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ABSTRAKT 

 

Teoretická část předkládané práce se zaměřuje na popis charakteristiky žáka 2. stupně 

základní školy, sluchového postižení a možnosti vzdělávání žáků se sluchovým postižením 

v České republice. Nakonec se dotýká problematiky distančního vzdělávání, tématu, které 

je v současné době velmi aktuální.   

Cílem praktické části práce bylo popsat průběh distančního vzdělávání žáků se 

sluchovým postižením na 2. stupni ZŠ pro sluchově postižené během uzavření škol ve 

školním roce 2020/2021. Pro účely práce byly vybrány tři základní školy pro sluchově 

postižené v České republice. Pro dosažení výzkumného cíle byl použit kvalitativní 

výzkumný design. Bylo pořízeno celkem 11 rozhovorů s vyučujícími z vybraných škol. 

Rozhovory byly následně analyzovány metodou otevřeného kódování. Výsledky výzkumu 

ukázaly, že distanční výuka se z pohledu učitelů jeví jako náročná, málo efektivní a přináší 

pro žáky se sluchovým postižením řadu negativních dopadů, jako například sociální 

odloučení od komunity neslyšících, se kterou se ve škole identifikují.  
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ABSTRACT 

 

The theoretical part of the presented work focuses on the description of the 

characteristics of a secondary school pupil, hearing impairment and possibilities of education 

of pupils with hearing impairment in the Czech Republic. Finally, it touches on the issue of 

distance education, a theme that has currently been very topical.  

The aim of the practical part of the work was to describe the course of distance education 

of pupils with hearing impairment in the secondary school for the hearing-impaired during 

the closure of schools in the academic year 2020/2021. For the purposes of the work, three 

Czech secondary schools for the hearing-impaired were selected. To achieve the research 

goal, a qualitative research design was used. Eleven teachers from the selected schools were 

interviewed. The interviews were then analyzed by open coding. The results of the research 

showed that from the teachers’ point of view, distance learning appears to be demanding, 

ineffective, and has a number of negative effects on students with hearing impairment such 

as social separation from the Deaf community they identify with at school. 
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Úvod 

Druhý stupeň základní školy odpovídá vývojovému období staršího školního věku 

(pubescence), které je vymezováno přibližně mezi 11. – 12. a 15. rokem života. 

Dospívajícím jedincům se proměňuje tělesné schéma, z důvodu hormonálních změn 

dochází k emoční nevyrovnanosti, získávají novou sociální roli, usilují o osamostatnění, 

přecházejí k abstraktnímu myšlení. U pubescentů se setkáváme i se změnami 

v komunikaci. Prostřednictvím řeči se snaží odlišit od mladších věkových kategorií. 

Jedincům se rozšiřuje se slovní zásoba, zlepšuje se stavba vět, začínáme u nich slýchat 

cizí slova. Období pubescence bývá označováno jako období nejdynamičtějších 

a komplexních změn v životě jedince.  

Jedním z nejdůležitějších smyslů pro život člověka je sluch. Je velmi důležitý pro 

lidskou komunikaci, pro navazování a udržování sociálních vztahů. Má zásadní význam 

pro rozvoj řeči, myšlení nebo rozvíjení psychiky. Je také nepostradatelný pro příjem 

informací. Intaktní jedinec si jen těžko uvědomí, jaký objem informací se dozví 

sluchovou cestou, oproti jedinci se sluchovým postižením. Osoby se sluchovým 

postižením tvoří velmi heterogenní skupinu. Je to z podstaty stupně sluchové vady, doby 

nebo místa jejího vzniku. Jedinci se sluchovým postižením užívají různé komunikační 

formy, při vzdělání mají právo na volbu vzdělávacího přístupu. Jsou jimi auditivně-orální 

metoda, totální komunikace a bilingvální přístup. V současnosti je v České republice 

13 škol pro žáky se sluchovým postižením.  

Během pandemie covid – 19 došlo v České republice stejně jako v mnoha zemích 

světa k uzavření škol a výuka se přesunula ze tříd do online prostředí. Předkládaná 

diplomová práce popisuje průběh distančního vzdělávání žáků se sluchovým postižením 

2. stupně základních škol pro sluchově postižené. Pro potřeby práce byly vybrány tři 

školy pro sluchově postižené žáky, na kterých byly uskutečněny rozhovory s učiteli 

a následně v nich byly pomocí metody otevřeného kódování hledány odpovědi na 

výzkumné otázky týkající se distančního vzdělávání žáků se sluchovým postižením 

během zavření škol ve školním roce 2020/2021.  
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1 Žák staršího školního věku 

Vědecká disciplína, která zkoumá, jak se mění myšlení, cítění a chování v průběhu 

života člověka, se nazývá vývojová psychologie. Vývojoví psychologové studují širokou 

škálu teoretických oblastí, jako jsou biologické, sociální, emoční a kognitivní procesy 

(McLeod, 2017). 

Období staršího školního věku neboli pubescence (nebo také puberta), je přechodným 

obdobím mezi dětstvím a dospělostí. Časově je toto období vymezováno přibližně mezi 

11.-12. a 15. rokem života jedince, s určitou individuální variabilitou (Vágnerová, 2005). 

Začátek vývojové fáze pubescence charakterizuje významný přechod dítěte na druhý 

stupeň základní školy, popřípadě nižší stupeň víceletého gymnázia (Helus, 2003). 

Na konci období staršího školního věku je zase významným sociálním mezníkem 

ukončení základní docházky a volba povolání (Ptáček a Kuželová, 2013).  

 

1.1  Celková charakteristika 

Slovo pubescence je odvozené od latinského slova „pubes“, které znamená chmýří 

nebo vousy, v přeneseném významu pak pohlavní orgány. Etymologicky je tak 

pubescence chápána jako nabývání dospělosti. Fyziologickými projevy jsou vývoj 

sekundárních pohlavních znaků, sexuální zrání a vznikání způsobilosti sexuálně žít 

a plodit (Helus, 2003). Puberta představuje podle Vágnerové (1997) nejdynamičtější 

a komplexní proměnu v životě jedince, která jistým způsobem modifikuje všechny složky 

osobnosti. Ptáček a Kuželová (2013) hovoří o období dramatických změn, kdy jsou 

kladeny značné nároky nejen na samotného pubescenta, ale i na jeho okolí. 

 

Tělesné změny 

Během období pubescence se mění mnoho složek osobnosti jedince. Nejviditelnější 

jsou změny v tělesném vývoji (zrychlení růstu, nárůst tělesné hmotnosti, prodlužování 

končetin, růst sekundárních pohlavních znaků). Jedná se o důležitý biologický mezník, 

který je stimulem pro další změny (Vágnerová, 2005). Vedle biologických změn probíhá 

během pubescence také řada významných a nápadných psychických změn. V neposlední 



9 

 

řadě dochází i k novému sociálnímu zařazení jedince – získává novou sociální roli. S tím 

jsou spjatá i odlišná očekávání společnosti na jeho chování nebo výkony. Všechny tyto 

proměny probíhají do jisté míry paralelně a na sobě závisle. Souběžnost a závislost však 

nejsou úplně přímé a podmíněné. Je nutné brát v potaz individualitu každého jedince. 

Zejména proměny v psychické a sociální rovině jsou ve velké míře ovlivňovány řadou 

dalších faktorů, kterými jsou např. sociální, ekonomické nebo kulturní faktory, důležitou 

roli hraje i výchovný postoj rodičů, učitelů a dalších pro jedince významných osob 

(Langmaier a Krejčířová, 1998).  

Tělesné změny, jakožto nejvíce viditelné, mohou pro dospívajícího znamenat velkou 

zátěž, zejména, pokud fyzické a psychické zrání neprobíhá současně a jedinec tak na něj 

není dostatečně připraven. Tyto změny pak pro jedince mohou být jakousi ztrátou jistoty, 

která není akceptovatelná a která je subjektivně citlivě prožívána.  Pro přijetí nové identity 

jsou pro jedince důležité reakce lidí v jeho sociálním prostředí. Tělové schéma, tedy 

zevnějšek jedince, které je již od raného věku důležitou součástí vlastní identity, v období 

pubescence nabývá na významu. Vedle věnování větší pozornosti vlastnímu tělu nebo 

rysům obličeje se pubescent více upíná i k oblečení, které se začíná stávat součástí 

identity. Hodnocení a reakce okolí na nový zevnějšek dospívajícího jedince má tak 

význam na jeho sebehodnocení. Obecně platí, že pocitem nespokojenosti se svým 

zevnějškem trpí hlavně dívky (Vágnerová, 2005).  

 

Změny v prožívání, socializace 

Další ztrátou jistoty v období pubescence je emoční nevyrovnanost – ztráta citové 

jistoty a stability. Děje se tak z důvodu hormonálních změn, které jsou podmínkou pro 

fyzické zrání. Dochází tak ke kolísavosti emočního ladění, větší labilitě nebo 

k nepřiměřeným citovým reakcím na běžné podněty. S touto nevyrovnaností a zvýšením 

pocitu nejistoty souvisí i větší míra úzkosti a napětí. Vlastní prožitky a nálady bývají pro 

samotného pubescenta spíše nepříjemné, ale protože nezná jejich příčinu a neumí s nimi 

pracovat, reaguje rozmrzele a podrážděně. Reakce jsou intenzivní, často krátkodobé 

a velmi proměnlivé. Jsou také nepředvídatelné, proto se stávají rušivým faktorem 

mezilidských vztahů a přispívají ke vzniku konfliktů (Vágnerová, 2005). 
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Dospívající se snaží o osamostatnění, odmítají podřízenou roli vůči dospělým 

autoritám – rodičům a učitelům. Bývají k nim velmi kritičtí, neakceptují jejich názory.  

Pro dospívajícího tak mají čím dál větší význam vrstevníci. Narůstá silná potřeba 

přátelství, které pubescentovi umožňuje důvěrně sdílet jeho pocity, názory nebo 

tajemství. Příslušnost k určité vrstevnické skupině se projevuje konformitou k jejím 

normám. Ve fázi pubescence se objevuje i první zamilovanost, která bývá obvykle 

platonická (Langmaier a Krejčířová, 1998).  

 

Rozvoj poznávacích procesů 

Nástup puberty je spojen i se změnou myšlení. Podle Ptáčka a Kuželové (2013) 

jedinci staršího školního věku vnímají již na úrovni dospělého člověka. Jedinec přechází 

k abstraktnímu myšlení – hypotetickému uvažování. Posiluje logické myšlení a paměť.  

Matějček (2020) uvádí, že J. Piaget označuje období pubescence jako stadium formálních 

logických operací. Oproti jedincům mladšího školního věku, kteří poznávají svět, jaký je, 

uvažují pubescenti o tom, jaký by mohl nebo měl být. V myšlení se začíná nově objevovat 

kritičnost. Pro dospívající se také stává významnější budoucnost. Kladou si cíle a mají 

(ideální) představu o tom, jak by chtěli žít a čeho by chtěli dosáhnout.    

 

1.2 Komunikační kompetence žáka staršího věku 

Podle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2003) chápeme komunikaci 

jako sdělování nebo výměnu informací. Nástrojem k dorozumívání je jazyk. Vybíral 

(2005) však popisuje komunikaci nejen jako přenos informací mezi lidmi nebo 

dynamickými systémy, kdy je sdělení předáváno od odesílatele k příjemci. Domnívá se, 

že jedinec se podílí na charakteru komunikace již tehdy, pokud je komunikaci přítomen 

a jen přihlíží slovní výměně.  

Komunikace je dynamický proces, který může nabývat různých podob. Struktura 

komunikace je tvořena čtyřmi základními činiteli, kterými jsou komunikátor, 

komunikant, komuniké a komunikační kanál. Komunikátorem rozumíme zdroj informací, 

odesílatele zprávy. Komunikant je pak ten, kdo zprávu přijímá, komuniké nazýváme 

soubor informací, obsah sdělení. Komunikační kanál, tedy podmínka pro výměnu 
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informací může mít více podob, jedná se komunikační kanál hlasový, zrakový, čichový 

či hmatový (Klenková, 2006).  

Vývoj řeči probíhá od dětství, v některých složkách, například ve slovní zásobě, 

probíhá po celý život (Matějček, 2020). V období pubescence začíná být řeč typická tím, 

že se jejím prostřednictvím dospívající jedinec snaží odlišit od mladších věkových 

kategorií. Zlepšuje se slovní zásoba a stavba vět, rozšiřuje se aktivní slovník, začíná se 

objevovat cizí terminologie. V řeči se také výrazně projevuje vliv referenční sociální 

skupiny (Ptáček a Kuželová, 2013). Komunikační styl pubescentů se začíná podobat 

komunikaci dospělých. Dospívající již dokáží vyjádřit svůj názor nebo například požádat 

o pomoc (Vágnerová, 2005). Hádková (2016) uvádí, že vývoj řeči nelze oddělit od 

ostatních složek vývoje. Pokud tedy vývoj všech schopností a dovedností neodpovídá 

věku jedince, není možné adekvátně k věku rozvíjet ani řeč. 

Při komunikaci s pubescenty by měli být dospělí tolerantní, empatičtí a zdvořilí. Při 

konfliktech by dospělí neměli dávat nepřiměřené tresty, dále by se měli snažit vžít do 

pocitů dospívajícího a používat pochvalu (Faber a Mazlish, 2012). Komunikaci se 

staršími pubescenty pak velmi ovlivňuje vykání ze strany autorit. To slouží jako 

symbolické potvrzení změny sociálního postavení dospívajících, kdy jim dáváme najevo, 

že již nejsou považováni za děti (Vágnerová, 2005).   

 

2 Úvod do problematiky sluchového postižení 

Sluch je společně se zrakem jedním z nejdůležitějších smyslů. Hraje nezastupitelnou 

roli v rozvoji řeči, jazyka a myšlení, rozvíjí psychiku. Jedná se o důležitý informační 

zdroj. Sluch je zásadní pro lidskou komunikaci, navazování a udržování mezilidských 

vztahů (Hádková, 2016).  

Za sluchově postižené označujeme ty jedince, u nichž došlo k omezení, či ztrátě 

sluchu v důsledku vrozené nebo získané vady. Toto označení popisuje heterogenní 

skupinu osob dále dělenou podle stupně a typu sluchového postižení. Jedná se o kategorie 

osob neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých (Horáková, 2012).  

Z medicínského pohledu se tyto kategorie posuzují z funkčního hlediska, kvality 

a kvantity sluchu. Medicínský pohled dále nahlíží na sluchové vady jako na postižení, 

které je možno kompenzovat technickými pomůckami nebo speciálními rehabilitačními 
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technikami. Hlavním cílem je pak plné zařazení jedince se sluchovým postižením do 

majoritní společnosti slyšících osob. Na druhé straně figuruje etnický neboli sociokulturní 

postoj. Tento postoj typický pro osoby se sluchovým postižením, které na sebe nahlížejí 

jako na členy etnické menšiny s vlastním jazykem, kulturou, historií a nepovažují se tak 

za osoby s postižením (Šedivá, 2006). 

 

2.1 Klasifikace sluchových vad 

Je známo mnoho kritérií pro určení sluchových vad. Existují tak i různé klasifikace, 

podle kterých můžeme sluchová postižení rozlišovat. Žádnou z klasifikací ale nemůžeme 

brát jako konečný výčet kritérií. K přesnému určení stavu postižení musíme brát ohled na 

sociokulturní podmínky, osobnost, na kvalitu surdopedické intervence a mnoho dalšího. 

Nejčastěji však bývá klasifikace sluchových vad dělena dle tří hlavních hledisek:  

• dle místa vzniku sluchové vady, 

• dle doby vzniku sluchové vady,  

• dle stupně sluchové vady (Langer 2013). 

 

2.1.1 Klasifikace dle místa vzniku sluchové vady 

Z hlediska lokalizace, kde k postižení došlo, rozlišujeme dvě základní skupiny 

sluchových vad. Jedná se o sluchové postižení periferní a sluchové postižení centrální 

(Horáková, 2012). Dle Slowíka (2007) je tato klasifikace důležitá zejména pro určení 

optimálního způsobu léčby.  

 

Poruchy periferní 

Periferní poruchy jsou označovány jako nedoslýchavost nebo hluchota. Léze je 

umístěna v zevním, středním nebo vnitřním uchu, dále na sluchovém nervu. Periferní 

poruchy sluchu se dělí na převodní (konduktivní), percepční (senzoneurální) a smíšené 

(kombinované) (Škodová a kol, 2003). 
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• Převodní vady sluchu: poškození je ve středním nebo zevním uchu. 

Sluchové buňky nejsou stimulovány zvukem, protože jeho přenosu brání 

nějaká překážka. Příčinou vzniku převodní vady sluchu může být například 

zvětšená nosní mandle, která způsobuje poruchu ventilace středouší přes 

Eustachovu trubici, dále například tekutina ve zvukovodu, srůst sluchových 

kůstek, nebo opakované záněty středního ucha. (Horáková, 2012). Převodní 

vady mají charakter "zalehnutí" ucha, intenzita slyšené řeči a okolních zvuků 

je menší. Pomocí chirurgického zásahu je možné převodní vady sluchu 

obvykle zmírnit či úplně odstranit (Pitnerová, 2014). 

• Percepční vada sluchu: poškozeno je vnitřní ucho, sluchové buňky nebo 

sluchový nerv, je narušeno vnímání neboli percepce zvuku. Percepční vady 

dělíme na vady kochleární (oblast vnitřního ucha) a vady retrokochleární 

(oblast sluchového nervu). Příčinami můžou být například přidušení dítěte 

v průběhu porodu, meningitida, infekce (toxoplazmóza, zarděnky) nebo úrazy 

hlavy (Klozar, 2005). Percepční poruchy představují mnohem závažnější 

diagnostický i léčebný problém než poruchy převodní (Horáková, 2012).  

• Smíšené vady sluchu: jsou kombinací obou předchozích poruch sluchu. 

Celková sluchová ztráta je součtem převodních a percepčních vad (Horáková, 

2012).    

 

Poruchy centrální 

Centrální nedoslýchavost či hluchota je způsobena defekty postihujícími korové 

a podkorové centrum mozku. Jedná se o narušení zpracování sluchového signálu v mozku 

(Horáková, 2012).  

 

2.1.2 Klasifikace dle doby vzniku sluchové vady 

Podle doby vzniku můžeme sluchové vady dělit na vrozené a získané. Získané vady 

sluchu se dále dělí na prelingválně a postlingválně získané, tedy podle toho, jestli k poruše 

sluchu došlo ještě před fixací řeči, nebo až po jejím zafixování (Horáková, 2012).   
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• Vrozené vady sluchu – s vrozenou vadou se jedinec již narodí. Vada vznikla 

v důsledku dědičnosti nebo poškozením plodu v prenatálním období, zejména 

v prvním trimestru (onemocnění matky toxoplazmózou, léčba matky 

antibiotiky s ototoxickým účinkem, negativní vliv RTG záření apod.). Dále 

existují vady sluchu vzniklé v perinatálním období, tj. při porodu či 

bezprostředně po něm. Sluchové vady mohou vzniknout v například 

v důsledku asfyxie, nízké porodní hmotnosti dítěte (pod 1500 g) nebo 

v důsledku protrahovaného porodu apod (Lejska, 2003).  

• Získané vady sluchu – příčinou získaných sluchových vad jsou infekční 

choroby (meningitida, zarděnky), opakované záněty středního ucha, 

onemocnění centrálního nervového systému nebo úrazy hlavy (Lejska, 2003). 

Jedinec se sluchovou vadou získanou prelingválně, tedy před zafixováním 

mluvené řeči (asi okolo 6. roku života), má nejzávažnější následky ve verbální 

komunikační oblasti, jakožto následek omezení nebo znemožnění přirozeného 

vývoje řeči. V případě postlingválního postižení sluchu, tedy získaného až po 

ukončení rozvoje řeči, není vliv postižení na verbální komunikaci tak zásadní. 

Přesto jsou zejména děti předškolního a mladšího školního věku ohroženy 

rozpadem řeči. Dále u tohoto typu postižení mluvíme o pocitech ztráty kvality 

života (Šedivá, 2006).  

 

2.1.3 Klasifikace dle stupně sluchové vady 

Stupeň sluchové vady se hodnotí z hlediska kvantity slyšeného zvuku. Stav sluchu je 

posuzován z výsledků audiometrického měření, kdy se zjišťuje ztráta sluchu 

v decibelech. Za normální sluch považujeme slyšení i nejslabších zvuků. Jedinec rozumí 

šeptané řeči, šumění větru, nebo tikot hodinek. Lehká až středně těžká nedoslýchavost již 

může představovat jisté komunikační obtíže, například, když hovoří více lidí najednou. 

Při těžké až velmi těžké nedoslýchavosti se objevuje minimální reakce na mluvenou řeč 

i hlasitější zvuky. Pro usnadnění komunikace jsou nutné vhodné kompenzační pomůcky. 

Stav, kdy jedinec neslyší a nereaguje na zvuky jako např. motor auta, sekačku na trávu, 

označujeme jako praktickou hluchotu.   
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V různých literaturách se můžeme setkat s různými hodnotami ztráty a jejich 

jednotlivých stupňů sluchových vad. Lejska (2003) rozděluje vady sluchu podle ztráty 

v decibelech do 7 různých kategorií (Tab. 1), Světová zdravotnická organizace rozděluje 

klasifikaci sluchových vad do 5 různých kategorií (Tab. 2) (Horáková, 2012). 

 

Tabulka č. 1 Klasifikace sluchových vad podle ztráty v dB (Lejska, 2003) 

Stupeň sluchové vady ztráta v dB 

Normální stav sluchu 0 dB – 20 dB 

Lehká vada, porucha sluchu 20 dB – 40 dB 

Středně těžká vada, porucha sluchu 40 dB – 60 dB 

Těžká vada, porucha sluchu 60 dB – 80 dB 

Velmi těžká vada, porucha sluchu 80 dB – 90 dB 

Hluchota komunikační (praktická) 90 dB a více 

Hluchota úplná (totální) bez audiometrické odpovědi 
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Tabulka č. 2 Klasifikace sluchových vad podle ztráty v dB (WHO, cit. 1.2.2021) 

Stupeň sluchové vady ztráta v dB 

Normální sluch 0 dB – 25 dB 

Lehké poškození sluchu 26 dB – 40 dB 

Střední poškození sluchu 41 dB – 60 dB 

Těžké poškození sluchu 61 dB – 80 dB 

Velmi těžké poškození sluchu až hluchota 81 dB a více 

 

2.2 Možnosti kompenzace sluchových vad 

Sluch patří mezi základní lidské smysly. Zejména v dětském věku má zásadní význam 

a sehrává klíčovou roli v procesu učení a celkovém rozvoji dítěte (Urlík, 2018). Hádková 

(2016) uvádí, že sluchová vada je pouze primárním problémem, který s sebou nese další 

potíže, a to zejména ve vývoji mluvené řeči, v oblasti poznávacích procesů, psychických 

vlastností, dále v navazování sociálních vztahů, orientaci v prostoru nebo zhoršení 

pohybové koordinace. Ztráta zvukového pozadí pak může snižovat pocit sebejistoty 

a bezpečí a může vést až k pocitům úzkosti. 

V České republice se každý rok narodí asi mezi 600 – 1200 dětmi se středně těžkou 

sluchovou vadou a asi 100 dětí s těžkou sluchovou vadou. V minulosti byla sluchová vada 

často diagnostikována až okolo 18. měsíce věku. V této době dítě začíná chodit a vzdaluje 

se tak od mluvčího, většinou matky. Dnes je díky novorozeneckému screeningu sluchu 

možné vrozenou sluchovou vadu zachytit velmi brzy a začít tak s včasnou rehabilitací 

ještě před vývojem řeči (Urlík, 2018). Hrubý (2009) uvádí, že v České republice žije asi 

1 000 000 osob se sluchovým postižením, z nichž většinu tvoří staří lidé, jejichž sluch se 

zhoršil v důsledku vyššího věku. Těžce sluchově postižených osob žije v České republice 

asi 15 000. 
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Sluchovou vadu je možno více či méně vyrovnávat použitím různých technických 

kompenzačních pomůcek. Jsou to především sluchadla a kochleární implantáty. Tyto 

pomůcky kompenzují neslyšícím a nedoslýchavým jedincům ztrátu sluchu a tím jim 

umožňují sociální integraci a adaptaci. Včasná diagnostika ztráty sluchu, zejména u osob, 

jež se se ztrátou sluchu již narodily, a výběr vhodné kompenzační pomůcky má zásadní 

význam pro rozvoj řeči a osvojení mateřského jazyka (Šedivá, 2006). Typ zvolené 

kompenzační pomůcky závisí na mnoha kritériích, jako je například typ a stupeň sluchové 

vady, funkční stav sluchového systému (přítomnost lézí nebo jejich absence), věk nástupu 

hluchoty, a tedy schopnost přizpůsobit se pomůcce. Dále musí být brán v potaz sociální 

dopad užívání kompenzační pomůcky, povědomí o jejich existenci a jejich přijetí 

jedincem se sluchovým postižením (Goust, 2009). V posledních letech se díky rozvoji 

internetu objevily i komunikační pomůcky ve formě webových nebo mobilních aplikací 

(Beddaï, 2009). 

 

Sluchadla 

Sluchadla jsou nejzákladnější a zároveň nejpoužívanější kompenzační pomůckou 

osob se sluchovým postižením. Využívají je jedinci s lehkou, středně těžkou i těžkou 

nedoslýchavostí (Horáková, 2012). Dle Jungwirthové (2015) jsou sluchadla první 

a základní možností, jak jedinci se sluchovým postižením zprostředkovat zvuky běžného 

života, a především mluvenou řeč.    

Lejska (2003) popisuje sluchadla jako elektroakustický přístroj, který má za úkol 

zesilovat a modulovat zvuky. Zvuk přitom musí být modulován podle typu a charakteru 

sluchové vady. Takto upravený zvuk je pak veden do sluchového analyzátoru, do ucha. 

Barešová a Hrubý (1999) uvádějí, že díky sluchadlům se z některých neslyšících stávají 

nedoslýchaví, kteří tak mohou běžně komunikovat se slyšícími lidmi. Domnívají se také, 

že díky správně nastaveným sluchadlům může dnes stále větší počet dětí se sluchovým 

postižením navštěvovat běžné školy.  

Sluchadla se skládají z mikrofonu, který zaznamenává zvukové vibrace, dále ze 

zesilovače, který integruje a přenáší zvuky do ucha pomocí reproduktoru. Tvarem jsou 

dnes sluchadla miniaturní protézy, které se nejčastěji zavěšují za ucho nebo se vkládají 

do nitrouší (Goust, 2009).  
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Závěsná sluchadla mohou svým tvarem připomínat malý rohlíček, který je zavěšený 

za uchem. Nachází se v něm veškerá elektronika, baterie i mikrofon. Odtud je zesílený 

zvuk veden krátkou hadičkou, zakončenou tvarovkou, do zvukovodu. Nitroušní sluchadla 

jsou nejpoužívanější kompenzační pomůckou pro osoby s lehkou ztrátou sluchu. Vyrábí 

se podle individuální potřeby každého jedince pomocí odlitku zvukovodu, do kterého se 

přímo vkládají. Jsou oblíbená pro svou nenápadnost a také proto, že v uchu dobře drží 

i při náročnějším pohybu (Hrubý, 1998). Horáková (2012) naopak uvádí jejich nevýhodu 

z důvodu zvýšených nároků na péči, protože jsou náchylnější na znečištění ušním mazem 

a na vlhkost. Porovnat oba typy sluchadel můžeme na obrázku 1. Dříve byla hojně 

využívána ještě brýlová sluchadla nebo kapesní/krabičková sluchadla. Oba typy sluchadel 

se pro jejich nevýhody (velikost, neatraktivnost, zachycování zvuků vznikajících při tření 

oděvu) již téměř nevyužívají (Hrubý, 1998).  

 

 

 

 

 

             

 

Obrázek 1 Sluchadla závěsná a sluchadla nitroušní (Goust, 2009) 

 

Sluchadla se dále mohou lišit podle způsobu zpracování akustického signálu. 

Rozlišujeme pak sluchadla analogová a digitální. Analogová sluchadla zachycují zvuk 

mikrofonem, kde je převeden do podoby analogického elektrického signálu. Po jeho 

dalším zpracování v zesilovači je předán do reproduktoru, kde je zpětně převeden na 

změny akustického tlaku, tedy zvuk (Hrubý, 1998). Digitální sluchadla transformují 

pomocí mikroprocesoru analogový zvuk na posloupnost binárních čísel, která jsou dále 

zpracována podle aktuálního nastavení softwaru sluchadla. Takto upravená data jsou 

vedena do reproduktoru, kde jsou opět transformována zpět na zvuk (Goust, 2009). 



19 

 

Dle Havlíka (2007) analogová sluchadla jsou v dnešní době nejlevnějším 

a nejjednodušším modelem, některé firmy výrobu těchto sluchadel již ukončily. 

V současnosti zaujímají dominantní postavení na světovém trhu sluchadla digitální. 

Oproti analogovým sluchadlům mají řadu výhod, poskytují svými možnostmi a funkcemi 

nejvyšší poslechový komfort. Zajišťují zpracování zvuku se zdůrazněním řeči, dokáží se 

automaticky přizpůsobovat různým poslechovým podmínkám, dokáží redukovat 

nežádoucí šumy a v neposlední řadě jsou méně citlivá na rušení mobilními telefony. 

Velikou nevýhodou digitálních sluchadel je však jejich vysoká pořizovací cena, která je 

pro mnoho osob se sluchovým postižením překážkou k jejich pořízení. 

Pro dobrou účinnost sluchadel je důležitá nejen jejich kvalita, ale také nastavení, které 

provádí odborný lékař, foniatr. Pro správné nastavení sluchadel je tedy nezbytná kvalitní 

diagnostika – vyšetření sluchu, které se provádí tzv. audiometrií. Audiometrická měření 

jsou však často závislá na spolupráci osoby se sluchovým postižením s audiologickým 

pracovníkem. Problém proto často nastává u malých sluchově postižených dětí, kdy je 

provedení vyšetření sluchu obtížné a nastavení sluchadel často neodpovídá skutečnému 

stavu sluchového postižení (Motejzlíková, 2012).  

Horáková (2012), Kašpar (2008), (Goust, 2009) a Havlík (2007) rozlišují sluchadla 

ještě dle charakteru přenosu zvuku na přenos zvuku vzduchem a kostní vedení zvuku. 

Sluchadla se vzdušným vedením fungují na principu přenesení akustické energie přes 

ušní tvarovku zvukovodem k bubínku a následně přes středoušní kůstky až do vnitřního 

ucha. Na tomto principu fungují prakticky všechny modely závěsných a nitroušních 

sluchadel. Sluchadla s kostním vedením zvuku fungují tak, že elektrický signál 

vycházející ze zesilovače je předán do vibrátoru, který je přiložen na spánkovou kost. 

Vibrace jsou pak kostí vedeny přímo do vnitřního ucha. Na tomto principu mohou 

fungovat již málo využívaná sluchadla brýlová a kapesní. Existuje však ještě speciální, 

moderní zařízení s kostním přenosem zvuku, tzv. BAHA sluchadlo. V tomto případě je 

zvuk zachycený sluchadlem přenášen přes titanový šroub, který je voperován přímo do 

spánkové kosti. Na hlavičce šroubu je umístěn vibrátorek a zvuk je tak přenášen kostním 

vedením přímo do vnitřního ucha. Protože vibrace nejsou tlumeny kůží, je poslech 

v porovnání s použitím klasického vibrátoru přiloženého na spánkovou kost 

srozumitelnější. Zaváděný šroub má délku až 4 mm. Z tohoto důvodu se BAHA sluchadlo 

dává až tehdy, kdy je kost dostatečně pevná a silná, a to asi v 6. – 8. roce věku dítěte.  
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Kochleární implantát 

Kochleární implantát (CI) je nitroušní elektronická smyslová náhrada, která je určena 

pro osoby s prakticky nevyužitelnými zbytky sluchu, nebo pro jedince zcela hluché. 

Princip kochleárního implantátu je založen na elektrické stimulaci zachovalých vláken 

sluchového nervu (Souralová a Langer, 2005).  

Kochleární implantát je tvořen vnější a vnitřní částí. Vnější část se skládá 

z mikrofonu, zvukového (řečového) procesoru, a vysílací cívky. Vnitřní část je složena 

z přijímače a svazku 22 elektrod, které jsou implantovány do hlemýždě (cochley) (Hrubý, 

1998). Podobně jako u analogových sluchadel je zvuk zachycován do mikrofonu, který 

je umístěn za uchem a je podobný závěsnému sluchadlu.  Následně je tento zvuk přenesen 

do řečového procesoru, kde je analyzován a digitalizován na kódované signály, které dále 

putují do vysílací cívky umístěné na hlavě za uchem. Cívka pak vysílá signály 

elektromagnetickým vlněním přes kůži do vnitřní části implantátu, do přijímače. Přijímač 

převede signály na elektrické impulsy, které dále putují do svazku 22 elektrod, které jsou 

implantovány v cochlee. Zde impulsy stimulují sluchový nerv a odtud putují až do 

sluchových center v mozku, kde jsou rozeznávány jako zvuk (Goust, 2009). Na rozdíl od 

sluchadel tedy kochleární implantát nezesiluje zvuk, ale umožňuje jedinci se sluchovým 

postižením naučit se zvuk vnímat (Šedivá, 2006). Popis částí kochleárního implantátu 

a způsob jeho voperování do hlemýždě můžeme vidět na obrázku 2, kdy 1 – mikrofon, 

2 – řečový procesor, 3 – vysílací cívka, 4 – přijímač, 5 – drátky vedoucí do kochley, 

6 – svazek elektrod.  
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Obrázek 2 Schéma kochleárního implantátu (AudioNIKA, 2021) 

 

Zavedení kochleárního implantátu je indikované jedincům ohluchlým v kterémkoliv 

věku nebo prelingválně neslyšícím dětem, tedy asi do 6. roku věku, kterým ani výkonná 

sluchadla neumožňují rozvoj mluvené řeči. Kochleární implantát je naopak nevhodný pro 

jedince s poškozeným sluchovým nervem nebo s centrální vadou sluchu. Dále je jeho 

zavedení nevhodné při chronickém zánětu středouší nebo při anatomické abnormalitě 

hlemýždě, kterou lze zjistit pomocí zobrazovacích metod (tomografie, magnetická 

rezonance) (Horáková, 2012). 

 Operace, při které se zavádí implantát do kochley, probíhá v celkové anestezii a trvá 

přibližně tři hodiny. Po 4 – 6 týdnech po operaci se provádí první nastavení implantátu, 

které se musí několikrát opakovat. Programuje se rozsah stimulace elektrod dle 

individuálních požadavků klienta (Kašpar, 2008). Skřivan a kol. (2018) uvádí, že při 

následné rehabilitaci je nezbytná spolupráce foniatra, logopeda a klinického inženýra. 

Tato rehabilitace je nezbytná pro to, aby se implantovaný naučil s kochleární protézou 

slyšet zvuky a rozumět řeči. Uvádí také, že u dětí mají na přínos kochleárního implantátu 

velký vliv i případné přidružené handicapy.  

http://www.audionika.cz/
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Horáková (2012) se také zmiňuje o negativním postoji komunity Neslyšících 

k implantaci neslyšících dětí. Komunita nepovažuje hluchotu za postižení, které by 

jedince ohrožovalo na životě. Z toho důvodu nevidí důvod k tzv. záchraně pomocí 

kochleární implantace. Neslyšící velmi kritizují rutinní implantaci malých dětí s těžkým 

postižením sluchu s tím, že není respektován jejich svět, kultura, identita a společný 

znakový jazyk. Následné vzdělávání implantovaných dětí ve školách hlavního 

vzdělávacího proudu považují za násilné zařazovaní do majoritní, slyšící společnosti. 

Někteří Neslyšící dokonce hovoří o genocidě.  

 

Další technické pomůcky 

Osoby se sluchovým postižením používají v běžném životě řadu dalších 

kompenzačních pomůcek, které jim usnadňují každodenní život ve slyšící společnosti. 

Jedná se zejména o pomůcky informující o přítomném zvuku pomocí vibrací, světelných 

signálů nebo proudem vzduchu. Jsou to například světelné a vibrační budíky, 

signalizátory domovního zvonku, signalizace zvonění telefonu a mnoho dalších. Mezi 

technické a kompenzační pomůcky řadíme i různé zesilovače televizního nebo 

rozhlasového příjmu, titulky v televizi nebo teletext. Poslední dobou jsou to však zejména 

mobilní telefony a počítače. S pomocí výukových programů, multimediálních 

encyklopedií nebo různých elektronických slovníků se v kombinaci s internetem stávají 

tyto přístroje pro sluchově postižené nenahraditelnou pomůckou (Souralová a Langer, 

2005). Kašpar (2008) uvádí, že internet umožňuje v těchto zařízeních použití 

komunikačních programů jako například Messenger nebo Skype, které dovolují současné 

použití videokamery. Mimo komunikaci pak lze tyto přístroje využít i jako zdroj 

informací nebo pro sledování filmů ve znakovém jazyce. V neposlední řadě uvádí, že 

díky své všestrannosti počítače vytvářejí prostředí a možnost zaměstnávat osoby se 

sluchovým postižením. 
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2.3 Komunikační systémy osob se sluchovým postižením 

Pro komunikaci i vzdělání je důležitý jazyk. Jedná se o symbolický systém výměny 

nebo získávání informací. Pro osoby se sluchovým postižením je jeho získávání 

i uplatňování obtížnější než pro slyšící majoritu. Od minulosti po současnost probíhají 

diskuze o tom, jaká forma jazyka je nejvhodnější a jakým způsobem nejlépe překonat 

problémy vyplývající ze sluchové poruchy. K jakému názoru se učitelé, rodiče i samotní 

sluchově postižení přikloní, záleží do velké míry na pojedí sluchové vady. (Šedivá, 2006). 

Neslyšící děti jsou ochuzeny o tzv. bezděčné neboli náhodné učení. Jsou odkázány 

pouze na příjem informací pomocí zraku. Pokud se nedívají, nemají informace žádné. 

Slyšící rodiče neslyšících dětí nevědí, jak s ním komunikovat. Je tedy důležité 

kompetentní poradenství v rámci rané intervence a včasný výběr komunikační strategie. 

Neslyšící rodiče mohou se svými neslyšícími dětmi navázat kontakt zcela přirozeně 

(Vymlátilová 2003, In: Hádková, 2016). Včasná volba komunikační strategie má však 

rozhodující význam pro každé dítě se sluchovým postižením. Omezená možnost rozvíjení 

jazyka od raného dětství by mohla jedince ovlivnit ve schopnosti chápání okolního světa 

a rozvíjení vlastního potenciálu, dosažení kvalitního vzdělání a možnosti žít samostatný 

život (Hádková, 2016).    

Souralová (In: Horáková, 2012) uvádí, že u osob se sluchovým postižením se 

nejčastěji setkáváme se dvěma základními komunikačními systémy. Jsou jimi 

auditivně – orální systém zastoupený mluveným jazykem majoritní společnosti, 

a vizuálně – motorický systém reprezentovaný zejména znakovým jazykem, 

znakovaným jazykem a prstovými abecedami.  Horáková (2012) se domnívá, že zvolený 

způsob komunikačního systému také úzce souvisí se stupněm sluchového postižení. 

Komunikační systémy neslyšících vymezuje Zákon 384/2008 Sb., Zákon, kterým se 

mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související 

zákony. Zákon definuje neslyšící osoby jako: „Za neslyšící se pro účely tohoto zákona 

považují osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím mluvené 

řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou, které ztratily sluch po rozvinutí 

mluvené řeči, a osoby těžce nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter sluchového 

postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem.“ (Zákon 

č. 384/2008 Sb. O komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob). Zákon 
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také v úvodním ustanovení upravuje používání komunikačních systémů neslyšících osob 

jako jejich dorozumívacích prostředků takto: „Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo 

svobodně si zvolit z komunikačních systémů uvedených v tomto zákoně ten, který odpovídá 

jejich potřebám. Jejich volba musí být v maximální možné míře respektována tak, aby 

měly možnost rovnoprávného a účinného zapojení do všech oblastí života společnosti i při 

uplatňování jejich zákonných práv.“ (Zákon č. 384/2008 Sb. O komunikačních 

systémech neslyšících a hluchoslepých osob). 

 

2.3.1 Auditivně – orální systém komunikace 

Auditivně – orální systém komunikace je reprezentovaný mluveným jazykem 

majoritní intaktní společnosti (Horáková, 2012). Holmanová (2003; In: Hádková, 2016) 

uvádí, že hlavní zásadou orálně – auditivního přístupu je maximální využití zbytků sluchu 

a vedení dítěte k řečové produkci od útlého věku. Je důležité u dítěte se sluchovým 

postižením podporovat pomocí individuální rehabilitace sluchové vnímání, řečový 

rozvoj i nácvik odezírání. V současné době, kdy jsou k dispozici výkonná sluchadla 

a kochleární implantáty, je volba auditivně – orálního přístupu velkým přínosem. 

 

Mluvený jazyk 

Z hlediska vývoje lidské společnosti je řeč funkce poměrně mladá. Je jí vybaven až 

poslední, tedy náš stupeň vývoje člověka s odborným názvem homo sapiens sapiens. 

Artikulovaná řeč je tedy na světě teprve 80 000 či jen 40 000 let (Matějček, 2020). Přesto 

je schopnost komunikovat s ostatními považována za klíčový prvek lidského fungování. 

Během ústní komunikace jednotlivci interagují navzájem a také se svým sociálním 

a fyzickým prostředím výměnou informací ve formě jazyka, signálů a chování (Stephens 

a Kramer, 2009). Ústní komunikace jako taková představuje mnohem složitější proces 

než jen odesílání a přijímání informací. Komunikace zahrnuje obousměrný přenos 

informací, smyslu a záměru mezi dvěma nebo více jednotlivci (Kiessling et al., 2003). 

Jde o společenský akt, který vychází z potřeby vyjadřovat se a vztahovat se k ostatním. 

Interakce jsou dále zprostředkovány psychologickými proměnnými komunikačních 

partnerů, jako jsou emoce, postoje a víry, jakož i hodnotami a pravidly komunity. Orální 
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komunikace je tedy široký koncept zahrnující vnímavé, kognitivní, psychologické 

a sociální konstrukce (Lemke a Scherpiet, 2015). 

Mluvený jazyk je ve zvukové i psané podobě hlavním komunikačním prostředkem 

v intaktní společnosti. Pro jedince se sluchovým postižením je nezbytným předpokladem 

pro porozumění obsahu sdělení dostatečná komunikační a jazyková kompetence, jejíž 

nabývání je právě z důvodu nefunkční nebo narušené zpětné akustické vazby velmi 

znesnadněno. Aktivní zvládnutí mluveného jazyka ve zvukové a psané podobě se tak 

stává jedním z primárních cílů vzdělávacího procesu osob se sluchovým postižením 

(Souralová a Langer, 2005). 

 Vývoj řeči je v důsledku sluchového postižení opožděný (u nedoslýchavých dětí), 

přerušený (při ztrátě sluchu v raném dětství) nebo omezený (u těžce sluchově postižených 

dětí (Souralová a Langer, 2005). Horáková (2012) uvádí, že se sluchové postižení nejvíce 

projevuje v respiraci, fonaci a artikulaci. Jsou tak ovlivněny všechny části verbální 

produkce. Náprava řeči a péče o srozumitelný projev je pak úkolem intenzivní 

logopedické péče (Souralová a Langer, 2005).   

 

Odezírání 

Podporou mluveného jazyka je odezírání s využitím zbytků sluchu nebo pomocných 

artikulačních znaků. Ty jsou sice vzhledem k jejich produkci řazeny mezi vizuálně-

motorické kódy, ale jejich význam spočívá v podpoře správné artikulace příslušné hlásky. 

(Hádková, 2016, Horáková, 2012). Krahulcová (2001) definuje odezírání jako přijímání 

informací zrakem a chápání jejich obsahu na základě pohybů mluvidel a mimiky obličeje, 

dále na gestikulaci rukou a celkovému postoji těla. Vnímá odezírání neboli vizuální 

percepci řeči jako nedílnou součást komunikace osob slyšících i osob se sluchovým 

postižením. Strnadová (2001)  

Goust (2009) uvádí, že většina osob se sluchovým postižením používá mluvený 

mateřský jazyk, protože 88 % sluchových vad je získaných. Tito lidé tak měli v mladém 

věku přístup k jazyku a naučili se integrovat a reprodukovat fonémy mateřského jazyka. 

Artikulace je v tomto případě usazená a osoba může být svým okolím pochopena. 

V případě vrozené těžké vady sluchu nebo hluchoty je možné se naučit správně odezírat 
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pomocí logopeda. Artikulace bývá méně jasná, ale řeč zůstává srozumitelná. Protože 

hluchý člověk neslyší sám sebe, je potřeba během logopedické terapie regulovat hlasitost 

řeči. Tato náprava vyžaduje veliké soustředění během celé promluvy, což může vést 

k únavě, stresu nebo vykolejení hlasu (vyšší intenzita, pronikavý výkřik atd.).  

Janotová (1999) uvádí, že vývoj schopnosti odezírat probíhá na základě intenzivního 

tréninku ve třech stupních. Nejprve probíhá primární, pasivní nebo globální odezírání, 

které spočívá ve vytvoření spojení určitého významu s globálním faciálním obrazem 

konkrétní osoby. Neslyšící ještě nedokáže informaci analyzovat na jednotlivé hlásky, 

spojení významu s příslušným faciálním obrazem probíhá na základě jeho častého 

opakování. Ve druhé fázi, kterou nazýváme lexikální odezírání, již dítě dokáže odezírat 

konkrétní pojmy, kdy začíná využívat vlastní aktivní slovní zásobu. Nejvyšším stupněm 

je pak integrální odezírání, při kterém neslyšící vnímá již komplexní projev mluvící 

osoby, a na základě kontextu je schopen si doplnit informace, které se mu nepodařilo 

odezřít.  

Na úspěšnost odezírání má vliv několik podmínek. Některé je možné do jisté míry 

ovlivnit, a to zejména vzdálenost komunikačních partnerů, světelné podmínky při 

odezírání, tempo řeči nebo způsob artikulace mluvící osoby. Mezi vnitřní podmínky, 

které ovlivňují úspěšnost odezírání, řadíme faktory jako úroveň jazykové kompetence 

a rozsah slovní zásoby účastníků komunikace, zdravotní stav odezírajícího (stav zraku) 

nebo aktuální psychický stav komunikačních partnerů. (Strnadová, 2001). 

Užívání této komunikační formy je ukotveno v zákoně 384/2008 Sb. 

O komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve kterém se uvádí, že: 

„Vizualizace mluvené češtiny je zřetelná artikulace jednotlivých českých slov ústy tak, 

aby bylo umožněno nebo usnadněno odezírání mluveného projevu osobami, které 

ovládají český jazyk a odezírání preferují jako prostředek své komunikace.“ (Zákon 

384/2008 Sb. O komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob). 
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2.3.2 Vizuálně motorické systémy komunikace 

Souralová a Langer (2005) popisují znakové systémy jako vizuálně motorické 

systémy, které používají jako prostředek k přenosu informace pohyby, tvary, pozice 

a postavení rukou, pozici hlavy nebo mimiku. Tyto systémy se využívají ke komunikaci, 

vzdělávání a výchově osob se sluchovým postižením. Řadíme sem prstové abecedy, 

český znakový jazyk a znakovanou češtinu (Souralová a Langer, 2005). 

Prstové abecedy 

Prstovou abecedou, nebo také daktylotikou rozumíme formalizované a ustálené 

postavení prstů a dlaně jedné nebo obou rukou, které slouží k zobrazování jednotlivých 

písmen české abecedy. Tato forma komunikace je využívána především k odhláskování 

cizích slov nebo odborných termínů (Zákon č. 384/2008 Sb. O komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob). Horáková (2012) uvádí, že prstová abeceda funguje 

jako pomoc při odezírání a artikulaci. Pomocí jednotlivých znaků se hláskují slova nebo 

věty. Předpokládá se tedy, že uživatelé prstové abecedy znají jazyk v jeho psané formě. 

Protože je produkce prstové abecedy pomalejší než mluvení, není možné jí používat jako 

komunikační systém pro tlumočení osobám se sluchovým postižením. Ve školách pro 

sluchově postižené je prstová abeceda využívána při výuce českého jazyka, zejména při 

nácviku čtení. 

V České republice neexistuje jednotná forma prstové abecedy. Podle toho, zda při 

artikulaci používáme jednu nebo dvě ruce hovoříme o jednoruční nebo dvouruční prstové 

abecedě. (Evans, 2001 In: Souralová a Langer, 2005). Jednoruční prstovou abecedu, která 

je častěji využívána při školní výuce, můžeme vidět na obrázku 3. Dvouruční forma 

znakové abecedy je zase upřednostňována dospělými neslyšícími. V rámci České 

republiky se však můžeme setkat i s různými geograficky podmíněnými variantami. 

Stejně tak se setkáváme s odlišnými prstovými abecedami v rámci jiných států 

(Horáková, 2012).  
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Obrázek 3 Česká jednoruční prstová abeceda (Fikejs, 2005) 

 

Český znakový jazyk 

Znakový jazyk je přirozený znakový jazykový systém, který vznikl dlouhodobým 

a přirozeným vývojem. Jde o přirozený národní jazyk neslyšících, v případě českých 

neslyšících se jedná o český znakový jazyk (Souralová a Langer, 2005), který je 

legislativně zakotven v zákoně č. 384/2008 Sb. O komunikačních systémech neslyšících 

a hluchoslepých osob) a je definován: „Český znakový jazyk je základním komunikačním 

systémem těch neslyšících osob v České republice, které jej samy považují za hlavní formu 

své komunikace. Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém 

tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením 

a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk má základní 

atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a 

historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické. Český znakový jazyk 

může být využíván jako komunikační systém hluchoslepých osob v taktilní formě, která 

spočívá ve vnímání jeho výrazových prostředků prostřednictvím hmatu.“  

Český znakový jazyk je komunikační systém, který není odvozený z mluveného 

jazyka, ale má vlastní lexikon i gramatiku (Horáková, 2012). Je chápán jako 



29 

 

plnohodnotný komunikační systém neslyšících. Znakový jazyk je tvořen specifickými 

vizuálně-motorickými prostředky. Významovou jednotkou je znak, který má manuální 

a nemanuální složku. Manuální složku tvoří tvar a pohyb znakující ruky nebo obou rukou, 

jejich vzájemná poloha, dále orientace dlaně a prstů a místo, kde se znak ukazuje. 

Nemanuální složka je reprezentována zejména mimikou a gestikulací, které jsou 

doplněné dalšími neverbálními prostředky. Obě tyto složky probíhají při komunikaci 

současně (Macurová, 2001 In: Horáková, 2012). Český znakový jazyk nemá psanou 

podobu (Hádková, 2016).  

V České republice mají neslyšící právo na vzdělávání v českém znakovém jazyce 

(Hádková, 2016). Hrubý (2009) uvádí, že v České republice žije přibližně 7 500 uživatelů 

znakového jazyka.  

 

Znakovaná čeština 

Znakovanou češtinou rozumíme komunikační systém využívající spojení 

gramatických prvků češtiny a znakování. Pohyby a postavením rukou jsou ukazovány 

jednotlivé znaky převzaté z českého znakového jazyka, které jsou za sebou řazeny podle 

gramatických a syntaktických pravidel českého jazyka (Horáková, 2012).  

Z lingvistického hlediska se jedná o uměle vytvořený jazykový systém. 

Znakovanou češtinu sestavili slyšící lidé, aby se lépe dorozuměli s neslyšícími uživateli 

znakového jazyka (Souralová a Langer, 2005). Horáková (2012) uvádí, že tento 

komunikační systém vyhovuje především jedincům se sluchovým postižením, kteří 

preferují odezírání. Při komunikaci se zaměřují na sledování pohybu úst komunikačního 

partnera a jednotlivé znaky pak vnímají jen jako doplněk. Hrubý (1999) uvádí, že pro 

slyšící jedince je osvojení znakované češtiny snazší než zvládnutí českého znakového 

jazyka. Český znakový jazyk má svůj vlastní gramatický systém, znakovaná čeština 

pouze přebírá prvky českého znakového jazyka, které uživatel aplikuje na svou dosavadní 

znalost češtiny. Naopak pro prelingválně neslyšící osoby, které nemají dobře osvojený 

český jazyk, je tato komunikační forma nesrozumitelná. I přesto je ale znakovaná čeština 

přínosnou komunikační formou s neslyšícími osobami, protože současný mluvený projev 

doplňovaný znaky z českého znakového jazyka velmi usnadňuje odezírání.    
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3 Možnosti vzdělávání žáků se sluchovým postižením v ČR 

Právo na vzdělání je v České republice ukotveno v Listině základních práv 

a svobod, kde je uvedeno, že: „Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná 

po dobu, kterou stanoví zákon. Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních 

a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých 

školách.“ (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). 

Vzdělávání dále upravuje zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Pro potřeby této diplomové práce 

je důležitý zejména § 16 tohoto zákona, který upravuje vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných. „Dítětem, žákem 

a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění 

svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném 

základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními 

se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu 

stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. 

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné 

poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.“ Podpůrným opatřením 

se dle zákona rozumí například použití různých kompenzačních a speciálních učebních 

pomůcek, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu nebo využívání 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných 

nebo náhradních komunikačních systémů. Podpůrná opatření jsou detailně rozkreslena ve 

Vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných nebo v Katalogu podpůrných opatření, Podle § 16 školského zákona lze také 

zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny pro žáky s mentálním, 

tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, dále pro žáky se závažnými vadami 

řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami 

chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem (Zákon 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon).  

Nástup do školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Jedná se o novou 

sociální situaci, kdy na jedné straně získává mnoho nových poznatků a dovedností, ale 



31 

 

také se prvně setkává s povinností a konkurencí vrstevníků. Žák zažívá ve škole vítězství 

a pochvalu, ale také prohru a pokárání. Protože jednou z významných sociálních potřeb 

člověka je vlastní sebedůvěra a sebejistota, je základním předpokladem zařazení žáka do 

vhodného typu školského zařízení, aby bylo schopno v něm zažívat pocity úspěšnosti 

(Šedivá, 2006).  

 

3.1 Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ve školách pro žáky se 

sluchovým postižením 

Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ve školách pro žáky se sluchovým 

postižením probíhá ve třídách s minimálním počtem 6 a maximálním počtem 14 žáků 

(Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných). Docházka do školy může být prodloužena o 1 rok. Jedná se zpravidla 

o učivo prvního ročníku, které se rozkládá do dvou let (Hádková, 2016). Učitelé na tomto 

typu škol mají speciálně pedagogické vzdělání (Zákon 563/2004 Sb., Zákon 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů), mají k žákům individuální 

přístup a maximálně využívají vizuální pomůcky. Významnými pomocníky při výuce 

jsou také internet a počítačová technika. Součástí škol jsou internáty rodinného typu pro 

žáky ze vzdálenějších míst, kde mohou s ostatními spolužáky a zkušenými vychovateli 

aktivně prožívat mimoškolní čas (Šedivá, 2006).  

Již v počátcích vzniku institucí s výchovně – vzdělávací péčí o osoby se sluchovým 

postižením začaly vznikat první komunikační a vzdělávací systémy. V průběhu času se 

pak vyvíjely až do dnešní podoby (Souralová, Langer, 2005). Výběr komunikační metody 

ve vzdělávání žáka se sluchovým postižením je právem a odpovědností rodičů. Toto 

zásadní rozhodnutí do jisté míry souvisí s jejich postojem ke sluchovému postižení. 

S volbou nejvhodnější komunikační metody pro dítě jim pomáhají odborníci jako foniatři, 

logopedi, psychologové nebo speciální pedagogové (Šedivá, 2006). Komunikační přístup 

každé školy a jeho volba je v kompetenci ředitele školy. Mohou zvolit metodu orální, 

bilingvální, nebo metodu totální komunikace (Hádková, 2016).  

V současné době je v České republice 13 základních škol pro žáky se sluchovým 

postižením. Jsou to 3 školy v Praze, dále v Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, 
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ve Valašském Meziříčí, v Brně, Olomouci, Ostravě, Liberci, Ivančicích a Kyjově 

(Hádková, 2016).  

 

Auditivně – orální vzdělávací přístup 

Tento přístup vychází z postoje, kdy by měla být sluchová vada co nejdříve 

diagnostikována a kompenzována, aby dítě mohlo být vedeno k maximálnímu využití 

sluchových zbytků a podněcováno k řečové produkci (Šedivá, 2006). Základními 

součástmi orální metody jsou vývoj a osvojování mluvené řeči, nácvik odezírání 

a rozvíjení funkčních schopností zbytků sluchu (Potměšil, 1999). Cílem orálního přístupu 

je naučit děti s vadou sluchu mluvit a tím jim umožnit komunikaci s majoritní společností. 

Předpokládá se, že žáci vyučováni orální metodou budou schopni využívat mluvený jazyk 

jako jazyk myšlení a také jej budou využívat jako oporu pro rozvíjení v dalších oblastech 

vzdělávání (Waston et al., 2001). Horáková (2012) uvádí, že nejdůležitější složkou orální 

metody je sluchový trénink. Dále uvádí, že vyučování orální metodou je upřednostňováno 

u dětí s využitelnými zbytky sluchu a u dětí, které využívají sluchadla nebo kochleární 

implantáty. 

Velkou výhodou této metody je, že se žák se sluchovým postižením učí 

komunikovat jazykem většinové společnosti, nebo například jazykem, kterým doma 

hovoří ostatní členové rodiny. Zvládnutí orální a grafické podoby jazyka pomáhá 

k začlenění osoby se sluchovým postižením do majoritní společnosti (Golazsewski, 

2011). Orální metoda však předpokládá veliké vynaložené úsilí ze strany žáka, rodiny 

i pedagogů (Potměšil, 1999). Šedivá (2006) uvádí, že tato metoda není univerzálně 

použitelná pro všechny žáky se sluchovým postižením, protože ne všichni jsou schopni 

dosáhnout takového rozvoje řeči, aby dostačovala jako plnohodnotný komunikační 

systém.  

 

Metoda totální komunikace  

Metoda totální komunikace využívá všechny prostředky komunikace tak, aby 

vnímání a porozumění žáků se sluchovým postižením nebylo omezeno pouze na jednu 

komunikační schopnost. Tento komunikační koncept umožňuje použití všech možných 
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způsobů komunikace (čtení, mluvení, odezírání, využití gest, znakovaného jazyka nebo 

prstové abecedy, vizuálních obrazů, pantomimy) (Beddaï, 2009). Tato vyučovací metoda 

pak žákům se sluchovým postižením usnadňuje příjem informací a podnětů a také 

usnadňuje komunikaci a interakci mezi jedincem se sluchovým postižením 

a intaktním okolím (Mullyana et al, 2020). Horáková (2012) popisuje metodu totální 

komunikace jako komplex manuálních a orálních způsobů komunikace, které umožňují 

žákovi s vadou sluchu zajistit bezbariérový přístup k informacím tak, aby se mohlo dále 

harmonicky rozvíjet. Uvádí také, že při této vyučovací metodě by se u žáka se sluchovým 

postižením měly v maximální možné míře rozvíjet všechny využitelné zbytky sluchu.  

 

Bilingvální přístup 

Podle Souralové a Langera (2005) je bilingvální přístup ke vzdělávání žáků se 

sluchovým postižením v současné době nejprogresivnější vzdělávací metodou. Jedná se 

o schopnost ovládat současně dva jazyky, a to na úrovni porozumění, mluvení, psaní 

a čtení. Jde tedy o znalost znakového jazyka a mluveného jazyka majoritní společnosti, 

kdy by měl jedinec se sluchovým postižením zvládnout nejprve znakový jazyk, jako jazyk 

mateřský (první) a jazyk většinové společnosti jako jazyk druhý (cizí). Znakový jazyk je 

dítěti se sluchovým postižením smyslově přístupný a může si ho tak osvojit přirozenou 

cestou. Při osvojování jazyka většinové společnosti je kladen důraz na produkci a recepci 

jeho psané formy (Šedivá, 2006). Beddaï (2009) uvádí, že úroveň zvládnutí dvou jazyků 

není nikdy zcela totožná, a že bilingvní jedinec je veden k volbě jednoho nebo druhého 

jazyka v závislosti na situaci. 

Komorná (2008) popisuje bilingvální metodu jako bilingválně – bikulturní 

přístup, kdy jsou respektovány kulturní a jazyková specifika komunity neslyšících. Za 

hlavní cíl tohoto přístupu tak považuje dosáhnutí maximálního osobnostního, sociálního 

a kognitivního vývoje dítěte se sluchovým postižením. Společně s osvojováním 

znakového jazyka se žáci seznamují také s kulturou neslyšících. Protože se ale většina 

neslyšících dětí rodí slyšícím rodičům, musí se tak učit porozumět i kultuře majoritní 

společnosti, která je pak pro ně kulturou druhou. Díky tomu pak dokáží v majoritní 

společnosti fungovat a aktivně se na ní podílet.  
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Vyučování podle bilingvální metody probíhá za přítomnosti dvou učitelů. 

Vyučovací obsah je žákům s vadou sluchu zprostředkován nejprve ve znakovém jazyce, 

a to neslyšícím pedagogem. Poté je přeložen do psané podoby národního jazyka 

(Souralová, Langer, 2005). Günther (2000) upřesňuje úlohu neslyšícího učitele ve výuce 

a zdůrazňuje jeho důležitost, protože neslyšící učitel: 

• zprostředkovává výuku ve znakovém jazyce,  

• předává žákům kulturu znakového jazyka a kulturu neslyšících, 

• vysvětluje kulturní rozdíly mezi neslyšící komunitou a majoritní 

společností, 

• je pro neslyšící děti příkladem pro identifikaci a sebedůvěru, 

• může probírat s žáky problematiku sluchového postižení a tím jim 

usnadnit smíření se s touto skutečností, 

• podporuje procesy učení a výchovu k samostatnosti, 

• usnadňuje komunikaci s neslyšícími rodiči, 

• umožňuje podrobněji vysvětlit učební látku až k jejímu plnému 

porozumění, 

• připravuje učební pomůcky pro vyučování ve znakovém jazyce, 

• překládá texty z mluvené řeči do znakového jazyka. 

 

3.2 Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ve školách hlavního 

vzdělávacího proudu 

Další možností vzdělávání žáků se sluchovým postižením je integrace. Jedná se 

o zařazení dítěte se sluchovým postižením do školy mezi slyšící spolužáky. Z mnoha 

důvodů se jedná o nejvhodnější možnost – dítě dochází do školy v místě svého bydliště, 

není tak vytrhováno ze svého známého prostředí a není odloučeno od rodiny. Další 

výhodou může být prožívání běžných zkušeností se svými spolužáky a srovnání 

s majoritní společností (Šedivá, 2006).  

Za úspěšné zařazení žáka do školy hlavního vzdělávacího proudu považujeme 

takové zařazení, kdy funguje dobře vzdělávací i sociální složka. Vzdělávací složkou 
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rozumíme začlenění žáka do výuky a zvládání všech povinností za přiměřených úprav 

podmínek (Šedivá, 2006). Úprava podmínek je stanovena v individuálním vzdělávacím 

plánu (IVP), který je důležitým prvkem ze systému podpory pro podporu vzdělávání žáka 

se sluchovým postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Individuální vzdělávací 

plán vypracovává škola na doporučení školského poradenského zařízení (Vyhláška č. 

27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). 

Sociální složkou integrace rozumíme začlenění žáka se sluchovým postižením do 

kolektivu třídy, společné prožívání s ostatními žáky nebo navázání blízkých 

kamarádských vztahů.  

Michalík (In: Müller, 2001) uvádí základní faktory, které ovlivňují zařazení dítěte 

se zdravotním postižením do školy hlavního vzdělávacího proudu. Jsou jimi především 

rodina, škola, učitelé, poradenství a diagnostika a forma integrace, tedy jestli se jedná 

o integraci individuální či skupinovou. Dalšími pomocnými faktory ovlivňující zařazení 

žáka se zdravotním postižením do školy hlavního vzdělávacího proudu můžou být 

podpůrný učitel nebo osobní asistent, různé rehabilitační, kompenzační a učební pomůcky 

nebo úprava vzdělávacích podmínek. Jedná se o podpůrná opatření stanovena v příloze 

č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných.  

Podpůrná opatření jsou členěna do 5 stupňů podpory. Podpůrná opatření prvního 

stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží žáka při výuce. Opatření navrhuje přímo 

škola bez doporučení školského poradenského zařízení. Jde o opatření, která nevyžadují 

normovanou finanční náročnost. Mezi podpůrná opatření prvního stupně řadíme úpravu 

metod a organizace výuky, úpravu obsahu a výstupů vzdělávání, různé formy hodnocení 

nebo metodickou podporu. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit 

pouze s doporučením školského poradenského zařízení a jsou finančně normována. Od 

druhého stupně podpory je možné využít IVP a zařadit do výuky předmět speciálně-

pedagogické péče, žádat úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání nebo finance na 

pomůcky. Od třetího stupně pedagogické podpory je možné žádat asistenta pedagoga 

nebo prodloužit délku vzdělávání (Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, příloha č. 1).   
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4 Distanční vzdělávání 

Distanční vzdělávání je taková forma výuky, při které jsou student a vyučující 

oddělení místem, někdy i časem (Gunawardena a McIsaac In: Johansen, 2004). Jde tedy 

o vzdělávání, kdy studující jedinec není pod neustálým dohledem vyučujícího, ale má 

k dispozici učební plán, možnost konzultací a je učitelem veden na dálku (Průcha a Míka 

In: Rokos a Vančura, 2020). Distanční vzdělání má za cíl umožnit vzdělávání jedincům, 

kteří se nemohou zúčastnit prezenční formy výuky (Zlámalová, 2007). Jedná se 

o nejrychleji rozvíjející se formu vzdělávání. To, co bylo kdysi považováno za zvláštní 

formu vzdělávání pomocí netradičních online systémů, se stává čím dál tím více 

důležitým konceptem v běžném vzdělávání. Setkáváme se s pojmy jako jsou síťové učení, 

propojené výukové prostory, pružné systémy učení a hybridní systémy. V tradičních 

webových programech se objevují prostředí vhodná k online výuce (Gunawardena 

a McIsaac In: Johansen, 2004).  

Úspěch distanční výuky záleží na mnoha faktorech, jako jsou například digitální 

dovednosti zúčastněných osob, dostupnost vzdělávacích technologií, výukové prostředí 

nebo kvalita a dostupnost internetového připojení. Internet umožňuje výuku a učení, 

a mnoho pedagogů a vědců se zajímá o online učení, které zvyšuje dostupnost učebních 

zdrojů a zlepšuje učení studentů. V současné době existuje mnoho platforem nebo 

nástrojů, které pedagogové a studenti používají k online výuce. Jsou to například Zoom, 

WhatsApp, Skype, Youtube, Google classroom nebo MS Teams (Paschal a Mkulu, 2020). 

Zlámalová (2007) uvádí pozitiva a negativa distančního vzdělávání. Mezi pozitiva 

řadí například časovou flexibilitu, možnost využití rozmanitých komunikačních 

a informačních technologií nebo vysokou míru možnosti přizpůsobit si tempo učení. 

Negativa distančního vzdělávání dále rozděluje na problémy vztažené k osobě 

vyučujícího a na problémy vztažené k osobě studujícího jedince. Na straně vyučujícího 

to mohou být rizika spojená s přípravou a organizací této formy vzdělávání, nutnost být 

dobře technicky vybaven a mít specifické technické dovednosti. Poukazuje také na 

náročnost přípravy na výuku při této formě vzdělávání a nutnost dobře si promyslet 

hodnocení žáků. Na straně studujících jedinců řadí mezi negativa nedostatečnou motivaci 

nebo chabé dovednosti v ovládání různých technologických zařízení.   
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Chen a kol. (2020) uvádějí, že vzdělávání se z prezenční výuky přesunulo k online 

vyučování zejména během pandemie covid – 19, a to proto, aby se zabránilo 

shromažďování velkých davů a tím přenosu viru. Daniel (2020) se domnívá, že za 

posledních 50 let byl zaznamenán obrovský nárůst v celosvětovém měřítku v poskytování 

distančního vzdělávání na všech vzdělávacích úrovních. covid – 19 je pak ale největší 

výzvou, které tyto národní vzdělávací systémy kdy čelily. Mnoho vlád nařídilo školám 

a dalším vzdělávacím institucím, aby ukončily prezenční studium a požadovaly, aby 

téměř přes noc přešly na online výuku a virtuální vzdělávání. UNESCO (2020) uvádí, že 

při propuknutí epidemie covid – 19 na jaře 2020 bylo uzavřením škol ve 49 zemích světa 

nebo na jejich územních celcích ovlivněno vzdělávání více než 1,5 miliardy dětí 

a mladistvých. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vydalo metodické 

doporučení, jak vzdělávat distančním způsobem. Zdůrazňuje, aby škola přizpůsobila 

distanční výuku vždy jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak i personálním 

a technickým možnostem školy. MŠMT připouští realizaci distančního vzdělávání dvojí 

formou, a to online či off-line výuku.   

Online formou výuky rozumíme takový způsob vzdělávání na dálku, kdy učení 

probíhá prostřednictvím internetu a je podporováno různými digitálními technologiemi. 

Online výuku dále rozlišujeme na synchronní a asynchronní výuku. Při synchronní výuce 

je učitel s žáky spojen zpravidla přes nějakou komunikační platformu. Skupina pak ve 

stejný čas a na stejném virtuálním místě pracuje na zadaném úkolu. Můžeme si pod tím 

představit realizaci online hodin pomocí videokonferenčních nástrojů podle předem 

stanoveného rozvrhu. MŠMT uvádí, že pro synchronní učení není vhodné realizovat 

kompletní rozvrh hodin pro prezenční výuku. Je třeba respektovat věk, volný čas a jiné 

aktivity žáka. Tato forma výuky je také náročná na technické vybavení účastníků, na 

kvalitu internetového připojení a na časovou flexibilitu žáků a jejich rodin. Naopak 

setkávání se ve virtuálním prostoru může účastníkům pomoci překonat obtíže při sociální 

izolaci. Asynchronním online vzděláváním rozumíme práci na nejrůznějších platformách, 

aplikacích nebo webových portálech, kdy každý žák pracuje sám, nebo ve skupině, podle 

svého tempa na předem zadaném úkolu, který odevzdá domluveným způsobem ve 

stanoveném termínu. Je vhodné, aby vyučující byl v průběhu plnění úkolu k dispozici pro 

konzultaci. Tento způsob učení klade nároky na zodpovědnost žáků a jejich kompetence 
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k učení. Významný vliv má i míra poskytované podpory ze strany rodičů žáků a jejich 

domácí prostředí, které se může velmi různit.  

Off-line výuka je popisována jako výuka na dálku, která neprobíhá přes internet 

a není při ní potřeba využívat digitální technologie. Jedná se tak o samostudium, plnění 

úkolů z učebnic, učebních materiálů nebo pracovních listů. Může jít i o plnění 

praktických úkolů – kreativní a řemeslné práce (příprava pokrmu, práce na zahradě, 

umělecká tvorba atd.) zaměřené na samostatnou práci nebo rozvoj kompetencí. Výhodou 

off-line výuky je absolutní nenáročnost na technické vybavení a digitální kompetence 

účastníků výuky. Je tedy vhodná tam, kde socioekonomické podmínky neumožňují online 

výuku, může sloužit jako zpestření online výuky. Pro učitele je náročné sledovat zapojení 

žáků do této formy výuky a kontrolovat jejich výsledky a pokroky, poskytovat zpětnou 

vazbu. 

MŠMT uvádí, že podstatným cílem distanční výuky je, aby žádný žák nezůstal 

mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Učitel by tak 

měl monitorovat zapojení jednotlivých žáků do výuky a poskytovat jim individuální 

konzultace a podporu (MŠMT, 2020a).       
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5 ANALÝZA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI 

VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŽÁKY SE 

SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Na jaře roku 2020 byl Světovou zdravotnickou organizací kvůli onemocnění 

covid – 19 vyhlášen pandemický stav (WHO, 2020). Pro omezení rychlosti šíření nákazy 

a jejích dopadů byly zavedeny různé restrikce, včetně uzavření škol. Vláda České 

republiky vyhlásila nouzový stav a uzavřela školy poprvé 11. března 2020 (Vláda ČR, 

2020a). V dalším školním roce se situace opakovala, 14. října 2020 (Vláda ČR, 2020b) 

byla uzavřena větší část škol, školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pak byly 

uzavřeny od 2. do 20. listopadu 2020 (Vláda ČR, 2020c) a následně od 27. února do 

21. března 2021 (Vláda ČR, 2021). Situace zasáhla vedení škol, učitele, žáky i jejich 

rodiče. Výuka se přesunula ze škol do online prostředí v míře, jaká nebyla nikdy ani 

testována, natož realizována. Cílem předkládané práce bylo zjistit, jakým způsobem 

probíhala distanční výuka ve školním roce 2020/2021 na druhém stupni vybraných škol 

pro žáky se sluchovým postižením.  

 

5.1 Cíl výzkumného šetření  

Hlavní výzkumný cíl 

• Popsat průběh distančního vzdělávání a specifika edukačních potřeb žáků se 

sluchovým postižením ve školním roce 2020/2021 na 2. stupni vybraných 

základních škol pro sluchově postižené žáky. 

Dílčí cíle 

• Zjistit případné rozdíly v realizaci distančního vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením na 2. stupni vybraných základních škol pro sluchově postižené 

žáky. 

• Popsat, které faktory ovlivňují možnost distančního vzdělávání žáků se 

sluchovým postižením na 2. stupni vybraných základních škol.  
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• Zjistit možná pozitiva a negativa distančního vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením na druhém stupni základní školy pro sluchově postižené.  

Výzkumné otázky 

VO1: Jaké byly technické možnosti v oblasti komunikace vybraných pedagogů 

a jejich žáků se sluchovým postižením během distančního vzdělávání? 

VO2: Měli všichni sledovaní žáci se sluchovým postižením při domácím 

vzdělávání stejné podmínky pro vzdělávání? 

VO3: V čem spatřují vybraní pedagogové přínos, a v čem naopak největší 

překážku při distančním vzdělávání žáků se sluchovým postižením? 

 

5.2 Design výzkumného šetření 

Hendl (2016) definuje výzkum jako proces vytváření nových poznatků, při kterém 

výzkumník provádí systematickou a pečlivě naplánovanou činnost. Cílem je pak 

zodpovědět na výzkumné otázky a přispět k rozvoji daného oboru.  

Pedagogický výzkum dále dělíme na kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní 

výzkum je založen na výkladu zkoumaných jevů očima samotných aktérů. Cílem je pak 

porozumění v jeho přirozeném prostředí. Metody získávání dat jsou často rozhovor, 

pozorování nebo rozbor dokumentů. V kvantitativním výzkumu je zdrojem poznání 

objektivní a co možná nejpřesnější zkoumání reality (Hendl, 2016).  Pelikán (2011) však 

namítá, že díky kvantitativnímu zpracování můžeme odhalit tendence a do jisté míry 

i zákonitosti, ale nemůžeme tak najít řešení pro jednotlivé případy, které se mohou ze 

zjištěných trendů i velmi vymykat. Domnívá se tedy, že je vhodné obě metody 

kombinovat.  

Tento výzkum je ze svého charakteru kvalitativním výzkumem, protože využívá 

pro sběr dat strukturovaného rozhovoru.  
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5.2.1  Výzkumné metody 

Rozhovor 

Rozhovor je explorativní metodou, která se neopírá o písemné vyjádření respondenta, 

ale vychází z ústní komunikace. Je pro něj charakteristické, že má předem připravený 

postup a opírá se o předem připravené otázky. Rozlišujeme tři formy rozhovoru. Volný 

neboli nestrukturovaný rozhovor, polostrukturovaný rozhovor a strukturovaný rozhovor. 

Volný rozhovor je spíše dialog, výměna názorů a reakce na ně. Smyslem je navázání 

kontaktu výzkumníka s informantem. Polostrukturovaný rozhovor je tvořen předem 

danými tématy, má již určitou strukturu. Otázky kladené při polostrukturovaném 

rozhovoru však nejsou předem formulovány a nemají přesně dané pořadí. Strukturovaný 

rozhovor využívá předem připravené otázky, které na sebe logicky navazují. Tento 

řetězec má zpravidla tvar trychtýře. Otázky musí být srozumitelné, neměly by být 

návodné. Při strukturovaném rozhovoru pokládá výzkumník každému dotazovanému 

shodné otázky (Pelikán, 2011).  

Pro úspěšné zrealizování rozhovoru je potřeba vytvořit optimální atmosféru 

rozhovoru a udržení optimální roviny rozhovoru. (Pelikán, 2011).  

 

Otevřené kódování 

Metoda otevřeného kódování je založena na principu, kdy jsou údaje (v případě 

předkládané práce se jedná o přepisy rozhovorů) rozebrány, tříděny a nakonec složeny 

novým způsobem (Švaříček, Šeďová, 2013). Výzkumník prochází pomalu a pozorně text, 

lokalizuje témata, všímá si kritických míst. Otevřené kódování v textu odkrývá určitá 

témata, která mají vztah ke stanoveným výzkumným otázkám, k načtené literatuře nebo 

se může jednat o zcela nové myšlenky (Hendl, 2005). Při analýze postupujeme tak, že 

daný text nejprve rozdělíme na jednotky. Tou může být slovo, sekvence slov, věta, nebo 

celý odstavec.  Těmto jednotkám dále přiřazujeme kódy, tedy označení, například slovo. 

Vytvořené kódy následně seskupujeme podle podobnosti nebo nějaké vnitřní souvislosti 

do kategorií, témat, která pojmenujeme. Tato témata následně vztahujeme k výzkumným 

otázkám pro vytvoření finální analýzy a zhotovení výzkumné zprávy (Švaříček, 

Šeďová, 2013). 
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K analýze rozhovorů užitých pro předkládanou diplomovou práci byla použita 

metoda tzv. tužka a papír, kdy jsou kódy vpisovány přímo do textu. 

 

5.2.2 Výzkumný vzorek 

Pro potřeby předkládané diplomové práce byly zhotoveny rozhovory s pedagogy 

na třech základních školách pro žáky se sluchovým postižením. Pro anonymizaci dat 

nebudou uvedeny konkrétní názvy škol, ale budou pro ně užita označení Škola A, Škola B 

a Škola C. 

 

Škola A 

Škola se nachází v krajském městě. Zajišťuje vzdělávání dětí, žáků a studentů 

v mateřské škole, základní škole, střední škole a gymnáziu. Součástí školy jsou i internát, 

herna, školní družina, školní jídelna s kuchyní a speciálně pedagogické centrum. Všechny 

součásti školy jsou umístěny v jedné budově.  Škola disponuje 28 učebnami, včetně 

odborných. Převážná většina učeben je vybavena interaktivní tabulí. Ve škole jsou dále 

dílny pro pracovní vyučování, cvičná kuchyňka, dvě tělocvičny, v jedné je lezecká stěna. 

Škola má dále dvůr s umělým povrchem a hracími prvky.  

Na základní škole se vzdělává celkem 173 žáků, z toho 67 na druhém stupni. Všichni 

žáci jsou vyučováni orální metodou. Na škole působí vedle kvalifikovaných pedagogů 

i asistentky pedagoga, jejichž činnost se zaměřuje na podporu žáků při vyučování a při 

přípravě na vyučování na internátu (Výroční zpráva o činnosti školy 2019-20201). 

 

 Škola B 

 Škola pro sluchově postižené v krajském městě je zařazena do sítě škol přímo 

řízených MŠMT. Součástí školy je střední škola, základní škola a mateřská škola, dále 

internát, školní družina a školní klub, školní jídelna s kuchyní a speciálně pedagogické 

                                                 
1 Uvedené informace byly čerpány z výroční zprávy příslušné školy. Pro anonymizaci není daná výroční 

zpráva citována v seznamu literatury. Zpráva je k nahlédnutí u autorky práce. 
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centrum. Škola spolupracuje s místní vysokou školou, jejíž studenti, ale také středoškolští 

studenti pedagogických škol mají možnost absolvovat náslechy a pedagogické praxe na 

všech úrovních školy.  

 Hlavním dorozumívacím prostředkem v mateřské a základní škole je metoda 

totální komunikace. Ve škole se vzdělávají děti se sluchovým postižením, či děti 

postižené více vadami. Dále školu navštěvují žáci s narušenou komunikační schopností, 

jimž ve výchovně-vzdělávacím procesu vyhovují metody využívané pro vzdělávání 

neslyšících. 

Na základní škole se vzdělává celkově 81 žáků z toho 33 na 2. stupni. Výuka probíhá 

v prostorných a světlých učebnách, které jsou vybaveny koberci pro odhlučnění 

a interaktivní technikou. Škola disponuje také odbornými učebnami, divadelním sálem, 

saunou, dvěma venkovními hřišti s umělým povrchem, atletickou dráhou, zahradou 

a dětským hřištěm (Výroční zpráva o činnosti školy 2019-20202).  

 

Škola C 

Škola nacházející se v krajském městě vzdělává žáky v mateřské škole, základní škole 

a střední škole. Součástí školy jsou dále internát, školní družina, školní jídelna s kuchyní, 

Stanice zájmových činností, školní klub, knihovna a taneční sál. Škola dále disponuje 

celoroční venkovní učebnou.  

Na základní škole studuje celkem 80 žáků. Učební plán je rozvržen do 10 let a je 

koncipován tak, aby zajistil komplexní péči ve vzdělávání a výchově žáků s různým 

stupněm sluchového postižení, s narušenou komunikační schopností a dalšími 

kombinacemi postižení. Na škole se vyučuje třemi přístupy. Takzvaná „větev 

neslyšících“ využívá bilingvální přístup ke vzdělání, kdy je základem současné působení 

slyšícího a neslyšícího pedagoga. Druhá, takzvaná „větev kombinovaných vad“ využívá 

metodu totální komunikace a alternativních přístupů. Třetí větev je určena pro žáky 

s logopedickými vadami (Výroční zpráva o činnosti školy 2019-20203).  

                                                 
2 Uvedené informace byly čerpány z výročních zpráv příslušných škol. Pro anonymizaci nejsou 
3 dané výroční zprávy citovány v seznamu literatury. Zprávy jsou k nahlédnutí u autorky práce.  
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5.3 Průběh výzkumného šetření 

Předkládaná diplomová práce mapuje průběh distančního vzdělávání žáků se 

sluchovým postižením během školního roku 2020/2021 na druhém stupni ZŠ na třech 

školách pro žáky se sluchovým postižením. Nejprve probíhalo zpracování teoretické části 

práce, které autorce pomohlo nahlédnout hlouběji do dané problematiky. Poté autorka 

vytvořila strukturu rozhovoru potřebného k výzkumnému šetření a telefonicky 

kontaktovala tři školy pro sluchově postižené žáky. Všechny oslovené školy vyšly autorce 

vstříc a přislíbily jí spolupráci. Autorka následně zaslala zkontaktovaným osobám z řad 

vedení škol e-mail (formální prosba o účast ve výzkumu) s informacemi jako téma a účel 

práce, informaci o anonymizaci informantů (účastníků výzkumného šetření) a strukturu 

otázek k rozhovoru. Vedoucí pracovníci škol byli také požádáni o pomoc s výběrem 

informantů z řad pedagogů školy. Cílem výběru bylo získat co nejpestřejší vzorek. Ve 

Škole A a Škole C byly zrealizovány rozhovory vždy se čtyřmi pedagogy, ve Škole B se 

podařilo zrealizovat rozhovor se třemi pedagogy. Celkem tedy bylo uskutečněno 

11 rozhovorů.  

Rozhovory s informanty ze Školy B a Školy C byly zrealizovány telefonicky, 

s informanty ze Školy A byly zrealizovány ústně.  Před rozhovorem byl každý účastník 

e-mailem informován o obsahu rozhovoru, aby se na něj mohl případně připravit. 

Se souhlasem všech informantů byly rozhovory pro účely práce nahrány na záznamové 

zařízení (aplikace diktafonu v tabletu). Po důkladném přepisu rozhovoru (viz níže) byly 

veškeré audio záznamy smazány. Každý informant také podepsal informovaný souhlas 

o poskytnutí rozhovoru. Rozhovor vytvořený pro účely tohoto výzkumu je členěn do 

čtyřech okruhů a obsahuje celkem 17 otázek. První okruh je zaměřen na obecné 

informace charakterizující zkoumaný vzorek, další jsou již vztažené k cíli práce 

a výzkumným otázkám. Rozhovory byly uskutečněny podle časových možností 

účastníku, každý rozhovor trval přibližně 35 minut. Rozhovorů pro tento výzkum se 

zúčastnily pouze ženy.  

Následná práce, tedy doslovný přepis všech rozhovorů byla velmi časově náročná. 

Podle délky jednotlivých rozhovorů trval přepis každého z nich zhruba dvě hodiny. 

Dohromady to představuje asi 22 hodin práce. Všechny rozhovory byly následně 
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vyhodnocovány metodou otevřeného kódování. Rozhovory byly opakovaně a důsledně 

pročítány a byly v nich vyhledány a zvýrazněny důležité úseky významné pro výzkum. 

Těmto úsekům byly přiřazeny kódy, které byly následně seskupeny do tematických 

skupin, subtémat. Subtémata byla dále zařazena do obecnějších témat, která jsou 

rozdělena do 3 obecných celků odpovídajících výzkumným otázkám. Procesem kódování 

tak vzniklo 7 témat a 17 subtémat. Rozdělení obecných celků do témat je znázorněno 

v tabulce č. 3. Rozdělení na subtémata a jejich pojmenování je uvedeno v následující 

kapitole.  

Nakonec byla vyhotovena praktická část práce – byla interpretována získaná data, 

vyhotoveny závěry a nastíněna doporučení pro praxi. 

Je potřeba uvést, že ne vždy se podařilo k danému tématu (subtématu) získat od 

všech účastníků výzkumného šetření odpověď. Důvodem může například být, že účastník 

nechtěl odpovědět na danou otázku, nebo nevěděl, jak na ni odpovědět, nebo že účastník 

neodpovídal k tématu, či ho mírně upravoval.   

Vzor informovaného souhlasu o poskytnutí rozhovoru a schéma strukturovaného 

rozhovoru nalezneme v příloze 1 této práce. Jednotné souhlasy jsou k dispozici u autorky 

práce. V příloze 2 je uveden kompletní seznam kódů, v příloze 3 nalezneme přepis 

vybraného rozhovoru s kódováním. Vzhledem k délce rozhovorů je uveden pouze jeden 

přepis, ostatní přepisy rozhovorů jsou k nahlédnutí u autorky práce.  
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Tabulka č. 3 Rozdělení obecných celků (výzkumné otázky) do témat 

Výzkumná otázka Téma 

VO1: Možnosti komunikace 

Technické vybavení 

Virtuální pracovní 

prostředí 

VO2: Podmínky pro vzdělávání při distanční výuce 

Žáci 

Rodiče 

VO3: Realizace distanční výuky 

Průběh 

Pozitiva 

Překážky 

  

 

5.4 Interpretace získaných dat 

Zpracování dat, tvorba tabulek a grafů bylo provedeno v programu MS Office Excel.  

 

5.4.1 Celkový přehled o výzkumném vzorku 

Následující tabulka (tabulka č. 4) představuje celkový přehled o zkoumaném vzorku. 

Data byla rozdělena do třech základních souborů podle škol, kde byla data sbírána, tedy 

Škola A, Škola B a Škola C. V každém tomto souboru byla data dále roztříděna podle 

jednotlivých informantek. Každé informantce byl v rámci zachování anonymity přidělen 

unikátní kód (A1, A2,…, B1, B2,…, C1, C2,…) podle pořadí, v jakém byly na dané škole 

rozhovory realizovány. V tabulce se dále dočteme, jakých školních tříd se jednotlivé 

rozhovory, potažmo data týkají, kolik je v dané třídě celkem žáků a kolik žáků 

z celkového počtu ve třídě má sluchové postižení. Poslední informací v tabulce je metoda 
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komunikace, která se v konkrétní třídě používá, kdy ČJ znamená český jazyk, ČZJ 

znamená český znakový jazyk a kombinovaná metoda znamená současné užívání českého 

jazyka a českého znakového jazyka. Tabulka č. 5 pak znázorňuje procentuální podíl žáků 

se sluchovým postižením na celkovém počtu zkoumaného vzorku na každé škole. 

Tabulka č. 4 Celkový přehled výzkumného vzorku 

škola Škola A 

Kód respondent A1 A2 A3 A4 

třída 7. 9.  8. 10. 

počet žáků 

celkem 
11 6 9 12 

počet žáků se SP 2 4. 2 6 

metoda 

komunikace 
ČJ ČJ ČJ ČJ 

škola Škola B  
Kód respondent B1 B2 B3  
třída 10. 7.  8.  
počet žáků 

celkem 
8 6 8 

 
počet žáků se SP 7 6 5  
metoda 

komunikace 
kombinovaný kombinovaný kombinovaný 

 
škola Škola C 

Kód respondent C1 C2 C3 C4 

třída 7. 7 9. 8.  

počet žáků 

celkem 
7 7 6 8 

počet žáků se SP 7 7 6 8 

metoda 

komunikace 
ČZJ ČZJ ČZJ kombinovaný 

(Vlastní výzkum, 2021) 
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Tabulka č. 5 Procentuální podíl počtu žáků se sluchovým postižením na třídu 

  Škola A Škola B Škola C 

Počet žáků celkem 32 22 28 

Počet žáků s SP 10 18 28 

% podíl žáků se SP 31 % 82 % 100 % 

(Vlastní výzkum, 2021) 

 

Na všech oslovených školách se podařilo získat data z většiny ročníků druhého stupně, 

na Škole A dokonce z každého ročníku. Bylo tak učiněno záměrně, aby data byla 

rovnoměrně rozvrstvena. Z výsledků vyplývá, že nejméně početné třídy, tedy s počtem 

6 žáků, jak stanovuje Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, nalezneme na všech třech zkoumaných školách. 

Obecně nejméně početné třídy (šest až osm žáků) byly zjištěny na Škole B a Škole C. 

Naopak nejpočetnější třídy, třídy s jedenácti (J1) i dvanácti (J4) žáky byly zjištěny ve Škole 

A. Dalším zjišťovaným údajem byl počet žáků se sluchovým postižením v jednotlivých 

třídách. Výsledky ukázaly, že nejvyšší počet žáků se sluchovým postižením (100 % všech 

žáků) navštěvuje Školu C, dále Školu B (82 %) a nejméně žáků se sluchovým postižením 

(31 %) navštěvuje Školu A. Grafické znázornění poměru žáků se sluchovým postižením a 

žáků intaktních ve zkoumaném vzorku je znázorněn v grafu č. 1. Podle procentuálního 

zastoupení žáků se sluchovým postižením ve třídách, respektive v jednotlivých školách se 

liší i způsob komunikační metody. Ve Škole A je užíván pouze český jazyk, ve Škole B se 

vyučuje kombinovanou metodou a ve Škole C českým znakovým jazykem a v jednom 

případě (V4) kombinovanou metodou.   
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Graf č. 1 Poměr žáků se sluchovým postižením a žáků intaktních ve zkoumaném vzorku na 

jednotlivých školách, kdy SP znamená sluchové postižení (Vlastní výzkum, 2021). 

 

5.4.2 VO1: Technické možnosti komunikace 

Výzkumná otázka se týká technických možností v oblasti komunikace, jaké mají 

pedagogové a jejich žáci se sluchovým postižením během distanční výuky. K zodpovězení 

první výzkumné otázky byla stanovena dvě témata a šest subtémat (tabulka 6).  

Výzkumná otázka VO1: Technické možnosti komunikace 

Téma 
Technické vybavení 

 (VO1.1) 

Virtuální pracovní prostředí 

(VO1.2) 

Subtéma 

Technické vybavení učitelů  Aplikace 

Pracovní zázemí učitelů Zaškolení 

Technické vybavení žáků Vlastní zdroje 

 

Téma technické vybavení (VO1.1) je tvořeno třemi subtématy – pracovní zázemí učitelů, 

technické vybavení učitelů a technické vybavení žáků. 
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Pracovní zázemí učitelů 

Na všech oslovených školách bylo na volbě jednotlivých pedagogů, zda budou výuku 

realizovat ze školy nebo z domova. Většina dotázaných pedagogů (celkem 7 – A1, B1, B3, 

C1, C2, C3, C4) kombinovala výuku z domova a ze školy. Část pedagogů (3 z dotázaných 

– A2, A3, A4) pracovalo pouze z domova, kde měla k dispozici vlastní vyčleněnou místnost, 

jen jedna paní učitelka (B2) pracovala pouze ze školy (graf č. 2).  

 

 

Graf č. 2 Místo, ze kterého pedagogové realizovali distanční výuku (Vlastní výzkum, 2021) 

 

Z rozhovorů vyplývá, že pokud učitelé docházeli do práce, bylo to z důvodu, že ne 

všechny materiály si mohli připravit doma. A1 odpověděla: „Mohli jsme vyučovat ze školy, 

občas jsem toho využila. Občas jsem se potřebovala podívat do učebnic nebo materiálů, co 

mám připravené již z dřívějška. Všechno jsem si domů nebrala. Většinou jsem ale pracovala 

z domova. Měla jsem vytvořený pracovní koutek v ložnici.“. B1 odpověděla obdobně:“ Já 

jsem chodila do školy, i jsem vyučovala doma. Když jsem si připravovala materiály, tak jsem 

byla ve škole a učila jsem třeba i ze školy, ale větší část týdne jsem vyučovala z domu. Doma 

jsem měla samostatnou místnost. Mám sice děti, ale ty mají také svůj pokoj, tak to tak nějak 

respektovaly, že zrovna pracuji, tak tam nechodily. Měli jsme i nařízeno z práce se nijak moc 

7

3

1

Místo realizace distanční výuky

Výuka z domova i ze školy Výuka z domova Výuka ze školy
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neshlukovat, tak bylo třeba to respektovat. Většinou jsem tedy v pondělí chodila do práce, 

kde jsem si nachystala i všechny materiály a úterý až pátek jsem vyučovala z domova. 

V pátek jsem také ještě znova jezdila do práce.“. Informantka A4, která pracovala pouze 

z domova to zdůvodnila tím, že většinu materiálů k vyučovaným předmětům (výchova ke 

zdraví, výchova k občanství) má připravené v elektronické podobě, takže docházet do školy 

nutně nepotřebovala.  Informantka B2 pracující pouze ze školy tak činila z charakteru její 

práce, kdy musela být každý den ve škole přítomna. B1 také uvedla, důvodem její práce 

z domova bylo interní nařízení neshlukovat se. Všechny dotázané paní učitelky ze Školy C 

vypověděly shodně, že výuku vždy kombinovaly ze školy a z domova. 

 

Technické vybavení učitelů 

Všichni oslovení učitelé odpověděli, že pro výuku používali školní techniku. Jednalo se 

o notebooky s webkamerou, kterou měli možnost využít i při výuce z domova. Pokud se 

vyučující rozhodli pracovat z domu, využívali vlastní připojení k internetu. 

 

Technické vybavení žáků 

Pro realizaci online výuky bylo zapotřebí, aby i žáci měli pro spojení se školou určité 

technické vybavení. Nejčastěji pracovali na počítačích, tabletech, nebo na mobilních 

telefonech. Některé informantky (A1 a A4) odpověděly, že žáci používali při online výuce 

i sluchátka. Všechny oslovené školy měly možnost žákům, kteří potřebné vybavení neměli, 

nějaké zapůjčit. Alespoň jeden respondent z každé školy odpověděl, že žákům bylo potřeba 

vypůjčit nějaké technické vybavení. Školy půjčovaly notebooky případně i myš (Škola A 

a Škola B) a tablety (Škola C). Škola B využila i možnosti výpůjčky starých notebooků 

potřebným žákům od jedné místní firmy. Škola A a Škola B také využily možnosti zapůjčení 

karet s internetem, které byly nabízeny jednou z telekomunikačních služeb.  
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Téma virtuální pracovní prostředí (VO1.2) je dále členěno na subtémata aplikace, 

zaškolení a vlastní nástroje. 

 

Aplikace 

Slovo aplikace v tomto smyslu chápeme jako nějaký program nebo online pracovní 

prostředí, kam oslovené školy přesunuly při distanční výuce své vyučování. Z výpovědí 

vyplývá, že nejčastěji to byly programy Microsoft Teams, dále Google meet. V některých 

případech ve Škole B (jednotliví žáci) probíhalo vyučováni přes WhatsApp (tabulka č. 7). 

B1 vypověděla, že pokud se vyučování uskutečňovalo přes WhatsApp, komunikace 

a zasílání úkolů fungovalo přes e-maily. 

Microsoft Teams 

Microsoft Teams (dále jen MS Teams) je aplikace vyvinutá pro potřeby snadné 

komunikace a sdílení informací ve firemním prostředí. Do aplikace jsou integrovány 

i nástroje, které jsou specifické pro školní prostředí. Jedná se například o tabuli, nebo zadání 

úkolu. Program umožňuje tvoření skupin (tříd), plánování schůzek (hodin), chat, video 

hovory, sdílení obrazovky, nebo online zadávání kvízů (testů). Je možné pracovat přímo ve 

webovém počítači, nebo si aplikaci MS Teams do počítače stáhnout. Aplikaci je možní 

stáhnout i do mobilního telefonu. Pro práci s programem je zapotřebí internetové připojení.  

Google meet 

 Aplikace od Googlu – Google meet pracuje obdobně, jako MS Teams. Je potřeba 

připojení k internetu, přes aplikaci je možné svolávat schůzky a provádět video hovory. 

Aplikace dále umožňuje chatování během hovoru nebo sdílení obrazovky. I na této aplikaci 

je možné využívat virtuální tabuli, umožňuje to služba Google Jamboard.   

WhatsApp 

Aplikace WhatsApp umožňuje výměnu zpráv, obrázků, videosouborů, audiosouborů 

a sdílení polohy mezi účastníky smartphonů. Přes aplikaci je také možné provádět hovory 

a videohovory.  
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Tabulka č. 7 Programy využívané k distanční výuce na vybraných školách 

Škola Používané programy 

Škola A MS Teams 

Škola B 

MS Teams 

Google Meet 

WhatApp 

Škola C 
MS Teams 

Google Meet 

(Vlastní výzkum, 2021) 

 

Na Škole A pracovali učitelé a žáci pouze v programu MS Teams. Na Škole B šlo 

o kombinaci všech výše zmíněných aplikací, na Škole C probíhalo vyučování přes dvě 

uvedené aplikace. 

Z rozhovorů také vyplývá, že ne vždy bylo možné se s žáky spojit přes webové prostředí 

a bylo potřeba najít jinou formu komunikace. Jednalo se pak o předávání tištěných 

pracovních listů přímo rodinám. Tuto skutečnost poznamenala v rozhovoru respondentka 

B2: „…tak se nám podařilo navázat kontakt s nejbližším podnikem, s nejbližší firmou, 

okresním úřadem, a tam jsme posílali pracovní listy, nebo listinnou podobu úkolů s popisem, 

ti nám to tam tiskli a rodiče si pro to chodili.“  Všechny informantky na Škole B odpověděly, 

že co se komunikačního prostředí týče, škola se vždy snažila přizpůsobit rodině podle toho, 

na co nejlépe ten daný žák reaguje. 

 

Zaškolení 

Možnost zaškolení s danými aplikacemi probíhalo na všech třech oslovených školách. 

Zaškolení zajišťovali sami pedagogové, v rozhovorech označeni jako „proškolený pedagog“ 

(C4), „šikovná kolegyně a kolega“ (B2) nebo „kolega, který učí informatiku“ (A3). 
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Respondentky A1 a A4 také uvedly, že měly možnost seznámit se s programem i přes externí 

webinář. 

Tři ze čtyř oslovených pedagogů na Škole C uvedli, že zaškolení nepotřebovali, protože 

s aplikacemi pracovali již dříve. Dva ze tří oslovených pedagogů ve Škole B také zaškolení 

nepotřebovali. Ve Škole A byli školeni všichni pedagogové. Respondentka A2 uvedla, že 

proškolení bylo velmi stručné, ale díky jednoduchosti programu si na práci rychle zvykla. 

 

Vlastní nástroje 

Jak již bylo zmíněno výše, do používaných aplikací jsou integrovány různé nástroje, 

které jsou využitelné při distančním vzdělávání. Informantky uvedly, že využívaly tyto 

nástroje: video hovory a chat (všechny respondentky), bílá tabule (A2, A4, C1, C2), sdílení 

obrazovky (A2, A4, C1, C2). Jako nejdůležitější nástroj při výuce žáků se sluchovým 

postižením se jeví video hovory. Respondentky odpovídají téměř shodně: „Hodně jsme 

používali chat, video hovory.“ (B1), „…a samozřejmě video hovory pro celou skupinu. Na 

těch vždycky ta celá hodina stála.“ (A2), „Od video hovorů, kdy žáci odezírají…“ (A3), 

„Nejdůležitější pro nás jsou určitě video hovory. Kvůli znakování.“ (C4). 

 

5.4.3 VO2: Podmínky při vzdělávání během distanční výuky  

Druhá výzkumná otázka se zabývá podmínkami při vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením během distanční výuky. Je členěna na dvě témata a tři subtémata (tabulka 7). 

 

Výzkumná 

otázka 
VO2: Podmínky při vzdělávání během distanční výuky 

Téma Žáci (VO2.1) Rodiče (VO2.2) 

Subtéma 
Pracovní prostředí Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s žáky   
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Téma žáci (VO2.1) se zaměřuje na podmínky, jaké měli sledovaní žáci při distančním 

vzdělávání. Dále se rozděluje na dvě témata: pracovní prostředí a spolupráce.  

 

Pracovní prostředí 

Pracovní prostředí sledovaných žáků bylo různé. Někteří měli vlastní pokoj, jiní sdíleli 

pokoj se sourozencem, další pracovali z obývacího pokoje nebo z kuchyně. Jeden žák 

pracoval ze zaměstnání svého rodiče. Odpovědi na kvalitu pracovního prostředí žáků se 

různí. Všichni oslovení pedagogové na Škole C odpověděli, že jejich žáci měli pro výuku 

samostatný pokoj, nebo alespoň pracovní koutek, a že žáci měli většinou na práci klid. 

U informantek ze Školy A a Školy B se setkáváme i s výpověďmi, kdy početné rodiny žijí 

často v jedné, nebo ve dvou místnostech a žáci tak klid na práci neměli. A3 odpověděla: „To 

jejich prostředí nebylo vyhovující. Když to tak vezmu, tak v průměru z takových 10 žáků měli 

alespoň tři jednu z vašich uvedených nevyhovujících podmínek.“, neměli tedy svůj pokoj, 

pracovní koutek nebo klid na práci. Z výpovědi B1 vyplývá: „…jsou situace v rodinách, kdy 

bydlí opravdu velký počet lidí v malé místnosti…Bylo tam rušno.“, nebo B2: „Svůj pokoj 

mělo minimum dětí… Ve vedlejší třídě byl ale problém sourozenců, kdy jeden byl závislý na 

tom druhém, co se týče připojení, protože měli jeden počítač.“.  

 

Spolupráce s žáky 

Spolupráci s žáky při distanční výuce hodnotily informantky na stupnicové škále 1 až 5, 

kdy 1=výborná spolupráce, 5=nulová spolupráce.  

A1 ohodnotila spolupráci jejích žáků známkou 3. Okomentovala to tím, že ne všichni 

žáci se výuky účastnili aktivně, ale byli pasivní, pouze se připojovali do hodin, nepoužívali 

kameru, někdy ani mikrofon. Zmiňuje i problematického žáka, který se do online hodin 

odmítal připojovat úplně, neplnil ani zadané úkoly. Situace byla vyřešena ve spolupráci 

s rodiči, žák docházel v době výuky do školy, kde se do hodin připojoval pod dohledem 

pedagogického pracovníka. A2 ohodnotila spolupráci známkou 2. A3 rozdělila hodnocení 

spolupráce do dvou kategorií. Aktivní spolupráci žáků při výuce ohodnotila známkou 1, 

plnění úkolů známkou 2. A4 ohodnotila spolupráci se svými žáky známkou 3. Dodala, že 
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někteří žáci byli velmi roztěkaní a na výuku se nesoustředili. Část žáků také neplnila zadané 

úkoly. B1 i B2 ohodnotily žáky ve své třídě známkou 1, obecně žáky na 2. stupni známkou 

2. Informantka B1 uvedla, že hodnotí takto pozitivně proto, že žáci po zkušenosti 

s distančním vzděláváním na jaře předešlého školního roku pochopili, „že to musí takto 

zvládnout“. Podle B2 byli žáci vděční za jakýkoliv kontakt, i takto zprostředkovaný, proto 

se do hodin těšili a připojovali se. B3 dala svým žákům známku 2 proto, že někteří žáci méně 

připojovali do hodin. C1 ohodnotila žáky známkou 3, C3 známkou 2 až 3. Obě informantky 

shodně dodaly, že se vyskytovaly problémy s připojením, že žáci, kteří mají vyšší absence 

při prezenční výuce se zapojovali méně i při distanční výuce. C4 dala svým žákům známku 

2, C2 uvedla, že známka se nedá jednoznačně určit.  

 

Téma rodiče (VO2.2) má jediné podtéma, a to spolupráce.   

 

Spolupráce s rodiči 

Spolupráci s rodiči při distanční výuce hodnotily informantky na stupnicové škále 1 až 5, 

kdy 1=výborná spolupráce, 5=nulová spolupráce.  

A1 dala rodičům žáků ze své třídy známku 3. Uvedla, že někteří rodiče nepodporovali 

dostatečně své žáky při domácí přípravě, nemotivovali je a byli kritičtí vůči obsahu a formátu 

učiva. Na druhou stranu uvedla i dobrý příklad spolupráce – kdy rodiče podpořili školu 

v individuální přípravě problémového dítěte.  A2 ohodnotila spolupráci s rodiči známkou 1, 

uvedla příklad, kdy s potřebnou žačkou pracovala při online výuce maminka. A3 popsala 

nevhodné zasáhnutí rodiče do výuky, obecně ale hodnotila známkou 2. A4 oznámkovala 

spolupráci s rodiči 3. Uvedla, že komunikace s některými rodiči je náročná obecně a při 

distanční výuce se problémy ještě prohloubily. Pozastavila se také nad rodiči, kteří v průběhu 

online hodin nosili dětem k počítači svačiny.  Pochválila ale spolupracující rodiče, kteří 

vycházeli vstříc. Uvedla příklad, kdy rodiče nebo babička seděli při jejích hodinách 

s nepozorným žákem v místnosti, a jeho práce se tak velmi zlepšila. B1, B2 i B3 ohodnotily 

rodiče shodně známkou 1. Hovořily o minimální nutnosti kontaktu s rodiči. B2 uvedla, že 

období distanční výuky vnímá jako sblížení s rodinami, protože měly možnost nahlédnout 
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do rodin. „Často to známe a víme, často jsme si to potvrdily, někdy jsme byly negativně 

překvapeni, v několika málo případech naopak pozitivně.“ B3 dodala, že rodiče museli 

někdy vychovávat, protože v místnostech, kde se děti učily, jejich příbuzní vařili, uklízeli 

a tak podobně. Spolupráce ale byla dobrá a rodiče učitelům vždy vyšli vstříc. C1, C3 a C4 

ohodnotily spolupráci rodičů známkou 2. Spolupráce byla podle nich dobrá, kontaktovat 

rodiče museli učitelé pouze z důvodu omlouvání absencí. Jinak že jsou jejich žáci 

samostatní, takže jiná spolupráce nebyla potřeba. C2 uvedla, že s rodiči nemusela 

spolupracovat vůbec.  

 

5.4.4 VO3: Pozitiva a překážky distančního vzdělávání 

Třetí výzkumná otázka se zabývá pozitivy a překážkami, které se při distančním 

vzdělávání vyskytly. Byla vytvořena tři témata a osm subtémat (tabulka 8). 

Výzkumná 

otázka 
VO3: Pozitiva a překážky distančního vzdělávání 

Téma Průběh (VO3.1) Pozitiva (VO3.2) Překážky (VO3.3) 

Subtéma 

Rozvrh hodin Pozitivní dopad na žáky Negativní dopad na žáky 

Organizace výuky Pozitivní dopad na učitele Negativní dopad na učitele 

Příprava na výuku 
  

Délka distanční 

výuky 
  

 

Téma průběh (VO3.1) se zaměřuje na popis průběhu distančního vzdělávání na 

vybraných školách pro sluchově postižené žáky. Dále se dělí na čtyři subtémata: rozvrh 

hodin, organizace výuky a příprava na výuku a délka distančního vzdělávání. 

 

Rozvrh hodin 

Všechny oslovené školy nevyučovaly během distanční výuky podle klasického rozvrhu 

hodin, ale měly pro tyto účely rozvrh upravený. Pro přesnost uvádíme náhodně vybrané 
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odpovědi z každé školy. Vybraná informantka ze Školy A (A2) vypověděla, že „Distanční 

výuka se u nás na škole realizovala podle upraveného rozvrhu. Hodinová dotace předmětů 

byla krácena (např. ze tří hodin týdně na dvě).“ Informantka ze Školy B (B1) odpověděla: 

„Měli jsme nastavený rozvrh, ten nám zůstal tak, jak byl ve škole. Jen odpolední vyučování, 

kdy mají žáci převážně výtvarné a tělesné výchovy, tak ty se zrušily.“ Informantka ze Školy 

C (C4) uvedla: „Výuka probíhala podle předem připraveného rozvrhu.“. 

Z rozhovorů dále plyne, že na všech vybraných školách probíhala výuka standardně 

každý den.  

 

Organizace výuky 

Organizací výuky je zde myšleno, zda vyučování probíhalo online formou synchronní či 

asynchronní výukou, nebo off-line formou (viz kapitola 5) a zda se žáci vyučovali společně 

(celá třída), ve skupinkách, nebo po jednom. Zde je již z výpovědí zřejmé, že na každé škole 

byla organizace jiná.  

Na Škole A se vyučovali vždy všichni žáci společně. V programu MS Teams měli podle 

předmětů vytvořené jakési virtuální třídy, přes které se na jednotlivé hodiny přihlašovali. 

Přes stejný program probíhalo zadávání domácích úkolů i testů. Informantka A3 uvádí, že 

žáci měli možnost navíc individuálních konzultací, ale že jich využívali minimálně. A1 

odpověděla, že žáci mohli při plnění úkolů využít pomoci asistentek pedagoga. Hodnocení 

žáků probíhalo standardně, jako ve škole. Informantka A3 dodala: „vždy jsem přihlédla 

k individuálním možnostem každého z nich. Děláme to tak i normálně, když je běžná výuka. 

Teď ale o to více.“. 

Na Škole B probíhalo dle výpovědí oslovených pedagogů vyučování buďto po 

skupinkách, nebo individuálně. Formy výuky byly také různé – někdy se žáci s vyučujícími 

spojili přes video hovor, jindy dostali zadané úkoly k samostatné práci. Informantka B2 

popsala přizpůsobení výuky individuálně každému žákovi: „Dost často výuka probíhala 

poté, řádově tomu říkejme hodina, ale byla to spíše vzdělávací jednotka. Podle toho, jak 

které dítě, jak dlouho vydrželo, jak slyší/neslyší, jakou mělo podporu z domu. Takže ta 

pracovní jednotka někdy byla 20 minut, někdy hodinu a půl. Podle toho, jestli dítě vydrželo, 



59 

 

bavilo ho to a mělo to význam.“ Informantka B1 popsala, jak v jejím případě probíhalo 

ověřování znalostí žáků – spojovala se s každým zvlášť a společně s žákem pracovala na 

určitém pracovním listu. Kontrolovala tak, na co odpovídá, nebo naopak čemu nerozumí. B1 

své žáky nehodnotila, pouze kontrolovala, jestli žáci dané látce rozumí a mají vše 

vypracované.     

Na Škole C probíhala výuka pro celou třídu dohromady, po skupinkách nebo 

individuálně, podle potřeb žáků a charakteru probírané látky. K práci a komunikaci byly 

využívány platformy MS Teams, Google Classroom a e-mail, podle volby vyučujících. 

Domácí úkoly byly žákům zadávány průběžně, hodnoceni byli standardně, jako ve škole, 

tedy známkou nebo slovním hodnocením.  

 

Příprava na výuku 

Všem informantkám byla položena otázka, jestli pro ně byla příprava na online 

vyučování snazší nebo náročnější, než příprava na běžnou výuku a v čem konkrétně. Na 

tento dotaz odpovědělo deset informantek z jedenácti, že příprava na online výuku pro ně 

byla určitě náročnější. Jediná informantka (C3) odpověděla, že přípravy měla stejně náročné 

jako na prezenční výuku, i přes to ale zmínila limity práce, které jí přípravy ztěžovaly. 

Konkrétně hovořila o pomůckách k výuce, které ve škole běžně využívá a při online výuce 

to nebylo možné. Téma pomůcek k výuce se v rozhovorech velmi často opakovalo. A2 

uvedla: „Ve škole mám k výuce angličtiny za dobu, co učím, už připraveno spoustu her, 

různých kartiček snad na každé téma, co si vzpomenete. To jsem vlastně vůbec nemohla 

použít a začínala jsem s přípravami takřka od nuly.“. Informantky C1 a C4 ještě uvádějí 

absenci klasické nebo interaktivní tabule, které při výuce běžně využívají.  

Část informantek (A3, A4, B1 a B3) zmiňuje časovou náročnost přípravy na online 

výuku, jiné informantky (B1, B2 a C2) zmiňují organizační náročnost příprav. A1 hovoří 

o nutnosti úpravy obsahu i forem výuky. Pro informantku A3 bylo náročné seznámit se 

s online prostředím a následně ho vhodně využívat. 

 

 



60 

 

Délka distanční výuky 

Všem informantkám byla položena otázka, zda si myslí, že by bylo možné vyučovat žáky 

se sluchovým postižením distančně dlouhodobě. Dotázané paní učitelky to vesměs 

nedoporučují. Uvádějí, že by nepřinesla tytéž výsledky, že si jí neumí u žáků se sluchovým 

postižením představit. B2 uvedla: „Tam jde o to, jestli dalo, nebo bylo vhodné. To jsou dvě 

různé věci. Určitě by se dalo, to bez debaty ano. Ale určitě bych to neupřednostňovala 

a neviděla jako vhodné.“. A3 uvedla, že dlouhodobě se žáci se sluchovým postižením 

distančně určitě vzdělávat nemohou. C2 a C3 shodně odpověděly, že pokud by to bylo 

nezbytně nutné, tak ano, ale nebylo by to dobré.  

 

Téma pozitiva (VO3.2) je dále děleno na dvě subtémata: Pozitivní dopad na žáky 

a pozitivní dopad na vyučující. 

 

Pozitivní dopad na žáky 

 Z průběhu rozhovorů bylo zřejmé, že pozitiva distanční výuky se informantkám 

hledala těžko. Často se při položení otázky odmlčely a nějakou chvíli přemýšlely, co 

odpovědět. A2, C2 a C4 nakonec odpověděly, že pozitivem distanční výuky je větší 

samostatnost žáků. V3 a V4 shodně odpověděly, že se jejich žáci při distanční výuce lépe 

soustředili. Informantka A1 zmínila větší flexibilitu, větší čas na práci a zkušenost 

s využíváním technologií. Tu podotkla i informantka A3, která ještě dodala, že se žáci 

naučili organizovat vlastní čas a museli se spolehnout sami na sebe. B1 ocenila, že si její 

žáci dokázali zachovat slušné chování i respekt i při online výuce. Informantka B2 jako 

pozitivum uvedla, že se žáci těšili na návrat zpět do školy. Zdůraznila, že žáci se sluchovým 

postižením potřebují svou komunitu, kterou jim žádná technika nenahradí. Informantky A4 

a V1 žádné pozitivum nenašly. 
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Pozitivní dopad na vyučující 

Na toto subtéma se podařilo v rozhovorech najít odpověď pouze od informantky B2, 

která uvedla, že pozitivum vidí v tom, že se sama zdokonalila v používání informačních 

technologií. 

 

 Téma překážky (VO3.3) je dále děleno na dvě subtémata: negativní dopad na žáky 

a negativní dopad na vyučující. 

 

Negativní dopad na žáky 

Jako velké negativum se jeví ztráta sociálního kontaktu, kterou uvedly informantky A1, 

A3, A4, B1, B2, V1, V2, V3 a V4. Vnímání důležitosti komunity neslyšících již bylo 

zmíněno informantkou B2 jako pozitivum. Informantka B1 uvedla: „Škola je pro ně často 

i jediný institut, kde se stýkají se slyšícími lidmi. Konkrétně ta moje neslyšící žákyně, když 

opustí školu, tak už se vůbec nekontaktuje se slyšící společností. Nemá s kým mluvit, protože 

by jí doma nerozuměli.“. Informantka A1 uvedla, že v případě jejích žáků nevidí problém 

pouze ve ztrátě sociálního kontaktu se spolužáky, ale i ve ztrátě sociálního kontaktu s učiteli, 

ke kterým mají někteří žáci velmi blízko. Vysvětluje, že je tak pro to, že v domácím prostředí 

nemají ideální podmínky. Informantka A4 uvedla, že bylo některým jejím žákům v důsledku 

ztráty sociálního kontaktu a mluvních vzorů po návratu do školy hůře rozumět.    

Informantky A4, B1, B2 a B3 zmínily, že žáci během distanční výuky ztloustli, 

informantka B2 ještě dodala, že děti během distančního vzdělávání zlenivěly. Informantky 

A2 a A3 uvedly, že online výuka je velmi náročná na pozornost. Informantka V3 

odpověděla, že žákům chyběly společné akce a skupinová práce.  

Jako další negativum se jeví náročná komunikace, jež ztěžuje průběh vyučování. Tato 

informace se objevuje ve všech výpovědích informantek ze Školy A. Shodují se, že někteří 

žáci nejsou příliš schopni samostatné práce a bez přímé metodické podpory učitele je pro ně 

velmi obtížné porozumět učivu. Je také velmi ztížená kontrola nad správností prováděných 

úkonů, kterou jejich žáci vyžadují. Tento fakt potvrzují i informantky B1, B2 a B3. 

Informantka B3 ještě uvedla znesnadnění výuky českým znakovým jazykem v případě, že 
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nastaly problémy s připojením k internetu. Již při mírných technických obtížích, kdy se 

zpomalilo připojení a obraz, nemohli žáci ani vyučující vnímat čitelně znakový jazyk. 

Informantka A2 označila online výuku jako málo efektivní. 

 

Negativní dopad na vyučující 

Podle informantek A2 a A3 je i pro učitele online výuka velmi náročná a unavující. A4 

zmiňuje nabourání vztahů v učitelském sboru v důsledku náročnosti celé situace.  
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5.5 Dílčí závěry 

Předkládaná práce se věnuje velmi aktuálnímu tématu, které je v České republice takřka 

nepopsané a vědecky nesledované. Většina publikací týkajících se onemocnění covid – 19 

je lékařského charakteru. Z dostupných zdrojů zaměřených na vzdělávání se setkáváme 

převážně se zahraničními publikacemi, které jsou většinou lokálně specifické a zaměřují se 

na distanční vzdělávání na vyšších stupních škol. Publikace týkající se přímo distančního 

vzdělávání žáků se sluchovým postižením jsou téměř nedohledatelné.  

Na všech sledovaných školách byla výuka uskutečněna podle speciálně upraveného, 

zkráceného rozvrhu. Výuka probíhala převážně tzv. synchronní výukou, která byla 

realizována pomocí videokonferenčních nástrojů. Krácený rozvrh při synchronní výuce 

odpovídá metodickému doporučení MŠMT, které uvádí, že dlouhé časové úseky při 

synchronní online výuce mohou negativně působit na zdraví žáků. Uvádí například 

dlouhodobou práci s počítačem v nevhodné poloze, nebo sledování monitoru 

(MŠMT, 2020a). Na Škole B byly vyučovací hodiny označeny za jednotky – tedy časový 

úsek dlouhý přesně tak, jak kterému žákovi vyhovoval. V metodice MŠMT je popsána 

i vhodnost využití off-line výuky v podobě zadávání úkolů telefonicky, písemně či osobně 

u žáků tam, kde socioekonomické podmínky neumožňují online výuku. Této formy bylo 

využito na Škole B. 

 

VO1: Technické možnosti komunikace žáků se sluchovým postižením a jejich 

učitelů 

Při uzavření škol a přechodu z prezenční výuky na distanční musely školy přesunout 

výuku do virtuálního prostředí a k tomu užívat potřebnou techniku. Klíčovým faktorem 

využívání digitálních technologií je jejich samotná dostupnost, kvalita a připojení k internetu 

(Česká školní inspekce, 2020). 21. srpna 2020 zveřejnilo MŠMT informaci o zajištění 

finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol 

tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě jejich dalšího uzavření či omezení provozu 

realizovat online výuku již od počátku školního roku 2020/2021 a bylo možné případně 

vybavení zapůjčit i žákům (MŠMT, 2020b). Na jednoho učitele byla stanovena finanční 
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částka 20 000 Kč. Všichni dotázaní pedagogové odpověděli, že pro výuku měli k dispozici 

školní počítač s webkamerou. Na všech sledovaných školách bylo také zjištěno, že školní 

technické vybavení bylo půjčováno i žákům, kteří potřebné vybavení k online výuce neměli. 

MŠMT na svém jednotném metodickém portálu pro tyto účely umístilo k volnému stažení 

vzory dokumentů potřebných pro stvrzení půjčeného vybavení – „vzor smlouvy o výpůjčce“ 

a „vzor protokolu o vrácení IT vybavení“ (MŠMT, 2020d). S případnými problémy 

s připojením k internetu solidárně vypomohla firma T-mobile, která se rozhodla reagovat na 

prohlubující se pandemii covid – 19 a uzavření českých škol a zdarma uvolnila pro žáky 

(zejména ze základních škol) 10 000 SIM karet s rychlým připojením (MŠMT, 200c) 

Deset z jedenácti dotázaných pedagogů realizovalo online výuku z domova 

(3 pedagogové pouze z domova, 7 jich kombinovalo výuku z domova a ze školy). Protože 

běžným místem výkonu učitelské profese je právě škola, uložilo MŠMT pro potřeby škol na 

svůj metodický portál i „Vzor dohody o výkonu přímé pedagogické činnosti z domova“. 

Pro komunikaci a vlastní výuku na sledovaných školách využívali učitelé a jejich žáci 

nejvíce MS Teams, Google Classroom, WhatsApp a e-mail. Česká školní inspekce (ČSI) se 

zaměřila na komunikaci. Z jejího šetření je patrné, že nejpoužívanější aplikací byl 

WhatsApp. Sledovala také jednotnost ve využívaní platforem ve výuce. Z výsledků vyplývá, 

že na druhých stupních škol (65 %) byla využívána jednotná platforma, na níž se učitelé 

dohodli, nebo jim byla určena. Více platforem bylo užíváno jen asi na 8 % škol (Česká školní 

inspekce, 2020). Ze škol zastoupených v tomto výzkumu pouze Škola A využívala 

jednotnou platformu, a to MS Teams. Škola B a Škola C využívaly platforem více. 

 

VO2: Podmínky při vzdělávání během distanční výuky 

Sledovaní žáci pocházejí z různých socioekonomických poměrů, doma mají různou míru 

podpory, rozdílné zázemí. Ve Škole B bylo zjištěno, že některé rodiny žijí ve stísněných 

bytových podmínkách a žáci tak neměli při online výuce klid na práci. Rovněž informantky 

na Škole A vypověděly, že někteří jejich žáci neměli vyhovující podmínky pro distanční 

výuku, byli roztěkaní nesoustředění, nebo se hodin zúčastňovali pouze pasivně. Bylo 

zjištěno, že žáci se sluchovým postižením jsou velmi znevýhodněni při případných 
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technických obtížích s připojením k internetu během on-line hodin s využitím video hovorů. 

Odezírajícím žákům i žákům užívajícím český znakový jazyk se při zpomalování či 

zastavování obrazu velmi znesnadňuje komunikace. Aby bylo úspěšné odezírání, je potřeba 

zajistit mimo jiné dobré světelné podmínky nebo navázání nepřerušovaného zrakového 

kontaktu. I pro komunikaci v českém znakovém jazyce je potřeba zajistit dobrý obraz, aby 

byla zaručena plynulost pohybů rukou, rozlišení jejich tvaru a umístění ve znakovacím 

prostoru (Hádková, 2016). 

 

VO3: Pozitiva a překážky při distančním vzdělávání 

Za pozitiva distančního vzdělávání byly označovány samostatnost, lepší soustředění 

u některých žáků, zlepšení se v práci se s informačními technologiemi, větší čas na práci 

a větší flexibilita na straně žáků. Odpovědi však nebyly četné. Na straně vyučujících se 

podařilo nalézt jen jedno jediné pozitivum od jediné informantky, a to zdokonalení se v práci 

s technologiemi.  

Jako největší a nejčastější překážkou, negativní dopad distanční výuky vztažené k žákům 

bylo označeno sociální odloučení, často odloučení od komunity neslyšících. Neslyšící se cítí 

být příslušníky jazykové a kulturní menšiny (Horáková, 2012). Hádková (2016) označuje 

komunitu neslyšících za jednu z nejsoudržnějších menšin. Uvádí, že je stmeluje právě 

vzájemná, ale velmi nesnadná komunikace a velké množství nedorozumění s okolním 

světem. Náročná komunikace ještě ztížená vyučováním ve virtuálním prostředí se jeví jako 

veliký problém při distančním vyučování na Škole A. Jako další negativa byly uvedeny 

ztráty mluvních vzorů, přibývání na váze žáků, výuka velmi náročná na pozornost a absence 

společných akcí a skupinových prací. Pro pedagogy byla online výuka unavující a náročná, 

za velké negativum se dá určitě považovat náročnost příprav na výuku a omezené možnosti 

používání klasických pomůcek. Byly zaznamenány i nabourané vztahy na pracovišti. 
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Závěr 

Cílem předkládané diplomové práce bylo popsat průběh distančního vzdělávání 

a specifika edukačních potřeb žáků se sluchovým postižením ve školním roce 2020/2021 na 

2. stupni základních škol pro sluchově postižené žáky. Pro účely výzkumu byly vybrány tři 

základní školy, které jsou v textu z důvodu anonymity označovány jako Škola A, Škola B 

a Škola C. Na každé z těchto škol byli osloveni učitelé pro realizaci rozhovorů. Celkem se 

podařilo uskutečnit 11 rozhovorů (4 na Škole A, 3 na Škole B a 4 na škole C).   

Bylo zjištěno, že většina dotázaných pedagogů realizovala online výuku z domova i ze 

školy. Důvodem, proč docházeli do školy byla většinou absence materiálů a pomůcek 

v domácím prostředí potřebných pro přípravy na hodinu, nebo samotnou výuku. K práci 

využívali všichni učitelé školní notebooky. Žáci byli vybaveni vlastními notebooky, tablety 

nebo chytrými telefony. Těm žákům, kteří nebyli technicky vybaveni, měly všechny 

sledované školy možnost nějaké zařízení vypůjčit. Dále bylo možné pro žáky zajistit volné 

karty s neomezenými daty. Pouze Škola A uskutečňovala distanční výuku na jednotné 

platformě, a to MS Teams. Ostatní školy využívaly pro výuku kromě MS Teams i Google 

Classroom nebo WhatsApp. Zaškolení s příslušnými aplikacemi si pedagogové na všech 

sledovaných školách zajišťovali sami mezi sebou. Distanční vyučování kladlo na učitele 

veliké nároky na přípravy na hodinu. Je evidentní, že jim chyběla možnost využít pomůcky, 

klasickou tabuli, materiály nastřádané za léta praxe. Museli vynaložit velké úsilí, aby ve 

virtuálním prostředí žákům zprostředkovali co nejefektivnější výuku. 

Sledované školy pracovaly při distanční výuce podle upraveného rozvrhu hodin. 

Nejpoužívanějším nástrojem k vyučování byl zjištěn video hovor.  Hodiny probíhaly 

synchronním vyučováním, na Škole A se vždy učila celá třída dohromady, na Škole B 

a Škole C byli žáci často rozděleni do skupinek, nebo se vyučovali individuálně, vše podle 

potřeb každého žáka. Na škole A byla zjištěna možnost individuálních online konzultací 

s vyučujícími nebo možnost online doučování se školními asistentkami pedagoga.  Bylo 

zjištěno, že velké množství žáků pracovalo ve společné místnosti v domácnosti – z kuchyně, 

obývacího pokoje nebo společného pokoje se sourozencem. Tito žáci pak neměli na práci 

dostatečný klid. Byli také zjištěni žáci, kteří se výuky zúčastňovali pouze pasivně, nebo se 

jí nezúčastňovali vůbec. Dále bylo pozorováno, že někteří žáci se i přes snahu vyučujících 
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nemohli z technických důvodů online vyučování zúčastňovat, učitelé jim tak úkoly 

zprostředkovávali písemnou formou. Většina žáků se však online vyučování účastnila bez 

větších problémů.  

Z výsledků vyvstává poměrně velké množství negativních dopadů distanční výuky na 

žáky se sluchovým postižením. Největším problémem se zdá sociální odloučení nejen od 

svých kamarádů, ale také od vyučujících, ke kterým mají nějací žáci z důvodu nefunkčního 

domácího prostředí velmi blízko. Velkým problémem je hlavně odloučení od komunity 

neslyšících, se kterou se ve škole identifikují. Současně mají tito žáci ve škole často i jediné 

mluvní vzory potřebné ke správné řečové výchově.  Byly zjištěny i problémy spojené 

s vyučováním, u žáků užívajících český znakový jazyk i žáků odezírajících. Ti měli při 

horším internetovém připojení z důvodu sekání obrazu znesnadněno znaky číst nebo odezřít 

z úst. Ze všech výše uvedených důvodů žádní oslovení pedagogové dlouhodobou distanční 

výuku u žáků se sluchovým postižením nedoporučují.  

Uzavření škol v České republice a přechod na distanční výuku byla mimořádná situace 

související s pandemií covid – 19. I když si učitelé i odborníci přejí, aby k opakování situace 

již nedošlo, nepříznivá epidemiologická situace může v budoucnu školy opět uzavřít. 

Distanční výuka u žáků se sluchovým postižením se zdá mimořádně náročná a jen velmi 

málo efektivní. Výrazné jsou negativní dopady na odloučení žáků se sluchovým postižením 

od komunity neslyšících a dále od vyučujících, často jediných mluvních vzorů. Při dalším 

případném přechodu na online výuku by bylo vhodné ponechat školám prostor, aby mohly 

vytvořit malé skupinky nejpotřebnějších žáků (z odloučených lokalit, ze špatných 

socioekonomických poměrů, problémové žáky), kteří by mohli na online vyučování 

docházet do budovy školy. Jinak může nastat, že se tito žáci objeví mimo systém. Při delším 

uzavření škol by bylo dobré ponechat všem žákům se sluchovým postižením možnost 

vzdělávat se alespoň občas prezenčně, tedy například dva týdny online, dva týdny prezenčně.  
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Příloha 1 Schéma strukturovaného rozhovoru, souhlas s poskytnutím rozhovoru. 

Schéma strukturovaného rozhovoru s pedagogy vybraných škol  

Základní údaje: 

1. V jakých ročnících ZŠ učíte, jaké vyučujete předměty? 

2. Kolik žáků se SP máte ve třídě? Kolik žáků ve třídě máte celkově? 

3. Jakým jazykem se žáky komunikujete (ČJ, ČZJ, kombinovaným)? 

 

Údaje o technickém vybavení a pracovním prostředí: 

4. Jaké technické vybavení jste měl/a k dispozici (PC, webkamera, internet)?  

o Zajišťovala ho škola nebo bylo Vaše, soukromé? 

5. Měl/a jste možnost realizovat online výuku ze školy, nebo jste musel/a vyučovat 

z domova? Pokud jste musel/a vyučovat z domova, měl/a jste pro to vhodné 

podmínky (samostatná místnost).  

6. Jak byli po technické stránce vybaveni vaši žáci?  

o Měla škola možnost zapůjčit potřebným dětem nějaké technické vybavení? 

7. Jaké bylo pracovní prostředí vašich žáků (měli každý svou vyčleněnou místnost, 

pracovní stůl, klid na práci)? 

8. V jakém online prostředí konkrétně online výuka probíhala (MS Teams, Google 

Meet, Skype atd.)? 

o Měl/a jste možnost zaškolení při práci s danou aplikací?  

o Kdo toto školení zajišťoval? 

Průběh distanční výuky: 

9. Zkuste popsat, jak probíhala samotná distanční výuka (jak často byla realizována, 

jestli byli přítomni všichni žáci najednou, nebo byli vyučováni jednotlivě, po 

skupinkách, jestli byly zadávány i domácí úkoly, jak byli žáci za práci hodnoceni 

aj.).  

10. Jaké jsou možnosti komunikace pedagogů a jejich žáků se SP během distančního 

vzdělávání (telefon, video, chat, nebo jiné)? 

11. Byla pro vás příprava na online výuku snazší nebo náročnější, než příprava na běžnou 

výuku? V čem konkrétně? 

12. Lze podle Vašeho názoru vyučovat online formou delší dobu? Třeba celý školní rok? 

 

 

 



II 

 

Hodnocení distanční výuky: 

13. Jak vnímáte spolupráci se žáky během distanční výuky (zúčastňovali se všichni bez 

problémů, během výuky aktivně pracovali, plnili zadané úkoly)? 

o Zkuste celkově spolupráci s žáky ohodnotit na škále 1-5. 

14. Jak hodnotíte spolupráci s rodiči žáků (pomáhali svým dětem při online výuce, 

nevhodně zasahovaly do výuky)? 

o Zkuste celkově spolupráci s rodiči ohodnotit na škále 1-5. 

15. Vnímáte nějaká pozitiva, která přinesla distanční výuka u žáků se sluchovým 

postižením? 

16. V čem naopak spatřujete negativa při distančním vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením? 

17. Máte nějaké další postřehy k distanční výuce? 

  



III 

 

Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru 

 

Informovaný souhlas účastníka výzkumu: 
 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se zásadami etické realizace výzkumu Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve 

výzkumném projektu v rámci diplomové práce. 

Název projektu: Distanční vzdělávání žáků se sluchovým postižením na 2. stupni ZŠ pro 

sluchově postižené 

Řešitel projektu: Ing. Barbora Vaněčková  

Název pracoviště: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, katedra speciální pedagogiky 

Vedoucí práce: PhDr. Miroslava Kotvová, PhD. 

Cíl výzkumu: Popsat průběh distančního vzdělávání a specifika edukačních potřeb žáků se 

sluchovým postižením ve školním roce 2020/2021 na 2. stupni vybraných základních škol 

pro sluchově postižené žáky. 

Popis výzkumu: Ve výzkumu budou prováděny rozhovory s pedagogy 2. stupně ZŠ pro 

sluchově postižené žáky na téma „distanční výuka ve školním roce 2020/2021“. Výstupem 

bude závěrečná práce.  

Rozhovory budou nahrávány na záznamové zařízení, po přepisu budou smazány. Z účasti 

na výzkumu nevyplývají respondentům žádná rizika, veškeré odkazy na jejich osobu budou 

anonymizovány. Původní nahrávky nebudou poskytnuty třetím stranám.  

 

…………………………………………………. 

datum a podpis řešitele projektu 

  



IV 

 

Prohlášení a souhlas účastníka s jeho zapojením do výzkumu: 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl/a možnost si řádně 

a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal/a jasné a srozumitelné odpovědi na 

své dotazy. Byl/a jsem poučen/a o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj 

souhlas kdykoli odvolat. 

Jméno a příjmení účastníka: ………………………………….  

Podpis účastníka: ………………………………… 
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Příloha 2 Seznam kódů 

Výzkumná otázka Téma Subtéma 

VO1: Možnosti komunikace 

Technické vybavení 

Technické vybavení učitelů 

Pracovní zázemí učitelů 

Technické vybavení žáků 

Virtuální pracovní prostředí 

Aplikace 

Zaškolení 

Vlastní nástroje 

VO2: Podmínky pro vzdělávání při distanční výuce 
Žáci 

Pracovní prostředí 

Spolupráce s žáky 

Rodiče Spolupráce s rodiči 

VO3: Realizace distanční výuky 

Průběh 

Rozvrh hodin 

Organizace výuky 

Příprava na výuku 

Délka distanční výuky 

Pozitiva 
Pozitivní dopad na žáky 

Pozitivní dopad na učitele 

Překážky 
Negativní dopad na žáky 

Negativní dopad na učitele 
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Příloha 3 Přepis vybraného rozhovoru s kódováním 

 

Já: V jakých ročnících ZŠ učíte, jaké vyučujete předměty?  

B1: Od sedmé do desáté třídy, učím matematiku a fyziku. 

 

Já: Kolik žáků se SP máte ve třídě? Kolik žáků ve třídě máte celkově? 

B1: V sedmé třídě jsou čtyři žáci se sluchovou vadou a tři žáci s narušenou komunikační 

schopností. V osmé třídě jsou lehké sluchové vady a dysfázie. V deváté třídě jsou žáci 

s narušenou komunikační schopností. V 10. třídě, kde jsem třídní, máme sedm dětí lehkou 

sluchovou vadou a jednoho žáka s narušenou komunikační schopností. 

 

Já: Jakým jazykem se žáky komunikujete (ČJ, ČZJ, kombinovaným)? 

B1: Já se snažím i pro ty děti, které mají narušenou komunikační schopnost, tak Českým 

jazykem. Následně znakovým jazykem. Někdy se může stát, že jsme nuceni souběžně, takže 

to musíme skombinovat, ale vesměs mluvím normálně a pak to odznakuji. Nebo to naopak 

nejdříve odznakuji a pak to řeknu českým jazykem. 

 

Já: Jaké technické vybavení jste měla k dispozici (PC, webkamera, internet)? 

Zajišťovala ho škola nebo bylo Vaše, soukromé? 

B1: Na distanční výuku jsem měla notebook. Notebook jsem měla zapůjčený ze školy. 

Já: Měla jste možnost realizovat online výuku ze školy, nebo jste musela vyučovat 

z domova? Pokud jste musela vyučovat z domova, měla jste pro to vhodné podmínky?   

B1: Mohli jsme si vybrat. Já jsem chodila do školy, i jsem vyučovala doma. Když jsem 

si připravovala materiály, tak jsem byla ve škole a učila jsem třeba i ze školy, ale větší část 

týdne jsem vyučovala z domu. Doma jsem měla samostatnou místnost. Mám sice děti, ale ty 

mají také svůj pokoj, tak to tak nějak respektovaly, že zrovna pracuji, tak tam nechodily. 

Měli jsme i nařízeno z práce se nijak moc neshlukovat, tak bylo třeba to respektovat. 



VII 

 

Většinou jsem tedy v pondělí chodila do práce, kde jsem si nachystala i všechny materiály 

a úterý – pátek jsem vyučovala z domova. V pátek jsem také ještě znova jezdila do práce. 

 

Já: Jak byli po technické stránce vybaveni vaši žáci? Měla škola možnost zapůjčit 

potřebným dětem nějaké technické vybavení? 

B1: Všichni mají celkem multifunkční mobily a počítače. Pokud počítač neměli, škola 

jim ho zapůjčila. Všichni měli i připojení k internetu. Občas měl někdo selhání spojení, ale 

většinou rodiče dopředu věděli, že se bude něco dít a žáka omluvili.  

 

Já: Jaké bylo pracovní prostředí vašich žáků (měli každý svou vyčleněnou místnost, 

pracovní stůl, klid na práci)? 

B1: U mě konkrétně u dětí, co jsem třídní, v desáté třídě, tak opravdu bydlí v nějaké 

místnosti, nebo možná mají dvě místnosti, takže tam bylo opravdu rušno. Ale jinak ostatní 

žáci mají své místečko, svůj stůl, takové to svoje zázemí.  

V jiných třídách jsou také děti, kdy jsou situace v rodinách, kdy bydlí opravdu velký 

počet lidí v malé místnosti. Ale i přes to se napojovali. Bylo tam rušno. Občas se stalo, že 

vypli zvuk a my jsme mluvili znakovým jazykem, aby to nerušilo. 

Já: V jakém online prostředí konkrétně online výuka probíhala (MS Teams, Google 

Meet, Skype atd.)? Měla jste možnost zaškolení při práci s danou aplikací? Kdo toto 

školení zajišťoval? 

B1: My jsme to měli přes Google Meet a s jednou dívkou, která neměla počítač, pouze 

telefon, tak ta požívala WhatsApp. Komunikace s ní fungovala přes maily, ale když jsem 

s ní měla video hodinu, tak fungovala přes WhatsApp.  

Jeden kolega nám vysvětloval, co a jak s Google meet, ale já jsem ho používala už před 

tím, tak už jsem nic vysvětlovat nepotřebovala. Ale probíhala nám tady školení, co všechno 

se s programem dá dělat. 



VIII 

 

Já: Zkuste popsat, jak probíhala samotná distanční výuka (jak často byla 

realizována, jestli byli přítomni všichni žáci najednou, nebo byli vyučováni jednotlivě, 

po skupinkách, jestli byly zadávány i domácí úkoly, jak byli žáci za práci hodnoceni 

aj.).  

B2: Měli jsme nastavený rozvrh, ten nám zůstal tak, jak byl ve škole. Jen odpolední 

vyučování, kdy mají žáci převážně výtvarné a tělesné výchovy, tak ty se zrušily. Mě zůstal 

rozvrh prvních pět vyučovacích hodin tak, jak byli žáci zvyklí. Podle toho věděli, kdo se 

s nimi spojí a jak mají plnit úkoly. Když jsem věděla, že mám dnes například s nimi fyziku, 

tak jsem jim většinou ráno poslala instrukce, jestli se sejdeme, v kolik hodin, nebo jestli to 

bude jen formou vypracování nějakého pracovního listu a samostatné práce s tím, že jsem 

jim také musela napsat, do kdy to mají poslat a oni mi na to odpovídali.  

Protože mám ve třídě i neslyšící, na které jsem musela opravdu jen znakovat, tak jsem 

měla žáky rozdělené do skupinek, třeba po třech. Každou skupinku jsem pak měla třeba 20 

minut. Byly hodiny, kdy jsem něco vysvětlovala a pak hodiny, kdy pracovali se sešitem, 

nebo si vyhledávali nějaké informace. Pro ověření znalostí jsem se nimi spojovala i s každým 

zvlášť, aby si nemohli napovídat a udělali jsme spolu třeba jeden pracovní list. Tak, abych 

věděla, na co odpovídá, nebo neodpovídá, jestli tomu rozumí. Občas se mi ozývali sami, že 

něčemu nerozumí a potřebují něco dovysvětlit, tak to jsem s nimi pak měla také individuální 

hodinu.  

Známkami jsem nehodnotila. Spíše jsem jim jen řekla, co je dobře, co je špatně. Spíše 

jsem si odškrtávala, jestli je splněno a jestli to správně pochopili.  

V téhle distančce, když to porovnám s tím předešlým (jaro 2020), tak už se pracovalo 

opravdu velmi dobře. Děti už byly hodně zvyklé, už věděly, že ta situace tady je a co mají 

dělat. Vůbec nebyl problém, připojovaly se na online výuky, a když nemohly, tak napsaly, 

že jdou třeba k doktorovi. Už se mi s nimi pracovalo velmi dobře.     
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Já: Jaké jsou možnosti komunikace pedagogů a jejich žáků se SP během 

distančního vzdělávání (telefon, video, chat, nebo jiné)? 

B1: Hodně jsme používali chat, video hovory. U neslyšících žáků je pro mě na dálku 

velmi obtížná kontrola toho, co si zapisují. Teprve na tom zápise ve třídě kolikrát poznám, 

jestli to pochopili. Když se jich takhle na dálku zeptám, tak mi vždy pokynou „ano, já vím“. 

Chyby v sešitě nebo v pracovním listě se takhle na dálku strašně špatně kontrolovaly. To 

jsme pak museli dělat vše zpětně až když jsme se vrátili do školy. To mi opravdu chybělo. 

Ve škole vždy jen nakoukneme do sešitu, takto to nešlo. Ale jinak bych řekla, že 

vysvětlování a komunikace probíhala dobře. 

 

Já: Byla pro vás příprava na online výuku snazší nebo náročnější, než příprava na 

běžnou výuku? V čem konkrétně? 

B1: Rozdíl byl určitě v načasování. Možná jsem byla i nervóznější. Jak jsem je měla 

rozdělené do skupinek, musela jsem si to všechno načasovat tak, aby to nakonec sedělo do 

rozvrhu, a to bylo velmi náročné. Obecně časová náročnost byla větší, než když jsem ve 

škole při prezenční výuce. Já si v té výuce můžu hned zkontrolovat, co pochopili, opravit 

zápis. Na to vše reaguji hned, takhle se to dělá postupně. Byly dny, kdy jsem byla nucená 

opravdu jen rozdat úkoly a nebýt na online výuce, abych si mohla vše zkontrolovat a zapsat.  

 

Já: Lze podle Vašeho názoru vyučovat online formou delší dobu? Třeba celý školní 

rok? 

B1: Určitě ne. Já to vnímám, že naši žáci, co mají sluchové postižení opravdu potřebují 

sociální kontakt. Škola je pro ně často i jediný institut, kde se stýkají se slyšícími lidmi. 

Konkrétně ta moje neslyšící žákyně, když opustí školu, tak už se vůbec nekontaktuje se 

slyšící společností. Nemá s kým mluvit, protože by jí doma nerozuměli. Takže já tady tu 

výuku třeba na rok u neslyšících by to byl určitě velký útlum v sociálních dovednostech. 

Z pohledu třídní učitelky si nemůžu představit, že by se rok takto vyučovalo. Podle mě by 

to bylo sociálně úplně špatně.  

 



X 

 

Já: Jak vnímáte spolupráci se žáky během distanční výuky (zúčastňovali se všichni 

bez problémů, během výuky aktivně pracovali, plnili zadané úkoly)? Zkuste celkově 

spolupráci s žáky ohodnotit na škále 1-5. 

B1: Na mou třídu (10.), řekla bych že jedničku, oni jsou fakt skvělí. A celkově na druhém 

stupni bych dala dvojku. Je to ale úplně jiné, než co jsme zažili před rokem, to bych hodnotila 

úplně jinak. Teď to beru velice pozitivně. Spolupráci hodnotím tak, že to pochopili, že to 

musí takto zvládnout.  

Já: Jak hodnotíte spolupráci s rodiči žáků (pomáhali svým dětem při online výuce, 

nevhodně zasahovaly do výuky)? Zkuste celkově spolupráci s rodiči ohodnotit na škále 

1-5. 

B1: Byla jsem naprosto spokojená, s rodiči jsem se nemusela vůbec kontaktovat. Na 

prvním stupni to  měly učitelky složitější, tam bylo potřeba, aby ti rodiče byli přítomni. Já 

jsem naopak chtěla, aby byly děti jen se mnou. Snažila jsem se rodiče nezatěžovat. Nicméně 

pár výjimek, kdy jsem musela volat rodičům jednoho žáka, že není často na online výuce, 

bylo. Rodiče pak fungovali, byli nápomocni, rodičům bych dala určitě jedničku.  

Já: Vnímáte nějaká pozitiva, která přinesla distanční výuka u žáků se sluchovým 

postižením? 

B1: Přemýšlím, přemýšlím… Pozitivní bylo určitě to, že všichni vyučující chválili žáky 

mé třídy, že všichni spolupracovali. To je určitě také důležité. Že žáci zachovali slušnost a 

respekt i na distanční výuce.  

 

Já: V čem naopak spatřujete negativa při distančním vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením? 

B1: Žáci se vrátili pasivní, všichni přibrali nějaká kila. Roční distančka by v tomto 

ohledu byla určitě hodně negativní. 

 

Já: Máte nějaké další postřehy k distanční výuce? 

B1: Teď mě nic nenapadá. Kdybych ještě na něco přišla, tak bych vám zavolala. 


