á sluchadla 
nechce na sebe svým sluchadlem upoutat (proto hodně integru , má siuchovou vadu, _ a koo xo ncuuu 
schovává pod rozpuštěnými vlasy). Na dítěti pak podle p o h l e d u pozn , d o j m u ^ o dítěti mylnou 
vědět (děti o tom často samy mluvit nezačnou), může st na z á k a d J J J %chovanýr, dítě z jme thdy: „Ona je 
představu (Jako např. reakce učitele: „Ten mě vůbec nepozdravi, j ^ . bavit... ) 
nějaká divná, odpověděla mi na něco jiného, než jsem sejíptaUakja^ ^ z ^^ a nerušily ho přitom 
29 Žák má ovšem i možnost přepnout si svoje sluchadlo tak, aby slyse j 
okolní zvuky a hlasy. 
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bylo zařízení s mikrofonem a žákovské lavice rozmístěné do půlkruhu měly sluchátka, která byla 

s ústředním zesilovačem a mikrofonem propojena přes dráty (Hrubý, 1998). V současnosti 

ztratilo používání kolektivních zesilovacích systémů vzhledem k technickému pokroku svůj 

smysl. 

Hrubý (1998) upozorňuje na to, že dobrá technická pomůcka má sloužit, aniž by 

sebeméně obtěžovala. U integrovaných dětí to platí dvojnásob. Ty totiž mnohdy technické 

pomůcky jako FM systémy odmítají, protože se za ně stydí. Brání se jimi upozorňovat na svou 

sluchovou vadu, nechtějí se lišit od ostatních spolužáků (Gregory a koL, 2001). Na druhou stranu 

podle Gregory a kol. (2001) slouží některým neslyšícím žákům FM systém ktomu, aby 

připoutali pozornost okolí k problémům své vlastní identity a svých potřeb. Je to výhodné, 

protože tak nikdo nezapomene, že ve třídě je sluchově postižený žák, na kterého je třeba brát 

ohled. 

2.2. Komunikace 

Komunikace má v lidském životě bezesporu nesmírný význam, je nejdůležitějším 

společenským procesem. Není možné nekomunikovat. Komunikujeme neustále, se svým okolím 

i sami se sebou. S ostatními lidmi můžeme komunikovat přímo tváří v tvář nebo nepřímo přes 

média. Komunikace má interakční charakter a jejím cílem je dosáhnout společenství s někým 

(Výrost, Slaměník, 1997). Sluchově postižení lidé se na první pohled od ostatních ničím 

neodlišují, komunikační bariéry jsou však jejich největší a zatím nepřekonanou překážkou 

v plném začlenění se ve společnosti. 

2.2.1 Komunikační systémy těžce sluchově postižených osob 

Znakový jazyk 

Znakový jazyk je plnohodnotným jazykem a má všechny atributy přirozeného jazyka 

(např. Okrouhlíková, Slánská Bímová, 2008). Protože je vizuální, mohou si ho neslyšící bez 

problémů osvojit. Problémem je, že znakový jazyk nikdy nebude umět větší část obyvatel naší 

země. Také pro slyšící rodiče neslyšících dětí je velmi těžké se znakový jazyk naučit. Proto není 

znakový jazyk pro všechny neslyšící děti mateřským jazykem. Jako mateřský jazyk označujeme 

první jazyk, který si jedinec osvojí. Podle jiných kritérií lze považovat za mateřský jazyk ten 
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jazyk, který člověk nejlépe ovládá a sám se sním identifikuje.30 Zprostředkování komunikace 

mezi mluveným a znakovým jazykem zajišťují tlumočníci do znakového jazyka. Znakový jazyk 

není mezinárodní. Neslyšící z různých zemí se však mezi sebou domluví. 

Znakový jazyk x znaková řeč? 

Laici často zaměňují termín znaková řeč za znakový jazyk. Ještě před 10 lety se termín 

„znakový jazyk" moc nepoužíval, i odborníci říkali „znaková řeč".31 Znakový jazyk je svébytný 

a na češtině nezávislý jazyk neslyšících s vlastní gramatikou, která je odlišná od gramatiky 

českého jazyka. Splňuje všechny parametry jazyka, proto je správné používat i tento termín -

znakový jazyk. Termín znaková řeč nevyjadřuje onu rovnost znakového jazyka s většinovým 

jazykem. Použitím termínu „znakový jazyk" na rozdíl od výrazu „znaková řeč" naznačujeme, že 

jde o plnohodnotný a uznávaný jazyk. Přesto u neinformované slyšící veřejnosti i některých 

odborníků stále přetrvává používání termínu „znaková řeč". 

Poněkud jiný a víceméně formální význam má termín znaková řeč v Zákoně o znakové řeči č. 155/1998 Sb. Zde je 
znaková řeč zastřešující termín, pod který spadá více komunikačních systémů neslyšících - znakový jazyk a 
znakovaná čeština. Znakovaná čeština vychází z gramatiky českého jazyka. Neslyšící, kteří mají problémy s českým 
jazykem, znakované češtině moc nerozumí. Je to umělý systém, jehož cílem je lepší porozumění češtině. 

Odezírání 

Odezírání je velmi náročná schopnost a ne všichni sluchově postižení si ji osvojí 

v dostatečné míře (např. Hrubý, 1999; Strnadová, 1994; 2001a; 2001b). Odezírající člověk téměř 

nikdy neodezře všechny hlásky, hodně si musí domyslet na základě kontextu. To u malých dětí, 

které neznají jazyk, nejde. Odezírání je náročné na zrakovou percepci i na zpracování a 

domýšlení informací. Po zhruba 20 minutách z důvodu únavy schopnost odezírání klesá 

(Strnadová, 2001b). Ve výhodě jsou nedoslýchaví, kteří si odezíráním jen ověřují, že správně 

porozuměli.32 U některých neslyšících mohou odezírání usnadnit sluchadla, se kterými dokáží 

rozlišit pár hlásek, což přispívá k lepšímu porozumění a rozlišení vizuálně podobných slov. I tak 

platí, že velkou část sdělení si odezírající domýšlí z kontextu. Je nutné si uvědomit, že neslyšící 

ani se sluchadly nemohou odezřít slovo, se kterým se nikdy předtím nesetkali. Rovněž nelze 

odezřít mluvu všech lidí (je to však velmi individuální), předpokladem je více či méně zřetelná 

artikulace mluvčího. Musí mu být vidět na ústa, plnovous nebo ochrnutá část tváře jsou tedy 
překážkou. 

V 
3 1 v ! í "aP-' f v w ^^lkipediii1or&/wiki/Maleřskv jazyk 
32 I neHaPí- ,?S°pÍSy G o n g ' U n i e a odborné publikace: 
však uleh? 1 j S°U Z V y U í s l e d o v a t ů s t a hovořícího člověka, i když to vlastně ne vždy potřebují, hodně jim to 
foroto c i? p r 0 C e s P° r o z u mění (spojí si zrakový a sluchový vjem). Někdy odezírají nevědomky i slyšící lidé 

se m o h o u u dabovaných filmů vyskytnout obtíže s porozuměním a pocit, že „něco nesedí"). 
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Strnadová (1994) doporučuje rodičům, aby si pomáhali také přirozenými posunky. 

Neznámá či těžko odezíratelná slova, názvy či jména je možno vyhláskovat prstovou abecedou. 

Znalost dvouruční prstové abecedy, která není nijak náročná, by byla využitelná i v komunikaci 

učitelů a spolužáků s integrovaným dítětem (neporozumí-li dítě některému slovu, lze mu ho 

jednoduše vyhláskovat prstovou abecedou). 

Mluvená řeč 

Schopnost domluvit se se slyšícím okolím je předpoklad pro úspěšnou integraci. Je velmi 

těžké naučit mluvit těžce sluchově postižené dítě bez sluchové kontroly. Na školách pro 

sluchově postižené se děti také učí mluvit, mívají ve škole hodiny logopedie. Děti zde však 

nemají takovou motivaci ke zlepšování výslovnosti, protože jejich okolí jim rozumí. 

Problémy s osvojením českého jazyka vyplývají z toho, že neslyšící si nemohou český 

jazyk osvojit přirozenou sluchovou cestou. Neslyšící děti se učí český jazyk většinou až pomocí 

čtení. Nadprůměrně jazykově nadané děti se však mohou podle mého názoru naučit dobře česky 

ještě předtím, než se naučí číst, a to odezíráním33. Nemá-li dítě vytvořený komunikační 

prostředek, je obtížné mu vysvětlit nové pojmy (Strnadová, 1998). V některých školách pro 

sluchově postižené se děti začínají učit český jazyk jako druhý jazyk pomocí prvního, 

znakového, jazyka. Problémem však je, že po příchodu do 1. třídy leckdy nemají v dostatečné 

míře osvojený ani znakový jazyk. I u neslyšících má na osvojení si českého jazyka vliv míra 

jazykového nadání. 

Čtení a psaní 

Hodně neslyšících má obtíže s českým jazykem, protože si ho nemohli osvojit sluchem 

jako mateřský jazyk. Gramatika českého jazyka se navíc odlišuje od gramatiky znakového 

jazyka. Těžce sluchově postižení lidé mohou mít problémy v porozumění těžším slovům a 

obsahu textu, správném skloňování, časování, slovosledu a stavbě věty. Čeština může být pro 

neslyšící cizím jazykem (Petráňová, in Hudáková, 2005). 

Určité znalosti českého jazyka jsou důležitým předpokladem pro úspěšnou integraci. 

Integrované neslyšící děti mají jiné problémy s češtinou než slyšící spolužáci. Češtinu se učí 

hlavně na základě čtení, vizuálně. Proto jim podle mé zkušenosti nemusí dělat problémy i a y, 

Nechci vyvracet, že se jedná zřejmě jen o velmi malou část z celkového počtu neslyšících děti. Zmiňuji se o tom 
vzhledem ke skutečnosti, že většina integrovaných s nejtěžším sluchovým postižením bývá nadprůměrně jazykově 
nadaná a proto u nich možná častěji přichází v úvahu tento způsob osvojení si jazyka (což potom díky taktoru 
včasnosti pozitivně ovlivňuje jejich další kognitivní vývoj...). 
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učení vyjmenovaných slov pro ně může být zbytečnou zátěží. Nepletou si výslovnost od písemné 

podoby, protože tu mají zrakově zafixovanou. Naopak, mnohdy vyslovují všechna slova tak, jak 

se píší, neuvědomují si odlišnou výslovnost. Psaní diktátů je pro ně vzhledem k náročnosti 

odezírání obtížné. 

Integrované děti bývají dobří čtenáři. K četbě se mohou uchylovat z nedostatku 

sociálních kontaktů. Učitel by měl zpozornět, když tráví veškerý čas o přestávkách četbou. Může 

to totiž signalizovat jejich osamělost ve třídě. Nikdo se snimi nebaví a aby nemusely v lavici 

„sedět jako blbec", „schovávají" se za knížky. Příběhy a dialogy v knížkách jim nahrazují vlastní 

zážitky. „Knihomolství" u integrovaných žáků zmiňuje např. Oliva (2004). 

Na 2. stupni jsem si o přestávkách pořád četla. Byl to takový můj způsob obrany, protože se se mnou nikdo nebavil 
cítila jsem se sama. Abych tam jen tak neseděla jak blbec, tak jsem si četla. Bavilo mě to, to jo, ale bylo to proto, ze 
mi nic jiného nezbývalo. Když jsem přišla na střední školu pro sluchově postižené, byla jsem na začátku nrozne 
plachá a uzavřená, měla jsem strach a tak jsem se schovávala do knížek. Ale ostatní mě přijali, brzy jsem s e p r e s a a 
bát vzájemné komunikace a za pár měsíců už jsem o přestávkách knihy nepotřebovala. (Osobni vypoved 26iete 
nedoslýchavé studentky) 

Když jsem přišla na střední školu mezi slyšící, bylo pro mě těžké se ve třídě zapojit mezi s p o l u ž á k y . Nevěděla jsem, 
o čem se baví, a o přestávkách jsem se nudila. Tak jsem si začala číst. Uzavírala jsem se do světa knih, protože jsem 
se tam necítila dobře. Stal se ze mě úplný knihomol, přitom jsem předtím na základce moc nečetla, (osobni vypoved 
251eté neslyšící ženy) 

2.2.2 Specifika komunikačního vývoje neslyšících dětí 

Dítě má po narození potenciál naučit se vyslovovat různé zvuky. Tento potenciál 

postupně klesá a dítě si osvojuje jen ty hlásky, které slyší kolem sebe. Rychlý nárůst slovní 

zásoby ve věku od jednoho do tří let a rychlé osvojení si gramatických pravidel má s největši 

pravděpodobností biologický základ. Jsme vybavení určitou vrozenou schopností si vraném 

věku velmi rychle osvojovat jazyk (např. Atkinsonová, 2003). Podle Chomského (in Novák, 

1997) stačí, aby děti byly jazyku vystaveny a mohly ho vnímat, pak si ho osvojí automaticky. Je 

přitom naprosto jedno, jde-li o mluvený nebo znakový jazyk. Děti, které v tomto věku nebyly 

v kontaktu s žádným jazykem, si ho později již neosvojí tak rychle a přirozeně. I myšlení těchto 

dětí často zůstane na nižší vývojové úrovni. Jazyk je totiž nástrojem myšlení (Vygotsky, in 

Sternberg, 2002). 

V rámci výzkumu teorie mysli uskutečnili australští jazykovědci Peterson a Siegal (1995, in Badhesha, 2002) 
experiment s neslyšícími dětmi slyšících rodičů a neslyšícími dětmi neslyšících rodičů Experimentátor ukazal 
dítěti, jak panenka vkládá kuličku do krabice a pak ji odnesl z místnosti. Mezitím kuličku ukryl do koše. Poté co 
Přinesl panenku zpět, zeptal se dítěte, kde bude panenka kuličku hledat. Děti neslyšících rodičů, ktere vyrůstaly 
v prostředí s komplexním jazykem (ASL = americký z n a k o v ý jazyk), odpovídaly správně. Děti slyšících rodičů bez 
perfektní znalosti ASL, jejichž komunikace byla omezená (komunikace se omezovala zejména na konkrétní pojmy, 
které mohli rodiče dětem ukázat, avšak abstraktní témata jim n e m ě l i jak předat...), odpověděly většinou špatně. 

-26 -



Slyšící rodiče často nevědí, jak se svým neslyšícím dítětem komunikovat (Strnadová, 

1994). Je to pro ně nová situace, se sluchovým postižením nemají žádné zkušenosti, 

s neslyšícími ani se znakovým jazykem se většinou nikdy předtím pořádně nesetkali. 

Rodiče s neslyšícím dítětem většinou komunikují jinak než s jeho slyšícím sourozencem. 

Pokud zpětná vazba dítěte není taková, jakou očekávají, tak i oni sami tomu svoje další reakce 

nevědomě přizpůsobí. Největším problémem je to, že slyšící rodiče neumí znakový jazyk. Pokud 

se ho začnou učit, jejich komunikace s dítětem stejně nebude tak přirozená a obsahově bohatá, 

jako kdyby šlo o jejich mateřský jazyk. Slyšící rodiče omezují komunikaci s neslyšícím dítětem 

z důvodu nedostatečných jazykových kompetencí na konkrétní témata. 

Zdůrazňuje se (např. Freeman, 1992), aby rodiče s malými sluchově postiženými dětmi 

začali hned po zjištění sluchové vady používat znakový jazyk. Děti, se kterými rodiče začali včas 

komunikovat ve znakovém jazyce, se kognitivně i komunikačně rozvíjí zcela stejně jako slyšící 

děti stejného věku. V opačném případě, kdy rodiče odmítají znakový jazyk, hrozí riziko, že si 

dítě včas neosvojí žádný jazyk a nebude schopno s rodiči komunikovat. Pak nebude chápat, že 

vše kolem něj má nějaké pojmenování, nebudou se rozvíjet ani jeho kognitivní schopnosti a 

logické myšlení. Mluvený jazyk si dítě podle Freemana (1992) může bez problémů osvojit 

později, má-li k tomu předpoklady34. Pro většinu těžce sluchově postižených dětí je velmi těžké 

naučit se dobře odezírat. Rodiče rovněž mohou neúspěšnými pokusy naučit potomka odezírat a 

mluvit, ztratit cenný čas, který mohli využít ke vzájemné komunikaci jiným, pro dítě 

přijatelnějším způsobem. 

Největším nebezpečím pro správný vývoj neslyšících dětí je právě nedostatek času. 

Pokud dítěti v citlivém období pro osvojení si jazyka není umožněno jeho plnohodnotné 

vnímání, opozdí se i vývoj jeho myšlení. Vyšší úrovně abstraktního myšlení se nemusí vůbec 

rozvinout. Sluchová vada bývá však často diagnostikována až v několika letech věku. Rodiče 

pojmou podezření právě proto, že dítě ještě vůbec nemluví. Dalším problémem je, že slyšící 

rodiče neumí znakový jazyk. Někdy rodiče zkouší různé způsoby komunikace než najdou ten 

nejideálnější. Čas však nelze zastavit, ideální období pro osvojení si jazyka tak bývá bohužel 

promeškáno. ,JDÍtě, které si do věku 5 let neosvojí dokonale první jazyk, své zpoždění už 

nedohoní - ani v jazyce znakovém, ani v mluveném." (Mayberry a Eichen, 1991; Loncke a kol., 

1990, in Gregory a kol., 2001, s. 68) 

U 1 ' h 
sluchadla ^ Č a S t 0 ^ n e n í j i s t é ' Jak P ř e s n ě velká jejich sluchová ztráta je a do jaké míry jim budou pomáhat 
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Sternberg (2002) uvádí výsledky studie dospělých neslyšících uživatelů amenckeho znakového»Jgj» 
dobu delší než 30 let. Ukázaly se rozdíly mezi těmi, kteří se ASL nauč h před 4. 
12. roku života. Přestože všichni z nich užívali ASL již přes 30 let, prokázalo se u těch, kten st ho osvojtli později, 
horší chápání syntaxe. 

Strnadová (1998) doporučuje nabídnout dítěti více možností, aby mohlo samo 

upřednostňovat pro něj nejvhodnější komunikační kód v daném vývojovém období. Je běžné, že 

dítě, které v určitém vývojovém období preferovalo jeden způsob komunikace, může později 

začít preferovat jiný, poté, co si jej v dostatečné míře osvojí. Gregory a kol. (2001) však 

upozorňuje, že při používání znakového jazyka se dítě naučí spoléhat spíše na vizuální podněty a 

zavedení orálního přístupu bude pak mnohem složitější.35 Podle Řehákové (in Jesenský, 1998) je 

potřeba se rychle rozhodnout, protože pokud se začne vyvozovat mluvená řeč až po pátém roce 

života, bývá pak celý život nesrozumitelná - už je pozdě. Jiná situace může být u dětí 

s kochleárním implantátem, je to však asi hodně individuální a záleží i na míře řečového nadání 

dítěte. 

Do roku 1989 u nás výrazně převládal názor, že rodiče se svým malým dítětem nesmějí 

znakovat. Dítě se mělo naučit odezírat a mluvit. Protože jen velmi málo těžce sluchově 

postižených dětí se naučí v raném věku dobře odezírat a mluvit, vedlo to k určitému bezjazyčí u 

mnoha z nich až do školního věku. Tyto děti třeba znaly některé pojmy, nechápaly však 

souvislosti a nebylo možné s nimi vést dialog. Komunikace s nimi se mohla odvíjet jen od 

konkrétních témat; od předmětů, na které lze ukázat. Neměly jak vyjádřit své myšlenky, zážitky 

a pocity, tudíž se pochopitelně nemohlo rozvíjet ani jejich myšlení. Znakovat se naučily až od 

spolužáků ve škole. Následkem byl opožděný kognitivní vývoj a mnohdy po celý život narušená 

komunikace i vztahy v rodině. Zde hodně záleží na škole, kde má dítě při správném 

pedagogickém a komunikačním přístupu možnost „dohnat" informační deficit. 
v mnoha školách pro sluchově postižené se klade velký důraz na osvojení si č e s k é h o jazyka. Učitelé však s dětmi 
již nediskutují o jejich pocitech a myšlenkách, nerozvíjejí diskuse o abstraktních tématech. Často to byva pravé 
z důvodu jejich nedostatečných kompetencí ve znakovém jazyce. 

Zákaz znakování před rokem 1989 vedl k tomu, že děti znakovaly spolu tajně. Ve školách 

pro neslyšící, kde byl zakazován znakový jazyk, si neslyšící děti vytvářely vlastní znaky, 

dokonce i vlastní znakový jazyk36. Podle Strnadové (1998) si tak pudově kompenzovaly 

Neslyšící dítě bude totiž logicky upřednostňovat pro něj jednodušší komunikaci (zejména pokud ji ovládá lépe£ 
Odezírání a mluvení budou pro něj představovat mnohem větší námahu, vzhledem k tomu, ze jsou jeho smyslům 
hůře přístupné (znakový jazyk je více vizuální). Proto se někdy zdá, že neslyšící děti, ktere ovladaji znakový jazyk, 
jsou „líné" mluvit a odezírat. ... , . ,, 

Nejznámějším příkladem je škola pro neslyšící v Nikaragui, která byla založena po pádu d.ktatorskeho režimu 
v 70. letech 20. století. Do té doby tam žádná škola pro neslyšící neexistovala. Do nově zalozene školy v hlavním 
městě začaly chodit neslyšící děti z celé země, které se s znakovým jazykem nikdy nedostaly do kontaktu, v 
internátní škole, kde byly pořád spolu, se děti již za dva roky dorozumívaly vlastním znakovým jazykem, který byl 
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neuspokojenou potřebu mezilidského sdělování. Vnitřní konflikt mezi porušováním zákazu a 

uspokojováním potřeby po komunikaci u nich vedl k pocitu, že dělají něco špatného. Na jejich 

psychiku to mělo jistě negativní vliv. 

Jiná situace byla u dětí neslyšících rodičů, které odmalička komunikují s rodiči v jejich 

přirozeném jazyce. Jejich kognitivní i komunikační vývoj se ničím neodlišoval od slyšících 

vrstevníků. Sice u nich mohla být ve srovnání s některými neslyšícími dětmi slyšících rodičů 

horší výslovnost a srozumitelnost řeči, ale to se během školní docházky většinou srovnalo. Děti 

neslyšících rodičů sloužily jako „komunikační a kulturní vzor" ostatním dětem, které přebíraly 

jejich zásobu znaků. 

V současnosti je situace již lepší, zlepšuje se osvěta i vzdělávací přístupy ve školách. 

Stále se však naráží na to, že rodiče nemají dostatek informací, nemají možnost se naučit 

znakový jazyk37 nebo to odmítají. Osobně se domnívám, že záleží především na tom, kolik času 

matka (nebo i otec) věnuje dítěti (mají-li víc dětí, už to není zrovna jednoduché) a kolik úsilí 

vkládá do vytváření vzájemného vztahu a komunikace. Bude-li matka trávit s dítětem hodně času 

a všímat si jeho projevů a potřeb, bude mu i lépe rozumět, zvyknou si na sebe a vytvoří si svůj 

způsob dorozumívání. Všímavá matka na základě intuice pozná, co jim i na základě její vlastní 

komunikační kompetence nejvíce vyhovuje. Dítě nebude díky kontaktu až jisté symbióze 

s matkou tolik frustrováno neporozuměním a bude si minimálně do určité míry osvojovat 

informace o okolním světu. Rodiče by se měli snažit ukazovat mu věci kolem sebe, vysvětlovat 

souvislosti, popisovat dění, vést ho k přiměřené samostatnosti. 

Bee (in Helus, 2004) zkoumal citlivost matek na projevy dítěte v prvních měsících života. 

Rozlišil citlivé, méně citlivé a málo citlivé matky. 

Citlivé matky reagují na projevy dítěte okamžitě, hovoří kněmu a regulují své chování podle 

jeho potřeb. Výsledkem citlivosti je stabilní citová vazba mezi dítětem a matkou, dítě si je 

matkou jisté. 
Méně citlivé matky se nedokážou na dítě „naladit", vcítit se do jeho potřeb. Někdy se chovají se 

zvýšenou vřelostí, jindy odmítavě nebo nereagují. Vlastní nálady přesahují potřeby dítěte. Dítě si 

stále zdokonalován a rozšiřován. U nás má mnoho „dialektů" z n a k o v é h o jazyka svůj původ právě ve školách pro 
neslyšící. Neslyšící někdy dokonce podle projevu ve znakovém jazyce poznají, do jaké školy dotyčny chodil... 

Např. v blízkosti jejich bydliště nejsou žádné kurzy. 

-29 -



vytvoří na matku destabilizující citovou vazbu, která se projevuje v tendencích vyžadovat ji a 

jindy ji odmítat. 

Málo citlivé matky jsou v přístupu k dítěti nesoustavné, děti jsou frustrovány, protože postrádají 

základní jistotu o tom, jak se zachovat a jak bude matka reagovat. Stávají se citově labilnější a 

úzkostnější. 

Předpokládám, že typ matky se bude projevovat i v dalších oblastech vztahu s dítětem. 

Citlivé matky si mohou dřív všimnout, že se sluchem dítěte není všechno v pořádku. Také lze 

předpokládat, že citlivé matky se dokážou lépe naladit na dítě a přizpůsobit se jeho specifickým 

komunikačním potřebám; budou si lépe všímat, jak na ně dítě reaguje a jak mají komunikaci 

přizpůsobit, aby dítě rozumělo. 

Belsky a kol.(in Helus, 2004) jmenuje 5 klíčových podmínek, které přispívají k 

osobnostnímu a kognitivnímu vývoji dětí. 

Pozorná vstřícnost (attentiveness) - množství času, které matka tráví se svým kojencem 

v prvním roce jeho života, má příznivý vliv na jeho pozdější řečový a intelektový vývoj. Čím je 

matka vnímavější k aktivitám dítěte, reaguje na ně a dál je podněcuje, tím lépe se dítě rozvíjí. 

Tělesný kontakt - pokud dítěti působí radost, znamená díky bohatším interakcím s okolím 

pozitivní vliv na kognitivní vývoj dítěte. 
Verbální (slovní, řečové) podněcování - dítě už prakticky od narození vnímá řeč matky, která 

je mu adresována, a snaží se její vokalizaci napodobovat vlastní zvukovou aktivitou, u 

neslyšících dětí lze se stejným úspěchem použít místo slov znaky. Pokud matka neumí znakový 

jazyk, vůbec nevadí, když bude používat gesta, posunky a vymyšlené znaky. Pro batolata je 

jednodušší vyjádřit se v gestech než používat poměrně náročnou motoriku mluvidel. Je známo, 

že pomocí znaků se začínají vyjadřovat dřív než slovy (většinou se první znaky objevují od 8. 

měsíce). 
Ve věku sedmnácti měsíců už Dorotka u snídaně nebo u svačiny běžně konverzovala o tom zda chce jogurt 
MERUŇKOVÝ, JAHODOVÝ nebo HRUŠKOVÝ, anebo si dá p e č i v o s MÁSLEM, s MAŘME LADOU nebo se 
SYRÉM, popřípadě jaký typ sušenek (PIŠKOTY, ZVÍŘÁTKA, BE-BE nebo ty VELIKE) bych pro ni měla vyndat 
ze skříně atp. (Sustová, 2008) 

Vůbec přitom nezáleží na tom, jedná-li se o neslyšící nebo o slyšící dítě. Z tohoto důvodu se 

dokonce začíná rozšiřovat znakování se slyšícími miminky. Důvodem je přání rodičů 

komunikovat se svým dítětem co nejdřív, dřív než by bylo možné pouze mluvenou řečí. 

Podněcující vliv předmětu - Možnost manipulace s předměty, jejich pozorování a zkoumání od 

raného věku podporuje kognitivní vývoj. 
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Responzivita neboli citlivé reagování okolí na projevy dítěte - autoři upozorňují, že jde o 

zásadní skutečnost napomáhající rozvoji dětí. Dítě tak dostává od dospělých odezvu, reakci na 

své projevy, která tyto projevy dál posiluje, upevňuje a diferencuje. Dítě zažívá pocit vlastní 

schopnosti. Situace se pro něj stávají srozumitelnější. U neslyšících dětí dochází následkem 

jejich nepochopení a nepřiměřené reakce k frustraci. Neschopnost vyjádřit se může vést 

k výbuchům vzteku. 

Strnadová (1998, s. 267) popisuje: „Někteří rodiče, dokud ještě neumějí znakový jazyk, si 

s dítětem vytvoří vlastní kód, kterému rozumí jen oni a dítě." Tyto „domácké" znaky a gesta 

podle Strnadové nejsou na závadu, plní-li svoji nejdůležitější - dorozumívací a komunikační -

funkci. 

Pro citlivé a přiměřené reagování na dítě je výhodou, když se rodiče o jeho sluchové vadě 

dozví co nejdříve. Mohou pak od začátku přizpůsobit své projevy k dítěti s ohledem na to, že 

neslyší. Co nejrychlejší diagnostika a raná péče je pro navázání vztahu rodičů k dítěti výhodou. 

Raná péče zajišťovaná odborníky přinese rodičům důležité informace, jak s dítětem pracovat, jak 

předejít kognitivnímu opoždění. Je však otázkou, jak budou rodiče reagovat na postižení dítěte a 

jak rychle se s ním vyrovnají. Šok z nepříjemného zjištění může způsobit rezignaci. Rodiče se 

budou snažit méně, protože si řeknou, že to nemá cenu. Ve srovnám k tomu, když se o handicapu 

dítěte dozví později, např. v jeho předškolním věku, budou ho i nadále na prvním místě vnímat 

jako člověka, jako své dítě, postižení už pro ně nemusí být taková katastrofa. Obecně jsou děti (s 

jakýmkliv postižením vzniklým až po narození) akceptovány svými rodiči příznivěji, protože ti 

nemusejí mít pocit, že narozením postiženého dítěte selhali jako rodiče (Vágnerová, Hadj 

Moussová, Štech, 1999). 

Pro slyšící rodiče je mnohdy těžké akceptovat, že jejich dítě bude komunikovat jiným 

jazykem. Často se za každou cenu snaží o to, aby dítě mluvilo stejným jazykem jako oni, protože 

je to pro ně známkou toho, že se od nich dítě neodlišuje. Přitom se opomíjí to nejdůležitější -

Potřeby samotného dítěte. (Strnadová, 1998) 

Podle údajů ze školního roku 2 0 0 1 / 2 0 0 2 (Oliva, 2 0 0 4 ) používá v U S A z n a k o v ý jazyk jen 1 2 - 1 3 % rodin dětí 
integrovaných do běžných tříd. Čísla u nás se zřejmě nebudou příliš lišit. 

Gregory a kol. (2001) uvádí, že ze vztahu mezi ranými sociálními dovednostmi a 

sdělením rodičů o pozdějších vzorcích přátelství vyplynulo, že většina mladých neslyšících, kteří 

si nacházejí přátele snadno, měla dobré sociální dovednosti už v dětství. Patřila mezi ně 

schopnost dítěte sdělit něco ostatním tak, aby mu rozuměli, dělit se o hračky, pochopit princip 

Půjčování hraček a soutěživých her. U neslyšících tedy vidíme souvislost mezi komunikací 
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vraném věku a jejím vlivem na rané sociální dovednosti, které potažmo ovlivňují i schopnost 

navazovat přátelství v pozdějším věku. 

Prostřednictvím pohledu druhých na nás si tvoříme představu sami o sobě, kým jsme, jací 

jsme, co dokážeme... Existujeme nejprve v interakci a až odvozeně v sobě samých. 

Osobnost se však snaží vymanit se z této projekce a vytvořit si vlastní identitu. Mezilidské 

vztahy a komunikace mohou tomuto úsilí v negativním případě bránit, v pozitivním případě 

napomáhat. (Helus, 2004) 

Uplatňování zřetele k mezilidským vztahům, interakci a komunikaci má tedy pro 

osobnost zásadní význam. Ani si neuvědomujeme, jak moc náš život určují druzí lidé. A to 

zdaleka nejen lidé okolo nás, ale také ve své interiorizované podobě, v nás samých. U 

neslyšících je porozumění reakcím okolí, tzv. „sociálnímu zrcadlu" obtížnější. Chování slyšících 

lidí k sobě mohou interpretovat mylně a svádět všechny vlastní domnělé neúspěchy na svoji 

sluchovou vadu. Budou tedy vidět chybu v neúspěšné komunikaci, v sobě, ne v ostatních. 

Všechny situace, kterým neporozumí nebo jim porozumí mylně, si pak mohou vysvětlovat jako 

vlastní selhání způsobené tím, že neslyší. Rozvoj komunikace a jazyka má tedy vliv na rozvoj 

celé osobnosti dítěte. 

Komunikační handicap zvyšuje riziko selhání ve škole. Školák může mít problém 

v sociální adaptaci na nové prostředí, kde jsou nároky na komunikační dovednosti vyšší a on 

není schopen tyto požadavky splnit. Následkem negativních reakcí spolužáků, a mnohdy i 

dospělých, bývá takové dítě značně frustrováno. Sekundárně se může posílit obava z verbálního 

vyjadřování, dítě raději vůbec nemluví, aby neřeklo něco nesprávně. Sociálním problémem bývá 

i odlišnost formální složky řečového projevu, např. fonologická nepřesnost, ale i narušení rytmu 

řeči apod. Artikulační nepřesnosti sice mohou ovlivnit i srozumitelnost verbálního sdělení, ale 

jejich sociální stigmatizace spočívá v negativní nápadnosti takového projevu. Obsah sdělení 

může být zcela přiměřený, jenže formální odchylka působí nepříjemně a rušivě, odpoutává 

pozornost od obsahu k formě. 

V průběhu školního věku se nedostatky komunikačních kompetencí začnou promítat i do 

sebehodnocení dítěte a stávají se součástí jeho sebepojetí. V tomto směru ani příliš nezáleží na 

jejich objektivní závažnosti jako spíš na sociální nápadnosti, rušivosti takového projevu a na 

reakcích okolí, v němž dítě žije. Pod vlivem nepříznivých zkušeností začne být komunikace 

prožívána jako neuspokojující a dítě se jí bude v rámci obranných reakcí vyhýbat, což povede 

k prohloubení sociální izolace i potíží ve školní práci. 
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Vzájemná komunikace neslyšících a slyšících dětí 

Komunikační bariéry mezi slyšícími a neslyšícími dětmi je těžké překonat. Nejčastějším 

druhem problémů u integrovaných dětí jsou právě sociální interakce a jejich přijetí spolužáky. 

Může docházet k jejich odmítnutí při pokusu o navázání kontaktu s ostatními, a k redukovaným 

interakcím. Podobné školní zážitky mohou mít negativní vliv na mentální zdraví a sebepojetí 

neslyšících dětí. (Hindley, Kitson, 2000) 

Studie amerických badatelů Keating a Miruse (2003, in Motejzíková, 2004) zkoumající 

komunikaci mezi neslyšícími (N) dětmi integrovanými v běžné škole, které používají znakový 

jazyk, a jejich slyšícími (S) spolužáky na 1. stupni (2. a 3. třída), se zaměřila na jejich 

komunikační strategie. Výsledky studie prokazují nejen častý výskyt případů, kdy pokusy N děti 

o konverzaci se S spolužáky troskotají, ale naopak, také situace, v nichž končí nezdarem i snahy 

S dětí. 

Jedním z důvodů neporozumění a chudé komunikace mezi N a S dětmi je, že S nechápou, 

jak je důležité udržovat zrakový kontakt sN po celou dobu konverzace. Pokud se k rozhovoru 

mezi S a N přidá další S dítě, N dítě často z komunikace vypadne, protože se pro něj stává méně 

přehledná, nestíhá sledovat, kdo kdy promluvil a co řekl. Interakce, na níž se podílí větší počet 

dětí, se může S žák účastnit jako pasivní posluchač, N však tuto možnost nemá. Tento limit mu 

také brání, aby se zapojil do již probíhající komunikace. Neví, o čem se spolužáci vlastně baví a 

je-li právě v daný okamžik vhodné do rozhovoru zasáhnout. V interakci mezi S a N byla zjištěna 

omezená slovní zásoba i omezený počet témat. Jedním z nejúspěšnějších typů intrakce mezi S a 

N je nejazyková interakce: hry, vzájemné dotyky, neverbální komunikace. (Jo je jeden z důvodů, 

proč je komunikace mezi Sa N dítětem na 2. st. obtížnější - tato nejazyková interakce 

ustupuje...- pozn. K.K.). Jedním z dalších důležitých momentů v komunikaci S-N je to, že se děti 

nikdy nebaví o věcech či událostech, které se neodehrávají teď a tady. S a N děti se baví o 

přítomné době a přítomných věcech či Údech v okolí, na které je možno ukázat. Nikdy si 

nesdělují své myšlenky, pocity, dojmy, vzpomínky... N děti mezi sebou (ve ZJ) ve vyprávění 

přesahují přítomný okamžik, v komunikaci se slyšícími však ne. (Keating, Mirus, 2003, in 

Motejzíková, 2004) 

Ramsey (1998, in Vlčková, 2004) pozorovala specifické druhy interakce mezi slyšícími a 

neslyšícími dětmi. Slyšící děti mluvily k neslyšícím dětem převážně direktivním způsobem. 

Učitelé nebyli schopní ovlivnit formu těchto přirozených interakcí mezi dětmi. 
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Sociokulturní prostředí a jazykový kód 

Bernstein (1971, in Štech 1997) se věnoval vztahu jazyka a sociokulturního prostředí. 

Rozlišil rozvinutý (elaborovaný) a omezený (restringovaný) jazykový kód. Tento kód se Uši 

podle sociokulturního statusu rodiny. 

U vyšších sociálních vrstev se lze setkat častěji s elaborovaným jazykovým kódem. 

Rodiče jazyk se svými dětmi používají aktivně jako prostředek mentálních aktivit, vzájemně 

diskutují a řeší prostřednictvím jazyka problémy, které je zajímají (Vágnerová, 2000). Jazyk 

bývá bohatší a vztahy mezi rolemi pružnější. 

Pro nižší sociální vrstvy s restringovaným jazykovým kódem je charakteristické, že jazyk 

používají jen jako prostředek základní domluvy, jako nástroj příkazů a zákazů (Vágnerová, 

2000). HiU (2004) upřesňuje, že jazyk je více vázán na kontext, slovní zásoba a mluvnická 

složitost jsou menší, schopnost vyjadřovat abstraktní myšlenky bývá nižší. Chudší jazyk vede 

k obtížnějšímu navazování kontaktů s dospělými. Děti mají totiž problémy se jazykově 

přizpůsobit kontextu komunikační situace. Jejich vztah ke škole bývá rovněž komplikovanější, 

protože se tam dostávají do méně výhodného postavení než děti s elaborovaným jazykovým 

kódem (Štech, 1997). Jejich komunikace s učiteU bývá totiž z důvodu odlišného jazykového 

kódu obtížnější než u dětí, které pocházely z podobného sociokulturního prostředí jako učitelé. 

U rodin s rozvinutým jazykovým kódem lze pozorovat zájem o řečové projevy dítěte, 

rodiče si s dítětem povídají, vyslechnou ho a přiměřeně reagují. Omezená komunikace s chudým 

slovníkem zvyšuje pravděpodobnost vzniku omezeného jazykového kódu u dítěte, který ho bude 

ve škole znevýhodňovat. K poměrně stabilní převaze jednoho z jazykových kódů 

v komunikačních kompetencích dítěte dochází již na konci předškolního věku. Podle Vágnerové 

(2000) problémy ve verbálním vyjádření dětí s restringovaným kódem negativně ovUvňují jejich 

celkovou úspěšnost v učení. 

Domnívám se, že i u rodin s neslyšícími dětmi se můžeme setkat s odUšnými jazykovými 

kódy, něčím na způsob Bernsteinova elaborovaného a restringovaného kódu. Sociokulturní 

prostředí se bude jistě na vytváření komunikačního kódu jistým podílem působit, možná ještě 

důležitější však bude, jak se podaří rodičům překonat komunikační bariéry. Často právě kvůU 

komunikačním bariérám dochází ktomu, že v rodinách s elaborovaným kódem je komunikace 

s neslyšícím dítětem odUšná a velmi chudá. 
Vím o rodinách, kde byli oba rodiče vysokoškolsky vzdělaní, ale k neslyšícímu dítěti si ě á s t e ě n ě i v l i v e m š p ^ 
informací od lékařů („nesmíte na něj znakovat, pak se nikdy nenaučí mluvit...«) nedokazal. najít cestu. Veškery 
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věnovali řečovému drilu, ve kterém viděli jedinou naději, a na k o m u n i k a c i a 
Neslyšící z podobných rodin se doma dodnes cítí jako cizinci, s rodiči st nikdy nevybudovali dobry vztah. Někteří 
rodičů dnes litují, že lékaře poslechli a nezačali se učit znakovat. 

U rodin z vyššího sociokulturního prostředí je větší pravděpodobnost elaborovaného 

jazykového kódu. Pokud se těmto rodičům podaří nalézt plnohodnotný komunikační kód 

s neslyšícím dítětem, bude jejich komunikace směřovat spíše k elaborovanému kódu. Naopak u 

neslyšících dětí z rodin s restringovaným jazykovým kódem, kde se podaří mezi rodiči a dítětem 

odstranit komunikační bariéry, bude jejich vzájemný kód pravděpodobně taky restringovaný. 

Zkrátka, i když ani tam, ani tam nebudou žádné komunikační bariéry, přesto si rodiče s dětmi 

budou povídat o něčem jiném, obsah a množství komunikace se bude lišit. 

U neslyšících dětí ze slyšících rodin je tedy větší pravděpodobnost, že si osvojí 

restringovaný kód, než ve srovnání s obdobnou skupinou slyšících dětí ze slyšících rodin. Jiná 

situace je u neslyšících dětí neslyšících rodičů. Ti se nemusí potýkat s žádnými komunikačními 

bariérami. Přesto se i zde můžeme podle mé domněnky očekávat ve srovnání s běžnou populací 

častěji restringovaný kód. Sociokulturní postavení neslyšících totiž bývá obecně nižší, protože 

mají kvůli nízkému vzdělání omezené možnosti zaměstnání. Hodně záleží na rodinném prostředí, 

ze kterého pochází. Zde se již mohla negativně projevit komunikační bariéra mezi nimi a jejich 

slyšícími rodiči. Většina neslyšících Udí střední generace a starší, kteří měU slyšící rodiče, si 

osvojila pravděpodobně omezený komunikační kód. Je to pochopitelné, vezmeme-U v úvahu, že 

většina z nich trávila téměř celý školní rok na internátě a osvěta byla tehdy mizivá. Tento 

restringovaný kód pak předávají dál svým dětem, protože sami zažili chudou, omezenou 

komunikaci, a neznají nic jiného. Obecně však komunikace neslyšících rodičů s neslyšícím 

dítětem bývá mnohem bohatší než slyšících rodičů s neslyšícím dítětem. Je zajímavé, že zatímco 

na neslyšící dítě neslyšící rodiče automaticky znakují, pokud se jim narodí slyšící potomek, často 

se na něj snaží mluvit. MysU to dobře a neuvědomují si, že je to na úkor kvaUty vzájemné 

komunikace.38 Většinou to souvisí se zážitky ze své rodiny, s vlastním sebepřijetím a akceptací 

své vady. Na své slyšící děti častěji znakují právě sebevědomí a vyrovnaní neslyšící. 

Zdá se, že u dětí s velmi těžkými sluchovými vadami je pro úspěšnou integraci nutný 

elaborovaný jazykový kód. Tato tendence se projevovala i v mém výzkumu. Většina 
39 

respondentů měla vysokoškolsky vzdělané rodiče. Lze to dát do souvislosti s tím, že rodiče 

38 Taková komunikace v jazyce, který je rodičům do určité míry cizí, nebývá Ívolněnl Dííě 
méně informací než by mu mohli předat ve znakovém jazyce, jejich v z á ^ a K ^ u r s dítětem ve ZJ a 
muže napodobovat i nesprávnou výslovnost a gramatické chyby rodičů. Pokud roaice , í m o b o u jazyků 
dítě je zároveň v kontaktu s prostředím, kde se používá mluvený jazyk, nemívá 

Je jedno jestli slyšící nebo neslyšící, u neslyšících však často hraje důležitou roli i v l i v jejich slyšících rodičů. 
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s vyšším sociokulturním postavením bývají ambicióznější a vzdělanější. Dovedou si zjistit více 

informací o výchově neslyšícího dítěte, jejich kontakt s odborníky a vlastní aktivita bývají 

intenzivnější. Dítěti se hodně věnují a učí ho dovednosti, které jsou pro školu důležité. Záleží jim 

na tom, aby jejich dítě mělo dobré vzdělání, a proto přemýšlí častěji o integraci. Dítě přichází do 

školy dobře připravené, umí komunikovat s učitelem a zvládá učivo, takže jeho integraci 

v souladu se zájmem rodičů doporučí i odborníci. 

2.3. Vzdělávání neslyšících 

2.3.1 Přístupy k vzdělávání sluchově postižených 

Metody vzdělávání vychází ze způsobu nahlížení na sluchově postižené žáky, ze kterého 

vyplývají zvolené komunikační kódy. Právě způsob komunikace je základem všech metod 

vzdělávání, přesněji řečeno přístupů. Rozlišujeme tři: orální přístup, přístup totální komunikace a 

bilingvální přístup. 

Orální přístup40 

Primárním komunikačním prostředkem je mluvená řeč, která však bývá přizpůsobena 

potřebám těžce sluchově postižených dětí. Děti využívají případné zbytky sluchu, odezírají a 

mluví. Učitelé by měli dobře artikulovat, v případě neporozumění zopakovat sdělení. Odezírání 

lze usnadnit technickými pomůckami (např. FM systém). Komunikace mluvenou řečí je 

doplněna používáním písemných textů. Doporučuje se zapisování neznámých a těžkých slov na 

tabuli. Je výhodou, když učitel ovládá prstovou abecedu. Do roku 1989 se na většině škol 

s orálním přístupem striktně vyžadovala mluvená řeč, děti nesměly znakovat ani mezi sebou . 

V současnosti je prostředí škol s orálním přístupem uvolněnější, žáci mohou o přestávkách 

používat mezi sebou znakový jazyk. Znalost prstové abecedy by měla být samozřejmostí, učitelé 

ovládající základy znakového jazyka si při neporozumění pomáhají jednotlivými znaky. Do roku 

1989 orální přístup převažoval na většině škol pro sluchově postižené, znakový jazyk byl 

nežádoucí a mnoho učitelů na školách pro neslyšící vůbec znakovat neumělo. 

Totální komunikace 

Jednotlivé přístupy mohou mít různé varianty, uvádím zde jen zjednodušeně jejich základní principy, jak jsou 
Přibližně chápány a aplikovány na českých školách pro SP. , v x, . , , , , , l h . 

Sama si pamatuji, že jsme (v 2. polovině 80. let) museli mít ruce za zády a když někdo znakoval, učitel ho 
pravítkem plácnul přes ruce. 
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Totální komunikace umožňuje využití všech možných prostředků za cílem vzájemného 

porozumění. Vše je dovoleno: mluvený jazyk, zřetelná artikulace, znakový jazyk, znakovaná 

¡čeština nebo jednotlivé znaky, prstová abeceda, psaný text... Učitel se přizpůsobuje 

komunikačním dovednostem a preferencím žáků, kteří přichází do škol mnohdy jazykově 

nepřipraveni; moc neumí ani český jazyk, ani znakový jazyk. V praxi se však totální komunikace 

odvíjí od komunikačních dovedností jednotlivých učitelů, zejména od jejich úrovně ve 

znakovém jazyce. Učitelé, kteří neumí znakový jazyk, si pomáhají všemi možnými způsoby, aby 

jim žáci porozuměU. Totální komunikace se tudíž vyznačuje určitou nejednotností, u každého 

učitele může vypadat trochu jinak. Její nevýhodou je, že často přechází do jakési směsi českého a 

znakového jazyka, žáci tak nemusí mít příležitost komunikovat v „čistém" jazyce. 

2.3.1.3 Bilingvismus 

Bilingvismus vychází z myšlenky, že znakový jazyk je prvním jazykem neslyšících. 

Český jazyk se neslyšící učí jako druhý, „cizí" jazyk s důrazem na výuku čtení a psaní. Oba 

jazyky jsou rozlišovány, část učitelů komunikuje v českém jazyce a část učitelů (zejména 

neslyšící učitelé) ve znakovém jazyce. Někdy je v „bilingválních" školách přisuzováno oběma 

jazykům stejné postavení, kdy dítě komunikuje s jedním učitelem ve znakovém jazyce a 

s druhým učitelem v českém jazyce. Ve třídě přitom mohou učit oba učitelé současně a navzájem 

se doplňovat. Jindy může být ve třídě tlumočník. U nás se bilingvální přístup začíná uplatňovat 

od poloviny 90. let 20. století. Většinou je ve třídě slyšící učitel a neslyšící asistent. Podle mého 

názoru jde spíš o bilingvální vzdělávací program, který vypadá v praxi tak, že neslyšící učitel 

znakuje a slyšící učitel používá totální komunikaci. Podle Krahulcové (2001) je však oddělení 

znakového jazyka u neslyšícího učitele a orální řeči u slyšícího učitele dodržováno a nedochází 

k přímému překladu. Podle mě to takto důsledně v praxi nefunguje, protože děti budou 

Pochopitelně preferovat komunikaci ve znakovém jazyce (na rozdíl od škol s orálním přístupem, 

kde nemají na výběr). 

Na českých školách pro sluchově postižené se můžeme setkat se všemi uvedenými 

Přístupy. Podle výzkumu Langera (2006) se ve školním roce 2004/2005 užívala metoda orální 

komunikace na 33 % škol pro SP. 78 % škol uplatňovalo metodu totální komunikace a na 17 % 

škol převažoval bilingvální přístup. Na 11 % škol se používala totální komunikace s přechodem 

k bilingvismu.42 Na většině škol preferují jednu metodu, ve skutečnosti se však v určité míře 

42 Do výzkumu bylo započítáno celkem 18 škol a školských zařízení, tj. počet 12 škol se ZŠ doplňovaly i samostatné 
střední školy a mateřská škola. Některé školy využívaly více metod, proto není celkový počet 100 /o. 
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překrývají různé přístupy podle komunikačních schopností a preferencí či zvyků jednotlivých 

učitelů. 

U integrovaných dětí bývá nejčastější orální komunikace. Pokud mají asistenta, může 

tento využívat totální komunikaci. Někde může být v hodinách přítomen tlumočník do 

znakového jazyka, pak by se jednalo o bilingvální prostředí s převahou komunikace 

zprostředkované přes tlumočníka. 

2.3.2 Speciální školství pro neslyšící 
Speciální školství pro neslyšící má u nás dlouhou tradici. První ústav pro hluchoněmé 

v českých zemích byl založen roku 1786 v Praze, jako pátý v Evropě. V roce 1880 se konal tzv. 

Milánský kongres učitelů neslyšících, na kterém byla přijata rezoluce, že orální metoda musí být 

preferována nad znaky ve vzdělávání a výchově hluchoněmých (Hrubý, 1999). V českých 

zemích se používání znaků ve vzdělávání neslyšících udrželo až do 20. let 20. století. Od konce 

druhé světové války až do roku 1989 byl na všech českých školách pro neslyšící uplatňován 

orální přístup43. V roce 1948 byly všechny ústavy pro hluchoněmé zestátněny a začaly se dělit 

podle stupně sluchové vady na základní školy pro nedoslýchavé, základní školy pro děti se 

zbytky sluchu a základní školy pro neslyšící44. Děti do nich byly rozřazovány podle 

audiogramu45 a podle místa bydliště. V roce 1991 se zavedlo jednotné označení na školy pro 

sluchově postižené, které se užívá dodnes46. Od roku 1978 je základní školní docházka na 

školách pro sluchově postižené prodloužena o jeden rok. V praxi bývá většinou rozloženo učivo 

1. ročníku do dvou let47. Dříve byly ve školách pro neslyšící a pro žáky se zbytky sluchu 

redukované osnovy, které jejich absolventům do roku 1989 znemožňovaly další studium. 

Samozřejmě někteří učitelé na školách pro neslyšící dále používali znaky a prstovou abecediu k o m u n i k a 5 n i 

Zákaz používání znakového jazyka při vyučování vedl ke snižování z n a l o s t í neslysicicn a U j p r o t o ž e 

nedostačivosti, neovládaly vlastně ani jeden jazyk. Mezi sebou na i n t e r n á t e c h děti veisn r e „i ' o n e ch, které 
neměly žádný vzor, vymýšlely si nové znaky. To vedlo k rozdílům ve znakovém jazyce v ruznyt s 
přetrvávají dodnes. Tyto rozdíly vychází z toho, jakou školu děti z regionu navštěvovaly. 

V roce 1984 bylo toto dělení uzákoněno. a m „ onadalv do školy pro 
Toto dělení nebylo striktní, takže byly výjimky, kdy nadané děti, které b y p o d l e a u d i o g r a m u s p a ^ y ^ 

děti se zbytky sluchu a neslyšící, navštěvovaly školy pro nedoslýchavé. Bylo to všaK tezKc « 
mít ty správné kontakty, podmínkou byla u těchto dětí dobře rozvinutá řeč a jazykové:naaam. v z d ě l á v a c í 

Do určité míry však dělení podle stavu sluchu přetrvává dodnes, jen se přetransformoval o n a «o, J . ^ je 
metody se ve škole uplatňují. Např. v dřívějších školách pro nedoslýchavé stále převaaye o v ^ , é 
navštěvují děti s mnohem těžšími sluchovými vadami než v minulosti, jsou stále předpoKiaoem P j j 
absolvování určité zbytky sluchu a jazykové nadání umožňující komunikaci mluvenou řeči. 

Důvodem je mj. to, že hodně dětí přichází do školy bez dostatečné jazykové vybavenosti maturitu 
48 Souviselo to s nízkou nabídkou oborů pro neslyšící a nemožností středoškolského matuntnmo stud a rn ^ 
mohli získat neslyšící jen v Kremnici (střední průmyslová škola oděvní, založena ve školním roce iy / ^ 
nedoslýchaví na gymnáziu v Praze. Po roce 1989 se nabídka rozšířila a maturita se stala dostupná i nesiys -
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Nejméně znalostí měli absolventi škol pro neslyšící. Souviselo to i s nekvalitní výukou z důvodu 

zákazu znakového jazyka. 
V ČR je v současnosti 13 základních škol pro SP v těchto městech: Praha (3 školy -

Ječná, Výmolová, Holečkova), Brno, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice, 

Liberec, Olomouc, Valašské Meziříčí, Kyjov, Ivančice. Tento počet je ustálený, výrazně se však 

snižuje počet žáků v jednotlivých školách.49 Všechny tyto školy jsou internátní, počet 

internátních žáků se však stále snižuje a na většině škol převažují dojíždějící děti. Žáci z různých 

škol pro SP se mezi sebou většinou od vidění znají, protože se účastní společných akcí pro 

sluchově postižené žáky. Nejvýznamnější takovou akcí jsou každoroční celostátní sportovní hry 

sluchově postižených žáků. 

Internát 

Všechny školy pro sluchově postižené jsou internátní. Současný trend však preferuje, je-li 

to uskutečnitelné, dojíždění umožňující život v rodině. Některé rodiny, a není jich málo, se za 

školou přestěhují50. Do konce 60. let 20. století mohly jezdit některé internátní děti z větších 

vzdáleností domů jen na Vánoce, Velikonoce a letní prázdniny. Snad ani není třeba zmiňovat, že 

to mělo negativní vliv na jejich psychický vývoj a vedlo to až k citové deprivaci a destrukci 

rodinných vazeb i vzájemné komunikace. Podle Strnadové (1994) potřebuje neslyšící dítě častý 

zrakový a dotykový kontakt s osobou, na kterou je citově vázáno. Internát však tyto potřeby 

nemůže uspokojit. Kognitivní, osobnostní i sociální vývoj dítěte v internátu nikdy nebude takový 

jako by byl v ideálních rodinných podmínkách. Dítě je rovněž do určité míry izolováno od 

běžného života, je v „chráněném" prostředí. Strnadová (1994) upozorňuje i na časté případy 

šikany (jak psychické tak fyzické) v „ústavním prostředí" internátů pro sluchově postižené a 

netečnost vychovatelů.31 V současnosti se ústavní prostředí internátů mění na útulnější prostředí 

rodinného typu, vychovatelé mají na starost menší počet dětí. Problémem současných internátů 

je však to, že se mění i jejich složení. Stále víc internátních dětí pochází z problematického a 

nepodnětného rodinného prostředí, rodiče o ně nejeví velký zájem52. Dětská skupina v internátě 

. „ • sn Ťáků ínapř. Praha-Holečkova, 49 Na základní škole, kde bylo ještě před 20 lety přes 100 žáků, je dnes i pod 50 zaKu P 

Praha-Výmolová) internátě Dokonce jsou i rodiny, 
Znám dost rodin, které zcela změnily svůj život, aby jejich dítě nemuselo oyt na ^ § k o l a p r 0 siuchově 

které se přestěhovaly do Prahy za kvalitnější školou, přestože v jejich spádové ooiasi y h a v é a l e v j ej i ch 
postižené (většinou jde o rodiče, kteří si přáli, aby jejich dítě mohlo chodit do školy pro n 
městě byla jen škola pro neslyšící nebo pro děti se zbytky sluchu). Docházelo i k sexuálnímu 

Sama vím o podobných případech šikany, kterou zažili moji spolužáci z interní . 
obtěžování dívek ze stran starších chlapců. . . ... t h a b y dítě nemuselo jít do 
. Je to tím, že rodiče se zájmem mají dnes více možností než v minulosti jak dwim ionu. J sluchově 
internátu (mj. lepší dopravní dostupnost, možnosti integrace...). I obecná informovanost 
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bývá menší a rigidnější než spontánně vzniklá skupina ve škole či bydlišti (vznikne-li ovšem 

vůbec jaká...-pozn. K.K.) (Vágnerová, 2000). 

Podle Řehákové (in Jesenský, 1998) inklinují děti z internátu především ke společnosti 

neslyšících, zatímco děti bydlící v rodině se společensky zapojují individuálně, v závislosti na 

řadě dalších faktorů. Nejsou vyřazeni z přirozeného prostředí a rodinných vztahů, mohou se 

kamarádit s dětmi ze sousedství. Avšak někdy ani ony nemají mimo školní prostředí žádné 

kamarády. U internátních dětí jsou pak interakce s vrstevníky (byť se jedná , jen" o spolužáky ze 

třídy) mnohem intenzivnější a dítě si paradoxně osvojuje socializační a komunikační dovednosti 

ve skupině vrstevníků víc než osamělé dojíždějící nebo integrované děti. Vágnerová (2000) 

potvrzuje, že internátní děti s postižením zažívají odlišnou situaci z hlediska socializačního 

vývoje než jejich dojíždějící spolužáci, protože spolu tráví mnoho času a vytváří vzájemne 

vazby. 

2.3.3 Integrace 

Vzdělávání neslyšících v běžných základních školách fungovalo určitým způsobem již od 

zavedení školní docházky, i když těchto dětí bylo málo. Šlo především o ohluchlé děti, které 

pokračovaly ve školní docházce ve své škole. I děti, které měly nějakou sluchovou vadu už od 

nástupu do školy, mohly navštěvovat běžnou školu, pokud to jejich rodiče zařídili a ředitel školy 

i učitelé stím souhlasili.53 Po zestátnění škol po 2. světové válce již bylo zařazování sluchově 

postižených dětí do běžných škol obtížnější, protože na rodiče byl vyvíjen nátlak ze strany 

odborníků (většinou lékařů-foniatrů), aby své dítě dali do školy, do které „patřilo" podle 

sluchové ztráty. Čím těžší sluchová vada dítěte byla, tím obtížnější bylo vyjednat výjimku. 

Žádná zákonná podpora integrace sluchově postižených totiž nebyla, protože převládal názor, že 

jim je lépe v „ústavech" pro neslyšící. Někdy byly děti se sluchovou vadou dávány do zvláštních 

škol, což bylo tehdy také chápáno jako forma integrace. 

Velký rozvoj integrace nastal v druhé polovině 90. let 20. století v souladu s podporou 

v zákonech a přibývajícím počtem dětí s kochleárním implantátem nebo s kvalitními digitálními 

sluchadly, kterým technický pokrok zpřístupnil možnost absolvovat školní docházku v běžné 

postižených dětí o nevýhodách internátu je větší než v minulosti, kdy byl internát považován za samozřejmost pro 
děti ze vzdálenějších mist. , . . 

Jiz v roce 1905 byla v Řádu školním a vyučovacím, který byl vydán ve Vídni, zanesena myšlenka vzdělávám 
, í y c h ' k t e ř í m ě l i být pokud možno vzděláváni na normálních školách a zároveň měla byt učiněna nějaká 

zvláštní opatření. Ta však nebyla více specifikována a dokument nebyl příliš závazný. 
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škole. Koneem roku 2007 bylo integrováno téměř 600 sluchově postižených žáků do běžné 

základní školy - z toho 323 dětí na 1. stupni a 260 žáků na 2. stupni. Nejpoěetnější byla skupina 

1 lletých dětí. (Langer, 2008)54 

Co je to vlastně integrace? 

Integrace je podle Janotové (1996) proces, kdy dítě začne vrůstat do společnosti zdravých 

dětí a postupně se zapojuje vzdor svému handicapu do života svých vrstevníků, do běžné 

populace. Podle Sováka (1972, in Janotová, 1996) jsou děti nejvíce přizpůsobivé na vlivy 

sociálního prostředí v útlém věku a přizpůsobivost se začíná podstatně zmenšovat po jedenáctém 

roce (s tím souvisí obecně rozšířený názor, že čím dřív je dítě integrováno, tím větší je 

pravděpodobnost úspěšné integrace). Vágnerová (2002) mluví o integraci, když se jedinec cítí 

být součástí třídy a zároveň je jí akceptován. 

Můžeme říci, že integrace různých skupin zdravotního postižení je trendem současné 

doby. Mluví se i o inkluzi. 
Inkluze znamená ztotožnění, splynutí menšiny s většinou (Jesenský, 1995) a od integrace se liší tím iše P r 0 ^ í má 
již nastavené podmínky pro bezbariérové fungování minoritní skupiny či jednotlivců s h ^>capem v ni do svého 
fungování přidává všechny jejich specifičnosti a potřeby, stává se multikulturní (Napr. v tózné š k o l e všichni mmv. 
tak, aby žák rozuměl, všichni se naučí znakový jazyk neboje tam permanentně přítomny tlumočníkneboje ve tHdft 
přítomen zapisovatel, který veškerý mluvený projev zapisuje přes dataprojektor na plátno. Musíi to tyvzdy způsob, 
který vyhovuje dítěti... Podpůrný systém je naprostou samozřejmostí, takže jedinec se necítí byt jrny než ostatou 
protože všechny bariéry prostředí odstranilo. Prostředí do sebe zapojuje i specifickou k u l t u r u a jazyk minoritních 
jedinců). 

Podle myšlenky inkluze by bylo ideální, kdyby se ve třídních kolektivech se sluchově postiženým f ^ 
vytvořit stav, kdy se ostatní přizpůsobí SP dítěti tak, aby se ono cítilo spokojené, mohlo k o m u n i k o v a t přirozeně 
svým způsobem a ne se neustále přizpůsobovat... Přitom to nemusí být vždy n u t n ě k o m u n i k a c e en ve ZJ stac, 
myslet na to, že dítě musí vždy vidět na ústa, pomáhat si znaky, vždy „přetlumočit" co bylo s d ě l e ^ Je o Jisté 
těžké, ale pokud jsou ktomu děti odmala vedeny, snad by si to mohly osvojit, stejně jako sourozenci sluchové 
postižených dětí, kteří se taky aspoň do určité míry automaticky a na celý život komunikačně přizpůsobí... 

Integrace znamená začlenění jedince z minoritního do většinového proudu. Prostředí 

nemá nastavené podmínky pro naprosto bezbariérové fungování jedince z minority, ale 

zpřístupní se mu do té míry, aby se jedinec mohl do tohoto prostředí začlenit. Je to partnerske 

soužití minority s majoritou (Jesenský, 1995), přičemž majoritní prostředí si zachovává svou 

vlastní kulturní specifičnost, avšak zpřístupní ji integrovanému jedinci (ve třídě bude přítomen 

tlumočník, nebude však s dítětem permanentně, ale jen např. po dobu vyučování, dítě bude mít 

Tyto údaje uvádím jen orientačně. Jedná se o klienty SPC, přičemž ne všechny sluchově postižené děti v ČR jsou 
v Peč, SPC a mají „oficiální" status integrovaného žáka. Z článku nevyplývá ani souvislost s velikosti sluchové 
vady. Integrované děti mají stupeň sluchového postižení od lehké nedoslýchavosti po hluchotu. Nejvíce aeti ma 
středně těžkou a těžkou nedoslýchavost, poměrně velké procento integrovaných dětí má KI. 
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, • ' • tí55 Vw se celv vyučovací proces 
individuální vzdělávací plán, zatímco v inkluzivnim pojetí oy 

přizpůsobil jeho potřebám, přetransformoval tak, aby vyhovoval i jemu...)-

2.3.4 Současná situace a trendy 56 

V současnosti je podpora integrace zakotvena ve školském zákonu č. 561/2004 Sb . 

Vyhláška č. 73/2005" přímo uvádí: „žák se zdravotním postižením se přednostne vzdělává 

formou individuální integrace v běžné škole, pokud to odpovídá jeho potřebám a možnostem a 

podmínkám a možnostem školy, (zvýraznila K.K.)" Při vzdělávání integrovaného žáka lze využit 

individuální vzdělávací plán58 a asistenta pedagoga59. 
Individuální vzdělávací plán je závazný dokument pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb 

žáka. Je nezbytný pro uplatňování požadavku školy na navýšení finančních prostředků pro 

zajištění integrace (nákup pomůcek, vyšší plat učitele, plat asistenta pedagoga nebo 

tlumočníka...). Individuální vzdělávací plán umožňuje při vzdělávání žáka spostižemm brat 

ohled na jeho specifické potřeby. Školský zákon zmiňuje i nárok na výběr komunikačního 

prostředku: „Dětem, žákům a studentům, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se zajišťuje právo 

na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím znakové řeči. "60 Uplatňování tohoto prava 

v praxi však není samozřejmé ani jednoduché. Kosinová (2008) zmiňuje jako n e j č a s t ě j š í důvody 

ekonomickou situaci jednotlivých škol a nedostatečné kompetence pedagogů přicházejících do 

škol pro sluchově postižené. 

Asistent pedagoga nebo tlumočník? 

Asistent pedagoga se může věnovat integrovanému žákovi více než by to stíhal učitel, 

vysvětlovat mu, čemu neporozuměl, zaměřit se na oblasti, ve kterých má žák problémy. Jeho 

důležitým úkolem může být i napomáhání lepšímu začlenění žáka do třídního kolektivu. 

Vyhláška 73/2005 uvádí, že asistent pedagoga pomáhá žákům při přizpůsobení se školnímu 

Prostředí, pedagogům při výchovné a vzdělávací činnosti, a hlavně, jak je jistě nejčastější u 

asistentů pedagoga, kteří pracují s žáky se sluchovým postižením, pomáhá při komunikaci se 

^ky . U sluchově postižených integrovaných žáků může být součástí práce asistenta pedagoga 

55 Zde ve smyslu, jak jej chápu já, ovšem termín inkluze bývá chápán i jinak (blíže k pojetí integrace). Někdy 
ocházi k překrývání a vzájemnému zaměňování termínů integrace a inkluze. /xk o l s ký z ákon) 

" S t e ř 5 6 1 / 2 0 0 4 s b - o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j i n é m v z d ě l á v ^ U kolsky z u o ; 
«^ -Š k a 7 3 / 2 0 0 5 ^ o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacím, potřebami a děti, zaku 
studentu mimořádně nadaných 

5 6 1 / 2 0 0 4 , § 1 8 

6 o 5 6 y 2 0 0 4 > § 1 6 , o d s t . 9 
5 6 1 / 2 0 0 4 , § 1 6 , o d s t . 7 
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tlumočení do znakového jazyka nebo tzv. vizualizace (výrazná artikulaee sděleného pro ty, kten 

preferují odezírám) či tzv. transkripce (přepis sdělení do písemné podoby, např. na momtor ne o 

na plátno, v současnosti však ještě nepříliš rozšířené). Asistent pedagoga v roh tlumočníka muze 

tlumočit simultánně učitelův výklad nebo sedí vedle žáka a vysvětluje mu učitelův vyklad svými 

slovy- U asistenta pedagoga v roli tlumočníka vidím problém v možném překrývám jeho role 

asistenta a tlumočníka v nedostatečně vymezených kompetencích (co má tlumočit, kdy ma 

tlumočit, jak má tlumočit, kdy má ještě tlumočit a kdy už spíš vysvětlovat a pomáhat s n e c í m 

v roli asistenta pedagoga). 

Další a větší problém je podle mého názoru v tom, že pokud je ve třídě přítomen asistent 

pedagoga v roli „tlumočníka", staví tím integrované dítě do odlišné role než mají jeho spolužáci. 

Zvyšuje jeho odlišnost od spolužáků a tak vlastně přispívá kjeho sociální izolaci ve tnde. Aru 

komunikace se spolužáky přes asistenta „tlumočníka" není přirozenou komunikací, díte 

nenavazuje s ostatními přirozené vztahy, je odkázané na prostředníka. 

CODA tlumočník (Hindley, Kitson, 2000) popisuje v l ^ í 
žákym. „...já jsem jí tlumočil, ale ona se dívala z okna... Když se na ^skonečněpoa , * q s v é m p s o v i , 
co říkají spolužáci, ale aby si mohla povídat se mnou o svém víkendu, o tom jaKOU ^ ^ ^ . ^ 
mém svetru, prostě o všem. Je hladová po komunikaci a zvolila si mě - dospělého «ery j ^ j ^ 
den doprovázel - a ne své vrstevníky, kteří nemluví její řečí. ... Hodina za,Siná a ^ m 
se učitel na něco zeptá, občas ukáže odpověď. Já to přeložím do m l u v e n é a n g l čtmy ale jsem p 

Pomalejší než odpovědi jejích spolužáků. Někdy mluví děti jeden přes druhého a ja z toho musím vytu 
přetlumočím." 

U CODA tlumočníků nebo asistentů pedagoga je velkou výhodou že znají ^ c h i k u S S ^ ^ é Z Í 
představit, jak se cítí neslyšící dítě v prostřed" kde nerozumí. Proto se ^ ^ Z ^ Z T ^ Í I ^ m ů ž e 
byt pro dítě a jeho zapojení do kolektivu velkou pomocí. Jiný slyšící tlumočník nebo a s i s t e * V ^ ^ v l a s t n í 

zkušen^st^ t e ° r Í e ' ** d° S Í t U a° e a P°° Í t Ů d í t ě t C SC ** ^ 
Neslyšícíasistent pedagoga by byl nejspíš výborný pro práci s dítětem samotným i s ^ ¡ J ^ j ] ^ * ¡ ¡ ¡ £ 
dokázal dobře vysvětlit a u k á i t (zejména vlastním příkladem), jak s nes^šícím mají k ^ ^ M o h , by 
dostat do situací, kdy by bylo na překážku, že neslyší a neporozumí tudíž např. m g d j ^ w 
Pak by nemohl být „pomocníkem" dítěte v těchto situacích, protože by s ním vlastně stal „na jedne lodi 
chvílích by byli oba „oddělení", izolovaní, od zbytku třídy. 

J«tě by bylo užitečné, kdyby asistent nebo tlumočník, případně jiný 
kontaktu, znal prostředí školy pro sluchově postižené a klima v jejích třídách Mohl by tot z n e j l é p e ^ J J J J J g ^ 
s e situace v e třídě stává pro dítě příliš náročnou a bylo b y vhodnější zvážit přestop . j e 
Pro rodiče nebo třídní učitele v běžných školách nemajících zkušenosti s prostředím škol pro sluchově 

0 t l z "áročné toto posoudit. Nemají srovnání, neví co je ještě „normální" a co uz.ne ai h lavně ^ P » ^ 
- - ý c h příznaků" právě kvůli této nezkušenosti přehlédnout. Nedokáži se dosta n 

Dítě má samozřejmě na tlumočení právo, ale dle mého názoru je zde nebezpečí, že 

nebude mít dostatek příležitostí navázat přirozené komunikační vztahy se svými vrstevníky 
v ů b e c - Je totiž otázka, do jaké míry se stýká mimo školu s dalšími dětmi, natož se skupinou 

'' Možná budou i jiné způsoby „tlumočení" učitelova výkladu, uvádím zde jen ty, o kterých vím, že v praxi u nás 

jsou nebo byly uplatňovány. 
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(neslyšících) dětí, které používají stejný komunikační kód. Něco jiného je, když dítě komunikuje 

se svými vrstevníky přímo, např. ve škole pro sluchově postižené, a jednou nebo dvakrát týdně 

dochází třeba na nějaký kroužek se slyšícími dětmi, kde je přítomen tlumočník. 

Úskalí integrace sluchově postižených spočívá totiž právě v komunikaci. Problémy 

jv přenosu sdělení a informací by se daly vyřešit tlumočníkem. V současnosti se využití 

tlumočníků u integrovaných žáků pomalu rozšiřuje. Na to, kdy je využití tlumočníka vhodné a 

kdy ne, nejsou jednotné názory. Jde-li veškerá komunikace u dětí na prvním stupni přes 

tlumočníka, nebylo by dítěti rovnou lépe ve škole pro sluchově postižené, kde může se 

spolužáky i s učitelem komunikovat přímo? Přímo při výuce může být využití asistenta nebo 

tlumočníka oddůvodněné, jenže nepřímá komunikace přes třetí osobu většinou přetrvává i mimo 

vyučování. 

Asistent pedagoga u integrovaného neslyšícího dítéte na 1. stupni f ^ 1 ^ ^ . . . komunikačním bariérám, ne 
kompetence většinou nejsou přesně vymezeny. Dítě potřebuje asistenta především a s i s t e n t i dítě ovládají 
proto, že by mu něco nešlo. Asistent se tedy často dostává do role tlumočníka « j v : ^ č e § t i n u a ar t ikulaci, 
v dostatečné míře znakový jazyk. Asistent může při „tlumočení pouzivai i a t l u m očník, jeho 
většinou se v našich podmínkách jedná o směs obojího. Protože asistent n v ^^ o s t ř e d k o V ané jen 
„tlumočení" nebude bezchybné. Hlavně s e při podobném.tlumo&ni může s m j ^ ^ i n f o r m a c í j ako 
omezené, zkrácené informace. Je kladen důraz na to nejduležitější, dite neaosw J úkolem tlumočníka je 
jeho spolužáci. U profesionálního tlumočníka na 1. stupni zase chybí pedagogicKe v . ¡n t e 

zprostředkovat sdělení, avšak již ne zapojit dítě do třídního kolektivu, coz má byt prvotním smys 

Gregory a kol. (2001) přímo upozorňují, že pokud asistence jakýmkoli způsobem stoji 

v cestě navazování přátelství neslyšících žáků se spolužáky, pak je její hodnota problematická. 

Na skutečnost, že vzdělávání přes tlumočníka není na základní škole vždy vhodné a ma sva 

úskalí, upozorňují i Hindley a Kitson (2000). Tlumočník podle nich nemůže integrovanému 

žákovi zpřístupnit všechny třídní aktivity. 

Integrované dítě bývá v našich podmínkách téměř vždy jediným SP dítětem na celé škole. 

Birka (in Snepeda, 2007) jmenuje jako podmínku pro úspěšnou integraci nejméně 5 těžce 

sluchově postižených dětí ve třídě na 1. stupni. Je to proto, aby mohli mít jako vrstevníci 

společné zájmy, mohli se navzájem učit interpersonálním vztahům, dovednostem a komunikovat 

mezi sebou. V českých poměrech je to však těžko realizovatelné (v menších městech není tolik 

sluchově postižených dětí v každém ročníku, aby mohly spolu chodit do jedné třídy) a navíc to 

odporuje smyslu integrace podle představ rodičů - co největší zapojení mezi slyšící děti. Je 

otázka, jestli by s tím souhlasili rodiče slyšících spolužáků. Naopak Andová (in Snepeda, 2007) 

doporučuje, aby bylo ve třídě maximálně 16 dětí, z toho max. 3 SP. 

Na semináři slovenských neslyšících pedagogů o integraci (in Snepeda, 2007) padly 

návrhy, jak zlepšit proces integrace: zabezpečit na školách běžného typu podpůrné učitele a 

tlumočníky v jedné osobě, kteří dobře znají problematiku SP, nebo zaměstnat Neslyšící učitele 
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jako speciální pedagogy; obeznámit integrované SP s kulturou Neslyšících a přiblížit jim ji; 

umožnit jim poznání dospělých neslyšících osobností, propagovat kulturu neslyšících a jejich 

znakový jazyk prostřednictvím dospělých neslyšících, vyškolit neslyšící pedagogy pro výuku 

kultury neslyšících. 

Komunita Neslyšících nebývá nakloněna zařazování neslyšících žáků do běžných škol, 

zatímco jiné skupiny znevýhodněných považují inkluzivnost za mimořádně důležitou. Školy pro 

neslyšící jsou považovány za základní kámen kultury a historie Neslyšících. Ladd (in Gregory a 

kol., 2001) vyjadřuje názor, že právě v těchto školách se neslyšící děti mohou identifikovat se 

svým jazykem a kulturou. 

Dospělí neslyšící sami většinou nechtějí být integrováni do společnosti slyšících. Cítí se 

nejlépe mezi sebou a pro slyšící, ale i sluchově postižené neovládající ZJ, je těžké mezi ne 

proniknout. To souvisí právě s tím, že naučit se komunikační kód neslyšících není jednoduché. 

Ani ti slyšící, kterým se to podaří a naučí se znakový jazyk, se s neslyšícími nemusí sblížit. 

Chybí jim k tomu specifické zážitky a zkušenosti neslyšících, těžko se do nich dokáží úplně 

vcítit... Neslyšící je také budou stále vnímat jako slyšící a přistupovat k nim s odstupem. 

Integrace jedněch = zvyšování segregace druhých? 

Stále se zvětšující podíl žáků v integraci vede k prohlubování segregace na školách pro 

SP (Weiselová, in Jabůrek, 2000). Nejtalentovaněji sluchově postižení žáci jsou integrováním 

do běžných škol totiž segregováni od ostatních SP žáků. To může mít negativní dopad na úroveň 

vzdělání těch SP žáků, kteří zůstávají ve speciálních školách. Mění se sociální složení skupiny 

neslyšíícch žáků jako celku. Jestliže je ověřené, že umístění nejtalentovanějších slyšících žáků 

do „elitních" škol negativně ovlivňuje zbytek slyšících žáků, bude to pravděpodobně stejné 

s populací sluchově postižených žáků. 

Cehlárik (in Snepeda, 2007) kritizuje tzv. „divokou" integraci, jež má za následek 

ubývání zdravých SP žáků na školách pro SP, kde přibývají žáci s vícenásobným postižením, 

kteří nezvládají nároky kurikula. Tudíž se nároky na školách pro SP snižují a to opět vede 

k dalšímu odlivu schopnějších žáků do integrace. 

Další problém přináší žáci, u kterých se integrace z nějakého důvodu nepovede. Tito žáci 

Pak obtížně najdou adekvátní místo jak na běžné škole, tak na škole pro sluchově postižené. Na 

běžných školách je jejich prospěch a řečová úroveň příliš slabá, na škole pro sluchově postižené 

již vzhledem k odchodu nejlepších žáků do běžných škol nenajdou prostředí s dostatečnou 

motivací pro udržení prospěchu i řečového rozvoje. (Leonhardt, 1996) 

-45 -



Janotová (1996) nepovažuje školy pro sluchově postižené za segregační zanzeni. 

ÍCsociální integraci spějí koneckonců i školy pro SP, které vidí jeden ze svých úkolu vtom, 

připravit postižené na to, aby se mohli podílet na společenském životě a sami se do společnosti 

integrovat (Leonhard, 1996). Rodiče mívají málo informací, mnozí se domnívají, že integrovane 

vzdělání je jediné správné. „Speciální" školu mohou brát jako vlastní selhání. (Janotová, 1996) 

V Německu proběhl vletech 2001 až 2004 zajímavý výzkum týkající se postojů 

neslyšících rodičů, kteří se rozhodli pro kochleární implantát u svých dětí (Leonhardt, 2008). 

Ještě v polovině 90. let 20. století přitom byla komunita německých neslyšících radikálně proti 

KI. Jedním z impulzů, které vedly ke změně smýšlení rodičů, bylo i to, že „klasicky" neslyšících 

dětí ubývá a v některých školách pro neslyšící převažují děti s kombinovanými vadami. 

Neslyšící rodiče si od KI slibovali, že umožní jejich dítěti chodit do běžné školy a získat tudíž 

kvalitnější vzdělání. 

Domnívám se, že podobný trend bude i u nás. Dětí skochleárním implantátem stále 

Přibývá a složení žáků na školách pro sluchově postižené se právě v posledních letech mění 

nejvýrazněji. Je zřejmé, že možnost integrace do běžné školy je nepřístupnější jazykově 

nadaným dětem a dětem skochleárním implantátem.62 To však kzačarovanému kruhu - ve 

školách pro SP zůstávají slabší žáci a důsledkem toho je, že šikovné dítě, pro které se vsak 

integrace nehodí, by bylo ve třídě se čtyřmi spolužáky s podprůměrnými schopnostmi. Proto se u 

něj rodiče raději rozhodnou pro běžnou školu. To povede k dalšímu odlivu schopnějších dětí ze 

škol pro SP, které se budou stávat čím dál víc segregačním zařízením. Dá se říci, že ktéto 

nesnadné situaci, kdy rodiče de facto pozbydou možnosti volby, přispívá právě snaha o co 

nejlepší začlenění SP dětí do společnosti formou „integrace za každou cenu", kdy si rodiče 

leckdy ani nepřipustí možnost, že by pro dítě byla vhodnější specializovaná škola. 

Vede tedy integrace jedněch ke zvyšování segregace druhých? Je paradoxem, že právě 

snaha o co nejlepší začlenění SP dítěte do společnosti s trendem integrace a kochleárních 

implantací vede ktomu, že tyto děti ztrácí možnost volby optimálního vzdělávacího přístupu. 

Vyvstává zde riziko, že bude chybět rovnocenná alternativa k integraci. Žák, u kterého se nezdaří 

t ř í n Jt S1!.Uace U n á s ? P o d l e Langera bylo v roce 2007 integrováno62 110 dětí s KI (Langer 2008) což; je^zhruba 
kn " š e c h d ě t i s KI v současnosti, školy pro sluchově postižené (MŠ, ZŠ, SŠ) podle mého odhadu navštěvuje 

100 dětí s KI, tedy druhá třetina. Zbytek dětí je ještě doma nebo nebyly ve výzkumu zachyceny. 
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začlenění do skupiny slyšících dětí, potřebuje mít kontakt s neslyšícími dětmi, aby se mohl 

identifikovat s vrstevnickou skupinou. 

Stojí zde proti sobě na jedné straně trend integrace a na druhé straně práva, upevňování 

postavení a identifikace neslyšících jako kulturní a jazykové menšiny. 

Je důležité dělat nové výzkumy na téma integrace, p r o t o ž e v budoucnu většina sluchově 

postižených dětí možná už nebude mít jinou volbu. Vždyť již v současnosti je pro dost rodičů 

lintegrace nutností „z nouze", protože se např. nemůžou přestěhovat a odmítají dát dítě do 

internátu... 

Mají integrované děti lepší znalosti? 

Tato otázka je v popředí zájmu mnoha rodičů, odborníků i výzkumů. Obecné závěry se 

vyvozují těžko, protože to záleží zejména na kvalitě té dané školy a zejména na jednotlivých 

učitelích a jejich pedagogických kompetencích. Dalším faktorem je, jak integrované dítě zvládá 

komunikaci, jak učiteli rozumí a do jaké míry je zapojeno do výuky. Musíme uvažovat i o 

individuálních schopnostech dítěte a jeho nadání, zrovna tak o péči rodiny a mnoha dalších 

vlivech, které působí na jeho školní a vědomostní úroveň. 

Kluwin (1993, in Gregory a kol., 2001) na základě rozsáhlé analýzy studijních výsledků u 

neslyšících zběžných i specializovaných škol došel kzávěru, že zařazení do běžné školy nemá 

samo o sobě téměř žádný vliv na studijní výsledky. Podobné zjištění uvádí Minářová (in 

Snepeda, 2007), která vychází ze srovnání výsledků žáků z integrace a škol pro SP na 

vědomostních soutěžích pro sluchově postižené děti ve slovenském jazyce a matematice. I jejich 

výsledky byly srovnatelné. 

Neměli bychom si tedy klást otázku, jestli mají integrované děti lepší znalosti, ale jak 

kvalitní je výuka na dané škole. Školy pro sluchově postižené by se měly snažit o vysokou 

úroveň vzdělání, aby jejich absolventi nebyli na přijímacích zkouškách na střední školy oproti 

svým integrovaným vrstevníkům znevýhodněni. Hodně to však ovlivňuje složení tříd na těchto 

školách, čímž se opět dostáváme do začarovaného kruhu. Je třeba vzít v potaz i skutečnost, že 

integrované děti s těžkým sluchovým postižením jsou velmi často nadprůměrně nadané, což se 

pozitivně odráží v jejich studijních výsledcích. 

Vliv velikosti sluchové vady na integraci 

Čím větší sluchová ztráta, tím obtížnější podmínky jsou pro úspěšnou integraci? Tato 

úvaha se zdá logická. Leonhardt (1996) však tvrdí, že stupeň sluchové vady není rozhodující. 
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Jedním z nejdůležitějších faktorů je podle ní psychická odolnost jedince. Víme, že o úspěšnosti 

integrace rozhoduje spousta dalších faktorů jako např. rodinné zázemí, úroveň komunikačních 

dovedností, inteligence, osobnostní rysy, klima ve třídě. Předpokládejme však, že máme dva 

jedince s rozdílnou sluchovou vadou, u kterých se výše jmenované faktory shodují. Pak jistě 

bude stupeň sluchové vady hrát určitou roU. Jedinec s větší ztrátou sluchu bude muset 

přinejmenším vynaložit větší úsilí. 

Je potřeba rozlišovat mezi úspěšností integrace po vzdělávací a po sociální stránce. 

Nadprůměrně inteligentní žák totiž může být schopen osvojit si učivo v dostatečné míře 

z učebnicí a dalších písemných materiálů. Zapojení do dění ve třídě a zejména do kolektiviu je 

však náročnější. U nejtěžších sluchových vad, kdy nelze ani s použitím technických pomůcek 

využít zbytků sluchu při usnadnění odezírání, je komunikace bezesporu velmi ztížená. Mnoha 

těžce sluchově postiženým dětem ulehčují technické pomůcky63 odezírání od srozumitelně 

mluvícího učitele, avšak již mnohem hůře rozumí učiteli s nesrozumitelnou mluvou, který se 

navíc neustále otáčí a nedá se tedy od něj odezírat. 

Ještě těžší je rozumět spolužákům ve třídě. Poznat, kdo zrovna mluví a o čem mluví, což 

je nezbytné pro možnost zapojit se do diskuse, je pro mnoho těžce nedoslýchavých dětí 

nemožné. U těchto dětí je obtížnější i komunikace v kolektivu několika spolužáků. Čím víc lidí 

debatuje, tím náročnější je udržet vhodné podmínky pro odezírání. Málokdo má neustále na 

paměti potřeby sluchově postiženého spolužáka. Pokud dítě s méně těžkou sluchovou vadou 

rozumí s technickými pomůckami bez odezírání jak učiteli tak spolužákům (aspoň ve většině 

Případů), je to již dobrý předpoklad pro úspěšnou integraci. 

Záleží i na individuálním nadání k odezírání. Neméně důležitá je jak obsahově rozvinutá 

řeč, tak i přijatelná výslovnost. Čím hůř bude okolí sluchově postiženému žákovi rozumět, tím 

víc bude ztížená jeho pozice. Nápadná, byť srozumitelná, řeč vždy upoutá pozornost ostatních a 

upozorní je na ,jinakost" mluvčího. Spolužáci ve třídě si můžou zvyknout, ne tak však ostatní 

žáci Školy, není-li to zrovna malotřídka. Hrubý (1999) tvrdí, že velikost sluchové ztráty se dá do 

určité míry poznat podle srozumitelnosti mluvy, která se u velmi těžké ztráty sluchu64 

dramaticky zhorší. Výslovnost se totiž dá „nadrilovat", zabarvení hlasu mnohem hůř. Mnohé 

výzkumy (např. Leonhard, 1996) ukazují, že integrované děti mají často vyšší kompetence 

v mluveném jazyce, které nejsou způsobeny jen dobrým rodinným zázemím a kvalitou 

logopedické péče. Hrubý (1998) to zdůvodňuje tím, že nedoslýchavý žák lépe rozumí 

64 Zhřnhr^Tn^?' v ý k o n n á sluchadla, kochleární implantát 
Zhruba od 100-120 dB na lepším uchu. 
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nezkreslené řeči slyšících spolužáků než zkreslené řeči stejně postižených spolužáků. Protože se 

od slyšících spolužáků nechce odlišovat, snaží se vyslovovat co nejzřetelněji. 

2.3.5. Výhody a nevýhody obou typů škol 
Vliv na to, jaká škola bude pro dítě nejvhodnější, má jistě hodně faktorů. Chtěla bych se 

zamyslet nad některými z nich, jejich vzájemnými vztahy a dalšími souvislostmi. Podle 

zjednodušeného, pro účely této práce snad dostačujícího, schématu společenské prostředí 

ovlivňuje motivaci a sociální dovednosti. Ty pak působí na rozvoj kognitivních dovedností. 

Jako nejdůležitější faktor bych definovala společenské prostředí ve škole. To je 

určováno klimatem školy a především klimatem třídy. Společenské prostředí jedince ve škole je 

ovlivňováno rodinným prostředím. Integrovaný jedinec vyrůstá ve svém přirozeném prostředí, 

má více příležitostí k začlenění do komunitního života v místě bydliště než dítě dojíždějící do 

školy pro SP. I pobyt na internátě je součástí žákova společenského prostředí ve škole. Na klima 

školy a třídy má vliv mnoho faktorů, zde bych zdůraznila asi zejména počet žáků na škole a ve 

tride. Ve škole pro sluchově postižené bývá výrazně méně žáků. Malý počet žáků ve třídě přináší 

výhodu individuálního přístupu. Dalším určujícím faktorem je složení žáků ve škole, především 

ve tridě. Na celkové klima jistě má vliv, jestli jsou ve třídě převážně chlapci nebo dívky, jaká je 

jejich inteligence, povahové rysy a způsob komunikace. Důležitá je i osobnost učitele. 

Prostředí, zejména působení spolužáků a učitele, podstatnou měrou ovlivňuje motivační 

oblast. Motivace působí na celkový výkon, na ní záleží, kolik úsilí žák v určité oblasti vynaloží. 

bežne škole obecně bývá větší konkurence, motivace zde tedy může být vyšší. Integrované 
dlte muže vynakládat větší úsilí, aby „udrželo krok", ale také se naopak může „vézt s davem" a 

spoléhat na to, že učitelé kněmu budou tolerantnější. Vidíme tedy, že při rozhodování o 

integraci je třeba brát zřetel na osobnostní rysy dítěte. 
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Sociální dovednosti jsou také ovlivňovány prostředím. Prostředí školy musí dítěti 

poskytnout možnost své sociální dovednosti vůbec uplatnit a rozvíjet je. Ne vzdy totiž 

s přiměřenými sociálními dovednostmi dostane možnost rozvíjet je, což má zpětně negativní v v 

na jejich úroveň. Mezi nejdůležitější sociální dovednost i ve škole patří schopnost přizpůsobit se 

požadavkům kladenými učitelem i kolektivem spolužáků. Velmi důležitou sociální dovednosti je 

schopnost adekvátně komunikovat. Komunikace zde slouží jako nástroj dorozumívání . Úroveň 

sociálních dovedností určuje postavení ve společenském životě ve škole. Má vliv na osobnost 

jedince. Ve škole pro sluchově postižené nemá sluchově postižené dítě komunikační handicap. 

„Já jsem se do školy vždycky hrozně moc těšil... Dlouho jsem nevěděl čím to je Přišel . 
nás byla návštěva. Nerozuměl jsem a nudil jsem se. Uvědomil jsem si, proč se do školy toiiK tesun, p 
rozumím ostatním a hlavně si s nimi můžu povídat. To mi mimo školu chybě o neměl jsem moc p ř í n o s u 
povídat s vrstevníky." (osobní výpověď těžce nedoslýchavého muže, který chodil do školy pro bť, v souc 
úspěšný ve své práci mezi slyšícími, ale také jako funkcionář v organizaci pro neslyšící) 

Právě komunikační handicap bývá u integrovaných dětí největší překážkou v úspěšné 

integraci vůbec. Sociálně zdatné integrované dítě se v běžné škole může na svoji sluchovou vadu 

lépe adaptovat, naučí se ji překonávat. Integrace má podle některých autorů (Leonhardt, 1996; 

Hrubý, 1998) pozitivní vliv na výslovnost těžce sluchově postižených dětí. Je však důležité, aby 

měly dostatek možností k verbálnímu vyjádření a nenechaly se odradit neúspěchy, se kterými se 

jistě ve slyšícím prostředí setkají. 
Integrovaný chlapec byl ve škole vždycky spíš tišší. Styděl se, mluvil čím dál méně a ve 4. třídě už nebyl s c h o p e n v e 

škole promluvit téměř vůbec. Ani první měsíce na škole pro sluchově postižené téměř nepromluvil, postupné se v^ 
„rozmluvil" a zapojil se do kolektivu. 

Když přišla integrovaná dívka skochleárním implantátem na střední školu, komunikace s učiteli a novými 
spolužáky jí činila velké problémy. Tak se styděla, že nebyla schopna se téměř vyjádřit. Po roce již se všemi ve 
škole bez problémů komunikovala, stala se veselejší. 

Mezi negativa škol pro SP patří jejich určitá izolovanost, odlišnost od slyšícího prostředí. 

Neosvojí si zde všechny sociální dovednosti potřebné pro život ve slyšící společnosti. 

>3yli jsme tam moc chránění, nesamostatní, nepřipravení pro normální život..." (osobní výpověď těžce 
nedoslýchavého muže, který chodil do ZŠ i SŠ pro SP) 

Co největší kognitivní rozvoj je hlavním cílem vzdělávání ve škole. Kognit ivní rozvoj 

ovlivňují biologické vlivy, vychází z vrozených dispozicí a je tvořen zejména inteligencí. 

Faktory jako motivace, prostředí a sociální dovednosti na něj působí buď pozitivně nebo 

negativně. Absolventi škol pro sluchově postižené mají obecně méně znalostí než absolventi 

běžných škol. Není to způsobeno jejich inteligencí, nýbrž úrovní výuky na školách pro SP. Právě 

z nižší úrovně výuky má obavy většina rodičů, kteří se rozhodnou pro integraci. Úroveň výuky je 

-50 -



však velmi individuální faktor, záleží na jednotlivých školách, na složení žáků ve třídě,na jejich 

znalosti jazyka, na učiteli. 

Další důležitý faktor, který působí na úspěšnost dítěte na dané škole, bych nazvala 

Přiměřenost. Přiměřenost vychází z prostředí školy a znamená, že požadavky a nároky školy na 

žáka by se měly shodovat s jeho reálnými možnostmi, s jeho „kapacitou". Zde je potřeba najít 

určitou rovnováhu. Nároky školy by neměly být pro dítě nezvládnutelné, ale ani příliš nízké. 

Jestliže jsou nároky na dítě nízké, dítě ve škole nerozvine všechny své schopnosti, „má na víc". 

Jelikož v dětství se učíme nejlépe, bude se tento skluz později jen těžko dohánět a může vést 
k tomu, že žák dosáhne nižšího vzdělání než by dosáhl v případě větších nároků v dětství. Pokud 

budou kladeny na dítě příliš velké nároky, dítě je nebude moct splnit. Vznikne konflikt mezi 

Požadavky na dítě a jeho reálnými možnostmi. Není jednoduché vytyčit ideální hranici. 

Schopnosti žáka by měly být co nejvíce rozvíjeny, avšak neměl by být přetěžován 

^zvládnutelnými požadavky. U dětí se sluchovým postižením je velmi důležitá komunikační 

Přiměřenost - z hlediska obsahu i formy. 

2.4. Vliv školy na utváření osobnosti 

2-4.1 Význam školy 

Základní škola má bezesporu vliv na celý život jedince. Přátelství s bývalými spolužáky 

Vytrvají mnohdy po celý život. Vědomosti, které člověk ve škole získal, ovlivňují jeho další 

Vzdělávací a profesní cestu. Škola se podílí na formování osobnosti žáků. Vzdělávací proces i 
s°ciální kontakty ve škole působí na naše životní směřování, názory a postoje. 

Nákladní školní docházka trvá minimálně devět let. Někteří lidé již v žádném zaměstnání tak 
dlouho nevydrží. Na školu má každý člověk mnoho vzpomínek a považuje toto období ve svém 

^votě za velmi důležité. 

Vágnerová (2000, s. 134) píše: „Role školáka zásadním způsobem ovlivní prožití celého 

bývajícího dětství. " Dodala bych ještě, že role školáka neovlivní jen dětství, ale celý další život. 
sullivan, 1953, in Vágnerová, 2000) považuje potřebu kontaktu s vrstevníky za nejvýznamnější 

Potřebu školního věku. Vrstevníci jsou důležití pro emoční vyrovnanost i pro sociální 

k ° t t i p e t e n c e . Mezi spolužáky dítě získává novou roli, která se stává součástí jeho identity a 

^Nehodnocení. 
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Škola má velký vliv na to, jaké dité bode. Jak bude komunikovat, jaké budou jeho 

znalosti, jak se bude vytvářet jeho identita... Ve školách pro sluchové postižené to plat, 

obzvlášť. Jestliže bude nedoslýchavé dité ve škole pro neslyšící, bude se pravděpodobné , 

Později chovat jako neslyšte! a mit identitu neslyšíeiho. Rovněž neslyšící žák ve škole pro 

nedoslýchavé se bude chovat spiše jako nedoslýchavý a ztotožňovat se s nedoslýchavý™, Pn 

vytvářeni identity nezáleží ani tak na sluchu, jako na škole a dalším prostředí, ve kterém se dne 

Pohybuje. Pokud budou požadavky školy nepřiméřené, může se to negativné odraz« na jeho 

*bepojcti, může dojit ke konfliktu identit („já neslyším a nerozumím, ale očekává se ode me, ze 

budu komunikovat jako slyšící... ")• 

2-4.2 Socializační proces ve škole 

Pro socializaci dítěte do školní třídy a osvojení si role žáka i spolužáka je nezbytná 

schopnost komunikovat. Právě úroveň komunikačních dovedností je jedním ze základních 

Parametrů úspěšné socializace dítěte ve škole. Opět opakuji, že problémy u integrovaných 

sluchově postižených dětí se začleněním do třídy vyplývají větší nebo menší měrou vždy 

komunikačních bariér. V následujících odstavcích popíšu, jak vypadá socializace ve škole u 

Předškolních dětí a žáků v mladším, středním i starším školním věku. 

Předškolní věk 

V komunikaci mladších dětí ještě může převažovat podoba monologů jednotlivých dětí, 
k t e * Postrádá charakter vzájemné interakce v podobě dialogu. Při výběru kamarádů je pro ně 

dožité, aby si mohli spolu hrát (Vágnerová, 2000), rozumí si i jinak než verbálně a 

komunikační bariéry nebývají překážkou. V předškolním věku nabývá na významu specifický 
2Působ komunikace dětské skupiny, již v podobě dialogů. Dítě se učí diferenciovat mezi 

komunikačním stylem s dětskou skupinou a s dospělými. Pro těžce sluchově postižené děti je 

d o v á n í mezi různými komunikačními styly velmi těžké. Hůř mluví i rozumí, mají menší 
Sl°vní zásobu. Tyto děti nemohou v dostatečné míře vnímat jemné složky řeči a odlišnosti a tím, 
Že ^ neosvojí specifickou komunikaci v dětské skupině, se jim ztíží zapadnutí do ní. Jsou zvyklé 
Spíš na komunikaci s dospělými, jejich sociální kompetence jsou chudší. (Vágnerová, 2000) 
Je»ch slyšící vrstevníci si v předškolním věku však ještě neuvědomují odlišnosti a na tom, že 

kamarád mluví jinak, jim nepřijde nic divného. Podle Vágnerové (2000) si totiž ještě 

nezafixovali sociální předsudky. 

hladší školní věk 
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Pro děti mladšího školního věku (6-8 let) je důležitý názor učitele na jednotlivé 
sP°lužáky, jenž je bez výhrad akceptován, ať už se projeví verbálně nebo neverbálně (pokud 

nebude v rozporu s názorem rodičů, protože by pak dítě muselo jednu variantu popřít...). Učitel 

Je ve třídě autoritou, pro přijetí integrovaného žáka záleží na jeho přístupu. Jak přijme dítě on, 

Přijmou je i spolužáci. V mladším školním věku mají názory spolužáků menší význam. Varianta 
učitele bývá preferována. 

Chování dětí při vyučování a mimo něj je posuzováno podle jiných norem. Pro získání 
určité pozice ve třídě jsou důležitější projevy dítěte mimo vyučování, které musí odpovídat 
určitému standardu. Jde především o způsob komunikace, verbální i neverbální, a o respektování 
Určitých norem. 

Třída jako skupina spolužáků stejného věku má určitá očekávám, svoje standardy 
ch°vání, které považuje za žádoucí. Pokud se dítě chová takovým způsobem, je pozitivně 

hodnoceno a přijímáno. Pokud se projevuje jinak, odlišně a nesrozumitelně, bývá odmítáno. 

V raném školním věku může učitel podstatným způsobem ovlivnit pozici 

^akceptovaného dítěte ve třídě. Rozhodně by měl třídě vysvětlit příčinu jeho odlišného chovám 
a zapojovat ho do kolektivu tak, aby zvýšil jeho sebevědomí. (Vágnerová, 2002) 

Obecně je integrace v mladším školním věku nejjednodušší, protože nároky na 

^munikaci mezi dětmi jsou ještě nejmenší. Děti odlišnost spolužáka sice vnímají, akceptují ji 

jako samozřejmost, což je typický znak období realismu (Langmeier, Krejčířová, 1998). 
0 mtegrovaného žáka je snazší do kolektivu zapadnout, protože velkou část aktivit dětí 

v ^adším školním věku tvoří hry, do kterých se i dítě s problémy v komunikaci většinou může 
žaP°jit. Znají-li se děti odmalička, berou integrovaného spolužáka od začátku jako „svého", na 

°Zdíl od situace, kdyby k nim přišel později v pozici „nového". Být spolu odmala je výhodou, 
1 Se znají, jsou zvyklé spolu komunikovat. 

U dětí tohoto věku postupně vzrůstá vědomí sebe samého a svých vrstevníků, děti určují 
artly sebe za členy určitých sociálních skupin, vytvářejí si svou vlastní identitu, formují vztahy 

kdruhým... (Keating, Mirus, 2003, in Motejzíková, 2004) 

Střední školní věk 

Ve středním školním věku (8/9-12 let) vzrůstá význam vrstevníků i vlastní pozice ve třídě 

P^ní mít v ní dobré postavem. Dítě středního školního věku chce být třídou akceptováno. Pro 

°J sebepojetí není důležitý jenom školní prospěch, ale i dosažení uspokojivého postavení ve 
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třídí, školní třida se stává postupně stále významnější soeiálni skupinou. Identifikaee 
s vrstevnickou skupinou je jedním zmeznfců s o c i á l c e . Pro mladší škotáky byla důležitější 
vazba na autoritu, tj. na učitele. 

Ve středním školním věku se mění způsob hodnocení spolužáků. Uvolňuje se závislost na 

dospělých a rozvíjí se logické uvažování. Dětská skupina má tendenci ke značkování spolužáků. 

Může určitému dítěti přisoudit nějaké vlastnosti na základě prvního dojmu. Značkování, tzv. 

labeling, slouží třídě ke snadnější orientaci, často se objevuje v souvislosti s diferenciací v rámci 
této skupiny. Hodnocení spolužáků se může zafixovat a pak je velmi těžké je změnit. Děje se tak 

zejména tehdy když je dítě něčím nápadné. Rozlišit příčinu odlišnosti a v závislosti na tom 

Posuzovat některé projevy diferencovaně, event. je tolerovat, děti středního školního věku ještě 
nedovedou. K méně zdatným spolužákům se často chovají tak, jako by si za svoje potíže mohli 

* Mnohdy je odmítají i poté, co jim učitel vysvětlí příčiny těchto problémů. Jeho vysvětlení 

^ na jejich názory nemá hlavní vliv. Ve středním školním věku se zvyšuje riziko šikany. Ve 

vrstevnické skupině se očekává konformita. (Vágnerová, 2002) U sluchově postižených bývá 

napodobování spolužáků složitější, protože nestíhají všechno vysledovat a snázeji jim něco 
2 dění unikne. 

Starší školní věk 

V době dospívání (od 11 let) vzrůstá ještě víc význam vrstevnické skupiny, se kterou se 

dospívající identifikuje. Tato skupina, nezřídka to bývá školní třída, slouží jako zdroj jistoty, 

^ostavení, které dospívající ve vrstevnické skupině získá, pro něj slouží jako potvrzení jeho 

kvalit. Pozice ve třídě se stává významnou součástí jeho identity. V komunikaci se spolužáky se 

Zjevuje snaha o odlišnost od komunikace s autoritami, objevuje se typický slang mládeže a 

^Pky. Období dospívání se kromě významu identifikační skupiny kamarádů charakterizuje i 
siJnou touhou po důvěrném vztahu s přítelem. (Vágnerová, 2002) 

> malý jsem si stále hrál a hrál Měl jsem kamarády, které nezajímalo, že neslyším. D o k u d jsme si spolu jen 
hrál*> byb v š f v nořádku^ J a k o t ínager jsem ěím dál víc přemýšlel o sobě, o své ztrátě sluchu a o svých slyšících 
SP°lužácíoh r . i , l if S>oiit mezi ně chovat se jako oni a zapadnout do slyšícího světa, začal jsem 
Wůli ™' tě j S ! í, nJr neslvšících kamarádů Mezi mnou a slyšícími spolužáky však stále docházelo 
\ S jťem přišel domů, zavřel jsem dveře a dal průchod své frustraci 

Vzteku, a pak brečel. Příliš mnoho bolesti. (Oliva, 2004) 

Podle Eriksona je období dospívání důležitou fází hledání sebe sama a své identity. Více 
Se hrnuto významnému mezníku vývoje identity věnuji v kapitole o identitě. 
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Rozdíly mezi chlapci a dívkami 

Dívkám vic záleží na vlastním školním prospěchu, špatné známky jsou příčinou 

nejhorších zážitků u 21,3% mladších a 30% starších žákyní. Pro chlapce není jejich prospěch tak 

důležitý, v případě neúspěchu se jím trápí pouze 18,8% mladších a 16,3% starších chlapců. Je 

dobré mít tuto skuteěnost na mysli i u integrovaných dívek a cWapců. Zatímco integrovaní 

*pc> si ze známek pravděpodobněji „nebudou nic dělat", n dívek může horší prospéch snížrt 

už tak nízké sebevědomí. (Vágnerová, 2002) 

Oakleyová (2000) uvádí, že rozdíly mezi ženami a muži se projevují ve verbálních 

schopnostech, numerických schopnostech, prostorových schopnostech, tvořivosti a analytických 

h o s t e c h . Dívky jsou lepší ve verbálních schopnostech, zvláště v období předškolního věku. 

Začínají mluvit dříve než chlapci, užívají delší věty a obecně lépe artikulují. Také se dřív a lépe 

naučí číst. Dívky si vedou lépe v plynulosti řeči a jazykových projevech jako takových. 
V Porozumění textu a verbální argumentaci mezi pohlavími žádné rozdíly nejsou. Ve čtyřech až 

P t̂i letech chlapci dohánějí dívky ve slovní zásobě. Rozdíl ve čtení však přetrvává do deset! let. 
V testech gramatiky, pravopisu a plynulosti projevu vykazují chlapci horší výsledky po celou 
d°bu školní docházky. V numerických schopnostech není v raném dětství mezi pohlavími rozdíl 
Po jedenáctém roce věku jde aritmetika lépe chlapcům. 

Ženy vynikají v úkolech vyžadujících rychlé vnímání detailů a časté přesuny pozornosti, 

třídí obrázky nebo předměty na základě detailů, muži na základě některého ze společných 

P^ků - j s o u m é n ě ovlivněni nedůležitými detaily a vedlejšími podněty. Ženy vnímají jakékoli 
sti*iuly intenzivněji bez ohledu na jejich souvislost s daným úkolem. 

Ve škole jsou obecně dívky považovány za snaživější a pilnější. Dívky si vedou lépe i 
V Pamětech, v nichž chlapci prokazují větší talent. Tento fakt je přisuzován větším jazykovým 
Sch°pnostem dívek. Ve prospěch dívek tedy hraje větší roli lingvisticko-verbální složka, u 
Ch,aPců vnější faktory (sociální role). 

V integraci může být výhoda dívek spatřována v lepších jazykových schopnostech, ve 
Větší Píli a snaživosti. U chlapců zase mohou být lepší předpoklady, co se sociálního začlenění 

" ;> Protože chlapecká kamarádství bývají na komunikaci založena méně než dívčí. týče. 

2 4 , 3 Změna školy 

Co všechno vlastně přináší změna školy? 

změnu vzdělávacího programu a učební látky (nemusí na sebe navazovat) 
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změnu učitelů a jejich učebních stylů 

změnu spolužáků a vytváření nových vztahů 

změnu způsobů komunikace a chování ve třídě i škole 

změnu klimatu školy i třídy 

změnu chovám okolí k dítěti (k novému dítěti se chováme jinak než k tomu, které známe) 

a další změny (např. rozvrhu, denního režimu, kroužků, jídla ve školní jídelně...) 

Změna školy je psychicky náročný proces. Vždy má nějaký důvod, který může být dalším 

dresovým faktorem (např. stěhování, neúspěch na předešlé škole, přechod na druhý stupeň). Pro 

dítě je začátek na nové škole těžký, protože si musí se všemi vytvářet nové vztahy. Je 
v ̂ výhodě vůči spolužákům, kteří se již znají. Změna bývá zároveň novým začátkem. Dítě z ní 

nto obavy i očekávání, která se ne vždy splní. Často totiž především u dětí, které zažily šikanu, 
d°chází k tomu, že na nové škole se opakuje stejný vzorec situací, který vedl k problémům na 
staré škole. Děti totiž své vzorce chování přenášejí a změna prostředí nemusí vždy pomoci. 

Echové postižení je při přestupu na běžnou školu další stresový faktor, který zvyšuje už tak 

^ost zátěžovou situaci. Při přestupu do školy pro sluchově postižené bývá zátěž menší, protože 

specializovaná škola by měla být přizpůsobena specifickým potřebám neslyšícího dítěte. 

Přestup na jinou školu hodně ovlivňuje doba, kdy k němu dojde 65 Přestup na druhý 
stuPeň nebo na druhém stupni bývá většinou náročnější, protože je víc učení i učitelů. Nový žák 

^Usí vynaložit i více úsilí, aby zapadl mezi své spolužáky, přičemž třídní kolektiv se nachází 
v °bdobí puberty. Adaptace bývá tedy obtížnější než v mladším školním věku. 

Úspěšnost procesu změny školy hodně ovlivní schopnost zvládat zátěžové situace. Zátěž, 
er°u změna školy bezesporu je, pro někoho slouží jako výzva, jiný před ní může utíkat např. do 

nem°ci- Existuje hodně reakcí a strategií na zátěž: agresivní reakce, strategie hledám sociální 

°P0ry, potřeba defenze a tendence k úniku, obrana aktuální osobní pohody, záškoláctví, 

I gnáce , bagatelizace, racionalizace... (Vágnerová, 2002). Dlouhodobější zátěžová situace 

^olává stres, na který lze reagovat podle Mareše a Čápa (2001) obrannými nebo zvládacími 
reakcenii. Obranné reakce bývají implicitní a jejich výsledkem je automatické chování. Zvládací 
reakce si jedinec uvědomuje, přemýšlí o nich a ovládá je vůlí. 

První velkou zátěží je pro školáky nástup do školy. Druhou zátěží bývá přechod z prvního 
na druhý stupeň. Pokud musí žák z jakéhokoliv důvodu změnit školu, je samotný proces změny 

«¡5 
S°uvisí to s vývojovými a socializačními hledisky, kterým se věnuji podrobněji v předchozích kapitolách. 
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další zátěží, byť by byl v nové škole spokojenější. Zátěž spojenou se změnou školy jistě velmi 

ovlivňuje především důvod, proč ke změně došlo, a rychlost aklimatizace v nové škole. U 

neslyšících dětí a nejen u nich hrozí při nezvládám zátěžových situací osvojení si naučené 

bezmocnosti. Ke vzorci chování naučené bezmocnosti dochází, když žák vlivem opakovaných 
nepříznivých zkušeností se zvládáním zátěže nabyde dojmu, že situaci již nemůže aktivně 
0vlivnit, mít nad ní kontrolu (Mareš, Čáp, 2001). 

Dospělí ve škole i doma nemusí poznat, že dítě situaci nezvládá a není šťastné. U 
mtegrovaných sluchově postižených dětí, které mají dobré známky a dospělý člověk nemá 

Problémy s nimi vést rozhovor, dochází k podceňování jejich problémů ze strany dospělých. Na 

První pohled se zdá, že všechno zvládají dobře a pedagogové i rodiče mají příjemný pocit 
2 úspěšné integrace. Skutečnost bývá však často jiná (Oliva, 2004). 

Oliva (2004) popisuje vlastní zkušenost: „Navenek jsem byla velmi šťastné a radostné dítě, třebaže uvnitř jsem se 
jako bych tam nepatřila. Snažila jsem se ze všech sil smát se s ostatními, i když jsem je neslyšela. Pamatuji si, 

Jak jsem kolikrát brečela v noci doma v soukromí, kde mě nemohl nikdo vidět." 

j^obná zkušenost: „Nosila jsem sluchadla, i když byla pro mě nepříjemná, ale přesto, pomáhala mi. Můj hlas je 
r<vr t n ' a m o h u P'ynně mluvit anglicky, není poznat, jestli jsem neslyšící nebo ne. Tak to způsobilo, že si moji 
Ojuče mysleli, že jsem OK, i když jsem OK nebyla. Velká chyba. Mluvit dobře může mít své stinné stránky. Ostatní 

r '' ke mně postoj: „Ale ona vypadá, že to tak krásně zvládá". Jestli má dítě dobrou výslovnost a slovní zásobu a 
f 3 3 i jen malou sluchovou ztrátu, svádí to jeho okolí k tomu, myslet si, že rozumí téměř všemu. Ve skutečnosti to 

není.!" (Oliva, 2004) 

p°stoje učitelů 

Na to, jak žák vnímá klima třídy a jak se v ní cítí, má velký vliv přístup učitelů a složení 
sPolužáků ve třídě. Chtěla bych zde popsat určitá specifika přístupu učitelů k žákovi/žákům se 

Echovým postižením na běžné a speciální škole, protože přístup učitelů hraje důležitou roli 
v ůsPěŠném začlenění se do třídy a spoluvytváří její klima, jak je žák vnímá. 

Vzhledem k menšímu počtu dětí a k jejich „postižení" mají učitelé k dětem často víc 
t e ř ský přístup. Protože školy jsou menší, je časté, že učitelé si žáky, které učili, dobře 

Pamatují až do doby, kdy vychodí školu. Mají o žácích více informací, k čemuž přispívá kromě 

^ é h o počtu žáků i internátní prostředí a možná i častější kontakt s rodiči, a utváří si o nich na 

kdě prospěchu a dalších informací úsudky, které ovlivňují žákovu „pověst" mnohdy až do 
koi*e školní docházky. 

Na specializovaných školách mají učitelé na integraci spíše negativní náhled, protože se 
Setkávají s dětmi, kteří přišli z integrace z důvodu jejího selhání. Taky logicky nechtějí, aby bylo 
Ha 

sPeciální škole málo žáků a odchodem těch šikovnějších se ztěžovala i jejich práce. Myslí si, 

»u nich" bude dětem lip. 
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Na běžných školách jsou přístupy různé. Někteří učitelé se zajímají a shánějí si 

formace, jiní to bagatelizují „to není žádný problém", další se toho obávají, jiní se nesnaží 

s dítětem komunikovat, nebo mají negativní postoj a jsou přesvědčeni, že postižené dítě se do 

jejich školy nehodí, že to nezvládne... Většinou už mají ten přístup v sobě, někdo to zkrátka 
s integrovaným žákem „umí", někdo ne. Hodně záleží i na tom, jak dítě kterému učiteli rozumí. 

^ se předpokládat, že bude preferovat ty učitele, kterým bude lépe rozumět. Učitelé si mnohdy 

Uvědomují úskalí integrace, hlavně v sociálních vztazích. Když dítě stále sedí samo, mohou to 

Přičítat jeho sluchovému postižení a brát to jako normální chování vzhledem k jejich handicapu, 

^uvědomí si, že je něco „špatně". Nemají zkrátka zkušenost, kterou učitelé speciální školy 

většinou mívají. Nemají ani srovnání se školou pro SP, takže jim může chybět realistický odhad, 
kdy by dítěti bylo lépe ve škole pro SP. 

Existuje zvýšené riziko vytváření submisivního postavení „postižených" žáků vůči 

^itelům. Učitelé mají totiž tendenci vnímat postižené žáky jako méně schopné. Může kněmu 
d«jít jak ve škole pro sluchově postižené, tak v běžné škole. Dle Vágnerové (2003) hodnotí 

^itelé zdravotně postižené děti mírněji, protože jim nechtějí ublížit. Většina učitelů chce dětem 
uPřímně pomoci a integrace se stává spíš morálním imperativem než racionálním rozhodnutím 
^ a d j Moussová, in Janotová, 1996). Yetman (2000, in Oliva, 2004) ve svém dotazníkovém 

P^zkumu učitelů 41 neslyšících studentů zjistila, že tito učitelé považovali neslyšící a 
nedoslýchavé studenty ve všech testovaných oblastech za méně schopné než slyšící studenty. 

ClMé v/, co je správné, a jaké chování se od nich očekává, ale jejich vlastní přesvědčení a 
P()stoje se od těchto „správných" postojů můžou lišit. Učitelé běžných škol se obecně často 

dívají, že pro neslyšící děti je lepší speciální škola, ale berou to jako svou povinnost 
Plávat je. 

V roce 1996 provedla Kocurová (in Jesenský, 1998) dotazníkový výzkum postojů 
mtegraci u 200 učitelů na běžných školách. Pouhá 4% učitelů považovala integraci hluchého 

žáka 

za vhodnou (u tělesného postižení to bylo 81%, u nevidomých 5%), 13% učitelů 
Považovalo za vhodné zařazení hluchých žáků do specializovaných tříd (u tělesně postižených $10/. 

°> u nevidomých 11%) a 85% učitelů se domnívalo, že nejvhodnější je speciální škola (14% u 
6 s n ě Postižených, 89% u nevidomých). Ve srovnávaném mezinárodním výzkumu UNESCO 

Zr 
1985 (Jesenský, 1998) se 100 respodenty-učiteli bylo pro zařazení hluchých dětí do 

Speciálních škol ještě celých 98%. 
K odlišným zjištěním došla Ramsey (1998, in Vlčková, 2004). Podle jejích vlastních 

jištění 111 získaných během dlouhodobého pozorování na škole s integrovanými dětmi ve 
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»sběrných"66 třídách byla většina učitelů této školy přesvědčena že by SP děti měly navštěvovat 
Jetl třídy se slyšícími dětmi, neměly by se tedy vzdělávat ve sběrných třídách. Speciální 

pedagožky ze sběrných tříd jen těžko nacházely u ostatních kolegů porozumění s tím, že pro 

dobrý rozvoj těchto dětí je jim třeba vytvářet zvláštní podmínky. Nutnost neustále obhajovat a 

Osvětlovat příčiny odlišného chování SP žáků je vyčerpávala a stresovala. Ostatní pedagogové 
Se viděli jako poskytovatelé zákonem vyžadované integrace, bez ohledu na to, co bylo 
n e J v h o d n ě j š í pro neslyšící žáky. Častěji komentovali, že inkluze je dobrá pro slyšící děti, ale 
méně, pokud vůbec, že je dobrá pro neslyšící děti.67 

Je důležité, aby především na školách pro sluchově postižených pracovali neslyšící 
uČitelé. Ti mnohem lépe rozumí psychice neslyšících dětí, znají jejich potřeby a hlavně jazyk, 

^erý je [ jejjch mateřským jazykem. Na mnohdy nedokonalý jazykový kód neslyšících dětí se 

dokáží mnohem lépe naladit než jejich slyšící kolegové. Mají k nim přirozený postoj, berou je 
Jako plnohodnotné, sobě rovné jedince (na rozdíl od slyšících učitelů, kteří stále ještě mohou mít 

tendenci vnímat neslyšící děti jako „postižené"). V zahraničí působí u integrovaných dětí, 
2eJména ve „sběrných" třídách, neslyšící asistenti nebo dojíždějící neslyšící učitelé. Neslyšící 
uČitel nebo asistent u jednoho integrovaného dítěte na běžné škole se však sám může potýkat 
s komunikačními obtížemi ve slyšícím kolektivu integrovaného žáka. 

lepší učitel versus nejhorší učitel očima integrovaných 

V dotazníkovém výzkumu s šedesáti neslyšícími, kteří prošli integrací, zjišťovala Oliva 

(2004)5 ja^ý byl jejich nejlepší a nejhorší učitel. 

Nejlepším učitelem byl pro ně ten, kdo jim rozuměl, nevnímal je jen jako sluchově 

postiženého, ale jako člověka. Věděl, jak na ně má mluvit, povídal si s nimi a zajímal se o jejich 

°s°bní problémy i problémy se sluchem. 

Nejhorší učitel kladl při výuce požadavky, které bylo pro sluchově postižené obtížné 
Plnit. Nebyl schopný se jim přizpůsobit, brát ohled na jejich potřeby. Domníval se, že mají 

Inetlšl sluchovou ztrátu, než tvrdí, a nejsou opravdu neslyšící, protože dobře mluví a odezírají. 

''̂ běrné" třídy je označení pro specializované třídy pro SP na běžných školách. Tyto třídy, kterým se říká také 
67 jJ .' J s o u rozšířené především v USA a VB. 
vžitaÍe<?nu s t r a n u si tedy mysleli, že inkluze není pro neslyšící děti to pravé, na druhou stranu nesouhlasili s jejich 
'iki á n í m v oddělených sběrných třídách... Jak to? Možná proto, aby slyšící děti (pro které dle jejich názoru „je 
tětnv2e d°brá") snimi mohly být umístěním ve společných třídách v častější interakci? Sběrné třídy mohly být 
sb£r

 u^'teli považovány za jakési „narušování" řádu jejich školy a kompetencí jednotlivých učitelů a tříd (žáci ze 
v tříd se totiž účastnili na pár hodin týdně vyučování v běžných třídách)... Zároveň však vnímali, že inkluze 

Podobě (uvědomme si, že jinou podobu ani neznají) má pro neslyšící děti nevýhody... 
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Tito učitelé neměli trpělivost se s nimi bavit68 a mluvili tak, že jim respondenti nerozuměli. Když 

sluchově postižený žák nereagoval adekvátně, rozčilil se na něj. 

Postoje a chování spolužáků 

Nápadně odlišný spolužák podle Vágnerové (2002) vyvolává u ostatníeh dětí nejistotu, 

Protože neodpovídá jejieh očekávání. Dětský postoj je snadno ovlivnitelný rodiči, učitelem. 

Pokud by se dítě chovalo jinak, třída ho nemusí přijmout. (Vágnerová, 2002) 

Hodně SP školáků si stěžuje na chybějící přátele, osamělost a izolaci. To platí pro 

^echny třídní konstelace - nově sestavené třídy i třídy, ve kterých je sluchově postižený už od 

« k u školní docházky. Právě v těchto „optimálních" třídách, jejichž žáci jsou zvyklí na styk se 

sluchově postiženým odmalička, se v pubertě od něj odvrátí a už sním nechtějí mít nic 

společného Podle Leonhardt (1996) je to vysvětlitelné. Na prvním stupni je totiž pro třídní 

kolektiv důležitá společná práce a činnosti. Ve vyšších třídách je to sociální chování, charakter, 

komunikační schopnost, schopnost účastnit se hovoru, příslušnost k partě. To však sluchově 

Postižený již nezvládá. Čím starší bude, bude částečně stále víc outsiderem. Spolužáci mohou 

mít integrace vyloženě dost, „plné zuby". Dostává-li navíc sluchově postižený při stejném úsilí 
leP§í známky než slyšící, hrozí mu vyčlenění z kolektivu. 

U nově vytvořených třídách se nejprve projevuje takzvaný „Novitatseffekt", efekt 

novinky. Zvědavost a zájem však vydrží jen zhruba půl roku, pak je vystřídá lhostejnost a 
nezájem. (Leonhardt, 1996) 

Holúbková (2007) se zabývala postojem spolužáků. Respondenty bylo 399 žáků 2. stupně 
(6- až 9. t ř ) kde byl integrován žák s postižením69 a asistent pedagoga. Rozdíly vnímalo 63% 

spolužáků, 13% nevidělo žádné rozdíly. 50% žáků nemělo žádnou zkušenost se vzájemnou 

^ a k c í . Pro 32% byl postižený žák přínosem pro skupinu, 22% vnímalo spolupráci jako 

Upokojivou. 73% žáků nemělo s postiženým spolužákem žádnou interakci mimo vyučování. 

Cambrová (in Vlčková, 2003) zjišťovala ve Španělsku postoj 792 slyšících žáků a 
studentů k otázkám integrace neslyšících. Velká část z nich se domnívá, že by se neslyšícím 

Centům dostalo lepší péče ve speciální škole a že neslyšící studenti obecně nejsou ve škole tak 

P^í jako studenti slyšící. Podíváme-li se do předchozí kapitoly, vidíme, že zastávají podobné 

P°stoje jako učitelé. Owers (in Vlčková, 2003) zjistil, že žáci ze školy, kde byly integrované 
ne%šící děti, byli zvláštní zkušenosti velmi dobře obeznámeni se specifiky hluchoty. Přesto 

l by v tomto přístupu jíž byl strach ze vzájemného nedorozumění, obava z vlastního selhání? 
Jedná se o různá postižení, Holúbková je nekonkretizuje. 
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byly jejich postoje k neslyšícím spolužákům hodnoceny jako negativní, považovali je za objekty 

Posměchu. Naopak v postojích žáků ze škol, kde nebyly integrované neslyšící děti, se tento 

^Pekt neobjevil. 

„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo 

^trasovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí 

bincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů 

nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí 

druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování." (Definice 

šikany ministerstvem školství70) 

Při troše smůly se může stát obětí šikany kterékoliv dítě (Kolář, 2001). Mezi typické 

oběti patří „slabí" jedinci s tělesným nebo psychickým handicapem. Riziko se zvyšuje u těch, 

^eří nemají ve třídě ani jednoho kamaráda a jsou zcela izolovaní na rozdíl od těch, kteří mají 

aspoň jeden pozitivní vztah. O drtivé většině šikanování se učitelé, ale ani rodiče, nedozví, 

Ostává skryta. (Kolář, 2001) Šikanu lze rozdělit na přímou a nepřímou. Vyloučení z kolektivu a 

záměrné přehlížení patří mezi nepřímé šikanování. Psychická šikana může na oběti zanechat 
stejné, ne-li horší, následky jako fyzická. 

Studie Yetman (in Oliva, 2004) zabývající se postavením integrovaných neslyšících a 

nedoslýchavých dětí v kolektivu běžné třídy ukázala, že 75% z nich bylo zařazeno do 

opomíjejících, z a n e d b á v a n ý c h kategorií a nikdo nebyl v kategoriích popularity. Použitím jiného 

břitká sebeúcty (self esteem) Yetman zjistila, že tyto děti mají výrazně nižší sebeúctu ve třech 

ze Čtyř oblastí: v a k a d e m i c k ý c h kompetencích, sociálních kompetencích a v řízení chování. Čím 
Vl'ce hodin týdně trávily neslyšící děti v přímém kontaktu se slyšícími dětmi v běžných třídách, 
t ím nižší bylo skóre jejich sebeúcty. Velikost sluchové ztráty přitom nebyla rozhodující, tyto 

P r o b l é m y měly i nedoslýchavé děti. K šikaně ovšem dochází i na školách pro sluchově 

Postižené, její nebezpečí hrozí obzvlášť na internátě. 

Lze se setkat se dvěma potichůdnými názory na chování dětí ke spolužákům, kteří se od 
nich něčím odlišují. Jedním názorem je, že děti na rozdíl od dospělých nemají předsudky a proto 

Ujímají odlišnost jako něco normálního. Své vrstevníky s postižením berou jako sobě rovné. 

Setkáváme se však také s názorem, že děti umí být velmi kruté. Jaké je tedy riziko, že u 

* lodičky pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 28 275/2000 - 22 k prevenci a řešení šikanování 
ezi žáky škol a školských zařízení. 
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integrovaného dítěte s postižením bude docházet k projevům šikany ze strany jeho spolužáků? 

Jisté je, že dítě se od svých spolužáků v něčem odlišuje. Nejvýraznější u neslyšících dětí bývají 

"ápadnosti v komunikaci. Záleží na tom, jak se k tomu dítě samotné i jeho spolužáci postaví. 

Handicap dítě jistě znevýhodňuje, protože se stává snadnějším terčem projevů šikany a hůř se 

Jim dovede bránit. I neslyšící oběti šikany si mohou osvojit účinnější strategie chování i 

komunikační strategie. Odlišnosti v komunikaci (výslovnost, porozumění, dialogy...) však nikdy 

zcela neodstraní, na rozdíl od dětí např. z národnostních menšin, kteří komunikační handicap 

•nohou překonat úplně. 

2 5. Identita 

Naši vlastní identitu vnímáme nejvíce při setkání s něčím, co je pro nás nové, jiné a 
nezvyklé, a kde nám vzájemné interakce působí problémy. V běžném životě v zaběhlých rolích a 
Ve vlastních sociálních skupinách si ji příliš neuvědomujeme. Každý člověk má potřebu 

sounáležitosti a přátelských kontaktů s jinými lidmi. 

Identita je souhrn aktivních procesů jedince, nimiž se vymezuje. Každý člověk má jinou 

Entitu, která souvisí sjeho osobností, životní linií (událostmi), ale i působením ostatních lidí. 

Předpoklad pro vytvoření identity je nám dán, každý si ji však musí nalézt a sebepoznáváním ji 
r°zvíjet. Hartl a Hartlová (2000) definují identitu jako prožívání a uvědomování si sebe sama, 
Své jedinečnosti i odlišnosti od ostatních. 

Znakem celistvé identity je pocit zakotvení, začlenění tam, kde chci být a kde se cítím 
dobře. Představa o sobě a přání, kým chci být, by se měly shodovat. Člověk by měl akceptovat 
Sebe sama. Procházková (2006) zmiňuje soulad mezi vnitřním prožíváním a vnějšími projevy. 

Obilní a celistvá identita je podle ní podmínkou pro kvalitní život, seberealizaci a navazování 
dobrých osobních i formálních vztahů s lidmi. 

Struktura identity 

Člověk si klade otázky „Kdo jsem?', „Čím jsem?' a „Kam patřím?' (Výrost, Slaměníkj 
997)- Odpovědi na tyto otázky spoluvytváří naši identitu. V rámci otázky „Kdo jsem?' jsou 

sl°Žky identity většinou dané. Je chápána jako ,jádro osobnosti". Jsme muž nebo žena, je nám 
tolilí a tolik let, máme určitou barvu pleti a výšku, můžeme špatně vidět nebo špatně slyšet. U 

„Čím jsem?' můžeme komponenty identity s jistým úsilím získat. Jde o identifikování se 

l í n í m i rolemi. Můžeme být úspěšným sportovcem, udělat si řidičský průkaz nebo se stát 
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rodičem. Nejproblematičtější je podle Hříbkové (2005) vyřešení otázky „Kam patřím?'. Zde si 

sami volíme sociální skupiny, navazujeme a udržujeme vztahy. K některým skupinám člověk 

Patří již od narození, do jiných skupin se může zařazovat sám podle své volby, ale může do nich 

byt i začleňován i proti své vůli, např. na základě původu, nebo musí splňovat určité podmínky. 

Identitu tedy tvoří intrapersonální, interpersonální a sociální rámec sebedefinování. Za 

významnou dimenzi skupinové identity spadající do „sociálního rámce" („Kam patřím?"), ve 

které se členové skupiny porovnávají s jinými skupinami, je podle etnolingvistické teorie 

Považován jazyk (Výrost, Slaměník, 1997). Etnolingvistická teorie identity uvádí, že čím méně 

je skupin, se kterou se můžou jedinci identifikovat, tím silnější jejich identifikace je. 

Naše jáství je tvořeno z velké části sebepojetím. Sebepojetí se skládá z sebeobrazu 

(sebepercepce), sebehodnocení (sebeúcty) a ideálního já. (Hill, 2004) 

beobraz (sebepercepce) je naše vnímání toho, jací jsme. Je tvořen tělovým schématem, 
kat tegorickým já a psychologickým já. 

Pelové schéma - utváří podle Hilla (2004) důležitý základ pro vlastní označení, identitu a 

^hodnocení (např. malý, tlustý, ošklivý). Můžeme vnímat i svoji vadu, např. chybějící 
ICrv v ncentinu nebo zdeformované uši. Tělové schéma neslyšících neovlivňuje samotná vada, ale to, 
QQ 

n° ni upozorňuje, co je vidět. Může to být například kochleární implantát nebo sluchadla. Je 

^žné, že u ohluchlých ovlivní náhlá ztráta sluchu i tělové schéma, a oni pak mohou mít pocit 

dostatečnosti svého těla, jsou sním nespokojení. Fyzické stránky já jsou u adolescentů 
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neJČastěji označovány za zdroj nespokojenosti. Neslyšící od narození si svoji vadu uvědomí až ve 
srovnání s ostatními. 

Kategorické já - první kategorie, které si dítě uvědomuje, je označení pohlaví. Dalšími 

kategoriemi, které přicházejí později, jsou etnické podvědomí, jazykové podvědomí atd., 

kategorie jsou svou povahou stále více sociální, jak dítě získává nové sociální role. Kategorie 

duševních vlastností se objevují později. (Hill, 2004) Neslyšící děti vnímají svoji „jinakost" 
neJprve ve srovnání s ostatními dětmi, které nemají sluchátka, komunikují jinak... Nejprve si asi 
Uvědomí případné odlišnosti v tělesném schématu (že mají sluchadla nebo kochleární implantát, 
ZQtírnco ostatní ne), odlišnost ve vnímání (to, že ostatní slyší a oni ne) si uvědomí až později. 

P^ní rozlišování kategorií „slyšící", „neslyšící" se začíná objevovat na ZŠ, později může dítě 
Jestě rozlišovat mezi „zdraví" a „postižení" - „my", „oni". Záleží na tom, v jakých sociálních 

spinách se dítě pohybuje a jaké role v nich zastupuje. 

Psychologické já - pro vnímání psychologického já a uvažování o něm je nezbytným nástrojem 
Jazyk, který umožňuje myšlení. Dítě si užíváním pojmů , já" začíná uvědomovat svoje jáství, pro 

Uvažování o svých duševních stránkách je potřeba mít vytvořené povědomí o inteligenci, 
0sobních rysech atd. Předpokladem ktomu je vytvořené formálně operační myšlení. Jakmile 
Vznikne vysoce vyvinuté myslící já, člověk je lépe schopen hodnotit (sociální) cenu 
kate8orických označení. (Hill, 2004) 

^behodnocení/sebeúcta je vnímám sebe sama v závislosti na pozitivním či negativním 
h°dnocení okolí toho, že je člověk např. muž, tlustý, inteligentní, běloch... (Hill, 2004) Sebeúcta 

Výšících se tedy odvíjí hodně od toho, jak je jejich handicap vnímán a hodnocen jejich okolím, 

postoj mají ostatní k jejich sluchové vadě. Podle teorie sociální identity vždy usilujeme o 
udrŽení pozitivního sebehodnocení. 

ldeální já by se příliš nemělo lišit od reálného já. (Hill, 2004) Pokud bychom chtěli být někým 
uPkiě jiným než jsme, znamená to, že nejsme sami se sebou spokojení, a pak ani naše identita 

^ ž e být stabilní. 

2>5.2 Vývoj identity 

Dítě si vytváří identitu podle toho, jak k němu přistupuje jeho okolí. Každá jednotlivá 
r r n a Postižení dítěte podle Matějčka (1994) nutně vyvolává v rodičích určitou specifickou 

VU- Jinak přijímají vadu zraku a jinak vadu sluchu. 
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První reakcí na poznání, že s dítětem není něco v pořádku, je zpravidla úzkost, stav napětí 
a nejistoty, který se začne projevovat v obranných mechanismech (např. popření skutečnosti, 

šedání viníka...). Nejsou-li tyto obranné mechanismy překonány, je jimi vztah rodičů k dítěti 

narušený. (Matějček, 1994) Je velmi důležité přijmout dítě takové, jaké je, a respektovat jeho 

Potřeby. U neslyšících dětí je to např. právo na znakový jazyk. 

Helus (2004) uvádí dvě senzitivní vývojová období, které je pro utváření identity 

^ a m n é určitou připraveností k autoregulaci. Prvním obdobím je věk mezi 6-12 lety a druhým 

senzitivním obdobím je pak věk kolem 16 let. 

... nostiženého dítěte potvrzením určíte urovne normality. Nástup do školy e pro rodíce post.ženeno 

Je*« . ,- tv může být integrace do běžné školy... Přechod do školy je ešte silnějším potvrzením normality muže t>yi b ... 

- - am nředstavovat první krizi jeho vlastni identity, ^iální mezník, který může pro postizene dítě představovat p 

Vágnerová, Hadj Moussová, Stech, 1999) 

s i e š t ě větší změnou, kterou představuje nástup do Některé děti se musí vyrovnavat sjeste ve 

• v v , t : svmbol odlišnosti, dítě chodi do jine Ornátu. Specializovaná škola sama o sobe představuje symooi 

v, , - fx u^iií tě a v tomto smyslu se stává součásti identity než jeho sourozenci, škola není v miste bydliště a v tomto smy 
dít* _ . . t . n í h o nrogramu zapsáno do běžné ZS, může být vystaveno ^te. Jestliže je dítě v rámci integračního programu f 

zát*v •• , , n n o referenční skupinou zdravých spolužáku a posleze si ^těži jiného druhu. Bude srovnáváno s reierencm ť 

samo uvědomí svou odlišnost. 

x, , , . fínnvání Sebe ke vztahu k ostatním dětem se odvíjí od toho, Je zřejmé, že prožívaní a definovaní seuc 
chnH' r , U x ™«tižené nebo do běžné školy, a jak vypada jeho kontakt se enodi-U dítě do školy pro sluchové postizene neoo 

a n e « dětmi (ale i d o s p ě j ) vObec. Na za i 4 ,ku školru docházky b>™ n e ^ t s , 

A r i t o u učitel, postupně nabývají na významu vztahy se spolužáky (Vágnerová, 2000). 

Procházková (2006) uvádí: .Men.Ua - I — " * » * « * * * * * 

• Proccs utváření vlastní identity m*že sluchově postiženěmu jedinci ztěžovat jeho s^ t c t 

^ která nechce pHjmout jeho odUSnost a chce, ahy by, souěástí « . c h , „ s l y ^ o s v * . 

j e h o „dMnost. Typický j e tento názor: — * - j a k * * , * * 

Dm , • cirieníkové prostředí, ale ona bude celý život mezi Pr° duchově postižené je přece jenom sklenikove pro 

sivr . 1 , tím to bude pro ni snazší." (výpověď rodiče, in ySlCími lidmi a čím dřív si na to zvykne, tím to buae p wf 
SvoK J * • ' nrv cvvch rodičů ovlivňováno a formováno, předjímá vobodová, Jabůrek, 2000). Dítě je názory svycn rou 

teH, • z v. tí civsícího" světa. Bude usilovat o identitu ^ Jejich názor a samo se chce stát součásti „slysicino { + 

. , v- ,w kterou bude vzhledem k postojům rodiny vnímat ,yšleího" a odmítat identitu neslyšícího , kterou 
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i*o vlastní Jenie do síyšicí s p o l e h l nikdy plné nezapadne a bude to vnímat jako 

vlastní nedostačivost, bude z toho mít špatné pocity. 

. n , „ři l onrm ie dále třeba předpokládat přítomnost dvou aspektů Podle Vágnerové (in Potměšil, 2007) je aaie ire p . v ,, . 
, , . 1<;ml t0 emoční přijetí jako projev citového vztahu a 
hodnocení, které dětskou identitu ovlivňuji. Jsou to emoční P j f 

.. . ckntečnosti iak ie dítě přijímáno v sociálním 
Zonální hodnocení. Emoční přijetí se tyká skutečnosti, jaK j ť J 

. u • /•*" npipn ve škole a doma, ale i všude jinde). Racionální 
Prostředí, ve kterém se pohybuje (tj. nejen ve SKOie a 
> . , , , „ ostatními a hodnocení svého výkonu, zvnitrneni se 
hodnocení vychází ze srovnávám se s ostatními <1 . 

_» . r , ' ¡Hentitv má vliv rodinné prostředí. Je pro m s nějakou normou nebo pravidlem. Na útvarem identity ma 
dn v. ,. u Sp problematická) a hledání místa ve společnosti, důležitá identifikace s rodinou (ta muze byt u bť proo ^ 
x, , • „„ am se kterou isou v blízkém kontaktu. Zarazem Ve společnosti se děti identifikují se skupinou deti, se kterou jsou 
dn . , , „„hiektivně iako velmi důležité. Rodiče postiženého ač do vrstevnické skupiny je vnímáno subjektivné 

. v 7rh°irazňovat ieho odlišnost (např. extremním s dobrými úmysly mohou paradoxně zdůrazňoval j 

ochranitelstvím dítěte ve škole či popíráním jeho handicapu). 

Druhým a pro nalezení své identity nevýznamnějším obdobím je věk adolescence^ Mladí 

* Přestávají být dětmi a připravují se na dospělost. Hledají své místo ve spofcčnost, Hlavmm 

^ l e m , který p o s t a v e n před adolescenta, je podle E r i k W (in Slaměník, Výrost, 1997) 

dvořit si pocit vlastní identity. Tento aktivní proces sebeurčení je spojován s pojmem ,*nze 

Entity«. Adolescent experimentuje s rolemi a hledá identitu, která mu bude vyhovovat. Krize 

Entity by m ě l a b ý t vyřešena mezi 20,25. rokem věku. Když je tento proces úspěšný, ríkame, 

č l o v ě k získal vlastní identitu, což obvykle znamená, že si zvolil či přijal určitou sexuální 

orientaci a chování, profesionální zaměření a světový názor. Pokud se nám nepodaří dosáhnout 
eon -j o, • -j iftprou Erikson nazývá zmatením rolí. Znamena to, ze 80 identity, dochází ke konfuzi identity, kterou umbuu y 
Se neutvoří stabilní sebepojetí a ocenění vlastních hodnot. 

U sluchově postižených adolescentů, kteří mají slyšící rodiče, bývá proces hledání vlastní 

Entity n ^ č n ý Je pro ně podle Macka (1999) důležité být akceptovaní rodiči, vrstevníky 

dalším; • • • , • • h« ktervch patří. Jinak zažívají pocit odcizení. Nedospeji-li 1Sum autoritami i skupinami, do kterycn pan 
k"^Závislosti, dochází k pocitu nezakotvenosti (Macek, Í999). Ve věku kolen, ,6 let stale v,c 

* Po«ebu někam patHt, být plní P«jat, moct bez bariér komunikovat s přátel, To jun však 
í a*o být poskytnuto pouze ve společnosti neslyšících. Prostředí ško.y jim tuto možnost 
W , ^ , v;t 7f,řienění do skupiny mimo školu však nem Ud vůbec nenabízí nebo jim přestává stačit, začleněni P y 

71 Eriu , JC w /1Q63Í definoval osm stadií psychosociálního vývoje Ega, která 
jsou ř 8 ? " v e s v é m d í l e »Childhood and Societ/ ( 1 9 6 3 ^ o v a , P r a h a : A r g 0 ) 2 0 0 2 ) 

U v nás ukotvena geneticky, (v českém překladu. Enkson, fc. uem v 
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jednoduché. Záleží i na postoji rodičů, který na jejich dítě určitým způsobem působí. To, jak 

svoji „krizi identity" těžce sluchově postižený adolescent vyřeší, většinou předurčí celé jeho 

další směřování. Kdo naváže kontakty s komunitou neslyšících, už je většinou nepřeruší. Ve 

^ku mezi 16-18 lety je přijetí do komunity neslyšících i učení se znakovému jazyku ještě 

relativně snadné, s narůstajícími léty je zejména osvojení si znakového jazyka stále obtížnější. 

S krizí souvisí i odchod z „chráněného" prostředí specializované, ale i běžné, školy na jinou 
školu nebo do zaměstání (Vágnerová, Hadj Moussová, Štech, 1999). V novém prostředí mezi 

neznámými lidmi dochází ke konfrontaci vlastní odlišnosti a jejího negativního významu. 

Chovat se v takové situaci zrale a samostatně je podle Vágnerové (2000) náročné, zejména proto 
že dosavadní výchova v chráněném, především internátním, prostředí ktomu nemusela 

směřovat. 

Dle Marcii (1980, in Atkinsonová, 2003) můžeme v období Eriksonovy „krize identity" 
neb°li zmatem rolí rozlišovat čtyři stavy identity. 

bažená identita - Tito lidé krizí identity dospěli k stabilním hodnotám. Přehodnotili názory a 

Nesvědčení svých rodičů a odložili ta, která neodpovídala jejich identitě. Neslyšící s dosaženou 

Entitou akceptovali sama sebe a našli si své místo ve společnosti. 
eJatá identita - Lidé s tímto statusem také zaujali profesionální a ideologické pozice, ale 

neJeví žádné známky toho, že by prošli krizí identity. Bez námitek přejali a akceptovali názory a 

Osvědčení své rodiny, sami o tom mnoho nepřemýšleli. U neslyšících s přejatou identitou bývá 

typtcké nevyrovnání se s tím, že neslyší a převzetí negativních názorů na jejich postižení. Snaží se 
Pr°tl to>nu bojovat tím, že odmítají své postižení a chtějí se co nejvíc začlenit mezi slyšící. Dalším 
m°žným důsledkem může být určitá rezignace a zklamání zvláštního „selhání", z nesplnění 

"úroků, které rodina na jedince kladla. Následkem vlivu rodiny může docházet i ke 

"^^identifikaci" s negativním modelem (Výrost, Slaměník, 1997). Neslyšící dítě může mít 
P°Clt' že je jako ten neslyšící kluk v sousedství, o kterém rodiče mluví jako o hlupákovi a 

eckovi. Proto chce ten pocit podobnosti zapudit a od druhého neslyšícího se co nejvíce odlišit, 
i krt, ' yz tu podobu nemůže popřít. 

jí vvhi Jesenský, 1998) uvádí příklad od narození neslyšící dívky, která dobře mluvila. Její ctižádostiví rodiče 
Ti jj ř

dal i místo v učebním oboru, kde nepracoval žádný neslyšící v domnění, že se začne stýkat jen se slyšícími. 
p°VaJ m e z i s e b e nepřijali. Dívka už pak sama mezi neslyšící nechtěla, protože je následkem vlivu rodičů 

a ' a za méněcenné. 

0ratortum - Moratorium znamená odklad. Tento status zaujímají mladí lidé obvykle 
Pr° s t ř ed krize identity. Aktivně hledají odpovědi, ale stále nemají vyřešený konflikt mezi 

aváním rodičů a svými vlastními plány. Pro neslyšící je tento stav charakteristický 
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zkoušením nových věcí, seznamováním se s různými partami a akcemi pro neslyšící, ale i 

navštěvováním akcí se slyšícími a snaha o kamarádství se slyšícími. Je pro ně typická určitá 

••Přelétavost" a hledání skupiny, kam zapadnou nejvíce. Dalo by se to přirovnat k tomu, že by 
chtěli mít všechno, ale pořádně nemají nic, sami ještě neví, co chtějí. 

^'fúze identity - Identita je rozptýlená a zmatená. Nepodaří se dosáhnout stabilní identity, 

dochází ktomu, že jedinec se ve svých rolích necítí jistě, je nespokojený, cítí selhání, 

^ědomuje si, že se od zbytku společnosti nějak liší, a neumí se s tím vyrovnat, zažívá pocity 
odcizení. 

Vývoj identity v adolescenci je podle Marcii (in Helus, 1994) ovlivňován zejména 

'dentitním úsilím a identitním závazkem. Identitní úsilí vyjadřuje, jak moc jedinci na nalezení 

^entity záleží a co je ochoten pro to udělat. Identitní závazek znamená, jak jedinec nachází nebo 
Sl vy tvář í situace, kde může svou identitu reálně prověřit. Zejména u těžce sluchově postižených 

^olescentů, kteří byli nebo jsou v integraci, můžou být omezené možnosti kontaktu s jinými 

Slyšícími velkým problémem. 

Vytvořená identita je poměrně stabilní složkou naší osobnosti, avšak může se v průběhu 
2lv°ta měnit (Výrost, Slaměník, 1997). 

Proces osvojování identity Neslyšícího závisí na interakčních zkušenostech s Neslyšícími 
1 slyšícími lidmi. Model formování identity má šest stadií a je založený na podobných 
PrmciPech, které ve svém interakčním modelu popisuje Cass (1979, in Gregory a kol., 2001) 
Pr 

0 c e s začíná zmatením identity a pokračuje přes porovnávám, toleranci, přijetí identity a hrdost 
1(6 k°nečné syntéze identity. 

Člověk porovnává svou subjektivně vnímanou identitu se zpětnou vazbou sociálního 
p r ° s t ř e d í . Vzniká „metaperspektiva" - jedinec je při sebedefinování ovlivněn tím, jak je podle 
SVeho názoru hodnocen ostatními. (Výrost, Slaměník, 1997) 

Podle Góser (2001) musí mít sluchově postižený člověk pro úspěšný vývoj identity dost 

niunikačních možností a dostat šanci vybudovat si svou sociální síť. Potřebuje zažívat dostatek 
SltUací> ve kterých nedochází k žádným nebo minimálním komunikačním nedorozuměním. 

^°Safjovám identity není dáno jen osobně a ontogeneticky, ale i zkušenostmi a příležitostmi 

Uzenými konkrétním sociálním prostředím a kulturou." (Macek, 1999, s. 82) 

nter3kce mezi identitami 
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Lidé se mohou identifikovat s jistou s o u * « své osobnosti vice než s jinou, tuhé mohou 

« vice identit. Moorehead (1995, in Gregory a kol., 2001) popisuje interakc, a p r e p - u 

« těmito identitami. Takový proces interakci mezi identitami ovšem neprobíhá vždy vedome. 
TJ -, 1- K>»nn Í1997 in Göser, 2001) to nazývá jako ^entity se navzájem překrývají a ovlivňuji. Keupp ( W t , m 

Teilidentität, „částečná identita". 
X, * u ov„ái a žid Někdy se identifikuje spiše s lidmi, kteří jsou jako on 
Japř. kulturně Neslyšící ělověk je zároveň homosexuá a ZkL N®ay g ^ ^ ^ ž j d o v s k o u k u l t u r u a 

'dovského původu spíš než s lidmi se stejnou fd e n t i t , s tále však zůstává Neslyšícím. Nejspíš 
ïfnoty. Ať už se v různých obdobích přiklání k e s r ç r , kulturou Židů. V rámci komunity 
S & S Ä nešidících (Kosinová, ŽOOS, 

Většina n e s l y š í c í c h / N e s l y š í c í c h má bikulturnl identitu, žiji totiž ve dvon světech se 

^ m a jazyky Primárně se identifikují s „/Neslyšícími, v kontaktu s nimi používají znakový 

ittyk, ale také maji vazby se slyšícím okoUm a většinovým jazykem, které větší či menší měrou 

»dopují každého obéana. Každý neslyšící Čech interaguje se slyšícími, např. vprac, 
V. ... . „ ui,«ře a komunikuje českým jazykem, i kdyby jen v sousedství, v rodině, na nákupu nebo u lekare, j 

Pasivně (např. čtením nebo písemně). 

N es lyé i C j v z o r 

Dle Bandury (1973, in Výrost, Slaměník, 1997) se lidé nerodí s osvojenými konkrétními 

"W Chovám musí se jim naučit. Socializace probíhá nápodobou a ztotožňováním. Přítomnost 

"tuhých, kteří by mohli sloužit jako přiklad, model nebo vzor, je zde nezbytnou podmínkou. 

(Nelus, 2004) U neslyšících dětí, které zažívají komunikační bariéry, je nápodoba obt ížný, 

Protože nerozumí dění kolem sebe. Heins (2004) zdúraziinje nezbytnost vzoru, se kterým by se 

** děti i dospívající identifikovat. Děti podle něj hledají vzory nejdříve v matce a otc, ve 
s t « t a školním věku a dospívání se odklání k vzorům mimo rodinné prostředí, zejména mezi 
^stevniky. 

Pro vytvoření stabilní identity je pro neslyšící děti velmi důležité, aby se zejména 
v W a d š í m školním věku v dostatečné míře setkávali s dospělými neslyšícími, kteří by jim mohl, 
Sl<"*t jako vzor Kontakt s podobně postiženými vrstevníky nabývá na významu od staršího 
Sko>*ho věku a je pro vlastní stabilitu neméně důležitý. Je zajímavé, že u neslyšících děti ze 
S l »fch rodin je častý názor, že až vyrostou, budou slyšet. Uvádí se, že si to myslí až jedna 

dětí (Gregory a kol., 2001). Některé neslyšící děti mohou dokonce mít představu, že se 

dospělého věku. Je to tím, že nedají žádné dospělé neslyšící. Maximálně json 
V kw , .„ , . .v, - a1e s dospělými se nesetkali, proto si myslí, že takto ^ntaktu se stejně postiženými dětmi, ale s oo^pciy 
p0stiŽení dospělí nejsou. 
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Potvrzuje to i n e š i c i M. Davis (in Taylor, Darby, 2 0 0 ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 
Popisuje první den ve škole pro neslyšící. V tu ranu jediná neslyšící dívka na světě." 
Jsem nesmírně šťastná, že nejsem sama. Běžela jsem k mámě a nkám jt. „Nej j 

Od narození neslyšící francouzská hereěka Emmanuelle J ž ^ dospělfjsou 
facka) líčí vakuum, ve kterém žila, než sní její sf Já „půjdu". Jako ta kočka, 
nesmrtelní. Odcházeli a zase přicházeli. Takže nebral. Končenu C e | ý život. Myslela jsem si, že jsem 
^viděla jsem, že bych mohla vyrůst. Viděla jsem se, výjimku, za jedinečnou na světě, 
omezená ve svém současném stavu. A p ř e d e v š . m jsem se po E m m a n u e l l e nikdy nebude velká. ... 
Emmanuelle je hluchá, nikdo jiný není takovy EmmanueUe je j . yš na co j s e m se c h těla zeptat 
V některých momentech, kdy se mi absolutně n e d * ^ ^ " ^ S j s e m na smrt. Měla jsem strach. Teď vím 
a ^mu jsem chtěla rozumět, nebo když jsem nedostala odpwMl mys j předškolní třídě, do 
E * W nikdy jsem neviděla d o s p ě l é h o n^ly ícfta v š i c h n i zemřeme tak malí." (Laborit, 
f w é jsem chodila. Takže v mé představě hluché děti nikdy nevyr y 
1995) 

v - na školách pro SP měli pracovat sluchově postižení Toto je další argument, proč by na sKoiaui ^ ť 
j ó g o v é . Kromě toho, že bývají nejlepšími vzo,y a pK uěeni mohou uplatnit přirozený jazyk 

» zkušenosti, neslyšícta dětem nejlépe rozumějí. I pro sebepojeti integrovaných dét, je 

aby se mohly setkávat s neslyším dospělým, který by pro ně byl pozitivním vzorem. 
Že ; , i„rtv,nHnntnv život. Ve Velké Británii pracuje velký počet Ze 1 ony jako dospělí mohou zit plnohodnotný zívuu 
neslyšících učitelů s integrovanými dětmi. 

Procházková (2006) upozorňuje, že neexistence dospělých neslyšících vzorů, jež bývá 

«"•» důsledkem nepřijeti sluchové vady dltéte ze strany jeho rodičů, může vést k narušeni 
i d«i ty neslyšícího ditéte. Nejvýraznějším projevem narušené identity u téchto Udí byva 

•»schopnost přijmout sám sebe. 

^r°blémy s identitou u neslyšících 

Ridgeway (1977, in Gregory, 2001) uvádí, že 38% neslyšících má néjaké psychické 

Podle Ahrbecka (1992) je jejich výskyt u neslyšících ve srovuánl s béžnou populací 

Pétkrát vyšší. 

Zdrojem mnoha téchto problémů jsou komunikační bariéry. Jejich důsledkem bývá 

socializace narušená identita a nefimkčni vztahy vrodíné. Vliv může ml. i pobyt na 

v dětství pocit méněcennosti, profesní i osobní nespokojenost (např. nemožnost 

se v určitém oboru...), které vedou khrotnadění frustrace. Ahrbeck (1992) však 
Up0?nrv . . . , v., nrnrentem případů mozkového poškození u neslyšících, ^ornuje i na souvislost s vyssím procentem 
J e h o ž Příčina se může pojit se ztrátou sluchu. 

v ^ i f i k u j e , jaké konkrétně. Já tento údaj zmiňuji jen v souvislosti s identitou, s níž podle mě hodně problémů 
n e b o méně souvisí. 
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Zborteková (2007, jmenuje u integrovaných děti zvýšenou ttroverzm onenme, M . 

jejich další charakteristiky podle zkoumání Zhortekové patři h y p — socalnt ^ 

»ýšená hladina ázkosti, známky dysforic a depresivity. integrované de j» — 
' V, o nnrr,7iimění73 Někteří lidé hure zvladaji Přizpůsobivé, touží však po lepších vztazích a porozuměni. JN 

tří » tudíž maií pocit nezačleněnosti a nepřijeti. Kazdy »nevyhraněnou" identitu. Nevědí, kam patn, a tudiz maji P 
, •' ^r^ctřpHí a nocit přijetí ve skupině lidi, kde se bude ««věk potřebuje komunikačně bezbanérove prostredi a pocit prij 

cítit dobře. 

z , ^ slvšícími členy rodiny, cítí jako cizinci, kterým nikdo Mnoho neslyšících se doma, mezi slyšícími * , 
J X < 1 QQzťi se musí dítě cítit rovnocenným rodinným neřekne, o čem ie řeč. Podle Strnadové (1994) se musí aue 

, , „poivšícím člověku v jeho přítomnosti, když nerozumí. Partnerem. Nikdy by se nemělo hovont o neslysícím ciove j 
o, v, J .{ t neslyšící člověk nepozná, právě proto, ze jim Slyšící lidé se často mylně domnívají, ze to nesiysici 

, neslvšící člověk má vytrénovanou schopnost cist 
nerozumí. To ie velmi rozšířený omyl, protože nesiysici 
n , „ civšících byla v průběhu vývoje tato schopnost dost 
nonverbáln í projevy hovořících osob - u slyšicicn oyi* y 

,„„ n n 7 n r n o s t na zvukovou stránku řeči. Clovek, který P°tlačena, protože jsou zvyklý zaměřit svou pozornost na z 
n. o v ,,, , A rot nhličeie kvůli odezírání, si však velmi brzy vytrenuje nemůže slyšet hovor a je zvyklý sledovat obličeje k v u i i o 

^ . H ( W viTuální vnímavosti a umění číst projevy neverbální schopnost náhradních vjemů. O mimořádné vizuální vmn 
komunikace jako je mimika a postoje těla píše i Řeháková (in Jesenský, ,998, D«t mno y 
^ P e « p o z n a j i , j e . U ř e 4 i o něm nebo o záležitosti, která se ho týká. Strnadova (1994) to 
0 z n a č u j e jako „pocity psa". Pes totiž také vycítí, že je řeé o něm, ale neví, co se o něm přesně 

* * * Tyto situace zpásobují ěasto pocity méněcennosti a přispívají k rozvoji podeznvavost, u 

Výšících vúéi slyšícím, která může přetrvávat po celý život. Pasivnější jedinci 

^ ě j š i žádají o vysvětlení, o čem se mluví. Většinou jsou však odbývám. NeslySíc, autorka 

^ l r n a d o v á ve své knize Potom ti to povíme (1994) vzpomíná, jak ona i její přátelé a znánu 
v rte* z, nnvíme " nebo „To není nic důležitého." a jak je ta dětství často slýchali větu: „Potom ti to povíme, neou „ 

Možnost dozvědět se informace, zraňovala a frustrovala. 

Strnadová (1994, s. 23): „Vlivem nesprávných postojů a mylných názorů svých slyšících 

si začíná dítě svou hluchotu uvědomovat jako nevýhodu: srovnává se totiž se zdravými 

hozena nebo jinými dětmi v okolí a trpí pocitem, že se s ním nejedná stejně jako s nim, Jiz 

^dospělých neslyšících mi sdělilo, že v dětství měli často pocit, že je maji rodiče méně radí 
než n , c tSmi vř- stále něco povídali, kdežto s neslyšícím dítětem z ostatní zdravé sourozence. Stemi si siaie y 
komiJt,., , . , , v mmeu To je pravděpodobně důvodem, proč se u 

šikovali málo, krátce a jen když museu, iv j y 

73 B» - u jsfí ve školách pro sluchově postižené ze zjištění Zbortekové nelze ^ s r o v n á n í se skupinou stejně p o s t i ž e n ý c h den ve SKO v k o m u n i k a čn í problémy integrovaných děti 

°vlk?Vat ž á d n é z á v ě r y ' s l o u Ž Í V J p o t ' J 
t jejich osobnost a chování. 
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neslyšících dětí často projevují příznaky citového strádání, doprovázené různými poruchami 

chování, a to i v dobrých rodinách. Špatné chování dětí zpětně vyvolává hněv rodičů a spirála 

donekonečna stoupá. Neinformované dítě většinou nedokáže správně odhadnout situaci, neví, jak 

fy se mělo zachovat. Chybí mu k tomu odpovídající sociální zkušenost. Nedovede si správně 

tysvětlit postoje rodičů, žije v obavách z jejich dalších reakcí. Pociťuje strach, že ztratilo nebo 
ztratí jejich lásku. Prožívá úzkost ze selhání svého „já", zmatek a nejistotu. Má pocit, že je 
r°diče nemají tak rádi jako slyšící sourozence." 

U většiny problémů jako je impulsivnost, negativismus, vzdorovitost - projevují-li se 

úměrně i mimo věková období, v nichž jsou vývojovou záležitostí (kolem 3. roku věku a 
v Pubertě) - bývají základem všech příčin komunikační problémy. Neslyšící dítě tak vyjadřuje 
sv°ji nespokojenost s tím, že nechápe události kolem sebe, že mu okolí nerozumí. Neumí to dát 
naJevo jiným způsobem, nemůže se napětí zbavit slovně. V důsledku frustrace a nepochopení se 
vněm hromadí negativní pocity a výbuchy zlosti jsou často jediným způsobem, jak na sebe 

dokáže upozornit. 

Kennedy (in Potměšil, 2003) popisuje nejčastější negativní pocity neslyšících dětí, které 
Vedou ke konfliktům s okolím a vlastní identitou. Uvedu zde některé z nich. Dítě je může zažívat 
v Jakémkoli prostředí, nejzávažnější dopad mají v nejdůležitějším sociálním prostředí, kterým je 
r°dina a škola. Zvýšené riziko je v rodinách, které ještě nepřijaly vadu sluchu svého dítěte a 
neumí s ním komunikovat, nebo v běžných školách, kde nemají zkušenosti s neslyšícími dětmi 
atl1 informace o sluchovém postižení a potřeby integrovaného dítěte tudíž nejsou uspokojovány. 

¡^obviňování - moje hluchota je příčinou všech problémů, je to moje chyba. 
C|

e
a
nfvist - nenávidím sluchadla, logopedii doma i ve škole, kontroly v nemocnici, internát, sebe. 

Přem,1C: V p á t é m r o č n í k u J s e m P ř e š l a do t ř í dy Pro n e d o s l Ý c h a v é - Změnilo to můj život. Začala jsem o sobě více 
w ^ l e t . Přestala jsem se nenávidět, jak jsem to dělala do té doby. (Israelite, Ower, Goldstein, in Motejzíková, 
j,'Ck°vá, 2006) 
^strace - Nerozumím ostatním a nemůžu vyjádřit vlastni myšlenky, ostatní se se mnou nebaví. 
J^nůžu to ovlivnit. Neumí znakovat a tak naše komunikace nebude lepší. Jsem bezmocný. 
^dostatek sebedůvěry - Nezvládnu to, ostatní mi nikdy nebudou dobře rozumět, nemám na to. 
^rach - Bojím se, že se nedomluvím, že se se mnou děti v sousedství nebudou bavit, že něco 
£p°chopím a zkazím. Bojím se, že kvůli tomu budu vypadat jako hloupý. 

~ Jsem jiný než ostatní, nikdy mezi ně nezapadnu. Cítím se vyřazen. 
Vyvalá úzkost - Zase udělám nějakou chybu. Budou se mi znovu posmívat? Budu stále hluchý? 
Q^CerPanost - Neustále se musím soustředit, dávat pozor a sledovat dění doma nebo ve třídě, 
dit-*1 rozuměl- Snažím se co nejvíce porozumět mluvené řeči... Snažím se zapojit mezi ostatní 

musím je sledovat a chovat se jako oni a přiměřeně komunikovat, abych mezi ně zapadl. 
0;*Hkt vlastní identity - Jsem slyšící nebo neslyšící? Mám problém se sluchem, ale všichni 
¡¡u,?1* čekávají, že se budu chovat jako slyšící a budu dělat všechno jako oni. Chtějí ze mě mít 

*2e°/-PlnÍla b y c h Ješ tě pocity méněcennosti. Jsem méně schopný než ostatní, jsem hloupý, ničemu 
°z^mím, nikdo mě neoceňuje. Rodiče si se mnou povídají méně než se zdravým sourozencem. 
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U mnoha děti se objevuje stud. Slále nosím rozpuštěné vlasy, aby nikdo neviděl že mám 
+ * £ . se 'před ostatními dětmi, budou se mi smát. protože ™ « 
mluvím Časté ie také svalování neúspěchu na sluchovou vadu. Ja to neumím protože 
J Z Z d L f l tentest, pro Jneslyším. Kdybych slyšel, tak bych urě.tě byl vybomy 
fotbalista. 

Neslyšící děti tyto pocity zažívají obecně častěji než slyšící děti. I když je jejich rodinné a 

^olní prostředí ideální, s komunikačními bariérami se v určité míře potýkají stále (např. 
v obchodě, u lékaře, na hřišti). Proto je důležité posilovat jejich psychickou odolnost, aby na 

s*uace nedorozumění byly připraveny a zvládaly strategie jejich řešení (Ano, prodavačka mi 

srozuměla a já jsem nerozuměl jí. Ale není to moje chyba. Je to tím, že každý máme jiný jazyk, 
s cizincem bychom se také nedomluvili. Napíšu jí na papír, co potřebuji. Nestydím se za to, že 

Jsem neslyšící, je to normální.) 

Je důležitý přístup okolí k neslyšícímu dítěti, aby nebyly brány jako „postižené" a méně 

^hopné a nebyly stavěny do bezbranné role a nevytvářelo se tím jejich submisivní postavení 

vůči těmto autoritám. Další nevýhodou pro vývoj identity a posilování psychické odolnosti u 
neslyšících dětí je mnohdy nutnost pobytu v internátě, který klade důraz na určitý řád, pro 
sP°ntánní projevy a vlastní aktivitu dětí je zde méně prostoru a především jsou děti ochuzovány 
0 každodenní rodinné prostředí. 

U lidí s postižením je zvýšené riziko nadměrné závislosti a nesamostatnosti i v dospělém 
věku (Vágnerová, Hadj Moussová, Stech, 1999). Je to způsobeno druhotnými vlivy, které 

vyplývají z povahy handicapu. Neslyšící se špatně dorozumívají se slyšícím okolím, což 

Osobuje jejich strach ze selhání a vyhýbání se komunikaci. To vede k izolaci, pocitům 

Méněcennosti a malé sociabilitě. Člověk se uzavírá do chráněného prostředí, se situací často 
Souvisí ochranitelský postoj rodiny. 

Problém vlastní identity řeší často jedinci, kteří nemají bližší kontakty s jinými lidmi, 
Jít Íí * 

er i jsou na tom jako oni. Nemají se kam začlenit. Všude si připadají „jiní" a mají pocit, že plně 
e p a t ř í nikam. Může to být u lidí, kteří byli integrováni v běžné škole a neznají žádné jiné 

Echově postižené lidi. Se slyšícími mohou mít špatné zkušenosti a nebudou se mezi nimi cítit 

*Cela začleněni. Mezi neslyšící však nezapadnou také, protože neumí znakový jazyk, 

^oslýchaví se mezi sebou moc nesetkávají, nejsou tak soudržní jako neslyšící74. Není 

>4 
^ Výšící jsou určitá komunita, mají vlastní jazyk a kulturu, kdežto nedoslýchaví ne. Někteří nedoslýchaví se 
N t o m e z i n e s lyg í c í> někteří žijí jen mezi slyšícími, jiní se schází nejčastěji mezi sebou nebo to střídají. Jejich 
ned0 p ^ t 0 ' ž e n i k a m p l n ě n e z a P a d n o u (neumí-li ZJ), vždy tam budou určité problémy v komunikaci. I pro 

ychavé mezi sebou je náročné odezírat. 
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Jednoduché se seznámit se skupinou nedoslýchavých lidí, navíc hodně nedoslýchavých má 

Podobné problémy s identitou, tj. pocit, že nepatří ani mezi slyšící, ani mezi neslyšící. Obecně 

nedoslýchaví lidé (zde tímto termínem myslím ty sluchově postižené, kteří neumí ZJ) řeší 

•dentitu více než neslyšící. Víc než neslyšící (tj. ti, kteří umí ZJ) se trápí tím, že plně nezapadnou 
mezi slyšící. Neslyšící jsou ze strany nedoslýchavých často považováni za méně schopné a 
Znakový jazyk za méněcenný. To může být způsobeno jednak vlivem negativního přístupu k ZJ 
v minulosti, jednak postojem rodiny, ale mohou to být i projevy určitých obranných mechanismů 

(např. útočné postoje, popření závažnosti své vady a dělání se „lepší" než jsem, ale i závist, že já 

^neumím...). 

"Tak moc jsem chtěla vyhovět každému, snažila jsem se nezklamat naděje, které do mě vkládali rodiěe, a tím jim 
oplatit jejich starostlivost a lásku. Chtěli, abych žila život slyšící populace, abych se od ní nelišila. To samé chtěli i 
r
 te,é> pedagogové, profesoři. Ano, chtěli, abych se od slyšících nelišila. Ale chtít a skutečně žít, to jsou dvě 

^ozdílné věci. Navenek jsem přistoupila na jejich přání, studovala jsem mnohokrát na hranicích svých sil, vdala jsem 
y v

2 a slyšícího muže a porodila dva syny... Pracovala jsem jako laborantka, odborná asistentka, podnikatelka... 
p

2d_y jsem se snažila, aby můj handicap nebyl viditelný, abych s ním nikoho neobtěžovala. A výsledek toho všeho? 
^'t, že nepatřím nikam. Celý život jsem se přizpůsobovala slyšící populaci, která mě, s prominutím, trpěla. Není 

z
mých silách zvládnout komunikaci slyšící společnosti, kde mluví jeden přes druhého. Když mi nemá kdo 

..prostředkovat, o čem je řeč, cítím se ztracená. Když mi to i zprostředkuje, tak jen okrajově, a to je něco úplně 
" I10 než být v centru dění. Chtěla jsem se dostat do komunity Neslyšících. Ani to není možné. Neovládám 

ak
o°vý jazyk neslyšících, přestože se ho snažím naučit, pro Neslyšící jsem jiná... A nedoslýchaví? Ti se se mnou 

n ě
m ů žou bavit například o kvalitě sluchadel a problematika neslyšících a nedoslýchavých je velmi odlišná, jsem pro 

t é ž jiná. Takže nepatřím ani tam, ani tam, a takový život bez lidské komunikace je skutečně dost smutný." 
sobní výpověď asi 401eté neslyšící A. Bartalové, která byla integrována, in Snepeda, 2007) 

Co se týče požadavků rodičů na dítě se sluchovou vadou, může zde dojít ke dvěma 

krémům, které vyplývají z toho, že rodiče postižení dítěte stále neakceptují. Jedním z nich je 

rezignace na výchovu a vzdělávám dítěte vyplývající většinou z nedostatečných 
L 

munikačních kompetencí rodičů, tyto úkoly jsou „přenechány" škole. Rodiče si od dítěte nic 

Slibují a neočekávají, všechny své ambice mohou vložit do jeho slyšícího sourozence. Druhým 
xtrémem jsou přehnaná očekávání, kdy rodiče chtějí, aby se dítě ve všem vyrovnalo svým 

SlyŠÍCl'tti vrstevníkům a nedostatečně zohledňují jeho omezení. Pak dochází k tomu, že vzniká 
Vellíý rozdíl mezi tím, jak dítě vnímá své ideální a skutečné ,já". Jejich rozpor pak vede k nízké 

^ ú c t ě (self-esteem) (Hayesová, 2003). 

Na vliv rozdílu kultur, který se váže též k otázce identity a sebepojetí, poukazuje 

^ y a o u i (in Vágnerová, Hadj Moussová, Štech, 1999). Úspěšná integrace dítěte arabského 
PUyodu ve škole s majoritní kulturou podle něj vyvolává určitou destrukci v rodinných vazbách, 
J' Ve sledu generačních roh' a rolí v rodině vůbec. U dětí, které vyrůstají v jiné rodinné kultuře, 
Pr°běhne po jejich nástupu do školy, kde si osvojí většinovou kulturu a jazyk, tzv. inverze rolí. 

t>ět; 

se brzy orientují v majoritní společnosti lépe než jejich příbuzní a ti na ně přesouvají 

°dpovědnost a vyřizování nejrůznějších záležitostí, děti tak začínají mít v rodinné hierarchii 
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vyšší postavení, rodiče v jejich očích ztrácí své schopnosti a dojde k narušení rodinné hierarchie, 

^ti ztrácí pocit, že se mohou na rodiče spolehnout. 

Rozdílnost kultur je problémem i u neslyšících. Podobná situace jako u Yahyaouiho 

Příkladu by se mohla vyskytovat u CODA jedinců, slyšících dětí neslyšících rodičů. S určitou 
destrukcí v rodinných vazbách se mohou potýkat i rodiny s neslyšícími dětmi, ať už navštěvují 
sPeciální školu nebo jsou integrovány. Děti ze škol pro sluchově postižené totiž pomalu nasávají 

kulturu neslyšících a přijímají identitu neslyšícího. Začíná pak docházet k rozdílům vtzv. 

"kulturním kódu" doma a ve škole. Rozdílnost kultur klade na dítě nároky, dítě se musí změnit, 

% se přizpůsobilo kultuře ve škole. Podobné je to i s jazykovým kódem, který s tím souvisí, 

^ůže se zdát paradoxní, že i u úspěšně integrovaných dětí může dojít k rozporu, i když trochu 
JUlak, než to popisuje Yahyaoui. Tyto děti a později dospělí, se totiž většinou nebudou 
ldentifikovat s lidmi, kteří jsou na tom stejně, tedy s neslyšícími, ale budou se snažit začlenit se 

Pine do většinové společnosti, identifikovat se se zdravými. Mohou jim vtom však bránit 
objektivní překážky vyplývající z jejich handicapu a postojů okolí, které právě povedou 

k narušení rodinných vazeb a vzájemného postavení v rodině. 

Štech (in Vágnerová, Hadj Moussová, Štech, 1999) hovoří o handicapu jako o výsledku 

kulturního nedostatku nebo jako o výsledku kulturního konfliktu. Přestože souvislosti se odlišují 

^tech vychází ze situace „problémových" žáků), zdá se mi, že podstata problémů je podobná, 

handicap způsobuje odlišnost kulturně-jazykového prostředí doma (dítě je samo mezi slyšícími) 
ci v 

Ve škole (dítě je mezi neslyšícími). U integrovaných dětí může být handicap výsledkem 

kulturního nedostatku (jako rozpor, možná spíše neuvědomovaný, mezi vlastními potřebami a 

^ o k y slyšícího prostředí) a možná i výsledkem kulturního konfliktu (pokud rodina respektuje 

komunikační potřeby a zajišťuje mu kontakt s kulturou neslyšících, zvyšuje to odlišnost od 

kůrního a jazykového prostředí školy). 

I děti i adolescenti z kulturně dominantní nebo „zvýhodněné" populace se potýkají s 

lezením vlastní individuální možnosti zachovám svého ,já" a současně jeho změny. Člověk 
rilUsí dojít ke kompromisu mezi tím, jaký by chtěl být a jaký může být, tedy brát v ohled 

°biektivní překážky stojící na cestě tomu, jaký by chtěl být. Pro děti a adolescenty z kulturní 

Menšiny nebo se zdravotním a sociálním znevýhodnění je pak nálezem přijatelného kompromisu 
JeŠtě mnohem náročnější. 
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Vliv SP na „získanou" extraverzi a intraverzi 

Jsou-li podporovány pozitivní projevy dítěte, ty se pak prohlubují... Je-li dítě odmítáno, 

frustrováno, může to vést až kjeho stažení se a uzavřenosti... Integrované dítě nemusí mít 

Možnost prosadit se. Pokud se mu to nedaří a jeho projevy jsou okolím (zde ve škole) utlačovány 
a bržděny, mnohdy mu nezbyde nic jiného než nedobrovolně převzít „introvertní" chování. 

Zorientuje se plně ve vzorcích chování a je donuceno k tomu být „ušlápnuté". U žáků se 

sluchovým postižením, kteří jsou integrováni v běžné škole, převažuje introvertní orientace. 

Stvrzuje to např. psychologický výzkum Zbortekové (2007), která testovala 81 integrovaných 

duchově postižených žáků na Slovensku. Introvertní orientace byla zjištěna v 63%. 

»Tato škola mě nudila, protože slyšící lidé se mnou nikdy nemluvili. Já jsem zkoušel s nimi mluvit, ale oni si mě 
nevšímali." - výpověď 151etcho britského integrovaného chlapce (Jabůrek, 1996). 

Pro většinu z integrovaných těžce sluchově postižených dětí je obtížná společná 

komunikace ve skupině více dětí. Protože se do ní nemohou zapojit, po neúspěšné snaze to 

"Vzdávají" a stávají se uzavřenější. Tudíž začínají být považováni za introverty a nejsou svými 

spolužáky aktivně vtahovány do kolektivního dění, přestože o to ve skutečnosti velmi stojí. 

Vágnerová (2000) to označuje jako „sekundární introverzi" Naopak v malém kolektivu, kde by 
r°zumělo, by se mohlo více prosazovat a projevovat, podporovala by se jeho společenská 
0rientace a spontánní chování. 

''Oni ti kluci se tady vyblbnou, kolikrát o přestávkách řvou a zlobí, mezi slyšícími by se tak nechovali. Pamatuji si, 
kdVž sem dva před nějakou dobou přišli, jak byli stydliví, takoví neprůbojní, a jak se tu změnili. Myslím, že by 
n°rmální školu zvládli Ale tady je jim dobře, jsou mezi svými a nemusí řešit to, že špatně slyší." (osobní výpověď 
u^telky ZŠ pro SP) 
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III. Praktická část 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vlivu typu školy na rozvoj osobnosti a 

•dentity člověka s těžkým sluchovým postižením. Zajímalo mě, jaké budou rozdíly mezi 

»integrací" a školou pro sluchově postižené. Integrace do běžné školy i škola pro sluchově 

Postižené mají své výhody a nevýhody. Protože každé dítě je jedinečné a na jeho spokojenost ve 

Škole působí mnoho faktorů, lze jen těžko srovnávat dvě různé neslyšící děti, které 

nenavštěvovaly stejnou školu. Proto jsem se ve svém výzkumu zaměřila na děti, které měly 

bušeno st s integrací v běžné škole i se školou pro sluchově postižené. Zajímalo mě srovnání 

°bou škol jejich očima a jejich názory na to, jak je obě školy v dalším životě ovlivnily. Pro lepší 

Rovnání vlivu obou škol na další život respondentů byla podmínkou pro účast ve výzkumu 

končená základní školní docházka. 

Metoda výzkumu 

Jedná se o kvalitativní výzkum. Metodu kvalitativního výzkumu jsem zvolila, protože 
J e h o cílem není přesná analýza statistických údajů, ale porozumění určitému problému a lepší 

Pohnání všech souvislostí, které se tohoto problému týkají. Strauss a Corbinová popisují: 

"Kvalitativní metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho 
Jestě moc nevíme. Mohou být také použity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž 

Už 

neco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní metody pomoci získat o jevu detailní 
lnf°rmace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují. " (1999, s. 11) 

Pro sběr dat jsem použila metodu interview. Při získávání informací od neslyšících 
resPondentů je totiž osobní kontakt velmi důležitý. Samozřejmě, že znalost komunikačního kódu 
resPondentů je pro úspěšný výzkum nutností. Podle mých zkušeností by se při výzkumech 
s neslyšícími respondenty neměly používat písemné metody sběru dat jako např. dotazník. Velká 

^ neslyšících může mít problémy s porozuměním formulacím v českém jazyce a s vlastním 

Psaným projevem. Je tudíž zvýšené riziko zkreslení informací. Vzhledem ke svým problémům 
Včeském jazyce někteří neslyšící lidé neradi čtou a píšou, což je další negativní faktor pro sběr 
da t formou dotazníků. A hlavně, rozhovor můžeme vést směrem, který nás zajímá. Dozvíme se 
tak 

mnohem více informací. V rozhovorech jsem se zaměřila na to, jak respondenti sami vnímají 
a ^lerpretují události spojené se změnou školy a jejich vliv na vlastní identitu. 
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Mojí výhodou při sběru dat bylo, že jsem sama neslyšící. Nebyly tedy mezi námi žádné 

komunikační bariéry. Myslím, že i pro respondenty bylo příjemnější, že si s nimi povídal člověk, 

který je na tom podobně jako oni. S větší částí z nich jsme se již znali aspoň od vidění. 

S některými jsme komunikovali ve znakovém jazyce, s jinými mluveným jazykem, většinou 

však převažovala kombinace znaků a odezírání. Forma interview byla polostrukturovaná a 

^dividuálm. Respondentům jsem kladla předem připravené otázky a podněcovala jsem je k 
v°lnému vyprávění o všem, co je k tomu napadne, mnohdy se rozhovor stočil i na zcela jiná 

témata. Držíc se výzkumných otázek uvedených v úvodu jsem se postupně s přibývajícími 
r°zhovory začala orientovat na určité oblasti a okruh témat se zužoval. Nekladla jsem tedy všem 
stejné otázky. Mohu říci, že každý rozhovor probíhal úplně jinak. Respondenti hodně mluvili o 
tom, co sami vnímali jako důležité. 

Uvědomuji si možná omezení výzkumu, která spočívají v subjektivitě sebraných dat -

Jedná se o pohled a interpretace respondentů. Respondenti také mohli něco zatajit, uvést chybné 

údaje ve snaze „ukázat se v lepším světle". Je tedy třeba počítat s možným zkreslením, které 
nelze ověřit. Budu si však všímat netypických reakcí na určité otázky, které jsou rovněž 

důležitým zdrojem informací v kvalitativním výzkumu. Další omezení, které je omezením spíše 

Pr° Čtenáře, spočívá v úmyslném neuvádění citlivých údajů o respondentech. Komunita 

Slyšících je totiž malá a v daném věkovém rozmezí nezměnilo školu zase tolik jedinců. Není 
tgdy obtížné identifikovat, o koho se jedná. Údaje, ze kterých by bylo možné získat více 

°sobních informací o respondentech, proto záměrně neuvádím Při interpretaci jednotlivých 

^Povědí však na tyto údaje beru ohled. 

f. téhož důvodu neuvádím u respondentů přesný věk, kdy změnili školu. Na souvislosti s vývojovými hledisky a 
Ĵich vlivu na adaptaci jsem se v diplomové práci primárně nezaměřovala, i když by zde jistě bylo možné nalézt 

D*J'mavé souvislosti. Překvapilo mě, že několik respondentů, zejména ti starší, si po mém dotazu, v jaké třídě 
n

 est°upili, nemohlo vzpomenout na přesnou dobu přestupu nebo se spletli (např. třída a rok si vzájemně 
^Povídaly, údaje sourozenců se lišily). 

Oblasti, o které jsem se zajímala (v souladu s hlavními výzkumnými otázkami 

kulovanými v úvodu): 

^OŽÍVÁNÍ 

VE ŠKOLE: Jak se respondenti cítili v první a v druhé škole, ve které škole se 

Slíbilo víc a proč. ^STAVENÍ 

VE TRIDE: Jaké bylo jejich postavení ve třídním kolektivu v obou školách? Co 
i)ít[ vadilo? Setkali se s projevy šikany? 

^ Ě N A ŠKOLY: Proč změnili školu, čí to bylo přání? Těšili se do nové školy? Jaké byly 

^á tky na nové škole a jak rychle si zvykli? 
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IDENTITA: V jaké skupině lidí se cítí nejlépe? Jaký na to měla vliv změna školy? Jaký mají 
Postoj ke své sluchové vadě, chtěli by být slyšící? 

Všechna sdělení respondentů jsem si zapisovala na papír a pak jsem je přepsala do 

Wordu. Tímto způsobem ze záznamů sdělení vznikl rozsáhlý materiál, který jsem dále 

zpracovávala pomocí metody obsahové analýzy. 

3,1 -1. Obsahová analýza 

Informace z jednotlivých rozhovorů byly hodně rozsáhlé a dotýkaly se různých témat, 

která měla ke čtyřem hlavním oblastem mého zájmu více nebo méně blízko. Určitým způsobem 

spolu však všechny informace souvisely a vzájemně se překrývaly. Bylo potřeba oddělit pro tuto 
Prác i podstatné informace od méně důležitých. Zvolila jsem si metodu obsahové analýzy, jejíž 

Pomocí dospíváme k interpretaci a porozumění textu. Při obsahové analýze se vychází z textu, 

^erý je kvalitativní povahy. Ten lze pomocí určitého systému kategorií nahlížet kvantitativně, 

^méně v okamžiku, kdy přistupujeme k jeho interpretaci, jde opět o krok kvalitativní analýzy 
(Maňák, Švec, Švec, 2005). 

„Smyslem obsahové analýzy není jen formální deskripce podstatných znaků obsahu, 

tybrž i odhalení pozadí a tendencí, které za určitými sděleními stojí." (Nakonečný, 1970, s. 
367). 

Nejprve je potřeba účelně sestavit systém kategorií, podle kterých se budou třídit údaje. 
Systém kategorií musí vycházet přímo z textu, který se analyzuje a kategorie mohou být 
UsPořádány do hierarchického systému. 

Nejdůležitější pro práci byl výběr a uspořádání jednotlivých kategorií. Zvolila jsem si tři 

^tegorie, které jsem pojmenovala POCITY, ZMĚNA a IDENTITA. Obsah všech kategorií bude 

Sházet ze zaznamenaných výpovědí respondentů, které vyplývají z jejich vlastní zkušenosti, 

formace z písemných záznamů sdělení budu třídit podle témat, podle toho, jak se text bude 

°bsahově dotýkat daných kategorií. Z textů vytáhnu ty informace, které byly pro respondenty 

^Znamné nebo se opakovaly. Vzájemné prolínání kategorií se nevylučuje. Jedna a tatáž 

formace, která je důležitá např. pro pochopem souvislostí, se může objevit ve více kategoriích, 

^ t e g o n e : 

^ Ě N A - Kategorie o tom, jak respondenti prožívali změnu školy, co bylo pro ně na změně 
Náročnější a jak dlouho si zvykali na nové škole. 
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POCITY - Tato kategorie se zaměřuje na údaje, jak se respondenti cítili ve školách, které 

navštěvovali. Zajímají mě tyto oblasti: srovnání obou škol, jak vnímali třídní klima a vzájemné 

vztahy, jak se k nim ostatní chovali a zažili-li šikanu. 

IDENTITA - Kategorie, která se zabývá souvislostmi mezi vnímáním vlastní identity a 

Působením prostředí školy na její vývoj. S identitou a sebepojetím úzce souvisí postoj ke své 

duchové vadě, kterého si také budu všímat. 

Zatímco v prvních dvou kategoriích se bude jednat hlavně o vzpomínky respondentů na 

školní léta, třetí kategorie se dotýká současnosti. Jejím tématem bude zejména oblast vlastní, 

duálně vnímané, identity. 

Při přepisu všech rozhovorů se mi stále „vynořovalo" téma komunikace. Předpokládám, 
že se bude prolínat všemi kategoriemi. Významné údaje týkající se komunikace, které do žádné 
2 tří kategorií nebudou obsahově zapadat, popíšu v samostatné kapitole. 

3-1 2. Vzorek 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 23 respondentů ve věku od 16 do 60 let. Všichni mají 

sluchové postižení a zkušenost s běžnou školou i školou pro sluchově postižené. Pět respondentů 

^vyhovuje zcela podmínkám výzkumu: čtyři z nich odpověděli na otázky e-mailem75 a pátý 

Ochodil na základní školu pro sluchově postižené - nastoupil až na střední školu pro SP76. Od 

těchto respondentů jsem do souboru dat zařadila jen některé, vhodné údaje77. 

Vzorek výzkumu je tedy tvořen 23 respondenty, z toho 12 muži a 11 ženami. Ve vzorku 
Js°u tři sourozenecké páry. Další dva respondenti mají neslyšícího sourozence. Jen jeden 
resPondent má neslyšící rodiče. Všichni mají závažné postižení sluchu. Dokazuje to skutečnost, 
že navštěvovali školu pro sluchově postižené. Dva mají kochleární implantát, z toho jeden ho 

již během základní školní docházky. Respondenti pochází z Čech i z Moravy. Chodili do 
pěti různých škol pro sluchově postižené, z čehož vyplývá, že většina z nich chodila do stejných 

Z důvodu rizika snadné identifikace jednotlivých respondentů tyto školy nebudu jmenovat. 

75 

s f- Časových nebo jiných důvodů nedošlo k osobnímu setkání, avšak z jejich strany byl zájem o podělení se se 
¿ » i zkušenostmi aspoň touto formou. Opět se mi potvrdilo, jak je pro podobný výzkum důležité zvolit formu 
J^ního kontaktu a rozhovoru s respondenty se sluchovým postižením. E-mailové odpovědi poskytly skutečně 
/ r a z n ě méně informací. Některé odpovědi byly do té míry ambivalentní nebo nesprávně formulované, že nebylo 

°žné s nimi dále pracovat. Přesto mají některé údaje z e-mailových odpovědí svoji hodnotu a proto jsem tyto 
7t °d«otné" údaje zahrnula do obsahové analýzy a pracovala s nimi dále. 

Tent0 respondent však měl zkušenost se změnou školy jako takové - přestoupil na druhý stupeň do jiné školy. Své 
¿plnosti dokázal velmi dobře popsat a interpretovat, proto mají svoji informační hodnotu. V tabulce jsem u tohoto 

0věka úmyslně zkreslila údaj a uvádím, že změnil školu na 2. stupni. Je to z identifikačních důvodů, navíc tato 
?7 ̂ n o s t nemá vliv na interpretaci dat. 

NaPř. jsem vyloučila nesrozumitelně formulované odpovědi v e-mailu. 

- 80-



Jedná se převážně o školy s orálním programem.78 Celkem 11 respondentů přešlo z běžné školy 
do školy pro sluchově postižené. 8 respondentů odešlo ze školy pro SP do běžné školy. 4 

respondenti přestoupili ze školy pro SP do běžné školy, ale později se zase vrátili do stejné nebo 

do jiné školy pro SP. Dva z nich ještě změnili běžnou školu na začátku 2. stupně. Jim dva 

respondenti také v souvislosti s přechodem na druhý stupeň přestoupili z jedné běžné školy do 

druhé. Do běžné školy se po docházce do školy pro SP nevrátil nikdo z mých respondentů.79 

Sedm přestupů mezi běžnou školou a školou pro SP se odehrálo na prvním stupni, třináct 

Přestupů se týká druhého stupně a sedm respondentů změnilo školu v souvislosti s přechodem 
21. stupně na 2. stupeň. 

MLADSI Z běžné školy do školy pro SP Ze školy pro SP do běžné školy 

zeny Doba přestupu Doba přestupu 

Z16 1. stupeň 

Z17 2. stupeň 1. stupeň 

Z20 2. stupeň 

Ž22 2. stupeň 

Ž24 2. stupeň 

Ž25 2. stupeň 

Ž27 Přechod z 1. na 2. stupeň 

Z27 2. stupeň 

Ž29 2. stupeň 

muži 

M17 Přechod z 1. na 2. stupeň 

M17 2. stupeň 

M25 Přechod z 1. na 2. stupeň 

M18 2. stupeň 1. stupeň 

M20 2. stupeň 1. stupeň 

M24 1. stupeň 

M29 1. stupeň 

78 
°becně dětí, které přichází z běžné školy do školy pro SP a naopak, v našich podmínkách není moc. Na školách 

l°tální nebo bilingvální metodou komunikace najdeme těchto dětí minimum. Těžko by se učily nový způsob 
°iiunikace, zatímco na „orálních" školách rozdíl od běžné školy není tak velký. Pracovnice SPC jedné české školy 

Pr° SP mi řekla, že ve své péči neměla dítě, které by takto změnilo školu. Na této škole jsou i třídy pro děti s vadami 
které mohou navštěvovat i nedoslýchavé děti. Ty bývají jakýmsi „mezistupněm" mezi běžnou školou a tamní 

, al°u p r o sp. Takže děti z integrace i šikovné děti ze tříd pro SP bývají zařazovány a přeřazovány v rámci 
%°gopedických" tříd. 

Neznamená to, že by nikdo tuto zkušenost neměl. Znám lidi, kteří do školy pro SP přišli později a po nějaké době 
a s e odešli do běžné školy. Nepodařilo se mi je však zkontaktovat. Obecně kontaktovat lidi, kteří v současnosti 

Jett)ají kontakty s jinými sluchově postiženými, je poměrně obtížné a proto mezi respondenty nikdo takový není. 
J^en muž dlouho neměl žádný kontakt s neslyšícími, dokud náhodou nepotkal bývalého spolužáka ze základní 
Sl °'y a opět se s ním spřátelil. Většina lidí, kteří chodili do školy pro SP, udržuje aspoň minimální kontakty s jinými 

chově postiženými. 
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STARŠÍ Z běžné školy do školy pro SP Ze školy pro SP do běžné školy 

ženy Doba přestupu Doba přestupu 

Z49 Přechod z 1. na 2. stupeň 

Z60 Přechod z 1. na 2. stupeň 

muži 

M48 1. stupeň 

M56 2. stupeň 

M58 2. stupeň Přechod z 1. na 2. stupeň 

M59 2. stupeň 

M60 Přechod z 1. na 2. stupeň 

poznámka: Údaje o době přestupu v tabulkách jsou jen „hrubé" z důvodu ochrany před identifikací jednotlivých 
respondentů (komunita neslyšících je malá a lidé se mezi sebou znají...). 

Respondenty lze rozdělit do skupin podle několika kritérií. Nejvýraznějším kritériem je 
v Případě mého výzkumu věk. Sedm respondentů je ve věku od 48 do 60 let a 16 respondentů je 
Ve věku od 16 do 30 let. Zatímco téměř všichni respondenti ve věku do 30 let byli integrováni až 

Po roce 1989, starší respondenti chodili do základní školy v zcela jiné době co se politického 
režimu, vzdělávacích metod, přístupu k integraci i technického pokroku (kvalita a dostupnost 

Ruchadel) týče. Pravděpodobně i jejich zkušenosti budou odlišné. Z tohoto důvodu rozdělím 
respondenty do dvou skupin na STARŠÍ a MLADŠÍ. 

STARŠÍ respondenti přestoupili většinou ze školy pro sluchově postižené do běžné školy, a to 
2 toho důvodu, že na dané škole pro sluchově postižené byl jen první stupeň. Na konci 5. třídy se 
r°zhodovalo, jestli bude daný žák přeřazen do jiné školy pro sluchově postižené nebo nastoupí 
mezi slyšící v místě bydliště. Ze sedmi respondentů mají dva maturitu, čtyři výuční list a jeden 

^dokončil učiliště. Je zajímavé, že kromě jednoho maturanta všichni z nich nastoupili na 
školy/Učiiiště pro slyšící. Mohlo to být způsobeno např. malou nabídkou oborů na učilištích pro 

duchově postižené, lepší dopravní dostupností z místa bydliště nebo přáním rodičů pokračovat 
Ve vzdělávání mezi slyšícími. 

^ L a d Š Í respondenti by se dali rozdělit do dvou přibližně stejně velkých skupin. Devět z nich 
absolvovalo 1. stupeň na běžné škole a na začátek 2. stupně nebo později přestoupili do školy 
p r° sluchově postižené. Čtyři respondenti přestoupili do školy pro SP až v 8.-9. třídě. Sedm lidí 

Postoupilo ze školy pro SP do běžné školy. Jen jeden z nich byl integrován až na 2. stupni. 

Olšina mladších respondentů má maturitu nebo v současnosti studují maturitní obor. Jen dva 

*nich, kteří přestoupili na 1. stupni ze školy pro SP do běžné školy, mají jen výuční list. Vysoký 
p°Čet maturantů je možná překvapující a vede k domněnkám, zda je vzorek vyvážený. Lze to 
vSak vysvětlit. U těžce sluchově postižených je důležitým předpokladem pro zařazení do 
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integrace inteligence. Předpokládám tedy, že u vzorku integrovaných neslyšících dětí bude 
výrazně vyšší inteligence než u srovnatelného vzorku populace. Dalším faktorem je to, že děti, 

které přichází z integrace, mohou mít lepší znalosti než jejich vrstevníci ve škole pro SP 
s menšími požadavky. Tyto děti se pak bez problémů dostávají na střední školy pro sluchově 

Oft 

Postižené, které se potýkají se stále větším nedostatkem studentů . I v mém vzorku navštěvovala 
nebo navštěvuje naprostá většina maturantů střední školu pro sluchově postižené. Jen jeden 

respondent maturoval se slyšícími. Svědčí to o tom, že střední školy pro sluchově postižené jsou 

Pro tyto žáky zřejmě atraktivnější a asi i snáze dostupné než běžné střední školy. U učiliště to 
vŠak již neplatí. Jediní dva absolventi učiliště z mladších respondentů navštěvovali učební obor 
Se slyšícími.81 

Po rozdělení podle věku bychom mohli sledovat rozdíly podle POŘADÍ ŠKOL, 

Přestoupili-li respondenti zběžné školy do školy pro SP nebo naopak. Dalším faktorem by 

mohly být odlišné zkušenosti mezi POHLAVÍMI. Zajímavé souvislosti by se možná daly nalézt i 

Při sledování rozdílů DOBY PŘESTUPU, tedy zda respondenti přestoupili na 1. stupni nebo na 

stupni. 

V souvislosti s analýzou jednotlivých kategorií POCITY, ZMĚNA, IDENTITA tedy 
budu sledovat i vliv těchto faktorů: VĚK, POŘADÍ ŠKOL, POHLAVÍ, DOBA PŘESTUPU. 

Skladní údaje o respondentech 

Než začnu analyzovat jednotlivé kategorie, ráda bych v této kapitole stručně popsala, 
2 jakých důvodů respondenti změnili školu a kdo měl na tomto rozhodnutí největší vliv. 
přestup z běžné školy do školy pro SP proběhl u téměř všech respondentů až na 2. stupni, 

eventuelně jako přechod z 1. na 2. stupeň. Jen jeden respondent přestoupil z důvodu ohluchnutí 

JÍŽ na 1. stupni. 

Ze školy pro SP do běžné školy všechny děti kromě dvou přestoupily již na 1. stupni 
nebo v jednom případě na začátku 2. stupně. U STARŠÍCH šlo hlavně o přechod z 1. na 2. 
stupeň 

Rozdíly mezi odlišnou dobu přestupů z obou typů škol vycházejí z toho, že pokud je dítě 
0(1 1. třídy integrováno do běžné školy, většinou zde absolvuje celý 1. stupeň. Chodí-li dítě do 

pro SP, uvažuje se o integraci téměř vždy již na 1. stupni, protože je zde větší 

í, souvisí to s rozšiřující se nabídkou maturitních oborů a snižujícím se počtem žáků ve školách pro SP. 
Podobné je to i u „neintegrovaných" absolventů „orálních" ZS pro SP. Ti dávají přednost maturitním oborům na 

*°'ách pro sluchově postižené a nematuritním oborům se slyšícími. 
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Pravděpodobnost, že si dítě na nové škole zvykne. Integrace až na 2. stupni bývá z hlediska 
adaptace na novou školu náročnější. 

proč dítě nastoupilo nebo přestoupilo do běžné školy? 

• Škola pro SP odmítla dítě přijmout kvůli velké sluchové vadě (3 MLADŠÍ). Dříve se při 

Pojímání do škol pro SP pohlíželo na velikost sluchové vady. Vedení školy a lékaři kvůli příliš 
Velké sluchové ztrátě nemuseli souhlasit s zařazením do školy/třídy „pro nedoslýchavé", která 

byla jako jediná bez redukovaných osnov a kladl se v ní důraz na rozvíjení mluvené řeči. Dítě 

mělo nastoupit do školy/třídy s redukovanými osnovami, ale rodiče s tím nesouhlasili a proto 

zařídili, aby dítě mohlo chodit do běžné školy. Všechny z těchto dětí zde patřily k nejlepším ve 

třídě! Přesto však později přestoupily do školy pro SP, která je předtím odmítla. 

• Rodiče nebyli spokojení s úrovní školy pro SP, kam dítě docházelo (4 MLADŠÍ). Měli 

Pocit, že dítě se tam moc nenaučí, že „má na víc". K integraci se rozhodli po důkladném 
2važování a informování se u odborníků. Vždy nalezli někoho, kdo integraci doporučil, přestože 
stanovisko školy pro SP bylo někdy odlišné. Tito rodiče se rozhodli, že to zkusí, a snažili se 

dítěti zajistit co nejlepší podmínky. 

• Dítě bylo na internátě a rodiče si přáli, aby mohlo být doma (3 MLADŠÍ). Ne vždy 
šltola pro SP přestup doporučila. Jedni rodiče se rozhodli na základě doporučení foniatra, podle 

Jehož názoru dítě dobře mluvilo a odezíralo a jeho sluchová vada nebyla tak velká, že by 

legraci nezvládlo. Jiná rodina se v 1. třídě rozhodla pro operaci kochleárního implantátu, od níž 

si slibovala možnost integrace. Další rok dítě přeřadili do školy v místě bydliště, kde bylo až do 
5- třídy. Protože už to pak nezvládalo, přestoupilo nakonec do jiné školy pro SP než kde bylo 

Předtím. Rodiče třetího dítěte se pro integraci rozhodli, přestože ji škola pro SP moc 

^doporučovala. 

• Dítě na začátku školní docházky slyšelo (2 MLADŠÍ, 1 STARŠÍ). Ohluchlo až později, 
c°ž také vedlo k přestupu do školy pro SP. 

• Škola pro SP měla jen první stupeň a odborníci doporučili běžnou školu (4 STARŠÍ). 
r«to se ve všech případech týká starších respondentů. Hlavní slovo při rozhodování měli 

^městnanci školy - třídní učitel ve spolupráci s lékařem-foniatrem Pro zajímavost, jen první 
stuPeň se ve školách pro SP neosvědčil, v současnosti mají všechny školy i druhý stupeň. K 
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přeřazení do běžné školy v tak náročném období, kterým přechod na 2. stupeň bezesporu je, 

v současnosti téměř nedochází. 

• Přestup do běžné školy byl přípravou na učební obor se slyšícími (1 STARŠÍ). Žák 

(STARŠÍ) přestoupil do běžné školy dva roky před ukončením základní školní docházky na 

doporučení třídního učitele. Cílem bylo, aby si zlepšil řeč a zvykl na prostředí mezi slyšícími, a 

tak se připravil na pozdější učňovská léta mezi slyšícími. 

• Rozhodlo se, že dítě nastoupí do 1. třídy mezi slyšící (4 MLADŠÍ, 1 STARŠÍ). U dvou 

MLADŠÍCH respondentů byli rodiče informovaní o tom, že by dítě mělo být zařazeno do školy 

Pro SP, avšak rodiče se rozhodli, že zkusí integraci (v jednom případě proto, aby dítě nemuselo 

na internát, u druhého aby nemuselo dojíždět z vesnice do města). U STARŠÍHO respondenta 

nebyla sluchová vada tak velká, takže lékaři doporučili, aby nastoupil na malotřídku ve vesnici, 

kde rodina bydlela. U dvou MLADŠÍCH respondentů, kteří chodili na 1. stupeň mezi slyšící a 

Pak především z prospěchových důvodů přestoupili, mi chybí další informace (rozhovor u nich 

Proběhl e-mailem). Nevím tedy, kdo o jejich zařazení rozhodl. 

proč dítě nastoupilo nebo přestoupilo do školy pro sluchově postižené? 

(Vzhledem k tomu, že čtyři děti se do školy pro SP vrátily, bude zde víc odpovědí) 

• Dítě ohluchlo nebo se jeho sluch výrazně zhoršil (2 MLADŠÍ, 1 STARŠÍ). Tyto děti ještě 

nějakou dobu navštěvovaly běžnou školu, avšak výuku mohly vnímat čím dál hůř. Učitelé 

neměl i čas se jim dostatečně věnovat a proto navrhli změnu školy. Lékaři-foniatři s tím souhlasili 
a informovali rodiče o škole pro SP. Tito rodiče vlastně neměli jinou volbu. Jeden MLADŠÍ 
respondent se rozhodl sám, že 9. ročník stráví na škole pro SP, protože jeho dosavadní třída se 

ntéla rozdělit a to by mu nevyhovovalo. O učení již moc nešlo, 9. třída byla spíš opakovači. Také 

Ví zvědavý, jak to vypadá mezi sluchově postiženými. 

• Dítě nastoupilo do 1. třídy školy pro SP z důvodu závažného sluchového postižení (7 

^LADŠÍCH, 5 STARŠÍCH). Větší část z nich do školy pro sluchově postižené přešla 

"automaticky" ze školky pro SP, která však ne vždy byla součástí komplexu škol. V několika 

Pfrpadech (u MLADŠÍCH) dítě chodilo do jiné školky pro SP a školu zvolili rodiče proto, že na 

^ nebyly redukované osnovy. Ne vždy však souhlasili s jejími komunikačními a vzdělávacími 

Metodami (např. že se na škole nepoužívá nebo používá znakový jazyk, že výuka není 

- 85-



kvalitní...), což mohlo být mezi důvody pozdějšího přestupu. Jiní MLADŠÍ i STARŠÍ 

respondenti do školy pro SP nastoupili na základě doporučení lékařů, zejména foniatrů. 

• Přestup se konal v souvislosti s přechodem z 1. na 2. stupeň (6 MLADŠÍCH, 2 

STARŠÍ). Přechod z 1. stupně na 2. stupeň je velká změna, protože 2. stupeň bývá pro 

integrované dítě z důvodu častého střídání učitelů a nových předmětů mnohem náročnější. 

Někteří z respondentů ukončili 1. stupeň na běžné škole a 2. stupeň už začali na škole pro SP. 

Ostatní nastoupili na 2. stupeň ve své původní škole (nebo v jiné škole mezi slyšícími - 2 

respondenti), ale během roku nebo nejpozději začátkem dalšího roku již přestoupili do školy pro 
SP. U tří MLADŠÍCH a dvou STARŠÍCH respondentů byl hlavním důvodem přestupu špatný 

Prospěch (samozřejmě za něj mohl především sluchový handicap, ne inteligence). U jednoho 

MLADŠÍHO respondenta bylo důvodem přestupu přání rodičů (kteří si zřejmě uvědomovali, že 

^ to pro dítě už bylo hodně komunikačně obtížné, přestože jeho prospěch byl výborný). Dva 

MLADŠÍ respondenti změnili školu na vlastní přání, na 2. stupni již začali mít problémy. Jeden 
2 nich již se školou pro SP měl zkušenost. Druhý přišel nejprve koncem školního roku na měsíc 

^ zkoušku a protože se mu ve škole líbilo, v příštím školním roce sem nastoupil. 

• Žák nastoupil koncem 2. stupně z důvodu zájmu o střední školu pro SP (3 MLADŠÍ). 

Všichni tři respondenti vážně uvažovali o studiu na střední škole pro sluchově postižené a 

využili možnosti přestoupit již do základní školy, která byla součástí zvolené střední školy. Dva 

respondenty k tomuto rozhodnutí přemluvili rodiče. Třetí, který již na začátku 1. stupně chodil 

školy pro SP, se rozhodl sám. Ke změně u všech tří přispělo i to, že na předchozí škole nebyli 
s něčím spokojení. 

Z výsledků vyplývá, že u MLADŠÍCH respondentů měli na volbu školy vliv zejména 

rodiče a u STARŠÍCH učitelé a lékaři.82 Na rozhodnutí rodičů o integraci měly vliv nepříznivé 

"Vnější" podmínky (např. internát, škola pro SP nechtěla dítě přijmout, rodiče nebyli spokojení 
Se školou pro SP...). Přestup zběžné školy do školy pro SP byl způsoben častěji „vnitřními" 

Podmínkami - dítě už nezvládalo výuku na běžné škole, nestačilo při komunikaci, necítilo se 
d°bře. Zatímco STARŠÍ respondenti neměli možnost rozhodnutí o změně školy ovlivnit, u 

MLADŠÍCH mělo zejména na druhém stupni jejich vlastní přání již větší podíl na rozhodování. 

., Nesmíme však zapomenout, že STARŠÍ navštěvovali základní školu v zcela jiné společenské době (50. a 60. 
ta), kdy tehdejší systém rodičům ani neumožňoval podílet se na rozhodování. 

- 86-



3.2. Změna 

V této kapitole popíšu, jak změnu školy popisovali respondenti. Jednotlivé zkušenosti 

rozdělím do podkapitol podle pořadí škol (Z INTEGRACE DO ŠKOLY PRO SP, ZE ŠKOLY 

PRO SP DO INTEGRACE) a podle věku respondentů (MLADŠÍ, STARŠÍ). 

3.2.1. ZE ŠKOLY PRO SP DO INTEGRACE 

MLADŠÍ (7 respondentů) 

Většina respondentů vnímala přestup jako velkou změnu. Na nové škole si zvykali 

nejčastěji půl roku až rok. 

^29: První dny to byl šok, strašně rychle mluvili. První dny jsem se strašně bál. Asi půl roku trvalo, než jsem se ve 
^ole zadaptoval, než jsem si zvyknul. Bylo to úplně jiné než předtím. 
M20: Na začátku to bylo moc těžké, i když slyšící děti byly hodné a bylo jim jedno, že jsem neslyšící. Ano, byl 
jsem trochu smutný, ..., začátek byl tvrdý... Říkám si, musím počkat, pak to bude dobré. 
Ml8: Poprvé když jsem tam šel, byl to pro mě docela šok, všemu jsem se divil. Nikoho jsem tam neznal, ale všichni 
Mi sympatický. Na začátku jsem byl ze všeho zmatenej, ale pak jsem si zvyknul. 
M26: Poprvé jsem se bál. Na nové škole jsem si zvyknul asi za rok, byl to takový pomalejší rozjezd. No zvyknul? 
Stejně mi nic jinýho nezbývalo. Byl jsem rád, že jsem byl doma s rodiči, s mámou a tátou, to byla výhoda. A se 
školou to bylo takový, že to musím zvládnout. 

Na adaptaci měla také vliv míra spolupráce rodiny se školou. Pokud byli rodiče aktivní a 

Ujistili informování spolužáků i učitelů o problematice neslyšících a o tom, jak s dítětem mají 

komunikovat, mělo to pozitivní vliv na jeho adaptaci. Velkou roli hrála i ochota a osobnost 

třídního učitele. 

^20: První den kdy jsem přišel do nové školy, to bylo v pondělí. Mají tam takový zvyk, že si vždycky v pondělí 
p°vídají, co dělají o víkendu. Učitelka mě představila a děti se mě vyptávaly. Já jsem jim nerozuměl, ale máma tam 
tyla se mnou a tlumočila mi. Paní učitelka vybrala jednoho kluka a domluvila se s ním, že mi bude pomáhat. Pak 
2 nás byli dobří kamarádi, on mě například představil jiným učitelům nebo dětem, upozornil mě, když mě někdo 
voIal... 
^18: Učitelka byla starší, byla moc hodná, ve 3. třídě přišla nová mladá, taky byla moc hodná, v 5. třídě jsem měl 
jNnou učitelku jako v 2. třídě. 
^29: Postupně to bylo díky sestře (která byla s ním ve stejné třídě) lepší a lepší. Poznámky jsem si vůbec nepsal, 
d|ktáty jsem taky nepsal. Domluvili se s učitelkami (rodiče), že budu mít individuální výuku. 
^26: Byla tam dobrá učitelka, ale úplně poprvý jsem měl jinou učitelku první rok, do 4. třídy jsem měl jinou a pak 
^e jinou, pak od 5. do 9. třídy jsem měl dobrou učitelku. 

Všichni respondenti uváděli, že největší změna spočívala v odlišné komunikaci, v tom, že 
^ ně při komunikaci již nebyl brán takový ohled. Jako problematičtější vnímali i svou 

Normovanost o dění ve třídě. 

^20: Učitelce jsem rozuměl dobře, ale rozumět dětem bylo pro mě těžké, musel jsem se na ně koukat. Pak se to 
I^kteří naučili, jak mají na mě mluvit, a někteří ne. Na začátku se všichni snažili, ale pak už je to nebavilo. 
^29: Strašně rychle mluvili, já mluvil úplně jinak než oni. Postupně jsem si zvykal. Bylo to hodně náročný na oči, 
to odezírání. Třídní učitelka, to bylo většinou dobrý, ale i učitelé mluvili nejdřív pomalu a pak zase rychle jak byli 
?vyklí, nebrali na mě ohled. 
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Učení bylo pro respondenty náročnější než ve škole pro SP, většinou si stím však 

dokázali poradit a v popisování změny to nevnímali jako nejdůležitější faktor. 

Ž17 : Vím, že na začátku jsem se musela hodně učit, o prázdninách jsem měla doučování angličtiny. 
Ml7: Ve slyšící škole se učilo dost rychle a skoro sem to nestíhal. Myslel jsem, že to učení bude horší, ale dalo se to 
nějak zvládnout. Nejtěžší mezi slyšícími bylo, abych to všechno stíhal v učení. 

Je zajímavé, že předchozí internátní pobyt měl na adaptaci spíš negativní vliv. 

»Internátní" respondenti popisovali, že na internátu měli dobré kamarády, se kterými byli 
v kontaktu prakticky neustále celý týden. Tyto intenzivní kamarádské vazby se přestupem na 

běžnou školu zpřetrhaly a nepodařilo se je, byť v menší míře, nahradit. 

M29: Přestoupil jsem v září, bylo mi hodně smutno po kamarádech. Brečel jsem, protože se mi stýskalo po internátu 
a kamarádech. 
^26: Na intru jsem měl lepší kamarády, byli jsme spolu pořád. Mezi slyšícíma nebyla taková možnost se sblížit. 

Respondenti, jejichž sourozenec nebo spolužák také odešel do integrace (i když na jinou 

&olu) neměli na kamarády v původní škole takovou vazbu. Tolik se jim nestýskalo, protože 
věděli, že jejich sourozenec nebo nejlepší kamarád tam taky už není. Případně snimi byli 

v kontaktu dál. 

Vůbec jsem nebyl smutný, že jsem odešel z N ŠKOLY83, kamarádi z N ŠKOLY mi zůstali díky starší sestře, 
která tam také chodila. Ona si brala kamarády domů, takže jsem se občas vídal se známými dětmi z N ŠKOLY. 
^17: Netěšila jsem se mezi slyšící, ale do N ŠKOLY jsem se nechtěla vrátit, protože tam nebyl HONZA84 

(kamarád[ který také odešel do integrace-pozn. K.K.), mezi ostatní děti jsem se nechtěla vrátit, nudila bych se tam 
s nima. 

Moji staří známí nej kámoši z N ŠKOLY tam zůstali, takže se mi stýskalo. 
pokud děti na předchozí škole znakovaly (při výuce nebo jen se spolužáky o přestávkách), po přestupu už ve škole 
vůbec znakový jazyk nepoužívaly a většinu znaků zapomněly. Pokud byli respondenti již předtím zvyklí znakovat 
d°nia s rodiči nebo sourozenci, tak se sourozenci většinou znakovali dál. S rodiči však znakovat často přestali. 
^20: V 1. třídě jsem trochu znakoval, pak jsem přestoupil mezi slyšící v pololetí, pak jsem znakovat zapomněl 
úPlně. 
^18: Ale docela jsem zapomněl ukazovat.... Když jsem chodil se slyšícími, přestal jsem ukazovat, i s mámou jsem 
žaČal sám od sebe mluvit, ale jen s neslyšící sestrou jsem ukazoval dál. 

Na začátku se v novém prostředí cítili nejisté a báli se. Postupně se bát přestali, ale stále 
Se chovali jinak než na škole pro SP. 

{^18: Nejdřív jsem se bál a byl jsem hodnej, když jsem se otrkal, začal jsem také zlobit. 
^29: První dny jsem se strašně bál. 

Termínem N ŠKOLA nahrazuji z důvodu zachování anonymity jméno školy pro SP, pokud ho respondent v textu 
Uyedl. Zatímco školu pro SP respondenti nazývali běžně jejím jménem (jménem města nebo ulice, pokud v daném 
^Čstě bylo škol pro SP více), běžnou školu nikdy jménem nenazývali, hovořili o ní většinou jako o „škole se 
s'yšícíma" nebo o „škole u nás". Často říkali „mezi slyšícíma", „mezi neslyšícíma" - mysleli tím „ve škole pro 
^Šící«, „ve škole pro neslyšící". 

Toto jméno i všechna další jména, která ve sděleních respondentů uvádím, jsou změněna. Jména se ve výpovědích 
^oc nevyskytují - respondenti je uváděli jen, pokud jsem dané osoby také znala. 
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STARŠÍ (5 respondentů) 

Pro všechny STARŠÍ respondenty byl přestup ze školy pro SP do běžné školy velmi 

náročný. Jelikož důvod přestupu byl u všech až na jednoho stejný, byly i jejich zkušenosti 

podobné. Ženy si zvykaly déle a hůř než muži, změnu prožívaly více emocionálně a často 

Plakaly. Obě si na nové škole zvykaly rok, u mužů to bylo kratší dobu. Jeden z mužů však hned 

Po roce přešel na jinou školu pro SP. Pro adaptaci byl výhodou pobyt „na zkoušku" na konci 

školního roku. Změnu vnímal jako méně náročnou respondent, který byl v běžné škole až od 8. 

třídy ještě s jedním neslyšícím kamarádem. 

Ž60: Bála jsem se jít do slyšící školy. Stýskalo se mi po N ŠKOLE, plakala jsem, za rok jsem si zvykla... Na 
začátku jsem se styděla. 
^60: Než jsem si zvyknul - šel jsem tam „na zkoušku" na konci 5. tř. v N ŠKOLE v dubnu, pak byly prázdniny. 
Během těch tří měsíců jsem tu školu poznal, takže 1. září to už bylo celkem normální, už mi to nepřišlo, pak to 
!>chle uteklo a byly Vánoce... 
^49: Ten přechod byl těžký, bylo to něco nového, trvalo mně než jsem si na to zvykla. Trvalo mi asi rok, než jsem 
s" ve škole zvykla. Přišla jsem domů a brečela jsem, bála jsem se, že to nezvládnu. 

Jako výhodu vnímali, když byla běžná škola ve vesnici, kde bydleli, a navštěvovali ji 

jejich kamarádi ze sousedství i sourozenci. 

Ž60: Naštěstí jsem ty děti už znala, škola byla u nás v horách, kde jsem měla kamarádky. Jsem z početné rodiny a 
stejné školy chodili i moji sourozenci. 

M58: Bydleli jsme na venkově, je to taková malá osada. Byla tam i malá škola, bylo nás tam asi 30 spolužáků. 
Kamarádil jsem tam s klukama, rozuměli jsme si. 

Všichni respondenti shodně uvedli, že zatímco předtím uměli aspoň trochu znakovat, 
v běžné škole znakovat zapomněli. Dva z respondentů přitom měli sluchově postiženého 

sourozence. 

^49: Já když jsem chodila do N ŠKOLY, trochu jsem uměla ukazovat, pak jsem šla do normální školy a zapomínala 
Jsem, znala jsem už jen pár znaků. 
^60: Těch pár znaků z N ŠKOLY jsem brzy zapomněl. Já jsem už pak neměl možnost se naučit ZJ, ale ti spolužáci, 
Co přestoupili do N ŠKOLY, ti ano. 

Učivo na běžné škole bylo náročnější než na škole pro SP, všichni respondenti se zhoršili 
v prospěchu. 

?49: Měla jsem horší známky, ale nepropadla jsem. Rodiče mi s učením hodně pomáhali. 
Nejhorší byl pro mě diktát. 

Většina respondentů si musela zvykat na slyšení se sluchadlem, které na škole pro SP 
buď vůbec neměli nebo ho moc nepotřebovali (rozuměli učitelům, kteří na ně brali ohled, i bez 

Na běžné škole bylo pro ně používání sluchadla již nezbytností. Za sluchadlo se styděli, 

Snosili ho rádi. 

^60: Když jsem šel z N ŠKOLY do normální školy domů, dostal jsem sluchátka. Předtím jsem žádné neměl, 
^ejdříve to bylo krabičkové sluchadlo pouze na levém uchu, styděl jsem se za to a nechtěl jsem ho nosit. 
^58: Mě jsem krabičková sluchadla, ale nechtěl jsem je nosit, protože to bylo nepříjemné. Ve slyšící škole jsem byl 
^sto bez sluchadla, odezíral jsem. Sluchadlo jsem odmítal... Při komunikaci se slyšícími jsem nepochopil složitější 
bělení, rozuměl jsem jen jednoduchým pokynům a větám, (tento muž byl po roce přeřazen do jiné školy pro SP) 
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3.2.2. Z INTEGRACE DO ŠKOLY PRO SP 

MLADŠÍ (12)85 

Většina respondentů uváděla, že se trochu báli, ale zároveň je škola pro sluchově 

Postižené lákala. Byli zvědaví, jaké to tam bude. Zvykali si v průměru půl roku. Pro někoho 

nebyla změna moc velká, pro jiné ano. 

Ž27: Půl roku až rok trvalo, než jsem zapadla, pomalu... 
?27: Myslím, že velmi rychle mě přijali mezi sebe, a zapojila jsem se dobře. 
Ž24: První půlrok se mi tam vůbec nelíbilo, protože mi vadilo, že tam děti špatně mluví. V N ŠKOLE mi bylo na 
začátku moc smutno, nemám totiž moc ráda změny, špatně jsem se s tou změnou vyrovnávala. 
Ž29: Nebyla to žádná velká změna. Jsem společenská, už nevím, jak dlouho to trvalo, zvykla jsem si hodně brzo. 
Ž22: Já jsem se bála, ale zároveň mě to lákalo, byla jsem tehdy trochu namyšlená a zvědavá. Mám ráda 
dobrodružství, láká mě. V 8. třídě jsem se tam šla na 1 den podívat, trochu jsem se bála, pobíhaly tam děti a 
lakovaly, byla jsem z toho zmatená, nevěděla jsem. První půlrok jsem tam byla nešťastná, chtěla jsem se vrátit. 
Pak se mi'tam začalo líbit, na škole v přírodě jsem se skamarádila se spolužačkou a ona mi pomohla tam přežít, 
pučila mě, jak se mezi nima chovat. 
2.20: Dnes nelituji, že jsem šla do N ŠKOLY, hned jsem cítila, že tam patřím, že jsem jako oni. 
^26: Asi za 2 měsíce jsem si zvykl, nejtěžší bylo pro mě zvyknout si na internátě. 
Ml6: Těšil jsem se ale zároveň i bál. Zvyknout si nebylo až tak těžké, jelikož učení je pomalé, kolektiv super. Jen 
Ze začátku jako každý nový jsem se snažil zapadnout mezi ně. Což myslím, že mi docela šlo. 

Pro většinu respondentů bylo nejtěžší přizpůsobit se v komunikaci, ale všem se to 

Postupně podařilo (na rozdíl od těch, kteří přestoupili do běžné školy). Na začátku nebyli zvyklí 

komunikovat se sluchově postiženými lidmi. Jejich spolužáci jim nerozuměli. Jim také trvalo, 

než odkoukali znakovku a naučili se rozumět i rozhovoru ostatních spolužáků ve znakovce. 

°becně jim však komunikace ve škole pro SP vyhovovala více. 

Ž27: Nejhorší pro mě byla na začátku komunikace. Pak jsme taky museli povinně nosit FM-systém, já jsem na to 
nebyla zvyklá, vůbec nic jsem stím neslyšela...Pak to máma ve škole domluvila a už jsem ho nemusela 
n°sit...Musela jsem se učit mluvit a číst pomalu. Dříve jsem četla normálně, jak jsem byla zvyklá, ale pak mi 
sPoIužáci nadávali, že nerozumí, že nestačí odezírat... Bylo mi to líto, oni mi nerozuměli, já jim docela jo, ale oni 
mě nebrali.. Určitě v komunikaci jsem se musela přizpůsobit, brát člověka takového jaký je, abych ho získala na 
lvou stranu, nemohla jsem si vybírat... 
^22: Já jsem dlouho nerespektovala jejich pravidla komunikace...Byli tam i spolužáci, kteří měli neslyšící rodiče, 
věděla jsem, že mě pomlouvají, ale nerozuměla jsem jim, neuměla jsem ZJ. 
^26: S neslyšícími jsem se mohl bavit ve znakovce, ta komunikace byla docela pohodová, a se slyšícími se těžko 
j$°iTiunikuje. 
ž20: Když jsem přišla poprvé, byly problémy. Byla jsem totiž zvyklá rychle mluvit, ale pak jsem si zvykla otvírat 
Pusu, aby mi spolužáci rozuměli. 

Dokud se respondenti nepřizpůsobili v komunikaci, zažívali pocity odlišnosti. Zatímco na 

První škole se lišili od všech svojí sluchovou vadou, tady je považovali ostatní spolužáci za „ty 

slyšící". I jim však někdy na začátku připadalo, že jsou jiní než jejich spolužáci a vlastně tam ani 
nepatří. Jim se však hned od začátku na nové škole cítili jako „mezi svými". Na to, abych mohla 

85 Zařazuji sem i ty respondenty, kteří přestoupili nejdříve ze školy pro SP do běžné školy a později se z běžné školy 
VRÁTILI do školy pro SP. Zde v této kapitole uvádím jejich zkušenosti s NÁVRATEM. 
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odhadovat, co mohlo tyto rozdíly způsobit, bych potřebovala od respondentů doplňující 

informace. 

Ž25 : Na začátku to bylo takové - ty seš slyšící, tady nemáš co dělat, běž pryč. 
Ž24: Kultura neslyšících byla pro mě nepochopitelná, připadalo mi, že ti lidi jsou úplně jiní i přemýšlí jinak. 
Ž22: Když jsem přišla do N ŠKOLY, přešla jsem z jednoho extrému do druhého, měla jsem pocit, že nikam 
nepatřím. 
Z20: Hned jsem cítila, že tam patřím, že jsem jako oni. 
229: Porovnávala jsem slyšící a neslyšící, nebyla jsem překvapená z rozdílů, ale bylo to prostě jiné. 
Ž27: Mně to mezi slyšícími až zase tak nepřipadalo, že bych byla jiná. Když jsem přestoupila do N ŠKOLY, byli 
tem jiní lidé a musela jsem se přizpůsobit. Došlo mi, že já jsem vlastně jako oni, ale chovám se tam jinak. Musela 
jsem se přizpůsobit jim a zjistila jsem, že jsme na tom stejně. 
Ž25: Na začátku mě někdy šokovalo chování neslyšících. Bylo vidět, že mě trochu nenávidí, že jsem byla nejlepší. 
Třeba při písemce, když jsme psali, chtěla jsem se podívat, kolik toho má sousedka. Schovala to přede mnou loktem, 
to mě překvapilo. 

Žádný z těchto respondentů, kteří byli do té doby ve škole se slyšícími, neměl zkušenosti 
se znakovým jazykem. Pokud jejich spolužáci hodně znakovali, naučili se ho. Pokud jejich 

spolužáci moc neznakovali, oni sice ve škole něco odkoukali, ale sami také moc neznakovali. 

Nebo si vybírali kamarády podle toho, jestli uměli dobře mluvit nebo ne. Velká část respondentů 

se znakovat naučila hlavně na střední škole a znakový jazyk používají dodnes. Tvrdí, že znakový 

jazyk je pro ně důležitý a oceňují, že měli možnost se ho naučit. 

Ž27: Bylo pro mě nezvyklé, když neslyšící žáci tam ukazovali znakovým jazykem. To byla pro mě taková novinka. 
Z2S: A hlavně mě tam vytáhli do společnosti neslyšících. Díky znakovému jazyku jsem měla pocit, že rozumím 
vŠem. Trvalo asi rok, než jsem se dobře domluvila ve ZJ a pomohlo mi v tom, že jsem měla neslyšícího přítele. Na 
^čátku jsem používala spíš znakovanou češtinu. Měla jsem zpětně takové dilema. Kdybych už mezi slyšícími na ZŠ 
mohla komunikovat ve ZJ, byla bych víc chytrá? Nebo by to bylo naopak, že bych byla víc blbá? ZJ mi totiž dával 
h°dně informací, ale na druhou stranu jsem viděla, že umím mnohem víc než moji neslyšící spolužáci, kteří nikdy 
Debyli mezi slyšícíma... 
z24: Přišla jsem do té školy a oni mi nerozuměli. Pak jsem si tam našla kamarádku, na které jsem si to mohla 
trénovat, jak mám na ně mluvit. 
^22: Vadilo mi, že neumím znakovat jako oni a že ZJ má vizuálně motorickou povahu, neměla jsem mimiku a byla 

to tvrdá. Když jsem se otočila, poznala jsem, že mě pomlouvají, ale nerozuměla jsem jim. Pak jsem se učila 
pakovat, naše komunikace se zlepšovala a na střední škole už to bylo skvěly. 
*20: Neznala jsem znakový jazyk, jen jsem ho viděla na táborech. Až v N ŠKOLE jsem se učila znakový jazyk, ale 
Jc až na střední škole... 
Z 24: Se sluchově postiženými jsem se setkala už předtím dvakrát na táboře, bylo mi 12 a 13 let. Byli tam neslyšící, 
nedoslýchaví i slyšící. Kamarádila jsem jen s těmi, co chodili do normální školy a dobře mluvili. 

Adaptace na internát nebyla vždy jednoduchá, respondenti přišli jako noví do již 

dvořených vztahů dětí na internátě. Těžko si zvykali i na režim a uzavřené prostředí internátu. 

Někteří z nich popisovali, že tam zažili šikanu. Výhodu měli sourozenci, pokud přišli na internát 

společně. 

Ž27 : Nevýhodou N ŠKOLY byl internát, ale v mém věku jsem si snadno zvykla na program podle vychovatelky a 
společné trávení času. 
£29: Na intru mi to nevadilo, byla jsem samostatný typ, spíš sestře se stýskalo, ta byla víc závislá na mámě. 
Z2S: Na intru jsem si rychle zvykla. Ale byla tam přehnaná kontrola, bylo to moc přísný, takový divný prostředí, 
^příjemný... Třeba jsem nepřišla na večeři a už mi ji přinesli na pokoj, muselo se tam poslouchat, pořád jsme byli 
Spolu... Vybavení bylo super, ale dozor byl přehnaný. 
^24: Na intru to bylo uzavřené, nebyla tam volnost, jen jednou v týdnu jsme mohli na samostatné vycházky. Bylo 
!*> 15 a najednou jsem neměla volnost, na kterou jsem byla zvyklá. Měla jsem pocit, že jsem ztratila svobodu. Na 
'Uru bylo všechno naplánovaný. Také jsem tam zažila nenávist, naschvály a slovní ubližování. 
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M26: Mě jako nováčka na intru zase šikanovali ti ze starších ročníků, to bylo nepříjemné. 

Na druhou stranu, pokud byli téměř všichni spolužáci na internátě, jen respondent ne, 

vnímal to jako překážku ve vzájemném sblížení se. 

Ž27: Všichni kromě jednoho a mě byli internátní. Na internátě už začínaly vztahy, pro mě to byla novinka, byla 
jsem asi trochu zaostalá v tom. 

Všichni respondenti se shodovali v tom, že učivo bylo pro ně na škole pro SP jednodušší 

než v běžné škole. Učili se méně a nová látka byla srozumitelněji vysvětlována, učitelé svůj 

výklad často opakovali, aby ho pochopili všichni žáci. 

Ž27: V učení jsem byla napřed. 
Ž27: Také mě využívali, abych jim radila a pomáhala s učením. Dělala jsem to ráda. Po škole se mi zase odměnili 
tím, že mě vzali mezi sebe. 
Ž25: N ŠKOLA86 byla pro mě procházka růžovým sadem... 
Ž20: Na začátku jsem měla problém s tím, že jsem se nudila. 
Ž29: Viděla jsem velký rozdíl mezi tím, co umím já a co oni, byla jsem mnohem lepší. Už jsem všechno věděla, 
spíš jsem poznávala lidi. Mezi neslyšícími to bylo moc měkké, co se učení týče. Nelituji, že jsem nešla do N 
ŠKOLY dřív, díky tomu mám víc znalostí. Jsem ráda, že všemu rozumím, nejsem na nikom závislá, vše si zařídím 
sama. 
Ml6: V běžné škole jsem přestával stíhat, a proto jsem změnil školu. Zvyknout si nebylo až tak těžké jelikož učení 
Je pomalé, kolektiv super. 

Změna byla obtížnější pro ty, kteří se na původní škole cítili dobře a měli tam dobré 

kamarády. Záleželo i na tom, jak rychle je spolužáci na škole pro SP přijali. Komunikace při tom 

nehrála jedinou roli. Kromě toho, že byli noví, přišli do již uceleného kolektivu a komunikovali 

jinak, si sluchově postižení spolužáci všímali i dalších odlišností. Kdo se více odlišoval od 

kolektivu ostatních nebo byl sám méně průbojný, měl to s adaptací v nové třídě těžší. 
Ž27: Na první škole jsme byli tři nejlepší kamarádi, pořád spolu. Bylo mi po nich smutno, na nové škole se mi 
nelíbilo a přemlouvala jsem rodiče, abych se mohla vrátit zpět. Ale stejně jsem věděla, že ta původní třída se už 
r°zpadla. V nové třídě jsem měla nejnižší postavení, neznali mě a přehlíželi mě. Na začátku mě nebrali, nebavili se, 
možná se i posmívali, postupně jsem se začala bavit s jednou spolužačkou. Na začátku jsem se cítila osamělá... Ale 
lebylo to jen kvůli tomu, že jsem tam byla nová a nejmladší z nich, ale hlavně mě asi nebrali proto, že jsem byla 
tjustá. 
£22: Někdy v lednu nebo únoru byly jarní prázdniny a byla jsem s rodiči na horách. Najednou jsem se rozbrečela, 
Že mě ve škole pomlouvají, že já pomlouvám ostatní, že jsou takový divoký. Táta říkal, můžeš se vrátit. Ale já jsem 
si Pak řekla, nevzdám to. 

Respondenti, kteří již měli zkušenost se školou pro SP, ze které přešli do běžné školy, 
svůj návrat do školy pro SP prožívali jinak. Někteří se vrátili do stejné školy a třídy, odkud 

°dešli, jiní šli do jiné školy. Všichni si na škole pro SP opět zvykli velmi rychle. Někdy jim 

Vadilo, jak k nim přistupují učitelé, ale mezi spolužáky zapadli brzy. Některé trochu překvapilo, 

Že výuka na škole pro SP je těžší než očekávali. Bez problémů zase postupně začali používat 

Znakový jazyk (pokud ho předtím používali). 

Ml8: Na začátku jsem si musel zase trochu zvyknout, na spolužáky jsem si zvykl hned, ale problém byl trochu 
s uČiteli. Když jsem se vrátil, byl jsem rád. Kamarádil jsem se všemi v celé škole. Mezi slyšícími jsem kamarádil 
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jen se 3-4 kluky a asi 2 holkami. Mezi slyšícími mě brali, ale kamarádil jsem jen se třídou, ostatní děti ve škole jsem 
skoro neznal, nikdy jsme se nebavili, ale v N ŠKOLE jsem se mohl bavit se všemi. Když jsem se vrátil do N 
ŠKOLY, stal jsem se zase o něco průbojnější a znovu jsem začal používat víc znakový jazyk. Se slyšícími jsem byl 
víc stydlivý. 
M20: Když jsem byl zase v N ŠKOLE - vypadalo to dobře, byl JSEM moc spokojený. Ve třídě mě přijali, chtěli se 
se mnou bavit, měl jsem tam nové kamarády. Ve škole u nás jsem měl málo informací, v N ŠKOLE bylo mnohem 
víc info, třeba tam všechno napíšou na tabuli a tak, prostě člověku nic neunikne. V N ŠKOLE jsem na začátku byl 
zvyklý mluvit rychle, oni mluvili moc pomalu. Potom jsem se naučil rozlišovat, mluvil jsem jinak na neslyšící a 
jinak na slyšící. Na internát jsem byl zvyklý z dřívějška, nebyl jsem z toho vůbec smutný, a to ani na začátku. Líbilo 
se mi tam, povídal jsem si s dětma, nebyl to žádný horor. 
Ž17: Nejdřív se mi do N ŠKOLY moc nechtělo. Nechtěla jsem, aby to vypadalo, že jsem to mezi slyšícími 
nezvládala, že jsem prohrála. Na začátku jsem ten pocit prohry trochu měla, ale pak už ne, pak jsem si uvědomila, že 
jsem sama sobě ubližovala. Myslím, že kdybych se vrátila jen proto, že bych měla špatné známky, brala bych to víc 
jako, že jsem prohrála. Teď jsem ráda za obě zkušenosti, mám víc zkušeností, informací.... Když jsem nastoupila do 
N ŠKOLY, myslela jsem si, že budu vepředu, ale v něčem jsem byla pozadu, oni totiž občas něco vynechávali a pak 
se k tomu vrátili... Spolužáky jsem ani moc neznala, nejlépe svého kamaráda ADAMA, kdyby tam nebyl, nevím, 
jestli bych tam vůbec přešla, na začátku jsem se bavila s ADAMEM, až později s ostatníma. První půlrok jsem byla 
víc potichu, jen jsem „poslouchala", pak v druhém pololetí jsem se už víc bavila a kamarádila s ostatníma. 

STARŠÍ (3)87 

Začátek na nové škole byl vnímán jako těžký, protože její prostředí bylo úplně jiné. 

Všichni respondenti si však zvykli poměrně rychle. Vnímali přestup jako pozitivní změnu a 

oceňovali lepší podmínky na škole pro SP. 

M48: Byl to velký otazník co tam bude. Začátek se mi nelíbil, protože to byla ztráta kamarádů, všichni byli cizí. Za 
takových půl roku se to vyrovnalo a už jsem si zvykl. První půlrok mi bylo smutno, že jsem ztratil kamarády a na 
"ové škole žádné nemám, se to vyrovnalo, měl jsem kamarády tam i tam - mezi slyšícími i neslyšícími ve škole. 
První rok vN ŠKOLE byl trochu divný, změna školy, k tomu sluchátko, to bylo pro mě náročný, byl jsem ještě 
malý... Táta si všiml, že jsem si ještě nestačil uvědomit, jaká to byla ztráta (ohluchnutí), nikdy jsem z toho neměl 
trauma. 
^56: Začátek byl těžký, bylo to úplně jiné. Zvykl jsem si asi za měsíc. 

Respondenti si na komunikaci s neslyšícími zvykli brzy. Jeden z nich se se znakovým 

jazykem na škole nesetkal, druhý ano. 

^148: Vzhledem k dobré slovní zásobě mi byla doporučena N ŠKOLA (Jmenuje). Pro mě bylo dobré, že se tam 
"eznakovalo, takže jsem si mohl i nadále rozvíjet řeč. 
^56: Na začátku jsem tam byl překvapený, že je to úplně jiné, neuměl jsem ZJ. 

Oba respondenti popisují, že výuka na škole pro SP byla pro ně vhodnější, učitelé měli 

čas se jim v menším kolektivu více věnovat a brát ohled na jejich potřeby. Jeden z nich však 

nebyl spokojený se způsobem výuky na škole pro SP. 

M48: Za mé situace byla pro mě 100% lepší N ŠKOLA, protože tam byl individuální kontakt s učitelem. Byl tam 5x 
'itenzivnější kontakt s učitelem. Během prvního roku jsem si zlepšil trojky a čtyřky na jedničky a dvojky. 
^56: Mezi slyšícími jsem propadl, učitelé neměli zájem se mi věnovat. Jen jedna učitelka byla rozumná, ale ostatní 
ne- Český jazyk, diktát, matematika - tady jsem měl největší problémy. Učitelé v N ŠKOLE byli rozumní, s nimi 
Problém nebyl. Myslel jsem si, že mezi neslyšícími budu lepší, ale nebyl jsem. Museli jsme se učit všechno 
nazpaměť, to já jsem nedělal, nebyl jsem na to... 

87 
Zařazuji sem i respondenta, který přestoupil nejdříve ze školy pro SP do běžné školy a později se z běžné školy 

V lUTIL do školy pro SP. Zde uvádím jeho zkušenosti s NÁVRATEM. 

- 93-



Pro jednoho respondenta byla změna, že ve škole pro SP musel povinně nosit sluchadlo, 

na které nebyl zvyklý. 

M48: Nejtěžší bylo pro mě přivyknout si na sluchadlo. Mezi slyšícími jsem ho měl taky, ale sundával jsem si ho, 
nechtěl jsem ho nosit a tak jsem ho nosil jen občas, zatímco v N ŠKOLE to byla povinnost nosit sluchadlo, už jsem 
si ho nesměl sundávat... Velká změna byla, když jsem ve 4. třídě dostal závěsné, které bylo o 100% lepší. 

Po přechodu do jiné školy oba chlapci i nadále kamarádili s bývalými spolužáky, jejich 

kontakty však slábly. S navazováním kamarádství na nové škole neměli problémy. Preferovali 

kamarády, kteří na tom byli se sluchem a způsobem komunikace podobně jako oni. 

M48: Měl jsem slyšící kamarády, ale po ztrátě sluchu jich hodně ubylo. Odpoledne jsem chodil do N ŠKOLY do 
družiny a ztratil jsem s nimi kontakt. 
M56: Někteří kluci na N ŠKOLE byli dobří, někteří ne, bavil jsem se tak s polovinou... Na začátku jsem zjišťoval, 
jak kdo slyší, a podle toho jsem si vybíral kamarády. Od 1. do 5. třídy jsem neměl problémy s kamarády, to bylo ve 
vesnici, všichni jsme se znali. Od 6. třídy jsem chodil do školy ve městě, tam byli noví spolužáci, už jsem si musel 
zvykat. Tak 5 dobrých kluků tam bylo, ostatním jsem nerozuměl. Posmívali se, šikanovali a prali se, ale moc mi to 
nevadilo, byl jsem z vesnice a zvyklý na rvačky. Ale nelíbilo se mi v té škole. 

Jeden z respondentů byl na internátě. Zvykl si hned, k čemuž možná přispělo i to, že tam 

byl spolu se svým bratrem. Popisuje, v rozporu se vzpomínkami MLADŠÍCH, že na internátě 

měl svobodu. Zřejmě tam byl zábavnější program než v místě bydliště, kde po škole musel 

Pomáhat doma nebo se učit. 

MS6: Intr, na intru se mi líbilo, mám na to pěkné vzpomínky... Nevýhody nevidím, měl jsem svobodu, mohl chodit 
do kina, do lázní, po vyučování jsme dělali sport, nenudil jsem se... 

Třetí respondent, který přešel do školy pro SP z běžné školy, již pobyt na škole pro SP 

zažil na 1. stupni. Jako výhodu viděl lepší komunikaci se spolužáky. Nelíbil se mu způsob 

výuky, kdy se žáci učili všechno nazpaměť a učitelé jim probíranou látku málo vysvětlovali. Na 

internátě se mu líbilo méně než na internátě na 1. stupni. 

M58: Učil jsem se dobře, ale moje znalost řeči nebyla dobrá, učil jsem se jako papoušek všechno nazpaměť a 
Srozuměl jsem tomu. Jinak tam byla ale lepší škola než mezi slyšícími. Když jsem nastoupil na N ŠKOLU, nesměl 
jsem znakovat, pak jsem už začal, přestože mi to učitelé zakazovali. Líbilo se mi na intru, s kamarády..., ale na 
První N ŠKOLE to bylo svobodnější než na druhé N ŠKOLE, tam jsme chodili na vycházky ve dvojicích, to byla 
nuda. Je zajímavé, že tento respondent byl na 2. stupni na internátu se svým bratrem (viz vzpomínka v předchozím 
°dstavci), přesto na něj vzpomínají každý jinak. Respondent, který se na internát dostal poprvé poměrně pozdě, 
v"imal jeho prostředí pozitivně] i než jeho bratr, který měl již srovnání. 

Shrnutí ZMĚNY 

Pro STARŠÍ respondenty byla změna školy náročnější, protože téměř neexistoval 

speciální přístup, učitelé i spolužáci měli málo informací o tom, jak k nim přistupovat. Oproti 

slyšícím spolužákům neměli úlevy. U MLADŠÍCH respondentů byla užší spolupráce rodiny se 

školou, třídní učitel se snažil brát ohled na potřeby integrovaného dítěte. Rodiče MLADŠÍCH 

školu sami vybírali, zatímco u STARŠÍCH to nebylo možné, byli automaticky zařazeni do školy 
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v místě bydliště. Respondenti uváděli, že výhodou v adaptaci pro ně bylo, když do školy chodili i 

jejich kamarádi ze sousedství a sourozenci. 

Lidé, kteří přestoupili z běžné školy do školy pro SP, si zvykli rychleji než v opačných 

případech. Také o svých zážitcích spojených se změnou školy více vyprávěli, popisovali začátek 

na nové škole. Respondenti, kteří přestoupili do běžné školy, si již moc nepamatovali, jak 

přestup prožívali. Bylo to mj. tím, že u nich přestup většinou proběhl dřív a tudíž toho již víc 

zapomněli. 

Změnu školy vnímali všichni respondenti jako náročnou. Nejvíc je překvapila odlišnost 

komunikace na obou typech škol. Jejich začlenění do nového kolektivu záleželo převážně na 

tom, jak rychle se dokázali komunikačně přizpůsobit, „naladit" se na komunikační kód nových 

spolužáků. Mezi slyšícími spolužáky to bylo obtížnější. Větší strach měli z přestupu do běžné 

Školy, na škole pro SP si zvykali lépe a rychleji. Většinou jim trvala aklimatizace na nové škole 

Půl roku až rok, přičemž tato doba byla ve škole pro SP kratší než v běžné škole. Nejrychleji si 

zvykli ti respondenti, kteří již dříve chodili do školy pro SP a po pobytu na běžné škole se vrátili 

mezi sluchově postižené. Svůj návrat však mohli brát jako osobní „selhání", zejména pokud se 

vrátili do stejné třídy, z níž dříve odešli. 

3.3. Pocity 

V této kapitole jsem rozdělila výpovědi respondentů týkající se jejich pocitů na obou 

školách do tří částí. V první části „Srovnání škol" se zaměřím na výpovědi respondentů o tom, 

jak vnímali a hodnotili atmosféru obou škol, především tříd. V druhé části „Vztahy a postavení 

Ve třídě" budu sledovat, jaké bylo postavení respondentů ve třídním kolektivu spolužáků v obou 

Školách, jak oni sami viděli své sociální vztahy ve třídě. Ve třetí části nazvané „Šikana" mě bude 

Zajímat, jestli se respondenti setkali s nepříjemnými narážkami ze strany spolužáků, případně i 

Učitelů na svůj sluchový handicap. Jako „šikanu" tu zjednodušeně označuji úmyslné jednání a 
chování spolužáků, které respondentům nebylo příjemné, vadilo jim. 

Zkušenosti jednotlivých respondentů opět rozdělím do stejných podkapitol: 

2 INTEGRACE DO ŠKOLY PRO SP, ZE ŠKOLY PRO SP DO INTEGRACE, a podle věku 

^spondentů na MLADŠÍ a STARŠÍ. 

3.3.1. ZE ŠKOLY PRO SP DO INTEGRACE 
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MLADŠÍ (7 respondentů) 

SROVNÁNÍ ŠKOLY 

Pro všechny mladší respondenty, kteří přešli ze školy pro SP do běžné školy, bylo 

v běžné škole náročnější učivo. Měli tam horší známky. Je však otázkou, jaký na to má vliv 

zvyšující se náročnost učiva obecně a jaký „upravené" učivo ve škole pro SP, které je v určitých 

oblastech přizpůsobeno sluchově postiženým žákům (např. méně náročných slov...). Pro 

respondenty byl proces vyučování rychlejší a komunikačně náročnější, museli se více učit doma. 

Někdy výklad ve škole nepochopili, museli se učit zpaměti nebo podle učebnice. Poloha školy 

v blízkosti bydliště byla vnímána jako výhoda, zejména u těch, kteří byli dříve na internátě. 

Podle některých respondentů měli knim učitelé v běžné škole větší respekt, byli ochotní a 

spravedliví. Jiní respondenti však uvedli, že si lépe rozuměli s učiteli ve škole pro SP, kteří jim 

dokázali novou látku lépe vysvětlit a uplatňovali individuální přístup (je tam totiž méně žáků než 

na běžné škole, kde je obecně individuální přístup problémem). Velkou roli v přístupu učitelů 

běžných škol hrála míra jejich informovanosti ze strany rodičů dítěte a vzájemné spolupráce. U 

spolužáků však již míra „osvěty" ve vztazích k handicapovanému spolužákovi velkou roli 

nehrála. Bezesporu největší výhodou školy pro SP byla bezproblémová komunikace, většina 

respondentů oceňovala i lepší kolektiv. Pocit jinakosti vnímají výrazně integrované děti, 

vyskytuje se však i na školách pro sluchově postižené, které vytváří v dětech pocit 

»postižených", kteří jsou méně schopní než slyšící a proto chodí do jiné školy. 

Žl6: Mezi slyšícíma bylo lepší učivo, učitelé se chovali s respektem, byli rovnocenní k dětem, nenavyšovali se nad 
ně. Učitelé byli hodní, před hodinou mi dali informace. V N ŠKOLE byla lepší komunikace, rozuměla jsem úplně 
všemu. Tam ne, když si povídali mezi sebou, nerozuměla jsem jim a to mi vadilo, i když mi kamarádky někdy něco 
řekly. Ve slyšící škole byli lepší učitelé. 
217: V N ŠKOLE jsme spolu s ADAMEM pořád soutěžili a zlobili, protože jsme se nudili, protože ostatní byli 
slabší. Pak mezi slyšícími měl jeden kluk špatné známky, divila jsem se, jak je to možné, když slyší? Myslela jsem 
si. že slyšící jsou chytří, nechápala jsem, že slyšící se také špatně učí. Díky slyšící škole jsem poznala učitele, 
Poznala jsem, že jsem stejná jako slyšící, že to zvládnu, že jsem stejně chytrá. 
^29: Vadilo mi ve škole se slyšícíma, že učitelé pořád chodili po třídě. Musel jsem jim připomínat, že musím 
°dezírat, ale bylo to zbytečné. Pár slov jsem jim třeba rozuměl, ale celou větu ne. Výhody na běžné škole nebyly asi 
^dný, bylo to blízko domů, to byla jediná výhoda. V N ŠKOLE jsem měl dobré známky, byl jsem mezi nejlepšíma 
ye třídě, mezi slyšícími jsem byl průměrný, měl jsem 2-3. Mrzelo mě, že jsem se nedostal na vybranou střední školu 
niezi neslyšící. Někteří spolužáci, kteří zůstali v N ŠKOLE, se tam dostali. Přitom tehdy se neučili lépe než já. Jsem 
si jistý, že kdybych zůstal v N ŠKOLE, tak bych ty přijímačky taky udělal. Oni se na to ve škole připravovali, ale já 
ne. Tohle mi hodně změnilo život. 
^24: Mezi slyšícími to bylo rychlejší. Tak nějak jsem to na 2, 3 zvládl, ale bylo to pro mě složitý, bolela mě hlava. 

jsem dobrou učitelku, ta mi pomáhala. Diktáty jsem zvládal. V N ŠKOLE jsem měl tak 2 a potom 2, 3. V N 
ŠKOLE jsem rozuměl učitelům, hodně věcí se z jejich výkladu dalo pochopit, mezi slyšícími když jsem nerozuměl 
ucitelům, tak ne. Tam jsem byl odpoledne doma, co jsem ve škole nepochopil, to jsem se musel učit zpaměti, to je 
nanic. Nechápu lidi, kteří si to dokáží zapamatovat, ale neumí to podat podle osobního názoru. V N ŠKOLE byla 
Navřená komunita, kde byla samozřejmost bavit se s učiteli, byl tam jiný přístup učitelů. Učitelé měli jiný přístup 
k žákům, byli jsme tam víc rovnocenní, věděli jak s námi mají komunikovat a víc se s námi bavili. To je něco úplně 
J'ného, je to neporovnatelné. 
Ml6: Výhoda slyšící školy byla, že se tam něco pořádně naučím a měl jsem to blíž domů. Nevýhoda byla, že jsem 
Se musel víc učit než předtím. 
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M20: Ve třídě se slyšícíma sem nejdřív měl samé jedničky, v ZŠ měl lepší známky, pak už se to zhoršovalo, v 5. 
třídě 3,2, v N ŠKOLE byly ty známky podobné, ale lepší učitelé. Uměli lépe vysvětlit. 

VZTAHY A POSTAVENÍ VE TŘÍDĚ 

Školy pro SP mají ve třídách výrazně méně dětí a maximálně dvě paralelní třídy. Na 

běžné škole tedy bývá větší „výběr" potenciálních nejlepších kamarádů, se kterými by si dítě 

rozumělo i v oblasti např. podobných zájmů. Obtížnější komunikace však u integrovaných dětí 

velmi ztěžuje vytváření vztahů. Především při přestupu do běžné školy platí, že čím dřív dítě 

přestoupí, tím snadnější pro něj bude navazování vztahů v nové třídě. Ve škole, kde jsou od 

první třídy a nemají komunikační problémy, si děti většinou vytvořily dobré postavení ve třídním 

kolektivu. Mezi neslyšícími se respondenti „bavili se všemi". 

Po přestupu do běžné školy bylo dítě v mnohem obtížnější pozici, přišlo jako nové do 

třídy s již vytvořenými vztahy, a navíc se od svých spolužáků více nebo méně lišilo způsobem 

komunikace. Jako další mezník uváděli respondenti období přestupu z 1. na 2. stupeň, kde se 

v důsledku stále narůstajícího významu verbální komunikace, ale u některých i změn 

v kolektivu, zhoršovalo jejich postavení ve třídě. Z rozdílných zkušeností chlapců a dívek lze 

Potvrdit souvislost mezi pohlavím a způsoby komunikace. U chlapců byl při vytváření vztahů 

kladen menší důraz na verbální komunikaci, což jim usnadnilo začlenění do kolektivu. 

Všichni respondenti měli lepší postavení ve třídě mezi sluchově postiženými spolužáky. 

V běžné škole žádný z nich neměl dominantní postavem, jejich obliba i vliv se spíš postupně 

snižovaly, někdy byli přehlížení. 

Ž16: V N ŠKOLE byla lepší komunikace, rozuměla jsem úplně všemu. Tam ne, když si povídali mezi sebou, 
nerozuměla jsem jim a to mi vadilo, i když mi kamarádky někdy něco řekly. Ve slyšící škole jsem měla štěstí, že 
jsem tam našla kamarádky. V N ŠKOLE jsem totiž byla sama holka ve třídě. Do 6. třídy jsem byla mezi slyšícíma 
sPoIužákama oblíbená, hodně lidí se mnou kamarádilo, ale pak už ne, hodně lidí odešlo a přišli noví, byla jsem 
trochu mimo... Noví většinou tak trochu protáhli obličej: „Ona neslyší..." Na 1. stupni to bylo mezi slyšícíma 
Pěkné, ale pak už to nebylo ono. 
Ml8: Mezi slyšícími jsem kamarádil jen se 3-4 kluky a asi 2 holkami. Měl jsem ve škole mezi slyšícíma dobrého 
kamaráda, a s ním jsem se navštěvoval, byli jsme pořád spolu... Mimo školu jsem se scházel jen s tím svým dobrým 
kamarádem, s ostatními skoro vůbec. Pak mi ještě jeden jiný kluk pomáhal, učitelka ho poprosila. Vztahy ve třídě 
byly takové,' že holky a kluci byli spíš zvlášť, holky se bavily nejvíc mezi sebou a kluci mezi sebou. Postavení ve 
třídě - cítil'jsem se stejně, vN ŠKOLE byli taky kluci a holky trochu zvlášť, stejně jako mezi slyšícíma. Mezi 
s'yšícími mě brali, ale kamarádil jsem jen se svojí třídou, ostatní děti ve škole jsem skoro neznal, nikdy jsme se 
nebavili. Ale v N ŠKOLE jsem se mohl bavit se všemi. Na 2. stupni, když jsem přestoupil z první slyšící školy 
jinam, tam to bylo horší, byli tam jiní učitelé, říkal jsem jim, že nerozumím, máma jim to také vysvětlovala, ale 
Spomáhalo to. Dalším problémem byli starší kluci, kteří se vytahovali. Jiného kluka jsem tam znal odmala, aspoň. 
Třída byla celkem dobrá, ale byli tam dva blbí kluci, učitelé byli tak napůl dobří a napůl ne. V první S škole jsme ve 
¡*ídě všichni spolu kamarádili, v 2. škole už ne... 
Ž17: od 1. do 4. třídy v N ŠKOLE jsem měla dobré postavení, ve třídě nás bylo šest, z toho jen dvě holky. Vedoucí 
typ ve třídě byl JIRKA, já jsem jako jeho kamarádka mohla ostatním trochu rozkazovat. V S škole nás bylo 18-20, 
Ma jsem asi trochu mimo, tichá, klidná, ale zapojovala jsem se. Bavila jsem se se 3 holkama a 2 kluky, 2 holky mě 
Neměly moc rády, nevím proč, učitelka byla ale přísná, tak si nic nedovolily... Do hloubky jsem se bavila se dvěma 
holkama, ale pak'na druhém stupni už ne. Kluci to mají lepší, protože holky si víc povídají, kluci si víc hrají. Jako 
malá jsem se chtěla přeměnit v kluka, abych nemusela tolik komunikovat... (napůl vážné). V druhé škole na druhém 
stupni nás bylo kolem dvaceti ve třídě, byla jsem tichá, víc vzadu, bavila jsem se jen s několika lidmi ze třídy. 
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Kolektiv tam nebyl vůbec dobrý, kamarádila jsem s dvěma holkaina, ty byly dobrý, ale ostatní normální, ale většina 
spolu a pomlouvali, ale ty nejlepší kamarádky, to byly takový blbý holky. Pak to bylo horší a horší, pak už jsem byla 
sama... Mezi slyšícími se mi nelíbilo. Oni se smáli a já jsem nevěděla, čemu se smějí, nevěděla jsem, co říkají a 
nemohla jsem se pořád někoho ptát... 
M29: Své spolužáky jsem z dřívějška neznal, jen sestru, pak jsem se stýkal se 2 spolužáky, chodili jsme spolu 
k někomu z nás domů hrát hry na PC. Vztahy byly dobré, ale nebylo to ono jako v N ŠKOLE. Se sestrou v jedné 
třídě to bylo trošku divný, takový zvláštní. Ale pomáhala mi, i když byla často nemocná, tak jsem musel jít do školy 
sám a ptát se sám. Seděl jsem vedle kluků, za 3 roky se vystřídali 3, celkem mi pomáhali. Některé předměty byly jen 
pro kluky, půjčoval jsem si od spolužáka, který bydlel blízko mě, sešity. Scházeli jsme se hlavně kvůli PC a hráli 
jsme hry. Ve třídě bylo 15 kluků a 15 holek, kluci utvořili 3 skupinky, v každé bylo asi 6 kluků. S klukama z jedné 
skupiny jsme se bavili trochu víc, s ostatníma jen ahoj. S holkama jsem se bavil, no trochu...s žádnou jsem nechodil 
{smích, vtipkuje). V N ŠKOLE jsem se bavil úplně se všemi ve třídě, byly to úplně jiné vztahy, daleko otevřenější. 
V N ŠKOLE jsem byl oblíbený u holek, bránil jsem je, PAVEL se s nimi pral a já je ochraňoval (usmívá se). Na 
intru jsme se prali, byla tam legrace... 
Ml6: Ano , v N ŠKOLE se mi líbil kolektiv . Na kolektiv a své postavení si už moc dobře nepamatuju, ale bylo to 
dobré . Někdy příjemné, někdy ne. Mezi slyšícími - bylo to o hodně lepší než v N ŠKOLE. Ale cítil jsem se 
bezpečně spíš doma, protože mě kámoši trošku zlobili. 
M26: VN ŠKOLE byla uzavřená společnost, tenkrát jsem to nevnímal, budu mluvit tak, jak to vnímám dnes... 
Tenkrát tam bylo každý den něco novýho. Měl jsem tam kamarády... Celkem to bylo v poho. I mezi slyšícími jsme 
měli skvělou třídu, sice ne úplně ideální, ale šlo to... Našel jsem si pár kamarádů. Lepší kamarádi? Spíš v N 
ŠKOLE, byl jsem s nima pořád, se slyšícíma nebyla velká možnost se sblížit, člověk se tam musel prosazovat, to mi 
celkem šlo, nčkdy jsem s nima někam chodil, podívat se někam... ale nebylo to 100 %. 
Byl jSem spíš takový trochu přehlížený, ale stále na očích, oni mě brali jako „On tady je". Neměl jsem pocit, že se 
od nich odlišuji, ve třídě také byla jedna holka ve 3.-4. třídě, která byla tak trochu praštěná, měla nějakou divnou 
Povahu, byla tím výrazně vidět... Styděl jsem se, ale ne před partou, ale před omezenou skupinou. Někteří kluci mě 
vzali do party, ale bylo to jen tak napůl. Někteří byli fakt dobří, ale někteří neupřímní. Tři spolužáci byli dobrý, 
s nima jsem jel někdy na kole nebo jsme šli do hospody. N ŠKOLA měla tu výhodu, že člověk tam byl na stejné 
úrovni; cítil se tam spokojenej, to je nejdůležitější. Mezi slyšícími se člověk musel sám prosadit, mít vlastní 
iniciativu; bránit se, prosazovat se. Tam v N ŠKOLE byla uzavřená komunita, byli jsme si mnohem bližší. 
M20: Mám slyšící kamarády, blízko baráku u nás, jsou to spolužáci ze základky, navštěvovali jsme se, jeden 
kamarád tam má babičku a sám bydlí v Praze, druhý kamarád chodil se mnou do školy. Už se známe dlouho, naši 
rodiče jsou přátelé. Jsem věřící, oni taky, tak spolu chodíme na různé akce. Jsem evangelík, ale nemluvím o tom, 
neslyšící to nechápou. 

ŠIKANA 

Všichni respondenti zažili, že se jim někdo ze slyšících spolužáků posmíval kvůli jejich 

Vadě sluchu. Někteří popisovali, že je slyšící spolužáci jako slabší provokovali nebo jim 

sbližovali, přímo s fyzickou šikanou však žádný z nich zkušenost nemá. Někteří popisovali 

Psychickou šikanu ze strany slyšících spolužáků, ostatní se s tím buď na vlastní kůži nesetkali 

nebo o tom nechtěli hovořit. Pro jednoho respondenta88 byla šikana horší na škole pro SP. 

Ž16: Někteří kluci se mi posmívali, ale holky vůbec, trochu se i bály. Asi ve 3-4. třídě mě totiž holky pomlouvaly a 
u&telka si s nima popovídala, od té doby s tím přestaly. Šikanu jsem vůbec nezažila. 
M29: Mezi slyšícími na mě koukali jinak, byl jsem první člověk se sluchovou vadou, se kterým se setkali, asi se 
°bčas posmívali, ale nemlátili mě. Jinak s šikanou osobní zkušenost nemám, ani z N ŠKOLY. Ano, vím, že tam asi 
byla, ale já jsem se s ní osobně nesetkal, ani na intru. 
Ml6: Šikana - to se dělá všude. Ano, setkal jsem se s ní, a to hodněkrát. V N ŠKOLE je to horší než mezi slyšícími. 
M20: Slyšící děti se někdy posmívaly. Smály se jen málo. Když se mě někdo ptal, co to mám na hlavě, říkal jsem: 
'Já to potřebuju abych slyšel." Některé děti to moc nechápaly. Kamarád jim to vysvětlil, později už to pochopily. 
Můj nejlepší kamarád je slyšící. V N ŠKOLE ve třídě 3 kluci provokovali, dělali divadlo a vysmívali se. Vadilo mi 
to, chtěl jsem, aby se chovali normálně, ale oni byli jako šašci. Slyšící byli normální. Šikanu jsem nezažil, až teď na 
střední škole se s tím setkávám, ale hlavně provokujou kluci z učňáku... (střední škola a SOU pro SP) 

88 Tento muž přestoupil do běžné školy až cca. v polovině 2. stupně. Na otázky odpověděl e-mailem, proto nemám 
V|'ce informací. 
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Ml8: V první škole se slyšícíma - nemyslím, že by se mi posmívali, nedávali mi aspoň nic najevo. V druhé škole už 
trochu ano - někdy mluvili a koukali na mě. Poznal jsem, že mluví o mně, ale nevěděl jsem, co přesně říkají. Ale 
v mojí třídě ne, tam nebyli takoví. Byli tam jen dva blbí kluci, ti provokovali. Jeden pořád dělal nějaké blbosti a 
naschvály, třeba mluvil naschvál rychle, abych mu nerozuměl. Ignoroval jsem ho, všichni ostatní byli v pohodě, jen 
on a ten druhý mi vadili. 
Ž17: Na začátku se mi tam ve škole se slyšícíma líbilo, ale pak v 7. třídě jsme jeli na hory a tam byly třídy A a B 
dohromady, některé holky začaly být na mě ošklivý, v noci říkaly, ty jsi v noci křičela a pískala. Kvůli tomu jsem se 
v noci bála'usnout, nevěděla jsem, jestli to není pravda, pak jsem zjistila, že si to vymyslely. Taky už některým 
slyšícím nerada ukazuju sprostý znaky, protože toho mohou zneužít. Vymstilo se mi to, ty holky byly zlomyslný a 
pak to na mě ukazovaly. V 7. třídě to začalo, v 8. přestalo, ale někteří to pořád dělali, někdy třeba hráli karty, všem 
dali 7, jen mně ne, schválně abych prohrála - nechtěla jsem pak hrát, chtěla jsem hrát normálně, vadilo mi to. Na 
obědě, když jsem si chtěla k někomu přisednout, odmítali mě, že je obsazeno, ale nikdo si tam pak nesednul. V 8. 
třídě 2 kámošky odešly do druhé třídy, protože se tam v tom kolektivu necítily dobře. Já si řekla, že ještě vydržím. 
V 8. třídě jsem ještě vydržela, ale pak přišly nový holky, taky takový blbý. Zaměření třídy se úplně změnilo, už jsme 
nebyli jako výběrová třída. V půlce 8. třídy jsem ráno nechtěla do školy, přicházela jsem na poslední chvíli, minutu 
Před vyučováním. O přestávce jsem si četla. Předtím jsem se i občas bavila, ale jak jsem už neměla s kým, úplně 
jsem to vzdala a četla jsem si... Na 2. stupni jsem se hrozně těšila domů, kde jsem konečně pokecala se sestrou a 
s mámou. 
M24: Někteří slyšící spolužáci se mi posmívali, křičeli na mě z dálky, bylo to z jejich strany úplné nepochopení 
mých problémů... Nechal jsem to bejt, sice mě to štvalo, ale řekl jsem si, že je to normální, nic se nedalo dělat. 
Našel jsem si pár kamarádů. Bolela mě z toho hlava, bylo to někdy fakt drsný... S šikanou íyzickou jsem se přímo 
nesetkal, ale někdy mi ubližovali - snažil jsem se ozvat, nenechal jsem si to líbit, ozval jsem se. Pomlouvali mě, 
hrozili mi pěstma, tak jsem jim řekl, že to na ně řeknu, nenechal jsem si to líbit... Když se člověk chce prosadit 
v životě, fakt se musí umět bránit, říct co může, aby se ubránil. Oni se hlavně posmívali, nadávali mi a pomlouvali 
mě, nebo na mě řvali. Ale nejvíc se posmívali, bylo to hlavně kvůli sluchu... 

STARŠÍ (5 respondentů) 

SROVNÁNÍ ŠKOLY 

Starší respondenti rádi vzpomínali na školu pro SP, která měla podle nich výhody téměř 
ve všem. Na běžné škole bylo jedinou výhodou, že nemuseli být na internátě a mohli trávit volný 

Čas s dětmi ze sousedství. Výuka, komunikace, učitelé i spolužáci byli pro všechny lepší na škole 

Pro SP. Výuka na běžné škole byla pro ně mnohem náročnější než na škole pro SP, neměli žádné 

úlevy. Někteří respondenti se tam více naučili, mohli více číst nebo se naučit lépe mluvit. Ne 

všichni to však dokázali. Spokojenější však byli ve škole pro sluchově postižené, kde měli i 

Pestrý mimoškolní program. 

Ž60: VN ŠKOLE jsem byla spokojená, mám krásný vzpomínky, hodně kamarádů jsem tam měla. Byla jsem na 
'ntru a málo jsem jezdila domů, v ž d y c k y jsem plakala a sestřička z ústavu si mě brávala domů. V N ŠKOLE jsem se 
Učila dobře, mezi slyšícími moc ne. Chvíli jsem měla krabičkový sluchadlo, pak závěsný. Ve škole jsem měla se 
s'uchátkem problémy, bolela mě z toho hlava, namáhala jsem se a musela jsem odezírat, tak proto mě z toho bolela 
h'ava... V N ŠKOLE to bylo lepší, protože mám pěkné vzpomínky, měli jsme bohatý program, divadlo, četla jsem 
knížky... 
Ve třídě se slyšícími nás bylo asi 20, seděla jsem v 1. řadě, se spolužačkami jsme si na sebe zvykali. Učitelka byla 
kamarádka mojí maminky, bylo to v malém městečku 
M60: V N ŠKOLE t o b y l o v pohodě, nic nám nevadilo... .Měl jsem tam kamarády, rozuměli jsme si... Byl to zase 
ůPlně jinej život se slyšícími. Bylo to těžké, velmi těžké, na začátku normální školy jsem musel hodně zabírat, abych 
stačil, abych stačil sledovat, co učitelé říkají, musel jsem být pořád vepředu, snažili se abych rozuměl, učitelé brali 
na mě ohled, tak to celkem šlo, ta komunikace s nimi. Neměl jsem problémy s učitelem, byli tam sice přísní, ale i na 
ostatní spolužáky... Brali na mě stejné měřítko, nenadržovali mi kvůli tomu, že hůř slyším. Neměl jsem žádné 
Výhody, musel jsem i psát diktáty, když nerozuměl, tak jsem nic nenapsal či si to vymyslel. V N ŠKOLE byl úplně 
jiný způsob vyučování, tam to vysvětlovali polopatě a pomaličku, na ZŠ honem, rychle, bylo nás tam 25-30. Vůbec 
^m nebyly pro mě žádné úlevy. Vím, že na normální škole a škole pro SP je učení úplně jiné. V N ŠKOLE jsem 
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měl jedničky nebo dvojky, na normální škole jsem se musel snažit, abych měl dvojky a trojky. Výhodou školy doma 
bylo to, že jsem byl doma, chodil jsem po škole ven, klukovské zábavy, bylo to volnější, bylo tam více svobody než 
na internátě. 
M58: Líbilo se na intru, s kamarády..., vN ŠKOLE (jmenuje) svobodnější než vN ŠKOLE (jmenuje druhou N 
ŠKOLU), tam vycházky ve dvojicích, to byla nuda. 
Mezi slyšícími byla nejhorší čeština, nerozuměl jsem, když jsem něco napsal, tak to bylo moc červeně... 
Ž48: Mezi slyšícími byla výhoda, že jsem se hodně naučila, mluvit, číst, hodně jsem četla... 

VZTAHY A POSTAVENÍ VE TŘÍDĚ 

Výhodou v integraci bylo, pokud kamarádi ze sousedství chodili do stejné třídy. Se 

spolužáky-kamarády ze sousedství měli respondenti dobré vztahy, s ostatními dětmi se příliš 

nesblížili. Kamarádi ze sousedství se se sluchově postiženým dítětem totiž znali od malička a 

vyrůstali spolu, dokud neslyšící dítě nenastoupilo na internát. Ani pak neztratili kontakt, protože 

spolu trávili dva měsíce letních prázdnin. Tito kamarádi tedy byli zvyklí s neslyšícím dítětem 

odmala komunikovat a rozuměli si. Většina z respondentů byla z vesnice, kde každý znal 

každého, sami měli sourozence. Integrace ve vesnické škole byla z hlediska vzájemných vztahů 

výhodná. Výhodná byla i přítomnost dalšího sluchově postiženého spolužáka, protože žák tak už 

nebyl sám, byli dva a mohli se vždy bavit aspoft spolu. Horší postavem ve třídě měli ti, kteří 

dojížděli do školy do jiné obce nebo chodili do městské školy. Tady se komunikační problémy 

Zvyšovaly a žák se ve třídě cítil víc osamělý. 

Ž48: Se slyšícími spolužáky, bylo to těžké, musela jsem odezírat. Moc kamarádek jsem neměla, nerozuměla jsem, 
když jsem něco řekla, bylo to špatně... Měla jsem tam 2-3 kamarádky, už dávno nejsme v kontaktu. Bylo nás 30, ale 
Hoc jsem se s nima nebavila, byla jsem spíš stranou. 
Odpoledne jsem psala úkoly, naši měli pole, pracovali jsme tam, bylo tam moc práce. S kamarádkami jsme se moc 
nenavštěvovali, já jsem byla jediná z naší vesnice, do školy jsem dojížděla. U nás bylo jen 7 baráků, málo sousedů. 
Měla jsem tam jednu kamarádku, ale ta byla o dva roky mladší. 
Ž60: Ve škole mi nevadilo, že špatně slyším, cítila jsem se jako oni.. 
VN ŠKOLE byla lepší škola, mezi slyšícími nebyly nevýhody, byla jsem hodně venku s kamarádkama. Odpoledne 
jsem byla vždy s partou, na k o l e jsme jezdili po horách... 
Výhody, že mě pořád děti někam brávali, třeba zalyžovat si. Mám 4 sourozence... 
MS8: Na slyšící škole jsem měl kamarády, mluvil jsem skoro jako slyšící, dřív jsem měl u nás kamarády, např. 3 
Pavlové, každého jsem volal jinak - Pavle, Pavlíčku, Pájo - vždycky se otočil ten správný. Dětství jsem prožil na 
venkově, je to taková malá osada, byla tam i malá škola, bylo nás tam asi 30 spolužáků (malotřidká) a všichni jsme 
se znali, byla to malá škola... . . 
M60: Na ZŠ jsem měl pár kamarádů, uměl jsem matiku, tak jsem jun s něčím pomohl a oni pomohli mně s něčím. 
Měl jsem problémy v komunikaci se spolužáky, s některými se nedalo komunikovat, někdo se se mnou bavil a 
někdo ne, někteří se mi i posmívali. Lépe jsem si rozuměl s dětmi v N ŠKOLE, tam jsme si byli rovni. 
Co nejvíc vadilo - oni pak se mnou normálně mluvili, i když jsem jim někdy nerozuměl, ale docela mi vadilo, že 
jsem byl nejvyšší, to mi vadilo např. v TV, nechtěl jsem vyčnívat. 
MS9: Bylo dobrý, že do třídy se slyšícíma se mnou chodil i LUKAS, ten také neslyšel. Takže my dva jsme byli 
Pořád spolu. 

ŠIKANA 

Starší respondenti o tomto tématu téměř vůbec nemluvili. Buď opravdu nic takového 

nezažili, nebo si to spíše už moc nepamatují, či o tom nechtěli mluvit. Měla jsem pocit, že 

někteří z nich se snažili nepříjemné zážitky potlačit. Nezmínili se ani o šikaně na internátu. 
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Přitom je nepravděpodobné, že by se žádný z nich na vlastní kůži nesetkal s ubližováním ze 

strany starších dětí, které bývalo na internátech dříve časté. Je to možná tím, že jsem se na tyto 

zkušenosti z internátu přímo neptala. S projevy šikany se, jak jsem předpokládala, méně 

setkávali ti, kteří měli ve třídě lepší postavení, tedy žáci z vesnických škol se spolužáky-

kamarády ze sousedství. 

Ž60: Já jsem slyšícím celkem dobře rozuměla, ani se mi moc neposmívali Ze začátku jsem se styděla, pak jsem si 
zvykla. 
M60: Slyšící mi občas dali pocítit takové to když jsi hluchej tak jsi blbej. Posmívali se mi, měli na mě řeči jako „seš 
hluchej seš blbej". 
M58: Slyšící se mi neposmívali, byli jsme dobrý kamarádi. 
Ž48: Ve škole jsem přímou šikanu ani nezažila, možná za mými zády se mi posmívali a pomlouvali, ale ne do očí. 
Nepamatuji si, že by mi ubližoval i... ale ani se se mnou nebavili. 

3.3.2. Z INTEGRACE DO ŠKOLY PRO SP 

MLADŠÍ (12)89 

SROVNÁNÍ ŠKOLY 

Respondenti popisovali jako největší rozdíl větší náročnost učiva v běžné škole. Zejména 

po přestupu z běžné školy do školy pro SP je tento rozdíl velmi výrazný. Výhodou běžné školy 

je podle nich možnost získat více znalostí, nevýhodou je však nepřizpůsobení výuky potřebám 

sluchově postižených. Ve škole pro sluchově postižené je hlavní předností bezproblémová 

komunikace, žáci se tam cítí lépe, nestydí se za sluchadla. Ubývají však kontakty se slyšícími, 

někteří žáci škol pro SP nemají se slyšícími vrstevníky žádné kontakty. Další nevýhodou bývá 

internát, který představuje pro respondenty, kteří si na jeho režim museli zvykat později, logicky 

Poměrně velké omezení svobody, a delší cestování do školy z místa bydliště. Pobyt na internátě 

jim vadil víc než těm, kteří na něm byli odmala. 

Ž20: Mezi slyšícími jsem se naučila mnohem víc, v N ŠKOLE jsem musela čekat, než všichni pochopí výklad. 
Učitel musel opakovat těm, co nerozuměli, vnímala jsem to jako ztrátu času. Líbilo se mi tam, že ve třídě bylo málo 
osob. Bylo to pro mě pohodlnější, mezi slyšícími to bylo namáhavé, musela jsem se neustále soustředit, udržet 
Pozornost... Ale někdy to byla pro mě trochu nuda, protože jsem už znala to učivo. Mohla jsem jít o třídu výš, ale 
kvůli svému nízkému věku jsem nešla. . 
«17: Kamarádka, která chodila na ZŠ mezi slyšícími, měla celou dobu rozpuštěné vlasy, aby jí nebyly vidět 
sluchátka, až na g>mplu začala nosit i culík. 
Ž 2 0 : Vůbec nelituju, v obou š k o l á c h jsem se hodně naučila, ale víc mi vyhovovala N Š K O L A . 

^27: Výhoda slyšící školy - docházka domů a po škole vlastní čas a program dle libosti. Nevýhoda SP školy 
'nternát, ale v mém věku jsem si zvykla, a program podle vychovatelky a jeho společné trávení. Výhody a nevýhody 
- nevím' těžko posoudit, jasně jsem viděla rozdíl mezi znalostmi na obou školách. 
Ž27 : Život ve třídě jsem zvládala normálně dobře. Měla jsem i kamarády mezi spolužáky. Vím, že jsem měla velmi 
Velký problém. Když jsem byla zvyklá na sluchadlo, najednou se spoléhat na odezírání. Velmi hodně mě pálily oči 

89 Zařazuji sem i ty respondenty, kteří přestoupili nejdříve ze školy pro SP do běžné školy a později se z běžné školy 
VRÁTILI do školy pro SP. Zde v této kapitole uvádím jejich zkušenosti s NA VRATEM. 
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z namáhavého odezírání. Učitelé se stejně chovali k ostatní žákům a snažili se mi vycházet vstříc. Ve výuce jsem se 
už nestíhala zapojovat normálně do výuky, opisovala jsem texty, nevěděla jsem o čem je látka a co se děje. 
Ž29: V N ŠKOLE jsem byla nejlepší, ale pořád jsem věděla, že oni nestačí slyšícím, že je tam méně učiva... 
Ž25: Mezi slyšícími se mi líbila náročnost, mezi neslyšícími jsem se cítila lépe... 
M16: Výhodné to bylo v N ŠKOLE z důvodu učení, komunikace, i když slyším docela tak, abych komunikoval 
normálně. Nevýhoda byla a stále je, že běžných škol je víc, takže jsem to do ní měl kousíček, do N ŠKOLY musím 
půl hodiny cestovat, po každodenním cestování to člověka hodně omrzí. 
M26: U běžné školy je výhoda, ze můžeš komunikovat se slyšícíma. Kdo chodí do školy pro sluchově postižené, ten 
většinou málo komunikuje se slyšícíma. 

VZTAHY A VZÁJEMNÉ POSTAVENÍ 

Respondenti byli od 1. třídy v běžné škole. Pokud byly vztahy ve třídě na začátku dobré, 

postupně se to začalo měnit, stále více si uvědomovali svůj handicap a začalo jim to vadit. Jejich 

odlišnost se časem zvýrazňovala. Mezi výhodné faktory pro dobré postavení ve třídě patřilo mít 

ve třídě dobré kamarády - nejlépe už z MŠ, dále menší kolektiv bez velkých změn, dobrá a stále 

stejná třídní učitelka s informacemi o specifických potřebách integrovaného dítěte, kontakt se 

spolužáky i mimo školu. Ve výpovědích respondentů lze dobře sledovat, jak tyto faktory 

ovlivňovaly postavení a spokojenost ve třídě. Prostředí ve třídě pro SP bylo vnímáno jako více 

společenské, protože respondenti zde měli větší přehled o dění a odpadly komunikační bariéry. 

Ne vždy pro ně však bylo snadné do nového kolektivu sluchově postižených spolužáků hned 

zapadnout, zejména pokud přestoupili až před koncem základní školní docházky. Postavem 

v běžné třídě se u většiny respondentů postupně zhoršovalo, byli stále více stranou. Na škole pro 

SP měli zpravidla lepší nebo stejné postavem, ale také mohli být outsidery. Jejich začlenění do 

nového kolektivu bylo většinou složitější, než kdyby v něm byli od počátku. 

Ž20: Měla jsem jednu třídní učitelku od 1. do 5. třídy. Byla jsem překvapená, že mě spolužáci normálně brali. 
Chodili jsme spolu do MŠ, možná to bylo tím, až do 5. třídy jsme byli pořád spolu. Neměla jsem komunikační 
Problémy, ale cítila jsem, že jsem jiná, například v hudební výchově. Musela jsem místo zpěvu například zahrát 
nějakou pantomimu. Líbilo se mi, že pro mě našli jinou aktivitu. Třídní učitelka na 1. stupni to zavedla tak, že kdo 
měl mluvit, musel se přihlásit. To bylo dobré, protože jsem tak věděla, kdo bude mluvit. Nerozuměla jsem všem a 
vŠemu, samozřejmě. Proto jsem chodila občas na konzultačky, učitelka pro mě také občas něco zopakovala. 
Byl t am opravdu super kolektiv, hodně mi pomáhali. Kamarádila jsem se všema, v našem paneláku bydleli i čtyři 
spolužáci, scházeli jsme se venku... Byla výhoda, že jsme bydleli všichni blízko sebe. Až dodnes se s bývalými 
spolužáky setkáváme, bydlíme blízko sebe... Když jsem byla menší, nevadilo mi, že jsem nerozuměla. V 5. třídě 
mi to už začalo vadit, už jsem si to víc uvědomovala. 
Ž27: Postavení v 1. třídě - byli jsme 3 kamarádi, zlobili jsme, když někdo něco provedl, tak to byli my tři. Bylo nás 
méně jen v 1. a 2. třídě, od 3. třídy už 30, už to bylo jiný, byla tam víc konkurence, už to nebylo ono, nebyli jsme 
tolik středem pozornosti, ale zůstali jsme tam dva, ale už jsme neměli takovou moc, bylo tam více partiček, už to 
nebylo ono. Nejlepší to bylo v 1. a 2. třídě. Tam ve 3. třídě už jsem měla pocit, že nerozumím, byla tam jiná 
Učitelka, měla jsem pocit, že už to není ono, měla jsem problémy rozumět...už tam byly situace, kdy jsem 
nerozuměla. Při jednání se slyšícími mi pomohlo, že máma měla partu přátel s dětma, furt jsme společně někam 
Jezdili, většinu slyšících kamarádů jsem měla tam. 
Pak na N ŠKOLE ale taky dlouho trvalo, než mě spolužáci opravdu přijali, dlouho jsem byla stranou. Zapadla jsem 
tam úplně až v 9. třídě, kdy jsem získala sympatie tím, jak jsem se postavila spolužačce, které se všichni trochu báli. 
£o už jsme se taky jako třída stýkali i po škole. 
Ž27: Kolektiv byl fajn, cítila jsem se jako ostatní, v pohodě, snažili se i pomáhat, kamarádi byli stále stejní, ale po 
žměně slyšení začali se odcizovat, přestala jsem jim rozumět jako dříve, oni pochopili a prostě neměli trpělivost se 
mnou bavit. Sluch se mi ze dne na den změnil, čímže se změnilo i moje postavení ve třídě - najednou jsem nic 
neslyšela, pamatuji si to přesně že to bylo na prvního září. 
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Myslím, že vztahy se SP byly v pohodě, spíše jsem se stala rádcem. Samozřejmě jsem viděla velký rozdíl mezi 
internátem a docházením do školy. Myslím, že v něčem mi tam bylo lépe - měla jsem tam daleko víc kamarádů a 
lépe jsme si popovídali. Na slyšící si však také nestěžuji. 
Ml6: V N ŠKOLE jsem se cítil určitě lip, díky spoustě věcí. Třeba že ve škole v které jsem byl předtím, jsem 
nemohl využít ZJ. Neslyšící se mi zdají více společenští. Což je velké plus. 
Ž25: Byly jsme už v mateřské školce tři kamarádky, holky, které spolu kamarádily odmala. Mám vzpomínky na to, 
že jsme byly my tři s učitelkou pořád spolu, učitelka mi taky pomáhala, zvládala jsem to. Nastoupila jsem na 
základku vedle, byly tam se mnou i ty dvě stejné kamarádky z MS. Nejdřív jsme byly každá zařazeny do jiné třídy, 
ale pak se mámě povedlo, abychom mohly chodit všechny tři do stejné třídy. Bydlely jsme blízko sebe, i naše mámy 
byly kamarádky. Do stejné školy chodila i moje starší sestra, máma i táta tam chodili, každý tam znal naši rodinu. 
Když jsem přestoupila na 2. stupeň do školy ve městě, tam už to nebylo dobrý, už jsem byla mnohem více stranou. 
Pořád jsme byly my tři kamarádky v jedné třídě, ale jinak už to nebylo ono. 
Ž25: V pubertě jsem neměla odvahu se bavit s klukem, vždycky se mi nějaký líbil, to jo, ale říkala jsem si, jak se 
sním budu bavit, vždyť mu nebudu rozumět, jak si budeme povídat, když nerozumím... Neměla jsem odvahu 
žádného kluka oslovit. Spolužačky chodily s kluky, já ne. Spolužáci se snažili artikulovat, ale jak kdo. Ty dvě dobré 
kamarádky artikulují výrazně dodnes, až jim někdy říkám, že je to zbytečné, že to přehánějí. Ale ostatní - jak kdo, 
na nich mi ale vůbec nezáleželo. Byla jsem nejstarší ve třídě o rok. Snažila jsem se navazovat kontakt hlavně 
Svučitelkama, víc než s dětmi. 
Ž24: Nebyli jsme moc dobrá parta, bylo nás ve třídě hodně introvertů, neměli jsme potřebu se družit, tvořili jsme 
vyvážené skupinky. Nebyli jsme kolektiv. Já tam měla jednu kamarádku, byla to moje nejlepší kamarádka, od 1. 
třídy jsme byly spolu a seděly jsme spolu v lavici. S ostatníma spolužákama jsme se moc nebavili. O přestávkách se 
bavili, já nerozuměla, proto jsem se bavila hlavně sní . . . Posmívali se, nejhorší to bylo do 5. třídy... teď jsem si 
uvědomila, že jsem zapomněla na to, že v 5. třídě přišli 3 noví, ale zároveň blbí odešli a mně se ulevilo. V 9. třídě 
v N ŠKOLE jsem se cítila být stranou. Ale asi jsem se tam cítila lépe než mezi slyšícími, že tam bylo méně lidí, 
tychleji jsem si zvykla...nevadili mi. 
Z24: Spolužáci dlouho, asi až do druhé třídy, nevěděli, že špatně slyším. Neviděli sluchadla, měla jsem dlouhé 
rozpuštěné vlasy, abych sluchadla za nima schovala. Třídní učitelka dětem ve třídě vůbec nic neřekla, takže ony to 
nevěděly. Bylo by lepší, kdyby jim to rozumně vysvětlila, ale ona sama nevěděla, co má dělat, neměla s tím vůbec 
zkušenosti, byla jsem první neslyšící na té škole...Hodně mi vadilo, že když děti při vyučování mluvily, otáčely se a 
Já jim nerozuměla. Ale i učitelka se otáčela, vůbec mi v tom nepomohla, nemohla jsem se na ni spoléhat. Ze školy 
jsem si toho moc nepřinesla, učila jsem se hlavně doma z knížky, to mi nedělalo problémy 
Ž29: Komunikace byla lepší v N ŠKOLE, ta byla perfektní, byla jsem součástí kolektivu.. Na 1. stupni to bylo 
dobré, byli jsme děti, na 2. stupni už začínala puberta, už byli jiní, vztahy se stávaly důležitější než na 1. stupni. 
Cítila jsem se už sama, puberta v tom hrála roli, kluci si na mě ukazovali a posmívali se. Ale byla jsem chytrá, tak se 
mě také ptali, jestli jim s něčím nepomůžu. 
Ž,29: Vztahy nebyly ideální, ale učení ano. Měla jsem jednu až dvě kamarádky, které mi zůstaly z prvního stupně, 
ale v 5. třídě se také třídy pomíchaly, pak se to zhoršovalo. 
V N ŠKOLE jsem se rychle zapojila, ale rok byl málo. Vztahy na intru byly víc rodinné. Se slyšícími jsem byla jen 
ve Škole a pak vůbec nic, šla jsem rovnou domů, mezi neslyšícími na intru byl bohatý program, byli jsme pořád 
spolu, ale zato tam bylo míň svobody. 
£22: Problém byl se spolužáky, posmívali se, ale byl dobrý kolektiv, podporovaly mě holky, našla jsem si dobré 
kamarádky. Byli jsme pořád stejný kolektiv až do 9. třídy. 
V N ŠKOLE byla jsem jako oni, zatímco na ZŠ jsem byla jiná, „ta nedoslýchavá". Od první do páté třídy jsem měla 
2-3 kamarádky, byly jsme parta. V 5. tř. - přišla holka, tlustá, hrozně hodná, učitelka ji dala ke mně, ostatní děti sejí 
Posmívaly. Seděly jsme spolu, zůstala dodnes mou nejlepší kamarádkou. Já byla nedoslýchavá, ona tlustá, postupně 
se začleňovala do třídy. V 7. třídě byli skoro všichni puberťáci, vytvořily se ve třídě nepřátelské táboiy. Se 
spolužákama ze ZŠ jsme se vzájemně podporovali, kluci mě znali odmalička, nikdy mi neublížili. Do 12-13 let jsem 
tyla ošklivá, pak jsem se změnila, vlasy Giný účes, delší vlasy). 
Ž22: Mezi S byly lepší holky, přijímaly sociálně slabší, v N ŠKOLE byli zas lepší kluci, holky mě braly jako 
soupeřku. Slyšící o mě pečovaly, v N ŠKOLE bylo víc konkurence a mezi holkami soupeření, kluci mě brali v poho 
Ve slyšící škole bylo takové postavení ve třídě - 2 třídní krasavice, jedna silnější dívka, jedna tichá, tři zajímavé, ale 
tiché a tak. Ty krasavice byly typické divoké. Moje postavení bylo takové, že jsem byla taková nejchytřejší ve třídě, 
°bčas kašpárek, ale nebyla jsem ve středu dění. Když byla na škole v přírodě disko, tak my holky jsme byly trochu 
stranou, v koutě. Spolužáci mě asi moc neuměli zařadit - šprt, divoká, vtipná, sluchově postižená. 
V N ŠKOLE - v 9. třídě jsem byla vetřelec, divoký živel, holkám jsem byla nesympatická, ale zároveň jsem byla 
výrazná osobnost. Moje postavení bylo trochu ambivalentní, neuměla jsem ZJ. 
M26: Měl jsem tam kamaráda, věděl, že jsem neslyšící a se mnou mluvil pomalu a on je z vedlejší třídy 5.C. Já jsem 
chodil do 5.B. Horší to bylo podle mě v N ŠKOLE. 

ŠIKANA 
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Většina respondentů si hodně uvědomovala pocity odlišnosti, které ve třídě zažívala. 

Dovedli dobře popsat, jak jim jejich spolužáci tuto odlišnost občas dávali najevo, nejčastěji ve 

formě posměšků a vtípků. S pocity šikany se však setkali i na škole pro SP, kde jim kolektiv 

dával jejich odlišnost najevo. Nemusela to být jen odlišnost v oblasti znalostí a způsobu 

komunikace, ale také jiná fyzická odlišnost. Některým respondentům vadilo i nepochopení jejich 

problémů ze strany učitelů na běžné škole, které vedlo ke vzájemným konfliktům a pocitům 

ublíženosti. S šikanou se setkali všichni, u některých z nich to bylo jedním z důvodů přestupu na 

školu pro SP. 

Ž27: V mé třídě mezi slyšícíma jsem se cítila dobře, aleje pravda, že jsem se s šikanou setkala. Nebylo to ale kvůli 
sluchu, spíše kvůli něčemu jinému - byla jsem snadný terč - hlavně kvůli vzhledu, měla jsem křivé zuby. 
Ž25: V 5. třídě se už tvořily party, začali se mi posmívat, že neslyším. Když mi někdo řekl, že jsem blbá, nevadilo 
mi to, ale když to bylo něco o sluchadlu, vadilo mi to hrozně. Posmívali se mi kvůli sluchadlu. Ukaž vlasy - to je 
hrůza, co tam máš. V tělocviku jsem skákala na trampolíně a zvedaly se mi vlasy - ukaž sluchadlo, ukaž -
Škodolibě... Nebo se mě ptali na sluchadlo, chtěli ho ukázat, smáli se. Musela bych si získat šéfe party. Nějak jsem 
se s tím smířila, snažila jsem si z toho nic nedělat. 
Taky jsem na 2. stupni měla pocit, že učitelka je zasedlá na mě, v dějepise jsem kvůli ní měla špatné známky. 
Koukali jsme se na filmy bez titulků a pak z toho zkoušela. Nebo vykládala látku a my jsme si to měli zapisovat, 
nechápala, že ji nemůžu sledovat a zároveň si psát. Pak jsem dostala FM systém Sennheiser, to bylo super, moc mi 
to pomohlo, lépe jsem rozuměla. V diktátech jsem už díky tomu všemu rozuměla. Ale učitelce se to nelíbilo, 
myslela si, že mi někdo do toho přístroje napovídá... Jí vadilo, že kvůli mně nesmí chodit po třídě, nemůže číst 
z knihy, ale psát na tabuli, že kvůli mně má problémy s ředitelem, protože jsem si stěžovala a rodiče si také 
stěžovali. Dávala mi to dost najevo. 
Ž24: Do 5. třídy jsem byla trochu šikanovaná, od 5. třídy jak agresoři odešli, to bylo vpoho. Už jsem taky byla 
starší a nebrečela, byla jsem tvrdá a bránila jsem se, nedávala jsem najevo své city. Ti agresoři do 5. třídy, to byli 
dva kluci, kteří se mi posmívali, že jsem hluchá, ale nebylo to nic soustavného, že by mě mlátili a tak, to ne. Ale byli 
na mě oškliví a já jsem doma brečela. Ale rodiče mi jednou poradili, jak toho jednoho kluka mám usadit. Když mi 
zase jednou nadával hluchoune, pěkně nahlas jsem mu řekla, že mu z huby trčej dráty, on totiž nějak v tu dobu 
dostal rovnátka, takže to všichni slyšeli, on úplně zčervenal...docela ho to vzalo a už si pak tolik nedovoloval. Pak 
jsem si uvědomila, že každý něco má, nějaký problém, a naučila jsem se bránit. Ale dodnes se mu vyhýbám, vadilo 
by mi, kdybych ho měla potkat. Šikanu jsem zažila i na N ŠKOLE na internátě. 
¿29: Tam mezi slyšícími už jsem nebyla součástí kolektivu, už na mě koukali jako na hluchouna. Taky puberta, 
chování spolužáků bylo trochu horší, mysleli si, ona je jiná, a dávali to najevo, byly tam pak už trochu rozbité 
vztahy. Ale i na 1. stupni bylo pár zlých žáků, jeden byl zlý a sám měl sluchadlo, ale stejně mi ubližoval. Na prvním 
stupni to bylo ještě celkem v pohodě, pak se to změnilo... padaly i fecky....ale dalo se to přežít. 
Ž22: Občas mě provokovali, dělali si legraci, ale zlí nebyli.. My jsem se spojili s béčkem a bylo to horší, noví 
učitelé nevěděli co potřebuju, musela jsem jim to vysvětlovat. Ptala jsem se spolužačky, co učitelka říkala, 
spolužačka mě také upozornila, když učitelka po mně něco chtěla. Učitelka: „JARMILO, nedělej, že nerozumíš." 
V 8. třídě přišla nová učitelka, taková kráva, buzerovala mě. Nerozuměla jsem a ona myslela, že to dělám schválně, 
třeba jsem cvakala propiskou a ona se na mě hrozně rozčílila, že ji provokuju. Zažila jsem tam na základce 
Psychické útoky posměšky, trápila jsem se, že jsem jiná, že neslyším. Byla jsem jediná SP na škole, oni nevěděli, 
jak se ke mně chovat, byla 90. léta, nebyla žádná osvěta. Dnes ty děti chápu, nikdo jim nevysvětlil, jak se ke mně 
mají chovat. Dnes když je potkám, je to něco jiného, chovají se jinak. Třeba jeden kluk, dřív by mě např. vůbec 
nepozdravil, dnes řekne: „Čau, pojď na pivo." Nevyčítám jim to, jak se ke mně chovali, ale... 
Ml6: Šikana je snad problémem na všech školách ve všech stupních jen rozdílným způsobem se projevuje. Já se 
s Šikanou naštěstí osobně moc nesetkal. A smutné na tom je že šikanované děti se bojí obrátit na pomoc druhých. 
Proto na školách je hodně důležité přátelství kamarádů. Díky něm si vlastně navzájem pomáhají. Všechno co se ve 
Škole odvíjí, ať už ta šikana, přátelství či učení to vše má v rukou vedení školy. Potkal jsem tu v N ŠKOLE mnoho 
kamarádů, přátel i dobrých učitelů 
^22: 3-4 kamarádky na běžné ZŠ, furt jsme se bavily, záleží na povaze, bylo mi ubližováno, ale nevzdala jsem to, 
nejlepší obranou je úsměv a vtip, když budeš sedět v koutě, bude to horší. Máma i táta jsou takový tvrdší typ, 
lemazlili se se mnou a podporovali mě - co brečíš, nevzdávej se atd. Ve škole jsem se i porvala s klukama. 
^27: Na začátku jsem měla v N ŠKOLE nejnižší postavení, neznali mě, až v 7.-8. třídě mě začali brát, v 9. třídě to 
fŽ bylo vyrovnané, akorát tam byla jedna dominantní holka, a všichni ji poslouchali, nikdo neměl sílu sejí postavit, 
Pak jsem to byla já - a ostatní se více přiklonili ke mně. Na začátku mě nebrali, nebavili se, možná se i posmívali, 
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postupně jsem se začala bavit s jednou spolužačkou. Na začátku jsem se cítila osamělá... Nebylo to ani tím, že jsem 
byla ve třídě nová, ale spíš proto, že jsem byla tlustá. 

NÁVRAT z integrace do školy pro SP (4 respondenti) 

Tito respondenti nastoupili nejprve do školy pro SP, odkud přešli do běžné školy. Na 2. 

stupni se však vrátili do školy pro SP (u dvou z nich šlo o jinou školu pro SP, než kde byli 

předtím). Důvody byly buď převážně prospěchové (respondent již nezvládal nároky učiva) anebo 

převážně komunikační a vztahové (respondent se již ve třídě necítil dobře, byly tam 

komunikační bariéry). Jejich zkušenosti a srovnání běžné školy se školou pro SP po návratu se 

odlišují od výpovědí ostatních. Na jejich zkušenosti na rozdíl od ostatních totiž má vliv 

skutečnost, že již znali prostředí školy pro SP, už byli ve třídě mezi sluchově postiženými 

spolužáky. 

SROVNÁNÍ ŠKOL 

Respondenti očekávali, že na škole pro SP bude podstatně méně náročné učivo a 

překvapilo je, že tomu tak nebylo. Zatímco na běžné škole mohli občas trochu „vypustit", nebo 

se kvůli obtížné komunikaci se souhlasem učitele nemuseli zapojit do určité činnosti, ve škole 

pro SP to již nešlo. Museli se tam stále soustředit na vyučování. U učitelů ve škole pro SP již 

nemohli očekávat žádné „úlevy". Všímali si i odlišného přístupu učitelů, od učitelů na škole pro 

sluchově postižené by předpokládali větší přizpůsobení se komunikačním potřebám žáků a 

respekt k neslyšícím. 

Ml8: Z přírodopisu jsem mezi slyšícíma měl čtyřku, nerozuměl jsem učiteli a pak jsem to radši vzdal. Chtěl jsem 
lehkou školu, nechtělo se mi moc snažit. Máma by byla ráda, kdybych tam zůstal, ale respektovala moje rozhodnutí. 
Učivo bylo stejné, ale spolužáci to trochu omezovali, protože to někdy nechápali a učitelé jim to museli dokola 
vysvětlovat, to mezi slyšícími když někdo nerozuměl, tak to byl jeho problém, učitelé to ignorovali. V N ŠKOLE 
byly konzultace, mezi slyšícími ne, tam si musí každý poradit sám. V N ŠKOLE mi vadilo, že jsem musel dávat víc 
Pozor, byli jsme menší třída, a byl jsem brzy unavený. Mezi slyšícími jsem mohl trochu ignorovat vyučování a 
učitelé mě nechali. Takže jsem se v N ŠKOLE musel trochu víc učit, ale na ZŠ moc ne, až v 9. třídě kvůli 
Přijímačkám. . 
1V120: Slyšící byli pro mě lepší, lépe jsem se tam naučil, ale pak N ŠKOLA byla taky dobrá. Mezi slyšícíma bych 
měl na 2. stupni už hodně problémů. Mezi neslyšícími jsem dostal víc informací. 
Žl7: Je pravda, že učitelé vN ŠKOLE byli jiní, chovali se k nám jinak, nelíbilo se mi to, u slyšících byl větší 
respekt... V N ŠKOLE mi vadili učitelé i některé děti, učitelé nerespektovali, že neslyším, že nemůžu všemu 
rozumět, že je pro mě lepší znakový jazyk. Učitelé ve slyšící škole znakový jazyk mnohem víc respektovali. V N 
ŠKOLE je to škola pro neslyšící, ale přitom učitelé chtějí, abych jim zopakovala nové cizí slovo. Když jsem jim 
fikala, že nemůžu rozumět, když to slovo neznám, že chci aby ho napsali, tak nechtěli. Překvapilo mě, že když jsme 
o přestávce znakovali, tak učitelka řekla, že nesmím ukazovat, protože ten kluk se musí naučit mluvit... 
S učiteli ve slyšící škole se dalo diskutovat, vN ŠKOLE ne, tam to ignorují nebo se pořád hádáš... Mezi slyšícími 
jsem si mohla tak 2-3 hodiny číst, v ostatních předmětech jsem musela dávat pozor, moc jsem nerozuměla a pak 
jsem po celém dni už byla unavená, už mi to šlo jedním okem tam a druhým zpět. V N ŠKOLE to bylo stejný, 
musela jsem celý den odezírat, je to náročný. Ráno to bylo ok odpoledne už jsem byla unavená. Myslela jsem si, že 
mezi slyšícíma učitelé nejsou na mě zvyklí a tak to bude v N ŠKOLE lepší, ale není to pravda, záleží na tom, co je 
lo za předmět. V N ŠKOLE hodně pomáhali dětem s problémy, to je dobře, ale někdy někdo měl špatné známky a 
řeklo se, dáme mu na vysvědčení dvojku, aby měl radost. To mezi slyšícími nebylo, tam se s nikým nemazlili. 
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POSTAVENÍ VE TŘÍDĚ 

Zde se výrazně projevilo, že tito respondenti již znali prostředí školy pro SP a měli 

kontakty s jinými neslyšícími dětmi. Znali pravidla vzájemné komunikace. S adaptací neměl 

žádný z nich problémy, a to i pokud se „vrátil" do jiné školy. Nevím, do jaké míry zde hraje roli 

skutečnost, že respondenti neměli vyloženě negativní, špatné zkušenosti s předchozí docházkou 

do školy pro SP. V tom případě by to možná bylo jiné. Všichni respondenti měli po návratu ve 

třídě lepší postavem než v předchozí třídě se slyšícími spolužáky. Neměli problém se do třídy 

začlenit. 

Ž17: V N ŠKOLE jsem byla na začátku tichá, postupně otevřenější, čím dál víc jsem se bavila s ostatníma. Pak jsem 
byla v dobré pozici, nahoře. 
M20: V N ŠKOLE jsem si zvykl brzy a bavil se s ostatníma, nejvíc na internátě, tam se mi líbilo, ale lepší kamarády 
jsem měl u nás. 
M18: Na spolužáky jsem si zvykl hned, i když to nebyla stejná třída jako předtím, odkud jsem odešel. Měl jsem tam 
brzy hodně kamarádů v celé škole. 
MS8: Hned jsem se skamarádil s ostatníma, některé z nich jsem znal a některé ne. Internát byl taky docela dobrej, 
ale trochu jsem se tam nudil, byl tam přísnější režim. 

STARŠÍ (2 respondenti) 

SROVNÁNÍ 

Respondenti si uvědomují, že běžná škola pro ně nebyla vhodná, z jejich výpovědí se 

odráží, že na škole pro sluchově postižené byli spokojenější. Největší rozdíly vnímají v přístupu 

učitelů, což souvisí s jejich informovaností. Učitelé běžných škol, ve kterých byli dříve 

„integrovaní" sluchově postižení žáci, totiž neměli o této problematice žádné informace, což 

negativně ovlivňovalo i jejich přístup. Respondenti viděli největší rozdíl v komunikaci, naopak 

co se úrovně učiva týče, nebyl mezi oběma školami zase až takový rozdfl. 

M48: V případě, že bych zůstal v té škole se slyšícími, měl bych hodně těžkej život. Možná bych tu školu zvládl, ale 
byla by to moc těžká práce. 
M56: Sport byl mezi slyšícíma lepší, ale učitelé špatní. Učitelé v N ŠKOLE byli rozumní, ale myslel jsem si, že 
mezi neslyšícími budu lepší, ale nebyl jsem. N ŠKOLA byla lepší... Bylo tam všechno. Na N ŠKOLU rád 
vzpomínám, na školu se slyšícími ne, zpátky bych tam už nešel. Ve slyšící škole učitelka mluvila, já jsem napsal dvě 
věty, ona pak začala chodit po třídě, tak jsem to pak vzdal.Ukazovat jsem se v N ŠKOLE bohužel moc nenaučil, 
kdybych tam chodil do 1. třídy, tak bych se naučil, ale dva roky jsou málo... Myslím si, že N ŠKOLA by byla lepší 
od 1. třídy. 

VZTAHY A VZÁJEMNÉ POSTAVENÍ 

Oba respondenti se cítili dobře v kolektivu slyšících spolužáků, kteří je znali odmala. 

Postupně se však jejich postavem měnilo a to mělo negativní vliv i na vzájemné vztahy. Ve škole 

Pro SP si vybírali přátele podle způsobu komunikace, aby si snimi dobře rozuměli. Komu 

nerozuměli, stím se nebavili. Ani jeden z nich nebyl mezi „špičkou" třídy, oba byli spíš 

hdividualisté a samotáři, stačilo jim mít pár kamarádů. 
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M48: Moji kamarádi v první škole se nesmáli, brali to jako nemoc. Kdybych neslyšel odmala, bylo by to jinak. Měl 
jsem v tom štěstí. Mám vzpomínky, jak sedím uprostřed a když jsem nerozuměl, šel jsem do 1. řady. Ale učitelka 
chodila a mluvila za mnou. 
M56: Lépe jsem si rozuměl se slyšícími kamarády od nás z vesnice, strávili jsme spolu téměř celé dětství. Ale když 
jsem odešel do N ŠKOLY, nebylo mi po nich smutno. Od 1. do 5. třídy jsem ve třídním kolektivu neměl problémy, 
to bylo v naší vesnici, ale od 6. třídy jsme chodili do školy ve městě, tam byli noví spolužáci, na ty jsem si musel 
zvykat. Tak 5 dobrých kluků tam bylo, ostatním jsem nerozuměl. Po škole jsme byli s kamarády z vesnice, ne se 
spolužáky z města. V N ŠKOLE se mi líbilo všechno, nevýhody nevidím, měl jsem svobodu, mohl chodit do kina, 
do lázní, po vyučování jsme dělali sport, nenudil jsem se... Každý starší žák tam měl na internátu na starosti mladší 
děti, které ho musely poslouchat, byl jako jejich vedoucí, měl na starost tak tři. To mě bavilo. Na začátku jsem 
zjišťoval, jak kdo slyší, a podle toho jsem si vybíral kamarády. 
M48: Tam i tam jsem měl tak 2-3 kamarády. Mezi slyšícíma ve třídě jsem byl takový průměr, ani hvězda třídy, ani 
mě nemlátili. VN ŠKOLE byl 1. rok trochu problematický, pak už ok, ve škole jsem byl hodnej, ale mimo školu 
divoký. Nebyly tam žádné skupinky, bylo nás ve třídě hodně individualistů, já měl kamaráda, byly tam i 2 holky. Ti, 
co byli na internátě, kamarádili spolu, byly tam takové malé skupinky, ale nebyla mezi náma žádná válka. Se 
staršími jsem se vůbec nekamarádil, to byli namyšlenci, s mladšími sem kamarádil. 

ŠIKANA 

S šikanou se setkal respondent, který přestoupil v 5. třídě z venkovské malotřídky do 

š k o l y ve městě. Problémy v městské škole jak v přístupu učitelů tak ve vztazích se spolužáky 

vedly až k přestupu do školy pro SP. Výhodou pro tohoto respondenta bylo, že i v městské škole 

mu zůstali kamarádi z vesnické malotřídky, třebaže s většinou z nich už nechodil do stejné třídy. 

O d p o l e d n e však i nadále trávili společně volný čas. Po přechodu do školy pro SP mu nechyběli, 

nestýskalo se mu, protože tam byl spokojenější. 

M56: Ti spolužáci z města, kam jsem v 5. třídě přestoupil od nás z vesnice, posmívali se mi, třeba na mě volali a já 
jsem nerozuměl a tak, provokovali mě... Oni měli svoje, já jsem byl proti nim sám... V 7. třídě jsem zažil i tělesnou 
šikanu, prali jsme se, posmívali se mi... Byl jsem z venkova, kde jsme se normálně prali, nepřišlo mi to nějak 
výjimečné, netrápil jsem se tím nějak hrozně moc... 

Shrnutí POCITY 

Většina respondentů se cítila lépe na škole pro sluchově postižené, protože tam byla lepší 

komunikace. Všichni si tam byli rovni, byli si vzájemně bližší. Co se postavení ve třídě týče, 

v běžné škole byli většinou na okraji kolektivu. Pokud vůbec, měli ve třídě jednoho nebo dva 

P ř á t e l e , ostatní je spíš přehlíželi. Mít aspoň jednoho kamaráda ve třídě, se kterým by se mohli 

bavit, bylo pro jejich spokojenost hodně důležité. V kolektivu se cítili lépe většinou na začátku 

školní docházky, postupně se jejich subjektivní spokojenost zhoršovala, stále více si 

Uvědomovali komunikační bariéry a svoji odlišnost. Ve škole pro sluchově postižené se právě 

z tohoto důvodu cítili lépe. To mělo vliv na jejich chovám. V běžné škole stáli spíše stranou a 

styděli se, zde měli více příležitostí se projevovat, být aktivní. Bylo pro ně snazší si zde vydobýt 

lepší postavení ve třídě. U přestupů z běžné školy do školy pro SP bylo postavem respondentů 

v nové třídě v ě t š i n o u podobné, případně mírně lepší než předtím. Naopak postavem v nové třídě 

mezi slyšícími s p o l u ž á k y bylo snad téměř vždy horší. Ti, kteří se vrátili do školy pro sluchově 

Postižené, se zde pak cítili od začátku dobře. Měli totiž již zkušenost s komunikací se sluchově 
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postiženými spolužáky, takže do kolektivu snadno zapadli a jejich postavem v něm bylo lepší 

než kdyby do školy pro SP přišli poprvé. 

Důležité pro respondenty byly i pocity, které se týkaly vztahu k učitelům a vyučování. 

V běžné škole se více soustředili na vyučování. Učivo bylo většinou obtížnější než ve škole pro 

SP a respondenti mu zde věnovali větší pozornost. I v rozhovorech v souvislosti s běžnou školou 

mnohem více hovořili o učení. Jednak kvůli větší náročnosti, ale je taky možné, že se kvůli 

menší frekvenci sociálních kontaktů více soustředili na učivo, nezabývali se ve škole tolika 

jinými záležitostmi jako ve škole pro SP. 

Za sluchadla se v běžné škole více styděly dívky, ty byly také citlivější na různé 

poznámky ze strany spolužáků. Kvůli své sluchové vadě se integrované děti častěji stávaly 

terčem šikany (zde ve smyslu úmyslného jednání, jehož cílem je zesměšnit, ublížit). Šlo zejména 

o verbální formu šikany jako zejména posměšky a nadávky, provokace, naschvály, urážky a 

zesměšňující vtípky. Nejčastější posmívání zmiňovali snad všichni respondenti. Časté byly 

nadávky související s vadou sluchu jako např. „hluchoune", avšak ne vždy se týkaly sluchu. 

Zrovna tak nepříjemné však pro respondenty bylo, když se s nimi nikdo nechtěl bavit, což lze 

považovat za tzv. „skrytou" formu šikany. Právě její riziko je u sluchově postižených kvůli 

komunikačním bariérám časté. I respondenti zažívali pocit, že jsou „sami". Projevy šikany si 

více uvědomovali na 2. stupni, kde bývá šikana obecně častější než na 1. stupni. Nepříjemné 

byly pro respondenty i projevy šikany v souvislosti s přechodem do školy pro sluchově 

postižené. Na škole pro sluchově postižené se s šikanou na vlastní kůži setkali častěji právě ti 

žáci, kteří sem přišli z běžné školy, než ti, kteří odtud do běžné školy odešli. Je zajímavé, že se 

zde projevily velké rozdíly mezi staršími a mladšími respondenty. Starší respondenti o svých 

nepříjemných zážitcích téměř vůbec nechtěli hovořit. I pro některé mladší respondenty to bylo 

citlivé téma. Nechtěli na to vzpomínat, případně měli obavy, aby jejich negativní zážitky nebyly 

někde zveřejněny. U některých respondentů jsem měla pocit, že se s nepříjemnými zážitky zcela 

nevyrovnali a považují je za osobní selhání. 

Někteří respondenti se o svých zážitcích s šikanou nechtěli zmiňovat, přestože je to již 

minulost. Snejvětší pravděpodobností o nich nikomu neříkali ani tehdy, když byla situace 

aktuální. Nepoprosili nikoho o pomoc, protože by to považovali za přiznání vlastního neúspěchu, 

nechtěli se v očích kolektivu ještě více ponížit a způsobit rodičům starost. Rodiče a učitelé žijí 

Často v domnění, že je všechno v pořádku, a vůbec je nenapadne, jak se dítě ve skutečnosti cítí. 

Na to, že okolí mnohdy netuší, co se děje, upozorňuje i jedna respondentka: 
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Je důležité vyptávat se dětí, co je ve škole, jestli se něco děje, je lepší to zarazit hned na začátku, pak už je to 
obtížné... Já taky půl roku nic neřekla rodičům, řekla jim to až sestra, která byla se mnou na ŠVP, až pak se mě 
ptali..., byli zaskočení. 

3.4. Identita 

Zajímá mě, jaká je současná identita respondentů (viděno z jejich hlediska), jestli, jak a 

do jaké míry bylo její utváření ovlivněno školou. Chtěla jsem vědět, s jakou skupinou se 

převážně identifikují nebo pokouší identifikovat. Se slyšícími, s nedoslýchavými nebo 

s neslyšícími? Souvisí to nějak s tím, zda absolvovali bčžnou školu nebo „speciální" školu pro 
SP? Jaký postoj mají respondenti ke své sluchové vadě? Vadí jim, že neslyší? A chtěli by slyšet? 

Výpovědi respondentů jsem rozdělila do čtyř částí. První část „Rozdíly mezi neslyšícími 

a slyšícími" shrnuje hodnocení slyšících a sluchově postižených, jak respondent tyto skupiny 

hodnotí. Někteří respondenti spontánně hovořili o tom, jakého mají nebo by preferovali 

životního partnera. Tyto zajímavé poznámky také zařazuji do této části. Druhá část „Vlastní 

identita" se týká respondenty vnímané vlastní identity. Ptala jsem se jich, s jakou skupinou si 

nejvíc rozumí a kam by se sami zařadili (slyšící-nedoslýchaví-neslyšící?). Třetí část nazvaná 

„Vadí mi, že neslyším?" se zabývá zejména oblastí akceptace vlastní sluchové vady. 

Respondenti odpovídali na moje otázky, jestli jim vadí, že špatně slyší a zda by si přáli být 

slyšící. V poslední části nazvané „Kdybych nezměnil školu..." jsou zařazeny úvahy, jaký by 

měli dotazovaní život, kdyby nezměnili školu. Dotazovala jsem se, jestli by měli jiný život, 

kdyby nepřestoupili na jinou školu. A v čem by jejich život byl jiný. 

Témata zde dělím stejným způsobem jako v předešlých kapitolách, tedy podle věku a podle pořadí škol. 
Výpovědi respondentů, kteří se vrátili zpět do školy pro SP, zde již nebudu oddělovat, budu je zařazovat do 
odstavců podle toho, kam více tématicky spadají. 

3.4.1. ZE ŠKOLY PRO SP DO INTEGRACE 

MLADŠÍ (7 respondentů): 

ROZDÍLY MEZI N A S 

Respondenti výrazně vnímají rozdíly mezi slyšícími a neslyšícími. Ve výpovědích 

respondentů se projevuje i jejich přístup k vlastnímu sluchovému postižení. Jsou pro ně důležité 

obě skupiny a chtěli by si z nich vzít to nejlepší, ne vždy jsou však zcela realističtí. 

Ž16: Něco je pro mě mezi neslyšícími lepší - víc kamarádů, ve společnosti neslyšících je víc zážitků, ve společnosti 
slyšících si někdy říkám, o čem si s nimi mám povídat. S neslyšícími si můžu povídat o čemkoliv. Věděla jsem, že 
nikdy nezapadnu úplně mezi slyšící, vždycky budu mít problémy v komunikaci, například při diskuzi. 
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Ml8: Chtěl bych holku spíš neslyšící, před rokem jsem měl slyšící a nebylo to ono. Patřím do společnosti 
neslyšících a tam by se slyšící holka nudila... Není to pro mě, je pro mě důležité, abychom si dobře rozuměli. 
Neslyšící mě berou za rovnocenného, slyšící mě berou za trochu postiženého a podle toho se ke mně chovají 
(trochu jinak). 
M24: Přijde mi, že slyšící a sluchově postižení jsou dva tábory, úplně jiná kultura, morálka. Jsem rád, že jsem to 
trochu poznal, snažím se projevovat aktivitu, nechci o neslyšících a nedoslýchavých moc mluvit, protože je moc 
neznám. 
M20: Cestoval jsem s naší organizací, je to církevní partnerství, na setkání mladých věřících z různých zemí.Tam 
jsem se seznámil s holkou, je slyšící (to řekl po mém dotazu), píšeme si, ale je problém s internetem. Chtěl bych 
raději slyšící manželku, nedoslýchavá mi nevadí, ale lepší by byla slyšící holka, získal bych od ní víc informací. 

VLASTNÍ IDENTITA 

Někteří respondenti se zařazují mezi neslyšící, jiní mezi nedoslýchavé. Uvědomují si, že 

mezi slyšící nikdy úplně nezapadnou. Jeden respondent má prý nejvíc slyšících přátel. Identitu 

nejvíc řešili ti, kteří se považovali za nedoslýchavé. 

Ž16: Identita - Sice mám dobré slyšící kamarádky, takže slyšící ano, ale společnost mi víc vyhovuje neslyšící, 
nejvíc kamarádů mám mezi neslyšícími, ale jinak je to tak napůl. 
Ž17: Identita - cítím se jako vzdělaná neslyšící, nejvíc si rozumím s neslyšícími, kteří hodně čtou nebo se hodně 
zajímají o něco... Nemám ráda omezené neslyšící, kteří myslí pouze na něco - třeba zákaz komunikovat se 
slyšícíma, já beru neslyšící i slyšící, vím že slyšící nikdy nebudu. 
Identita - když jsem byla menší, bylo mi to jedno... Starší - už vím, že jsem neslyšící, jsem jiná než slyšící, poznala 
jsem sama sebe. 
S neslyšícími byla v kontaktu odmala, vždy jsem v létě jezdila na tábory s neslyšícíma, vždycky jsem se těšila, že 
potkám neslyšící a že se s nima budu bavit. I přes týden jsem je potkávala, na skautu v pátek jednou týdně, ale to 
nebyli úplně neslyšící, tak půl na půl, někteří znakovali a někteří ne, o víkendu jsme se skautem jezdili také na 
výlety. Doma se sestrou jsme vždycky spolu znakovaly, s tátou také znakuji, maminka později už moc neznakovala, 
protože už to nebyla potřeba. 
M29: Dnes mám víc nedoslýchavých kamarádů. Zvyknul jsem si, že špatně mluvím se slyšícími, jsou horší věci. 
Kdybych jen ukazoval, bylo by to horší. Nejlépe se cítím mezi nedoslýchavými, tedy s lidma, se kterými jsem chodil 
do N ŠKOLY. S neslyšícími se pravidelně setkávám. Chodím na kurzy Zj, před 5 lety jsem začal chodit do kurzu. 
Doma mám partu neslyšících, scházíme se pravidelně neslyšící a nedoslýchaví dohromady. V bytě mám neslyšícího 
spolubydlícího. Slyšících kamarádů mám pár, ale partu ne. Dřív jo, ale teď nemají čas, mají rodiny atd.... 
Ml7: Jak kdy, klidně mezi slyšícíma , neslyšícíma i nedoslýchavýma ... nejvíc mám slyšících. 
Ml8: Patřím do společnosti neslyšících. 
M24: V životě, a vůbec kdekoli, jsem vždy rád pozoroval lidi (nerozuměl a tak pozoroval, zaprvé ze snahy 
Porozumět, zadruhé z nudy - dělá to hodně SP, poznámka K.K.), jak mezi sebou komunikují, jak se tváří, jak 
reagují díky tomu jsem vypozoroval, mají-li opravdu upřímný vztah... Např. u kamarádů - už jsem věděl podle 
Pohledu jestli je to dobrej člověk, díky tomu mám omezený počet přátel. Když se mi něco nezdá, pomyslím si, už 
jen pryč od toho člověka, mohl by být problém. Životem jdu jako pozorovatel. Snažím se přizpůsobit společnosti, 
protože vlastně nevím, co/jaké chování je normální, dělám aby nebylo poznat, že jsem nedoslýchavý, studováním a 
napodobováním se snažím dělat stejná gesta jako ostatní slyšící. Snažím se zapojit do normálního života mezi 
slyšícími, když už tu jsem, když mezi nimi žiji... 

VADÍ MI, ŽE NESLYŠÍM? 

Respondenti by většinou chtěli být slyšící. Vnímají omezení neslyšících lidí. Velké 

rozdíly jsou v tom, jak jsou se svojí sluchovou vadou ne/vyrovnam. Nejhůře to snáší respondent, 

který od doby, kdy změnil školu, nemá téměř žádné kontakty s jinými sluchově postiženými. 

Ž16- Vadí mi že jsem neslyšící, dřív jsem se trápila, že nerozumím ve škole...ale věděla jsem, že nemůžu nic dělat 
jen jsem byla' smutná, proč nerozumím. Nevím, jestli bych chtěla slyšet? Díky tomu vím, jak je to těžké být 
Postižený, lépe tomu rozumím, lépe se vcítím do druhých. Slyšící mají jednodušší život. 
Ml7 : , Jak kdy .... já zůstávám , jakej jsem .... ale chtěl bych byt slyšící, ale umět dobře znakový jazyk. 
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M24: Ve společnosti se slyšícíma mám někdy problémy, hlavně v tom, když je pohromadě víc lidí, postřehnout, o 
co jde. Mě to štve, špatně to snáším. Snažím se to unést, držet tempo s ostatními a získávat od nich co nejvíc info. 
Mě osobně to štve. Před slyšícími to nedávám najevo, nechci obtěžovat svými problémy. 
Mrzí mě, že nejsem mezi komunitou neslyšících, že bych si tam mohl najít pár přátel, poznal jaký to je, jaký jsou ty 
dva světy a rozdíly mezi nimi... 
Ž17: Jsem ráda, že jsem neslyšící. Kdybych byla slyšící, měla bych méně vztahů, například s rodiči, protože rodiče 
se mi mnohem více věnovali, hodně mě toho naučili, vysvětlovali, tlumočili...máme skvělý, lepší vztah... 
Mezi neslyšícími poznám víc světů (kultur), mají hodně akcí, jsem ráda, že jsem se narodila neslyšící. Je zbytečné 
litovat a trápit se něčím, co nemůžu ovlivnit. 
M20: Chěl bych být slyšící, někdy jsem smutný že jsem neslyšící. 
M17: Kdybych se měl znovu narodit, chtěl bych být slyšící, vadí mi, že nemůžu poslouchat hudbu... 

KDYBYCH NEZMĚNIL ŠKOLU... 

Všichni respondenti uvedli, že by měli jiný život, kdyby zůstali ve škole pro SP. Je 

zajímavé, že respondenti, kteří pokračovali na učilišti se slyšícími, uváděli, že by měli asi lepší 

život - měli by maturitu, přátele nebo přítelkyni. Naopak respondenti, kteří po základní škole 

přestoupili na střední školu pro sluchově postižené jmenovali spíše negativní věci - méně by se 

učili, měli by horší povahové vlastnosti a názory... Vliv zde jistě má, jestli se po základní škole 

pohybovali především v prostředí mezi slyšícími nebo sluchově postiženými. 

Ž17: Kdybych zůstala mezi neslyšícími, měla bych jiný život, hlavně jiné názory. Vím, že se můžu bránit, mám 
vlastní názor a ne „oni říkali...". Možná bych se více styděla za znakový jazyk, protože učitelé v běžné škole 
k němu měli větší respekt. 
M29: Kdybych zůstal v N ŠKOLE, měl bych holku, protože mezi slyšícími je to těžší. Myšlení i komunikace by 
byly úplně jiné. Určitě bych se dostal na STŘEDNÍ ŠKOLU PRO N... Je těžší se seznámit s nedoslýchavými 
holkami Je jich málo... 
Ml7: Kdyby zůstal v N ŠKOLE: inénč bych se učil, nez normálně a byl bych asi hodně línej. 
M24: Kdybych zůstal v N ŠKOLE, mčl bych přátele, ale taky omezený počet přátel (asi proto, že neslyšící jsou 
uzavřená komunita-pozn. K.K.). Podle mě jsem měl omezenější osobní život, v MĚSTĚ1 (jmenuje město) by to bylo 
více společenský... V MĚSTĚ2 člověk měl závazek sám na sobč, sám se rozvíjet, sám přemýšlet, sám si pomoct. 
Podle mě v MĚSTĚ 1 je jiná komunita, pomáhají si navzájem, jc to něco jinýho než být sám doma, závislý na 
rodičích 
Kdybych byl v N ŠKOLE, možná bych mčl maturitu; asi bych dělal něco úplně jinýho; ale taky možná ne. Bylo to 
zkrátka něco jinýho. Stále mě to mrzí. Často mě mrzí, že jsem nezůstal v MESTE1, že jsem tam mohl zůstat; že je 
tam fajn přístup učitelů k žákům, ale to bych možná nezjistí!, kdybych nebyl mezi normálními, asi mi to spíš vzalo 
než dalo, ale to jc odvážný tvrzení. . . , , , . , , , 
Ž16- Kdybych zůstala v N ŠKOLE, měla bych jiný život, nemluvila bych moc dobře. Našla jsem si slyšící 
kamarády v N ŠKOLE bych měla méně kamarádů, byli tam samí kluci ve třídě. V N ŠKOLE jsou více pomluvy, 
měla bych jinou povahu. Neměla bych takový rozhled, pomlouvala bych... 

STARŠÍ (5 respondentů) 

ROZDÍLY MEZI S AN 

I tito starší respondenti silně vnímají rozdíly mezi slyšícími a neslyšícími. 

1VT60- Slyšící nikdy nemůžou pochopit psychiku neslyšících, sluchově postižení zažívají náročné životní situace -
rodina sluchadla škola, komunikace, práce... Je to pravdivé, že slepota odděluje od věcí a hluchota od lidí... 
M58: Manželka je neslyšící. Dřív jsem chodil se slyšící dívkami, ale lepší je neslyšící dívka. Do 22 let jsem byl 
hlavně se slyšícími, od 22 let, kdy žiju ve MESTE, můj kontakt se slyšícími ubýval, jsem víc s neslyšícími. 

VLASTNÍ IDENTITA 
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Všichni respondenti zde mají identitu „nedoslýchavého". Ti, kteří umí znakový jazyk, si 

však nejlépe rozumí s neslyšícími. Jak to? Identitu „nedoslýchavého" mívají lidé, kteří nejsou ani 

neslyšící ani slyšící. Tito respondenti se od ostatních neslyšících odlišovali tím, že byli 

integrováni a většinou tedy ani neuměli znakový jazyk. Slyšící však také nebyli. Vzhledem 

k tomu, že podle velikosti sluchové ztráty měli blíže spíš k neslyšícím, naučili se někteří z nich 

znakový jazyk a postupně se začlenili mezi neslyšící. Identita „nedoslýchavých" jim však 

zůstala. Ostatní, kteří se nenaučili znakový jazyk, to měli složitější a popisovali známý problém 

„nedoslýchavých", že nepatří ani mezi slyšící, ani mezi neslyšící, vlastně nepatří nikam. 

Ž60: Nejlépe si rozumím s neslyšícími. Identita: jsem jako nedoslýchavá. Kamarádi, ty mám všude. 
M60: Já jsem jako napůl, jsem jako rozdvojený, jsem dnes už neslyšící a nedomluvím se ani se slyšícími ani 
s neslyšícími. Celý život jsem byl samotář. Celý život měl málo, ale přece jen pár dobrých přátel, se slyšícími jsem 
měl obtížnou komunikaci, s neslyšícími také... Mám jednoho slyšícího dobrého kamaráda, se kterým jsme se 
navštěvovali, někdy jsem mu nerozuměl a on mi to musel napsat... 
M58: Dnes se se slyšícími bavím už jen málo, jen nějakou otázku nebo co je nového, ale moc se nebavíme, většinou 
se bavím s neslyšícími, znakujeme. 
S bratrem mluvíme odmala, jsme zvyklí, často jsme se spolu prali, ne rvačky, pouze jsme měřili sílu (vypadá to, že 
víc komunikoval tímhle způsobem - tělesně, pohybem, sportem a v zápasech - než verbálně...). 
Po 9. třídě jsem byl zvyklý jako povaha slyšící, víc jsem mluvil než znakoval, můj ZJ nebyl hotový, pak jsem se 
přestěhoval do MĚSTA, to jsem ještě mluvil a moc neznakoval, tady ve MĚSTĚ jsem se teprv naučil pořádně 
znakovat, i dnes cítím, že ze 40% mám ZJ a 60% mluvit. Teď potřebuji být jako 100% neslyšící. Samozřejmě se 
domluvím, ale můj ZJ není 100%. 
Cítím se jako nedoslýchavý, nejvíc si rozumím s neslyšícími, dnes už taky pomalu ztrácím svoje schopnosti mluvení 
a vzdělání (měl tím na mysli, že jeho výslovnost i slovní zásoba se pomalu zhoršují...- zapomíná, protože to 
nepoužívá - poznámka K. K.). 
Ž48: Identita - nedoslýchavá. Postupem věku, když jdu do klubu neslyšících, tak s nimi si nepovykládám, je to 
krátký, nechodí tam nedoslýchaví. Tím pádem jsem se dala stranou, protože mezi slyšícími se nedá bavit, o čem, 
nedoslýchaví tu nejsou, s neslyšícími se zase nedomluvím. Musela bych mít tak dobrou kamarádku, aby mě 
vyslechla, abych jí rozuměla...aby měla trpělivost mě poslouchat, aby mluvila pomaleji... Když jsem se vdala a 
vzala si neslyšícího manžela, co jsme spolu, je to 25 let, tak už mluvím méně než dříve. On sám nezačne, moc 
nerozuměl, když jsem mluvila v dlouhých větách, tak jsem začala mluvit málo. (cítí se osamělá...) 
M59: Cítím se jako nedoslýchavý. Ale nejvíc se bavím s neslyšícíma, už taky špatně mluvím. 

VADÍ MI, ŽE NESLYŠÍM? 

Všichni respondenti si uvědomují omezení, které jim jejich handicap přináší, vždyť 

většině z nich na rozdíl od mladší generace uzavřel i cestu ke vzdělám. Těm, kteří nezapadli ani 

mezi slyšící, ani mezi neslyšící, jejich sluchové postižení vadí mnohem více. I ostatním, kteří se 

pohybují hlavně mezi neslyšícími, vadí, že znakový jazyk neumí dokonale. Domnívám se, že jim 

2 tohoto důvodu může být dávána najevo určitá odlišnost oproti těm neslyšícím, kteří znakují 

Zcela plynule a perfektně. 

Ž60: Nevadí mi, že špatně slyším, nepřemýšlím, že bych chtěla být slyšící, už jsem si zvykla, ale slyšící mají 
výhodu ale my potřebujeme pomoc, třeba když nerozumíme. Já to zvládnu...ale...hm. 
MÓO: Lituju že neslyším, komunikace s lidmi je pro mě náročná, někdy mi to vadí. Někdy je lepší vše slyšet nebo 
nic neslyšet. Já jsem rozdvojená osobnost, ani tam, ani tam. (kdyby neslyšel nic, nešel by pak do běžné školy a tedy 
fy zůstal mezi neslyšícími a naučil by se ZJ) 
MS8: Já mám moc zážitků, ale když to vyprávím neslyš.cím, tak se většinou smějou, že je to blbost, ale přitom je to 
úplně vážné... (to je mu trochu líto - určitý moment nesouzněnís N, zde se liší...). 
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Jsem smutný, že jsem neslyšící, jak povede cesta, kdyby byla demokracie, tak by to bylo nčco jiného, bylo by více 
možností, než jsem měl já za komunismu, (měl by v životě mnohem víc možnosti, mohl by si vybírat, lepší uplatnění 
než bylo...). Je pro mě důležité umět ZJ. 
Ž48: A jestli mi vadí, že jsem nedoslýchavá? No, co s tím nadělám, už jsem si na to zvykla, je to pořád lepší než být 
slepý nebo slepohluchý. Ale vždy jsem cítila, že jsem jiná, chtěla bych slyšet. 
M59: Poprvé jsem ukazoval až v 18 letech, ve škole byl zákaz, mohli jsme jen večer... Kdo ukazoval, musel jít 
klečet do kouta... Lituju toho, že ukazuju až od 18 let, mám tvrdé ruce... 

KDYBYCH NEZMĚNIL ŠKOLU... 

Pro respondenty, kteří se pohybují ve společnosti neslyšících, bylo těžké představit si, 

jaký by měli život, kdyby zůstali ve škole pro SP. Prý by se jejich život moc nelišil. Jinak 

odpověděli ti, kteří nepatří ani mezi neslyšící, ani mezi slyšící. Ti odpověděli, že by měli asi 

úplně jiný život. Uvědomovali si, že by se pravděpodobně naučili znakovat a více by se stýkali 

s neslyšícími. To, že nezapadli mezi neslyšící, je mrzelo víc, než že nezapadli mezi slyšící. 

Pravděpodobně proto, že věděli, že mezi neslyšící zapadnout se svojí sluchovou vadou mohli, 

kdežto mezi slyšící spíš ne. 

M60: Kdybych byl slyšící, byl bych možná jiný člověk. Kdybych zůstal v N ŠKOLE, tak taky. Šel jsem do 
normální školy, vyučil jsem se, , měl jsem pěkné místo a dobrý plat, pak přišel pád dolů a teď nemám práci a 
s penězi je to těžké, to je jedna věc. Druhá věc je, že kdybych zůstal v N ŠKOLE, měl bych jinou práci, byl by to asi 
průměr, ale možná bych dnes ještě pracoval, a domluvil bych se s neslyšícími. 
248: Kdybych zůstala v N ŠKOLE do konce, uměla bych znakovat, ale asi bych nemluvila tak pěkně, neuměla bych 
moc matiku. Naučila jsem se víc než bratr v N ŠKOLE (jiné), jasně. 
Kdybych zůstala v N ŠKOLE, asi bych měla jinej život, jiného muže, jiné děti... Muž je neslyšící, taky neumí 
znakovat, on se narodil jako slyšící. Sel do zvláštní školy. 

Jeden respondent z této skupiny má kochleární implantát. Sám se trochu identifikuje s ostatními lidmi, kteří mají 
také KJ: „Chodíme na srazy SUKI90, mám tam kamarády. Setkáváme se třikrát ročně, vždycky tam potkám hodně 
kamarádů s K1 a pokecáme." Jeho identita je trochu nevyhraněná, sám asi neví, kam se zařadit, chtěl by být přijat 
slyšícími. Pohybuje se napůl mezi slyšícími a napůl mezi sluchově postiženými, těmi ale trochu pohrdá (zřejmě 
vlivem rodiny a okolí...). 

3.4.2. Z INTEGRACE DO ŠKOLY PRO SP 

MLADŠÍ (12)91 

ROZDÍL MEZI S A N 

Dvě respondentky shodně uvádí, že by nechtěly žít se slyšícím partnerem. Žena, která 

chodila na střední školu se slyšícími, preferuje společnost slyšících. Druhá žena, jež studovala 

střední školu pro SP, se cítí lépe mezi neslyšícími, ale stojí i o společnost slyšících. 

Ž25: Mezi neslyšícími jsem se cítila lépe. Mám i slyšící kamarády, je to ok, ale žít se slyšícím partnerem, to ne 
Mohl by, na jednu noc nebo krátký vztah, ale dlouhodobě ne. 

90 Sdružení uživatelů kochleárního implantátu (SUKI) - „Svépomocná" organizace sdružující lidi s KI, zejména děti 
a jejich rodiče 
" Zařazuji sem i ty respondenty, kteří přestoupili nejdříve ze školy pro SP do běžné školy a později se z běžné školy 
VRÁTILI do školy pro SP. Zde v této kapitole uvádím jejich zkušenosti s NA VRATEM. 
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Ž25: VN ŠKOLE jsem se stala víc odvážnější, živější, zábavnější... Mezi slyšícími jsem se bála, čekala jsem 
v rohu, když mě někdo zavolal, tak jsem se připojila. V N ŠKOLE jsem byla vedoucí skupiny, řekla jsem klidně co 
se mi nelíbilo, nebála jsem se říct svůj názor, prosazovala jsem si svoje a byla jsem až někdy bezcitná. Třeba jsem 
otevřeně tvrdila, že spolužačka k nám do třídy nepatří, že je slabá a nemá na to, hádala jsem se klidně s učiteli... 
zatímco na základce mezi slyšícími jsem si to nikdy nedovolila, slyšící měli poznámky, že byli sprostí, ale já ne. 
Začala jsem to dělat až mezi neslyšícími, až tam jsem se uměla prosadit...neznala jsem meze (jakoby si to chtěla 
vynahradit, tu nemožnost projevit se mezi slyšícími..) 
Z29: Jsem ráda, že můžu žít ve S společnosti, cítím se víc S než NS. Kdybych si měla vybrat svět S a svět N, tak si 
vyberu svět slyšících. 
V pubertě člověk řeší, kam se má postavit? Už jsem to vyřešila. Litovala jsem, proč neslyším nebo proč jsem 
neslyšící, ale mohla bych být více zapojena mezi neslyšící, ale nechtěla bych s nimi být víc. 
Partner - přemýšlela jsem, jestli slyšící nebo neslyšící, pochopila jsem, že neslyšícího od narození nechci, je to jiná 
kultura, já zjistila, že mám spíš kulturu slyšících. Zase kdybych měla slyšícího partnera, je tam jiný jazyk, 
nerozuměli bychom si. Neslyšící manžel - cítím se s ním lip, jsme na tom oba stejně. Manžel naštěstí má také 
rozpor kam patří, víc se cítí být mezi slyšícíma. Mezi neslyšící moc nechodí, se slyšícíma si píše. Na základku 
chodil s neslyšícíma a na střední se slyšícíma. Sama si také zpívám...prostě tíhnu ke kultuře slyšících. 

VLASTNÍ IDENTITA 

Většina z těch, kteří přestoupili z běžné školy do školy pro sluchově postižené, nemá 

vyhraněnou identitu. Pohybují se mezi slyšícími i neslyšícími, jsou součástí obou světů a 

nedokáží se rozhodnout, kam patří více. Většinou se identifikují s tou skupinou, kde mají nejvíce 

přátel, se kterou si nejlépe rozumí. U několika respondentů jsou to nedoslýchaví, u jiných 

neslyšící, ostatní to nemají zcela vyhraněné. Úplně všichni však mají v současnosti hodně úzké 

kontakty se sluchově postiženými. 

Ž29: Vybírám si z obou světů, sluchem víc patřím mezi neslyšící, znakuji, takže si lépe rozumím s neslyšícími, ale 
názory o světě, info, rozumem, názory mám blíž k slyšícím. Beru si z obou světů něco. Jsem mezi oběma světy. Je 
to půl vyberu si, víc kamarádů mám mezi slyšícími. 
Ž27: Kamarádi - půl na půl (slyšící/SP). Cítila jsem se nejlépe mezi nedoslýchavými, dnes taky. 
Ž,27: Identita - Nevím. Cítím se dobře mezi neslyšícími i nedoslýchavými, mezi slyšícími jen pokud je jim rozumět 
a dobře se odezírá. Nejvíc jich mam mezi neslyšícími i nedoslýchavými, je to vyrovnané.. 
Ž25: Identita - kdyby ses mě zeptala v červenci, řeknu ti, že mám identitu Neslyšící. Ale teď už je to trochu jinak, 
nevím Na akci v létě byli i slyšící lektoři, rozuměla jsem si s nima a bylo to super. Ale s neslyšícíma si rozumím 
víc, dávají mi život, slyšící mi dávají zábavu a neslyšící budoucnost, slyšící jsou přítomnost. Kdyby neslyšící 
zmizeli z mého života, neumím si to představit, to ne, máme vřelejší vztah. Když zmizí slyšící - nevadí. Nerada se 
seznamuju se slyšícíma. , , , , , , , «, , . 
Ž24- Identita - jsem od každého trochu - slyšící, nedoslýchaví, neslyšící - jsem úplně hluchá, bez sluchadel vůbec 
nic neslyším ale není to poznat. Vždycky jsem se snažila být nenápadná, snažila jsem se maximálně zapadnout, ale 
ne vždy se to povedlo. Jsem ráda, že jsem nebyla v N ŠKOLE od 1. třídy, jsem ráda za obě zkušenosti. Nemůžu říct, 
jestli se cítím lépe mezi slyšícími nebo nedoslýchavým!, záleží to na lidech. 
Ž22- S nedoslýchavými mám pocit sounáležitosti, stejne jazykové kompetence, stejné zkušenosti, trochu 
nepochopení ze strany slyšících i neslyšících. Když nedoslýchaví umí ZJ, mají vyhráno, dává jim to větší 
sounáležitost s neslyšícími. Nemám moc ráda slovo identita, celé lidstvo je nějak postiženo, co je to normální? 
Gaussova křivka ukazuje, že vše je relativní, nemám rada škatulky. S neslyšícími mám super pocit, rozumíme si, 
jsou otevření chápaví, bezprostřední, dělají vtipy, je to i o povaze, vyhovuje mi otevřenost, nemusím se bát, že se 
ztrapním Se'slyšícími cizími lidmi se občas vymluvím, ze mám zalehlý uši a nerozumím. Řeknu-li, sorry, jsem 
nedoslýchavá tak hodně lidí tu komunikaci vzdá. Ale moji slyšící kamarádi, to jsou zlatíčka. U slyšících obecně 
záleží na povaze víc, u neslyšících je to obecnější. Vyhovuje mi dotýkání se u neslyšících, jejich otevřenost a 
bezprostřednost. Já jsem přizpůsobivý typ, ale záleží na povaze 
Já jsem byla zvyklá na S, v táboře jsme jedli v chatě u velkeho stolu. Jednou se mě holky ptaly, jestli umím ZJ. „Ne, 
na co to já nepotřebuju." Cítila jsem se blbě, že se mě na to ptaj, obdivovala jsem tehdy slyšící a opovrhovala ZJ. 
Ž20- Se sluchově postiženými jsem jezdila odmala na tábory, takže jsem je znala, ale jen z táborů. Navštěvovali 
jsme se s jednou neslyšící holkou a klukem, ale oba taky jen mluvili. Neznala jsem znakový jazyk, jen jsem ho 
viděla na táborech Až v N ŠKOLE jsem se učila znakový jazyk, víc až na střední škole... Dnes mám víc kamarádů 
mezi neslyšícími Říkám si, že to nechápu, jak jsem to vydržela, dnes bych potřebovala všem rozumět. Kdybych 
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zůstala na základce se slyšícími až do 9. třídy, stejně bych šla na střední školu pro SP, plánovala jsem to. Ale asi 
bych byla víc mezi slyšícíma než jsem teď. 
Dnes je moje identita - neslyšící. Ale díky běžné škole jsem se naučila mluvit a číst... V N ŠKOLE bych se to tak 
dobře nenaučila, mluvila bych hůř. A kdybych byla v N ŠKOLE (Jiné) , kam mě posílali do 1. třídy, bylo by to už 
úplně jiné. Vůbec nelituji, že jsem šla do N ŠKOLY. Vůbec mi nevadí, že neslyším, v osobním životě jsem 
spokojená. Víc jsem mezi neslyšícími, ale také mám slyšící kamarády. 
M26: Moc jsem se nezměnil. Mam skoro stejný počet slyšících i neslyšících kámošů. 
Rád poslouchám muziku, chtěl jsem být slyšící. Když je venku rámus, tak vypnu sluchadlo a je klid, pak jsem rád. 
Pocit je stejný, takže v pohodě. 
Ž17: Jsem ráda, že jsem neslyšící. Mezi neslyšícími poznám víc světů a kultur, mají hodně akcí, jsem ráda, že jsem 
se narodila neslyšící. Kdybych byla slyšící, měla bych méně vztahů, například s rodiči, protože rodiče se mi 
mnohem více věnovali, hodně mě toho naučili, vysvětlovali, tlumočili...máme skvělý, lepší vztah... Je zbytečné 
litovat a trápit se něčím, co nemůžu ovlivnit. 

VADÍ MI, ŽE NESLYŠÍM? 

I zde si respondenti uvědomují nevýhody sluchového postižení, vnímají je však i jako 

obohacení. Díky tomu mohou být ve světě neslyšících i slyšících. Se svojí sluchovou vadou jsou 

vyrovnám, avšak vadí jim, když nerozumí. 

Ž27: Jsem se svou sluchovou vadou vyrovnaná, ale přála bych si být slyšící někdy... 
Ž27: Ano, někdy mě mrzí ,že neslyším. Chtěla bych slyšet. Nevadilo mi, že špatně slyším, ale myslela jsem si, že 
jsem jediná divná, jediná na světě, věděla jsem, že někde jsou neslyšící, ale já jsem nebyla neslyšící, já jsem napůl, 
myslela jsem si, že jsem jediná taková. 
Věděla jsem, že u nás ve městě je škola pro neslyšící, že tam jsou neslyšící, ale neznala jsem je. 
Dnes už mi to tolik nevadí, že neslyším. Obecně asi záleží na tom, jak kdy - mezi slyšícími to vadí, obecně. Ale 
kdyby mi Bůh mohl dát sluch, ano, chci slyšet. 
Ž22: Jsem ráda, že jsem postižená, můžu poznat svět obou. Kontakt s neslyšícími mi dává hodně, udělala jsem 
úplný přerod. Když mi bylo 17 - přerod. Dřív jsem sebe občas nenáviděla, proč se to stalo mně? V N ŠKOLE jsem 
si na začátku myslela, že jsem lepší než ostatní, pak bylo takové bezjazyčí, vakuum - pak teprve jsem se začala 
identifikovat s ostatními. Dnes - vím, že jsem nedoslýchavá, nikdy nebudu perfektně rozumět když bude tma, znám 
svou cenu a jsem sebekritická, přijala jsem to. Být nedoslýchavý je horší než být neslyšící (zřejmě z hlediska 
identity...). Aleje to vše relativní, ve srovnání s např. kombinovaným postižením, no hrůza. 
Ml 6: Nevadí že jsem neslyšící, jsem spokojen. Nic bych na tom neměnil. Aspoň mohu být v obou světech. Svět si člověk nevybírá měl by být spokojen že něco má . . . . . . . 
Ml 8: Někdy mi vadí, že nerozumím, teď jsem dál mezi slyšícími, aleje to jiné, když jsme s neslyšícími kamarády 
v partě slyšících, vadí mi, že nerozumím... 

KDYBYCH NEZMĚNIL ŠKOLU... 

Kdyby r e sponden t i zůstali na běžné škole, měli by zcela určitě jiný život. Nejspíš by 

neměli kontakty s ostatními sluchově postiženými, neznali by svět neslyšících. Hodně jich 

uvádělo, že by měli i jinou povahu. Na běžné škole byli uzavřenější a tišší, to se na škole pro SP 

změnilo. Tam se mohli prosadit a vyniknout, cítili se tam lépe. Získali víc sebevědomí. Dostali 

se ke znakovému jazyku a mnohdy i k budoucí životní orientaci. Někteří dotazovaní si však 

uvědomovali, že jsou rádi za zkušenost v běžné škole, protože by jinak měli menší rozhled. 

Ž20- Dřív jsem byla víc tichá, nebyla jsem tak otevřená. Měla jsem jiný život - jen školu, kamarády a závodně 
sport 5-6krát týdně jsem měla tréninky, po škole kamarádi, a to bylo vše. V N ŠKOLE jsem poznala jiný život, 
kulturu neslyšících stala jsem se uvolněnější. Taky jsem se dozvěděla hodně informací o neslyšících. Předtím jsem 
neměla žádné informace o neslyšících a cítila jsem se trapně, že nic nevím. Tak jsem četla časopisy pro neslyšící a 
zjistila jsem z nich, že neslyšící dostávají důchod a s radosti jsem to říkala mámě a máma, že je to fajn. Dřív mě 
neslyšící nezajímali', protože jsem nežila mezi nimi. 
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Ž27: Myslím, že ne, že jsem se nezměnila. Zůstávala jsem stále původní. Při výuce se moc neukazovalo, jen 
odpoledne. Změnu jsem nezpozorovala, už jsem byla nějak dotvořená. Je pravda, že kdybych zůstala na běžné škole, 
asi bych to nestíhala, měla bych horší prospěch než před ztrátou sluchu a asi bych pak nastoupila jen na odbornou 
školu a neměla dnes maturitu. Mrzí mě ztráta kontaktu s kamarády-bývalými spolužáky. Je to jako kdybych byla 
kniha, ze které někdo vytrhal listy a začal psát na novou stránku, jako začátek nového života, a co bylo před školou 
pro SP, jakoby neexistovalo. Nemůžu myslet na to, co by bylo, kdybych zůstala, stejně jsem neměla na výběr. 
Kdybych nezměnila školu, asi bych dodnes neznala neslyšící a jejich svět ani znakový jazyk. 
Ž22: Dříve na ZŠ - litovala jsem, že špatně slyším, dnes - zvědavost, jaký to je, když se koupeš a někdo tě volá, 
když jsi pod vodou, jaký to je slyšet ve spánku? Je to spíš zvědavost, je to jen málo. Osobnost člověka nezáleží na 
sluchovém postižení. Znám hodně slyšících kluků, kteří mě přijali, protože se nelituju, nejsem chudinka, mám ráda 
vtipy. Na ZŠ jsem někdy brečela, proč já? Naopak dnes jsem ráda, jsem most mezi S a NS, můžu telefonovat, odvést 
kvalitní práci jako tlumočník. 
Ž22: Kdybych zůstala na běžné ZŠ, fijrt bych potkávala nové slyšící, cítila bych se utiskovaná, nebyla bych ta 
hvězda. 
Ž29: Kdybych chodila odmala do N ŠKOLY, měla bych identitu neslyšícího. 
M26: Kdybych zůstal v běžné škole, nevěděl bych, že existují sluchově postižení a možná bych šel do MĚSTA na 
pekařinu. Neměl bych maturitu. Nevím jak by to bylo. 
Ml7: Já nejradši když se svět neslyšících smíchá se slyšícíma. Proč je oddělovat když dohromady můžou tvořit víc 
než každý sám. To je jako s jazyky, když umíte více jazyků a dáváte všem přednost do určité míry, proč se třeba 
neposadit vedle Angličana a Němce, ze začátku budou třeba problémy s komunikací ale časem se třeba ten problém 
vypaří a Angličan i Němec budou přátelé. 
Ml8: Kdybych zůstal mezi slyšícíma, neukazoval bych a nebyl bych tolik aktivní, byl bych spíš stranou. Spíš mi 
přijde, že teď mám aktivní život mezi neslyšícími... S neslyšícími mluvím o všem, když se bavím se slyšícími 
kamarády, tak něco vynechám, bavím se s nimi trochu jinak, je to jiná kultura. Když se bavíme s neslyšícími, je taky 
větší legrace. 
Ž25: Mezi slyšícími jsem byla šedá myška, mezi neslyšícími královna, všichni ke mně vzhlíželi, zatímco mezi 
slyšícími jsem byla úplně dole. 

STARŠÍ (2) 

ROZDÍL MEZI S A N 

O tomto tématu respondenti moc nehovořili, nenašla jsem žádný materiál, který bych tu mohla uvést. 

VLASTNÍ IDENTITA 

Oba muži mají v současnosti identitu „nedoslýchavého". Přitom oba žili hlavně mezi 

slyšícími, mladší muž dlouho neměl potřebu udržovat se sluchově postiženými kontakty. 

Postupně se však i on stále více zapojoval mezi nedoslýchavé a neslyšící. Nejsou vlastně ani 

mezi slyšícími, ani mezi neslyšícími. I když oba říkají, že znakovat vlastně ani nepotřebují, 

protože jsou Jen" nedoslýchaví, připadá mi, že toho ve skutečnosti také sami trochu litují. 

Znakový jazyk by jim usnadnil aktivity mezi neslyšícími. Oba totiž působí v klubech pro 

neslyšící (v jiných městech). 

M48- Víc kamarádů jsem měl mezi nedoslýchavými (ve škole, po škole už ne). Když se člověk přizpůsobí, tak svůj 
sluchový problém nevnímá, ani si neuvědomí, že má ztrátu sluchu, sluchadlo hodně pomáhá. V práci jsem měl 
slyšící kamarády 10 let jsem neměl kontakty s neslyšícími a nedoslýchavými, jen 1 kontakt s kamarádem, pozval 
mě na šachy a přes šachy jsem se dostal do kolektivu neslyšících. Předtím jsem měl 10 let kontakty jen se slyšícím 
Prostředím Slyšící kamarádi mi stačili, hrál jsem fotbal se slyšícími. S neslyšícími a nedoslýchavými jsem neměl 
kontakt protože sluchátko mi pomáhalo, proto jsem mohl komunikovat se slyšícími, tak jsem nepotřeboval neslyšící 
a nedoslýchavé. Nemám zájem se scházet se spolužáky, hádají se a všechny neúspěchy svalují na sluchové 
Postižení (v současnosti většinu přátel má již mezi neslyšícími nebo nedoslýchavými - zřejmě dokud mu kontakty se 
$ dostačovaly nevyhledával nic víc, ale jak jeho vrstevnici začali zakládat rodiny a kontaktů ubývalo, začal cítit 
Potřebu kontaktů s lidmi a proto se „obrátil" k sluchově postiženým, je svobodný..„znakovat umí jen málo). 
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M56: Nejlépe si rozumím s nedoslýchavými. V práci se mezi sebou baví a já jim nerozumím. Jen když se ptám, tak 
mi to řeknou... Řeknu jim to 2-3x, ale nepomůže to. Oni mi nevěnují pozornost, já se musím dívat a pak se ptám, 
přitom by to měli vědět dopředu, že tam jsem a musí mluvit tak, abych rozuměl. Oni se nechtějí otravovat, opakovat 
něco 2-3x. {znakovat umí jen základy). 

VADÍ MI, ŽE NESLYŠÍM? 

Oběma mužům vadí, že neslyší. Chtěli by slyšet. Podle mého názoru to souvisí i s jejich 

přijetím ve společnosti. V žádné skupině nejsou a již nebudou plně začleněni. Zejména mladší 

muž si pamatuje, jak slyšel, a vnímá zhoršování sluchu. 

M48: Jestli někdo říká, že mu to nevadí, že neslyší, tak lže. Každý si někdy vzpomene na to, jaké by to bylo, kdyby 
slyšel.... To je něco jiného než každý den brečet. Uvědomuji si, že to musím brát tak jak to je, já nikdy nebrečel. 
Uznávám, že kdybych neměl sluchadlo, byl bych úplně jiný. 
M56: Chtěl bych slyšet. Někdo se mě na něco ptá, tak nerozumím a poprosím aby to zopakovali, to už jsou lidi 
někdy neochotní, je to nepříjemné. Je to různé, jak reagují... 

KDYBYCH NEZMĚNIL ŠKOLU... 

Objevují se zde dvě věci. Kdyby respondenti zůstali v běžné škole, asi by měli podle 

vlastních slov horší život, protože by měli horší vzdělám. Kdyby slyšeli, byl by jejich život úplně 

jiný. 

M48: Kdybych zůstal mezi slyšícími, měl bych 100% jiný život, neseděli bysme tu spolu. Kdybych nerozuměl 
slyšícím, tak bych automaticky vyhledával neslyšící a nedoslýchavé. 
M56: Myslím, že kdybych zůstal mezi slyšícími, nebylo by to dobré to bych se nevyučil. Špatně jsem se učil... 
Měl bych j i n ý ž ivo t . . .Mys l ím si, že od 1. třídy by to bylo lepší v N ŠKOLE, ale rodiče nevěděli o té škole, až když 
tam šel bratr, tak se o ní dozvěděli. 

Shrnutí IDENTITY 

Identita byla důležité téma pro všechny dotazované... Velká část z nich o vlastní identitě 

hodně přemýšlela a prošla si obdobím uvažování, kam vlastně patří. Zdá se, že všichni 

respondenti měli v určitou dobu snahu zapadnout mezi slyšící (minimálně po tu dobu, kdy byli 

v integraci, většinou to však řešili i v období adolescence). Většina z nich po kratší nebo delší 

snaze zjistila, že nikdy nebudou žít plně začleněni ve společnosti slyšících. Zatímco ze starších 

respondentů se již žádný nepokouší o život jen mezi slyšícími (jsou realističtí), někteří mladší 

ještě ano. Starší respondenti se buď přidali k neslyšícím nebo byli spíše sami (neměli žádnou 

partu, to však neznamená, že by nemohli navazovat „individuální" přátelské vztahy, tj. 

nevyhledávali větší společnost). Ti, kteří byli více v kontaktu s neslyšícími, byli přitom s vlastní 

identitou spokojenější. 

Všichni dotazovaní si uvědomují svoji odlišnost od slyšících, že nikdy nebudou stejní 

jako slyšící lidé. Slyšící se k nim chovají jinak než ke „zdravým" lidem. Škola má na identitu 

velký vliv. Ve škole pro sluchově postižené se člověk identifikuje s lidmi, kteří mají podobné 

problémy. Hodně záleží na tom, kde jedinec ukončí školní docházku. S bývalými spolužáky 
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z této školy je totiž většinou dál v kontaktu. Pokud vyjde z běžné školy, nemusí k neslyšícím mít 

již téměř žádné vazby. Ti, co měli kontakty s jinými sluchově postiženými i po škole, byli sami 

se sebou spokojenější. Možnost vybrat si se ukázala jako důležitá. Pokud respondent tuto 

možnost měl, preferoval většinou neslyšící nebo nedoslýchavé. U těch, kteří s neslyšícími nebyli 

vůbec v kontaktu, bylo vytváření identity problematičtější. Většinou se neúspěšně pokoušeli 

začlenit mezi slyšící. Ve větší míře bylo možno v jejich výpovědích pozorovat konflikt mezi 

skutečným a ideálním já. Velký vliv na změnu utváření identity má zejména přestup z běžné 

školy do školy pro sluchově postižené. V těchto případech dochází k identifikaci se spolužáky ze 

školy pro sluchově postižené. 

Respondenti si jsou vědomi nevýhod, které s sebou sluchová vada přináší a domnívají se, 

že jako slyšící by měli jednodušší život. Proto by si většina z nich přála slyšet. Souvisí to se 

stabilitou identity, lidem s identitou neslyšících tolik nevadí, že neslyší, jako lidem 

s nevyhraněnou, nedotvořenou identitou. U STARŠÍCH se objevovala oprávněná sebelítost, že 

měli kvůli svému sluchovému postižení omezené možnosti životního uplatnění. 

Kdyby dotazovaní slyšeli, nezměnili by školu a jejich život by byl úplně jiný. A kdyby 

respondenti nezměnili školu? U těch, kteří by zůstali na škole pro SP by se život změnil méně 

než u těch, kteří by zůstali na běžné škole, a to proto, že by vůbec nepoznali svět neslyšících. 

Změna školy jim přinesla spíše pozitivní důsledky. Tedy zejména STARŠÍ a ti MLADŠÍ, kteří 

přešli do běžné školy a ztratili kontakty se sluchově postiženými, zmiňovali více negativní 

důsledky změny. Kdyby nezměnili školu, zapadli by více mezi neslyšící a naučili by se lépe 

znakový jazyk. 

3.5. Rady rodičům 

Všem respondentům jsem položila otázku, co by doporučili rodičům dítěte, které by na 

tom bylo sluchově i intelektově naprosto stejně jako oni. Očekávala jsem, že do odpovědi se 

bude promítat i jejich vlastní preference určitého typu školy. Překvapilo mě, že odpovědět pro ně 

nebylo jednoduché, dlouho o tom přemýšleli a opakovali, že to rozhodnutí je složité a záleží na 

mnoha okolnostech. Odpovědi by se daly rozdělit do tří podobně velkých skupin. Jedna skupina 

byla spíše pro integraci, druhá skupina pro školu pro sluchově postižené a třetí skupina nebyla 

zcela rozhodnutá. Rozděluji výpovědi respondentů pro větší přehlednost tedy do těchto tří 

skupin. 

PRO INTEGRACI 
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Respondenti navrhují nejprve vyzkoušet integraci, dítě by však mělo mít možnost 

přestupu. Přestup do školy pro sluchově postižené během školní docházky by bylo podle nich 

nejlepší řešení, kdyby se na běžné škole vyskytly jakékoliv problémy. Dítěti by však dali na 

začátku školní docházky možnost zkusit běžnou školu. 

Ž, 16: Zkusit na týden nebo 14 dní slyšící školu, bude-li dítě spokojené, tak ať zůstane tam, jestli to zvládne. Jinak 
školu pro N. 
Ml 7: Pokud by mělo stejnou ztrátu sluchu jako já , tak integraci, ale i tak je to na volbě dítěte , takže pokud chce , 
tak nejlépe na zkoušku a potom jestli opravdu bude chtít, tak tam může zůstat. 
M24: Kdyby na tom bylo jako já, doporučil bych možná spíše normální školu. Promluvil bych si s učitelama zda by 
to akceptovali a věnovali by se dítěti, to dítě se samo díky tomu naučí víc látku, začne být samostatný. Doporučil 
bych asistenta ve třídě, ten by měl na starost doučování dítěte a byl by to takový pomocník učitele, tohle kdyby šlo, 
tak by to bylo ideální. Po dvou až třech letech se rozhodnout, má-li cenu pokračovat, kdyby dítě mělo problémy, tak 
by mělo přestoupit do školy pro nedoslýchavé. Sociální inteligence je v životě důležitější, vnímat život, takže kdyby 
je šikanovali a dítě tam bylo nešťastné, doporučil bych změnu. 
Ž25: Kdyby měla poradit rodičům, dítě stejná ztráta - doporučila bych slyšící školu, aspoň na zkoušku. 
Ž24: Kdybych měla poradit rodičům, kteří by měli dítě úplně jako já, poradila bych aby ho dali mezi slyšící tak do 
5. třídy a pak se uvidí, kdyby byly nějaké problémy, mohlo by přestoupit do N ŠKOLY. Integrace - dobrá zkušenost 
pro ně, ale osvěta by měla být lepší než byla za mě. 
Z22: Rodiče - jestli chtějí, aby jejich dítě mělo lepší životní perspektivu, doporučuji jim jít do integrace. Dnešní 
doba se mění, nové trendy - inkluze, integrace, osvěta... Dnes má mnoho škol v programu integraci, zatímco dříve 
to bylo jinak. Dnešní doba opravdu hodně přeje integraci. Integrace - slyšící rodiče jsou schopni dát dětem sociální 
a jazykové kompetence. Škola pro SP - bude to jiné, může to dítě brzdit, dítě může cítit menší motivaci, nemá 
zkušenost, když bude mezi slyšícími, bude se víc snažit. 

PRO ŠKOLU PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 

Tyto odpovědi se přikláněly spíše ke škole pro sluchově postižené od začátku školní 

docházky, ne však jednoznačně, někteří zmiňovali i druhou alternativu za určitých podmínek. 

Respondenti se domnívali, že ve škole pro SP bude lepší přístup a žák se v ní bude cítit lépe. 

M18: Kdyby chtěli, aby uměl mluvit, ale nevadilo by jim, že nebude na 100% přijatý ve společnosti, pak bych jim 
doporučil školu pro slyšící. Kdyby chtěli, aby se nebál, ale nevadilo by jim, že jinak bude v jiné společnosti, pak 
bych doporučil školu pro neslyšící. Myslím, že škola pro neslyšící je trochu lepší. 
M29- Asi do N ŠKOLY, učitelé tam ví, jak mají učit, jak mají na děti mluvit. 
Ž27: Nejdříve bych si zjistila, jací budou spolužáci na speciální škole, kdyby byli neslyšící, tak bych doporučila 
běžnou školu, aby se naučilo nosit sluchadla a mluvit. 
Ž27: Doporučila bych asi speciální, pokud by šlo i s asistentem-tlumočnikem tak i integraci, ale ne na úkor útrap 
ž á k a . J á s i m y s l í m , ž e v y z k o u š e t s e má všechno 
Ž20-Kdybych měla poradit rodičům SP dítěte, doporučila bych MS se slyšícími, ale pak N ŠKOLU. Proč? Protože 
slyšící rodiče mají málo informací o tom, co jejich neslyšící dítě potřebuje. Když má slyšící rodiče a v běžné škole 
slyšící spolužáky je pořád se slyšícími a to je hodně náročné a vyčerpávající, dítě nestíhá všemu rozumět, slyšící 
rodiče neumí Zj' Když rodiče umí ZJ, je to něco jiného, dítě může ve škole mluvit a odezírat a doma si při 
znakování odpočine, není to pro něj tak namáhavé 
M48- Rodiče by měli přistupovat individuálně, v každém případě aby to SP dítě umělo dobře číst a psát. N ŠKOLA 
by byla dobrá to dítě by mělo mít ve škole radost, není dobré se trápit a překonávat problémy může až bude velké -
15 18 let ale do 15 let by měla být dobrá co nejlepší pomoc, od 15 už by si mohlo rozhodovat samo 
M56: Rodičům bych doporučil školu pro nedoslýchavé nebo neslyšící. 
Ž60- DoDoručuiu dát dítě do školy pro neslyšící, protože tady ve škole pro slyšící, to nedoporučuju, učitelé by se 
nepřizpůsobili, nejhorší byla matika a diktát, nebrali ohled, dříve bylo lehčí učení i učitelé. 
M60- Kdyby bylo dítě na tom jako já, doporučil bych školu pro nedoslýchavé, aby se rozvíjela řeč. 
Ž48-CO bych poradila rodičům - to je těžké, to má říct doktor... Řekla bych jim, že kdyby to šlo, tak by měli dát 
dítě mezi nedoslýchavé, nebylo by však tak vzdělané. Pak bych doporučovala mezi slyšící, ale nevím, jestli by to 
uneslo a rodiče by mu museli hodně pomáhat, kdyby mu nepomáhali, tak to nezvládne. 
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NEROZHODNUTÍ 

Zde respondenti kladli důraz i na další okolnosti, které by jejich doporučení ovlivnily: 

stav sluchu, způsob komunikace, povaha dítěte... 

ŽI7: Kdybych měla poradit rodičům -pak bych asi nabídla, aby si našli malou školu, kde je dobrý kolektiv, že by 
mohlo před 1. třídou do slyšící školy, ale bylo by potřeba to pořádně připravit, zahrát si s dětmi hry, dítě by mělo 
umět mluvit. Kdyby znakovalo, asi bych doporučila školu pro neslyšící, nebo podle sluchové ztráty. 
Taky podle povahy, je důležité, jestli je dítě uzavřené nebo otevřené... Spolužáci by se mohli naučit znaky. 
Ž29: Aby se více věnovali dítěti, kdyby se mohli naučit ZJ a poslali dítě do S školy, záleží i na stavu sluchu. Kdyby 
bylo dítě úplně hluché, dala bych ho do N ŠKOLY, kdyby to výborně zvládalo, zkusila bych slyšící školu 
M26: Kdyby měl lepší sluch než já, tak bych doporučil normální školu, a když neumí mluvit, tak myslím, ze do 
MĚSTA by to bylo lepši, tam je po ZŠ velký výběr studia pro neslyšící. 
M17: Já bych konkrétní rady nedával, neexistují žádné univerzály na to, ono to závisí na mnohých faktorech: Co by 
dítě rádo, jak se učí, jaké má p ř e d p o k l a d y , jak jsou na tom rodiče.Prostě výběr školy je složitý. A ještě víc těžký je 
najít školu, kde by bylo dítě opravdu spokojeno. 

Shrnutí RADY RODIČŮM: 

Většina respondentů se nepřiklonila jednoznačně k jednomu řešení. Nikdo integraci 

nedoporučil jednoznačně. Spíše se projevovala tendence zkusit integraci, ale nechat si otevřená 

„zadní vrátka", tedy v případě problémů neváhat s přestupem do školy pro sluchově postižené. 

Byly zmiňovány další faktory a okolnosti, které můžou výběr školy ovlivnit. Nejvýraznějšími 

faktory, které mají na rozhodnutí vliv, byla velikost sluchové vady, inteligence a úroveň mluvené 

řeči. Mezi názory respondentů se projevily určité rozdíly. Neoddělovala jsem odpovědi do 

skupin na mladší a starší a podle pořadí škol. Přesto jsem zde vysledovala souvislosti. Největší 

rozdíl se projevil mezi názorem starších a mladších respondentů. Starší by jednoznačně 

doporučili školu pro SP. U mladších se odpovědi více odlišovaly. Objevila se zde také různá 

kritéria. Jedním z nich byl stav sluchu92 u mladších respondentů. Trochu se projevila souvislost 

mezi stavem sluchu a výběrem školy. Ti, kterým sluchová vada nečinila velké obtíže 

v dorozumívám se, doporučovali častěji integraci, než ti, kteří slyšeli hůř. Dalším kritériem 

mohla být délka pobytu na dané škole. Kdo byl déle v běžné škole, rozhodl by se častěji pro 

integraci. A naopak, kdo strávil větší část školní docházky mezi neslyšícími, preferoval školu pro 

SP. 

92 Všech respondentů jsem se ptala na velikost jejich sluchové ztráty. Sama tedy základní představu mám V 
diplomové práci tyto údaje neuvádím, protože je pro svůj výzkum nepovažuji natolik důležité. Navíc by byly 
subjektivní ne zcela přesné. Jak jsem uvedla v kapitole o dělen, sluchových vad, každý slyší trochu jinak. Je 
zajímavé, že souvislost se sluchovou vadou se projevila nejvýrazněji právě zde v preferenci typu školy. Její vliv na 
»,úspěšnost" v integraci se přitom neprojevil. 
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3.6. Komunikace 

Můžeme se domnívat, že na běžné škole se naučí integrované dítě lépe mluvit, (viz 

Leonhardt, 1996; Hrubý, 1998). Ne vždy tomu tak je. Zkušenosti respondentů byly i opačné. Na 

rozvoj řeči má vliv zejména frekvence mluvení. Pokud dítě v běžné škole jen mlčí, jeho řeč se 

logicky zlepšovat nebude. Na „orálních" školách pro SP mají těžce sluchově postižení žáci víc 

příležitostí k mluvení, k vlastnímu řečovému projevu. Na těchto školách jsou hodiny logopedie a 

učitelé kladou obecně důraz na správnou výslovnost žáků více než v běžné škole. Cvičí se i 

odezírání. 

Starší respondenti si již více uvědomují význam znakového jazyka pro svůj život. Do 

společnosti slyšících totiž zcela nezapadl žádný z nich. Ti znakující se stýkají s neslyšícími. 

Ostatní, kteří znakovat neumí, se cítí více osamělí. I znakující litují, že se nenaučili ukazovat 

lépe a že jejich vyjadřování ve znakovém jazyce není dokonalejší. Rovněž však vnímají, že se 

jim z důvodu nedostatečných kontaktů se slyšícími zhoršuje mluvená řeč. 

Ž17: Myslela jsem si, že mezi slyšícími budu lip mluvit, ale máma říkala, že je to obrácené, že po půl roce v N 
ŠKOLE jsem mluvila lépe, je to tím, že jsem tam mluvila mnohem víc... Ale gramatika, formální komunikace v N 
ŠKOLE nic moc, mezi slyšícími to bylo lepší, naučila jsem se víc... Neslyšící někdy neví, jak mají něco formulovat, 
jsou zvyklí říct něco na rovinu a neví, že to není slušné... 
M18: Myslím, že v N ŠKOLE bych se naučil lépe mluvit než mezi slyšícími, tam jsem se styděl a moc jsem 
nemluvil... , . , , „ 
Ž16: Kdybych zůstala v N ŠKOLE, nemluvila bych moc dobře. 
M48: Odezírat jscin se neučil mezi slyšícími, až v N ŠKOLE u logopeda jsem se učil odezírání i správné 
výslovnosti. . ,„. . , 
M59: Lepší byla pro mč škola pro neslyšící, tam jc naš jazyk, ve škole pro slyšící bych se vůbec neučil mluvit. Ve 
Škole pro nesiyšící mě učitel všechno naučil mluvit - a, b, c, d, ... 5 let mč učil mluvit... Do 5 let jsem vůbec 
nemluvil S c s l y š í c í m i jsem seděl v 1. řadě, abych viděl, co povídala učitelka, pěkně mluvila, ale rok byl málo 
M48- S námi na střední škole byl jeden kluk, celej život chodil do školy mezi slyšícími, mčl těžkou sluchovou vadu 
povídal žc mčl ze života peklo, protože mu spousta informací unikla. Místo fotbalu musel opisovat poznámky 
němči žádnou úlevu, chyběl kontakt s profesory, škola ho nebavila. Podle mě je důležitější, aby ten žák byl 
spokojenej než aby tu školu jen udělal. Ten kluk za celý život nebyl u logopeda, nenaučil se odezírat, špatně mluvil 
sluchadla dlouho nedostal, až nějak v 7. třídě, nikdo mu nepomáhal. To já bych nechtěl. On byl hodně osamělý, 1-2 
kamarády měl. ale ne velký kolektiv. Sc svou sluchovou vadou byl izolovanej 
Ž48: Kdybych zůstala v N ŠKOLE do konce, uměla bych znakovat, ale asi bych nemluvila tak pěkně. 

Ve škole pro sluchově postižené jsou děti mnohem komunikativnější. Nemusí se tolik 

obávat případného neúspěchu a neporozumění. Nebývají tam jediné se špatnou výslovností, 

učitelé jim rozumí, takže na rozdíl od prostředí běžné školy nemají zábrany mluvit. Učitelé na 

školách pro SP se stále setkávají s dětmi, které přichází z integrace a téměř nejsou schopny 

promluvit kvůli studu a zábranám. Osobně jsem se setkala s dětmi, které byly z běžné školy 

natolik ,zablokované", že jim dlouho trvalo, než se v prostředí školy pro SP přestaly stydět a 

opět začaly s ostatními přirozeně komunikovat. Některé děti jsou však odmala méně hovorné než 

jiné. Je dobré srovnávat, jak dítě komunikuje doma a jak ve škole. Pokud je ve škole mnohem 

zamlklejší než doma, zřejmě něco nebude v pořádku. 
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IV. Diskuse 

PROSPĚCH 

Cílem integrace je začlenění sluchově postiženého žáka do „slyšícího" prostředí, připravit 

ho na život ve „slyšící" společnosti. V mém výzkumu se žádný respondent necítil plně 

integrovaný, všem byla ze strany okolí více nebo méně dávána najevo jejich odlišnost. Shodně 

uváděli, že v běžné škole bylo náročnější učivo. Měli tam většinou horší prospěch, získali však 

mírně lepší (ne výrazně) znalosti než ve škole pro sluchově postižené. Pro jejich budoucí život to 

však zpravidla nemělo větší význam. Poněkud odlišná jsou zjištění Kluwina (in Gregory, 2001) a 

Minářové (in Snepeda, 2007), které uvádím v teoretické části. Podle nich nemá typ školy (běžná 

škola nebo specializovaná škola pro SP) vliv na studijní výsledky a znalosti. Domnívám se, že 

rozdíly mezi jejich a mými zjištěními vychází z toho, že respondenti z mého výzkumu byli ve 

škole pro sluchově postižené nadprůměrně šikovní a museli se tam přizpůsobovat pomalejšímu 

tempu spolužáků. V běžné škole bylo celkové tempo rychlejší, tudíž i oni mohli svůj potenciál 

využít více. Vzhledem k vlastním schopnostem nebyly jejich znalosti pro další studium 

významné. Pokud pokračovali na vhodném typu školy, byli schopni se novým požadavkům 

snadno přizpůsobit. Vliv mohlo mít i to, že v běžné škole se respondenti více soustředili na 

učivo, zatímco ve škole pro sluchově postižené se mohli realizovat i v jiných oblastech, měli tam 

větší prostor ve vzájemných vztazích. 

Pro dívky je obecně jejich prospěch důležitější než pro chlapce (viz Vágnerová, 2002). 

V mém výzkumu se však ukázaly opačné tendence. MLADŠÍ muži mluvili o svém prospěchu 

mnohem více než MLADŠÍ ženy (spontánně, přímo jsem se na prospěch v žádné otázce neptala). 

Mám pro to několik vlastních domněnek. Ženy se mohly učit lépe a o prospěchu nehovořily 

proto, že to byla pro ně b e z p r o b l é m o v á oblast. Dalším důvodem mohlo být to, že ženy mnohem 

více řešily vztahy a komunikaci. Tyto oblasti byly pro ně důležitější než prospěch, o kterém se 

proto v našich r o z h o v o r e c h tedy tolik nezmiňovaly. U STARŠÍCH se tyto rozdíly výrazněji 

neprojevily. Kromě toho, že jejich vzorek byl menší, došlo u nich po přestupu tak jako tak k 

velkým změnám v p r o s p ě c h u - vzhledem k tomu, že na běžné škole tehdy neexistoval ohled na 

jejich specifické vzdělávací potřeby. 

Vliv integrace na jejich další život a kariéru nebyl respondenty vždy hodnocen kladně. 

Starší respondenti si stěžovali, že se nenaučili znakový jazyk a přetrhly se jejich kontakty 

s neslyšícími. Většina mladších respondentů přisuzuje škole pro sluchově postižené výběr 

prestižnější střední školy. Z běžné školy nedosáhli nebo by nedosáhli maturity. Je to zřejmě tím, 
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že na škole pro sluchově postižené více vynikali, zatímco na běžné škole s více žáky a obtížnější 

komunikací zůstávali v průměru. 

RODIČE 

Velký vliv na úspěšnost integrace mají bezesporu i rodiče, jak zdůrazňuje mnoho autorů 

(např. Janotová, 1996). Zde se objevily zřetelné rozdíly mezi MLADŠÍMI a STARŠÍMI 

respondenty. Rodiče mladších respondentů měli sami většinou vyšší vzdělání a jejich 

sociokulturní postavem bylo vyšší. Dítěti se hodně věnovali a jejich komunikace byla bohatší. 

Téměř všichni mladší respondenti uváděli, že za to, jak mluví a umí česky, vděčí především 

intenzivní péči matky. Zaměříme-li se na hledisko jazykového kódu, myslím, že mohu tvrdit (i 

když jde jen o moje domněnky na základě souvislostí, nezabývala jsem se tím ve výzkumu 

podrobněji), že šlo o rodiny s elaborovaným jazykovým kódem. To je důležitý předpoklad pro 

úspěšnost integrace. Přesto to většinou nestačilo, komunikace dítěte s učitelem probíhala bez 

problémů, avšak se spolužáky dřív nebo později začala selhávat. Rodinná komunikace a vztahy 

mohly být narušeny i internátem, zejména u STARŠÍCH respondentů. U MLADŠÍCH nebyly 

negativní souvislosti s internátem tak výrazné, jejich situace byla však odlišná. Sociokulturní 

postavení rodin STARŠÍCH bylo v průměru nižší než u MLADŠÍCH. Pocházeli častěji z vesnic 

a horských oblastí. U nich bych předpokládala větší pravděpodobnost restringovaného kódu, což 

mohlo mít negativní vliv na úspěšnost integrace - ta byla u STARŠÍCH horší. Rozvitý jazykový 

kód je tedy důležitým předpokladem pro integraci, nemá však zásadní vliv na její úspěšnost. Ten 

má spíše schopnost komunikovat, což spolu souvisí, není to však zcela totéž. 

Všichni STARŠÍ a většina MLADŠÍCH respondentů se svými slyšícími rodiči 

komunikovala v mluveném jazyce. Ti, kteří doma znakovali, během integrace někdy sami začali 

upřednostňovat mluvený jazyk při komunikaci s rodiči. Ve shodě s někteiými novějšími názory 

(např. Hrubý, 1998; Freeman, 1992) se neukázalo, že by znakový jazyk měl negativní vliv na 

rozvoj mluveného jazyka nebo na komunikaci dítěte v běžné škole. Naopak jsem měla pocit, že 

používám znakového jazyka na ně mohlo mít pozitivní vliv. Zdálo se mi, že ti, kteří doma 

komunikovali ve ZJ, měli větší jistotu v rodinném zázemí a ve srovnání s některými ostatními 

méně rozpolcenou identitu. U mladších se podle mého odhadu sice o hodně více vyskytoval 

elaborovaný jazykový kód, jenž je předpokladem pro úspěšnou komunikaci ve škole, avšak u 

sluchově postižených to nestačí. U starších respondentů byl častější restringovaný kód, jejich 

úspěšnost v integraci byla v souladu s teoretickými poznatky93 o vlivu jazykového kódu na 

93 Např. Štech, 1997 
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školní úspěšnost menší. Jistě bychom zde mohli nalézt souvislosti, avšak ovlivňují to i další 

faktory. Rodiče mladších měli více informací, byli ambicióznější, mohli sami ovlivnit vzdělávám 

svého dítěte. Rodiče starších byli stavěni do pasivní role, neměli informace o výchově sluchově 

postiženého dítěte, které navíc strávilo téměř celý rok na internátě. Velké rozdíly byly i mezi 

úrovní školství, zejména z hlediska respektování specifických vzdělávacích potřeb a 

individuálního přístupu. Sluchově na tom STARŠÍ mohli být lépe, ale nebylo jim to nic platné, 

protože měli méně kvalitní sluchadla... Naopak pozitivní vliv na jejich postavení ve 

třídním kolektivu bych spatřovala ve skutečnosti, že dříve měly rodiny více dětí (měli tedy ve 

škole sourozence) a v obcích panovala větší pospolitost, lidé se mezi sebou lépe znali. 

IDENTITA 

Škola má velký vliv na identitu, ta je však formována nejprve rodinným prostředím 

Rodina totiž dítěti předává postoj k vlastnímu postižení a podporuje nebo omezuje jeho kontakt 

se stejně postiženými vrstevníky. Pokud rodina „držela" dítě mezi slyšícími a neumožňovala mu 

kontakt s neslyšícími, dostávalo se dítě do určité izolace - nebylo ani mezi slyšícími, ani mezi 

neslyšícími. Zcela mezi slyšící nezapadl žádný respondent. Jim se od rodiny „odtrhli" (za prací 

do města, na internát...), prošli si krizí, ale díky tomu lépe poznali sami sebe a uvědomili si, kam 

patří. Má zjištění se shodovala s poznatky o identitě z literatury (např. Vágnerová, 2000; 

Procházková, 2006). Respondenti svoji identitu „řešili" nejvíce ve věku kolem 16 let (např. 

Helus, 2004). Souviselo to i s přestupem ze základní na střední školu. 

Ve výzkumu se mi potvrdilo, že to, jak svoji „krizi identity" těžce sluchově postižený 

adolescent vyřeší, většinou předurčí celé jeho další směřování. Jde přitom i o to, jaké možnosti 

jsou mu k dispozici, má-li vůbec možnost výběru. Ta chyběla těm, kteří pokračovali v integraci i 

na střední škole a neměli dostatečné kontakty s neslyšícími. Problémy s vnímáním vlastní 

identity se snižovaly u respondentů se stejně postiženým sourozencem, případně i rodiči. Může 

to být i tím, že rodiče s více sluchově postiženými dětmi, přehodnotí své postoje, již to vnímají 

jinak a jsou do světa sluchově postižených jakoby více vtaženi... V souladu s teorií sociální 

identity (Hill, 2004) mělo na sebevnímání respondentů velký vliv jejich hodnocení ostatními. Pro 

jejich sebevědomí bylo důležité pozitivní hodnocení ve vrstevnické skupině, kterémuž se jim 

v běžné škole moc nedostávalo. Ve škole pro sluchově postižené měli téměř všichni větší 

sebevědomí, méně se styděli. V běžné škole se projevovala „sekundární introverze", o které 

hovoří Vágnerová (2000). Změna školy měla na jejich chovám velký vliv, po přestupu do školy 

pro sluchově postižené u respondentů začaly převažovat extrovertní rysy chovám. I v dalším 

životě se respondenti chovali jinak v prostředí mezi slyšícími a mezi neslyšícími. Podobné 
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chování však lze pozorovat i u lidí, kteří chodili jen do školy pro sluchově postižené. 

Respondenti, kteří v současnosti nemají bližší kontakty s neslyšícími, uváděli, že jsou 

v jakémkoli prostředí spíše introvertní, samotářští. Je otázkou, do jaké míry v těchto případech 

jde o sekundární introverzi. 

VĚK A KOMUNIKACE 

Shodně se stádii socializace podle Vágnerové (2000), jak je uvádím v teoretické části, 

byla integrace respondenty hodnocená jako nejednodušší v mladším školním věku. Integrace od 

začátku školní docházky byla vnímána jako výhodná, protože dítě lépe zapadne do kolektivu a 

nároky na verbální komunikaci ještě nejsou tak velké. Děti si rozumí i jinými prostředky, 

důležitým faktorem je hra. Ve středním školním věku je identifikace s vrstevnickou skupinou 

jedním z mezníků socializace. Shodně to vnímali i respondenti, jejichž postavem v kolektivu 

běžné třídy se měnilo. Zvyšovala se důležitost verbální komunikace a slovního humoru, diskuze 

mezi dětmi nabývaly na důležitosti a to zvýrazňovalo jejich odlišnost. Ve starším školním věku 

by měla být skupina vrstevníků zdrojem jistoty. Skupina slyšících však zdrojem jistoty být 

nemohla, protože neslyšící jedinec se zde dostával do komunikační nejistoty. Potvrdilo se, že 

integrace je obtížnější na 2. stupni ZŠ a souvisí to s vývojovými stádii, zejména s přibývajícím 

významem verbální komunikace pro utváření a udržování přátelských vztahů. 

Podle většiny autorů, kteří se zabývali integrací (např. Janotová, 1996; Leonhardt, 1996; 

Oliva, 2004) , jsou komunikační bariéry jedním znejvětších úskalí u integrace sluchově 

postižených. Respondenti v mém výzkumu vnímali jako v integraci vůbec nejobtížnější právě 

obtížnou komunikaci se spolužáky, která zdůrazňovala jejich odlišnost. Komunikace mezi 

neslyšícím dítětem a jeho slyšícími spolužáky byla výrazně chudší. Respondenti vnímali, že se 

s nimi spolužáci baví méně než s ostatními. Nejvíce jim po komunikační stránce vyhovovalo, 

když měli 1-2 dobré kamarády. Jenže toto množství jim nestačilo, chtěli kamarádit se všemi a to 

již komunikačně nezvládali. Potvrdil se předpoklad z teoretické části, že pro úspěšné zařazení do 

kolektivu slyšících dětí je velmi důležité mít tam aspoň jednoho dobrého kamaráda, se kterým se 

můžou kdykoliv bavit. Mít zkušenosti se slyšícími, být s nimi v častém kontaktu, s dětmi ze 

sousedství... V souladu se zjištěním Leonhardt (1996) si i respondenti stěžovali na chybějící 

přátele, osamělost a izolaci v integraci. Byla jsem trochu překvapená, že u většiny z nich se 

potvrdil i určitý „zlom" vtzv. „optimálních třídách", kde se na začátku 2. stupně změnil postoj 

spolužáků k integrovanému. Leonhardt (1996) vysvětluje, že to souvisí s nabývajícím významem 

komunikace a schopnosti účastnit se diskusí v přátelských vztazích. 
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ŠIKANA 

Čím méně byli žáci začleněni do kolektivu, tím více se jich dotýkaly projevy šikany. 

V literatuře o teorii integrace se o tomto tématu příliš nemluví (např. Jesenský; Janotová; 

Michalík; Pulda 94), šikanu však zažili více nebo méně všichni moji respondenti. Nejčastější byla 

slovní a nepřímá šikana - přehlížení, úmyslné ignorování. Respondenti byli velmi citliví zejména 

na všechny narážky na jejich sluchovou vadu. Hůře je snášely dívky než chlapci. Potvrdilo se i 

to, že většina respondentů byla v interakci mimo vyučování jen s malým počtem spolužáků 

(např. Holúbková uvádí, že 73% spolužáků nemá s integrovaným žákem žádné interakce mimo 

vyučování). Větší část z nich by byla zřejmě zařazena v opomíjejících a zanedbávaných 

kategoriích. Podle Yetman (in Oliva, 2004) je v těchto kategoriích až 75% integrovaných 

neslyšících žáků, popularita je u všech velmi nízká. V mém výzkumu by byla čísla asi o něco 

lepší, mladší r e sponden t i často v některých oblastech vynikali, zejména co se prospěchu týče, a 

podařilo se jim vydobýt si u spolužáků určité postavení nebo aspoň uznání. Pedagogové mnohdy 

přisuzují vlivu učitele na postavem integrovaného dítěte větší význam než učitel ve skutečnosti 

mívá. Pokud vůbec, dokázal učitel do určité míry ovlivnit postavem dítěte ve třídě jen na prvním 

stupni. Učitelé také mnohdy vůbec nerozpoznali projevy šikany ani skutečnou osamělost 

integrovaného žáka. 

VLIVY NA ÚSPĚŠNOST INTEGRACE 

Co tedy má největší vliv na úspěšnost integrace? Stupeň sluchové vady to v souladu 

s jinými autory (např. Leonhardt, 1996) v mém výzkumu nebyl. Velikost ztráty sluchu sice není 

rozhodující, přesto se domnívám, že na určitý vliv by se dalo poukázat. Pro přijetí ostatními 

v běžné třídě totiž bylo důležité, jak integrovaný žák mluví, zejména ve starším věku. 

Výslovnost a melodičnost řeči se totiž při větších sluchových vadách dá jen těžko ovlivnit (např. 

Hrubý, 1998). A čím odlišnější je řeč dítěte, tím více je zdůrazňována jeho jinakost. Mnohé 

výzkumy (např. L e o n h a r d , 1996) však ukazují, že integrované děti mají často vyšší kompetence 

v mluveném jazyce, které nejsou způsobeny jen dobrým rodinným zázemím a kvalitou 

logopedické péče. Hrubý (1998) to vysvětluje tím, že sluchově postižený žák má mezi slyšícími 

větší motivaci mluvit co nejzřetelněji . V mém výzkumu jsem došla k jiným zjištěním. U 

některých r e s p o n d e n t ů se výslovnost a gramatika v běžné škole zlepšila, u jiných se však 

zhoršila. Většina r e s p o n d e n t ů mluvila v běžné škole méně než ve škole pro sluchově postižené, 

94 U Michalíka a Puldy se jedná např. o tyto publikace: MICHALIK, J. Školská integrace dětí s postižením. 
Olomouc- Univerzita Palackého, 2000. ISBN:80-244-0077-4; PULDA, M. Integrovaný žák se sluchovým postižením 
v základní škole. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-210-2481-X (v teto práci s nimi nepracuji a proto je jinde neuvádím). 
Jesenský a Janotová - viz odkazy v literatuře. 
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měli větší zábrany. Pokud dítě mluví málo, nebude se jeho mluvený jazyk ve škole dostatečně 

rozvíjet. A v běžných školách existuje reálné nebezpečí, že dítě bude ve svém verbálním projevu 

utlačováno a bude se stydět komunikovat. V mém výzkumu se ukázalo, že pro rozvoj 

komunikace jako takové bylo vhodnější prostředí škol pro sluchově postižené (většinou orálně 

zaměřených, které kladly dostatečný důraz na mluvenou řeč a logopedickou péči). 

Leonhardt (1996) uvádí jako jeden z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšnou integraci 

psychickou odolnost integrovaného dítěte. Na základě rozhovorů se svými respondenty se 

domnívám, že psychická odolnost zdaleka nestačí. Mnohem důležitější je prostředí, tedy 

kolektiv, do kterého dítě přijde. Pokud byli psychicky odolní jedinci v běžné škole potlačováni, 

jejich psychická odolnost se snižovala. Neúspěch má na psychickou odolnost negativní vliv, 

úspěch ji naopak posiluje. Pro úspěšnou a plnohodnotnou existenci v kolektivu tedy psychická 

odolnost nestačí, záleží hlavně na složení kolektivu, jak dítě přijme. Adaptace ve škole pro 

sluchově postižené byla pro většinu respondentů snazší, neprokázaly se zde však významné 

souvislosti s jejich psychickou odolností a postavením v minulém kolektivu. 

V mém výzkumu se vytvořily dvě skupiny. Jedna vnímala svoji identitu jako 

bezproblémovou, vyhraněnou, měli jasno vtom, kam patří... Druhá skupina se skládala 

především z těch, kteří po základní škole nebyli v kontaktu s neslyšícími, nebo jen málo. Vliv 

však měly i další faktory jako doba přestupu a rodinné prostředí. Čím více rodiče usilovali o to, 

aby se jejich dítě co nejvíc začlenilo mezi slyšící, tím těžší pro něj mohlo být vyhovět jejich 

tlaku a očekávám, nechtělo je zklamat. U těchto respondentů buď přetrvávala výrazně 

nevyhraněná identita nebo šli vlastní cestou za cenu konfliktů s rodiči. 

Řekla bych, že kultura neslyšících má větší význam, než se jí přisuzuje. Jejím problémem 

je, že do ní neslyšící většinou „nevrůstají" hned od narození. Musí jim do ní být umožněn 

přístup. Proces akulturace však z důvodu horší dostupnosti kutaný neslyšících a možného 

konfliktu s majoritní kulturou (a rodinou) nebývá vždy jednoduchý. I integrovaní jedinci se 

sluchovým postižením mají určité shodné prvky v chování a vnímání s ostatními neslyšícími, 

jsou více „vizuálně" zaměřeni než jejich slyšící vrstevníci. Do určité míry jde o podobné prvky 

prožívání, které jsou všem sluchově postiženým stejné. Ty také tvoří základy kultury neslyšících. 

ÚVAHA NAD LITERATUROU O INTEGRACI SP 

V diskusi s literaturou o integraci sluchově postižených se mi zvýraznily rozdíly mezi 

dvěma typy literatury o integraci. Tím prvním byly publikace o problematice integrace 

z hlediska pedagogů, tedy těch, kteří o integraci rozhodují. Při psaní autoři - většinou speciální 
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pedagogové, surdopedové a logopedové - vycházeli z vlastních zkušeností a svého pohledu na 

tuto problematiku. Jistě měli hodně podnětných poznatků, setkali se s mnoha rodiči, učiteli a 

samozřejmě i více nebo méně úspěšně integrovanými dětmi. Přesto mi v jejich přístupu chybí 

lepší pochopem samotných integrovaných dětí, jejich pocitů a prožívám. Nezabývali se identitou 

u integrovaných jedinců z dlouhodobějšího hlediska ani vlivem kultury Neslyšících. Mnohdy jim 

také chybělo srovnání škol pro sluchově postižené a běžných škol. Tyto publikace se zaměřují 

zejména na předpoklady a rizika integrace. Jde o většinu českých autorů zabývajících se 

integrací sluchově postižených. Kolik z nich zná znakový jazyk a kulturu neslyšících? 

Druhým typem literatury, se kterou jsem pracovala, byly anglicky psané publikace 

autorů, kteří byli sami neslyšící a měli s integrací vlastní zkušenosti nebo prováděli dlouhodobé 

výzkumy přímo ve školním prostředí. Nejvíc podobný mému výzkumu byl výzkum americké 

neslyšící autorky G.Olivy, která integraci zažila na vlastní kůži. Poslala šedesáti sluchově 

postiženým respondentům dotazník s otázkami o jejich zkušenostech z integrace. Zážitky lidí, 

kteří integraci sami zažili, jsou zpracovány i v dalších publikacích95. Zajímavý výzkum provedla 

badatelka Ramsey, která plynule ovládá americký znakový jazyk a strávila rok ve „sběrné" třídě 

sluchově postižených žáků na běžné škole pozorováním chovám a interakcí u tří vybraných dětí. 

Mezi oběma typy literatury lze pozorovat poměrně významné rozdíly. Literatura 

z hlediska pedagogů na mě působila dojmem, že se snaží vysvětlit důvody pro integraci a přinést 

„návod" s požadavky a předpoklady úspěšné integrace. Přinášela pohled „zvenčí". Literatura 

z pohledu badatelů nebo neslyšících přinášela pohled „zevnitř", zabývala se samotným 

prožíváním integrovaných dětí a nebála se zaměřit i na neúspěšné aspekty integrace. 

Má zjištění z výzkumu se velmi podobala tomu, co popisovala Oliva. Kolikrát jsem byla 

překvapená, nakolik se pocity našich respondentů shodovaly. Jejich zážitky a zkušenosti si byly 

mnohdy velmi podobné. Přitom zažili integraci v jiné době a v poněkud odlišných kulturních 

podmínkách. Na základě toho se domnívám, že zkušenosti neslyšících Udí si jsou mnohdy 

podobné96 nezávisle na kulturních, historických a jazykových kontextech (přinejmenším ve 

„vyspělejších" západních zemích, ze kterých jsem čerpala cizojazyčnou literaturu). 

95 

96 
např. Ramsey, C. Deaf Children in Public Schools. Washington DC.: Gallaudet University Press, 1997 
Zde se jedna o zkušenosti s integraci, ale tyka se to myslím i mnoha dalších oblastí. 

128-



V. Závěr 

Hlavním tématem této práce bylo zmapovat, jak lidé s těžkým sluchovým postižením 

prožívali změnu školy a jaký vliv to mělo na jejich identitu. Největším problémem neslyšících 

v prostředí slyšících lidí je komunikace. V teoretické části jsem vyjmenovala skupiny sluchově 

postižených a jejich specifické způsoby komunikace. Popsala a zdůraznila jsem význam jazyka a 

vhodného komunikačního kódu pro vývoj neslyšícího dítěte, který utváří i jeho vzájemný vztah s 

rodiči. Komunikační a jazykové kompetence dítěte mají velký vliv na jeho vzdělávací cestu a její 

úspěšnost. Volba školy ovlivňuje vývoj identity dítěte. Z kapitoly o identitě vyplývá význam 

stabilní identity pro spokojený život. Je důležité, aby neslyšící dokázali přijmout sebe sama, 

akceptovat své sluchové postižení. Nikdy totiž nebudou slyšící. Jestliže nepřijmou identitu 

sluchově postiženého člověka, nezapadnou ani mezi neslyšící, ani mezi slyšící, ani mezi 

nedoslýchavé. Konflikt s vlastní identitou může přerůstat až v psychické problémy. 

Ve svém kvalitativním výzkumu s 23 respondenty, který jsem dělala formou rozhovorů 

(interview), jsem se zaměřila zejména na tři oblasti. Jak respondenti prožívali samotnou změnu 

školy, jejich pocity na obou školách a vliv změny školy na jejich identitu. 

Na závěr ještě krátce shrnu odpovědi na dvě základní výzkumné otázky, které jsem si 

stanovila v úvodu diplomové práce. 

Na jaké škole se cítí žáci s těžkým sluchovým postižením lépe? Na běžné škole nebo na 

škole pro sluchově postižené? 

Jak jsem již zmiňovala, respondenti z mého výzkumu se cítili lépe na škole pro sluchově 

postižené. Byla tam pro ně jednodušší komunikace a byli mezi „svými", jejich spolužáci na tom 

byli stejně jako oni. Podobná zjištění převažovala i v odborné literatuře, zejména v té, kde byl 

prostor pro výpovědi lidí, kteří integraci zažili sami na vlastní kůži. Přestup ze školy pro 

sluchově postižené na běžnou školu byl v mém vzorku vnímán většinou jako mnohem obtížnější 

než naopak. 

Jak škola ovlivňuje identitu sluchově postiženého žáka? Lze pozorovat rozdíly mezi oběma 

typy škol z hlediska působení na identitu? 

Potvrdilo se, že změna školy (z běžné na „speciální" nebo naopak) měla ve vzorku 

v mém výzkumu významný vliv na identitu. Přestup na jinou školu respondentům podle jejich 
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slov změnil život. Výzkum ukázal, že změna školy byla pro respondenty velmi náročná, na nové 

škole si zvykali v průměru půl roku až rok. 

Škola tedy významně ovlivňuje utváření identity a další směřování u těžce sluchově 

postižených. Je to tím, že je pro ně téměř nemožné být plně přijati většinovou společností 

slyšících, kde budou muset stále překonávat komunikační bariéry. Typ školy hraje důležitou roli 

pro budování sítě sociálních kontaktů s vrstevníky. Přátelské vztahy absolventů 9. třídy škol pro 

SP se spolužáky a jinými lidmi ze školy byly většinou intenzivní a dlouhodobé, většina z nich se 

více nebo méně zapojila do komunity neslyšících. Kontakty absolventů 9. třídy běžných škol se 

slyšícími spolužáky byly méně početné a méně intenzivní. Většinou později cítili potřebu 

kontaktu s jinými sluchově postiženými a postupně opět směřovali k neslyšícím. Na identitu měl 

nejvýraznější vliv kulturní a jazykový kód školy, jehož působení přetrvávalo i po ukončení 

základní školy. Vliv školy na utváření vlastní identity nejvýrazněji vnímali ti respondenti, kteří 

přestoupili z běžné školy do školy pro sluchově postižené. Vzhledem k tomu, že kulturu a jazyk 

neslyšících do té doby neznali, byla to pro jejich další směřování zásadní změna. Od té doby se 

většina z nich pohybovala ve dvou světech - mezi slyšícími a mezi neslyšícími. Ti, kteří měli 

pevné přátelské vazby mezi neslyšícími, většinou lépe akceptovali svůj handicap a byli se svým 

sociálním statusem spokojenější. 

Co z toho vyplývá? 

Pro všechny lidí je důležité někam patřit. Pro pocit úplného přijetí je podmínkou 

bezbariérová komunikace. To znamená, že lidé s těžkou vadou sluchu si budou lépe rozumět 

s prostředím, které má podobné komunikační preference. Na škole pro sluchově postižené se do 

takového prostředí dostanou téměř automaticky a většinou vněm zůstávají i po absolvování 

školy. Absolventi běžných škol mají obtížnější pozici. Pokud neznají jazykový a kulturní kód 

neslyšících, ti je mezi sebe nepřijmou. 

Všichni mladí lidé s těžkým sluchovým postižením by měli mít možnost volby, jestli se 

chtějí pohybovat více mezi slyšícími nebo neslyšícími. K tomu je však nutné, aby jim byl včas 

zprostředkován kontakt jak se slyšícími, tak se sluchově postiženými vrstevníky. Integrované 

neslyšící dítě by se tedy podle mého doporučení mělo v dostatečné míře setkávat s ostatními 

dětmi a účastnit se i s rodiči akcí pro neslyšící, aby poznalo jejich kulturu a jazyk. 

Rozhovory s respondenty byly hodně obsáhlé a přinesly mnoho dalších zajímavých 

souvislostí. Ve své diplomové práci jsem se snažila zachytit ty nejvýznamnější z nich. Některá 
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témata a údaje zůstaly z důvodu omezeného rozsahu diplomové práce nezpracované. Například 

jsem nerozepisovala oblast, která se týkala postojů respondentů k učitelům na obou školách. 

Kdybych měla pokračovat ve výzkumech vztahu školy a identity u neslyšících, asi bych se 

zaměřila na oblast vztahu k rodičům a jazykového kódu, vliv typu rodinné komunikace na 

úspěšnost ve škole a identitu. Téma komunikace se mi ve výzkumu tzv. „vynořilo", ve svých 

rozhovorech jsem se na ně nijak cíleně nezaměřovala. Jistě by stálo za to je hlouběji zpracovat. 

i 
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Název: VLIV ŠKOLY NA IDENTITU ŽÁKŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Resumé 

Tématem diplomové práce je vliv a působení změny školy na identitu těžce sluchově 

postižených žáků. Přestup z běžné školy na školu pro sluchově postižené nebo naopak, ze školy 

pro sluchově postižené na běžnou školu, je pro tyto žáky náročnou změnou, která má důsledky 

na celou jejich osobnost. Na těchto školách je totiž rozdílné prostředí, způsob komunikace i 

spolužáci. Dítě integrované do běžné školy bývá jediným sluchově postiženým žákem na celé 

škole. Na škole pro sluchově postižené jsou na tom všichni žáci podobně a učitelé mají 

zkušenosti s problematikou sluchového postižení. Při komunikaci i procesu vyučování jsou 

zohledňovány specifické potřeby žáků se sluchovým postižením. Nevýhodou škol pro sluchově 

postižené je, že jsou jen ve velkých městech a žáci ze vzdálenějších obcí bývají přes týden na 

internátě. Cílem diplomové práce bylo zmapovat tyto oblasti: jak respondenti prožívali změnu 

školy, jak se cítili na obou školách a jak změna školy ovlivnila jejich identitu. 

V teoretické části jsem popsala typy sluchových vad, jejich důsledky a rozdíly mezi 

jednotlivými skupinami sluchově postižených. Největší rozdíly jsou ve způsobu komunikace. 

Popsala jsem, jak se vyvíjí jazyk u neslyšících dětí. Plnohodnotným komunikačním systémem 

Čechů s těžkým sluchovým postižením je český znakový jazyk. Děti si mohou znakový jazyk 

osvojit jako kterýkoli jiný mateřský jazyk. Většina neslyšících dětí má však slyšící rodiče, kteří 

znakový jazyk dostatečně neovládají. Způsob komunikace má vliv na další život dítěte a jeho 

vzdělávám. Představila jsem metody vzdělávání sluchově postižených, historii školství pro 

sluchově postižené, současnou situaci a trend integrace. Důležitou oblastí mé práce je identita a 

její vývoj. V teoretické části se věnuji identitě obecně, ale zejména problematice utváření 

identity u sluchově postižených. 

V praktické části popisuji metodu a výsledky výzkumu. Kvalitativní výzkum probíhal 

formou individuálních rozhovorů (interview). Zúčastnilo se ho 23 těžce sluchově postižených 

respondentů ve věku od 16 do 60 let, kteří změnili školu. Získaná data jsem obsahovou analýzou 

rozdělila do tří oblastí shodujících se s cíli výzkumu: týkají se změny školy, prožívání na obou 

školách, a identity. Praktická část informuje, jak u respondentů probíhala změna školy, jak se 

cítili na obou školách, jaké výhody a nevýhody pro ně tyto školy měly. Respondenti odpověděli i 

na otázku, jaký typ školy by sami doporučili rodičům se sluchově postiženým dítětem. Přestup 

na jinou školu byl pro ně výraznou změnou, která měla velký vliv na utváření jejich identity a 

sebepojetí. Vlastní identita byla pro respondenty důležitým tématem. 

Klíčová slova: identita, změna školy, neslyšící, sluchové postižení, komunikace, kultura 

neslyšících 
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Title: 

THE INFLUENCE OF SCHOOL ON PUPILS WITH HEARING IMPAIRMENT 

Abstract: 

A change of a school and its influence on pupils with grave hearing impairment is the 

topic of this thesis. For these pupils, a transfer to a different kind of school (i.e. from an ordinary 

to a specialized one or vice versa) can be a source of serious consequences influencing their 

entire personality. 

Many things differ at these schools - the environment, the type of communication, the 

classmates. A child that is integrated to an ordinary school is usually the only hard-of-hearing 

pupil in the school. On the contrary, all the students at a specialised school are similar and the 

teachers are experienced in treatment of such children. 

Specific needs of disabled students are met in communication and the whole process of 

education. The disadvantage of these schools is that they are only in big towns and children from 

distant villages and towns are often at a boarding house during the week. 

The aim of this thesis is to describe how a change of school was retrospectively perceived 

by those who had experienced it themselves. I have focused especially on the following areas: 

how the respondents went through the change of a school, how they felt at both schools and how 

the change has influenced their identity. 

In the theoretical part I described types of hearing impairment, their consequences and 

differences among different groups of hard-of-hearing people. The differences prove most 

intensely in the ways of communication. I described how the language and communication 

evolved by deaf children. A native communication system for Czech people unable to perceive 

the spoken language is the Czech sign language. Children can acquire it the same way as any 

other mother language. 

Most of the deaf children have hearing parents who do not know this language or are just 

starting to learn it. The kind of communication has a strong influence on the child's life and 

educational process. In my thesis I presented the methods of education of hard-of-hearing 

people, the history of specialized school system, the contemporary situation and the trend of 

integration. The important part of my work is the identity and its evolution. The theoretical part 

is engaged in identity sensu lato, but specially the identity formation by people with hearing 

impairment. 

In the practical part I described the method and the results of my research. The qualitative 

analysis was led in the form of individual dialogues (interviews); 23 respondents at the age from 

16 to 60 years with strong hearing impairment who changed a school took part in it. I divided the 

data into three groups compatible with the aims of the research: they related to the change of the 
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school, the experience, feelings and the identity. This part informed about the way how the 

change of the school had proceeded, how the respondents had felt each of the schools, what 

advantages and disadvantages the schools had ment for them. The respondents answered the 

question which school they would recommend to parents of a disabeled child. The transfer to 

another type of school was an important change for them, that influenced strongly the formation 

of their identity, and therefore it was an importatnt topic for them. 

Keywords: 

Identity, integration, a change of school, deaf, hearing impairment, communication, deaf culture 
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