
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Katedra speciální pedagogiky 

Úskalí a prednosti bilingválního vzdělávání 

sluchově postižených 

Bakalářská práce 

Zpracovala: Lenka Kysilková 

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Kateřina Hádková Ph.D. 

Praha 2009 



CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 

PEDAGOGICAL FACULTY 

Department of Special Pedagogy 

Advantages and Disadvantages of Bilingual Eduction 

of People with Hearing Difficulties 

Bachelor Thesis 

Author: Lenka Kysilková 

Supervisor of the Bachelor Thesis: PhDr. Kateřina Hádková Ph.D. 

Prague 2009 



Prohlášení 

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je mým původním autorským díle, 

který jsem samostatně vypracovala. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při 

zpracování čerpala, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

V Praze dne 18.3. 2009 Lenka Kysilková 

Wh'Yúv a o ^ 



Poděkování 

Děkuji PhDr. Kateřině Hádkové Ph.D. za odborné vedení, za pomoc a rady při 

zpracování této bakalářské práce. 



Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá bilingválním vzděláváním sluchově 

postižených. První část práce je zaměřena na význam sluchu, osobnost jedince se 

sluchovým postižením a na to, jak můžeme jednotlivé vady sluchu klasifikovat. Dále se 

zabývá komunikací u osob se sluchovým postižením, její důležitostí a jednotlivými 

komunikačními systémy. Nastiňuje problematiku vzdělávání osob se sluchovým 

postižením, rozebírá jednotlivé vzdělávací formy, přičemž bilingvální vzdělávání je 

rozebráno více do hloubky. V práci je uvedeno nejen vymezení pojmu bilingvismus, ale 

současně i jeho specifika ve vzdělávání sluchově postižených a stručný pohled do 

historie této metody. 

Druhá část práce se soustřeďuje na jednotlivé programy biligvální výuky 

v několika evropských zemích a v České republice, porovnává je a následně zhodnocuje 

nejen přednosti, ale i možná úskalí této v poslední době stále více rozšířené vzdělávací 

metody. 
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Annotation 

This bachelor thesis tackles bilingual education of people with hearing 

difficulties. Its first part concentrates at the importance of hearing, at a personality of an 

individual with hearing difficulties and at ways of classifying hearing difficulties. It also 

addresses communication of people with hearing difficulties, its importance and 

particular communication methods. It outlines the issue of education of people with 

hearing difficulties and analyses particular forms of education (bilingual education is 

analysed in more detail). The thesis gives the definition of bilingualism and its specifics 

in education of people with hearing difficulties. It also offers a brief insight into history 

of this method. 

Second part of the thesis concentrates at particular programmes of bilingual 

education in several European countries and in the Czech Republic. It compares them 

and consequently evaluates their advantages and possible difficulties of this increasingly 

widespread method. 

Key definitions 

Hearing Difficulty 

Bilingual Method 

Sign Language 

Communication of People with Hearing Difficulties 

Education of People with Hearing Difficulties 



OBSAH 

Úvod 10 

1. Uvedení do problematiky sluchového postižení 12 

1.1 Sluchové postižení a význam sluchu 12 

1.2 Osobnost jedince se sluchovým postižením 13 

1.3 Klasifikace sluchových vad 16 

2. Komunikace osob se sluchovým postižením 19 

2.1 Pojem komunikace 19 

2.2 Komunikace u sluchově postižených 21 

2.3 Komunikační systémy sluchově postižených 22 

2.3.1 Audioorální komunikační systémy 23 

2.3.2 Vizuálněmotorické komunikační systémy 23 

2.3.3 Odezírání 27 

3. Metody vzdělávání osob se sluchovým postižením 29 

3.1 Orální komunikace 29 

3.2 Totální komunikace 31 

3.3 Bilingvální komunikace 32 

4. Bilingvální vzdělávání sluchově postižených 33 

4.1 Vymezení bilingvismu 33 

4.2 Vliv bilingvismu na psychiku dítěte 35 

4.3 Bilingvismus u osob se sluchovým postižením 36 

4.4 Pohled do historie bilingválního vzdělávání 38 

5. Analýza bilingválních programů ve vzdělávání sluchově postižených 41 

5.1 Bilingvální vzdělávání v zahraničí 41 

5.1.1 Švédský program 41 

5.1.2 Hamburský program 42 

5.1.3 Dánský program 44 



5.2 Bilingvální vzdělávání sluchově postižených v ČR 45 

5.2.1 Bilingvální mateřská škola - PIP AN 45 

5.2.2 Speciální ZŠ pro sluchově postižené Holečkova 47 

6. Zhodnocení bilingválního vzdělávání sluchově postižených 49 

6.1 Cíle bilingválního vzdělávání 49 

6.2 Přednosti bilingválního vzdělávání sluchově postižených 50 

6.3 Úskalí bilingválního vzdělávání sluchově postižených 52 

7. Závěr 54 

8. Seznam použité literatury 56 

9. Seznam příloh 61 



ÚVOD 

Již od samého počátku vzděláváni sluchově postižených probíhají diskuze o 

tom, která z metod je tou nejsprávnější a nejvhodnějši. Přesto ani v současné době na 

tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, stále se hledá, zkouší a objevuje, co by mohlo 

jedincům s postižením sluchu usnadnit jejich cestu za vzděláním. Je důležité si 

uvědomit, že každá metoda má nejen klady, ale i zápory a nikdy žádná z metod nebude 

jednoznačně kladně přijímána všemi odborníky. Také velmi záleží na tom, o kterou 

cílovou skupinu se jedná. To, co je vhodné pro neslyšící již nemusí mít takové úspěchy 

u jedinců nedoslýchavých a naopak. 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na vzdělávací metodu, která je ze všech 

nejmladší a v současné době i nej diskutovanější. Jedná se o bilingvální vzdělávání. 

Vzdělávaní metodou bilingvální se využívá v některých školách i u dětí slyšících, je 

však důležité si uvědomit, že u sluchově postižených má tato metoda svá specifika a 

odlišnosti. Tyto rozdíly jsou dané především odlišným způsobem existence znakového 

jazyka, který je v této metodě považován za jazyk primární, tedy mateřský. Na jeho 

základě se pak osvojuje jazyk mluvený, tedy jazyk většinové společnosti. Programy 

bilingválního vzdělávání se mohou v některých věcech lišit, například tím, zda se učí 

nejprve znakový jazyk a až pak jazyk mluvený a nebo zda se vyučují současně. Ale 

základní myšlenka je vždy stejná, tedy především snaha umožnit jedincům se 

sluchovým postižením jednodušší začlenění do společnosti, к čemuž je znalost 

národního jazyka nezbytným předpokladem. 

Pro kompletní představu o tomto tématu je nutné přiblížit si problematiku 

sluchového postižení. V první kapitole se tedy zabývám sluchovým postižením jako 

takovým, jak se odráží do osobnosti sluchově postiženého jedince a současně zde 

zdůrazňuji jak je sluch pro člověka významný a nepostradatelný. Sluchové postižení 

může být velice rozmanité, proto se zde uvádím také klasifikací sluchového postižení, 

neboť je to podle mého názoru nezbytné к utvoření si představy o variabilitě poruch 

sluchu. 
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V druhé kapitole se věnuji komunikaci, která je velice důležitá nejen pro 

jednotlivce, ale i pro celou společnost. Její narušení se odráží v mnoha oblastech. Je zde 

definován pojem komunikace z různých pohledů. Součástí této kapitoly je nastínění 

několika forem komunikace u sluchově postižených a její specifika, která jsou daná 

právě absencí nebo poškozením sluchu. 

Na třetí kapitolu, která popisuje metody vzdělávání sluchově postižených 

metodami orální a totální komunikace, navazuje kapitola čtvrtá zabývající se 

problematikou bilingvismu. Nejprve se věnuji vystiženi samotného pojmu bilingvismus, 

což je poměrně problematické, jelikož neexistuje jednotná definice a téměř každý autor 

na něj nahlíží jinak. Dále uvádím specifika bilingvismu ve vzdělávání jedinců se 

sluchovým postižením a snažím se nastínit i historický vývoj této vzdělávací metody. 

V neposlední řadě se ve čtvrté kapitole snažím ukázat jak metoda bilingválního 

vzdělávaní sluchově postižených probíhá v praxi, současně se pokouším porovnat 

zahraniční zkušenosti se zkušenostmi v České republice, kde je však tato metoda pouze 

v začátcích. V závěru bych chtěla tuto metodu na základě odborné literatury a porovnání 

programů v jednotlivých zemích zhodnotit, pokusit se nahlédnout na ni ze všech úhlů a 

ukázat zde její klady a zápory. 

Cílem této práce je utvořit ucelený pohled na metodu bilingválního vzdělávání 

u sluchově postižených. Analýza a porovnání bilingválních programů v několika 

zahraničních zemích a České republice má za cíl zjistit a následně utřídit výhody a 

nevýhody této metody, která se zdá být pro sluchově postižené vhodnou formou 

vzdělávání, která jim umožní žít jak ve světě neslyšících, tak i současně ve světě 

slyšících. 
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1. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ 

1.1 Sluchové postižení a význam sluchu 

Hned na začátku práce je nutné si ujasnit kdo patři mezi sluchově postižené. 

Ve skupině sluchově postižených se totiž vydělují tři základní skupiny, z nichž každá 

má své specifické potřeby a problémy. První skupinou jsou nedoslýchaví. Ti mají 

zachovány zbytky sluchu a pro ně jsou také určeny speciální kompenzační pomůcky 

(slúchadla). S jejich pomocí mohou do určité míry vnímat mluvenou řeč. Druhou 

skupinu představují lidé ohluchlí. Důležitý je věk, kdy ke ztrátě sluchu došlo, pokud po 

rozvoji mluvené řeči, mohou si vhodnou speciální péčí a při vhodných podmínkách 

schopnost mluvit uchovat. Do třetí skupiny patří prelingválně neslyšící. Ti se jako 

neslyšící narodili nebo ohluchli těsně po narození. Podle definice Světové zdravotnické 

organizace (WHO) z roku 1980 jsou „za neslyšící považování pouze ti, kteří nejsou 

schopni slyšet žádný zvuk ani při zesílení" (Krahulcová - Žatková, 1996, s.57). Všechny 

tyto skupiny spojuje nejen vada sluchu, ale především znakový jazyk jako prostředek 

dorozumívání se. Hrubý (1997, s.32) zdůrazňuje, že „nedoslýchavost, ohluchnutí a 

preling\>ální hluchota jsou tři úplně rozdílná postižení se zcela odlišnými a často 

dokonce vzájemně protichůdnými potřebami ". 

Nezbytné je také ujasnit si pojem Neslyšící. Již velké písmeno na začátku slova 

naznačuje, že se jedná kulturní a jazykovou menšinu neslyšících. Rozhodující zde není 

vada sluchu, ale existence znakového jazyka, kontakt s komunitou, podobné osudy a 

problémy. Neslyšící jsou podle Hrubého (1997) jednou z nej soudržnějších menšin a 

vytvářejí spontánně velice kompaktní společenství, kam patří nejen neslyšící, 

nedoslýchaví a ohluchlí, ale také slyšící děti neslyšících rodičů a někteří tlumočníci. 

Význam sluchu je bezesporu obrovský. Sluch je totiž nej důležitějším smyslem 

pro získávání informací a společně se zrakem je to hlavní kanál pro příjem informací a 

to již od raného věku dítěte. Lejska (2003) udává, že člověk akusticky vnímá až 60% 

informací. Díky sluchu jsme schopni vnímat nejrůznější zvuky z našeho okolí, což nám 

umožňuje orientovat se v prostoru, vnímat prostředí, získávat informace, mít pocit 

osobní jistoty a bezpečí. 
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Hlavní a nezastupitelný význam má sluch především v dorozumívacím 

procesu, je zásadní podmínkou pro rozvoj řeči a mezilidské komunikace. Mezilidská 

komunikace je základní potřebou člověka, která je nezbytná pro rozvoj jeho duševního 

života i celé osobnosti. „Každé postižení sluchu, postižení akustického informačního 

kanálu, vede nezbytně к narušení mezilidské komunikace, a tím se dále porušuje potřeba 

vlastní seberealizace jako základní lidské sociální nutnosti" (Lejska, 2003, s.10). 

Sluchové postižení proto představuje nejtěžší bariéru v komunikaci a odráží se do 

celkového rozvoje osobnosti. 

Důležitou roli hraje tzv.zvukové pozadí, jež nám umožňuje podvědomou 

orientaci v prostoru, dává pocit reálnosti prostředí, také pocit osobní jistoty a 

bezpečnosti. Těžce sluchově postižené dítě nemá zvukové pozadí ani zpětnou sluchovou 

kontrolu. Jak připomíná Dvořáčková (2003), jedinec v důsledku poškození sluchu ztrácí 

jak podvědomou prostorovou orientaci, tak i schopnost pohybové koordinace a pocit 

jistoty. 

Sluch je také významný při socializaci v rodině i ve společnosti a v neposlední 

řadě pro rozvoj osobnosti. Socializace probíhá zejména sociálními zkušenostmi, tedy 

sociálním učením. Podle Šedivé (1997, s.6) jsou sociální zkušenosti sluchově 

postižených většinou jiné a z vývojového hlediska opožděné. 

1.2 Osobnost jedince se sluchovým postižením 

Sluch je pro člověka nejdůležitějším a v mnoha ohledech i nenahraditelným 

smyslem. Z toho je tedy patrné, že sluchové postižení pro člověka představuje velikou 

bariéru nejen v komunikaci, ale i v osobnostním rozvoji. V jaké míře sluchové postižení 

rozvoj osobnosti ovlivní je dáno několika faktory, a to stupněm a typem sluchové vady, 

přístupem rodiny a v neposlední řadě i vrozenými vlastnostmi konkrétního člověka. 
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Sovák (in Pipeková, 1998, s. 83) uvádí tři základní oblasti, ve kterých se vada sluchu 

odráží: 

• v oblasti poznávací (pocity, představy) 

• v oblasti vztahů к prostředí (zejména sociálnímu) 

• v oblasti osobnosti (charakter, emotivní a volní sféra). 

V oblasti mezilidských vztahů se vada sluchu odráží především v omezení 

komunikačních kompetencích. To se nejčastěji projevuje především tím, že jedinec se 

sluchovým postižením špatně buduje mezilidské vztahy, často nechápe co se po něm 

žádá, neumí vyjádřit své myšlenky a proto se u něj objevují pocity nejistoty, ohrožení a 

snížené sebevědomí. Časté komunikační nezdary můžou následně vést к vyhýbání se 

komunikaci, uzavírání se do sebe, výjimkou není ani sociální izolace. Sluchově 

postižený jedinec mívá narušené sociální kontakty, často může reagovat nepřiměřeně, 

odlišně se orientuje v sociálních hodnotách a vnímá svět příliš zjednodušeně. Mezi další 

časté projevy patří především impulsivní chování, nedostatek sebedůvěry, nedostatky ve 

vývoji empatie, obtíže v morálním vývoji, dále zjednodušené chápání povahových rysů 

a vlastností lidí a neschopnost popsat momentální psychický stav. Někteří neslyšící mají 

jinou hierarchii hodnot, jsou egocentričtí a obtížně se podřizují (Potměšil, 1999). 

Sluchové postižení má vliv i na myšlení. Bývá více vázáno na konkrétní realitu 

a na skutečný svět. Je pro ně obtížnější vidět obecnější souvislosti a vztahy mezi 

jednotlivými poznatky, často je nedovedou správně využívat a ulpívají na konkrétním 

kontextu. Sluchově postižení jedinci mívají problémy s uvažováním hypoteticky, tedy na 

úrovni pouhé možnosti. Také rozvoj logických operací bývá pomalejší a dosahují jej 

pouze dostatečně inteligentní a dobře výchovně vedení jedinci (Vágnerová, 2004). 

„ Vázanost na aktuální konkrétní skutečnost se projevuje i nechutí a obtížemi v plánování, 

tj. uvažování o budoucnosti, a obdobně i v bilancování, tj. o zobecnění a zhodnoceni 

minulé zkušenosti" (Vágnerová, 2004, s.19). 

Celkově je vývoj myšlení u sluchově postižených často opožděný a má určité 

nápadnosti. V začátcích vývoje dítě získává určité dovednosti, znalosti a uvědomuje si 

základní vztahy, ale tyto počáteční formy myšlení se bez účasti řeči vyvíjejí omezeně. 
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Dítě se opírá zejména o konkrétní činnosti, předměty, je zpomalen vývoj abstrakce, také 

způsob řešení úkolů bývá stereotypní a méně přizpůsobivý. Tyto nedostatky v názorovém 

praktickém myšlení bývají způsobeny často menším rozsahem zkušeností (Vágnerová, 

2004). 

Další oblastí, která je ovlivněna sluchovým postižením, je sociální inteligence, 

tedy schopnost navazovat mezilidské vztahy. Šedivá (1997, s.5) charakterizuje sociální 

inteligenci jako schopnost chápat vztahy mezi lidmi a účinně je ovlivňovat. Také 

zdůrazňuje, že komunikační problémy, omezené možnosti mimo volního učení a 

nedostatek sociálních zkušeností mají vliv na snížení sociální inteligence sluchově 

postižených dětí. Míra vlivu je dána zejména stupněm a typem sluchové vady, délkou 

působení komunikační deprivace, vrozenými vlastnostmi dítěte a přístupem rodiny, 

zejména matky nebo osoby, která s dítětem tráví nejvíce času (Šedivá, 1997). 

Významné je také narušení orientace v prostoru a s tím související i narušení 

pocitu osobní bezpečnosti, sebejistoty a pocitu vlastního já. V oblasti osobnosti je 

narušen samotný charakter sluchově postiženého, jeho emotivní a volní sféra. Často se 

považují za méněcenné, stahují se do sebe. Jsou nesamostatní, často závislí na rodičích 

nebo tlumočníkovi, což způsobuje jejich slabou vůli něčeho dosáhnout. Takový stav pak 

velmi ztěžuje výchovně vzdělávací a rehabilitační práci (Pulda, 1994). 
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1.3 Klasifikace sluchových vad 

Předtím než zde uvedu jak můžeme sluchové vady dělit je důležité objasnit si 

rozdíl mezi pojmy sluchová vada a sluchová porucha a to především z důvodu 

jednoznačného výkladu. Poruchou sluchu rozumíme stav přechodný a po vyléčení 

onemocnění sluchového orgánu je sluch opět v normě. Sluchová vada je naopak stavem 

trvalým. Tento stav je charakterizován tím, že nemá tendenci ke zlepšení, naopak se 

může pouze zhoršovat. Potměšil (1999) chápe sluchovou vadu jako poškození orgánu 

nebo jeho funkce tak, že je nějakým způsobem snížená kvalita či kvantita slyšení. 

Sluchové vady můžeme dělit z několika hledisek, a to podle doby vzniku, 

místa vzniku a stupně sluchové vady. 

Podle doby vzniku 

> Vrozené (hereditární) vady vznikají před rozvojem řeči, proto bývají nazývány 

jako vady prelingvální. Podle Lejsky (2003) sem spadá více jak polovina sluchově 

postižených dětí. Příčinou mohou být vlivy dědičné nebo kongenitální (vrozené). Mezi 

vlivy kongenitální patří prenatální poškození plodu infekcemi matky v průběhu 

těhotenství, ale i vlivy perinatální jako problematický porod, krevní inkompatibilita atd. 

> Získané (postnatální) vady bývají důsledkem infekčních chorob (meningitida, 

zarděnky atd ), onemocnění centrálního nervového systému, opakovaných zánětů 

středního ucha nebo léčby onkologických onemocnění. Lejska (2003) rozlišuje vady 

sluchu získané v době před fixací řeči (tj. do 6-8 let věku), při kterých se řeč nevyvíjí a 

již získané řečové stereotypy se rozpadají a sluchové vady vzniklé po fixaci řeči 

(ohluchlost), které již vývoj řeči neohrožují. 

Podle místa vzniku 

Horáková podle Šlapáka a Florianové (in Pipeková, 2006, s. 131) rozděluje 

sluchové vady dle místa vzniku na dvě základní skupiny, a to na periferní a centrální 

nedoslýchavost a hluchotu. 
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> PERIFERNÍ VADY mohou být jednostranné nebo oboustranné. Rozlišujeme 

tyto tři formy: 

• Převodní (konduktivní) poruchy sluchu jsou způsobeny poruchou v oblasti 

od zevního zvukovodu až к oválnému okénku středního ucha, není tedy poškozeno 

vnitřní ucho, sluchové buňky ani sluchový nerv. Většinou se jedná o lehkou až 

střední nedoslýchavost, při které je sluchový vjem zeslaben, ale nedochází к jeho 

zkreslení. Tyto poruchy lze léčebně stimulovat. 

• Percepční (senzorineurální) vady jsou způsobeny poškozením vnitřního 

ucha, vláskových buněk nebo sluchového nervu. V těchto případech je postižení 

trvalé a nejde ovlivnit. Tento typ sluchové vady je převažující. „ Vyskytuje se и 

většiny stařeckých nedoslýchavostí, nedoslýchavostí z poškození hlukem a toxiny, 

postižení sluchu po infekčních chorobách, patří sem i stavy vrozených sluchových 

vad. " (Lejska, 2003, s. 24) Důsledkem percepčních vad je nejenom celkové 

snížení schopnosti vnímat zvuky, ale i podstatné zkreslení sluchových vjemů. 

• Smíšené vady v sobě zahrnují obě předchozí poruchy. 

> CENTRÁLNÍ VADY jsou způsobeny poškozením centrálního nervového ústrojí 

sluchového analyzátoru, jedná se tedy o poruchy, kdy mozek zpracuje sluchový 

signál jiným způsobem než je obvyklé. 

Podle stupně postižení 

^ Nedoslýchavost. Zde rozlišujeme typ převodní, kdy postižený slyší málo, ale 

dokáže rozeznat zvuky lidské řeči a percepční, která se projevuje i zkresleným 

vnímáním řeči (Bulová in Pipeková, 1998). Nedoslýchavost rozdělujeme na: 

Lehká (sluchová ztráta 20 - 40 dB) 

Střední (sluchová ztráta 40 - 70 dB) 

Těžká (sluchová ztráta 70 - 90 dB) 

„Podstatnou část nedoslýchavých t\>oří staří lidé, protože zvýšení sluchového 

prahu je přirozeným důsledkem stárnutí. " (Hrubý, 1997, s. 33) 
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> Hluchota 

• Úplná (totální) - naprostá ztráta sluchu 

Praktická - vyskytují se zde pouze tzv. zbytky sluchu, které slouží pouze 

к orientaci a nejsou využitelné pro řeč 

> Ohluchlost - je stav, kdy dochází ke ztrátě sluchu v průběhu života. Pokud dojde 

к ohluchnutí po ukončení základního vývoje řeči (tj. po 7. roce života), mizí 

formální úroveň řeči, ale samotná řeč se neztrácí a při soustavné péči zůstává 

zachována. Hlavní problém ohluchlých je především psychologický. Dojde-li totiž 

к ohluchnutí ve vyšším věku, může být pro člověka velmi těžké trénovat své 

schopnosti odezírání a někdy i téměř nemožné naučit se znakový jazyk. (Hrubý, 

1997, s. 34) 

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila v roce 1980 mezinárodní 

škálu stupňů sluchových poruch (Hrubý in Pipeková, 2006, s. 133): 

Velikost ztráty sluchu 

podle WHO 

Název kategorie 

ztráty sluchu 

Název kategorie podle 

vyhl. MPSV č. 284/1995 Sb. 

0 - 25 Db normální sluch 

26 - 40 Db lehká nedoslýchavost lehká nedoslýchavost 

(již od 20dB) 

4 1 - 5 5 Db střední nedoslýchavost středně těžká nedoslýchavost 

56 - 70 Db středně těžké 

poškození sluchu 

těžká nedoslýchavost 

7 1 - 9 0 Db těžké poškození sluchu praktická hluchota 

více než 90 dB, ale body v 

audiogramu i nad 1 kHz 

velmi závažné 

poškození sluchu 

úplná hluchota 

v audiogramu žádné body 

nad 1 kHz 

neslyšící úplná hluchota 
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Zvláštní kategorií, kterou lze přiřadit к postižením sluchu je ušní šelest 

(tinnitus), kdy člověk slyší zvuk, který neexistuje, tedy nemá žádný vnější zdroj. Tyto 

sluchové vjemy vznikají ve sluchovém orgánu nebo v jeho okolí a dělí se na objektivní a 

subjektivní. Subjektivní šelest slyší jen postižený a není měřitelný, nelze tedy zjistit 

objektivní příčinu. Naproti tomu objektivní šelest slyší i jiná osoba a dá se změřením 

zjistit objektivní příčina. Ušními šelesty mohou trpět lidé bez ohledu na stav sluchu, 

mohou to být lidé neslyšící, nedoslýchaví i slyšící (Strnadová, 1998). 

2. KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

V této kapitole bych chtěla přiblížit problematiku komunikace u osob se 

sluchovým postižením. Nejprve je nutné si ujasnit, co to vlastně komunikace je, jak ji 

můžeme definovat a jaké typy existují. Poté bych se zaměřila přímo na komunikaci 

sluchově postižených a na její specifika. V neposlední řadě bych chtěla přiblížit 

komunikační systémy, které se v současné době běžně u sluchově postižených užívají. 

2.1 Pojem komunikace 

Komunikace představuje jednu z nejdůležitějších lidských schopností a 

zároveň je základem jak mezilidských vztahů, tak i socializace člověka, tedy jeho 

začlenění do společnosti a fungování v ní. Způsoby a prostředky komunikace mohou být 

různé, ale vždy jsou základem pro vytvoření fungujícího lidského společenství 

(Krahulcová, 2003). 

Pojem komunikace je odvozen z latinského slova „communicatio", tj. 

přenášení, spojování, dorozumívání, v literatuře však nemá jednotnou definici. Lze ji 

chápat jako lidskou schopnost užívat výrazové prostředky к vytváření, udržování a 

pěstování mezilidských vztahů. V obecné rovině je možné komunikaci považovat za 

složitý proces výměny informací. (Klenková, 2006). Průcha (2003, s. 104) komunikaci 

definuje jako sdělování, dorozumívání. Z pedagogického hlediska je podle něj důležitá 

především sociální komunikace, tedy sdělování a dorozumívání mezi lidmi. Píše, že 
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„sociální komunikace vytváří základní souvislosti mezi hlavními stránkami sociálního 

styku lidí: mezi činnosti, interakcí a společenskými vztahy." 

Podle Nakonečného (1999, s. 157) lze komunikaci definovat, jako: „Druh 

sociální interakce znamenající jednostranné sdělování nebo vzájemnou výměnu 

informací. Jejím prostředkem jsou nejen slova a gesta, ale chování vůbec, a tak je 

komunikace nejen již rozvinutou sociální interakcí, ale také jejím předpokladem. " 

Jiná definice říká, že „řečová komunikace je komplexní proces, na kterém se 

podílejí ve vzájemné podmíněnosti tři typy předpokladů: vrozené mentální předpoklady 

užívání jazyka, předpoklady získané aktivní interakcí jedince s prostředím (učeni) a 

faktory aktuálně působící v komunikační situaci. " (Nebeská, 1992, s. 40) 

Komunikace je jednou z nejrozsáhlejších a nej důležitějších oblastí mnoha 

vědních oborů. Její význam a důležitost pro život lidí však nelze nikdy dostatečně 

ocenit. Pro společnost je komunikace základním a současně i velmi důležitým procesem, 

a to jak pro její existenci, tak i organizaci. Je tedy zřejmé, že bez komunikace žádná 

společnost nemůže existovat, natož se vyvíjet. Podle Klenkové (2006, s.25-26) „cílem 

komunikativního chování člověka je kromě vzájemného dorozumívání a sdělování 

informací, především vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů." 

I když v komunikaci hraje hlavní roli verbální projev, dorozumíváme se i 

jinými prostředky, a to prostředky neverbální komunikace, která nese podstatnou část 

sebevyjádření. V sociální komunikaci tedy můžeme rozlišit tři skupiny kanálů - verbální 

komunikace, neverbální komunikace a komunikace činem. 

Neverbální komunikace se využívá především pro vyjádření emocí, vůle, 

postojů a naopak verbální komunikace slouží к přenosu výsledků myšlenkových operací 

(Klenková, 2006). Je vývojově starší než verbální a zahrnuje v sobě veškeré 

dorozumívací prostředky neslovní podstaty. Má vysokou výpovědní hodnotu, ale její 

srozumitelnost úzce souvisí se společenským kodexem dané společnosti, podstatnou roli 

zde hrají kulturní, etnické či geografické odlišnosti. Do neverbální komunikace spadá 

široká oblast toho, co signalizujeme beze slov či spolu se slovy jako doprovod slovní 
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komunikace. Jedná se o gesta, postoj těla, výraz tváře nebo-li mimika, pohledy očí, 

tělesný kontakt, tón hlasu a další neverbální aspekty řeči. 

Komunikace verbální se vyvinula později a spadají do ní všechny komunikační 

procesy, které se realizují za pomoci mluvené nebo psané řeči (Klenková, 2006). 

Postupně získala dominantní postavení v dorozumívacím procesu, komunikace 

neverbální se stala pouze doplňkem té verbální nebo její dočasnou náhradou. Základní 

rozdíl mezi verbální a neverbální komunikací je ten, že verbální komunikace je ve své 

slovní podobě vždy doprovázena komunikací neverbální, zatímco ta neverbální se může 

uskutečňovat samostatně. 

2.2 Komunikace sluchově postižených 

Nejvýznamnějším důsledkem sluchového postižení je odlišnost komunikačních 

kompetencí, tedy způsobu komunikace. Rozsah podnětů, které lze vnímat a zároveň 

mají informační význam, je výrazně menší než u slyšících. Omezení možnosti vnímat a 

rozlišovat zvukové podněty a chápat jejich význam se projeví potížemi v oblasti 

osvojení a využití mluvené řeči. Z toho pak vyplývají obtíže v dorozumívání se s 

příslušníky majoritní společnosti a komunikační komplikace bývají i největším 

subjektivním problémem, který s sebou sluchové postižení přináší (Vágnerová, 2004). 

V péči o sluchově postižené jedince se na základě potřeby mezilidské 

komunikace objevují tyto 3 tendence (Krahulcová, 2003, s.13): 

1) specifické využití a rozpracování existujících forem, způsobů a cest komunikace 

(sem spadá např. odezírání hlásek, tvoření mluvené řeči) 

2) vytvoření nových a alternativních forem komunikace (znakový jazyk) 

3) intenzivní využití technických prostředků pro vytvoření nebo kompenzaci 

sluchového vnímání (např. kochleární implantát, počítačové programy) 
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Hlavní podmínkou pro rozvoj sluchově postiženého dítěte je dosažení funkční 

komunikace v co nejranějším věku. Funkční komunikací Je taková forma komunikace, 

která v dané situaci uspokojí svými výsledky vysílatele informací v tom smyslu, že jeho 

informace byly dostatečně jasně přijaty a pochopeny, a přijimatele v tom smyslu, že i 

vysilatel dobře rozumí jeho slovním odpovědím a reakcím" (Pulda, 1994, s.75). U 

sluchově postižených dětí je dosažení takové komunikace ztíženo omezením nebo 

absencí sluchového vnímání, a proto je potřeba к vytvoření úspěšné funkční komunikace 

využít všechny dostupné komunikační prostředky, verbální i neverbální (Roučková 

1999). 

Jedinci se sluchovým postižením mají stejné komunikační potřeby jako všichni 

ostatní lidé a naplňují je i stejným způsobem, a to v komunikaci s druhými lidmi, 

tříděním vlastních myšlenek, názorů a pocitů atd. Rozdílné jsou pouze prostředky, které 

jim toto naplňování umožní. Vytvoření vhodného dorozumívacího prostředku či 

systému je hlavní prioritou v péči o sluchově postižené a jejím cílem je především co 

nejsnazší zapojení do majoritní společnosti. Podle Krahulcové (2003) osvojení si 

určitého komunikačního prostředku závisí na stupni a době vzniku sluchového postižení 

a také na míře a kvalitě speciální péče, která je dítěti věnována. 

2.3 Komunikační systémy sluchově postižených 

Hledání adekvátního komunikačního systému je problémem, který s různou 

mírou úspěšnosti řešila již řada odborníků. Pod pojmem adekvátní komunikační systém 

si lze představit široké spektrum dorozumívacích technik lišících se od sebe především 

způsobem své existence, které se snaží formovat jak receptivní, tak expresivní složku 

komunikace (Horáková in Pipeková, 2006). 

Mezi dva základní komunikační systémy u sluchově postižených patří systém 

audioorální, který je reprezentován mluveným jazykem majoritní slyšící společnosti a 

systém vizuálněmotorický, kam patři znakový jazyk, znakovaný jazyk a prstové abecedy 

(Horáková in Pipeková, 2006). „Oba systémy jsou partnery ve výchovně-vzdělávacím 
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procesu jedinců se sluchovým postižením a jejich vzájemný vztah se pohybuje od 

rovnocenného partnerství v případě bilingválního vzdělávacího programu až po 

vyhraněnou preferenci některého z nich. " (Souralová in Ludíková, Renotierová 2003, s. 

177). 

2.3.1 Audioorální komunikační systémy 

Pro člověka se sluchovým postižením je osvojení schopnosti komunikovat 

orálním způsobem velice obtížné. Hlavním důvodem je omezení možnosti vnímat a 

rozlišovat zvukové vjemy, které je dáno vadou sluchu a zároveň člověku chybí důležitá 

schopnost, kterou je sluchová kontrola vlastního projevu. Mluvená řeč je však nejvíce 

užívaná forma komunikace a její zvládnutí pomáhá sluchově postiženým jedincům 

začlenit se do společnosti (Vítková, 2004). 

Řeč sluchově postižených jedinců má spoustu nedostatků. Je deformována po 

stránce artikulační, rytmické i melodické. Jejich hlas je specificky zabarven a v řeči se 

často objevují dysgramatismy. Dysgramatismus patří mezi vývojové vady vnější stránky 

řeči. ,Je to vývojová neschopnost, až ztráta schopnosti (agramatismus) správně používat 

gramatické tvary a větnou skladbu na různém stupni" (Krahulcová - Žatková, 1996, s. 

71). Jedná se o běžný jev, který obvykle přetrvává do čtvrtého roku. Trvá-li déle, je 

jednou z možných příčin opožděný nebo omezený vývoj řeči v důsledku právě 

sluchového postižení. Na vzniku dysgramatismů se podle Krahulcové - Žatkové (1996) 

podílí několik faktorů. Jedná se o nízkou mluvní zkušenost, nedostatek až absence 

sluchové kontroly vlastní řeči a omezené možnosti zvládnutí gramatiky mateřského 

jazyka. 

2.3.2 Vizuálněmotorické komunikační systémy 

Vizuálně pohybové jazyky neslyšících jsou označovány podle Janotové a 

Řehákové (1990, s. 90) jako: „Souhrn výrazových prostředků a dorozumívacích 

způsobů, které jsou vyjadřovány pohybově a vnímány převážně vizuálně. " 
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Podle Macurové (in Pipeková, 2006, s.139) jsou znakové jazyky: Jazyky 

nevokální (neopírají se o zvuk) a od mluvených jazyků se tak liší způsobem své 

existence: jsou to jazyky vnímané zrakem (ne sluchem), jsou to jazyky založené na 

tvarech, pozicích a pohybu (ne na zvuku). " 

V zákoně ě. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů se 

znakovou řečí rozumí český znakový jazyk a znakovaná čeština. 

Znakový jazyk patří к vizuálně-motorickým formám komunikace. Jde o 

přirozeně vyvinutý jazyk neslyšícími a podle Hrubého (1997) je jeho plnohodnotnost 

mezi jazyky prokázána mnoha výzkumy. Krahulcová (2003, s.60) jej charakterizuje 

jako: „ ...souhrn pohybových a mimických, přirozených i konvenčně dohodnutých 

výrazových prostředků, jejichž podstata spočívá v pohybech a konfiguraci rukou a prstů, 

mimice obličeje a dalších doplňujících komunikačních formách. " 

Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů považuje 

český znakový jazyk za základní dorozumívací prostředek neslyšících a definuje ho 

jako: „Přirozený jazyk a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými 

vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, 

pozicemi hlavy a horní částí trupu. 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 patří mezi přirozené jazyky, má vlastní historický vývoj i 

gramatiku, která je zcela nezávislá na jakémkoliv mluveném jazyce. Jedná se o 

vytvořený systém dohodnutých znaků, jenž nemá svou psanou podobu. Jeho základní 

jednotkou je znak (jako v mluvené řeči slovo), který je tvořen, jak uvádí Krahulcová 

(2003), těmito elementy - místem artikulace; tvarem artikulující ruky (či obou rukou); 

orientací dlaně a prstů к tělu; vztahem ruky к ruce (u obouručních znaků); pohybem 

ruky (či obou rukou). Znaky, tedy manuální činitelé nesou hlavní významy a pro 

dokreslení slouží nemanuální faktory jako mimika, gestikulace, pohyby a pozice hlavy, 

způsob ukazování, proxemika. 
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Znakovaná čeština je „umělý jazykový systém, který usnadňuje dorozumívání 

mezi slyšícími a neslyšícími. Využívá gramatické prostředky češtiny, která je současně 

hlasitě nebo bezhlasně artikulována. Spolu s jednotlivými českými slovy jsou pohybem a 

postavením rukou ukazovány odpovídající znaky českého znakového jazyka" (Zákon o 

komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob č.384/2008 Sb.). 

Krahulcová (2003, s.65) znakovanou češtinu charakterizuje jako: „...souhrn pohybově-

motorických výrazových prostředků a vyjadřovacích způsobů, doprovázených současně 

národním mluveným jazykem. " 

Znakovaná čeština používá gramatiku českého jazyka, znaky znakového 

jazyka, „umělé" znaky (znaky předložek, spojek atd ), daktylotiku a okrajově mimiku. 

Podstatou je převést mluvený či psaný projev v českém jazyce slovo od slova do 

vizuálně-motorické formy. Právě spojení tohoto systému s českým jazykem je důvodem, 

proč mu většina neslyšících příliš nerozumí. Hrubý (1997) však zdůrazňuje, že jim 

velmi usnadňuje odezírání. Je nejčastěji využívána slyšícími, tlumočníky, 

nedoslýchavými, postlingválně ohluchlými a některými neslyšícími ve formálních 

situacích, ve školách. 

Mezi další vizuálněmotorické komunikační systémy patří prstová abeceda, 

pomocné artikulační znaky, Hand-Mund systém, chirografie a Cued Speech. 

Prstová abeceda, jinak nazývaná též daktylní abeceda, daktylní řeč nebo 

daktylotika je „slovní vizuálně-motorická komunikační forma, při které se užívá různých 

poloh a postavení prstů к vyjádření písmen" (Krahulcová, 2003, s. 17). Jednotlivá 

písmena prstové abecedy se spojují do slov stejným způsobem jako hlásky v mluvené 

řeči. Prstová řeč je tedy formou přesného a doslovného překladu mluvené řeči. Hmbý 

(1997, s. 187) uvádí, že: „Prstová abeceda není žádným jazykem, ale souborem 

dohodnutých a ustálených posunku pro jednotlivá písmena české abecedy ukazovaných 

jednou nebo oběma rukama. " 

V současnosti se prstové abecedy používají hlavně v předškolním věku a 

částečně v mladším školním věku u těžce sluchově postižených v období tvoření, fixace 

a automatizace mluvních stereotypů. Existují prstové abecedy jednoroční a obouruční. 

Daktylotika je také součástí znakového i znakovaného jazyka, kde je často využívána 

pro „hláskování" pojmů, jmen či názvů nemající znaky (Sobotková inVítková, 2004). 
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Pomocné artikulační znaky jsou uměle vytvořené znaky hlásek. Slouží jako 

pomůcka při vyvozování fonace hlásek. Jejich výhodou ve srovnání s daktylními znaky 

je, že jsou velmi účinnou oporou při osvojování, fixaci a automatizaci správné 

artikulace. Znaky tvoří různé polohy prstů, jež jsou artikulovány v oblasti obličeje. 

Signalizují sílu výdechového proudu, vibrace a nastavení artikulačních orgánů při 

artikulaci jednotlivých hlásek, jejich podoba tedy vychází z artikulačních charakteristik 

hlásek a tím usnadňují jejich vyvozování a fixaci. V logopedické péči o sluchově 

postižené děti nesou roli základní pomůcky (Krahulcová, 2003). 

Hand - Mund systém slouží především jako podpora odezírání. Využívá se 

pohybového znázorňování jednotlivých fonémů rukou, někdy se komunikační situace 

doplňuje i grafémem. Zakladatelem systému byl dánský ředitel ústavu pro neslyšící G. 

Forchhammer. Vytvořil řadu poloh a pohybů ruky, jejichž účelem bylo doplňovat 

pohyby mluvidel. Tyto pohyby rukou tedy doprovázejí mluvenou řeč. Cílem Hand -

Mund systému je snazší osvojení toho, co se říká, ale i toho, jak se to říká či vyslovuje. 

U nás podobnou metodu vypracoval L. Neveklovský. Jeho metoda představovala 

systém, při kterém je způsob vyslovování hlásek naznačen pohybem ruky a kromě toho 

jsou předvedené artikulační pohyby ilustrovány ještě na tabuli jednoduchým nákresem. 

Z toho je pak následně odvozen grafický znak hlásky (Krahulcová, 2003). 

Chirografie je označení pro systém znaků napomáhajících odezírání. Určitá 

poloha prstů ruky ve vztahu к obličeji při současné artikulaci označuje hlásku, případně 

slabiku. Znaky samy o sobě nejsou jednoznačné, proto musí být používány vždy jen se 

zvýrazněnou artikulaci, ne samostatně. Systém obsahuje osm prstových poloh, nebo-li 

chirémů, které odpovídají osmi skupinám souhlásek. Dále jednu neutrální polohu, která 

představuje slabiky a výrazy, které začínají samohláskou. Kromě toho je při chirografii 

důležité i místo provedení znaku. Existují čtyři lokalizace - pod okem, na tváři, pod rty 

a na krku. Chirografický systém si lze osvojit poměrně snadno a rychle a v procesu 

odezírání je velmi nápomocný (Krahulcová, 2003). 

26 



Cued Speech je systém, který využívá pohyby rukou v kombinaci s řečí. 

Pohyb ruky reprezentuje hlásky a pomáhá sluchově postiženému, aby to co nemůže 

pochopit odezíráním, pochopil právě za pomoci těchto znaků. Jedná se o 

„ ...komunikační systém založený na využití kombinací tvaru prstů a poloh ruky, které 

vizuálně vyjadřují skupiny samohlásek a skupiny souhlásek, přičemž zrakový vjem ruky 

se doplňuje odezíráním současného mluvent (Krahulcová, 2003, s. 252). Tento systém, 

který byl vytvořen v 60.letech v USA, ale v současnosti je přizpůsoben fonetickému 

systému mnoha národních jazyků. U nás se však příliš nepoužívá a nebyl dostatečně 

rozpracován. 

2.3.3 Odezírání 

Odezírání je vnímání mluvené řeči zrakem a její chápání podle pohybu úst, 

mimiky tváře, výrazu očí, gestikulace rukou i celého těla. Podle Hrubého (1997, s. 190) 

jde o „odhadování vyslovovaných slov z pohybu mluvidel - rtů, zubů, jazyka, lícních 

svalů." Grausová (In Krahulcová 2003, s. 193) definuje odezírání jako „...sledování 

mluvené řeči v prostorových dimenzích. " Lze ho chápat jako komplexní čtení: pohybů 

celého těla, celkového postoje mluvícího, odezírání viditelných artikulačních pohybů 

mluvidel, proměnlivé vzdálenosti mezi komunikujícími, pauz v čase mluvení a 

odvozování významu viditelných artikulačních pohybů mluvidel. 

Sluchově postižené dítě vnímá zrakem hlavně pohyby mluvidel, tzv. kinémy, 

které přebírají funkci signálů řeči. Kiném je „souhrn viditelných aktivit mluvních orgánů 

při vyslovování určité hlásky, tedy souhrn pohybů směřujících к realizaci hlásky" 

(Stryková in Škodová, 2007, s. 536). Jednomu kinému může odpovídat odpovídat i 

několik fonémů. Podle Puldy (1994) je odezírání komplexní proces а к dosáhnutí 

porozumění obsahu promluvy je nutné ho doplnit psychickým zpracování neúplných 

zrakových informací, tedy domýšlením a kombinováním. „Domýšlení lze 

charakterizovat jako myšlenkovou činnost, při níž doplňujeme neúplnou informaci tak, 

aby dávala smysl. Naopak o kombinování mluvíme tehdy, když získaná zraková 

informace je tak nedostačující, že ji musíme dotvářet nebo formulovat jinými slovy" 

(Pulda, 1994, S.103). 
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Možnosti odezírání jsou limitovány rozsahem slovní zásoby a jazykovým 

vývojem hlavně v oblasti morfologické a syntaktické. Odezírání je velice vyčerpávající 

a náročná psychická aktivita vyžadující obrovské soustředění, která v sobě zahrnuje 

nadání i výkon. Nadání se v tomto smyslu vztahuje hlavně na rozvoj řeči a celkovou 

komunikativnost jedince. Výkon je ovlivněn nejen vnějšími a vnitřními podmínkami, ale 

i intenzitou potřeby se dorozumět a dosaženou úrovní nácviku této velmi těžké a 

náročné komunikační dovednosti. 

Mezi vnitřní podmínky odezírání patří úroveň vývoje řeči. Jedná se o rozsah a 

míru užívání slovní zásoby, přesnost pojmového myšlení, gramatický vývoj řeči, ale 

také emoce, zkušenosti a úroveň sociálních vztahů. Důležitý je také stav organismu, je 

zřejmé, že pokud jsou mluvící a odezírající unaveni, nervózní či nesoustředění, je 

odezírání ztížené, někdy až nemožné. Do vnějších podmínek řadíme dobrý a 

nepřerušený zrakový kontakt, dostatečnou intenzitu světla a jeho správný směr, stejnou 

výškovou úroveň hlavy mluvícího a odezírajícího. Dále je důležitá správná artikulace 

(mírně zpomalená a pečlivá) a konverzační vzdálenost, která by měla být v rozmezí 

mezi 0,5 - 4 metry. Tato vzdálenost je dána individuálně, závisí na věku a zkušenostech 

mluvících a odezírajících. 

Odezírání usnadňují podpůrné složky jako je mimoslovní komunikace, tedy 

mimika, gesta, výraz obličeje a všechny tyto faktory se uplatňují současně, ovlivňují se a 

doplňují. Také výše zmiňované systémy jako Hand Mund systém, cued speech a 

chorografie odezírání výrazně napomáhají. Slyšící při nich mluví česky a ukazuje uměle 

vytvořené znaky pro jednotlivé fonémy. Pokud se neslyšící tyto znaky naučí, odezírá se 

mu mnohem lépe (Hrubý, 1997). Tyto tři metody však u nás využívány minimálně. 
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3. METODY VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Období rozvoje výchovně - vzdělávací péče o sluchově postižené je i 

v současnosti charakteristické neustálými snahami o nalezení nej efektivnější metody. Až 

dodnes přetrvává konflikt mezi dvěma skupinami. Jedna preferuje komunikaci 

prostřednictvím řeči a jejího odezírání, tedy orální metodu. Druhá skupina je naopak 

zastáncem manuální komunikace, tedy využití znakového jazyka. 

V současné době existuje několik proudů ve vzdělávání sluchově postižených, 

přesto nelze jednoznačně určit, že je nějaký vzdělávací program nebo metoda nejlepší 

nebo jediná osvědčená. Je nutné si uvědomit, že se nabízí široké spektrum možností jak 

překonat komunikační bariéru na podkladě individuálních schopností sluchově 

postižených. Krahulcová (2003) zdůrazňuje, že sjednocujícím faktorem všech názorů na 

komunikaci sluchově postižených je potřeba obousměrně přijatelného kódu informace. 

Mezi nejčastěji používané metody v současnosti patří systém orální 

komunikace, systém totální komunikace a konečně systém bilingvální komunikace, 

kterému se věnuji podrobněji. 

3.1 Orální komunikace 

Podle Potměšila (2003, s.73) je orální přístup nejstarším a proto i nejvíce 

propracovaným komunikačním přístupem používaným ve výchově a vzdělávání 

sluchově postižených. Sovák (in Potměšil 2003, s.74) definuje orální metodu 

následovně: „Jak naznačuje název, jde o mluvenou řeč. Neslyšící děti se učí mluvené 

řeči a jejím prostřednicím pronikají do života společnosti a do jejího kulturního a 

společenského bohatství. Základními součástmi orální metody je vyvíjení a osvojování 

mluvené řeči, výcvik v odezírání, rozvíjení funkční schopnosti zbytků sluchu ". 

Hlavním úkolem orální metody je vybudovat u sluchově postiženého 

mluvenou řeč, jak v orální, tak grafické podobě. Za její nejdůležitější složku bývá 

považováno odezírání. V různých zemích a různých orálních systémech se odezírání 
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doplňuje posunky, písmem a prstovou abecedou. Tyto doplňky jsou však akceptovány 

jen u méně striktních představitelů orálních metod (Souralová, Langer in Renotierová, 

budíková a kol. 2006). 

Cílem orální metody je vyvodit u všech sluchově postižených artikulovanou 

(hláskovou) řeč. Čistá orální metoda к dosažení daného cíle užívá pouze orální řeč. 

Buduje mluvu z počátku pomocí globální metody čtení, vyvozováním hlásek, 

odezíráním, psaním, sluchovou výchovou, rozkladem slov na hlásky a spojením hlásek a 

slov s grafémy. Forma striktně čisté orální metody se v současnosti téměř neužívá, 

protože nerespektuje přirozené fyziologické potřeby sluchově postižených z hlediska 

rozvoje jazyka. Různou měrou se к ní připojuje podpůrná vizualizace mluvy vizuálně-

motorickými technikami, jako jsou pomocné artikulační znaky, přirozená gesta či 

prstové abecedy. Znakový jazyk je však nepřípustný, jelikož podle oralistů odvádí 

pozornost a zájem dětí od mluvené řeči (Krahulcová-Žatková, 1996). 

Krahulcová - Žatková (1996, s.26-27) píše, že existují tři větve orálních metod: 

• Čisté orální monolingvální systémy - použití se snižuje, jde o metodu velmi 

pomalou, neefektivní, netolerantní, bez využití možnosti vizualizace mluveného 

jazyka. 

• Orální metody doplňované vizuálně-motorickými znaky slovní podstaty - prstovou 

abecedou jednoroční, obouruční či smíšenou, pomocnými artikulačními znaky, 

psanou podobou jazyka a doplňovanou řečí (Cued speech). Podporuje kognitivní 

rozvoj na podkladě čtení a psaní. 

• Orální systémy doplňované vizuálně-motorickými znaky neslovní podstaty - znaky, 

gesta, mimika. Přínosem je podpora komunikace a zlepšování vnímání mluvy. 

Mezi klady orálních metod patří jejich historicky dlouhá a všestranně 

propracovaná metodika i dosahované výsledky u části sluchově postižené populace. 

Využití orálních metod podporuje i kvalitnější audiotechnika a tím možnosti získání 

kvalitnější zpětné sluchové vazby. Orální metoda je tedy vhodná především pro jedince 

nedoslýchavé, kteří využívají slúchadla a pro jedince s kochleárními implantáty. 

V současné době orální metody kladou důraz na rozvíjení obsahové složky řeči, na 

modulační faktory řeči a tím i na její srozumitelnost, zařazují rytmickou, pohybovou i 

hudební výchovu. Naopak nedostatkem je univerzální a celoplošné využívání této 
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metody (Krahulcová-Žatková, 1996). Pulda (1994, s. 49) považuje za hlavní nedostatek 

„nemožnost přirozené komunikace slovní řečí v nejranějším věku, což vede к tomu, že 

pro rozvoj osobnosti nej efektivnější období není plně využito ". 

3.2 Totální komunikace 

Pod pojmem totální komunikace se rozumí komunikační systém, ve kterém se 

používá všech komunikačních forem к dosažení účinného a obousměrného 

dorozumívání se sluchově postiženým a jeho okolím (Krahulcová - Žatková, 1996). 

Hrubý (1997) uvádí počátky rozvoje totální komunikace v 70.letech, kdy se vyvíjela 

více jako filozofie a za jejího zakladatele je považován dr.Roy Holcomb ze školy v 

Kalifornii. 

Krahulcová (2003, s.34) totální komunikaci definuje jako „komplexní 

komunikační systém, který v sobě spojuje všechny použitelné komunikační formy 

(akustické, vizuální, slovní, neslovní, manuální atd.) к dosažení účinného a 

obousměrného dorozumívání se sluchově postiženým a mezi nimi navzájem". Podle 

Potměšila, Hronové (2001, s. 80) „Totální komunikace je cesta, která vede sluchově 

postižené dítě ke zvládnutí obou jazykových systémů, mluveného i znakového, a to v 

oblasti recepce i produkce." Důležitou součástí výchovného efektu totální komunikace 

je svobodná možnost výběru komunikačního modu bez omezení, protože oba 

(audiovizuální i vizuálně motorický) jsou plnohodnotné. 

Totální komunikace představuje použití všech dosud známých metod a 

prostředků. Všechny komunikační formy jsou rovnocenné a pracuje se s nimi výběrově, 

využívají se i všechny receptivní a expresivní složky řeči. Dbá se také na využití zbytků 

sluchu a důkladné využívání mluvené řeči. Do systému komunikačních forem 

využívaných v totální komunikaci patří znakové jazyky neslyšících, mluvená řeč, 

odezírání, gestikulace, mimika, pantomima, prstová abeceda, pomocné artikulační znaky 

a cued speech. Mimo to také psaná řeč, kresba, film, televize a různé didaktické 

počítačové programy. Nedílnou součástí je i sluchová výchova a reedukace sluchu 

(Krahulcová, 2003). 
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Totální komunikace je v současné době nejfrekventovanějším výchovně-

vzdělávacím přístupem ve školách pro sluchově postižené. I přesto se však objevují i 

kritici tohoto systému. Ti poukazují na to, že učitelé nedovedou komunikovat hlasitou a 

znakovou řečí zároveň. A pokud to dovedou, žáci budou vždy upřednostňovat posunky, 

budou sledovat ruce a nenaučí se srozumitelně mluvit ani odezírat (Pulda, 1999). 

3.3 Bilingvální komunikace 

Bilingvální komunikace vychází ze snahy o překonání izolace sluchově 

postižených, o zvýšení úrovně komunikace mezi nimi a majoritní společností slyšících a 

o zvyšování úrovně ve vzdělávání sluchově postižených. Tato metoda, která je 

v zahraničí známá od šedesátých let 20.stol naplňuje zásadu o oddělenosti jazyků, 

jazyka znakového a jazyka většinové společnosti. Důležitá je následnost v osvojování 

jazyků. Nejprve si dítě v raném věku osvojuje pojmy prostřednictvím znakového jazyka 

a až následně připojuje osvojování jazyka většinové slyšící společnosti, a to především 

v psané podobě. 

Problematikou bilingválního vzdělávání u jedinců se sluchovým postižením se 

zabývá následující kapitola. 
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4. BILINGVÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH 

4.1 Vymezení bilingvismu 

Vymezení bilingvismu je poměrně složité, a to především proto, že různí autoři 

obsah tohoto termínu vysvětlují různě. Některé definice vymezují bilingvismus velmi 

úzce, jiné naopak dosti široce. Je tedy zřejmé, že nelze uvést jedinou definici, která by 

danou problematiku popisovala v celé její šíři a ze všech úhlů pohledu. 

Základní definice říká, že se jedná o „aktivní užívání dvou jazyků na úrovni 

mateřského" (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz). Detailněji problematiku bilingvismu 

vymezuje Průcha (2003, s.25): „Bilingvismus, nebo-li dvojjazyčnost, je schopnost 

jedince mluvit dvěma jazyky. V přesnějším psycholingvistickém \ymezení se jedná o 

druh komunikační kompetence, umožňující realizovat různé komunikační potřeby 

pomocí jak prvního, tak druhého jazyka. " 

Štefánik (2000) pod pojmem bilingvismus rozumí ovládání dvou a více jazyků 

na úrovni užívání rodného jazyka a schopnost alternativního používání obou jazyků 

v závislosti na situaci a prostředí, ve kterém se komunikace uskutečňuje. Jiné vymezení 

bere v úvahu i kvalitu osvojení druhého jazyka: „fíilingvní jedinec je ten, který 

disponuje kompetencí v jiném než mateřském jazyce, alespoň v jedné z těchto 

lingvistických oblastí - porozumění, mluvení, čtení, psaní." (Macnamara in Šulová 2005, 

s. 149) 

Podle Hudákové (in Doskočilová 2005) můžeme bilingvismus dělit na několik typů. 

1) Bilingvismus přirozený (přímý. rodinný) x uměly (institucionální, školní) 

Za přirozený bilingvismus je považována situace, kdy se dítě učí dvěma 

jazykům zároveň a to od svých rodičů, jejichž mateřské jazyky jsou rozdílné. Podmínky 

pro vznik bilingvismu jsou přirozené a jelikož probíhá v rodině, bývá označován také 

jako bilingvismus rodinný nebo přímý. Štefánik (2000) říká, že přirozený bilingvismus 

neboli přirozené dvojjazyčné prostředí je pro dítě nejlepší a nej efektivnější. Hlavní 

podmínkou pro dobrý vývoj jazyků je však podle něj dodržení pravidla Jeden člověk, 

jeden jazyk". 
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Oproti tomu bilingvismus umělý je výsledkem formálního vyučování ve škole. 

Podmínky pro vznik bilingvismu jsou uměle připraveny a dítě se učí jazykům postupně. 

Jedná se především o školy, kde probíhá dvojjazyčná komunikace a výuka. 

2) Bilingvismus simultánní x sekvenční 

Toto rozdělení bere v úvahu čas, kdy bylo dítě jazykům vystaveno. 

V simultánním bilingvismu se dítě učí jazykům současně (ve stejnou dobu), ale jsou 

používány odděleně. Žádný z nich se neučí jako první a má tedy mateřské jazyky dva. 

Bilingvismus sekvenční znamená to, že se jedinec učí druhý jazyk až ve chvíli, kdy 

první jazyk již ovládá. Druhý jazyk je tedy jazykem dalším, nikoli mateřským. 

3) Bilingvismus kolektivní (společenský) x individuální 

Dělení bilingvismu na kolektivní a individuální se týká počtu jedinců, kteří 

jsou do tohoto jevu zahrnuti. O kolektivní bilingvismus se jedná v situaci, kdy je 

bilingvní většina společnosti. Tento jev se vyskytuje v zemích, které mají více 

oficiálních jazyků, např. Švýcarsko. O kolektivním bilingvismu hovoříme také 

v souvislosti s menšinovými komunitami, jejichž jazyk není oficiálně uznáván a jejichž 

členové jsou nuceni naučit se jazyk většiny. 

4) Bilingvismus s dominancí jednoho z jazyků x vyvážený 

Pokud bilingvní mluvčí používá jeden ze dvou jazyků častěji a aktivněji, 

mluvíme o bilingvismu s dominancí jednoho z jazyků. Znalost jazyků není vyrovnaná, 

mluvčí rozdílně ovládá jeho podoby (mluvená řeč, porozumění, čtení, psaní, gramatika). 

S vyváženým bilingvismem se setkáme vzácněji a to nejčastěji ve smíšených 

manželstvích. Děti si oba jazyky osvojují zhruba ve stejné době se stejnou intenzitou a 

použití těchto jazyků je vyvážené. 
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4.2 Vliv bilingvismu na psychiku dítěte 

Jaký vliv má bilingvní prostředí na psychiku dítěte bylo a stále je předmětem 

zájmu mnoha psychologů, lingvistů a pedagogů. 1 když se dnes všeobecně považuje 

bilingvismus pro dítě za přínos, vždy tomu tak nebylo. Názory na tuto problematiku 

procházely vývojem a nejen, že existovaly argumenty pro i proti dvojjazyčné výchově 

dětí, ale dokonce „dříve převládal názor, že bilingvismus negativně ovlivňuje 

intelektuální vývoj dítěte. Někteří psychologové byli přesvědčeni, že omezuje kapacitu 

mozku к nabývání jiných znalostí, že dochází ke směšování obou jazyků, že negativně 

ovlivňuje intelektuální vývoj a že zpomaluje osvojování jazyka. (Jabůrek, 1998, s.7)" 

Saunder (in Jabůrek 1998, s.8) však přináší výsledky výzkumu z roku 1962, 

které naopak hovoří ve prospěch bilingvní výchovy a bilingvního vzdělávání. 

Jntelektuálni zkušenost s dvěma jazykovými systémy (biling\>ismus) děti obohatila o 

jistou duševní flexibilitu, byly lepší, pokud jde o koncepční myšlení (tvoření představ), a 

měly mnohotvárnější intelektové schopnosti vtom smyslu, že dovednosti rozvinutě 

bilingvismem byly mnohotvárnější." 

Výsledky pozdějších výzkumů poukázaly na mnohé výhody, které 

bilingvismus přináší. Jsou to například (Jabůrek, 1998, s.8): 

• větší vědomí arbitrárnosti jazyka, 

• rychlejší oddělení významu od formy, 

• větší schopnost kreativního myšlení, 

• větší kognitivní a jazyková variabilita, 

• větší schopnost při tvoření představ. 

Je tedy zřejmé, že bilingvní výchova a vzdělávání má svůj význam a nelze jí 

upřít výrazný pozitivní vliv na dítě a jeho další rozvoj. Je však třeba připomenout, že to 

vše je možné pouze za předpokladu, že rodiče důsledně dodržují postup, pro který se 

rozhodli, na dítě nevyvíjejí žádný nátlak a snaží se je bez stresu a citlivě motivovat 

vzhledem к jeho potřebám. To ale platí nejen u výchovy bilingvních dětí, ale i u dětí při 

osvojování jednoho jazyka. Rodiče bilingvních dětí by při jejich výchově měli pouze 

mít na paměti, že nároky na jejich děti jsou o něco větší. Musí se naučit nejen dva 
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jazyky, ale identifikovat se i se dvěma kulturami a to vyžaduje i od rodičů větší 

trpělivost (Šulová, 2005). 

4.3 Bilingvismus u osob se sluchovým postižením 

„Bilingvální komunikace sluchově postižených je přenos informací ve dvou 

jazykových kódech (znakový jazyk neslyšících a mluvený většinový jazyk) mezi 

neslyšícími navzájem a mezi neslyšícími a slyšícími" (Krahulcová, 2003, s.40) 

Hrubý (1997) zdůrazňuje, že bilingvální vzdělávání vychází ze základní 

úvahy, že se neslyšící budou muset vždy pohybovat ve dvou světech, v světě slyšících i 

neslyšících, a v obou těchto světech se budou muset být schopni se domluvit a to na co 

nejvyšší kulturní úrovni. Další výchozí úvahou je respekt ke znakovému jazyku jako ke 

zcela rovnoprávnému komunikačnímu prostředku. 

Bilingvismus u sluchově postižených je založen na znalosti a užívání 

znakového jazyka a zároveň mluveného jazyka většinové společnosti, přičemž znakový 

jazyk je osvojován přirozenou cestou, stává se tak mateřským jazykem a mluvený jazyk 

se dítě začíná učit až na základě znalosti jazyka znakového. 

Základním předpokladem pro zavedení bilingválního přístupu ve vzdělávání 

neslyšících je uznání znakového jazyka za plnohodnotný jazykový systém plnící 

všechny komunikační funkce, jedině tak totiž může sloužit jako první nebo-li přirozený 

jazyk. Znakový jazyk však dlouho za plnohodnotný jazyk považován nebyl, v českém 

prostředí je proto velkým mezníkem pro bilingvismus neslyšících vydání Zákona o 

znakové řeči č. 155/1998 Sb., který byl v roce 2008 novelizován zákonem č. 384/2008 

Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. 

Hlavním principem bilingválního vzdělávání je poznatek, že znakový jazyk je 

jediným jazykem, který neslyšícím dovoluje zvládnout jazykové jevy a je tedy 

nezbytným předpokladem pro zvládnutí mluvené řeči. Znakový jazyk je také jediným 

jazykem, který mohou neslyšící děti zvládnout bez prodlení a tím jim dovoluje 

objevovat jazykovou komunikaci ve stejném věku jako je tomu u slyšících dětí. Z těchto 
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důvodů je důležité, aby byl znakový jazyk prvním jazykem, který si dítě osvojuje a 

umožní mu tak přirozený jazykový i kognitivní rozvoj a uspokojí jeho komunikační, 

emocionální i sociální potřeby. Mluvenému jazyku se pak záměrně učí, protože jeho 

znalost dítěti usnadní zařazení do společnosti a také mu umožní seznámit se s kulturou 

většinové společnosti (Jabůrek, 1998). 

Podle Grosjeana (in Štefánik, 2000) je bilingvismus jediným způsobem, 

kterým si neslyšící dítě může uspokojovat komunikační a poznávací potřeby. Neslyšící 

dítě by podle něj podobně jako slyšící děti mělo mít možnost komunikovat s rodiči a 

dalšími členy rodiny v jazyce, který je pro něho přirozený, rozvíjet své kognitivní 

schopnosti, získávat poznatky o světě, plnohodnotně komunikovat se svým okolím a 

následně se tak začlenit do světa slyšících i neslyšících. Znakový jazyk má důležitou 

úlohu v kognitivním a sociálním vývoji neslyšícího dítěte, pomáhá mu osvojovat si 

poznatky o světě a také mu umožňuje kulturně se začlenit do světa neslyšících. Mimoto 

mu jednoznačně ulehčí osvojení si jazyka většinové společnosti, a to jak v mluvené, tak 

v písemné formě. 

Krahulcová - Žatková (1996) uvádí, že největším přínosem této metody je 

rozvinutí komplexní schopnosti číst a rozumět čtenému, rozvoj kognitivní i sociální a 

změna struktury vzdělávání. „Cíl bilingválního vyučování neslyšících dětí je normální 

jazykový vývoj v atmosféře porozumění a úspěchu " (Krahulcová - Žatková, 1996, s.36). 

Jedním z cílů bilingvního přístupu je vzbudit u neslyšících zájem o jazyk, úctu 

к němu a tím i posílit vědomí příslušnosti ke kulturní a jazykové minoritě Neslyšících. 

Toto splňuje neslyšící pedagog ovládající znakový jazyk, který je pro neslyšící zároveň 

nejlepším jazykovým vzorem. Důležitý je také rovnocenný vztah mezi neslyšícími 

a slyšícími pedagogy. Tam, kde slyšící pedagog respektuje znakový jazyk jako 

plnohodnotný a souhlasí se vzájemnou spoluprací, lze očekávat pozitivní přínos 

přítomnosti neslyšícího pedagoga. S tím souvisí i to, že důležitou podmínkou pro přijetí 

bilingválního modelu výchovy a vzdělávání neslyšících dětí je zajištění pedagogického 

personálu se znalostí českého znakového jazyka. Jak potvrzují zkušenosti zahraničních 

odborníků, bilingvální výchovně-vzdělávací přístup nelze uplatnit bez zapojení 

kvalifikovaných neslyšících pedagogů (Chvátalová, 2002). 
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V praxi probíhá bilingvální výuka následovně. Sluchově postižené děti jsou 

vzdělávány současně učitelem slyšícím, který vyučuje v mluvené řeči a sluchově 

postiženým, který využívá pouze znakový jazyk. Uplatňuje se přirozená, nedirektivní 

metoda výuky obou jazyků a zpravidla se neuplatňuje simultánní přenos. Oba učitelé 

vypravují příběhy, nejprve učitel neslyšící, a to za pomoci obrázkových knížek, které se 

tak stávají základem řečové aktivity dítěte. Dítě si pak vlivem těchto ilustrací začíná 

opakovat znaky a nebo části znaků. V tuto chvíli je důležité dát dítěti najevo, že jsme 

mu porozuměli, což bývá pro dítě velmi příjemným a potěšujícím zjištěním. Poté 

neslyšícího učitele vystřídá učitel slyšící, který hlasitě a srozumitelně vyslovuje věty, 

zdůrazňuje pohyby mluvidel a přitom ukazuje psanou podobu slov. (Krahulcová -

Žatková, 1996). 

Poul (1996) se zmiňuje o důležitosti tzv. zpětných překladů, které slouží 

к ověření zda žáci porozuměli textu. Spočívají v tom, že dítěti se ve znakovém jazyce 

vypráví nějaký příběh a jakmile dítě porozumí obsahu, dostane stejný příběh v psané 

podobě (tedy v jazyce většinové společnosti). Pak se srovnávají výrazy v psaném a 

znakovém jazyce a následně dítě převádí psanou řeč zpátky do řeči znakové. 

Podle Günthern (2000), jednoho z tvůrců hamburského bilingválního 

školského experimentu, se znakový jazyk vyvíjí u všech dětí rychleji a vytváří základnu, 

na které si neslyšící žáci rychleji osvojí psanou a mluvenou řeč. „Mluvená řeč se vyvíjí 

sice pomaleji, je však od začátku požadována a podporována jako rovnocenná a je 

prosazována neustálou interakcí se znakovým jazykem, který dítě ovládá na úrovni 

přiměřené jeho věku" (Klaus-B. Günther 2000, s. 14). 

4.4 Pohled do historie bilingválního vzdělávání 

Bilingvální model vzdělávání neslyšících se začíná rozvíjet přibližně od 

začátku 80.let v souvislosti s rozvojem znakových jazyků a jejich výzkumů. Koncept 

bilingválního vzdělávání vznikl na základě nových poznatků nejen o znakovém jazyce, 

o dvojjazyčnosti jako takové, o vývojových potřebách dětí, ale také z potřeby vyrovnat 

úroveň dosahovaných znalostí u dětí slyšících a neslyšících. 
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Za takový mezikrok к bilingvismu by mohla být považována metoda totální 

komunikace, která pro komunikaci s dítětem využívá všech dostupných manuálních i 

nemanuálních systémů jako je znakovaný jazyk, znakový jazyk, prstová abeceda, 

odezírání, pomocné artikulační znaky apod. К myšlence bilingvální výchovy vedla 

především zkušenost, že neslyšící děti neslyšících rodičů, se kterými rodiče 

komunikovali pomocí posunků, projevují na začátku školní docházky větší sociální 

vyspělost než jejich neslyšící vrstevníci (Poul, 1996). 

Významnou osobností v oblasti vzdělávání sluchově postižených byl Charles 

Michel de 1'Epée (1712 - 1789), který jako první v dějinách vzdělávání neslyšících užil 

za hlavní metodu znak, znakovou řeč. Východiskem jeho vlastní pedagogické techniky 

bylo zjištění, že neslyšící nemluví, protože neslyší. Byl přesvědčen, že znaková řeč, 

kterou komunikují sluchově postižení mezi sebou, je jejich mateřským jazykem a má 

v jejich vzdělávání nezastupitelnou úlohu (Krahulcová - Žatková, 1996). De 1'Epée se 

lišil od svých předchůdců ve třech zásadních věcech - snažil se poskytnout vzdělání co 

největšímu počtu neslyšících, byl naprosto otevřený a své metody před nikým netajil a 

v neposlední řadě byl prvním průkopníkem používání znakového jazyka ve vzdělávání 

neslyšících (Hrubý, 1997). Okolo roku 1770 založil Pařížský ústav pro hluchoněmé. 

Jeho nástupcem byl Roch Ambrosie Sicard (1742 - 1822), který jeho metodu ještě více 

propracoval a pařížský ústav přejmenoval na Národní institut pro neslyšící (Poul, 1996). 

V oblasti bilingválního vzdělávání je nejdůležitější osobností Čech Václav 

Frost (1814 - 1865). V roce 1841 se stal ředitelem Pražského ústavu pro hluchoněmé. Je 

zakladatelem tzv. Frostovy kombinované metody, které se také říkalo metoda Pražská, 

která je velmi blízkým předchůdcem dnešní bilingvální metody ve Skandinávii. Jeho 

zásadou bylo, že přirozený posunek je mateřskou řečí neslyšících a ta je prostředkem, 

kterým lze snáze a rychleji rozvíjet myšlení i orální řeč „Principem je, že v některých 

předmětech se vyučuje ve znakovém jazyce bez mluvení a v jiných se mluví bez 

ukazování, protože neslyšící budou muset žit ve světě neslyšících i slyšících " (Hrubý, 

1997, s. 68). Podle Hrubého (1997) Václav Frost předběhl svou dobu o více než sto let a 

je škoda, že se dnes o bilingvální metodě vzdělávání sluchově postižených dozvídáme 

z ciziny. 
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Poul (1996) uvádí, že bilingvální metodou se v současné době nejvýrazněji 

zabývá Centrum pro posunkovou řeč a komunikaci v Hamburku, které vede lingvista S. 

Prillwitz. Toto centrum chce vytvořit celkový koncept dvojjazyčné výchovy a 

vzdělávání sluchově postižených od rané výchovy až do dospělosti. Byl vypracován tzv. 

Koncept dvojjazyčnosti neslyšících jako základ pokusu bilingvální výchovy ve škole, 

který byl publikován vr. 1992. Hlavní myšlenkou je to, že „rovnoprávné účasti 

neslyšících na životě společnosti bude dosaženo teprve zavedením posunkové řeči, 

tlumočníků posunkové řeči a neslyšících pedagogických a odborných pracovníků" (Poul, 

1996, S.58). 

Podle Lundstroma (in Jabůrek, 1998, s. 15) hlavními faktory, které ovlivnily názor, že 

neslyšící mají právo na vyučování jak ve znakovém jazyce, tak ve švédštině jsou: 

• moderní výzkum dětského jazyka 

• pochopení toho, že děti potřebují včasnou a spolehlivou komunikaci 

• jiný názor na postižení 

• jiný názor na znakový jazyk a nové znalosti o něm 

• zintenzívnění diskuze o dvojjazyčnosti 

Prvním krokem к dvojjazyčnému vzdělávání bylo odhlasování zákona o 

technických pomůckách pro postižené v roce 1968, ve kterém se mluví o tlumočnické 

službě. Významný byl i výzkum znakového jazyka zároveň s výzkumem osvojování 

jazyka neslyšícími dětmi slyšících rodičů v 70.letech na stockholmské univerzitě, který 

vedla I. Ahlgrenová. Cílem výzkumu bylo ověřit hypotézu, že znakový jazyk může být 

prvním jazykem neslyšícího dítěte slyšících rodičů Závěr výzkumu zní takto: ,Jídyž se 

slyšící rodiče začnou učit znakový jazyk a mají společenské styky s neslyšícími lidmi, 

může se pro jejich dítě stát znakový jazyk jejich mateřským jazykem a druhým jazykem 

jazyk jejich rodičů" (Ahlgrenová in Jabůrek, 1998, s. 16). 

Mezi prvními, kdo se o vytvoření bilingválního modelu vyučování pokusil, 

bylo Švédsko, dále Německo, Dánsko atd. Jednotlivé modely se od sebe různým 

způsobem liší, což bych chtěla stručně popsat v následující kapitole. 
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5. ANALÝZA BILINGVÁLNÍCH PROGRAMŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH 

5.1 Bilingvální vzdělávání v zahraničí 

5.1.1 Švédský program 

Bilingvální výchova byla ve Švédsku má dlouhou tradici, byla uzákoněna již 

v roce 1981. Ahlgrenová in Jabůrek (1998) zdůrazňuje: bilingvismus znamená, že 

každé dítě má od svého narození právo na jazyk, kterému bude moci rozumět a kterým se 

může snadno vyjadřovat. Pro neslyšící dítě je takovým jazykem nutně jazyk znakový. 

Druhým prvkem bilingvismu je právo každé neslyšící osoby na ovládání psaného jazyka, 

tzn. že výchovně-vzdělávací systém musí vybavit neslyšící dítě dobrou způsobilostí, 

pokud jde o psanou švédštinu. Třetí součástí bilingvismu je mluvená řeč pro ty, kteří ji 

mohou využívať. Zde je naznačeno i pořadí preferencí, tedy že znakový jazyk je 

nejdůležitější, psaná řeč je téměř stejně důležitá, naproti tomu mluvená řeč méně. 

Důležitější než plynně se vyjadřovat je porozumění psané švédštině, proto se klade 

důraz především na čtení s porozuměním. 

V předškolním věku se klade důraz na to, aby si děti přirozeně a spontánně 

osvojovaly znakový jazyk a to v průběhu přirozené komunikace s rodiči, učiteli a svými 

vrstevníky. Cílem tohoto období je, aby se děti se znalostí znakového jazyka dostaly na 

stejnou úroveň jako slyšící děti s mluveným jazykem před vstupem do základní školy. 

Hlavní zásadou je, že mluvený jazyk se má začít učit až v momentě, kdy si dítě plně 

osvojí svůj první jazyk, tedy jazyk znakový. 

Na základní školu se nastupuje v 7 letech a školní docházka je desetiletá. Žáci 

používají učebnice pro běžné školy, tudíž by měli zvládnout obsah učiva běžných škol. 

Při všech vyučovacích předmětech se užívá znakový jazyk pro výklad a psaná švédština 

pro zápis látky. Mimoto se vyučuje zhruba dvě hodiny týdně znakový jazyk a čtyři 

hodiny týdně švédština jako druhý jazyk. Osvojení znakového jazyka je velmi důležité 

pro výuku čtení, psaní a mluvený jazyk. Bere se jako základ a podmínka pro úspěšné 

zvládnutí těchto činností. Středni škola je jednotná, vyučuje se na ní také ve znakovém 

jazyce, na univerzitě jsou využíváni tlumočníci (Jabůrek, 1998). 
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Ve Švédsku je celkem 8 škol pro neslyšící (z toho 3 jsou pro neslyšící s 

kombinovanými vadami). Učitelé na nich jsou ze čtvrtiny neslyšící. Ještě větší poměr 

neslyšících pedagogů je mezi vychovateli, a to zhruba polovina. Slyšící učitelé se 

vzdělávají pro tuto činnost ve speciálních kurzech, kde si osvojují znakový jazyk 

(Jabůrek, 1998). 

Zajímavostí švédského školského systému je dělení hodin v učebním plánu. 

Počet hodin na jednotlivé předměty je stanoven na celých deset let školní docházky a 

záleží na konkrétní škole či třídě, kolik hodin daného předmětu se učí v daném ročníku. 

Díky tomu je možné se například v prvních ročnících více věnovat švédštině, což 

pomůže rychlejšímu osvojení základů psaného jazyka pro potřeby četby. Základním 

pravidlem je totiž „nejprve znakový jazyk - poté osvojování čtení-' (Jabůrek, 1998, s. 18). 

5.1.2 Hamburský program 

Bilingvální program v Hamburku byl schválen v roce 1993, a to především 

díky snaze několika rodičovských párů neslyšících dětí, kterým se podařilo tento 

experiment prosadit. Bilingvální vzdělávání v Německu vychází z výsledků 

dlouhodobého výzkumu znakového jazyka, který probíhal od 80.1et v Centru německého 

znakového jazyka a komunikace neslyšících pod vedením profesora S. Prillwitze. Škola 

v Hamburku je jediná škola v Německu s bilingválním modelem vzdělávání a ve 

školním roce 1993/1994 zde byla experimentálně otevřena jedna třída s prvním a jedna 

třída s druhým ročníkem (Klaus - B. Günther, 2000). 

Hamburský program se poněkud liší od programu ve skandinávských zemích a 

to především tím, že vyučování vedou společně slyšící a neslyšící učitelka s využitím 

znakového jazyka, mluvené a psané řeči, které nejsou nijak navzájem oddělené a 

intenzivně se mezi sebou střídají. Takto týmově vyučují osm hodin týdně, tedy zhruba 

třetinu všech vyučovacích hodin. Dále jsou zařazeny samostatné hodiny pro německý 

znakový jazyk a pro výuku slyšení a mluvení (Klaus - B. Günther, 2000). 
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S osvojováním mluveného jazyka se tedy začíná ve stejné době jako se 

znakovým jazykem. Znakový jazyk je pro děti základním jazykem, který podporuje 

emocionální, sociální a rozumový vývoj a díky uskutečňované permanentní 

dvojjazyčnosti se předpokládá i kladný vývoj kompetence v rodném jazyce. Znakový 

jazyk se totiž podle dosavadní praxe rozvíjí rychleji, a tím pak napomáhá rozvoji 

mluvené a psané řeči. Jedním ze základních východisek je to, že díky kvalitní 

komunikaci a zejména používání znakového jazyka ve vyučování se daří realizovat ve 

třídě s neslyšícími žáky učební plány, které se přibližují obsahu vyučování na běžné 

základní škole. 

Model bilingválního vzdělávání vyžaduje týmovou spolupráci slyšící a 

neslyšící učitelky, které musí vynaložit spousty času pro společnou přípravu na 

vyučování. Nezbytnou podmínkou je také to, aby obě učitelky dobře ovládaly jak 

mluvenou řeč, tak i znakový jazyk. Nezastupitelný význam má také spolupráce s rodiči. 

Ti se musí stále vzdělávat ve znakovém jazyce, aby mohli s dětmi komunikovat a navíc 

jsou rozhodujícím zdrojem komunikace v mluvené a psané řeči v mimoškolním 

prostředí (Klaus - B. Günther, 2000). 

Vedle znakového jazyka je významnou složkou komunikace psaná němčina 

a mluvená řeč, jejichž použití není od sebe organizačně odděleno a uplatňuje se v rámci 

bilingválních hodin. V těchto bilingválních hodinách, kdy současně vyučuje slyšící i 

neslyšící učitelka, více dominuje znakový jazyk a psaná řeč, protože používání obou 

těchto forem je pro žáky nej přirozenější. Naopak mluvená řeč se uplatňuje především 

v samostatných hodinách, kde vyučuje pouze slyšící učitelka. Mluvená řeč se vyvíjí sice 

pomaleji, je však od počátku prosazovaná jako rovnocenná znakovému jazyku. V rámci 

hamburského modelu se uplatňuje i využití alespoň částečného auditivního vnímání řeči. 

Žáci používají slúchadla a učí se tak využívat zbytky sluchu. Rozvíjení mluvené řeči je 

zaměřeno především na její přiměřené funkční ovládání a užívání v běžných denních 

situacích, není bráno jako prostředek učební komunikace určený к rozšiřování si 

vědomostí. Na podporu a její rozvíjení se využívá hlavně znakovaná němčina 

a hláskový manuální systém, který naznačuje postavení mluvidel při artikulaci 

a neposledně prstová abeceda (Jabůrek, 1999, s.23). 
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Hlavním cílem tohoto modelu je dát dítěti možnost osvojovat si množství 

poznatků srovnatelné s poznatky, které získávají slyšící. To umožňuje znalost znakového 

jazyka. Zároveň se však věnuje dostatek prostoru také mluvenému jazyku, který 

usnadní komunikaci s okolní společností. Důležité je také, že neslyšící děti mají ve 

svých neslyšících učitelích vzor. Angela Staabová, neslyšící učitelka, která pracovala na 

hamburském experimentu, к tomuto modelu říká: „Po tříleté práci v hamburském 

bilingválním školním experimentu a ze své životní zkušenosti jako neslyšící musím říci, 

že pokládám bilingvální výuku za optimální formu výcho\y a vzdělávání neslyšících, 

která by měla být za\>edena na všech školách pro neslyšící." (Klaus-B. Gunter, 2000, 

S.35). 

5.1.3 Dánský program 

Počátky bilingvismu v Dánsku se váží к Centru totální komunikace, které 

vzniklo v 70.letech v Kodani a kde probíhal rozsáhlý výzkum znakového jazyka. Na 

jeho základě pak byla ve Škole pro neslyšící v Kodani v roce 1982 otevřena první 

experimentální třída s bilingválním programem. B. Hansenová (in Jabůrek, 1998) píše, 

že se zde vyučovalo pomocí znakového jazyka, mluveného jazyka, psaných textů, 

nápravy řeči a artikulace, odezírání, prstové abecedy, Hand-Mund systému. V roce 1996 

se začal ve Škole pro neslyšící v Kodani vypracovávat návrh na školní učební osnovy 

pro předmět dánský jazyk, znakový jazyk a artikulace. Prioritou bylo především 

zdůraznit to, že škola je bilingvální a že žáci mají speciální podmínky a potřeby. Tyto 

osnovy byly nakonec schváleny a vešly v platnost v srpnu 1998. 

Znakový jazyk a dánština jsou základní vzdělávací předměty, které jsou 

zároveň nástrojem к poznání. Předmět znakový jazyk musí žáky pozitivně motivovat, 

aby měli zájem jazyk používat v komunikaci s ostatními, při hře i jako nástroj učení. 

Výuka znakového jazyka by měla společně s výukou dánštiny poskytnout žákům 

jazykovou kompetenci umožňující osvojení a rozvoj pojmů užívaných v ostatních 

předmětech. Důležité je především to, aby úroveň obou jazyků byla funkční, tzn. aby 

byli žáci schopni používat v komunikaci oba jazyky jako nástroje к učení. Úkolem 

bilingválního vzdělávání je vytvářet dobré možnosti pro jazykový rozvoj žáků jak 

v dánském, tak i znakovém jazyce (MŠMT, 1999). 
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5.2 Bilingvální vzdělávání v CR 

V posledních letech se stále více diskutuje o bilingválním modelu vzdělávání 

sluchově postižených i v České republice. Prvním předpokladem k tomu bylo uznání 

znakového jazyka jako přirozeného jazyka lidí se sluchovým postižením a uznání práva 

dětí komunikovat a vzdělávat se pro ně nejpřijatelnějším způsobem. Novelizovaný 

školský zákon č. 171/1990 Sb. říká, že: „Neslyšícím a nevidomým se zajišťuje právo na 

vzdělání v jejich jazyce s použitím znakové řeči nebo Braillova písma ". Podle zákona 

č.384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, mají 

neslyšící právo na vzdělávání s využitím znakové řeči. Termín znaková řeč označuje 

znakový jazyk a znakovanou češtinu, o kterých jsem již psala v příslušné kapitole (kap. 

2.3.2). 

V současné době existuje v České republice několik mateřských a základních 

škol s bilingválním modelem vzdělávání. V Praze je to Bilingvální mateřská škola zvaná 

PIPAN, Speciální školy pro SP v Holečkově ulici v Praze 5 a dále se bilingvální 

program využívá na jedné větvi Základní školy Výmolová. Mimo to je zaváděn i do 

dalších škol, začíná se tak vyučovat například v Mateřské škole a Základní škole pro 

neslyšící v Brně a ve Speciálních školách pro SP v Hradci Králové. 

Ve své práci bych chtěla více přiblížit Bilingvální mateřskou školu PIPAN a 

také Speciální školy pro SP v Holečkově, kde v bilingválním vzdělávání na mateřskou 

školu navazují. 

5.2.1 Bilingvální mateřská škola - PIPAN 

První zavedení bilingválního modelu do škol pro sluchově postižené nastalo 

v roce 1995, kdy Federace rodičů a přátel sluchově postižených (FRPSP) začala pořádat 

pravidelná setkání rodin se sluchově postiženými dětmi a organizovala pro tyto děti 

různé zájmové kroužky. Od roku 1996 FRPSP získala grant na provoz Předškolního 

bilingválního centra a nakonec od ledna roku 1997 se přešlo na celotýdenní výchovnou 

činnost, která vycházela z osnov pro běžné mateřské školy a řídila se zásadami 

bilingválního přístupu. Tím tedy vznikla „Experimentální bilingvální mateřská škola" 
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neboli školička Pipan se sídlem vHábově ulici v Praze 5 - Stodůlkách, která byla 

zařazena do sítě předškolních zařízení schválených Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. (Jabůrek, 1998). 

Výchovnou práci řídí dvě slyšící učitelky, z nichž jedna dobře ovládá znakový 

jazyk a dvě neslyšící vychovatelky. Dvojjazyčný přístup a prostředí zajišťuje přítomnost 

neslyšících vychovatelek a neslyšících vrstevníků, ale také organizace časového 

rozvrhu. Tři dny se s dětmi pracuje a komunikuje převážně znakovým jazykem a dva 

dny mluveným jazykem. Každé dítě má denně individuální logopedickou péči, jejíž 

součástí je i odezírání. Velká pozornost je věnována i rozvíjení počátečního čtení 

(Jabůrek, 1998). 

V současné době je Bilingvální mateřská škola zařazena do sítě škol jako 

soukromá instituce, jejímž vlastníkem je FRPSP a sídlí v prostorách speciální základní 

školy pro sluchově postižené v Praze 5, v Holečkově ulici. Ředitelkou je Mgr. Jana 

Fenclová. Je určena pro děti se sluchovým postižením děti s kochleárním implantátem, s 

kombinovaným postižením i pro jejich sourozence bez postižení a to od 2 do 7 let. 

Rodiče mohou využívat služeb Střediska rané péče Tamtam, které je součástí bilingvální 

mateřské školy (www.pipan.cz). 

Výchovně-vzdělávací program „Hrajeme si s medvědem", jehož autorem je 

sama bilingvální mateřská škola, vychází a respektuje jak rámcový vzdělávací program, 

tak i specifičnost vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Škola má schválenou 

bilingvální koncepci, kterou vypracovala i pro základní školu pro sluchově postižené. 

Cílem výuky je, aby osobnost dítěte dosáhla srovnatelných výsledků jako jejich slyšící 

vrstevníci a byli připraveni na vstup do základní školy i pro integraci. Škola klade také 

velký důraz na sociální klima, na úzkou spolupráci s rodinou, individuální přístup a na 

otevřenost školy vůči okolnímu světu (www.pipan.cz). 

Významnou součástí je samozřejmě logopedická péče, a to především 

z hlediska komunikačního, nikoliv nápravy řeči. Komunikaci a interakci je věnována 

největší pozornost, protože jsou obě tyto složky nezbytné pro úspěšný vývoj dítěte a 

jeho integraci do společnosti. Všechny děti v mateřské škole mají svůj vlastní 

individuální plán. Souhrnné informace o průběžných pokrocích dítěte na videu a DVD 
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záznamech jsou vedeny po celou dobu docházky a později poskytnuty rodičům a 

osobám pracujícím s dítětem. Dětem jsou nabízeny bohaté nejen kulturně společenské, 

ale i sportovní akce a kroužky. Pro mimopražské děti je к dispozici internát. Díky 

podpoře sponzorů bilingvální mateřské školy je školné srovnatelné jako v běžných 

státních mateřských školách (www.pipan.cz). 

5.2.2 Speciální ZŠ pro sluchově postižené v Holečkova 

Škola pro sluchově postižené v Holečkově ulici má již dlouholetou tradici. 

Byla založena v roce 1786 a tehdejší název byl Pražský ústav pro hluchoněmé. Dlouhá 

léta byl u nás jediným zařízením pro vzdělávání neslyšících, až v roce 1932 vznikl ústav 

pro hluchoněmé děti v Brně. V budově školy se kromě základní a již zmiňované 

mateřské školy nachází i odborné učiliště, střední odborné učiliště, střední odborná škola 

a speciálně pedagogické centrum. Součástí školy je také internát. Škola je vybavena 

moderními pomůckami a pro výuku jsou к dispozici odborné učebny, z nichž největší 

význam má moderní počítačová učebna vybavená řadou programů podporujících výuku 

vyučovaných předmětů. Nechybí ani vibrační místnost pro hudebně dramatickou 

výchovu. Škola má také stabilizovaný pedagogický sbor. Všichni učitelé jsou plně 

kvalifikovanými odborníky pro práci se sluchově postiženými dětmi 

(http://holeckova.yc.cz). 

Od začátku školního roku 1998/99 byl ve školském zařízení v Holečkově ulici 

otevřen první ročník třídy s experimentálním bilingválním programem vedle paralelní 

první třídy, kde se využívají zejména prvky totální komunikace. Třída vznikla z potřeb 

návaznosti na nově vzniklý model předškolní výchovy, především pro těžce sluchově 

postižené děti. 

Model bilingválního vzdělávání v České republice vznikl hlavně proto, aby se 

dala dětem možnost vzdělávat se přirozeným jazykem a poskytnout ve všech učebních 

předmětech výuku, která je obsahem téměř shodná s výukou na prvním stupni základní 

školy pro děti slyšící. Dalším důvodem byla nespokojenost se systémem orálního 
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vzdělávání, kde se při komunikaci užívá mluvená řeč, kterou žáci odezírají. U žáků 

s těžkým sluchovým postižením a s kombinovaným postižením se nedařilo dosáhnout 

takové úrovně znalostí a vědomostí, jakou dosahovaly zdravé děti v běžných školách. 

Také se nedařilo rozšířit slovní zásobu žáků tak, aby dokázali číst s porozuměním 

nějaký text. Proto škola přešla na systém bilingválního vzdělávání (StrofFová, 2006). 

Celkově je tento model zaměřen na možnost zařazení sluchově postiženého po 

ukončení školní docházky do většinové společnosti. Zatímco v mateřské škole je cílem 

maximální rozvoj komunikace, к čemuž se využívá znakový jazyk doplněný artikulací a 

zásoba znaků i pojmů by měla být srovnatelná se slyšícími vrstevníky, tak na základní 

škole se v souvislosti s nácvikem čtení a psaní větší pozornost věnuje slovní nebo-li 

orální komunikaci. Dále se rozvíjí slovní zásoba a znaky jsou spojovány se slovy. 

Znakový jazyk usnadňuje počátky čtení s porozuměním a tím umožňuje lepší a rychlejší 

chápání významu čteného. Rozvíjí se i artikulace a odezírání (Stroffová, 2006). 

Český model bilingválního vzdělávání vychází z hamburského bilingválního 

programu, kdy si neslyšící děti osvojují znakový jazyk jako primární řeč a teprve pak se 

naučí druhé řeči, tedy mluvené/psané řeči, a to na základě znalosti znakového jazyka. 

Hlavním komunikačním systémem, který prostupuje celým vyučování, je znakový 

jazyk. Ten je spolu s psanou variantou českého jazyka vyučovacím jazykem, mluvený 

jazyk se učí jen v samostatných nadstavbových hodinách logopedické péče, je povinný, 

ale neklasifikuje se. V hodinách českého jazyka jsou ve velké míře uplatňovány umělé 

komunikační systémy, jako je znakovaná čeština a prstová abeceda, na základě kterých 

si žáci osvojují gramatické charakteristiky češtiny. 

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu "Národní škola". Ten dává do 

značné míry učitelům volnost ve volbě obsahu a náplně učiva, takže si ho upravují pro 

potřeby sluchově postižených žáků. Vyučování je prováděno slyšící učitelkou a 

současně i neslyšící asistentkou. Neslyšící asistentka rozvíjí u dětí znakový jazyk, 

pomocí kterého žáci získávají rychleji větší množství informací a vytváří se tak základna 

pro osvojení české mluvené, čtené a psané řeči. Mluvená řeč se rozvíjí sice pomaleji, je 

však od začátku požadována za rovnocennou a je v neustálé interakci se znakovým 

jazykem (http://holeckova.yc.cz). 
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6. ZHODNOCENÍ BILINGVÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH 

6.1 Cíle bilingválního vzdělávání 

Bilingvální vzdělávání má za cíl umožnit dětem získat náležité jazykové a 

komunikační kompetence, umožnit jim přístup к běžným vzdělávacím programům, 

rozvíjet jejich gramotnost a v neposlední řadě i posilovat jejich sebevědomí a rozvoj 

identity. Mezi cíle bilingválního modelu tedy patří poskytnout ve všech předmětech 

výuku, která se téměř rovná normálnímu vyučování na prvním stupni, tedy jinak řečeno, 

aby neslyšící dosahovali stejné úrovně znalostí a vědomostí, jaké dosahují děti 

v běžných školách. V ideálním případě by výsledkem bilingválního vzdělávání měl být 

žák, který se dokáže dobře zapojit do slyšící společnosti a najde si v ní i odpovídající 

uplatnění. Z toho jednoznačně vyplývá, že bilingvální vzdělávání je tedy jednou z cest, 

jak zlepšit vzájemnou komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími a poskytnout více 

neslyšícím možnost středoškolského a vysokoškolského vzdělání. 

Využitím bilingvální komunikace se zlepšuje osvojení českého jazyka a jsou 

vytvořeny lepší podmínky pro porozumění učivu. Průměrně nadaný neslyšící žák by 

tedy měl dosahovat lepších výsledků ve vzdělávání než při čistě orální metodě. 

Bilingvální přístup se také snaží u neslyšících vzbudit zájem o jejich jazyk, historii, 

kulturu, a tím posílit jejich vědomí příslušnosti ke kulturní a jazykové menšině 

Neslyšících. 

Výsledkem bilingválního přístupu by měl být ideální neslyšící jedinec schopný 

podle situace plynule přecházet mezi znakovým jazykem a českým jazykem. Při čtení, 

psaní, případně mluvem by měl být schopen komunikovat českým jazykem a naopak 

s neslyšícími, s tlumočníkem a dalšími osobami ovládajícími znakový jazyk 

komunikovat českým znakovým jazykem. 
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6.2 Přednosti bilingválního vzdělávání sluchově postižených 

Mezi důvody přijetí této metody patří chybějící komunikace, ztížený přísun 

informací sluchovou cestou a s tím související nevhodnost čistě orální metody pro 

všechny sluchově postižené. 

Ve prospěch bilingválního přístupu hovoří i to, že znakový jazyk je jediný 

přirozený vizuálně-motorický komunikační prostředek, díky němuž si může neslyšící 

spontánně osvojovat znalosti a uspokojovat své emocionální a sociální potřeby. Je 

prokázáno, že znakový jazyk se vyvíjí u všech dětí rychleji a vytváří tak obecnou 

základnu i pro osvojení si mluvené a psané řeči. Ale i přesto, že se mluvená řeč vyvíjí 

pomaleji, je od začátku brána jako rovnocenná a je prosazována neustálou interakcí se 

znakovým jazykem, který dítě ovládá na úrovni přiměřené jeho věku. Mluvený jazyk 

totiž jedinci se sluchovým postižením usnadní plné zapojení do společnosti, ve které žije 

(Jabůrek, 1998). 

Odborníci také zdůrazňují nutnost co nejúplnějšího vnímání jazyka v citlivém, 

raném období vývoje mozku, což právě znakový jazyk splňuje. Užíváním znakového 

jazyka od samého začátku školní docházky se předejde kognitivnímu zaostávání a 

zmírní se i případný kulturní šok z přechodu z rodiny do školy. Výuka znakového 

jazyka také přispívá ke zdravému vývoji osobnosti a podporuje utváření pozitivních 

představ o sobě samém (Macurová, 1993/94). 

K. Heilingová (in Jabůrek, 1998) ve své studii porovnává děti vedené ke 

komunikaci ve znakovém jazyce a děti vzdělávané orálně, a to v oblasti úrovně vývoje 

dítěte, dosaženého vzdělání a míry socializace. Tato studie jednoznačně dokazuje, že 

děti vzdělávané znakovým jazykem jsou schopni lépe komunikovat a již v předškolním 

věku je jim díky neslyšícím vrstevníkům a znakujícími dospělými umožněno poznávat 

svět i mimo okruh jejich rodiny. V důsledku toho většina dětí vstupuje do školy s úrovní 

všeobecných znalostí a sociální přizpůsobivostí, jaká u dětí vzdělávaných orálně není 

obvyklá. Je prokázaná i vyšší úroveň v porozumění, užívání psaného jazyka, 

v numerických a matematických testech. 
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Největším přínosem bilingválního vzdělávání neslyšících žáků je rychlé 

získání zásoby pojmů prostřednictvím znakového jazyka. Tato zásoba pojmů umožňuje 

neslyšícím žákům plnohodnotnou komunikaci na úrovni jejich vrstevníků, pomáhá 

rozvoji myšlení a je velkým přínosem v osvojování školních dovedností. Dále napomáhá 

výuce čtení s porozuměním a umožňuje zpětnou vazbu, tedy kontrolu, zda žáci 

pochopili probranou látku nebo čtený text. Požadavek zpětné vazby při komunikaci 

s dítětem je jedním z dalších důvodů přijetí bilingvální metody. Právě tato zpětná vazba 

je zpočátku tím hlavním důvodem, proč je komunikace znakovým jazykem v raném 

věku vhodná jak pro neslyšící, tak pro nedoslýchavé dítě. Výstavba mluvené řeči je 

pomalá a obtížná a získat zpětnou vazbou při orální metodě trvá podstatně déle. 

Důkazem toho, že cestou vizuálně motorickou lze načerpat stejný objem pojmů a 

vědomostí o okolním světě jako slyšící dítě, jsou neslyšící děti neslyšících rodičů. Ti 

mají v předškolním věku větší slovní zásobu, jsou samostatnější a nemívají nežádoucí 

projevy chování (Stroffová, 2006). 

Staarová (in Klaus-B.Gunter, 2000, s. 35) pokládá bilingvální výuku za 

„ ...optimální formu výchovy a vzdělávání neslyšících, která by měla být zavedena na 

všech školách pro neslyšící". Bilingvální koncepce poskytuje neslyšícím mnohostranné 

vzdělání a výchovu, od znakového jazyka a osvojení si mluvené a psané řeči až po 

artikulaci a sluchový trénink. Současně výrazně urychluje rozvoj osobnosti neslyšícího 

dítěte. Výhodou bilingvismu je to, že neslyšícímu dítěti díky znakovému jazyku 

poskytuje vědění přirozeně bezproblémovou a ničím neomezovanou možností interakce 

tak jako je tomu u slyšících dětí. 

B. Hansenová v roce 1990, tedy osm let po zahájení bilingválního programu 

v Dánsku, konstatuje, že všechny děti používají naprosto plynně znakový jazyk jako 

svůj první jazyk a jako hlavní prostředek komunikace. Dokážou bez problému 

v komunikaci se slyšícími, kteří neovládají znakový jazyk přepnout kód a využívat 

znakovanou dánštinu. Dále schopnost číst text a rozumět přečtenému je srovnatelná se 

schopností slyšících vrstevníků, obdobně je rozvinutá i schopnost psát. Zlepšila se také 

schopnost odezírání. Hansenová za největší přínos bilingválního programu považuje 

právě rozvinutí schopnosti číst a rozumět čtenému, ale jako důležitý hodnotí i 

poznatelný kognitivní, sociální a vzdělávací rozvoj (Hansenová in Macurová, 1993/94). 
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Využití bilingválních programů také zlepšuje vztahy mezi většinovou slyšící 

společností a menšinou, představující sluchově postižené a je překážkou násilné 

jazykové a kulturní asimilace menšin (Macurová, 1993/94). 

6.3 Úskalí bilingválního vzdělávání sluchově postižených 

V mnoha případech ještě stále dochází к přeceňování orální řeči, a to nejen u 

rodičů a většinové společnosti, ale často i u lékařů. Nepochopení důležitosti včasné 

komunikace a rozvoje myšlení před výstavbou orální řeči má za důsledek opoždění, 

menší pojmovou zásobu a problémy v gramatice. К zpožděnému vývoji po stránce 

komunikace a myšlení může dojít i v momentě, kdy se rodina nesmíří s vadou dítěte a je 

nerozhodná při volbě komunikační a vzdělávací cesty. Také se stává, že ze strany rodičů 

dochází к odmítání komunity neslyšících a násilnému vtahování dítěte mezi slyšící. 

Důsledkem může být pocit izolace a pocity nepochopení, v dospělosti bývá problém 

s uplatněním a i při hledání partnera. Psychické problémy, vzdor a různé další obtíže se 

mohou vyskytnout i proto, že rodina je neochotna nebo nedůsledná v učení se 

znakovému jazyku. 

Bilingvální přístup ve vzdělávání sluchově postižených vyžaduje jazykově 

dobře vybaveného pedagoga. Komunikace znakovým jazykem je důležitá i na školách a 

zařízeních, kde se vyučuje jinou než bilingvální metodou, ovládání znakového jazyka 

jako přirozeného jazyka žáků se sluchovým postižením je nezbytným předpokladem 

vzájemného porozumění. 

Velkým problémem v bilingválním přístupu ve vzdělávání sluchově 

postižených je především nedostatek neslyšících učitelů s odpovídajícím pedagogickým 

vzděláním. Pedagogové jsou se znakovým jazykem seznamováni většinou bez nějaké 

předem dané koncepce a často způsobem, který nezaručuje vytvoření odpovídající 

jazykové kompetence. Jak se ukázalo „...pravděpodobným důvodem neúspěchů při 

osvojování českého znakového jazyka je zatím jeho nedostatečně prezentovaná 

deskripce v odborné literatuře, velmi nejasná metodika výuky, nedostatek metodického 
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materiálu a mnohdy jeho velmi diskutabilní úroveň. " (Macurová, 2001). Ideální by bylo, 

kdyby znakový jazyk vyučovali vysokoškolsky vzdělaní neslyšící, čímž by byla 

zajištěna dostatečná odbornost a úroveň znakového jazyka. Takto je to však běžné pouze 

v zahraničí, u nás jsou vysokoškolsky vzdělaní lektoři znakového jazyka spíše 

výjimkou. 

Dalším problémem může být otázka zda využívat jen znakový jazyk či zda je 

možná kombinace s jazykem znakovaným, případně v jakém rozsahu. Další z otázek, 

která se v této oblasti vyskytuje je, zda učit jazyky postupně, tedy nejdříve znakový a na 

něj navázat mluveným jazykem a nebo zda učit oba současně nebo-li simultánně. V této 

otázce se rozcházejí programy jednotlivých zemí v zahraničí, některé preferují 

simultánní postup některé sekvenční. 

Problémem může být i nedodržování oddělenosti jazyka, což je jev vyskytující 

se poměrně často. Dodnes také chybí návod к metodice a didaktice pro vyučování 

znakového jazyka na univerzitách, které jsou příslušné pro pedagogiku neslyšících. 

Současně chybí i učebnice a různé pomůcky pro výuku znakového jazyka, které jsou, 

domnívám se, nezbytnou potřebou. 

Argumentem proti využití bilingvální metody ve vzdělávání může být podle 

Macurové „ ...potřeba zachovat (skrze jeden jazyk) kulturní, politickou a sociální 

jednotu země a zajistit sociálně ekonomickou prosperitu (jazyk jako prostředek vyššího 

vzdělání)" (Macurová, 1993/94). Dalším z argumentů bývá nedostatek zdrojů pro 

vzdělávání všech menšinových skupin a často také postoje rodičů, kteří často usilují 

spíše o asimilaci svých dětí než o pěstování jejich odlišnosti (Macurová, 1993/94). 
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7. ZÁVĚR 

Metoda bilingválního vzdělávání je důležitá nejen sama o sobě, ale také v 

širším kontextu, kdy zahrnuje změnu přístupu a nahlížení na sluchově postižené, celé 

uznání znakového jazyka jako jazyka plnohodnotného ve všech rovinách, důležitost 

přirozeného jazyka pro raný vývoj dětí, ať už se sluchovou vadou nebo bez ní. Má 

zohledňovat fakt, že neslyšící žijí a potřebují komunikovat, jak ve světě neslyšících, tak 

ve světě slyšících, proto je důležité, aby ovládaly jak jazyk znakový, tak i jazyk 

majoritní společnosti. 

Dlouholeté zahraniční zkušenosti ukázaly, že bilingvismus je ve vzdělávání 

sluchově postižených vhodnou metodou, která umožňuje dětem osvojení si mateřského 

znakového jazyka přirozenou cestou a na jeho základě poznávat svět a získávat 

informace. Sluchově postižené děti potřebují mít jazyk, ve kterém mohou myslet a na 

základě kterého se mohou učit jazyk další, tedy jazyk mluvený. Metoda bilingválního 

vzdělávání se však stále vyvíjí a dopracovává. Jak zdůrazňuje Jabůrek (1998), pro 

zavedení bilingválního modeluje nutné vytvoření odpovídajících podmínek, mezi které 

patří: 

• vydání učebnic s gramatikou českého znakového jazyka 

• vypracování dalších didaktických materiálů pro žáky i učitele 

• příprava slyšících i neslyšících vysokoškolských pedagogů, kteří by ovládali 

audioorální i vizuomotorický systém komunikace 

• vypracování metod pro osvojování mluveného jazyka v psané i mluvené 

formě, které budou navazovat na kompetenci ve znakovém jazyce 

Důležitým problémem, který je nutno řešit je nedostatek neslyšících učitelů s 

dostatečným vzděláním. К efektivnímu fungování bilingválního modelu je nutné 

zajištění ucelené vysokoškolské přípravy neslyšících pedagogů, čemuž komunikační 

bariéra neslyšících často brání. V současné době se neslyšící stále více a více zapojují do 

procesu výchovy a vzdělávání sluchově postižených dětí v mateřských a základních 

školách. Také možnosti vysokoškolského studia pro sluchově postižené jsou dnes větší 

než dříve, existují i specializované studijné obory, např. Čeština v komunikaci 

neslyšících na Filosofické fakultě UK. Je jisté a zahraniční zkušenosti to potvrzují, že 

zapojení neslyšících pedagogů do procesu výchovy a vzdělávání sluchově postižených 
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má velký význam. Jejich role je nezastupitelná především při vytváření sociální a 

kulturní identity neslyšících. 

Domnívám se, že je velmi důležité zvolit správný přístup a vhodnou formu 

komunikace tak, aby sluchově postižené dítě bylo optimálně a harmonicky stimulováno 

ve svém vývoji. Ke každému dítěti je však třeba přistupovat individuálně. Bilingvální 

forma vzdělávání je podle mě dobrou volbou, jelikož umožní sluchově postiženému 

dítěti osvojit si jak znakový jazyk, tak i jazyk slyšící většiny. Důležité je, aby dítě bylo 

v kontaktu jak se slyšícími, tak i neslyšícími, a tím se v něm prohlubovala snaha a 

potřeba používat oba jazyky. Znalost dvou jazyků, a to nejen v tomto případě, je vždy 

ku prospěchu a u jedince se sluchovým postižením to platí dvojnásob. Bilingvismus mu 

v budoucnu umožní jednodušší začlenění do většinové společnosti, což je jeden 

z hlavních cílů v celé péči o sluchově postižené. 

55 



8. SEZNAM LITERATURY 

MONOGRAFIE 

BULOVÁ, A.: Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, J., aj. Kapitoly ze speciální 

pedagogiky. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-65-6. 

DVOŘÁČKOVÁ, H. Počátky výchovy těžce sluchově postiženého dítěte v rodině. 

Diplomová práce. Brno : PdF MU, Brno, 2003. 

GÜNTHER, В. a kol., JABŮREK, J. (překlad) Bilingvální vyučování neslyšících žáků 

základní školy. Praha : Polygon, 2000, (kniha 1999). 

HORÁKOVÁ, R.: Úvod do surdopedie. In PIPEKOVÁ, J. (ed.). Kapitoly ze speciální 

pedagogiky. 2. rozšiř. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2006. ISBN 

80-7315-120-0. 

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním 

osudu, 1. díl. Praha : FRPSP, 1997. 

JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha : Septima, 1998. ISBN 80-7216-

052-4. 

JANOTOVÁ, N., ŘEHÁKOVÁ, K. Surdopedie. Komunikace sluchově postižených. 

Praha : Karlova univerzita, Fakulta pedagogická, 1990. ISBN 80-7066-004-X. 

KLENKOVÁ, J. Logopedie: narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, 

logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Praha: Grada publishing, 2006. ISBN 

80-247-1110-9. 

KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. 2. vyd. Praha: Karolinum, 

2003. ISBN 80-246-0329-2. 

56 



KRAHULCOVÁ-ŽATKOVÁ, В. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově 

postižených. Praha : Karlova univerzita, 1996. ISBN 80-7184-239-7. 

LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-

7315-038-7. 

MŠMT ČR, OBOR SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ. Kapitoly к bilingválnímu vyučování : 

učební osnovy jazykových předmětů v dánské bilingvální škole v Kodani. Praha : 

MŠMT, 1999. 

NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. 1. vydání Praha: Academia, 1999. ISBN 80-

200-0690-7 

NEBESKÁ, I. Úvod do psycholingvistiky. Praha, 1992. ISBN 80-85467-75-5. 

POTMĚŠIL, M. Úvodní stati к výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha : 

Fortuna, 1999. 

POTMĚŠIL, M. Čtení ksurdopedii. 1. vydání Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 

ISBN 80-244-0766-3 

POUL, J. Nástin vývoje vyučování neslyšících. Brno : Masarykova univerzita, 

Pedagogická fakulta, 1996. 

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E„ MAREŠ, J. Pedagogický slovník 1. vydání Praha: 

Portál, 2003. ISBN 

SOURALOVÁ, E., LANGER, J. Speciální pedagogika osob s postižením sluchu. In: 

RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. 4. vydání 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1475-9. 

STRNADOVÁ, V. Současné problémy české komunity neslyšících I. - Hluchota a 

jazyková komunikace. Praha: FF UK, 1998. ISBN 80-85899-45-0. 

57 



ŠEDIVÁ, Z. Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených I. Praha: Septima, 

1997. ISBN 80-7216-034-6 

ŠKODOVÁ, E. Klinická logopedie. 2.vydání Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-

340-6. 

ŠTEFÁNIK, J. Jeden člověk dva jazyky. Bratislava: AEP, 2000. ISBN 80-88880-41-6. 

ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0877-

4. 

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vydání, rozš. a přeprac., 

Praha : Portál, 2004. ISBN 8071788023 

VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-7315-

071-9. 

ODBORNÉ ČASOPISY 

HEJLOVÁ, H. Bilingvismus a bilingvální vzdělávání neslyšících. In: Čeština doma a ve 

světě, 1999, roč. 7, č.l, s. 49-52. 

CHVÁTALO VÁ, P. Několik poznámek к uplatnění neslyšících pedagogů v procesu 

bilingvální výchovy a vzdělávání neslyšících žáků. In: Čeština doma a ve světě, 2002, 

roč. 10, č. 2/3, s.234-236. 

JABŮREK, J.: Průběžná zpráva o Hamburském bilingválním školním experimentu. In: 

Infozpravodaj, 1999, č. 4, s. 22-23. FRPSP, Prospektrum 1999. 

58 



MACUROVÁ, A. Bilingvální vzdělávání neslyšících: pro a proti. In: Speciální 

pedagogika, 1993/94, roč. 4, č. 5, s.12-19. 

MACUROVÁ, A. Aktuální problémy komunikace, kultury a vzdělávání neslyšících. In: 

Speciální pedagogika, 2001, roč.l 1, č.4, s.248-251. 

ROUČKOVÁ, J. Výběr komunikačního systému v rané péči sluchově postižených dětí. 

Speciální pedagogika. 1999, č. 5, s. 5-7. 

STROFFOVÁ, P. Bilingvální vzdělávání neslyšících. In: Gong, 2006, roč. 35, č. 7-8, 

s.11-12. 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

BRADÁČOVÁ, Z. Bilingvismus z pohledu rodičů, [online] Informační portál o světě 

Neslyšících, 19.3.2007 [cit. 2009-12-03]. Dostupné na WWW: < 

http://ruce.ez/danky/l 86> 

DOSKOČILOVÁ, K. Co je to bilingvismus. Kolik řečí umíš? [online] Informační portál 

o světě Neslyšících, 25.2.2005 [cit. 2009-12-03]. Dostupné na WWW: < 

http://ruce.cz/clanky/46 > 

FF fakulta UK. Memorandum к výchově a vzdělávání neslyšících, [online], Informační 

portál o světě Neslyšících, [cit. 2009-20-03]. Dostupné na WWW: < 

http://ruce.cz/clanky/542 > 

Kol. autorů. Akademický slovník cizích slov, [online], [cit. 2009-15-02]. Dostupné na 

WWW: < http://slovnik-cizich-sIov.abz.cz/web.php/slovo/bilingvizmus-bilingvismus > 

http://www.pipan.cz 

http://holeckova.yc.cz 

59 

http://ruce.ez/danky/l
http://ruce.cz/clanky/46
http://ruce.cz/clanky/542
http://slovnik-cizich-sIov.abz.cz/web.php/slovo/bilingvizmus-bilingvismus
http://www.pipan.cz
http://holeckova.yc.cz


ZÁKONNÉ NORMY 

Zákon č. 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, 

kterým se mění zákon č.155/1998 Sb. o znakové řeči a změně dalších zákonů 

Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů 

Zákon č.l71/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.29/1984 Sb., o soustavě 

základních a středních škol (školský zákon). 

60 



Seznam příloh 

Příloha A - Memorandum к výchově a vzdělávání neslyšících 

Příloha В - Zákon č. 384/2008 Sb. O komunikačních systémech neslyšících a 

hluchoslepých osob 

61 



Příloha A 

Memorandum к výchově a vzdělávání neslyšících 

Na závěr bych chtěla ještě podotknout, že vyučující a tlumočníci oboru Čeština 

v komunikaci neslyšících Filosofické fakulty UK v Praze se hlásí к postojům 

zaručujícím rovný přístup ke vzdělání а к informacím pro neslyšící občany České 

republiky. Tyto postoje se týkají se jak bilingválního vzdělávání, tak ale i vzdělávání 

v obecné rovině. 

1) Jazyková situace neslyšících lidí je zcela jiná než jazyková situace lidí 

nedoslýchavých (kteří mohou s kvalitními pomůckami komunikovat česky v 

podstatě stejně jako lidé slyšící) nebo lidí ohluchlých (kteří si osvojili mluvenou 

podobu češtiny před ztrátou sluchu). Tyto rozdíly je třeba respektovat i v oblasti 

vzdělávání, a přistupovat tedy к dětem s vadami sluchu diferencovaně, zvláště 

pokud jde o jejich předpoklady a možnosti komunikovat mluveným jazykem. 

Neslyšící děti, které nemohou vnímat mluvenou češtinu a které ji nikdy vnímat 

nemohly, potřebují к svému uspokojivému vývoji jiný jazyk než jazyk mluvený. 

2) Přirozeným jazykem českých neslyšících je jazyk, který není založen na zvuku (není 

ho potřeba slyšet), ale na tvaru, pozicích, pohybu: český znakový jazyk. Z 

jazykovědného hlediska je český znakový jazyk plnohodnotným jazykem, 

srovnatelným s češtinou ve všech ohledech, včetně jeho potenciálu být jazykem 

využívaným ve výuce. Zároveň je jediným jazykem, který je pro neslyšící smyslově 

(totiž zrakem) přístupný už v raném dětství a jehož časné užívání podpoří jazykový, 

kognitivní, emoční i sociální vývoj neslyšícího dítěte na úrovni srovnatelné s 

vývojem dítěte slyšícího. Je jediným jazykem, který je s to zaručit neslyšícím ve 

společnosti rovné šance. 

3) Na výchovu a vzdělávání v českém znakovém jazyce mají neslyšící děti právo 

zaručené řadou mezinárodních dokumentů a zakotvené i v české legislativě. Jeho 

efektivní využívání závisí na povaze informací, jež mají rodiče neslyšících dětí к 

dispozici. Ty by měly být komplexní a zahrnovat mimo jiné i informace o tom, že 



předpokladem pro vývoj jejich neslyšícího dítěte srovnatelný s vývojem dítěte 

slyšícího je jeho bikulturnost (existence ve dvou kulturách) a bilingvnost (zvládnutí 

dvou jazyků, českého znakového jazyka a psané češtiny, a jejich bezproblémové 

užívání). 

4) Psaná čeština, která se vedle českého znakového jazyka ve vzdělávání neslyšících 

uplatňuje, je pro neslyšící občany ČR zcela nepostradatelná: neslyšící v ní nabývají 

funkční gramotnosti a jejím prostřednictvím se integrují se slyšící společností. Psaná 

forma češtiny ovšem musí být vyučována jako druhý (cizí) jazyk, nejlépe v 

kontrastu s prvním jazykem (českým znakovým jazykem), nikoliv v opoře o svou 

formu mluvenou (kterou neslyšící dítě nemůže zvládat). 



Príloha В 

Zákon č.384/2008 Sb. 

„O komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob" 

Sbírka zákonů 

• Předpis č. 384/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008.částka 124. ze dne 20.10.2008 

384 

ZÁKON 

ze dne 23. září 2008, 

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o znakové řeči 

ČI. I 

Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, se mění takto: 

1. Název zákona zní: „Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 

osob". 

2. § 1 včetně nadpisu zní: 

„§1 
Úvodní ustanovení 



(1) Tento zákon upravuje používání komunikačních systémů neslyšících a 

hluchoslepých osob jako jejich dorozumívacích prostředků. 

(2) 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.". 

3. Nadpis nad § 2 se zrušuje. 

4. § 2 včetně nadpisu zní: 

»§ 2 
Definice základních pojmů 

(1) 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. 

(2) Za hluchoslepé se pro účely tohoto zákona považují osoby se souběžným postižením 

sluchu a zraku různého stupně, typu a doby vzniku, u nichž rozsah a charakter 

souběžného sluchového a zrakového postižení neumožňuje plnohodnotný rozvoj 

mluvené řeči, nebo neumožňuje plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí." 

5. § 3 včetně nadpisu zní: 

„ § 3 

Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob 

Komunikačními systémy neslyšících a hluchoslepých osob se pro účely tohoto zákona 

rozumí český znakový jazyk a komunikační systémy vycházející z českého jazyka.". 

6. Pod označení § 4 se vkládá nadpis, který zní: „Český znakový jazyk". 



7. V § 4 odstavec 1 zní: 

„(1) Český znakový jazyk je základním komunikačním systémem těch neslyšících osob 

v České republice, které jej samy považují za hlavní formu své komunikace.". 

8. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Český znakový jazyk může být využíván jako komunikační systém hluchoslepých 

osob v taktilní formě, která spočívá ve vnímání jeho výrazových prostředků 

prostřednictvím hmatu.". 

9. § 5 se včetně nadpisu zrušuje. 

10. § 6 včetně nadpisu zní: 

„§6 

Komunikační systémy vycházející z českého jazyka 

(1) Komunikačními systémy neslyšících a hluchoslepých osob vycházejícími z českého 

jazyka jsou znakovaná čeština, prstová abeceda, vizualizace mluvené češtiny, písemný 

záznam mluvené řeči, Lormova abeceda, daktylografíka, Braillovo písmo s využitím 

taktilní formy, taktilní odezírání a vibrační metoda Tadoma. 

(2) Znakovaná čeština využívá gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě 

nebo bezhlasně artikulována. Spolu s jednotlivými českými slovy jsou pohybem a 

postavením rukou ukazovány jednotlivé znaky, převzaté z českého znakového jazyka. 

Znakovaná čeština v taktilní formě může být využívána jako komunikační systém 

hluchoslepých osob, které ovládají český jazyk. 

(3) Prstová abeceda využívá formalizovaných a ustálených postavení prstů a dlaně jedné 

ruky nebo prstů a dlaní obou rukou к zobrazování jednotlivých písmen české abecedy. 

Prstová abeceda je využívána zejména k odhláskování cizích slov, odborných termínů, 

případně dalších pojmů. Prstová abeceda v taktilní formě může být využívána jako 

komunikační systém hluchoslepých osob. 



(4) 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. 

(5) Písemný záznam mluvené řeči je převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném 

čase. Pro potřeby hluchoslepých se písemný záznam provádí zvětšeným písmem nebo 

Bradlovým písmem. 

(6) Lormova abeceda je dotyková dlaňová abeceda, při které se jednotlivá písmena 

vyznačují pomocí ustálených pohybů a dotyků prováděných na dlani a prstech ruky 

příjemce sdělení. 

(7) Daktylografika je vpisování velkých tiskacích písmen zpravidla do dlaně ruky 

příjemce sdělení. 

(8) Braillovo písmo s využitím taktilní formy umožňuje zobrazovat písmena abecedy 

ustálenými dotyky na dvou prstech jedné ruky nebo více prstech obou rukou příjemce 

sdělení s využitím kódového systému Braillova písma. 

(9) Taktilní odezírání je založeno na vnímání mluvené řeči pomocí odhmatávání vibrací 

hlasivek mluvčího. 

(10) Vibrační metoda Tadoma je založena na vnímání mluvené řeči pomocí 

odhmatávání vibrací hlasivek, pohybů dolní čelisti, rtů a tváří mluvčího.". 

11. Nadpis nad § 7 se zrušuje. 

12. § 7 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní: 

r>§ 7 

Používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob 

Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo na 

a) 
b) 

c) 

používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, 

vzdělávání s využitím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, 

výuku komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, kterou upravuje jiný právní předpis". 



§ 16 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j iném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 384/2008 Sb.". 

13. § 8 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: 
t 

„ § 8 

(1) Neslyšící a hluchoslepé osoby mají pří návštěvě lékaře, vyřizování úředních 

záležitostí a při zajišťování dalších nezbytných potřeb právo na tlumočnické služby 

zajišťující tlumočení v jimi zvoleném komunikačním systému uvedeném v tomto 

zákoně. Podmínky poskytování tlumočnických služeb stanoví jiný právní předpis2). 

(2) Neslyšícím a hluchoslepým osobám, kterým byly z důvodu úplné nebo praktické 

hluchoty nebo hluchoslepoty přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo 

III. stupně (průkaz ZTP/P), jsou tlumočnické služby při soudním řízení poskytovány 

bezplatně. 

(3) Neslyšícím a hluchoslepým žákům středních škol a neslyšícím a hluchoslepým 

studentům vyšších odborných škol a vysokých škol, kterým byly z důvodu úplné nebo 

praktické hluchoty nebo hluchoslepoty přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz 

ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), jsou tlumočnické služby poskytovány bezplatně 

za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. 

2) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.". 

14. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní: 

„§9 

Rodiče, u jejichž dítěte byla diagnostikována praktická nebo úplná hluchota3' nebo 

hluchoslepota, mají právo na bezplatnou výuku v kursech komunikačních systémů 

neslyšících a hluchoslepých osob. 

5) Vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování 

pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb. a vyhlášky č. 62/2008 Sb.". 

15. § 10 zní: 



§10 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví vyhláškou 

a) podmínky a rozsah tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně neslyšícím a hluchoslepým žákům 

a studentům podle § 8 odst. 3, 

b) obsah a rozsah kurzů podle § 9.". 

16. Část druhá se zrušuje. 

17. Část třetí se zrušuje. 

ČI. II 
Zmocnění к vyhlášení úplného znění zákona 

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 

155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn 

provedených tímto zákonem. 

ČÁST DRUHÁ 

Změna školského zákona 

ČI. III 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném ajiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., 

zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 

179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., 

zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb. a zákona č. 

58/2008 Sb., se mění takto: 

V § 16 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 1 la zrn: 

„(7) Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při 

vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky 

poskytované školou. Dětem, žákům a studentům neslyšícím a hluchoslepým se zajišťuje 

právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím komunikačních systémů 

neslyšících a hluchoslepých osob podle jiného právního předpisu11". Dětem, žákům a 



studentům, kteří nemohou číst běžné písmo zrakem, se zajišťuje právo na vzdělávání s 

použitím Braillova hmatového písma. Dětem, žákům a studentům, kteří se nemohou 

dorozumívat mluvenou řečí, se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo 

prostřednictvím náhradních způsobů dorozumívání. 

1 la)*Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 

384/2008 Sb.". 

ČÁST TŘETÍ 

Změna správního řádu 

ČI. IV 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto: 

V § 16 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní: 

„(5) Neslyšícím uživatelům českého znakového jazyka správní orgán ustanoví 

tlumočníka českého znakového jazyka podle zvláštního zákonal3). Neslyšící osobě 

preferující český jazyk ustanoví prostředníka, který je schopen se s ní dorozumět 

pomocí komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka dle její vlastní 

volby.Osobě hluchoslepé bude ustanoven prostředník, který je schopen se s ní 

dorozumět pomocí komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob dle její 

vlastní volby. Prostředník je ustanovován za stejných podmínek, za jakých je 

ustanovován tlumočník českého znakového jazyka13'. O ustanovení tlumočníka nebo 

prostředníka vydává správní orgán usnesení, které se oznamuje pouze osobám, jichž se 

dotýká. 

"> Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.". 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna trestního řádu 

ČI. V 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 

57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., 



zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 

178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., 

zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu 

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu 

vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona 

č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 

Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu 

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 

265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 

200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., 

zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 

283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu 

vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 

Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 

112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., 

zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 

345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 

121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb. a zákona č. 135/2008 Sb., se mění takto: 

V § 28 odst. 1 se na konci první věty slova „znakovou řečí" nahrazují slovy „některým z 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob". 

ČÁST PÁTÁ 

Změna občanského soudního řádu 

ČI. VI 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 

158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., 

zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 

263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., 

zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č 

118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., 



zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 

165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhláseného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 

46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., 

zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 

367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., 

zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláseného 

pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 

491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., 

zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu 

Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 

120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláseného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 

237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 

zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 

628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., 

zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 

383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., 

zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 

115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., 

zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 

264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., 

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 

126/2008 Sb. a zákona č. 129/2008 Sb., se mění takto: 

1. V § 18 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 54 zní: 

„(2) Účastníku, jehož mateřštinou je jiný než český jazyk, soud ustanoví tlumočníka, 

jakmile taková potřeba vyjde v řízení najevo. Totéž platí, jde-li o ustanovení tlumočníka 

účastníku, s nímž se nelze dorozumět jinak než některým z komunikačních systémů 

neslyšících a hluchoslepých osob54). 

54) Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.". 

2. V § 141 odst. 2 se slova „znakovou řečí" nahrazují slovy „některým z komunikačních 

systémů neslyšících a hluchoslepých osob". 



ČÁST ŠESTÁ 

Změna občanského zákoníku 

ČI. VII 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 

131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., 

zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 

509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., 

zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 

227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., 

zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 

227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., 

zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 

136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 

476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., 

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., 

zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 

57/2006 Sb., zákona č. 107/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., 

zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb. a zákona č. 

296/2007 Sb., se mění takto: 

1. § 476d odstavec 4 zní: 

„(4) Osoby neslyšící a hluchoslepé, které nemohou číst nebo psát, mohou projevit 

poslední vůli formou notářského zápisu nebo před třemi současně přítomnými svědky, 

ovládajícími touto osobou zvolený komunikační systém neslyšících a hluchoslepých 

osob, a to v listině, která musí být tlumočena do zvoleného komunikačního systému.". 

2. V § 476d odst. 5 větě druhé se slova „znakové řeči" nahrazují slovy „zvoleného 

komunikačního systému neslyšících a hluchoslepých osob". 

ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona o elektronických komunikacích 

ČI. VIII 



Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 

290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona ě. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., 

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona ě. 261/2007 Sb., zákona č. 

304/2007 Sb. a zákona ě. 124/2008 Sb., se mění takto: 

V § 135 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Občané neslyšící a hluchoslepí mohou 

jednat před úřadem v jimi zvoleném komunikačním systému neslyšících a 

hluchoslepých osob, musí si však sami obstarat tlumočníka.". 

ČÁST OSMÁ 

Změna zákona o České televizi 

ČI. IX 

Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 

253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., 

zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 304/2007 Sb., se mění takto: 

V § 3 odst. 1 písm. k) se na konci textu slova „znakové řeči" nahrazují slovy „českého 

znakového jazyka". 

ČÁST DEVÁTÁ 

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

Č1.X 

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 

341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., 

zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 

160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 

Sb., se mění takto: 

V § 54a se v textu slova „znaková řeč" nahrazují slovy „český znakový jazyk". 



ČÁST DESÁTÁ 

Změna zákona o pedagogických pracovnících 

ČI. XI 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 

znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění 

takto: 

V § 22 odst. 2 se na konci textu slova „znakové řeči" nahrazují slovy „znakované 

češtiny, případně dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob". 

ČÁST JEDENÁCTÁ 

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti к řízení 

motorových vozidel 

ČI. XII 

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti к řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., 

zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 

374/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto: 

V § 41 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní: 

„(2) Jestliže žadatel o řidičské oprávnění je osobou sluchově postiženou, provede se 

zkouška za přítomnosti tlumočníka v žadatelem zvoleném komunikačním systému 

neslyšících a hluchoslepých osob. Tlumočníka si zajistí žadatel o řidičské oprávnění 

podle jiného právního předpisu4' na své náklady. 

*> Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.". 



ČÁST DVANÁCTÁ 

Účinnost 

ČI. XIII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

Vlček v. r. 

Klaus v. r. 

Topolánek v.r. 

Ústřední knih.Pedf UK 
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