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ANOTACE 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na osoby se zrakovým postižením a rozvojem 

jejich kompenzačních smyslů, zde především sluchu. V rámci rozvoje sluchového 

vnímání je práce zaměřena na konkrétní postupy a charakter rozvoje ve vybraných 

speciálně pedagogických zařízeních. Bakalářská práce obsahuje i přehled 

kompenzačních pomůcek pro jedince se zrakovým postižením podle Lilly Nielsen.  

V neposlední řadě se bakalářská práce zabývá zrakovým postižením z hlediska 

psychosociálního a zpracovává pohled na sluchové vnímání v rámci metody bazální 

stimulace. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Zrakové postižení, sluchové vnímání, sluchová orientace, rozvoj kompenzačních 

smyslů u zrakově postižených, bazální stimulace, kompenzační pomůcky.
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ANNOTATION 

 

The bachelor work is focused on people with visual disability and their 

compensational senses development, mainly the hearing sense. In case of hearing 

sensational´s development, the work describe particular procedures and the character of 

development in certain institution of special education. The bachelor work contains 

summary of compensational equipment for people with visual disability according to 

Lilli Nielsen. 

Finally, the work is consider visual disability as a psychological issue and compile the 

method of basal stimulation and the hearing disability.  

 

KEY WORDS 

 

Visual disability, hearing sensation, hearing orientation, compensational senses  

development regard to people with visual disability, basal stimulation, compensational 

equipment.  
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ÚVOD 

Jako téma pro moji bakalářskou práci jsem si vybrala sluchové vnímání osob se 

zrakovým postižením.  

Každý z nás se snaží prožít svůj život plnohodnotně, a snaží se jej naplnit vším, 

co jej učiní skutečně kvalitním, spokojeným a především šťastným. Ne jinak je tomu u 

lidí se zrakovým postižením. 

 „Závaţné zrakové postiţení vytváří situaci senzorické, respektive informační deprivace. 

Jedinec se zrakovým postiţním nemůţe snadno a přesně vnímat všechny vizuální 

informace, respektive pro něho tato dimenze vnějšího světa vůbec neexistuje.“ 

(Vágnerová, 2004, str. 195). Domnívám se, že je velmi důležité zprostředkovat 

jedincům se zrakovým postižením informace o světě kolem nich. Lze využít v jejich 

případě kompenzačních smyslů, a to zbytky zraku, sluchu, hmatu, čichu, chuti, a díky 

těmto smyslům jim můžeme tuto informaci o světě zprostředkovat. Je proto zapotřebí 

tyto smysly u zrakově postižených a nejenom u zrakově postižených jedinců plně 

rozvíjet a dopomáhat tak svým speciálně pedagogickým působením ke kvalitní a 

plnohodnotné kompenzaci těchto smyslů. Rozhodla jsem se proto věnovat tomuto 

tématu, a získat informace teoretické o sluchovém vnímání, tak i po praktické části 

zmapovat situaci v několika speciálně pedagogických zařízeních – jakým způsobem zde 

pracují s rozvojem kompenzačních smyslů, tedy převážně sluchu. 

Bakalářská práce je celkově rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá 

jedincem se zrakovým postižením, vývojem osobnosti, zrakovým handicapem jako 

psychosociálním problémem, významem doby vzniku zrakové vady a její etiologií. 

Druhá kapitola pojednává o vývoji zrakově postiženého jedince a rozvojem 

kompenzačních smyslů – zraku, hmatu, čichu a chuti. Kapitola třetí představuje 

sluchové vnímání, orientaci u zrakově postižených, učení v raném věku a ilustrativně 

představuje kompenzační pomůcky pro zrakově postižené v rámci rozvoje sluchového 

vnímání podle Lilly Nielsen. V kapitole čtvrté, bude popsán rozvoj sluchového vnímání 

ve vybraných speciálně pedagogických zařízeních. Na principu bazální stimulace bude 

kapitola pátá obsahovat rozvoj sluchového vnímání v rámci auditivních a optických 

podnětů. 
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1 JEDINEC SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

1.1 VLIV POSTIŽENÍ NA VÝVOJ A FORMOVÁNÍ OSOBNOSTI 

POSTIŽENÉHO JEDINCE  

Osobnost člověka je výsledkem vývoje, který se formuje po celý jeho život 

Hadj-Moussová, Štěch, Vágneová (1992). Osobnost a její vývoj je ovlivněn několika 

faktory a sice: faktorem biologickým (psychické projevy, jež jsou činností nervové 

soustavy, genetická výbava, a v neposlední řadě také vzhled). Dalším faktorem, je 

faktor sociální, kdy přichází na řadu komunikace, působení v rámci sociálních interakcí, 

interpersonální a intrapersonální vztahy. Pokud se zaměříme na rodinu, je zde 

samozřejmě důležité vědomé předávání informací o světě, podnětová stimulace, ale i 

vztah, jaký mají oba rodiče k dítěti. Takové množství kvalitních podnětů, které na dítě 

působí ze strany rodičů a nejen jich, má velký význam. Nezbytným faktorem pro vývoj 

osobnosti je i samotné sebeuvědomění, formování sebehodnocení, reakce na své okolí, 

ale i reakce ostatních. Prožívání a uvědomění si sebe sama může mít jak pozitivní, tak i 

bohužel negativní dopad na další vývoj osobnosti dítěte.  

Zmíněné faktory nepůsobí jednotlivě, ale samozřejmě v rámci vzájemného 

prolínání. Pokud jsou postižené smysly, aktivita, sebehodnocení a sebeprožívání dítěte 

je zcela odlišná. 

Matějček (2001) uvádí, že problémem dítěte s postižením je trvalé 

přizpůsobování se zvláštní životní situaci, což může být pro jeho sociální okolí mnohdy 

náročné, nepříjemné, zatěžující. Vývoji osobnosti hrozí dvojí nebezpečí, a to jednak 

nedostatek podnětů nebo jejich příliš nerovnoměrný, disharmonický přísun a také 

nevhodné výchovné vedení, k němuž je na straně citově angažovaných primárních 

vychovatelů větší příležitost. V každém vývojovém období si dítě osvojuje nové 

poznatky a zkušenosti, také nové pracovní techniky, způsoby myšlení a nazírání, které 

se vždy budují na základě dříve získaných poznatků. Proto není lhostejné, zda se 

některé vývojové období přeskočí, zanedbá nebo stimulačně nevyužije. 

 „Minulost není nehybná, jako něco, co se stalo a nemůţe se změnit. Svou minulost 

člověk proţívá vţdy znovu z hlediska přítomnosti, některé události ztrácejí na významu, 

jiné původně zdánlivě nedůleţité, se mohou ukazovat jako klíčové pro další vývoj. 

Přítomnost představuje určitý průsečík mezi minulostí a budoucností, člověk zde jedná, 
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proţívá, je aktivní, realizuje své představy nebo se mu to nedaří. Zvláště pro 

postiţeného je přítomnost mimořádně důleţitá, protoţe vlastní aktivitou můţe posílit své 

sebevědomí realizací sebe sama. Budoucnost je dimenze, kterou nebere vţdy v úvahu při 

analýze osobnosti. Přesto uvaţování o sobě samém, o ţivotním cíli, aspiraci a 

koneckonců i současná aktivita, jsou nedílnou součástí duševního ţivota člověka. 

Vztahování se do budoucnosti dává ţivotu smysl.  Toto je velmi důleţité při uvaţování o 

vlivu postiţení na osobnost člověka, protoţe postiţení ve významné míře limituje 

budoucnost člověka ať uţ v moţných realizacích, aspiracích, někdy i zhoršováním stavu 

či ohroţením ţivota.“ (Hadj-Moussová, Štěch, Vágnerová, 1992, str. 33) 

 

1.2 VÝVOJ OSOBNOSTI ZRAKOVĚ POSTIŽENÉHO 

„Vliv na utváření osobnosti jedince má bezpochyby i zdravotní postiţení. Záleţí na 

mnoha okolnostech, například i na tom, zda je jedinec postiţený od narození či od 

časného dětství, nebo zda postiţení vzniklo v průběhu ţivota.“ (Votava, 2005, str. 63) 

„Zraková vada, podobně jako jiná postiţení, ovlivňuje celou osobnost dítěte a jeho 

psychický vývoj. Její primární postiţení, tj. zrakový handicap a změny sekundárního 

charakteru, které z něho vyplývají. Sekundárně jsou postiţeny ty funkce, jejichţ 

přiměřený vývoj je závislý na dobré úrovni zrakového vnímání a na dostatečném 

přívodu zrakových informací. Chybění nebo nedostatek zrakových podnětů, je příčinou 

senzorické deprivace. V tomto případě velmi závaţné, protoţe zrakové vnímání je 

jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací o okolním světě. Významnost zrakové 

stimulace lze posuzovat z kvantitativního i kvalitativního hlediska.“ (Vágnerová, 1995, 

str. 11) 

Jak uvádí Vágnerová (1995), v některých vývojových fázích může dojít 

k markantnějším odchylkám, které primárně souvisí s typem defektu. V neposlední řadě 

zde také působí faktory sociální, na které dítě samozřejmě také reaguje, a ne vždy je tato 

reakce pozitivní. Vývoj osobnosti prochází u zrakově postiženého jinými vývojovými 

fázemi a má svoje specifické znaky, než jak je tomu u zdravého dítěte. 
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 „Platí zde tyto základní předpoklady“ (Vágnerová, 1995, str. 43) 

1) Kaţdá osobnost se vyvíjí pod vlivem prostředí. 

2) Následkem zrakového defektu působí toto prostředí jinak neţ za normálních 

okolností. 

3) Zrakově postiţený jedinec reaguje na své okolí a v jeho chování se odráţí nejen 

jeho zraková vada, ale i výchovné postoje rodiny a další sociální vlivy. 

 

„Hlavně mi vadí, ţe si někteří lidé myslí, ţe se mnou musí jednat úplně jinak. Ţe jsem 

něco míň, ţe nejsem schopný pochopit situace běţného ţivota.“ (Chlapec, 15 let, 

vrozeně nevidomý, Chvátalová, 2001, str. 32)  

 

1
Opožďování nevidomého dítěte ve vývoji se podle některých autorů nejvíce projevuje 

mezi 1. a 3. rokem, případně 4. rokem věku. Příčinami jsou rozpory mezi životními 

požadavky, které se na dítě kladou a jeho vnitřními změněnými možnostmi. V této době 

vznikají u něho dovednosti jak nahrazovat nedostatek zraku. Je to věk, kterému je nutno 

věnovat mimořádnou pozornost z hlediska postupného vyrovnávání jednotlivých, 

opožděně se rozvíjejících dovedností. 

V průběhu prvních tří let života dítěte, se utváří vlastní identita osobnosti. Pokud 

o této identitě dítě nemá pochybnosti, je schopné zvládat různě těžké životní situace a to 

nejen aktivní formou, ale i formou pasivní. Vytváření vlastní identity nejenom u 

zrakově postižených dětí, ale i u těžce postižených, je obyčejně omezováno jak na 

úrovni vlastní aktivity, tak menším rozsahem prostředí, se kterým se setkává, obvykle 

nepřekročí rámec vlastní rodiny. Aktivní separaci brání omezení dítěte, které je dané 

konkrétním defektem, nedostatkem zkušeností, obtíže ve zrakové orientaci i méně 

adekvátní reakce a postoje rodičů. Zde poté dochází k mnohem větší závislosti na 

rodičích, než je tomu u zdravých dětí. V tuto chvíli se objevují negativní projevy 

separační úzkosti, kterých si můžeme všimnout u hospitalizovaných dětí, což v rámci 

postižení bývá často. Tato silná závislost a vazba na rodičích, která je u postižených dětí 

                                                           
1
 Dostupné: http://smykal.ecn.cz/ 
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zcela běžným jevem, může velmi zásadním způsobem ovlivnit další vývoj identity 

dítěte, ale může také ovlivnit chod celé rodiny a zasahovat tak do běžného života 

negativní formou – negativní formou zde myslíme samostatné rozhodování a obecně 

samostatnost postiženého dítěte. (Langmeier, Matějček, 1974) 

Narození těžce postiženého dítěte bývá zásahem do celé struktury i funkce 

rodiny, který ji může velmi zásadně změnit či ovlivnit. To se týká především zejména 

osobnosti matky. Aby mohla matka adekvátně reagovat na vývojové potřeby svého 

dítěte, musí být sama citově saturována a to nebývá v takových rodinách vždy 

pravidlem. Velmi těžko může citově podporovat emancipaci dítěte, když je to jediný 

jistý vztah, který jí zbyl. Matka tedy nemůže zcela vyrovnaně projevovat empatii pro 

své dítě a pomáhat mu, aby se orientovalo ve svých citech, prožitcích a postojích, není-

li sama zcela vyrovnaná. (Říčan, 1991) 

 

1.3 ZRAKOVÝ HANDICAP JAKO PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLÉM 

„Kaţdé postiţení působí na jedince specifickým způsobem, který vyplývá z typu 

postiţení, jeho závaţnosti, i doby, ve které vzniklo. Kromě těchto specifických vlivů je 

ale důleţité, jak kaţdý postiţený své postiţení proţívá a jak toto proţívání působí na něj, 

jaké způsoby řešení své situace nachází a jak tyto způsoby řešení ovlivňují jeho 

osobnost.“ (Hadj-Moussová, Štěch, Vágnerová, 1992, str. 34) 

 „Postoje společnosti k postiţeným jsou ovlivněné nedostatečnou informovaností. Mívají 

charakter určitého stereotypu, ve kterém je zřejmá tendence ke generalizaci. Určité 

postojové stereotypy se vytvářejí i u zrakově postiţených, existují jako rigidní očekávání 

ve vztahu ke zdravým. Postiţený jedince vnímá postoje zdravých ve svém okolí mnohdy 

citlivěji, neţ kdyby byl ve stejné situaci, tj. za normálních okolností.“ (Vágnerová, 1995, 

str. 7) 

„Existence postiţených mezi zdravými je oběma stranami akceptována různým 

způsobem, v závislosti na vlastních zkušenostech, i zmíněné, obecně platné tradice. 

Zdraví a nemocní se ovšem ve všech názorech a postojích neshodují, nemají ani zcela 

totoţná očekávání.“ (Vágnerová, 1995, str. 9) 
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1.4 ETIOLOGIE ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ Z PSYCHOLOGICKÉHO 

HLEDISKA 

„Etiologie určuje rozsah handicapu, tj. zda jde o kombinované postiţení nebo 

izolovanou zrakovou vadu. Spoluurčuje také psychosociální význam onemocnění, tj. 

postoje rodičů i veřejnosti.“ (Vágnerová, 1995, str. 37)  

Sami postižení rodiče postižených dětí, jsou mnohdy často posuzováni a 

odsuzováni společností jako méněcenní, pokud dopustí, aby jejich dítě trpělo stejně jako 

oni. Tito lidé si však neuvědomují, že postižený jedinec často nebere svoje postižení, ať 

už zrakové nebo jiné, jako omezení v životě… (Vágnerová, 1995) 

„Problémy přináší i zjištění vady vázané na pohlaví, kdy bývá v naprosté většině 

postiţeným dítětem chlapec a matka je zdravou přenašečkou onemocnění. Označení 

matky jako přenašečky defektního genu, tj. viníka můţe vést k jejímu sociálně 

psychologickému poškození. Pro rodinu se tato ţena snadno stává terčem jejich 

negativních emocí, adaptace na zátěţovou situaci můţe probíhat na její úkor, stane se 

obětním beránkem. Tendence k takovému řešení je obecně značná, protoţe vychází, byť 

mnohdy neuvědoměle a iracionálně z tradičního, historicky zafixovaného pojetí, kdy 

bývala matka defektního plodu obviňována z obcování se zvířetem nebo ďáblem a podle 

toho s ní bylo nakládáno.“ (Vágnerová, 1995, str. 40) 

„Rozhodnutí o narození dítěte, i kdyţ je spojeno s rizikem postiţení, je vţdy plně 

ponecháno na rodičích. V této situaci hraje významnou roli charakter a závaţnost 

předpokládaného onemocnění, jakou s ním mají rodiče zkušenost a jak hrozivá je pro ně 

představa ţivota s takovým defektem. Postoj k postiţení bývá odlišný u zdravých rodičů 

a u lidí, kteří takovým nemocněním sami trpí. U mnoha postiţených rodičovských párů 

není riziko opakování defektu tak hrozivou představou. Lze předpokládat, ţe v těchto 

případech hraje velkou roli potřeba seberealizace, konkrétně vyjádřená potřebou 

generativity, která se sice nemusí uspokojovat jen v plození a péčí i dítě, ale tato 

varianta bývá obyčejně nejdostupnější. Jestliţe není dostupný jiný způsob seberealizace 

a naplnění vlastní sociální hodnoty, bývá potřeba rodičovství tak velká, ţe zde míra 

rizika téměř nehraje roli.“ (Vágnerová, 1995, str. 40-41)  

 



13 

 

1.5 VÝZNAM DOBY VZNIKU ZRAKOVÉ VADY 

Vágnerová (1995) uvádí, že vrozené či získané postižení s sebou nese 

subjektivně traumatizující zážitek. Získané postižení bývá dítětem chápáno jako 

výraznou změnou k horší situaci – úpadek životní úrovně. Jedinec si je vědom ztráty 

určitých schopností a kompetencí, a jestliže je schopen uvažovat v rámci času a 

budoucnosti, uvědomuje si, že jde bohužel o postižení trvalé. Tato možnost je v rámci 

subjektivity o něco lepší, než jak je tomu u postižení vrozeného. Zde se o konkrétní 

ztrátu nejedná. V rámci budoucnosti si dítě samozřejmě přeje být zdravé, ale v tomto 

případě jde o působení sociálních faktorů a vlivu společnosti či přejímání přání a názorů 

rodiny a blízkých. V rámci psychiky má však vrozené postižení velká úskalí a to 

například opoždění vývoje, dále dítěti chybí jisté zkušenosti, celková integrace a učení 

se může/musí být díky postižení přizpůsobeno danému defektu. Co se týče raného 

vývoje, i zde má negativní vliv vrozené postižení, jelikož jedince omezuje 

v uspokojování základních lidských potřeb. Tento vývoj probíhá za ztížených podmínek 

a téměř vždy dítě získává rozdílné zkušenosti, než jeho zdraví vrstevníci.  

Co se týče rodičovských postojů, zcela odlišný význam mají onemocnění, která 

se projevují, rozvíjejí nebo vznikají později. V tomto případě si rodiče vytvořili k dítěti 

„normální rodičovský vztah“ a dítě nějakou dobu akceptovali jako dítě zdravé, bez 

postižení. Později, v rámci objevení defektu, změn zevnějšku a projevu postižení či 

nemoci, se i přesto představa rodičů o dítěti blíží více k normě, než kdyby dítě zdravé 

nikdy nebylo.  Z psychologického hlediska je jedinec, který alespoň po určitou dobu 

dokázal svou normalitu, akceptován lépe než dítě s vrozeným handicapem. Získané 

postižení je i v rámci sebepojetí rodičů mnohem přijatelnější, protože i na jejich 

psychiku toto zjištění nepůsobí jako úplné znehodnocení jejich rodičovského statutu. 

„Určité, mnohdy i relativně krátké období, po které je dítě povaţováno za zdravé stačí 

k zafixování pocitu rodičovské normality. Pozdější projev jakékoliv odchylky (vzniklé 

následkem nemoci či úrazu) je akceptován primárně jako neštěstí, které postihlo pouze 

toto dítě a nemá trvalejší nebo obecnější platnost a podle toho je také zpracováno.“ 

(Vágnerová, 1995, str. 42) 

 

 



14 

 

2 VÝVOJ DÍTĚTE SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

„Základem poznání je vnímání smysly. Dítě se má učit od nejútlejšího věku správně 

vidět, správně slyšet a správně vnímat hmatem. Platí to bez výjimky pro všechny děti, 

zejména však pro zrakově postiţené.“ (Keblová, 1999, str. 28) 

2
Pokud se jedná o dítě, které je zcela nevidomé, nerodí se s žádnými zvláštními 

dispozicemi pro výjimečný sluch nebo hmat. Příroda sama od sebe nenahrazuje 

handicap slepoty. Zvýšená citlivost obou smyslů se rozvíjí v tzv. kompenzačním 

procesu, tj. ve vlastní činnosti dítěte při nahrazování nedostatku vidění. Již od 

nejútlejšího věku je dítě odkázáno na to, co kolem sebe slyší. Učí se tedy všechny 

zvukové projevy světa hodnotit poněkud jinak než vidomé dítě. Spadne-li nevidomému 

dítěti hračka na zem a kutálí se, zbystří okamžitě sluchovou pozornost a sleduje podle 

zvuku její pohyb. Jelikož dítě nevidí do tváře a do očí jiným, soustřeďuje se na intonaci 

a rytmus řeči. Podobné pochody zdokonalují kvalitativní složky vnímání sluchem. 

Nevidomé dítě, i když neslyší lépe, přece jenom slyší jinak. Pro něho jsou všechny 

zvuky důležitými signály okolního světa.  

 

2.1 ROZVOJ HMATU 

„Osoby s těţkým zdravotním postiţením poznávají okolní svět především pomocí hmatu. 

Hmatové vjemy poskytují v porovnání s plně funkčním zrakovým vnímáním menší 

mnoţství informací o bezprostředním okolí lidského těla, jsou však přesnější neţ 

informace získané sluchem.“ (Keblová, 1999, Str. 4) 

Jak uvádí Keblová (1999), při orientaci v prostoru zrakově postižené dítě vnímá 

především hmatem nebo zrakem (pokud má dítě například k dispozici zbytky zraku). Při 

úplné ztrátě zraku dochází ke kompenzaci vjemy sluchovými.  

Hmatem jedinec získává představu o konkrétních věcech, například různých 

předmětech. Je to představa nejenom o tvaru, ale i o velikosti a teplotě. Na druhou 

stranu také dostává i celkový obraz o prostoru kolem něho – tedy prostor v rámci 

rozpažení rukou. „Hmat je výsledkem spolupráce koţního a pohybového analyzátoru při 

                                                           
2
 Dostupné: http://smykal.ecn.cz/ 
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současné spolupráci receptorů, uloţených v kůţi i ve svalech a šlachách. Hmatáním 

osoba poznává nejen kvalitu povrchu předmětu, ale navíc s tímto předmětem 

manipuluje. Výsledkem je schopnost definovat různé kvality předmětů. Koţní čití není 

na jednotlivých částech povrchu těla stejné. Největší hustota receptorů je na bříškové 

straně posledních článků prstů, a proto jimi nejlépe vnímáme hmatové podněty.“ 

(Keblová, 1999, Str. 5) 

V rámci hmatového vnímání existují tři formy takového vnímání. Podle Keblové 

(1999), to jsou: aktivní a pasivní forma hmatového vnímání a nakonec instrumentální 

hmatové vnímání. Při formě aktivního hmatového vnímání dochází zcela logicky k 

ohmatání předmětu, přičemž se o něm vytváří komplexní představa. U pasivní formy 

nedochází ke komplexní představě o předmětu, ale pouze o položení ruky na daný 

předmět. Instrumentální hmatové vnímání vzniká na bázi zprostředkované představy, 

kdy má zrakově postižený k dispozici kompenzační pomůcku, jako může být například 

bílá hůl, kdy si jedinec prostředí či předmět ohmatá bílou holí.  

V rámci rozvoje hmatového vnímání uvádím některé z her: 

 Určování vlastností materiálu (měkký x tvrdý; těţký x lehký; teplý x studený) 

 Kouzelná krabička (dítě hledá stejný předmět; špičatý předmět; kulatý aj.) 

 Hra na Popelku (třídění) 

 Hmatová krabice (určování předmětů denní potřeby) 

 Praskání bublinek na fólii 

 Přesypávání písku 

 Identické dvojice předmětů 

 Postavení stejně vysokých věţí z kostek 

- Ploska nohy 

 Rozpoznávání různých materiálů 

 Uchopení předmětu nohama 

 Cit v nohou (studené x teplé) 

 Hledání drsné plochy mezi hladkými 

 Chůze po stopě (děti jdou po připravené trase) 

 Válení míčku před sebou jednou nohou 

 Zvedání předmětů jednou nohou, oběma nohama 
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„Komplexní schopnost orientace ve vnějším prostředí se vyvíjí postupně. Osoba se 

zrakovým postiţením v raném věku získává větší zkušenosti, neţ člověk, u něhoţ 

k poškození či ztrátě zraku došlo později. Přestoţe dítě s těţkým zrakovým postiţením 

poznává předměty převáţně hmatem, pouţívá se pro tento způsob vnímání zcela běţně a 

přirozeně výrazu vidět, podívat se, prohlédnout si.“  (Keblová, 1999, str. 7) 

 

2.2 ROZVOJ ZRAKU 

Jako jeden z nejdůležitějších smyslů, je považován právě zrak. Prostřednictvím 

zraku děti poznávají svět a okolní prostředí, ve kterém žijí, pohybují se, mají přímý 

zrakový stimul a probíhá na této úrovni i celková aktivace. Jestliže je vizuální práce 

opomenuta, podotýká Vítková (1999) a důraz se klade na podporu taktilního a 

akustického vnímání, taktilně-akustický kanál se stane dominantním a dítě si později 

nebude moci osvojit vizuální schémata. Včasný vizuální trénink je proto nesmírně 

důležitý. 

 „Cílem všech zrakových cvičení je nejen rozvíjet postiţené funkce zraku – i za pomoci 

různých optických pomůcek, ale téţ nácvik zrakové hygieny. Při výcviku zbytku zraku 

dítěte se zachovalým světlocitem se pouţívají různé prosvětlené pomůcky, vyvolávající 

zrakový reflex, důleţitý pro orientaci dítěte v prostředí. Kromě prosvětlených pomůcek 

(například kapesní svítidlo) lze vyuţít i pomůcek s malou intenzitou svítících částí, jako 

jsou šablony s vyřezávanými otvory různých tvarů, figurky, apod. světelné pomůcky by 

měly mít charakter hraček, s jejichţ pomocí dítě procvičuje vnímání světla formou hry.“ 

(Keblová, 1996, str. 28) „Výcvik dítěte s vyšší schopností zrakového vnímání by se měl 

pedagog zaměřit na rozvíjení zrakové rozlišovací schopnosti, cvičení rychlosti 

zrakového vnímání, zrakové lokalizace a pozorování obrázků, zejména v kombinaci 

předmět-model-obrázek. Současně dítě cvičíme v poznávání barev, popřípadě jejich 

jasu a sytosti. Zrakové schopnosti dítěte se rozvíjejí manipulací s předměty, jako jsou 

barevné kostky, kolečka, čtverečky. U dětí šilhavých a tupozrakých se výcvik rozšiřuje o 

další techniky, například vypichování bodů nakreslených na lince a překreslování 

jednoduchých obrázků.   
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Důleţitou součástí výcviku zrakových funkcí postiţených dětí jsou cvičení zrakové 

pozornosti a zrakové paměti, která lze vyuţít i při výchově zdravých dětí.“ (Keblová, 

1999, str. 28)  

„Poněkud náročnější, avšak důleţitý je výcvik zrakové představivosti, jehoţ metodickou 

řadu tvoří doplňování chybějících detailů na obrázku, doplňování druhotných znaků na 

obrázku, sestavování děje a dokreslování obrázků. Nesmíme však zapomenout, ţe kaţdá 

zraková vada však vyţaduje jinou techniku výcviku.“ (Keblová, 1999, str. 29) 

Zrakově postižené děti, jak prokázala praxe, jsou stejné jako děti zdravé. Mají 

stejné základní fyzické, intelektuální a citové potřeby jako ostatní děti. Tyto děti, navíc 

mají speciální potřeby, vyplývající z jejich zrakového postižení, primárního defektu. 

Mnohé z nich se mohou stát v průběhu svého života plnohodnotnými členy společnosti. 

Velmi důležitým faktorem je poskytnutí a zprostředkování komplexní oftalmologická 

péče, speciálně pedagogické péče, vybrání vhodného vzdělávací programu a 

v neposlední řadě také vhodné působení rodiny a rodinného prostředí. (Keblová, 2001) 

Pro praktickou představu uvádím konkrétní hry na rozvoj zrakového vnímání: 

 Dokreslování obrázku 

 Vybarvování omezené plochy 

 Přiřazování barev (různé odstíny) 

 Kdo v kolektivu dětí chybí? 

 Co chybí ve třídě? Co se změnilo? 

 Vypichování obrázku (pomocí vykrajovátek na papír) 

 Práce podle předlohy magnetické tabulky 

 Vybarvování dle předlohy 

 Hledáme hračku 

 Třídění hraček podle barvy, velikosti, materiálu, tvaru 

 Kam patří geometrický tvar? 

 Záměna bot, oblečení, pomůcek 

 Práce se světelným panelem 

Je dobré mít na paměti, že každá zraková vada vyžaduje jinou výcvikovou metodu. 

Stejně tak je dobré respektovat individualitu a osobnost dítěte se zrakovým postižením. 
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2.3 ROZVOJ ČICHU A CHUTI 

Podle Jankovského (2001), čich a chuť dítě zaznamenává již v prenatálním 

období. V prvních měsících je čich a chuť hlavním komunikačním prostředkem mezi 

dítětem a matkou. Vůně, která se často mění, občasně mizí a zase se vrací, zaznamenaná 

čichem postiženého dítěte, nebývá často dobře identifikovatelná a nevyvolává pocit 

bezpečí, jak by měla. Je proto vhodné, používat u postižených dětí jednoznačné pachové 

vjemy. Ty pachové vjemy, které nebudou splývat s pachy běžného života.  

„Čich je stálým průvodcem zrakově postiţeného dítěte, který je informuje o jeho okolí. 

V některých situacích podává právě čich významné informace o prostředí a předmětech. 

Při rozvíjení čichu se dítě učí podněty rozpoznat, stanovit jejich původ, intenzitu, 

lokalizovat je. Děti se tedy podle chuti a čichu učí rozlišovat jednotlivá jídla, poznávat 

jejich vlastnosti (slaný-sladký, voňavý-páchnoucí).“ (Keblová, 1996, str. 32) 

„Dnes je již plně potvrzena správnost názoru, že nepoškozené smysly nejsou u zrakově 

postižených vrozeně lépe vyvinuty, ale že systematickou speciální výchovou je možné 

dosáhnout jejich zdokonalení.“ (Keblová, 1999, str. 32) 

Hry pro rozvoj čichu a chuti: 

 Mlsný jazýček (poznávání potravin, nápojů) 

 Jak co chutná (slané, sladké, kyselé) 

 Mlsná kočička (co a proč dítěti chutná a naopak nechutná) 

 Tekutiny 

 Kolik věcí poznáš po čichu? (ovoce, nápoje) 

 Čichová Kimova hra (dítě musí určit a popsat vůni, nebo nalézt dvojice stejných 

vůní) 

 Tajuplné sáčky 

 Co dítěti voní x páchne a proč? 

 Určování místa (pro jaké místo je vůně typická – kuchyň, zahrada apod. 
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3 SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ 

Jak uvádí Keblová (1999) sluch je důležitým pojítkem s okolním světem. Sluch 

nám poskytuje informace o věcech, osobách, prostoru a díky sluchovým vjemům si 

utváříme o těchto subjektech představu.  

Podle Jelínka, Zicháčka (2000), je člověk schopen rozlišovat zvuky v rozsahu 

16-20 000 Hz a celkově sluch poskytuje až 15% veškerých informací z okolního 

prostředí. 

Lidské ucho se skládá z těchto částí:  

vnější ucho - boltec, zvukovod - slouží k zachycení a vedení zvuku; 

střední ucho - bubínek, kladívko, kovadlinka a třmínek - je umístěno v dutině kosti 

spánkové, naplněno vzduchem, s vnějším prostředím (nosohltanem) je spojeno 

prostřednictvím Eustachovy trubice;  

vnitřního ucha – hlemýžď - uloženo v dutinách skalní kosti, skládá se ze tří 

polokruhovitých kanálků, z předsíně a hlemýždě. 

Senzorické buňky pro pohyby hlavy a udržování tělesné rovnováhy se nacházejí ve 

vestibulárním systému. 

 

Vnímání sluchu může být dle Keblové (1999) ovlivněno faktory vnitřními, jako 

jsou například časté záněty středního ucha, neprůchodnost zvukovodu a jiné další vady 

sluchu. Mezi další faktory, které ovlivňují vnímání sluchu, jsou faktory vnější. Zde 

můžeme jako příklad uvést hluk, šum, aj..  

 

3.1 ROZVOJ SLUCHOVÉ ORIENTACE 

Kudelová (1996) uvádí, že metodika rozvoje sluchového vnímání vychází 

především z lidské řeči a tím i potřeby přirozených sluchových podnětů.  

V některé odborné literatuře se uvádí mluvit na dítě již v prenatálním období, 

což většina nastávajících maminek dělá zcela přirozeně – vede je k tomu mateřský 

instinkt a především láska k nenarozenému dítěti, které i v tomto období chtějí 

zahrnovat láskou. V tomto období dítě nerozumí obsahu sdělení, ale hlavním principem 

je zde sluchové soustředění. Sluchové soustředění se objevuje v kojeneckém období 

zpozorněním na hlas, v dalším období je to sociální úsměv. 
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„Formou hry provádíme nácvik lokalizace zvuku, a to tak, ţe na dítě voláme z jedné či 

z druhé strany – vţdy vyčkáme na jeho reakci. Ozvučené hračky a rolničky jsou pro nás 

samozřejmě pomůckou. V současné době, přesycené „technickými“ zdroji zvuku, je 

důleţité nezapomínat, co znamená pro dítě maminčin zpěv. Vhodné je také vyuţít svou 

případnou znalost hry na hudební nástroj. Takové podněty obohatí dítě mnohem víc neţ 

poslech rádia či magnetofonu.“ (Kudelová, 1996, Str. 22) 

„Sluch jakoţto dálkový analyzátor má v procesu prostorové orientace a samostatného 

pohybu zrakově postiţených velmi důleţitou funkci.“ (Wiener, 1986, Str. 62)  

Jde hlavně o: 

- Rozeznávání jednotlivých zvuků. 

- Určování vztahů mezi zvuky a jejich zdroji. 

- Lokalizace jednotlivých zvukových zdrojů (sem patří i echolokace – překáţky 

jako zdroje ozvěny, odrazu zvuku). 

 

Wiener (1986) podle zmíněné posloupnosti doporučuje postupovat při rozvíjení 

sluchových schopností zrakově postiženého dítěte od činností nejjednodušších, kdy má 

dítě například poznat různé materiály podle poklepu (dřevo, plech, apod.), směřuje tak 

výcvik k činnostem nejobtížnějším – utvořit si celkovou představu o prostoru a umístění 

zvukových zdrojů, na základě rozvinuté schopnosti lokalizace jednotlivých zvukových 

zdrojů. Děti je třeba seznamovat se zvukovými charakteristikami jednotlivých typů 

prostředí (otevřený prostor, ulice, uzavřená místnost). Po zvládnutí základních znaků je 

třeba pokračovat dále cvičit jemnější rozlišování (zástavba z jedné strany, z obou stran, 

apod.). Keblová (1996) se v tomto směru zmiňuje o důslednosti a především 

procvičování a opakování si naučených prvků. Při výuce je třeba postupovat s dítětem 

po malých krocích a soustředit se na pozitivní hodnocení a zpětnou vazbu. 

Velmi důležitá je názornost. Slovní popisy je třeba omezit na minimum a více se 

věnovat tomu, aby děti měly dostatek příležitosti poznat jednotlivé charakteristické jevy 

v praxi. Je velmi vhodné upozorňovat děti i na využívání zvuků, které produkují samy.  

„V mateřské škole je nutno naučit dítě sluchovým dovednostem, rozvíjet jeho sluchovou 

paměť a vést je k uvědomělé sluchové pozornosti cvičením. Dítě se musí naučit nejen 
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slyšet a sledovat hovor, ale také rozeznávat, co se říká, odkud hlas přichází, eliminovat 

šumy, poznat osoby podle hlasu, poznat hlasitou a tichou řeč, pomalé a rychlé kroky, 

popřípadě i předměty či činnosti podle charakteristických zvuků (včetně hudebních 

nástrojů). Dítě by si mělo umět zvuky uvědomit, rozeznat, lokalizovat a určit směr jejich 

pohybu. Při výcviku sluchového vnímání je vhodné pouţít nejdříve stacionární zdroje 

zvuku, teprve později zdroje mobilního.“ (Keblová, 1999, Str. 29) 

Mezi často využívané pomůcky pro výcvik sluchového vnímání jsou Orffovy 

hudební nástroje, ozvučené míčky, hudební nástroje, ladičky, rolničky, zvukové hračky 

a jiné pomůcky, které se v rámci praxe a prostředků dají zhotovit a splňují svůj účel 

(například mušle z moře, kamínky a jiné přírodní materiály uzavřené v malých 

krabičkách). 

 „Sluchová cvičení se odporučuje provádět i v běţném prostředí jako jsou městské parky 

nebo veřejná doprava, které umoţňuje rozvíjet orientační dovednosti a vyuţívat 

umístění hlasů (echolokace). Na procházce parkem je moţno k výcviku orientace vyuţít 

chvění kovového zábradlí, dřevěné lávky, zurčení vody apod. prostředí veřejné dopravy 

umoţňuje sledovat směr dráhy zvuků, eliminovat zvuky jednotlivých druhů dopravních 

prostředků. Pro zrakově postiţené dítě je však orientace v hlučném prostředí, především 

v prvních fázích výcviku, velmi obtíţná, zejména děti těţce zrakově postiţené a 

nevidomé ztrácení orientaci a stávají se bojácnými. Při opakovaně delším pobytu 

v rušném prostředí se u některých dětí můţe projevit neuróza. Pedagog by měl být na 

moţné komplikace při výcviku v přirozeném prostředí připraven. Druh činnosti, 

komplexnost výcviku a metoda výcviku sluchového vnímání u zrakově postiţeného dítěte 

závisí na věku, druhu a stupni jeho postiţení.“ (Keblová, 1999, str. 30)  

 

3.2 SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ U ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 

Jak uvádí Kudelová (1996) u novorozenců při zintenzivnění zvuku můžeme 

zaznamenat změnu chování, tudíž už je v tomto období patrné sluchové vnímání. 

Spontánní pohyby se zpomalí, může se objevit i úleková reakce. „Zráním nastává stav, 

kdy kolem druhého aţ třetího měsíce reaguje na tišší zvuky, například hlas matky. Třetí 

měsíc přináší pokrok v tom smyslu, ţe se dítě začíná otáčet na tu stranu, kde zvuk 

přichází. Lze říci, ţe dítě naslouchá. Ve čtvrtém měsíci reaguje na známý hlas 
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úsměvem.“(Kudelová, 1996, str. 21) Další vývoj sluchového vnímání je spjat s řečí. „Od 

třetího měsíce začíná broukat a samo po sobě opakuje, v šestém aţ sedmém měsíci je 

schopno broukání opakovat po dospělém. Reakce otočením (například po zavolání jeho 

jména) se objevuje v osmém měsíci. V téţe době rovněţ provede na naši výzvu 

jednoduchý pohyb (pá-pá, atd.). V období devátého a desátého měsíce věku je schopno 

„spojovat“ předmět s jeho názvem (po vyslovení pojmu, který předmět označuje, se na 

něj podívá, popřípadě ukáţe).“ (Kudelová, 1996, str. 22) 

Vágnerová (2001) upozorňuje na základní schopnost lokalizovat zdroje zvuků 

již u novorozených dětí. Dokonce se ukázalo, že novorozenci dokážou lépe lokalizovat 

zdroj zvuků, než dvou až tří měsíční kojenci. Teprve čtyř měsíční děti dosáhnou v této 

oblasti stejné úrovně, jakou měli na počátku svého života. „Pokud bychom schopnost 

lokalizovat zvuk zachytili ve formě křivky, měla by tvar písmene U. Příčinou této 

proměny je skutečnost, ţe stejné chování můţe být na různé věkové úrovni ovládáno 

různými mechanismy (podobně tomu bylo i v případě zrakového vnímání. V prvním 

měsíci ţivota dítěte závisí zvuková lokalizace na subkortikálních strukturách. Poté, ve 

druhém a třetím měsíci, dozrávají příslušné kortikální oblasti a nahrazují jejich funkci. 

Ale ještě nejsou natolik rozvinuty, aby umoţňovaly tak přesnou lokalizaci, jaká byla 

běţná na subkortikální úrovni.“ (Vágnerová, 2001, str. 89) Ve čtvrtém měsíci potřebné 

úrovně zralosti dosáhnou a dítě je schopné lokalizovat zdroj zvuků stejně dobře, posléze 

i lépe než dřív. Přesnost zvukové lokalizace narůstá rychle až do pěti měsíců věku 

dítěte, pak se zlepšuje již pomalejším tempem až do osmnácti měsíců. Nejrychleji se 

rozvíjí v době, kdy dítě začne ovládat držení a pohyby hlavy. Rozvoj sluchové percepce 

ovlivňuje i učení, nejenom zrání příslušných struktur.  

Domněnka, ţe zrakově postiţené děti mají lépe vyvinuté sluchové vnímání, 

se doposud nepotvrdila (Keblová, 1999). I když se může zdát, že děti s tímto 

postižením mají vrozenou schopnost lépe naslouchat zvukům, tato schopnost se rozvíjí 

až v průběhu vývoje, života dítěte. Tato schopnost je přirozeným vývojem takto 

postižených dětí, protože nemají jinou možnost, než chybějící smysly kompenzovat a 

nahrazovat smysly, které mají k dispozici. Většinou to bývá hmat, sluch, zbytky zraku a 

nakonec i čich a chuť.  
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Tyto kompenzační smysly je třeba rozvíjet přirozenou formou her, cvičení, 

činností v běžném životě, ale i speciálních sluchových cvičení a jiných edukačních 

metod. „U dítěte se zrakovým postiţením je nutno systematicky rozvíjet schopnost 

sluchového vnímání co nejdříve a zaměřit se přitom na:“ (Keblová, 1999, str. 5) 

- Osvojení sluchových dovedností. 

- Rozvoj sluchové paměti. 

- Výchovu k uvědomělé sluchové pozornosti. 

- Osvojení specifických kritérií pro hodnocení projevů okolního světa, která se 

odlišují od kritérií dětí vidoucích. 

 „Sluchové představy osob se zrakovým postiţením jsou obvykle spojeny s představami 

hmatovými, podobně jako u vidoucích s představami zrakovými. Avšak někteří lidé se 

zrakovým postiţením, zejména hudebně nadaní, vnímají prostředí i osoby pouze jako 

sluchové představy. Například Zeman (1930) to vysvětluje jejich nedostatečně vyvinutou 

pamětí pro „hmatové tvary“, „neboť pozornost zaměřují výhradně na vjemy sluchové“. 

Podle povahy vnímání rozlišuje dva typy osob se zrakovým postiţením:“ (Keblová, 

1999, str. 5) 

- Typ hudební v populaci početně převaţuje a řídí se především sluchem. 

- Typ technický, u kterého dominují vjemy hmatové. 

Nedávný výzkum poukazuje na to, že nevidomí jedinci mohou kompenzovat chybění 

vizuálního vnímání nadprůměrným sluchovým vnímáním. „Nevidomí lidé mají ovšem 

také trojdimensionální svět, takţe je přirozené ptát se jich, které podněty vyuţívají. 

Obvykle předpokládáme, ţe jsou to zvukové podněty, jednoduše ťukání hole. A je zde 

pro to dlouhá historie metod, které se zabývaly myšlenkou vydávat ozvěny od objektů a 

předmětů v okolí. Ale co je překvapivé, nevidomí lidé většinou skutečnost popisují 

zkušeností, ţe se orientují pomocí ozvěny, kterou spíše cítí jako dotek neţ jako pouhý 

zvuk: blíţící se objekt se zdá, jakoby se dotkl čela, neţ ţe by byl pouhým příchozím 

zvukem.“ (Morgan, Current Biology, 1999, str. 53) 
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3.3 UČENÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH V RANÉM VĚKU – 

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ  

„Má-li nevidomé dítě nedostatek příležitostí, aby si mohlo spojit pohyby s nějakou 

smyslovou zkušeností, může se úplně přestat hýbat. Někdy tak usilovně naslouchá 

zvukům okolního světa, že se přestane soustředit na pohyby.“ (Nielsenová, 1998, str. 

31)  

Zraková aktivace a zkušenost v rámci koordinace ruka – oko je u zrakově 

postižených dětí velmi omezená. Proto je tato zkušenost zahrnuta a zprostředkována ve 

spojení zkušenosti sluchu a hmatu. „I spastické dítě, které vidí, ale nemůţe hýbat 

paţemi, přichází o moţnost spojovat pohyby rukou se zrakovou zkušeností.“ 

(Nielsenová, 1998, str. 31)  

Zrakově postižené dítě je mnohdy limitováno v celé řadě dovedností, ale mělo 

by se učit dovednostem ve stejném věku jako děti zdravé, bez postižení. Jako je to 

například učení chodit, mluvit, samostatně jíst, a to průměrně v rámci jednoho a dvou 

let. S přiměřenou pomocí rodiny, by dítě se zrakovým postižením mělo samostatně 

zvládnout obsluhu a použití toalety ve stejném věku, jako dítě zdravé. Mezi čtvrtým a 

pátým rokem zrakově postižené dítě obvykle demonstruje zvyšující se zájem o ostatní 

osoby, předměty a místa a snaží se nedostatek zrakových zkušeností kompenzovat 

zbývajícími smysly, zejména hmatem a sluchem. (Keblová, 2001) 

Výcvik kompenzačních smyslů u zrakově postiženého dítěte je hlavním úkolem 

speciálně pedagogického působení, respektive provádění reedukace tam, kde je alespoň 

částečně toto vnímání smyslů zachováno. Dalším úkolem speciálně pedagogického 

působení je příprava na školní docházku, což představuje u zrakově postiženého dítěte 

osvojení si specifických dovedností, kterými se rozvíjejí zrakové funkce (stimulace 

zraku) a sluchové vnímání. Uvědoměle se posiluje čich a chuť, a dovednosti, kterými se 

nacvičují aktivní hmat, neboli haptizace, prostorová orientace a samostatný pohyb. 

(Keblová, 2001) 

Podle Ludíkové (2001), je důraz při rozvoji sluchu v předškolním věku kladen 

zejména na rozeznání blízkých osob podle hlasu, na orientaci v domácnosti podle 

zvuků. V neposlední řadě by mělo být dítě schopno určit směr zvuku, jeho základní 

charakteristiku a následně také adekvátně zareagovat v dané situaci.  
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KOJENEC 

 Na dítě mluvíme z různých stran hlasitě i tiše, dáváme mu ozvučené hračky. 

 Doma i na procházkách popisujeme dítěti naši činnost, která je doprovázena 

určitými charakteristickými zvuky. 

BATOLE 

 Rozvíjíme u dítěte pasivní i aktivní slovní zásobu, učíme je různé básničky a 

písničky, které spojujeme s určitými pohyby, tanečky. Učíme je zvuky zvířat. 

 Popisujeme dění na silnici, zvuky dopravních prostředků: přijíţdí auto, brzdí 

trolejbus. 

 Provádíme nácvik koncentrace na zvuk s uţitím ozvučeného míče, dítě by mělo 

ukázat směr kutálení míče. 

3-4 ROKY 

 Hra Na Jiříka z pohádky Zlatovláska: děti mají za úkol uhodnout podle hlasů 

různá zvířata; pokud neuhodnou, musí králi (dospělému) splnit nějaký úkol. 

 Nácvik koncentrace na určitý zvuk: dítěti pouštíme písničku. Jakmile uslyší nás 

hlas, musí například tlesknout. Později nácvik ztíţíme tím, ţe dítě bude reagovat 

na zvuk zvonku nebo na klepnutí dřívek. 

 Hra Na mlýn: děti chodí v kruhu (mlýn) podle rychlosti proudu vody (námi 

udávaný rytmus), děti se svým pohybem rytmu přizpůsobují. 

 Hra Na semafor: obdoba hry Na mlýn. Námi udávaný rytmus představuje 

ozvučený semafor. Při rychlém rytmu děti chodí (běhají) dokola, při pomalém se 

musí zastavit a čekat opět na rychlý rytmus. 

5-6 LET 

 Moţnost házení si s ozvučeným míčkem. 

 Hra Kuřátko pípni: děti sedí v kruhu, jedno z nich je vně kruhu. Ten, koho 

pohladí, musí pípnout jako kuřátko a dítě má poznat, kdo to je. Jakmile dítě 

„kuřátko“ pozná, vymění si s ním místo, ostatní děti si přesednou. 
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 Hra Na detektiva: po místnosti umístíme předměty vydávající zvuk (budík, 

přehrávač s mluveným slovem, přehrávač s hudbou). Kaţdému ze tří dětí 

řekneme, co má hledat. Děti se snaţí podle sluchu danou věc vypátrat. 

 Hra Na dobré a špatné já (moţno pouţít například při rozcvičce): dětem 

zadáváme různé úkony, které mají dělat. Úkony zadáváme vlídným hlase (dobré 

já) nebo hrubým hlasem (špatné já). Dítě má za úkol odstíny hlasu rozlišit a 

plnit jen ty úkony, které jim zadává „dobré já“. 

 Před kaţdé dítě poloţíme stejné předměty z různých materiálů, děti seznámíme 

s jejich zvuky, poté můţeme hrát hru Na dirigenta: jedno dítě je dirigent, vybere 

si předmět, do kterého ťuká paličkou. Ostatní mají za úkol uhodnout daný 

předmět a napodobit dirigentem udávaný rytmus. 

(Ludíková, 2001, str. 45) 

Sluchové a hmatové vjemy jsou svým působením přínosem i pro děti 

s opožděným vývojem. Takto postižené děti, ale i děti se zrakovým postižením nemají 

zájem o hladké předměty a povrchy. Jak uvádí Nielsenová (1998) naopak hrubé 

předměty a povrchy, jako je například smirkový papír děti také v oblibě nemají, ale 

dávají přednost předmětům a povrchům s různými strukturami a vlastnostmi. Můžou to 

být například bavlněné a prošívané materiály, vystouplé reliéfy, předměty určené 

k ohmatání s různými teplotami, aj… Pokud dítěti umožníme se tímto způsobem 

rozvíjet, a ono se i přesto hýbat nezačne, můžeme změnit i jeho polohu těla, nebo 

předměty, které jsme v rámci rozvoje kompenzačních smyslů umístili, přesunout na jiné 

místo. Zpětná vazba v rámci vztahu s dítětem by měla být v tuto chvíli pozitivní. 

 

3.4 KOMPENZAČNÍ POMŮCKY - HRAČKY A PŘEDMĚTY PODLE LILLY 

NIELSEN 

Jak uvádí Nielsenová (1998), mělo by dítě mít k dispozici dostatečné množství 

hraček a předmětů, ze kterých by si mohlo vybírat, různým způsobem je srovnávat a mít 

také na výběr, v jakém pořadí si s hračkami bude hrát. Hračky a předměty by také měly 

dítěti poskytovat sluchové, zrakové, čichové a hmatové vjemy.  
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Pokud vezmeme například chrastítka, ta by měla být složena ze dvou částí – 

část, která vydává zvuk a druhá část, která zvuk nevydává. Jsou vhodnější než 

předměty, kdy je zvuková část uložena uvnitř předmětu. Chrastítka složená ze 

zmíněných dvou částí umožňuje dítěti přijít na to a určit, odkud zvuk pochází. Na to dítě 

přijde hmatem, což trvá samozřejmě déle, než kdyby se na chrastítko dítě podívalo – 

v tomto případě by došlo k učení zrakem. Proto potřebuje nevidomé dítě s předměty 

experimentovat delší dobu, než dítě, které nemá zrakové postižení a je tedy schopné si 

věci prohlédnout. Pro zrakově postižené dítě je velkým přínosem setkávat se a hrát si 

s předměty všedního používání a které mají svůj praktický účel, jako příklad to mohou 

být předměty typu: talíř, hrnek, lžíce, vidlička, hrnce, kapesníky, boty, šaty, oblečení, 

knoflíky, mýdlo, košík, taška, ručníky, kartáček na zuby atp. Pokud nevidomé dítě tyto 

výše uvedené předměty a pomůcky dostatečně nepozná, nebude si schopné abstraktní 

hračky uvést do spojitosti se skutečnými předměty. Pokud zrakově postiženému dítěti 

poskytneme na hraní hračky a předměty, které jsou jen „hračky na hraní“, žádáme po 

dítěti, aby si s nimi hrálo „jen jako“ v rámci hry symbolické. Dítě je zmatené a 

nedokáže s hračkami nakládat tak, jak my si představujeme. Zrakově postižené dítě 

potřebuje stimulaci v tomto směru založenou na bázi zcela praktické a skutečné. Proto 

mu dáváme k dispozici již zmíněné hračky, se kterými se setkává při běžných 

činnostech ve svém okolí. Je ale také pravdou, že některé děti si mohou osvojovat 

základní dovednosti pomocí běžně dostupných hraček, které používají děti bez 

postižení. Děti s postižením, které toto činí problémy, mají hračky k dispozici, které 

byly navrženy přímo pro ně, v rámci jejich defektu a postižení. Některé specifické 

pomůcky se vyrábějí sériově, jiné pro svou jednoduchost stačí vyrobit doma. Hračky 

jsou navrhovány s různými cíli - některé s výchovným účelem, jiné spíš pro zábavu, než 

aby pomáhaly dětem v učení. 

Nielsenová (1998) v rámci rozvoje sluchového vnímání doporučuje následující hračky: 

ZVLÁŠTNÍ POMŮCKY SÉRIOVĚ VYRÁBENÉ 

LITTLE ROOM (POKOJÍČEK) 

Pokojíček umoţňuje lépe vnímat prostorové vztahy. Eliminuje všechny zvuky z okolí, 

proto umoţňuje dítěti vnímat vlastní zvuky, které vytváří hýbáním věcí a dáváním je do 

pokojíčku. 
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3Obrázek 1.: Little room 

   

4Obrázek 2.: Little room 

 

5Obrázek 3.: Little room, SPC Beroun 

  

                                                           
3 Dostupné: http://www.heilpaed.ch/  

4
 Dostupné: http://www.nfb.org/ 

5 Dostupné: http://www.hluchoslepota-deti.cz/ 
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SOUND BOX (HRACÍ SKŘÍŇKA) 

Je krabička s magnetofonem navrţený tak, aby dítě mohlo stlačení nebo uvolněním víka 

zapnout kazetu. Naučí se tak, ţe po jeho aktivitě nastane reakce. 

V České republice se hrací skříňka využívá způsobem, kdy postižený jedinec položí 

ruce na plochu „hrací skříňky“ a pomocí vibrací a doteků se učí vnímat a poslouchat 

zvuk. 

 

6
Obrázek 4.: Sound box na motivy Lilli Nielsen 

 

  

 

 

 

                                                           
6
 Dostupné: fotografie z archivu Mgr. Pavlíny Šumníkové, Ph.D., 2009 
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ZVLÁŠTNÍ POMŮCKY VYROBENÉ DOMA 

RESONANCE BOARD, REZONANČNÍ DESKA 

Technické parametry: 

- 150 x 150 cm 

- Nebo 120 x 120 cm (je-li dítě mladší) 

- 4 mm překliţky 

- Obruba desky 2 x 2 cm 

Kdyţ dítě posadíme nebo poloţíme na rezonanční desku, získává na kaţdou svoji 

aktivitu daleko větší sluchovou odezvu, neţ kdyţ leţí na matraci nebo přímo na zemi. 

Kromě toho je rezonanční deska do jisté míry pruţná, a tím usnadňuje dítěti je 

schopnost udrţovat si a zdokonalovat svoji ohebnost. 

Dospělý by měl dítě s touto pomůckou seznamovat tak, ţe si s dítětem v náručí na 

rezonanční desku sedne, párkrát na ni zaškrábe, aby vyloudila zajímavé zvuky, a potom 

pomalu nechá dítě sklouznout, aby leţelo na desce. Poté by měl dát dítěti pod ruce a 

pod nohy různé hračky a pomůcky, které vydávají zvuk. Kdykoli dítě učiní pohyb, bude 

následovat zvuková reakce, která bude ještě umocněna zvukem přenášeným vlákny 

dřeva. Také čichově zajímavý předmět můţe dítě zaujmout.  

7
Obrázek 5.: Rezonanční deska 

                 

 

                                                           
7 Dostupné: http://www.hluchoslepota-deti.cz/ 
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4 ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ VE VYBRANÝCH 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 

4.1 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HORÁČKOVA 

Adresa: Praha 4, 1/1095, 140 00  

8
Mateřská škola je pětitřídní, celkem je zapsáno 68 dětí ve věku od 3 – 7 let. 

Do mateřské školy dochází děti se speciálními potřebami v oblasti zraku, vad řeči, 

kombinovaných vad, vzácných metabolických poruch. Od 26. září 2005 děti 

předškolního věku s poruchou autismu. Třídní program je vypracován podle vstupní 

diagnostiky všech dětí a v souladu se Školním rámcovým programem Integrace. 

Součástí mateřské školy je i speciálně pedagogické centrum (SPC). 

Srdíčková  

Tato třída je převáţně pro děti s vadami zraku Třída je vybavena relaxačním 

bazénkem a mnoha hračkami i didaktickými pomůckami. 

Speciálně pedagogickou péči zabezpečuje speciální pedagog – tyfloped. Třída má také 

zajištěnu individuální logopedickou péči. Pedagogický proces zabezpečují souběžně dvě 

speciální pedagožky a jeden asistent pedagoga. Do třídy této mateřské školy integrují 

děti s poruchou autistického spektra. 

 

V této třídě pracují v rámci rozvoji sluchového vnímání s těmito hrami:  

 Reakce na jméno 

 Kdo zdraví? 

 Co to slyším? 

 Reakce na změnu – rytmu; hudebního nástroje; zvuku; šeptání 

 Hra na ozvěnu 

 Co je to za písničku (poznat píseň podle melodie) 

 Zvonečku, zazvoň (děti jdou se zavázanýma očima za zvukem) 

                                                           
8
 Dostupné: http://www.mshorackova.cz/index.php/component/content/article/5-srdickova/18-informace 
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 Určování zvuků ve dvojicích (poznat stejnou dvojici zvuků) 

 Rozeznat: nahlas x potichu 

 Rozeznat: vysoké x hluboké tóny 

 Plíţení potichu jako myšky 

 Štěkot velkých a malých psů 

 Hra s trianglem (Děti vzpaţí ruce a drţí je tak dlouho, dokud slyší tón trianglu.) 

 Hra na Jakuba a Jakubku (Děti si určí dvojice a se zavázanýma očima 

v ohraničeném prostoru na sebe volají: kdepak jsi, Jakubko? A poté k sobě 

hledají cestu.) 

 Hudební nástroje (Děti stojí zády k sově ve dvou řadách. Dítě v 1. řadě zahraje 

na hudební nástroj, dítě ve 2. řadě se stejným nástrojem zahraje ozvěnu.) 

 Bzučák (kolikrát bzučák zazvoní, tolikrát děti tlesknou) 

 Kde zvonilo? (Hadač se postaví doprostřed místnosti, ostatní hráči se volně 

rozmístí okolo. Pedagog tiše prochází mezi hráči, některému z nich dá do ruky 

zvoneček. Hráč na něj krátce zazvoní, hadač nataţenou rukou ukáţe směr, 

odkud zvonek slyší. Ukáţe-li správně, vymění si s dotyčným hráčem roli, pokud 

ne, musí dál hádat.) 

 Letadlo v mlze (Na dostatečně velkém prostranství se pedagog vzdálí od hráčů a 

začne v krátkých intervalech hvízdat. Skupina dětí se k němu blíţí jako letadlo 

k majáku. Kdo ho první chytne, vyhrává.) 

 Vybírání hnízdeček (Jeden hráč je určen za lovce, ostatní hráči si vymyslí různý 

ptačí nebo podobný zvuk. Po signálu pedagoga si lovec zacpe uši a hlasitě 

počítá do dvaceti. Během této doby se hráči rozptýlí po hrací ploše, najdou si 

svá hnízdečka. Poté lovec vyjde na lov a kaţdý hráč se musí v krátkých 

intervalech ozývat svým zvukem. Úkolem lovců je vybrat všechna hnízdečka – 

kaţdého hráče se dotknout.) 

 Honička, Zvonička (Vedoucí má zvoneček a v krátkých intervalech zvoní. Hráči 

ho chytají. Kdo se ho dotkne, má bod.) 
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Obrázek 6.: Dřevěné hudební nástroje 

 

 

4.2 ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ VE ŠKOLE JAROSLAVA JEŽKA  

Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, Základní škola, Praktická škola pro zrakově 

postižené a Speciálně pedagogické centrum  

Adresa: Praha 1, Loretánská 19 a 17, 118 00 

9
Škola byla založena v roce 1807 pod názvem Soukromý ústav pro slepé děti a na oči 

choré v domě č.p. 178, Loretánská ulic.Od roku 1879 se o děti staraly sestry řádu 

Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, který patřil pod Strahovské opatství. 

V roce 1948 převzal školu stát a byla otevřena mateřská škola. 

 

Mateřská škola zajišťuje pro děti s postižením zraku všestrannou péči a výuku 

speciálních dovedností, jejichž zvládnutí zvýší samostatnost a soběstačnost zrakově 

postižených a výrazně jim usnadní život. Do mateřské školy jsou přijímány děti s 

různými stupni zrakového postižení (slabozraké, zbytky zraku, nevidomé) a děti s 

kombinovaným postižením (tělesným, smyslovým, mentálním a zdravotním) ve věku 

od 3 let. Děti s různým postižením zraku mohou mít i výrazně odlišné mentální 

schopnosti, zpravidla se rozvíjejí nerovnoměrně a často opožděně. Jejich výchova proto 

                                                           
9
 Dostupné: http://www.skolajj.cz/materska-skola/ 
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má individuální charakter a děti dosahují stanovených cílů a kompetencí výrazně 

odlišným tempem a s odlišnou úspěšností. Důleţitým momentem ve výchově zrakově 

postiţených dětí je reedukace respektive kompenzace zraku a orientace na 

podchycení hudebního nadání dětí. Třídy zpravidla nejsou věkově homogenní. Na 

volná místa mohou být přijaty děti s jiným než zrakovým postižením případně děti bez 

postižení v souladu s právními předpisy. Tím je vytvořena přirozená atmosféra pro 

rozvoj postižených dětí, přičemž jsou pro děti současně připraveny potřebné speciální 

podmínky. Přijetí do mateřské školy doporučuje speciálně pedagogické centrum ve 

spolupráci se školním poradenským pracovištěm. 

10
Základní škola poskytuje vzdělání podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání žáků se zrakovým postižením, zpracovaného podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Učí slabozraké žáky a žáky se zbytky 

zraku pracovat se speciálními optickými pomůckami. Systematicky učí zrakově 

postižené žáky prostorové orientaci a samostatnému pohybu. Pomocí speciálních 

pomůcek učí nevidomé žáky číst a psát bodovým písmem a také běžným černotiskovým 

písmem. Nevidomé žáky učí vnímání a vytváření reliéfních tyflografických vyobrazení. 

Škola učí pracovat žáky s elektronickými a optickými pomůckami (Euréka, Aria, 

kapesní kalkulátory, počítače, tiskárny Braillova písma i černotisku, scannery, televizní 

lupy). 

Praktická škola je škola dvouletá, neprofesního typu pro absolventy základních 

škol praktických a základních škol speciálních. Praktická škola připravuje zrakově 

postižené na samostatný život, ke studiu na škole profesního typu nebo ke 

kvalifikačnímu studiu, vytváří individuální výchovně vzdělávací programy pro žáky se 

specifickými zdravotními a sociálními nebo jinými potřebami.  

 

 

 

                                                           
10

 Dostupné: http://www.skolajj.cz/zakladni-skola/ 
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11
Speciálně pedagogické centrum (SPC) 

Speciálně pedagogické centrum podporuje a provází rodiny dětí se zrakovým 

postižením a se souběžným postižením více vadami. Poskytuje poradenské služby 

zrakově postiženým dětem, žákům, studentům a jejich rodičům, pedagogickým 

pracovníkům škol a školských zařízení a všem ostatním, kteří jsou zainteresováni při 

integraci zrakově postižených. 

SPC zajišťuje: komplexní péči před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání 

zrakově postiženého dítěte  

 poradenské služby poskytuje formou individuálních návštěv a konzultací u 

klientů nebo ambulantně  

 vyhledává vhodné školy, popřípadě jiná zařízení pro integrované vzdělávání  

 provádí speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku  

 zpracovává odborné podklady pro integraci zrakově postižených dětí, žáků a 

studentů  

 provádí odborné instruktáže pedagogů, kteří se připravují na integraci zrakově 

postiženého žáka, dále během integrace, odborné instruktáže asistentů pedagoga, 

rodičů  

 doporučuje a zapůjčuje rehabilitační a kompenzační pomůcky, učebnice, 

odbornou literaturu podle potřeb zrakově postižených, zprostředkovává získání 

pomůcek  

 zajišťuje základní sociálně právní poradenství  

 pořádá odborné semináře pro rodiče, odbornou veřejnost a studenty  

 zajišťuje poradenskou činnost k volbě povolání  

Služby speciálně pedagogického centra jsou určeny dětem, žákům a studentům se 

zrakovým postižením od 3 do 18 let a jejich rodinám. Dále školám a jiným výchovně 

vzdělávacím zařízením, kde jsou zrakově postižené děti integrovány a v neposlední řadě 

také studentům SŠ a VŠ se zaměřením na speciální pedagogiku. 

                                                           
11

 Dostupné: http://www.skolajj.cz/spc/Czech/ 
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Rozvoj sluchového vnímání v rámci činností školy Jaroslava Ježka a SPC, je především 

v prostorové orientaci, sportu a sportovních aktivitách a v neposlední řadě i hudbě a 

hudebním vzdělání, které škola nabízí ve svém programu i jako základní umělecká 

škola. 

SPORT 

V rámci školy Jaroslava Jeţka se děti učí různým sportům. Je třeba cíleně 

vyvolávat o pohyb zájem a speciálními postupy dovést dítě k přirozené radosti z 

pohybu. V rozvoji nejenom sluchového vnímání je to ve sportovních aktivitách 

například Goalball: 

12
Goalball hrají dvě tříčlenná družstva. Každé družstvo má k dispozici další tři 

náhradníky. Hraje se na podlaze tělocvičny obdélníkového tvaru, která je středovou 

čarou rozdělena na dvě poloviny. Branky jsou postaveny na zadních stranách. Ke hře se 

používá ozvučený míč. Smyslem hry je dokutálet míč za soupeřovu brankovou čáru, 

zatímco druhé družstvo se tomu naopak snaží zabránit. Goalballový míč má hmotnost 

1250 g a je ozvučený. Jeho obvod je asi 0,76 m. Míč má osm otvorů, každý o průměru 

0,01 m. Je vyroben z gumy. 

13
Obrázek 7.: Všichni hráči nacházející se na hrací ploše musí mít nasazeny klapky z 

důvodu různých zrakových možností jednotlivých hráčů. 

 

                                                           
12

 Dostupné: http://www.sons.cz/sport.php 

13
 Dostupné: archiv školy Jaroslava Ježka Praha 1, Loretánská 19, 17, 118 00 
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PROSTOROVÁ ORIENTACE 

Při výuce prostorové orientace se u nejmenších dětí v rozvoji sluchového 

vnímání začíná od poznávání nejjednodušších zvuků – poklep na dřevo, kov, plech. 

Dále se děti se učí chodit za zvukem (například za pomocí zvonečku, apod.). Starší děti 

se učí rozlišovat odraz zvuku jako zdroj ozvěny – podle místa, kde se zrovna nacházejí.  

Obecně sluchové vnímání je důležité pro orientaci v prostoru a celkové imobilitě. 

Častým opakováním sluchových počitků se zrakově postižené dítě naučí, že intenzita 

zvuku je dána vzdáleností zdroje zvuku. Systematickým výcvikem získává stále lepší 

schopnost eliminovat jemné zvuky a šelesty. Tím pádem se v orientaci v prostoru sluch 

jeví jako dálkový analyzátor. Sluchové představy o prostoru jsou méně přesné než 

představy hmatové. Přesto je pro dítě se zrakovým postižením nepřímé vnímání 

prostoru sluchem výhodnější než bezprostřední vnímání hmatem, neboť tak získává 

důležité informace pro svou orientaci v prostoru rychleji a z větší vzdálenosti. 

 

 

14
Obrázek 8.: K nácviku lokalizace zvuku se využívá zvukový majáček. 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Dostupné: Archiv školy Jaroslava Ježka, Praha 1, Loretánská 19, 17, 118 00 
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HUDBA 

Schéma hudebního vzdělávání ve Škole Jaroslava Ježka je následující: hudební 

výchova v rozsahu běžných základních škol, hudební vzdělávání v rozsahu základních 

uměleckých škol, pěvecký sbor, hudební skupina a muzikoterapie. 

Děti se učí hudební teorii, kde jsou noty zapsány buď bodovým notopisem, nebo dětem 

se zbytky zraku či slabozrakým se zápis zvětšuje na potřebnou velikost.  

Například při hře na klavír, kde je důležité sluchového vnímání, jsou tyto možnosti: 

 Pravá ruka čte notový záznam, levá hraje.  

 Levá ruka čte notový záznam, pravá hraje.  

 Po jednotlivých taktech se žák učí hrát skladbu zpaměti oběma rukama. 

Mezi hudební nástroje, na které ve Škole Jaroslava Ježka děti hrají, patří: kytara, již 

zmíněný klavír, zobcová flétna, klarinet, příčná flétna - specifika ve výuce hry na 

dechové nástroje: 

 Práce s pocitem – dítě se zrakovým postižením nemůže pouhým napodobením 

zvládnout techniku tvoření tónů, je třeba pod vedením zkušeného učitele trpělivě 

zkoušet, hledat a poslouchat. 

 Individuální přístup. 

15
Obrázek 9.: Sbor a Hudební skupina školy Jaroslava Ježka 

            

                                                           
15

 Dostupné: Archiv školy Jaroslava Ježka, Praha 1, Loretánská 19, 17, 118 00 
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5 VYUŽITÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE U DĚTÍ SE 

ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 
16

Hlavním představitel konceptu bazální stimulace je profesor Andreas Fröhlich. 

Německý speciální pedagog pracoval od roku 1970 v rehabilitačním centru Landstuhl 

v Německu s dětmi, které se narodily s těžkým kombinovaným tělesným a mentálním 

postižením. Bazální stimulace především podporuje rozvoj dětí s těžkým postižením. 

Tento koncept Andreas Frölich vypracoval v rámci svého vědeckého projektu za pět let. 

Zabýval se především podporou senzorické komunikace, protože v rámci těžkého a 

kombinovaného postižení, není komunikace verbální zcela možná. Jemu se podařilo 

úspěšně navázat komunikaci s těmito dětmi na bázi somatické, vestibulární a vibrační 

složce. Fröhlich prokázal, že základní vrozené schopnosti v oblasti percepce poskytují 

dostatek výchozího pracovního materiálu pro podporu a stimulaci vnímání a 

komunikace jedince.  

Podle Vítkové (1999) byl Fröhlich jeden z prvních, kdo položil teoretický základ 

systematické práce s jedinci s těžkým a kombinovaným postižením. Bazální stimulace 

je pojata a chápána jako koncept, který je otevřený změnám, dalšímu vývoji a inovacím.  

Hlavní prvky konceptu bazální stimulace - jak je uvádí Friedlová (2007): 

 bazální stimulace znamená ubírat se společně po určitý čas stejnou 

cestou 

 bazální stimulace se formuje ve vztahu mezi terapeutem a dítětem 

 bazální stimulace pomáhá terapeutovi učit se vnímat, které podněty jsou 

pro dítě důležité a které ho zatěžují 

 bazální stimulace nabízí dítěti takové vjemy, u kterých se může 

rozhodnout, zda je přijme, či ne 

 bazální stimulace umožňuje dítěti aby: cítilo hranice svého těla a 

akceptovalo je, mělo zážitek ze sebe sama, cítilo okolní svět, cítilo 

přítomnost jiného člověka 

 

                                                           
16

 Dostupné: www.bazalni-stimulace.cz 
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Koncept Bazální stimulace dle Friedlové (2007) vychází ze zjištění, že ještě 

před narozením dítě vnímá, pohybuje se, komunikuje s matkou a pozná ji. Pokud se dítě 

narodilo předčasně a bylo-li těžce postižené, i přesto docházelo v těle matky 

k podnětům a ke kontaktu s dítětem. V rámci Bazální stimulace byl kladen důraz na již 

získané schopnosti, které se u dítěte do této vývojové fáze rozvinuly. Tyto schopnosti se 

odvíjely na základě pohybu, vnímání těla jako celku, vnímání povrchem těla a za 

pomocí rukou a nohou a především úst. Velkou přednost tu má ta zkušenost dítěte, že si 

ještě z prenatálního vývoje osvojilo schopnost vnímat chvění, houpání, či přijímání 

zvuků. Zmíněné vjemy dítě získalo díky matce, prostřednictvím dýchání, tlukotu srdce, 

proudění krve a vnímání zvuků. Pokud víme, že dítě je schopné vnímat a možná i 

prožívat před narozením, dá se na tyto zkušenosti navázat hned po jeho narození, ať už 

se jedná o postižené dítě či nikoliv. Pokud ale s Bazální stimulací nezačneme co 

nejdříve, může dojít k sekundárnímu postižení. Dítě, které má navíc postižení 

pohybové, či smyslové, má velké problémy se zprostředkováním těchto vjemů. Nevyvíjí 

se základní pohybové dovednosti, dítě nereaguje na pozorování například předmětu 

zvednutím hlavičky, nemá aktivní úchop, koordinace těchto částí ruka-ruka, ruka-ústa, 

ruka-oko je opožděná, nebo se nevyvíjí vůbec. Na primární postižení v tomto důsledku 

navazuje postižení sekundární, způsobený nedostatkem aktivizace, stimulace a vzniká 

tím tedy podnětové deprivace. Je možné, že k tomuto primárnímu a sekundárnímu 

postižení se přidá ještě i deprivace citová, která je způsobená nepřijetím pečující osoby, 

nebo jakýmkoliv odloučením od této osoby (například umístění v inkubátoru apod.). 

Úkolem speciálního pedagoga, lékaře a dalších pomáhajících profesí je tuto podnětovou 

deprivaci napravit a také umožnit dítěti přijetí i po stránce lidské…  

 

Friedlová (2007, str. 5) uvádí: „díky schopnosti vnímat jsme se naučili pohybovat a 

komunikovat. Pohyb, vnímání a komunikace se vzájemně ovlivňují. Vnímání umoţňuje 

pohyb a naopak komunikace je umoţněna díky pohybu a vnímání.“  Jedinec má i jiné 

možnosti, které může využít ve všech rovinách komunikace, a to: somatickou, vibrační, 

vestibulární, čichovou, chuťovou, optickou, auditivní a taktilní komunikaci.  

Pro účel bakalářské práce zmíním sluchovou stimulaci jako jednu z možností metod 

bazální stimulace. 
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AUDITIVNÍ A OPTICKÉ PODNĚTY 

Dle Friedlové (2007) jsou sluch a zrak dálkovými smysly a jsou v protikladu se 

smysly blízkými k tělu. Lidé s těžkým kombinovaným postižením vnímají především 

kontrastní zvuky, barvy, rytmy (například pomalý x rychlý; světlá x tmavá barva). Je 

tedy vhodné kombinovat rozličné zvukové podněty a kombinovat je s pohybem a 

dotekem. Sluchový orgán má primární a velký význam vzhledem ke komunikaci, při 

navazování a udržování vztahů ve společnosti a v neposlední řadě také pro rozvoj 

myšlení a řeči.  

Cílem stimulace je tedy podpora sluchového vnímání, zvýšení schopnosti 

rozpoznat jednotlivé zvuky, následně zprostředkovat informaci o sobě a svém těle a 

navázání kontaktu.  Možnosti auditivní, sluchové stimulace jsou hudba, hlas, intonace 

v rámci vyprávění, zpěv, hudební nástroje, aj… Pro lepší vnímání sluchových podnětů 

je vhodné při verbálním kontaktu iniciovat dotek. (Friedlová, 2007) 

Velmi hlasité prostředí, ve kterém se jedinec s těžkým kombinovaným 

postižením nachází, není dle (Vítkové, 1999) vhodným prostředím pro naslouchání 

zvukům a pro sluchovou stimulaci. Zde může dojít k opačnému efektu a to 

k dezorientaci a přemíra sluchových podnětů nepůsobí vhodným způsobem. Při 

stimulaci mohou opakující se rytmické sluchové vjemy podpořit pomalou orientaci na 

slyšené. V tuto chvíli je vhodné toto spojit s kontrastem ticha. Pro vývoj sluchového 

vnímání je trvalá zvuková kulisa nevhodná.  

Prenatální psychologie dokazuje, ţe dítě v prenatálním období, snad uţ 

od početí, ale rozhodně od čtvrtého měsíce těhotenství, má rozlišovací schopnosti, 

kterými pociťuje určité podněty. Bazální stimulace se pokouší navázat na tyto rané 

a základní podněty… 
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6 PŘÍLOHY – FOTOGRAFIE ZE ZAŘÍZENÍ – HRAČKY A 

POMŮCKY PRO ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ 

6.1 MŠ HORÁČKOVA 

Obrázek 10.: Sluchové dózy – 6 druhů zvuku, vždy dvě kostky do páru. 
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Obrázek11.: Zvuková hra Sapientino – 24 hracích listů s otázkami, které 

zprostředkovávají zvukovou odpověď. 

 

Obrázek 12.: Pokud se „červenou myší“ dotkneme správných geometrických tvarů, ze 

kterých je kuřátko složené, ozve se zvukové potvrzení správnosti.  
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Obrázek 13.: Do kterého jídla použijeme surovinu v prvním rámečku? Tuto hru je 

vhodné doprovázet komentářem a vysvětlením situací. 

 

 

Obrázek 14.: Kde bydlí zvířátka na obrázku? 
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Obrázek 15.: Co chybí na obrázku? Hra Sapientino  znázorňuje i situace běžného života. 

Je proto vhodné doplnit toto povídání i komentářem, proč, jak… 

 

 

Obrázek 16.: Obrázek pro předškolní děti, které už umí počítat. 
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Obrázek 17.: Hra Sapientino se sluchovým výstupem. 

 

Obrázek 18.: Obdobná hra Sapientina pro děti předškolního věku 
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Obrázek 19.: 1) Urči, kam které zvířátko a lidé patří.; 2) Urči, které předměty vydávají 

zvuky. 
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6.2 ŠKOLA JAROSLAVA JEŽKA, SPC  

Obrázek 20.: Zvukové pexeso, vždy dvě kostky do páru. 

 

 

Obrázek 21.: Zvukové pexeso jiného tvaru, vyrobené speciálními pedagogy v SPC 

Jaroslava Ježka. 
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Obrázek 22.: Plyšový pejsek – po stisknutí konkrétní části, pejsek vydává zvuk s 

názvem. 

 

Obrázek 23.: Míče s rolničkou. 
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Obrázek 24.: Hračky se zvukovým výstupem - piano, opice, kačenka, volant. 
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DISKUSE  

Teoretická část práce ukazuje, že domněnka, která panuje mezi některými lidmi, 

a to, že zrakově postižení jedinci mají jisté nadání a lépe vyvinutý sluch, je opravdu 

pouze domněnkou, která se nepotvrdila. Teoretická část nadále poukazuje na formování 

osobnosti jedince se zrakovým postižením, několika odstavci se zmiňuje o nelehké 

situaci v rodině v rámci vyrovnávání se s tímto postižením a nadále rozebírá témata 

kompenzačních smyslů – zraku, hmatu, čichu, chuti a detailněji sluchu a sluchové 

orientaci. Tato praktická část ilustruje kompenzační pomůcky a zaobírá se konceptem 

bazální stimulace, kdy je mimo jiné brán zřetel na rozvoj sluchového vnímání. 

Praktická část bakalářské práce byla realizována ve speciálně pedagogických 

zařízeních MŠ Horáčkova a v SPC při škole Jaroslava Ježka.  

Praktická část mě obohatila o přímé zkušenosti především s předškolními dětmi 

s vadou zraku. Mnoho pomůcek pro rozvoj sluchového vnímání, si speciálně 

pedagogičtí pracovníci těchto zařízení, vytváří z velké části sami. Edukační plány či 

metodické příručky k dispozici nemají, proto se jedná řekněme o individuální plány a 

pomůcky, které sestavují přímo „ušité na míru“ konkrétnímu jedinci se zrakovým 

postižením.  

Jak si můžeme všimnout, převážná většina kompenzačních hraček nejenom pro 

zrakově postižené je primárně určena pro děti bez postižení. Pokud tedy vezmeme 

v potaz konkrétní pomůcku se sluchovým výstupem, jako je například zmíněné 

Sapientino, kterou jsem představila v rámci příloh ke kapitole o Mateřské škole 

Horáčkova, si myslím, nebude v rámci zrakového postižení vyhovovat zcela všem. 

Jedná se o tabulky s úkoly, kdy znázornění nebývá příliš kontrastní a odpovídající svou 

velikostí pro zrakově postižené. Jde o úskalí v tom slova smyslu, že tato hra nebyla 

určena pro děti se zrakovým postižením, nýbrž pro děti bez postižení. Je však doplněná 

o zvukový výstup, proto se hojně používá pro rozvoj sluchového vnímání.  

Jak se zdá, z této části vyplývá, že není lehkým úkolem zajistit speciálně 

pedagogickou péči dětem se zrakovým postižením a dopřát jim péči v plné míře a 

plnohodnotně rozvíjet zbylé, kompenzační smysly. Tato problematika tak stále nabízí 

široké možnosti zkoumání a především rozvoj praktických zkušeností a kompenzačních 

pomůcek.
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo osvětlit problematiku rozvoje kompenzačních 

smyslů v rámci zrakového postižení, s přihlédnutím na rozvoj konkrétního smyslu a to 

sluchu. Dále pak zprostředkovat informace o vybraných speciálně pedagogických 

zařízeních, které se zabývají zrakovým postižením a na základě získaných informací, 

udělat přehled o rozvoji sluchového vnímání u zrakově postižených. 

V teoretické části práce mapuje jedince se zrakovým postižením a jeho 

formování v rámci psychosociálního působení a zabývá se významem doby vzniku 

zrakové vady a její etiologií. Sluchové vnímání bakalářská práce demonstruje na 

principu učení v raném věku Lilly Nielsen a představuje kompenzační pomůcky, které 

rozvíjí sluchové vnímání. V poslední kapitole se zmiňuji o konceptu bazální stimulace, 

která ve svých metodách popisuje rozvoj sluchového vnímání. 

V praktické části bakalářská práce představuje dvě speciálně pedagogická 

zařízení, jejich poslání a cíle, které mimo jiné, svým působením pomáhají jedincům se 

zrakovým postižením. Tato práce mapuje prostřednictvím fotografií „sluchové 

pomůcky“, které se v daných zařízeních používají.   
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