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Anotace
Tématem rigorózní práce je problematika funkčnosti komunikačních systémů, tedy
pragmatická rovina uţijí jazyka, u dětí a ţáků s vrozenou hluchoslepotou v běţných
ţivotních situacích, kdy cílovou věkovou skupinou jsou děti a ţáci školního věku. Práce
je rozčleněna na dvě části – teoretickou a empirickou, kdy teoretická část obsahuje
definiční vymezení pojmu komunikace a hluchoslepota, spolu s nastíněním nejčastější
etiologie a klasifikací tohoto duálního senzorického postiţení v rámci České republiky i
několika zahraničních zemí. Dále je přiblíţena charakteristika hluchoslepého dítěte,
problematika rodiny a institucí věnujících se péči o tyto děti s důrazem na vzdělávání.
Jedna z kapitol je pak věnována samotným komunikačním systémům vyuţívaným
osobami s hluchoslepotou. Součást práce dále tvoří stručný popis jazykových rovin
s důrazem na rovinu pragmatickou. Zároveņ je zde nastíněno téma sociální interakce, co
by jedné z klíčových oblastí interpersonální komunikace. Jako podklad pro teoretické
zpracování tématu byly vyuţity informace z dostupné tuzemské literatury doplněné o
zahraniční monografické i elektronické zdroje.
Empirická část se pak formou kvalitativního průzkumu – s vyuţitím analýzy
videonahrávek, pozorování a rozhovorů soustředí na úroveņ a zřejmá úskalí ve
sledované oblasti komunikačních kompetencí jednotlivých probandů. Následuje
komparace získaných výsledků průzkumného šetření, na základě nichţ je moţno
vysledovat zda, a případně s jakými, odchylkami a zákonitostmi se v oblasti
pragmatické roviny komunikačních dovedností u dětí a ţáků s vrozenou hluchoslepotou
setkáváme.
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Annotation
The topic of this thesis is the communication skills of children with congenital deafblind
toward their parents and the next of kin in the pragmatical level of communication.
There are two parts of this thesis – theoretical part and empirical part. The first one
contains some definitions of the terms communication, deafblind and classification of
the deafblind in the Czech republic and some foreign countries. There are also chapters
characterizing deafblind child and the families caring for those children and describing
the communication systems using by deafblind persons.
The empirical part is based on qualitative analysis of 6 case studies. I am interested in
communication skills of individual members of tested sample – with the emphasis on
the change of communication systems according to the development and the
intervention. I would like to find out the incidence of patterns and their forms trough
this analysis. Obtained data are matching and put mathematically and also graphically
in consequence the results.
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ÚVOD
V běţné praxi se v rámci oboru speciální pedagogika setkáváme s různými formami,
stupni a kombinacemi jednotlivých typů zdravotního znevýhodnění. Vzhledem ke
svému profesnímu zaměření a charakteru kmenového pracoviště jsem se při úvahách
nad tématem rigorózní práce přiklonila k problematice funkčnosti komunikačních
systémů u vybrané skupiny dětí a ţáků s duálním senzorickým postiţením, konkrétně
s vrozenou hluchoslepotou.
Při současnému celostním chápání logopedie jako vědního oboru zabývajícího se
narušenou komunikační schopností (NKS) je pro mne – speciální pedagoţku školského
poradenského zařízení se zaměřením na logopedii a surdopedii, velice důleţitý náhled
na moţnost dosaţení maximální moţné úrovně komunikačních dovedností klientů
napříč všemi jazykovými rovinami – pro potřeby výchovy, vzdělávání a speciálně
pedagogické intervence se pak mj. cíleně věnuji funkčnosti komunikace – tedy
pragmatické jazykové rovině, a to nejen v případech, kdy je hlavním komunikačním
systémem orální řeč, ale také při její augmentaci či vyuţití alternativy.
Vzhledem k širokému spektru variací, které si pod termínem hluchoslepota a
komunikační dovednosti můţeme představit, spatřuji aktuálnost zvolené problematiky
ve vztahu k:


předpokladu nutnosti funkčního komunikačního systému pro socializaci a
vzdělávací proces zvolené cílové skupiny;



potřebám rodiny a vrstevníků dítěte s hluchslepotou;



faktu, ţe při pestrosti symptomatologie přetrvává zvýšená potřeba popisů a
postupů ke stimulaci funkčnosti budovaných komunikačních systémů.
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I. Teoretická část
1. VYMEZENÍ POJMŮ A BLIŽŠÍ SPECIFIKACE
PROBLEMATIKY
1.1 Komunikace
Problematice komunikace jako takové se zde, s ohledem na stěţejní téma práce,
nemohu podrobněji věnovat, touto oblastí komunikace se z různých úhlů pohledu
zabývá řada autorů v odborné literatuře jak české, tak i zahraniční, proto vybírám prvky
a momenty, které jsou dále v těsném spojení se sledovanou problematikou. Případné
zájemce odkazuji na blízké zdroje 1.
Z hlediska vymezení terminologie odpovídá v obecné rovině potřebě a tematickému
zaměření této práce pojetí Klimeše (1998, s. 383), který pojem komunikace definujeme
jako vzájemnou výměnu názorů, informací, sdělování poznatků, rozpravu o nich.
Lechta (in Škodová, Jedlička 2003, s. 17, 18) pak vyjadřuje názor, ţe v ţivotě člověka
je komunikace aktivitou, jíţ avizuje svůj příchod na svět a kterou se později – během
celého ţivota – neustále projevuje. Komunikace je i poslední aktivitou, jíţ se nakonec
z tohoto světa „odhlašuje“. Člověk totiţ komunikuje – se svou matkou – uţ
v intrauterinním ţivotě a pak – se svým uţším i širším prostředím – od první sekundy
svého narození aţ po poslední sekundu svého pozemského bytí. Člověk ani nemůţe
nekomunikovat: brání mu v tom samotná podstata jeho existence. „Nekomunikace“ jako
taková vlastně neexistuje, kaţdý neustále komunikuje: i tehdy, kdyţ o tom neví, nebo si
vůbec nemyslí, ţe by právě v dané chvíli komunikoval, protoţe si to ani neuvědomuje,
dokonce i tehdy, kdyţ si to nepřeje, nechce-li nebo odmítá-li komunikovat –
komunikuje totiţ právě tím. Člověk tedy komunikuje uţ samotnou svou existencí, svojí
vlastní podstatou. Nepřetrţitě o sobě vysílá informace (a tedy komunikuje), fakticky uţ
tím, ţe je, a tím, jakým – pro kaţdého člověka specifickým – způsobem existuje… Je
tedy zajímavým, ale jen zdánlivým paradoxem, ţe i nemluvící člověk komunikuje.
Právě z těchto důvodů v současnosti získává stále větší význam kaţdá vědní disciplína,
která se zabývá komunikací: počínaje počítačovou komunikací (internet), přes mediální

1

De Vito. Základy mezilidské komunikace; Mikuláštík. Komunikační dovednosti.;Pokorný. Manuál
tvořivé komunikace; Vybíral. Psychologie lidské komunikace.
.

7

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

komunikaci (tisk, rozhlas, televize) aţ po patokomunikaci – narušenou komunikační
schopnost (logopedie).
Ani psychologické vymezení komunikace nehovoří výlučně o její verbální podobě.
Komunikací z psychologického pohledu rozumíme především přenos myšlenek, emocí,
postojů a jednání od jedné osoby ke druhé (Hartl, Hartlová 2000, s. 265).
Hartl, Hartlová (tamtéţ) komunikace mezilidská - dorozumívání mezi lidmi, které můţe
být a) verbální, slovní, nebo b) neverbální, mimoslovní; podíl komunikace slovní činí
zhruba 7% z toho hlasově slovní pouhá 4%; uvedených 7% tvoří většinou část tzv.
komunikační normy, tedy konvence; protoţe ale potřeba vzájemného dorozumívání je
větší, značná část neverbální komunikace ji zastupuje a je určena dalším lidem, resp.
společnosti.
Neverbální komunikace je souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo
nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.
V obecné rovině pro intaktní populaci se osobně přikláním k vymezení Nakonečného
(1999, s. 159), který slovní a mimoslovní komunikaci vymezuje tak, ţe …rozdíl mezi
verbální a neverbální komunikací spočívá zejména v tom, ţe první je úmyslná, druhá
velmi často neúmyslná („řečí svého těla“ člověk sděluje nechtěně něco ze svých
vnitřních stavů). Tento autor (1999, s.175) dále upozorņuje na spolupůsobení verbálních
a non-verbálních2 elementů komunikace: oba druhy signálů se doplņují, non-verbální
signály (…) mohou měnit význam verbálních sdělení, ale mohou také podtrhovat jejich
význam a jsou si v některých případech komplementární (…).
Neverbální projevy se obvykle dělí do skupin:


mimika



haptika



proxemika



posturologie



pohledy, oční kontakt



grafologie



chronemika



gestika, kinezika



paralingvistika

(www.wikipedia.org)

2

Non-verbální synonymum k neverbální (pozn. autora)
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Další zdroje uvádí, ţe neverbálně komunikujeme (Argyle, 1975,1994; Křivohlavý,
1998, in Vybíral 2005):


gesty, pohyby hlavou a dalšími pohyby těla



postoji těla



výrazy tváře (mimikou)



pohledy očí, zrakovým kontaktem



volbou

a

změnami

vzdálenosti

(proxemické

zřetele

komunikace),

zaujímáním pozice v prostoru (přibliţováním a oddalováním)


tělesným kontaktem (dotyky) ... haptická komunikace



tónem hlasu a dalšími neverbálními aspekty řeči



oblečením, zdobností, fyzickými a jinými aspekty vlastního zjevu



a manipulací s předměty (Svatoš, 2002)

Obdobné

podoby

neverbální

komunikace, jako jsou

uvedeny

v předchozích

vymezeních, zmiņuje také Souralová (in Ludíková, 2005), kde popisuje neverbální
komunikaci jako způsob, který k přenášení informací vyuţívá proxemiku, haptiku,
posturiku, kineziku, gestikulaci. Neverbální formy komunikace podle Souralové
nejčastěji vyuţívají jedinci s vrozenou formou postiţení (v případě hluchoslepoty pozn. autora), kdy bývá často přidruţena další vada, která významně zhoršuje moţnosti
přijímání informací.
Jednotliví autoři se tedy v definování a obsahu neverbální komunikace ve stěţejních
bodech shodují, šíře zastřešujícího pojmu se liší podle úhlu pohledu, z kterého na tuto
problematiku daný autor nahlíţí.

Z výše popsaného je zřejmý nesoulad mezi

vymezením neverbální komunikace ve smyslu komunikace intaktních jedinců a jedinců
s postiţením, v našem případě konkrétně jedinců s hluchoslepotou (dále jen HS).
K neverbálním formám komunikace osob s HS řadíme nesymbolickou komunikaci,
komunikaci

prostřednictvím

reálných

objektů,

komunikaci

prostřednictvím

symbolických objektů, dvojrozměrnou reprezentaci objektů a gestikulaci.
Pro srovnání náhledu na komunikaci všeobecně uvádím ještě vymezení Klenkové
(2006, s. 25), která tvrdí, ţe komunikace znamená obecně lidskou schopnost uţívat
výrazové prostředky k vytváření, udrţování a pěstování mezilidských vztahů.
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Komunikace významně ovlivņuje rozvoj osobnosti, je důleţitá v mezilidských vztazích,
je prostředkem vzájemných vztahů.
Komunikaci je moţné také označit jako přenos informací, které ovlivņují subjekty, jenţ
se na komunikaci podílí. Jedná se o sloţitý proces výměny informací, na kterém se
podílí čtyři faktory. Prvním je komunikátor neboli osoba, která sděluje informaci, tedy
zdroj informace. Neméně důleţitou roli hraje komunikant neboli příjemce informace,
který současně na novou informaci reaguje. Samotné sdělení – informace se označuje
jako komuniké. Aby si obě strany dobře rozuměly, musí pouţívat předem domluvený
kód, tj. komunikační kanál (Klenková 2006). Znázorněno na schématu č. 1.
Schéma č. 1

Faktory podílející se na výměně informací

komunikátor

komunikant
KOMUNIKAČNÍ KANÁL
1. komuniké
2. reakce

Zdroj: vlastní

Blíţe se interpersonální komunikací zabývá De Vito, jenţ hovoří o 3 modelech, jejichţ
výhodou je stručnost, přesnost a zobecnitelnost:
a) Lineární model - nedokáţe zachytit vzájemné přizpůsobování se při výměně názorů
mezi dvěma jedinci, které je charakteristické například pro konverzaci nebo při
interakci členů v malé skupině. Poskytuje však uţitečné vodítko pro pohled na určité
hromadné sdělovací prostředky, které nám umoţņují přijímat sdělení, ale nedovolují
nám přidat svá vlastní, jak znázorņuje schéma č. 2 Lineární pojetí interpersonální
komunikace.
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b) Schéma č. 2 Lineární pojetí interpersonální komunikace
mluvčí

posluchač

Zdroj: vlastní

c) Lineární pojetí bylo brzy nahrazeno interakčním, podle kterého mluvčí a posluchač
současně střídají pozice mluvčího a posluchače. Například A mluví, zatímco B
naslouchá, a potom B odpovídá na to, co řekl A, a A naslouchá (schéma č. 3).
Mluvení a naslouchání se stále povaţovaly za oddělené akce, které se nepřekrývají a
které tatáţ osoba neprovozuje současně.
Schéma č.3 Interakční pojetí interpersonální komunikace

mluvčí

posluchač

Zdroj: vlastní

Názor, který zastává většina autorů v současné době, povaţuje komunikaci za
transakční proces, ve kterém kaţdá osoba funguje současně jako mluvčí i posluchač. Ve
stejném okamţiku, kdy vysíláme svá sdělení, také přijímáme sdělení ze své vlastní
komunikace i z reakcí druhé osoby (schéma č. 4). Tento model by pak odpovídal pojetí
Klenkové, viz. schéma č. 1.
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Schéma č. 4 Transakční pojetí interpersonální komunikace

mluvčí

posluchač

posluchač

mluvčí

Zdroj: vlastní

Transakční pojetí povaţuje kaţdou osobu za mluvčího i posluchače zároveņ, za
současně komunikujícího a přijímajícího sdělení (Barnlund, 1970, Watzlavick, 1977,
1978 in de Vito, 2001). Mluvení a naslouchání se odehrávají současně. Vysíláme
signály a druzí je vysílají také.

Hartl, Hartlová 2000 (s. 265) dále uvádějí komunikaci alternativní coby náhradu
mluvené řeči prostřednictvím různých systémů, např. znakové řeči, příp. s vyuţitím
elektronických médií;

slouţí k integraci postiţených jedinců, kteří nemohou

komunikovat v běţné řeči.
Následně pak definují komunikaci augmentativní jako systémy podporující a rozšiřující
moţnost komunikace postiţených jedinců; tam, kde nelze navázat na zbytky existující
komunikace, je třeba uţít prostředků komunikace alternativní (tamtéţ).
Obdobně pak Laudová (In Škodová, Jedlička 2003, s. 561) při definování augmentativní
komunikace odkazuje na latinský původ slova

augmentare – rozšiřovat, a o

augmentativních systémech komunikace hovoří jako o systémech, které mají podporovat
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jiţ existující, ale pro běţné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Pouţití
alternativních komunikačních systémů autorka popisuje jako náhradu mluvené řeči.
Housarová (2007) ve svých přednáškách upozorņuje, ţe Laudová (1994) doporučuje
terminologicky rozlišovat mezi pojmem augmentativní a alternativní komunikace,
coţ je podle jejího názoru obecný pojem vyjadřující určitý přístup (který je v praxi
moţné uskutečņovat mnoha různými způsoby), a systémem augmentativní a
alternativní komunikace, jímţ rozumí souhrn všech postupů a prostředků, které se
stanoví a uţívají pro rozvoj dorozumívání určité konkrétní osoby.
Dále pak Lechta (1999, s. 42) zdůrazņuje, ţe při alternativní a augmentativní
komunikaci jde především o aplikování strategií na prolomení bariéry nemluvnosti,
resp. eliminaci nemluvnosti; proto je třeba se nemluvností zabývat přednostně.

1.2 Jazykové roviny
Pro směřování k cíli této práce, tedy k průzkumu v oblasti funkčnosti komunikačních
systémů u osob s kongenitální hluchoslepotou, je na tomto místě nutné téţ blíţe
definovat právě pojem funkčnost, který lze dle lingvistické terminologie označit jako
pragmatickou jazykovou rovinu. Pro zasazení této problematiky do širšího rámce
přistupuji nejprve k obecnějšímu vymezení všech jazykových rovin, neboť v ontogenezi
řeči se jednotlivé jazykové roviny prolínají. V praxi rozlišujeme a následně při NKS
také hodnotíme níţe uvedené čtyři jazykové roviny: morfologicko-syntaktickou,
lexikálně-sémantickou, foneticko-fonologickou a pragmatickou rovinu.
Stejně jako u komunikace, také pro jazykové roviny však platí, ţe záměr a cíle
předkládané práce nestanovují poţadavek a zároveņ neposkytují dostatek prostoru pro
hlubší lingvistický vhled do této oblasti. Vzhledem k tomu, ţe se z pozice své profese
speciální pedagoţky necítím k tomuto zcela kompetentní, omezuji se na stručné
přiblíţení a obecný popis jednotlivých kategorií – rovin, s výjimkou té, která má ke
sledovanému tématu uţší vazbu – této se pak snaţím věnovat podrobněji.
Morfologicko-syntaktická rovina

představuje

gramatickou

stavbu

řeči, tedy

uplatņování gramatických pravidel v mluvním projevu.
Klenková (1996) uvádí, ţe gramatickou rovinu řeči můţeme zkoumat aţ v období okolo
prvního roku věku dítěte, kdy začíná vývoj řeči v pravém slova smyslu. První slova
splņují funkce vět. Jedná se o slova neohebná, nesklonná a vznikají opakováním –
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dvojením slabik. Projevy pomocí izolovaných slov trvají zhruba do jednoho a půl roku
aţ dvou let. Poté vznikají dvouslovné věty.
Podle Lechty (1990) tato rovina verbálních projevů poměrně přesně odráţí celkovou
úroveņ duševního vývoje dítěte.
Z hlediska morfologie začíná dítě nejdříve pouţívat podstatná jména, později slovesa.
Nejpozději začíná pouţívat číslovky, předloţky, spojky. V tomto období začíná dítě
také skloņovat, objevuje se tvorba souvětí. Po třetím roce uţívá jednotné a mnoţné číslo
a po čtvrtém roce ţivota uţívá jiţ všechny slovní druhy. Do čtyř let se jedná o
fyziologický dysgramatismus, poté uţ se jedná o narušený vývoj řeči.
Rovina lexikálně-sémantická zahrnuje pasivní a aktivní slovní zásobu jedince. Podle
Klenkové (2006) se tato jazyková rovina přímo zabývá slovní zásobou a jejím vývojem,
a to jak pasivním, tak aktivním slovníkem. Okolo desátého měsíce můţeme u dítěte
registrovat začátky rozvoje pasivní slovní zásoby. Kolem dvanáctého měsíce začíná
pouţívat svoje první slova. Zde se začíná rozvíjet i aktivní slovní zásoba.
První slova chápe dítě všeobecně. Například „ haf - haf “ je vše, co je chlupaté a má
čtyři nohy. Tento jev se nazývá hypergeneralizace. Při větší slovní zásobě dítě pokládá
slova za názvy jen jediné, určité věci, osoby. Tento jev se nazývá hyperdiferenciace
(Klenková, 2006).
V tomto období je důleţitý věk prvních a druhých otázek. První věk otázek nastává
okolo jeden a půl roku. Je to věk otázky „ Co je to?“, případně „ Kdo je to?“, „ Kde
je?“. V období okolo tři a půl roku nastupuje druhý věk otázky „ Proč?“, případně
„Kdy?“.
Pro doplnění a úzkou souvislost s cílovou problematikou práce předkládám ještě
lingvistický popis oblasti sémantiky.
Dle vymezení Machové a Švehlové (2001, s. 15) sémantika zkoumá, jaký význam mají
jazykové formace počínaje morfémy a konče texty a jak můţeme jejich význam odhalit
s cílem dát globální odpověď na otázku, jakým způsobem je význam zakódován
v jazyce obecně a jak různé kultury toto zakódování ovlivnily v jednotlivých
jazykových skupinách či jednotlivých jazycích (antropologická lingvistika).
S ohledem na zaměření této práce je na místě přiblíţit také sémantiku neverbálních
prostředků jak to činí ve svém článku Kučerová, kdyţ popisuje (1999, s. 19 - 20):
1. Symboly jsou nejčastěji vyjadřovány rukama, ale uplatņují se i jiné části těla
(pokrčení rameny, potřesení hlavou, atd.).
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2. Ilustrátory – tzv. doprovodné gestikulace, jsou spojeny s řečí a mohou být pouţívány
pro zdůraznění slov nebo frází, naznačení vztahů, vzdálenosti, intenzity, rychlosti,
směru pohybu, atd.
3. Regulátory – tj. usměrņující a řídící signály, jsou signály změn, které mají často
důleţitou roli pro započetí nebo ukončení komunikace (např. podání ruky, zvednutí
prstu), pro urychlení nebo zpomalení promluvy řečníka, pro naznačení, ţe má
pokračovat, nebo vyjádření ţádosti, aby předal slovo druhému.
4. Adaptéry (projevy emocí a přizpůsobování) – jsou pohyby, gesta a ostatní činnosti,
pouţívané pro zvládnutí našich pocitů a k řízení našich psychických reakcí.
Rovina foneticko-fonologická se zabývá zvukovou stránkou jazyka, kdy fonetika je
jazykovědná disciplína zabývající se materiální stránkou zvukových výrazových
prostředků jazyka, a to jak na nezobecněné úrovni poznání a popisu mechanismu vzniku
řeči, její akustické stavby a percepce zvukového signálu sluchem, tak na zobecněné
úrovni hlásek a prozodických prostředků, které jsou uţívány v daném komunikačním
společenství. (Krčmová 2007). Fonologie se pak na rozdíl od fonetiky zabývá pouze
těmi zvuky lidské řeči, které jsou významotvorné, tedy mají rozlišovací funkci.
Schopnost rozlišit jednotlivé fonémy je daná úrovní fonematického sluchu3. Děti
s nedostatečně rozvinutým fonematickým sluchem obtíţně určují pořadí hlásek a slabik
ve slově, nedokáţou odlišit správně vyslovované hlásky od hlásek deformovaných
(Novák, 1999).

1.2.1 Pragmatická rovina
Oblast pragmatické jazykové roviny, která znamená praktické uţití řečových
dovedností, je dosud v odborných publikacích rozpracována jen velmi zřídka
(Housarová 2003, s. 154). Dle Lechty se jedná o rovinu sociální aplikace, sociálního
uplatnění komunikačních schopností, kdy do popředí vstupují sociální a psychologické
aspekty komunikace (Klenková 2000, s. 15). Obecně by se tedy dalo říci, ţe jde o
funkčnost

komunikace

-

schopnost

aplikovat

naučený

komunikační

systém

v interpersonálních vztazích.
Lechta (Lechta 2003) pak zdůrazņuje, ţe aktuálně nejmodernějším přístupem ke
komunikaci a narušené komunikační schopnosti (NKS) je tzv. pragmalingvistický
přístup, který na první místo staví právě komunikační záměr jedince a moţnost
3

Fonematický sluch – schopnost vnímání a přesného rozlišování (diferencování) významotvorných
hlásek (fonémů) (www.slovnik-cizich-slov.abz.cz).
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realizace, naplnění tohoto záměru. Za komunikační záměr povaţujeme to, zda člověk
dokáţe projevit to, co chce a potřebuje toto sdělit bez rušivých momentů či nikoliv –
tedy, zda daná odchylka působí či nepůsobí rušivě z hlediska exteriorizace4 jeho
komunikačního záměru.
pochází

Pragmalingvistika

z přelomu

šedesátých

a

sedmdesátých

let,

kdy v lingvistice došlo k tzv. pragmatickému obratu. Mnozí lingvisté začali poukazovat
na to, ţe dosavadní teorie jazyka nebere v úvahu celou řadu jevů, které sice nejsou
součástí vlastního systému jazyka, ale přesto hrají při dorozumívání významnou úlohu
(Černý 1998). Tyto jevy jsou v pragmalingvistice označovány za tzv. pragmatické
faktory řečové činnosti. Jejich přehled uvádím v následující tabulce (viz tab. č. 1
Pragmatické faktory ovlivņující řečovou činnost).
Vzhledem k tomu, ţe jde o kritérium jednoznačně umoţņující nejvšeobecnější aplikaci,
vychází se v české logopedii při definování narušené komunikační schopnosti právě z
komunikačního záměru. Lze ho uplatnit:


Bez
ţe

ohledu

na

jednotlivé

konkrétního

specifika

jazyky

mají

víceméně

jazyka

odlišné

(je

známo,

jazykové

normy,

coţ by v případě uplatnění lingvistického kritéria mohlo komplikovat
komparaci výzkumů, výsledků logopedické péče atd. na mezinárodní úrovni;
kromě toho – ne všechny jazykové roviny mají kodifikovanou normu).


Bez

ohledu

na

specifika

určitého

(při aplikování terapeutického kritéria

by

terapeutického
mohlo

hrozit

přístupu
nebezpečí

subjektivismu).


I tam, kde jiné aspekty ani není moţné aplikovat: např. ne vţdy
by

bylo

moţné

pouţít

kritérium

vývojové

normy

(např.

při koktavosti, poruchách hlasu můţe být způsob hovoru sice z hlediska
fyziologického kritéria korektní, ale narušená je lexikálně-sémantická,
morfologicko-syntaktická nebo pragmaticko-komunikační jazyková rovina).
V pragmatické rovině pak sledujeme dva hlavní aspekty (Černý 1998):
a) schopnost

vyjádřit

rozličné

komunikační

záměry

(poţádat

o něco, vyjádřit postoje a emoce, iniciovat sociální interakci),

4

Exteriorizace – přechod z vnitřní psych. činnosti k vnější, předmětné (Hartl, Hartlová 2000, s. 151)
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b) schopnost konverzovat (udrţovat konverzaci, hrát roli mluvčího i
posluchače, tzv. turn-taking).
Tab. č. 1 Pragmatické faktory ovlivňující řečovou činnost

Místo, čas a situace,
ve které se výpověď
realizuje
Předcházející kontext
Komunikační záměr
mluvčího a jeho strategie

Posluchačovy znalosti
mluvčího a tématu
Sociální podmínky
a vztahy účastníků
Počet účastníků

Vzdálenost mezi účastníky

Způsob komunikace

Obsah i forma výpovědi je značně ovlivněna tím, zda
probíhá např. ráno v kuchyni, dopoledne ve škole, v poledne
v jídelně, odpoledne na hřišti, večer v restauraci nebo na
schůzce, v neděli na rodinném výletu apod.
Pokud rozhovor tematicky navazuje na dřívější podobné
rozhovory, má značně odlišný průběh neţ dialog na nové
téma.
Mluvčí zpravidla volí obsahové i formální jazykové
prostředky v souladu se svým komunikačním záměrem
(sdělení, otázka, příkaz, pochvala, výhrůţka apod.). Jeho
strategie závisí na jeho znalostech posluchače, na povaze
obou účastníků, atd.
Komunikační akt je závislý i na tom, do jaké míry se
účastníci znají, jak dalece je posluchač seznámen s tématem
rozhovoru, jaký je jeho soubor znalostí o světě, atd.
Značnou úlohu hrají i vztahy rovnoprávnosti nebo
podřízenosti účastníků. Pokud spolu hovoří např. otec a syn,
učitel a ţák, ředitel a zaměstnanec, jejich výpovědi se
zpravidla liší co do obsahu i formy.
Na charakter výpovědi má vliv i to, zda spolu komunikují
dva blízcí lidé, skupinka spoluţáků nebo kolegů, účastníci
veřejné schůze nebo vědecké konference, příp. zda se značná
část národa připravuje vyslechnout zprávu o výsledcích
voleb. Zvláštní případ je „vnitřní řeč“, tj. samomluva či
intrapersonální komunikace, při které se „mluvčí“ obejde
bez posluchačů.
Výpověď se po všech stránkách značně liší na tom, zda mezi
ústy mluvčího a posluchače je vzdálenost např. pěti metrů,
pěti decimetrů nebo pěti centimetrů. Mezi příslušníky
různých společenství jsou ale rozdílné představy o přiměřené
vzdálenosti při běţném rozhovoru; jihoameričan se proto při
rozhovoru se severoameričanem snaţí zkrátit vzdálenost,
dotknout se ho, poklepat ho po zádech apod., ten ale couvá,
zabarikáduje se za stolem, bojí se, ţe bude poprskán.
Rozdíly jsou i mezi zprávami podávanými ústně, dopisem,
telefonicky, rozhlasem nebo prostřednictvím faxu či
internetu.

Zdroj: Černý 1998, s. 210

Lechta do pragmatických faktorů ovlivņujících komunikační schopnost řadí i sledování
prvků narušeného koverbálního chování, např. nepřirozené pohyby hlavou, dotýkání se
vlasů, úst, očí, grimasy, manipulace s oblečením či s různými předměty, nepřirozená
gestikulace, vyhýbání se zrakovému kontaktu, neadekvátní forma konverzace (skákání
do řeči, dotýkání se partnera), celkový motorický neklid apod.
Zahraniční zdroje (Bowen, 2001) pak pragmatiku definují takto:
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Pragmatika je oblastí jazykových funkcí, která zahrnuje uţívání jazyka v sociálních
kontextu (tzn. znalost – co se říká, jak se to říká a kdy by se to mělo říkat druhým
lidem).
Dále Neville (1990) pragmatika se zabývá třemi následujícími aspekty uţívání jazyka:
1. studiem řečového projevu a konverzačních schopností,
2. studiem vztahů pragmatiky a ostatních jazykových rovin,
3. studiem situačních determinantů uţívání jazyka.

1.2.2 Pragmatická rovina – vývoj
Samotný vývoj pragmatické roviny v rámci komunikačních dovedností jedince stále
ještě není v naší literatuře dostatečně popsán. Zřejmě nejznámějším popisem této roviny
je model vývoje řeči podle slovenské autorky Laheyové, která vychází z analýzy volné
řečové produkce dítěte v přirozené komunikační situaci. Jedná se o nový přístup
v diagnostice narušeného vývoje řeči, který se orientuje na jazykové schopnosti
a komunikační jednání dětí s narušeným vývojem řeči z hlediska formy, obsahu a
pouţití, ale i neverbálního komunikačního jednání.
V rámci tohoto modelu má Laheyová předkládá pragmatiku jakoţto jednu ze tří
základní

dimenzí

jazyka

(vedle

obsahu

a

jazyka)

formy

a

rozlišuje

v ní další tři základní aspekty (Mikulajová, Horņáková 1998, s. 73):
1.

Cíle nebo funkce pouţití jazykových struktur, přičemţ funkcemi jsou
rozuměny příčiny, proč mluvíme a nasloucháme. Lingvistika popisuje funkci
řeči

jako

oznamování,

ptaní

se,

rozkazování

a zvolání. V současnosti se přihlíţí více na osobní a sociální cíle, které zahrnují
interakci, regulaci a kontrolu mezi hovořícím a tím, kdo naslouchá. Osobní
funkce
na

dosáhnutí

(intrapersonální)
osobních

cílů,

se
které

se

netýkají

vztahují
jiných

osob

(např. řešení problémů), naopak, sociální funkce (interpersonální, pragmatické)
se týkají jiných osob (např. dosáhnutí pozornosti).
2.

Výběr forem na dosaţení cíle - řeč se objevuje v kontextu, který mnohdy
zahrnuje jiné osoby. Pragmatika znamená téţ pravidla, podle kterých vybíráme
jazykové formy, aby slouţily určité funkci v rozdílných kontextech. Část
zprávy

je

vţdy

nejazyková

a představují ji předměty, děje, vztahy apod.
18

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

3.

Interakce mezi lidmi - na účast v sociální interakci s jinými lidmi je znát
způsob, jakým upoutat pozornost toho, kdo nám naslouchá, jak si vyměņovat
role

naslouchajícího

a

hovořícího,

jak

reagovat

na promluvu jiné osoby a jak ukončit konverzaci.
Tyto tři výše uvedené komponenty se vzájemně prolínají a jejich průnik je označován za
znalost jazyka, nebo-li tzv. jazykovou kompetenci (Mikulajová, Horņáková 1998, s. 73).
Z porovnání modelu Laheyové např. s vývojem řeči podle Lechty (1991, viz příloha č.
1) je zřejmé, ţe tito dva autoři zaujímají jiný úhel pohledu na ontogenezi lidské řeči.
Laheyová svůj model váţe především na sociální situace. Vývoj řeči rozděluje na osm
stádií s přibliţným vymezením věku jedince. Tento způsob není v prostředí České
republiky příliš často aplikován. Schiffová-Myersová (in Mikulajová 2003, s. 79) pak
charakterizuje vývoj pragmatiky na základě Laheyové modelu následovně:
Stadium 1-3 (asi do 3,5 roku)
Funkce: dítě komunikuje s cílem usměrnit chování druhých, získat předměty, upřít
pozornost na sebe, přidat se k určité aktivitě, „společensky komunikovat“ (rituály, hry),
komentovat předměty a události.
Kontext: dítě komunikuje „tady a teď“, mluví o sobě (co dělá a co chce, aby ve vztahu
k němu

dělali

druzí),

uvědomuje

si

posluchače,

ale nepřizpůsobuje se mu v komunikaci; na poţádání, aby v řeči něco opravilo, jen
znovu zopakuje totéţ.
Řeč:

promluva

následuje

za

promluvou

dospělého,

ale

obsahově

s ní nemusí souviset; jde o imitaci nebo o souvislost kontextovou, nikoliv jazykovou.
Stadium 4-5 (přibliţně do 4 let)
Funkce: tytéţ funkce jako ve stadiu 1-3, dítě více komunikuje s okolím, i kdyţ stále
ještě komentuje události pro sebe, intrapersonálně; objevují se otázky „co?“ (identita) a
„kde?“ (lokace); otázky mohou slouţit ke kontaktu s dospělým, ne k získání informace.
Kontext:

dítě začíná hovořit o bezprostřední minulosti (co právě dělalo)

a nejbliţší budoucnosti (jaké má záměry), o tom, co dělají druzí; na poţádání dokáţe
svou řeč foneticky zlepšit.
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Řeč:

dítě

více

hovoří

spontánně,

začíná

rozhovor;

v konverzaci

uţ navazuje na přecházející informaci; objekty pojmenované v předchozí větě označuje
zájmeny a rovněţ v dialogu správně zaměņuje já/ty.
Stadium 6-8 (asi do 6 let)
Funkce: dítě hovoří kvůli osobnímu kontaktu; formuluje mnoho otázek, některé z nich
jsou

reakcí

na

přecházející

výrok

dospělého;

oznamuje

či komentuje události, které dospělému nejsou známy.
Kontext: dítě mluví o věcech, jeţ se udály v minulosti, ale jeho projev ještě nemusí být
souvislý; začíná pouţívat posuny já/ty, tady/tam, tento/tamten, coţ je příznakem
decentrace uvaţování.
Řeč: imitace je vzácná, projev je spontánní; dítě se otázkami doţaduje, aby mu dospělý
objasnil předchozí výrok; mluvení odráţí sloţitější souvislosti, návaznost konverzace se
gramaticky vyjadřuje podřadnými větami („Proč Honzík pláče?“ – „Protoţe upadl.“);
řeč má charakter souvislého projevu; dítě pouţívá elipsy, aby ze svého projevu
vyloučilo nadbytečnou informaci („Katka má ráda čokoládové pralinky a já taky...“).
Vzhledem k cílové skupině průzkumného šetření následujícího v empirické části této
práce je ovšem věkové vymezení popsaného modelu nedostačující. V současné době
však není podrobný popis pragmatické roviny pro vyšší věkové kategorie, i přes zřejmý
kvalitativní posun, dostupný. Propracovaný popis této jazykové roviny tak i pro
budoucnost zůstává v zájmu lingvistických a logopedických disciplín.

1.2.3 Pragmatická rovina – patologie
Ze shrnutí poznatků uvedených (viz kap. 1. 2. 1) vyplývá, ţe se k pragmatické rovině
váţe několik klíčových problémů, při jejichţ formulaci je zde respektováno Lechtovo
názvosloví uvedené v souvislosti s popisem symptomatických vad řeči (Lechta 2002):
-

problém se specifickým reagováním v komunikační situaci,

-

problém se samou prezentací svého komunikačního záměru,

-

problém s pochopením své role komunikačního partnera,

-

problém s aplikací rozličných vzorců v závislosti na konkrétní komunikační
situaci.

V rámci širokého spektra narušené komunikační schopnosti sledujeme u jednotlivých
poruch různé typy a stupně narušení pragmatické roviny. Přiblíţení NKS v této

20

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

jazykové rovině pro naši cílovou skupinu probandů se blíţe věnuje kapitola 2.
Charakteristika hluchoslepého dítěte.

1.3 Sociální interakce
Jak uvádí Klenková (2006, s. 25)…komunikace…je prostředkem vzájemných vztahů.
Proto je důleţité tyto vzájemné vztahy, tedy sociální interakci5, blíţe specifikovat
směrem k osobám se zdravotním postiţením, konkrétně tedy k osobám s HS. Systém
sociální interakce ilustruje schéma č. 5 Model sociální interakce.

Schéma č. 5 Model sociální interakce
reakcí na něj

subjektivní
dojem, pocity
druhé osoby

reakcí na něj

jednání druhé
osoby

ovlivņuje

ovlivņuje

moje jednání

můj subjektivní
dojem, pocit
Zdroj: vlastní

Vzhledem k tomu, ţe, jak je mj. patrné i z moţného srovnání výše uvedeného modelu
sociální interakce se schématy v kapitole č. 1.1 Komunikace, se problematika
komunikace a sociální interakce velice úzce prolíná, je hlavním tématem následující
podkapitoly

oblast působení sociálních vlivů na rozvoj a úroveņ komunikačních

dovedností, konkrétně pak charakter interakce v rodině s důrazem na komunikaci
rodičů/pečujících osob a její vztah k počátkům vývoje řeči u dětí a rozvoji
komunikačních dovedností. Jsou zde shrnuty

poznatky některých odborníků

zabývajících se touto tématikou, výsledky výzkumů a několik teorií vztahujících se
k osvojování řeči u intaktních jedinců, které nám, spolu s poznatky, jenţ vymezují
cílovou skupinu (kapitola 1.4 Hluchoslepota), pomohou následně lépe uchopit celou

5

Sociální interakce – vzájemné dorozumívání, verbální i neverbální, mezi dvěma nebo více jedinci či
mezi skupinami; nejčastěji probíhá tak, ţe chování jednoho se stává podnětem pro chování druhého, jeho
reakce se naopak stává podnětem pro prvého či dalšího…(Hartl, Hartlová 2000, s. 236)
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problematiku, tedy faktory, které se podílejí či podílet mohou (pozitivně či negativně)
na rozvoji a funkčnosti komunikace u jedinců s kongenitalání hluchoslepotou.

1.3.1 Vliv sociální interakce na rozvoj funkčního komunikačního
systému
Jak je patrné, jednou ze základních rovin interpersonálního působení je řeč. I přes to, ţe
pojmy řeč 6 a jazyk7 mají odlišný význam, jsou, vzhledem k uţívání interdisciplinárních
zdrojů literatury, v této kapitole pouţívány jako synonyma.
V dostupné tuzemské i zahraniční literatuře se v oblasti vývoje řeči lze setkat s mnoha
teoretickými přístupy a hypotézami různých autorů. Pro ilustraci a zájemce o bliţší
studium jsou to např. J. Bruner, K. Bühler, N. Chomsky, Ch. Osgood, J. Piaget, , B.F.
Skinner, H. Sinclairová, W. Stern, a další. Pro přehlednost vybírám poznatky
Vágnerové, která vymezuje základní principy různých teorií jazykového vývoje
v následujících bodech (2008, s. 90):


Dítě má vrozenou dispozici vnímat a osvojit si řeč (podle Chomského tzv.
vrozený modul jazykového vývoje).



Rozvoj řeči závisí na učení, tento proces lze chápat jako vrozeně řízené učení,
pro které musí mít dítě moţnost poslouchat mluvenou řeč, tyto zvuky rozlišovat
a zapamatovat si je. Tyto příleţitosti dítěti poskytují převáţně rodiče. Jedná se o
tzv. systém jazykové podpory („Language Support System,“ LASS) – souhrn
podnětů usnadņující pochopení gramatických pravidel a významů slov.
Obsahuje např. specifický způsob mluvení na malé dítě (viz níţe), komentování
děje a obrázků při prohlíţení kníţek, hraní her, učení říkanek…aj. (Bruner 1983,
Jusczyk, 1997).



Rozvoj jazykových schopností je propojen s vývojem kognice, znalosti dětí o
světě jim umoţņují osvojení a pouţívání slovních výrazů.

Šulová (1997, s. 19) rozděluje dřívější výzkumy vývoje řeči do dvou skupin
zdůrazņující buď sociální determinanty (Skinner) nebo determinanty biologické
(Chomsky, Jakobson, Lenneberg). Současně Lechta (2002, s. 32) se ke schopnosti
komunikovat vyjadřuje následovně: Jen příznivá součinnost endogenních a exogenních
činitelů, artikulačního motoricko-proprioceptivně-akusticko-optického okruhu a dalších
6

Řeč – schopnost vyjádřit artikulovanými zvuky obsah vědomí;…(Hartl, Hartlová 2000, s. 519)
Jazyk – systém vyjadřovacích a dorozumívacích prostředků znakové povahy, uţíván k ústnímu a
písemnému sdělování …(Hartl, Hartlová 2000, s. 244).
7
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proměnných (intelekt, motivační faktory, paměť, emocionalita atd.) s vlivy prostředí
utvářejí v konečném důsledku rozvinutou komunikační schopnost jednotlivce. Zároveņ
uvádí názor Alana a výzkum Kocha (tamtéţ, s. 28)… Podle Alana si dítě neosvojuje
jazyk jako systém, ale jako sociální kód dorozumívání. Proto se do jazyka dítěte promítá
celý sociokulturní charakter prostředí, v němţ vyrůstá. Dále Lechta upozorņuje (tamtéţ,
s. 30), ţe Koch ve svém výzkumu prokázal, ţe řeč je úplně závislá na sociálních
podmínkách, a ţe základ řečového vývoje je utvářen v prvním roce ţivota. Řeč se tedy
dále vyvíjí podle základu, který byl v tomto období poloţen.
Šulová

pak

směr

vývoje

současných

výzkumů

interdisciplinárním přístupu k problematice a

vývoje

řeči

spatřuje

v

chápání řečového vývoje jako

interakčního procesu. Interpersonální hledisko na konstrukci jazyka zastává shodně J.
A. Rondalová (in Šulová 2004, s. 141) a J. S. Bruner (tamtéţ).
Rondalová zde vymezuje tyto principy:


Pro kompletní osvojení určitého přirozeného jazyka potřebuje dítě verbální a
neverbální interakci s dospělým nebo jinými dětmi na pokročilejší úrovni
psycholingvistického vývoje.



Dítě se učí řeči a komunikaci od svých rodičů, tomu se děje od prvních měsíců
jeho ţivota skrze implicitní učení přes postupné přizpůsobování vkladu podle
aktuálních schopností dítěte a formou zpětného posilování.



Implicitní učení jazyka se obecně děje v interaktivním procesu, kdy rodiče
strukturují své vztahy k dítěti a ono jim odpovídá svými reakcemi podle
konverzačního způsobu (hlasové komponenty, verbální, neverbální). Tento
způsob je dítěti spíše podsunut, později jej dítě více sdílí.



Rodičovský vklad (input) vůči dítěti významně ovlivņuje průběh konstrukce
jazyka dítěte, významné je přiměřené zpětné posilování, zpětná vazba – vklad i
posilování mohou získat odlišné formy.



Umocněním schopností rodičů získat pozornost dítěte je účinnost vkladu i
zpětného posilování maximalizována.

Bruner (in Šulová 2004, s. 108) se domnívá, ţe první základní koncepty
interpersonálních struktur jednání a pozornosti, které se tvoří v raném kontaktu
s matkou, jsou podmínkou pro přijetí jazykových pravidel – dítě se učí těmto pravidlům
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ne izolovaně, ale v souvislosti se strukturami sociálního chování. Bruner zde uvádí pět
procesů, při kterých se dítě připravuje na osvojování jazyka.
1) Učí se rozlišovat mezi jednatelem a objektem jednání, coţ mu umoţņuje učení
se gramatickému rozlišení subjektu a predikátu.
2) Je upoutávána pozornost dítěte – „Podívej,“ zacinkání, „zvoneček,“ zacinkání.
Toto je chápáno jako předstupeņ hry „Kaţdá věc má své jméno.“
3) Po upoutání pozornosti a pojmenování věci přichází její popis, přidaná
charakteristika, místo, kam věc patří.
4) Dítě skrze emocionální náboj matky pro slovní označení „to krásně hraje,“ „to
ošklivě štípe“ imituje a přejímá matčin tón hlasu.
5) Nástup řečových her s dítětem – „Kde je pejsek?“ „Tady“ – matka schovává
hračku za zády a vyndává ho se slovním komentářem: „Pejsek je chlupatý,“ „má
čtyři noţičky a štěká,“ „haf, haf,“ „aţ vyrosteš, budeš si s opravdovým pejskem
hrát“ apod.
Osvojování řeči jako takové je podmíněno předchozím získáním široké škály dalších
dílčích dovedností. Šulová‚ (2006, s. 328) uvádí tyto: Dítě se musí naučit slyšené
imitovat, rozčlenit, dekódovat, porozumět, vhodně uţít, prosadit se v komunikaci,
upoutat na sebe pozornost. Celkově lze říci, ţe zcela klíčovou úlohu sehrává matka a
oba rodiče pro své dítě v oblasti řečových projevů přibliţně do čtyř let věku dítěte.
V té době se absence rodičů ukazuje jako nevratný negativní fakt jak pro aktuální rozvoj
řeči dítěte, tak i pro jeho pozdější řečový vývoj. Dítě, které toto období proţilo bez
rodičovské péče, projevuje menší slovní zásobu, horší porozumění čtenému textu, menší
schopnost rozlišovat jemnější jazykové nuance, je méně schopné tvořit rýmy,
vyhledávat synonyma, homonyma apod.
Četné výzkumy ukazují na skutečnost, ţe schopnost sociální interakce získává jedinec
jiţ v období prenatálního ţivota. Pro příklad Langmeier, Krejčířová (1998, s. 24)
popisují zjištění Fedor-Freybergha, který uvádí, ţe v určitém smyslu lze chápat celé
těhotenství jako aktivní rozhovor matky a dítěte, který je uplatņován na několika
úrovních – emocionální, biochemické a psychoneuroendokrynní.
Je třeba si uvědomit, ţe i ve stádiu, kdy je ještě dítě v preverbální fázi řečového vývoje
(tj. přibliţně do jednoho roku věku dítěte), jeho prostředí na ně vliv verbální má. Podle
Kaly a Benešové ( in Lechta 2002, s. 29) mají typické znaky neverbální komunikace
24
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(např. emocionální reakce, mimika, gestikulace…aj.) v sociálním prostředí na člověka
svůj vliv z původní rodiny a jsou mu mnohdy vtištěny na celý ţivot.
Na tomto místě povaţuji za důleţité uvést některé znaky fungující rané dyadické
interakce s důrazem na řeč. Dle Šulové (1997, s. 13) se zde odráţí synchronní a
asynchronní chování matky a dítěte. Pro synchronní chování je podle Langmeiera a
Krejčířové (1998, s. 36 - 37) charakteristický vzájemný soulad společně zaměřené,
sdílené pozornosti a společně sdílené emoce – synchronie pozornosti a afektu. Lze tedy
říci, ţe se v podstatě jedná o velice jemně vyladěné chování rodiče s chováním
novorozence.
Šulová (2003, s. 43) se dále odkazuje na Matějčka a Langmeier, které shodně doplņuje
Langmeier, Krejčířová (1998, s. 36 – 37), hovořící o tzv. protosociálním chování
novorozence, který je „předladěný“ pro sociální interakci, coţ mu umoţņuje zvýšenou
schopnost reagovat na člověka, především na matku nebo jinou pečující osobu. Šulová
(2003, s. 45) následně také poukazuje na tvrzení Sterna, kdy vyjadřuje, ţe matka
poskytuje počáteční zkušenost s lidskou komunikací a zároveņ mu dává moţnost si ji
aktivně osvojovat v interakci s ní. Interakční synchronie je pro prospěšnou socializaci
dítěte - jeho začlenění do lidského společenství důleţitější, neţ pozdější a nápadnější
„výchovné postupy“. Papoušek (in Langmeier, Krejčířová 1998, s. 37) hovoří v tomto
směru o dovednostech intuitivního rodičovství. Díky této dyadické interakci jsou
nevědomě i vědomě vytvářeny podmínky podporující strategii dětského učení ve všech
směrech.
1) Řeč zaměřená na dítě:
Koukolík (2006, s. 98) uvádí tzv. motherese - „maminkovštinu“, Papouškovi (1992,
1987 in Šulová 204, s. 107 – 108) tento soubor specifických znaků uvádějí jako child
directed speech - tedy řeč zaměřená na dítě, známá také např. pod označením baby
talk, která znamená rodičovskou schopnost přizpůsobovat se jazykové úrovni dětí a
podněcovat je k vlastní produkci. Papouškovi následně (1989 in Pouthas et Jouen 2000,
s. 89) tento způsob mluvy obou rodičů v komunikaci s dítětem shrnují:
Rodiče dávají dítěti početné příleţitosti, aby se cvičilo v komunikaci. Rovněţ mu
pomáhají postupně v dovednostech předcházejících zvládnutí jazyka, jako prodlouţený
výdech, modulace výšky tónu zvuků hlasivek, zavedení souhlásek, které dovolují

25

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

oddělovat přítok hlasu a tvořit zdvojené souhlásky a slabiky, přisuzovat slabikám smysl
a nakonec tvořit slova.
Šulová (2003, s. 107) přejímá členění J.A.Rondalové (1983), která se zabývala
výzkumně širokým věkovým intervalem dítěte (1-10 let), toto členění je pro přehlednost
zaznamenáno v Tab. č. 2 Členění řeči zaměřené na dítě.
Tab. č. 2 Členění řeči zaměřené na dítě
HODNOCENÉ ASPEKTY

CHARAKTER HODNOCENÝCH ASPEKTŮ
Je uţívána výrazná artikulace a hlas matky i otce je vyšší neţ
obvykle.Jsou zvýrazņována podstatná jména a slovesa a je

Fonetické a fonologické aspekty

prodluţována jejich emise, zájmena 1. a 2. osoby jsou
nahrazována jmény. Slovní projev má pomalejší rytmus, výroky
a věty jsou jasně rozděleny přestávkami, stejná slova a větné
části se opakují.Těţší hlásky jsou nahrazovány jednoduššími.
Slovní rozmanitost je omezena a je častěji vyuţíváno

Lexikální aspekty

zdrobnělin. Přednost mají slova, která jsou obecně častěji
pouţívána a slova s konkrétním významem.
Kvalitativní i kvantitativní redukce sémantických struktur.

Strukturálně-sémantické aspekty
Je uţívána správná gramatika a plynulost řeči a krátké,
srozumitelné a gramaticky správné věty. Syntaktická sloţitost
Morfo-syntaktické charakteristiky

řeči je redukována. Nejčetněji je zastoupena věta tázací,
následuje oznamovací a pak rozkazovací.
Nové informace jsou dítěti zdůrazņovány. Převaţují ţádosti o
informace před promluvami oznamovacími a opisnými,
následují ţádosti o akci. Rodiče vyuţívají rituální jazykové hry,

Pragmatické aspekty

kdy jsou zapojovány všechny modality. Pozornost dítěte je
poutána doprovázením verbálních projevů nápadnými projevy
motorickými (tleskání, úsměv, vzpaţování, otvírání náruče,
klepání, cinkání, doteky) a stavěním se do zorného pole dítěte.

2) Předávání slova (tzv. turn- taking)
Przetaczniková a Spioneková zjistily (in Lenchta 2002, s. 30), ţe pokud na dítě mluví
matka, dítě pozorně naslouchá, kdyţ „povídá“ dítě, ztichne matka. Dále dokládají vzrůst
vokalizace o 86% u tříměsíčních dětí po zavedení posilování ve formě sociálních reakcí
na zvuky, které děti vydávaly.
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Obdobný výzkum Goldsteinův uvádí Koukolík (2006, s. 98 – 99). Výsledek tohoto
výzkumu poukazuje na skutečnost, ţe odpovídající sociální interakce s matkami vede u
dětí k rozvoji vokalizace pokročilejšího stádia.
3) Citlivost rodičů vůči dítěti
Lze vymezit jako větší citlivost, tedy senzitivitu na aktuální percepční kapacitu dítěte a
odpovídající stupni jeho vývoje. S tím souvisí téţ nutnost modifikace systémů jejich
řečových i neřečových projevů směrem k dítěti.
Lechta (2002, s. 28) uvádí dva aspekty, které, vedle rozličných vlivů v sociálním
prostředí (např. povolání a vzdělání rodičů, celková rodinná atmosféra…aj.), mohou mít
vliv na řečový vývoj dítěte. V širším smyslu působí výchovné vlivy jako takové,
v uţším smyslu jde o vlivy cílené, verbální, vlivy působící komunikačním směrem,
specificky ovlivňující řeč.
Pro doplnění je nutno uvést, ţe k tomuto tématu byly téţ publikovány ne příliš známé
poznatky o rozdílech způsobu interakce, didaktickém chování a způsobech mluvy na
dítě mezi matkou a otcem. Autorkou je Šulová (2004), na jejíţ výzkum v souvislosti
s NKS podrobněji ve své diplomové práci poukazuje Kimmerová (2009).
Prezentované výzkumy na téma vlivu sociální interakce na vývoj řeči dokládají, ţe
vývoj řeči závisí jak na biologických a psychologických podmínkách dítěte, tak na
podmínkách vyplývajících ze sociálního prostředí, ve kterém se dítě nachází, kde
vyrůstá. Právě sociální interakce a nezastupitelná role rodičů/pečujících osob na rozvoj
komunikačních dovedností jedince by měla být předmětem zájmu všech odborníků
věnujících se problematice komunikační schopnosti dětí, tedy zejména logopedů,
lékařů, psychologů, pedagogických pracovníků a dalších. Jedná se o faktor, který
mohou svojí informovaností, komunikačními dovednostmi a chováním ovlivnit.
Důleţitost cíleného rozvíjení řeči, resp. komunikačních dovedností, u dětí s NKS, má
tedy své nezastupitelné místo jak pro odbornou, tak i širokou veřejnost má své
neopomenutelné místo v rámci komplexní péče o tyto jedince.
V kontextu všech moţných výše uvedených faktorů ovlivņujících fyziologický vývoj
řeči je vhodné poloţit si otázku zvýšené pozornosti a péče v oblasti rozvoje řeči u
intaktních jedinců. Odpověď nabízí Lechta (2002, s. 30), který uvádí: Tak, jako se
snaţíme podněcovat celkový vývoj dítěte – dbáme, v rámci komplexního výchovného
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působení i na vývoj řeči. Přitom nejde o nějaké samoúčelné rozvíjení verbálních
projevů. Stačí, jestliţe zmíníme jen načrtnuté vzájemné vazby mezi řečí a ostatními
psychickými projevy (myšlení, motorika, zrak, sluch), moţnost verbální regulace
chování uţ v raném věku, prevenci poruch řeči atd.
U naší cílové skupiny – dětí s duálním smyslovým postiţením, lze, při zachování
Lechtovy terminologie, hovořit téţ o duálním symptomatickém postiţení řeči.
Pro utvoření bliţší představy o situaci v oblasti vývoje a utváření komunikačních
dovedností u dětí s hluchoslepotou předkládá následující kapitola potřebné specifikace
vztahující se k tomuto typu zdravotního postiţení. Kapitoly 2 a 3 pak přímo popisují
určité charakteristiky hluchoslepých dětí a jejich rodin spolu s úkoly, které pro rodinu
péče o dítě s tímto typem zdravotního postiţení znamená.

1.4 Hluchoslepota
Z dosud vymezené terminologie a bliţší analýzy pojmů komunikace, řečový vývoj a
souvisejících činitelů je zřejmé, ţe výše uvedené poznatky lze aplikovat jak na intaktní,
tak na jedince se zdravotním postiţením či znevýhodněním. Pro uţší popis
problematiky, kterou se práce zabývá, je proto nutné na tomto místě podrobně definovat
charakter a podstatu znevýhodnění u cílové skupiny – tedy osob s duálním senzorickým
postiţením.
Mezi nejdůleţitější smysly, které mají vliv na celkový vývoj jedince, patří především
sluch, zrak

a hmat. Jejich rozvojem dochází k rozvoji pohybových dovedností. A

naopak. Pohybové dovednosti přispívají k dokonalejšímu smyslovému vnímání
(Půstová 1997, s. 6).
Čití, tedy odraz prostředí ve vědomí člověka formou počitků a vjemů, je reflexní děj,
kdy o počitku hovoříme jako o odrazu jednoduchých vlastností předmětů a jevů
okolního světa, které bezprostředně působí na smyslové orgány, receptory8, a o vjemu
jako o souboru počitků coby výsledku procesu vnímání spojeného s proţitkem a
uchovaného v paměti a zkušenosti člověka (Hartl, Hartlová 2000, s. 94, 410, 672).
Člověk 75 - 80 % informací z okolí přijímá zrakem a 15 % sluchem (Keblová 1999),
zbytek pak tvoří informace získané prostřednictvím zbývajících receptorů.
8

Receptor – specializovaná nervová buņka nebo skupina buněk, která tvoří orgán v organismu jako
systém buněk specializovaných na příjem určitého druhu energie; jde o buņky umístěné ve smyslových
orgánech, svalech, kloubech a kůţi (Hartl, Hartlová 2000, s. 499)
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Schopnost zrakového a sluchového vnímání je tedy hlavním zdrojem příjmu informací
(viz Keblová výše). Sníţení funkcí těchto dvou distančních smyslů (tzn. smyslů, u nichţ
je zdroj podnětu v menší či větší vzdálenosti do receptoru) následně zvyšuje potřebu
vyuţívat smyslů, které zprostředkovávají informace na dosah (informace hmatové,
kinestetické, čichové a chuťové), a také vyuţívat paměť 9 a dedukci10.
Pro souběh zrakového a sluchového deficitu, který díky svému rozsahu je pro jedince
výraznějším znevýhodněním, pouţíváme označení hluchoslepota. Do současné doby
nebylo přesné vymezení pojmu hluchoslepota stanoveno. Dlouho byli hluchoslepí
povaţováni za jedince s hlubokou mentální retardací a v minulosti řazeni do kategorie
nevzdělavatelní 11 (Jakeš 2004/2005). Jedinci s hluchoslepotou vyţadují individuální a
speciální přístup nejen ve výchově, ale i v oblasti vzdělávání a sociální rehabilitace.
Hluchoslepota s sebou nese velice závaţné komunikační a vývojové problémy. Pro
osoby s hluchoslepotou je nutné vytvořit individuální edukační program na základě
podrobné diagnostiky. Speciálními metodami a prostředky pak lze dosáhnout značného
rozvoje osobnosti (Jesenský 1995).
Vzhledem k tomu, ţe hluchoslepí tvoří různorodou skupinu, kde postiţení kaţdého
jednotlivce závisí na délce projevu smyslového poškození a na jeho stupni, je zde
uvedeno několik definic, se kterými se nejčastěji setkáváme v tuzemské literatuře.
Pojem hluchoslepota definuje Ludíková (2005, s. 106) jako současné postiţení zraku a
sluchu, které je závaţné do té míry, ţe svému nositeli způsobuje problémy ve sféře
psychické, sociální a v běţných situacích všedního ţivota.
Oproti tomu Jakeš (2004/2005) definiční vymezení podrobněji rozpracovává a rozlišuje
tři typy definice hluchoslepoty:
a) Definice metronomická - na základě klasických lékařských kritérií pro
hodnocení sluchu a zraku – tzv. lékařské definice.
b) Definice funkční – pomocí tzv. funkčních hledisek vyjadřujících, jak
agregace vad sluchu a zraku ovlivņuje funkční schopnosti postiţeného
jednince.
9

Paměť – schopnost přijímat, drţet a znovu oţivovat minulé vjemy…(Hartl, Hartlová 2000, s. 390)
Dedukce – postup od obecného ke zvláštnímu, vyvozování zvláštního případu z obecného (Hartl,
Hartlová 2000, s. 98)
11
Nevzdělavatelní – děti s těţkou oligofrenií (Sovák, 1980, s. 137). Současná legislativa stanoví, ţe
kaţdý člověk má právo na vzdělání a zákon ukládá kaţdému plnit povinnou školní docházku – Ústava
ČR, Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (pozn. autora).
1010

29

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

c) Definice pragmatická – pomocí hledisek pouţitelných v sociálně právní,
pedagogické, psychologické a rehabilitační praxi.
Zároveņ autor uvádí vzorec hluchoslepoty:
H = f (S x Z x r x Q x P), přičemţ:
H znamená definovaný výraz hluchoslepota;
f označuje funkci neboli vztah závislosti H na komponentách S, Z, r, Q, P
x je znak pro logický součin;
S označuje stav sluchu posuzovaný z lékařského hlediska;
Z označuje stav zraku posuzovaný z lékařského hlediska;
r označuje koeficient (součinitel) hluchoslepoty odvozený na základě relačního procesu
agregace a substituce funkcí sluchu a zraku (sluchového a zrakového vnímání).
Koeficient hluchoslepoty vyjadřuje, na kolik je omezena či znemoţněna přirozená
schopnost kompenzace sluchové nedostatečnosti zrakem a naopak. Je to komponenta
typická a specifická pouze pro hluchslepotu a tudíţ odlišující hluchoslepou od ostatních
zdravotních smyslových postiţení. Koeficient hluchoslepoty r je definován jako A x V,
kde A znamená míru ztráty sluchu (stupeņ sluchového postiţení) a V znamená míru
ztráty zraku (stupeņ zrakového postiţení) s tím, ţe jejich hodnoty jsou vyjádřeny
v procentech buď podle lékařských hledisek nebo podle jiných standardních postupů.
Q označuje mnoţinu všech důsledků a okolností duálního smyslového poškození, které
mají vliv na kvalitu ţivota člověka. Spadají sem aspekty osobního rozvoje a učení,
vzdělávání, rehabilitace, bydlení, zaměstnání a další, tedy aspekty zabezpečování a
uspokojování základních ţivotních (biologických, duševních a sociálních) potřeb
člověka.
P označuje mnoţinu poţadavků a potřeb hluchoslepých lidí potřebných k jejich
sociálnímu začlenění do společnosti.
Uvedené

definice

nabízí

několik

úhlů

pohledu

na

problém

hluchoslepoty.

Uvědomujeme si, ţe na hluchoslepotu nemůţeme nazírat z pohledu speciálních
edukačních a rehabilitačních intervencí nevidomých či neslyšících. Vţdy se jedná o
jedinečné a specifické postiţení a jak dále uvádí Jakeš (2004/2005) účelem definice
hluchoslepoty je:
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a) Vymezit předmět, východiska a obsah zkoumání a řešení problémů osob
s duálním smyslovým postiţením (např. řešení otázek, kdo je hluchoslepý
člověk, kolik je hluchoslepých v populaci aj.)
b) Slouţit jako praktický nástroj pro objektivní hodnocení, rozhodování,
argumentaci:


Při navrhování a plánování sluţeb a pomůcek pro hluchoslepé.



Při posuzování vhodnosti, účelnosti a nároku hluchoslepých jedinců na
konkrétní sociální péči, sociální pomoc, sluţby a pomůcky.



Při jednání s ústavními orgány, orgány státní správy, úřady a dalšími
subjekty politické, hospodářské, kulturní, občanské a ostatní společenské
reprezentace o intervencích na pomoc hluchoslepým lidem.

Jako příklad Jakeš (tamtéţ) uvádí definici V. Husákové z roku 1993 ve verzi
přepracované B. Titzlem v roce 2001. Hluchoslepota je zdravotní postiţení vyvolané
souběhem sluchové vady a zrakové vady. Svému nositeli způsobuje problémy zejména
ve sféře psychické, sociální a promítá se do běţných situací všedního ţivota. Je
samostatnou kategorií postiţení vyznačující se nutností individuálního a specifického
přístupu k osobám takto postiţeným jak v edukaci, tak v sociální rehabilitaci. Osoby
takto postiţené však tvoří různorodou skupinu, kde míra znevýhodnění kaţdého jedince
závisí nejen na stupni defektu, ale také na době jeho vzniku a délce jeho trvání.
Můţeme se setkat také s překlady zahraničních definic či definic mezinárodních, ze
kterých pro doplnění vybírám několik následujících.
Britská definice
Člověk je povaţován za hluchoslepého, způsobuje-li mu kombinace jeho zrakové a
sluchové vady potíţe při komunikaci, v přístupu k informacím a při orientaci v prostoru.
(definice přijatá Ministerstvem zdravotnictví Velké Británie, 1995, která je součástí
směrnice Sociální péče pro hluchoslepé děti a dospělé, určené pro všechny úřady a
odbory sociální péče a poskytovatele sociální péče)
Mezinárodní definice přijatá při zaloţení Evropské unie hluchoslepých (EDBU)
Hluchoslepota je jedinečné postiţení, které je způsobeno různorodými kombinacemi
sluchového a zrakového postiţení. Způsobuje potíţe při komunikaci a sociální a funkční
interakci a zabraņuje plnohodnotnému zapojení do společnosti.
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(definice přijatá při zaloţení EDBU, Dánsko 2003)
Definice v Písemném prohlášení 1/2004 o právech hluchoslepých osob, přijatá
Evropským parlamentem 1. 4. 2004
Hluchoslepota je jedinečné postiţení, vzniklé kombinací zrakové a sluchového
poškození, které způsobuje potíţe v přístupu k informacím, komunikaci a mobilitě.“
Všem těmto definicím je společné pojetí, které vychází ze sociálního modelu
zdravotního postiţení zaloţeného na lidských právech a nikoliv na medicínském
modelu, pro který je při hodnocení potřeb osob se zdravotním postiţením rozhodujícím
východiskem diagnóza. Jinými slovy, hluchoslepí jiţ nechtějí být pacienty, ale
rovnoprávnými občany.
Všechny uvedené moderní definice hluchoslepoty mají jeden společný prvek, a sice, ţe
termín hluchoslepta vztahují nejen na osoby s úplnou ztrátou sluchu a zraku, ale i na
jedince, kteří mají tyto funkce postiţeny jen částečně. Tedy – hluchoslepý člověk
nemusí být vţdycky úplně hluchý a slepý, můţe také být těţce nedoslýchavý a
slabozraký, nebo hluchý a slabozraký či slepý a nedoslýchavý. Rozdíly mezi
jednotlivými definicemi plynou pak především z úhlu pohledu, který je pro definování
určující. Určité definice preferují primárně pohled zdravotního znevýhodnění, jiné pak
pohled sociálně psychologický se zřetelem na vymezení problematických oblastí
v kontextu vyuţití funkčního potenciálu v běţném, kaţdodenním ţivotě.
Osobně je mi nejbliţší definice Jakešova (2004/2005), ve které jsou dle mého názoru
zahrnuty veškeré aspekty tohoto typu postiţení ve všech svých moţných kombinacích a
rovinách, díky čemuţ dokáţe problematiku velice výstiţně přiblíţit jak odborné, tak
laické veřejnosti.
Na druhé straně je moţno se v odborné literatuře setkat s definicemi jako je tato:
Hluchoslepota je jedno z nejtěţších, nejzávaţnějších a nejproblematičtějších postiţení,
které člověka postihuje, neboť zrak a sluch jsou dva nejvýznamnější smyslové systémy
umoţņující člověku orientaci ve vnějším prostředí a komunikaci s ním (Syka, Vodřich,
Vrabec 1981, s. 266). Jde zde pak o pouhé konstatování faktů, přímé vymezení,
definování problému zde však postrádám a, i s ohledem na delší časový odstup vzniku
této snahy o vymezení, nepovaţuji uvedené údaje za definici v pravém slova smyslu.
Jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, oficiální verze definice hluchoslepoty nebyla
dosud ustanovena. Jakeš společně s Pačesovou předloţili na začátku roku 2005
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poţadavek na vymezení pojmu hluchoslepota

spolu s návrhem oficiální definice

hluchoslepty, který však byl MPSV ČR zamítnut a potřeba jasného vymezení definice
hluchoslepoty stále přetrvává. Do dnešních dnů snahy o zařazení definice pojmu
hluchoslepota, respektive hluchoslepý, do českého práva zatím přinesly jen dílčí
výsledky. Pro představu uvádím některé vybrané části legislativních předpisů, zejm.
vztahující se k cílové skupině této práce. Jako zdroj

byly vyuţity informace

občanského sdruţení Okamţik 12:
Termín hluchoslepý se v českém právním předpisu objevuje poprvé v roce 1995 ve
Vyhlášce
III.
14.

číslo

Rehabilitační

182/1991
a

Sb.

kompenzační

Elektronická

v

příloze

pomůcky

komunikační

pro

č.

4

zrakově

pomůcka

bod

III

postiţené

pro

zní:
občany

hluchoslepé

19. Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé.
V roce 1997 se termín hluchoslepý objevil ve vyhlášce o speciálních školách a
speciálních mateřských školách (tato vyhláška byla v roce 2004 zrušena nabytím
účinnosti nového školského zákona):
Vyhláška Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy č. 127/1997 Sb., ze dne 7.
května 1997, o speciálních školách a speciálních mateřských školách
§ 3 Počty dětí a ţáků ve třídě (3) Třídy přípravného stupně, třídy speciálních škol a
speciálních mateřských škol pro děti a ţáky s více vadami nebo pro děti a ţáky s
lékařskou diagnózou autismus se naplņují do šesti ţáků, třídy pro děti a ţáky
hluchoslepé do čtyř ţáků.
§ 4 Organizace speciálních škol a speciálních mateřských škol (5) Ve speciální třídě pro
ţáky s lékařskou diagnózou autismus, ve třídě pro ţáky hluchoslepé, ve třídě
přípravného stupně a ve třídě pomocné školy pro ţáky s více vadami zabezpečují
výchovně vzdělávací činnost současně dva pedagogičtí pracovníci.
V roce 2005 je termín hluchoslepý pouţit ve dvou prováděcích vyhláškách k novému
školskému zákonu:
Vyhláška Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy č. 72/2005 Sb., ze dne 9. února
2005, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských
zařízeních

12

Okamţik – občanské sdruţení pro podporu nejen nevidomých (www.okamzik.cz)
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Příloha 2 Standardní činnosti center II. Standardní činnosti speciální 7) Centrum
poskytující sluţby ţákům hluchoslepým, jejich zákonným zástupcům, školám a
školským zařízením vzdělávajícím tyto ţáky pouţijí se standardní činnosti speciální
podle typu zdravotního postiţení ţáka.
Vyhláška Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy č. 73/2005 Sb., ze dne 9. února
2005, o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,
ţáků a studentů mimořádně nadaných
§ 1 (4) Za ţáky s těţkým zdravotním postiţením se pro účely této vyhlášky povaţují
ţáci s těţkým zrakovým postiţením, těţkým sluchovým postiţením, těţkou poruchou
dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběţným postiţením více vadami, s
autismem, s těţkým tělesným nebo těţkým či hlubokým mentálním postiţením.
§ 5 Typy speciálních škol pro účely jejich označování 6) jsou: c) mateřská škola pro
hluchoslepé, základní škola pro hluchoslepé.
Vyhláška číslo 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a řízení provozu na pozemních komunikacích,
schválila 10. ledna 2001 s účinností od 31. ledna 2001 speciální označení pro
hluchoslepé osoby:
§ 27 (2) Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je
hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 milimetrů.
V roce 2004 se objevuje termín hluchoslepý v novém správním řádu: Zákon č.
500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád
§ 16 Jednací jazyk (5) […] Osobě hluchoslepé bude ustanoven prostředník, který je
schopen se s ní dorozumět pomocí řeči pro hluchoslepé.

V prostředí České republiky se setkáváme v souvislosti s problematiku hluchoslepoty a
hluchoslepých s několika specifickými rysy, na které mj. upozorņuje o. s. LORM 13 na
svých webových stránkách. Jedním z takovýchto momentů je objevující se zastaralý a
dávno nepouţívaný výraz slepohluchota (ačkoliv v anglickém jazyce se jiţ desítky let
zcela běţně uţívá pro hluchoslepotu termín deafblindness a pro hluchoslepé označení
the deafblind, v německém jazyce obdobně termíny die Taubblindheit a
13

die

Společnost pro hluchoslepé. Bliţší informace na http://www.lorm.cz/
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Taubblinde). Např. v Logopedickém slovníku (Dvořák 2001, s. 177) nacházíme pojem
slepohluchoněmota, který je definován jako kombinovaná vada vyznačující se ztrátou
zrakového i sluchového vnímání od narození nebo v raném dětství; ke komunikaci
s takto postiţenými se někdy vyuţívá daktylografie.
Další českým specifikem jsou názory, ţe termín hluchoslepota se týká pouze osob
s vrozenou hluchoslepotou nebo hluchoslepotou získanou v raném věku, kdy míra
tohoto postiţení bývá nejtěţší. Tento názor nepřipouští skutečnost, ţe nejčastější
příčinou hluchoslepoty je proces fyziologického stárnutí. Osoby se získaným
sluchovým a zrakovým postiţením různého stupně v pozdějším věku mají natolik
specifické problémy, které se projevují především v komunikaci, prostorové orientaci a
přístupu k informacím. Z toho vyplývají jejich potřeby a nároky na odborné sluţby a
úpravy prostředí. I tato skupina osob se ve světě označuje jedním zastřešujícím pojmem
„hluchoslepí“ s tím, ţe tento pojem zahrnuje osoby jak s částečným, tak úplným
postiţením zraku a sluchu.
Podstatné pro pochopení problematiky, dle informací na webových stránkách
občasného sdruţení Lorm14, je, ţe potíţe vyplývající z duálního smyslového postiţení
zraku a sluchu různého stupně jsou odlišné od potíţí, s kterými se setkávají osoby
s jedním smyslovým postiţením (izolovaně se zrakovou či sluchovou ztrátou).
Výčet definic lze doplnit o široké spektrum dělení a variability skupiny osob
s hluchoslepotou, které nabízí následující podkapitola.

1.4.1 Klasifikace hluchoslepoty
Jak bylo uvedeno výše při rozborech definice hluchoslepoty, osoby s hluchoslepotou
tvoří vysoce heterogenní skupinu, z tohoto důvodu vzniká potřeba dalšího členění na
menší podskupiny. Naráţíme zde na různost přístupů a volby kritérií, podle kterých je
hluchoslepota členěna. Klasifikace hluchoslepých osob v celkovém pojetí není
jednoduchá a individuálně se liší podle pohledu jednotlivých odborníků. Ludíková
(2000) k tomu dále uvádí, ţe nejjednodušší je vymezení kategorie totálně
hluchoslepých, kde jsou jasné příznaky. Zároveņ je však tato skupina nejméně početná
ze všech osob postiţených hluchoslepotou.
Klasifikace vţdy určuje několik kategorií, které pro účely vymezení zohledņuje. Osoby
je moţné dělit podle stupně duálního postiţení, podle věku, kdy k postiţení došlo, podle
14

www.lorm.cz
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způsobu komunikace a podle kontaktu s okolním světem (znázorněno na schématu č. 6
Hlediska dělení HS).
Schéma č. 6 Hlediska dělení HS

STUPEŅ
DUÁLNÍHO
POSTIŢENÍ

ČASOVÉ
HLEDISKO
HLUCHOSLEPOTA
UŢÍVANÁ
KOMUNIKACE

MOŢNÁ
KOMPENZACE

Zdroj: vlastní

Podle stupně duálního postiţení rozlišuje Hlaváčová (2003, s. 2) tyto skupiny:
a)

totálně hluchoslepí

b)

prakticky hluchoslepí

c)

slabozrací neslyšící

d)

nedoslýchaví nevidomí

e)

slabozrací nedoslýchaví

Ludíková a Souralová (1993, s. 2) dělí podle věku, kdy k postiţení došlo, hluchoslepé
na osoby:
a) hluchoslepé od narození
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b) prvotně hluché se ztrátou zraku v raném období
c) prvotně hluché s pozdní ztrátou zraku
d) prvotně nevidomé s ranou ztrátou sluchu
e) prvotně nevidomé s následnou pozdní, pořečovou ztrátou sluchu
f) prvotně vidící a slyšící s následnou ztrátou sluchu i zraku v raném
období
g) prvotně vidící a slyšící s následnou ztrátou sluchu a zraku
v pořečovém období
h) prvotně slabozraké s následnou ztrátou sluchu
i) prvotně nedoslýchavé s následnou ztrátou zraku
Po zjednodušení lze z uvedeného rozvrstvení vyčlenit tři základní skupiny A) primárně
HS; B) primárně SP + pozdějí přidruţení ZP; C) Primárně ZP + pozdější přidruţení SP;
vţdy je dále nutno zohlednit stupeņ postiţení, jak je znázorněno ve schématu č. 7.
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Schéma č.7 HS dle věku, kdy došlo k postižení

SLUCHOVÉ
POSTIŢENÍ

VROZENÉ

ZRAKOVÉ
POSTIŢENÍ

ZÍSKANÉ

VROZENÉ

ZÍSKANÉ

A)PRIMÁRNĚ
HS

B)PRIMÁRNĚ
SP + POZDĚJI
ZP

C)PRIMÁRNĚ
ZP + POZDĚJI
SP

Zdroj: vlastní

Podle způsobu komunikace vymezuje Ludíková (2000, s. 23 ) hluchoslepé na:
a) skupinu s vyuţitím slovní formy řeči – zde se řadí osoby, které vládnou
kvalitní a plynulou formou řeči, kdy nemusí jít vţdy o orální hlasitou řeč
b) skupinu znakovou – osoby, které dávají přednost znakové řeči, zpravidla
se jedná o osoby s předřečovou ztrátou sluchu, tj. do osmi let věku
c) skupinu němých – osoby, které neovládají ani slovní formu řeči ani
znakovou řeč, často se jedná o osoby s přidruţenou mentální retardací,
děti s ranou HS, nebo dospělé osoby, které neměly moţnost kontaktu se
sociálním prostředím, ţivot proţily v plné izolaci. S ohledem na
soudobou terminologii bych na tomto místě volila vhodnější termín a
označení němí nahradila označením osoby bez schopnosti dosaţení
symbolické komunikace. Toto označení zohledņuje kognitivní úroveņ a
zahrnuji jej také do následujícího schématu (schéma č. 8).
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Schéma č. 8 Dělení HS podle způsobu komunikace

HS
PODLE ZPŮSOBU
KOMUNIKACE

SLOVNÍ
FORMA ŘEČI

Jp§fda
NEVERBÁLNÍ
ZPŮSOB
KOMUNIKACE

SYMBOLICKÁ
ÚROVEŅ

BEZ SCHOPNOSTI
DOSAŢENÍ
SYMBOLICKÉ
ÚROVNĚ

Zdroj: vlastní

a dále dle kontaktu s okolním světem autorka vymezuje:
a) skupinu taktilní – jedinci jsou vzhledem ke stupni duálního postiţení
odkázáni pouze na hmatový kontakt s okolím
b) skupinu vizuální – zrakové funkce jsou natolik zachované, ţe umoţņují
kontakt s okolím
c) skupinu auditivní – kontakt s okolím je zajištěn pomocí sluchového
analyzátoru
d) kombinace předchozích – velice často se u jednotlivých hluchoslepých
osob kombinují výše popsané způsoby kontaktu s okolím.
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Schéma č. 9 Dělení HS podle kontaktu s okolním světem

.
HS
PODLE ZPŮSOBU KONTAKTU
S OKOLNÍM SVĚTEM

VIZUÁLNÍ

AUDITIVNÍ
KOMBINACE

TAKTILNÍ

Zdroj: vlastní

Klasifikace v některých dalších zemích světa
Polský autor T. Majewski dělí hluchoslepotu podle doby vzniku a stupně postiţení obou
smyslů podobně jako v ČR L. Ludíková. Majewski dodává, ţe pokud se tyto dvě
klasifikace zkombinují, dostaneme 16 různých skupin odráţející různorodost osob s
hluchoslepotou.
Dále také Majewski (2000, in Kowalik, Bańka 2000, s. 35) upozorņuje, ţe na rozlišení
osob s hluchoslepotou mají vliv další přidruţené diagnózy. Příkladem jsou duševní
onemocnění, epilepsie, poruchy motoriky, vnitřní nemoci. Ve své klasifikaci (viz. níţe)
však tuto skutečnost nezohledņuje a dělí osoby HS.
a) podle doby vzniku hluchoslepoty
b) podle stupně postiţení zraku a sluchu
c) podle schopnosti kompenzace
ad a)


hluchoslepí od narození ţili s hluchoslepotou vrozenou



hluchoslepí s vrozeným poškozením sluchu a s poškozením zraku
získaným v pozdějším období ţivota
40
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hluchoslepí s vrozeným poškozením zraku a s poškozením sluchu
získaným v pozdějším období ţivota



hluchoslepí s poškozením zraku a sluchu získaným v pozdějším
období ţivota.

(Kowalik, Bańka 2000, s. 34-35)
ad b)
Oproti výše uvedené klasifikaci Ludíkové v klasifikaci ČR, opomíjí polská a slovenská
klasifikace praktickou hluchoslepotu, jinak se jedná o shodná dělení.
(Kowalik, Bańka 2000, s. 34 -35)
ad c)
dle Mc Innesa:
má osoba dostatek zraku, aby kompenzovala sluchové postiţení?
má osoba dostatek sluchu, aby kompenzovala zrakové postiţení?
Jedinec je hluchoslepý, kdyţ odpovíme na obě otázky záporně.
(McInnes 1982)
Z uvedených klasifikací je patrné, ţe kategorizace osob s HS je nejednotná, velice
variabilní a diferencovaná. Jednotlivá kritéria poukazují na různé úhly pohledu při
rozvrstvení jedinců s hluchoslepotou.
Vţdy záleţí na oblasti, pro kterou je dané dělení vytyčeno. Např. pragmatické hledisko
je zcela vyhovující pro ošetřující personál v zařízení kolektivní péče, výchovy a
vzdělávání, pro personál pedagogický bude směrodatné hledisko edukační apod.
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2. Charakteristika hluchoslepého dítěte
Obecně, u dětí se zdravotním postiţením i u dětí zdravých, platí, ţe první roky ţivota
značnou měrou určují rozvoj psychických i fyzických předpokladů, stejně jako
sociálních postojů a mají klíčový význam pro utváření osobnosti dítěte. Vzhledem
k zaměření empirické části práce vztahuji tuto kapitolu na skupinu dětí s vrozenou
hluchoslepotou. Specifikem právě této kategorie je vysoká míra závislosti na druhé
osobě (primárně matka), pasivita, stereotypní chování a mj. narušení psychických
funkcí. Dalším charakteristickým jevem je výskyt autostimulace (zabývání se vlastním
tělem) a egocentrismu. V tomto případě s sebou hluchoslepota přináší hned několik
forem deprivací: smyslovou, informační, podnětovou, citovou, a výkonovou, ponejvíce
i mateřskou. (Ludíková 2001, s.7 - 9; Jakeš 2003, s.73)
V kontextu uvedených poznatků o jazykových rovinách je na tomto místě potřebné
zmínit téţ stupeņ narušení této oblasti v důsledku koexistence dvou typů zdravotního
znevýhodnění ve smyslu duálního senzorického postiţení, kdy pro potřeby práce opět
zdůrazņji, ţe se soustředím výlučně na pragmatickou rovinu. Pro jeho přehlednost
vycházím z Lechtova popisu symptomatického narušení řeči u jednotlivých typů
smyslového psotiţení.
V důsledku zrakového postiţení se setkáváme s nefyziologickým vývojem v oblasti
motoriky, komunikace, sníţená či znemoţněná je oblast poznávání předmětů, která se
uskutečņuje zrakem. Čím je vada těţší, tím více se zhoršuje moţnost identifikace
předmětů. Bývá také postiţena řeč patlavostí, protoţe tyto děti nemohou dost dobře
odezírat jemné artikulační pohyby mluvidel. Sociální přizpůsobivost bývá vyvinuta
dobře, děti jsou zvyklé získávat informace a orientovat se v prostoru prostřednictvím
druhých, vidících osob (Přinosilová 2004). Lechta (2008) výše uvedené potvrzuje a
poukazuje na skutečnost, ţe prostřednictvím zraku získává člověk 70 – 80% informací,
kdy zároveņ upozorņuje, ţe právě důleţitost zrakového vnímání pro vývoj řeči a
celkově komunikačních dovedností nelze podceņovat. Vysvětlení autor (2008, s. 22)
předkládá prostřednictvím rozdělení důleţitosti zrakové percepce na vývoj řeči do dvou
dimenzí: zrakové podněty jako takové provokují dítě k vokalizaci, později k ţvatláním a
řečovým projevům…reakce hlasem. Další dimenzí je odezírání pohybů mluvidel,
respektive mimických pohybů od dospělých přispívá k osvojení si artikulace a
neverbální komunikace. Jak autor dále uvádí (s. 121) vliv zrakového postiţení na řeč je
nejzřetelnější u nevidomých dětí…především dětí s vrozenou slepotou. Lechta (2008, s.
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122, 128) také zmiņuje, ţe zrakové postiţení působí patologicky na vývoj řeči
pravděpodobně aţ do začátku školního věku a to ve vývoji formální i obsahové stránky
řeči. Pragmatické rovině nebyly u této skupiny osob dosud věnovány ţádné cílené
logopedické výzkumy, přesto je však zřejmé, ţe u nevidomých chybí zrakový kontakt
nejen jako důleţitá forma neverbálního komunikačního kontaktu, jeţ je u lidí, kteří vidí,
tak běţná, ţe si ji zpravidla ani neuvědomují, ale i jako forma zpětné vazby umoţņující
mluvícímu průběţně modifikovat svou další výpověď v závislosti na kladných či
záporných reakcí příjemce. Důleţitost zrakového kontaktu v komunikaci potvrzuje i
zkušenost z této oblasti symptomatických poruch řeči: nevidomí lidé často spontánně
nahrazují zrakový kontakt taktilním – při komunikaci se dotýkají komunikačního
partnera.
K dalším známým projevům v rámci pragmatické roviny patří u vrozeně nevidomých
dětí typická strnulá, jakoby lhostejná, nezúčastněná, indiferentní „slepecká“ mimika,
které nejednou nekorespondují nebo jsou přímo v protikladu s obsahem výpovědi a jako
narušené koverbální chování 15.
Jak lze očekávat, také v důsledku sluchového postiţení se setkáváme s patologií
v oblasti vývoje komunikace, kognice – sluchově postiţené děti jsou opoţděné ve
vývoji řeči a v důsledku toho i myšlení (jiná situace je u neslyšících dětí neslyšících
rodičů, kteří jsou schopni od prvního dne nabídnout dítěti adekvátní komunikační
systém, a není následně důvod k opoţdění, vyjma oblasti mluvené řeči). Děti
nedoslýchavé a se zbytky sluchu pouţívají ke komunikaci spíše izolovaná slova neţ
věty. Jejich řeč se vyznačuje mnohočetnou patlavostí. Neslyšící děti většinou nejsou
schopny navázat řečový kontakt, jejich řeč bývá nesrozumitelná.
Pokud dojde k souběhu zrakového a sluchového postiţení, jednotlivé deficity se
nesčítají, ale, mám-li zůstat u matematického přirovnání, spíše násobí. To, co dítě se
sluchovým postiţením kompenzuje zrakem či dítě se zrakovým postiţením sluchem, je
u dítěte s hluchoslepotou znemoţněno či výrazně omezeno. Lechta (s. 24) shodně
upozorņuje na výlučnost postavení sluchového vnímání pro osvojení mluvené řeči a
dialektickou vazbu sluchu a řeči. Pro oblast pragmatické jazykové roviny pro tuto
cílovou skupinu uvádí autor (s. 148), ţe lidé s postiţeným sluchem jsou při komunikaci

15

Koverbání chování – chování komunikátora v průběhu komunikačního aktu, které působí rušivě
v souislosti s obsahem komunikace, respektive komunikačním záměrem či komunikačním aktem (Lechta
1988, 1989 in Lechta 2008, s. 135)
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často mimořádně nápadní. Jestliţe se dorozumívají znakovým jazykem neslyšících
(nebo jej kombinují s jiným komunikačním kanálem), patří mezi nejnápadnější minority
v lidské společnosti…Sluchově postiţení, kteří pouţívají mluvenou, zvukovou řeč, zase
často mají při komunikování se slyšící komunitou problémy s navazováním komunikace
(zábrany navázat hovor, resp. být v rozhovoru aktivní, přihlásit se do diskuse atd.)
U

dětí

s

vrozenou

hluchoslepotou

je

postiţením

ovlivněn

vývoj

jejich

psychomotorických, emocionálních a sociálních schopností a rozvoj kognitivních
funkcí. Hluchoslepému dítěti chybí moţnost napodobování, je proto omezeno vytvoření
širokého světa představ a osvojení dovedností. Jiţ samotné sluchové postiţení s sebou
přináší pomalejší rozvoj logických operací ve smyslu pozdějšího nástupu schopnosti
abstraktního myšlení. U zrakového se postiţení sniţuje aktivace CNS, klesá rychlost
zapamatování, představivost je zlomkovitá (Ludíková 2001, s.7 - 9).
Motorika je shodně ovlivněna jiţ existencí samotného zrakového postiţení. Děti mají
celkově problémy s hrubou a jemnou motorikou, s chůzí, chybí souhra obou rukou
(manuální koordinace, koordinace oko - ruka), pinzetový a klešťový úchop. Jsou
pohybově chudé, nemají k pohybu chuť. Zrakový handicap sám o sobě vede ke ztíţení
schopnosti lokomoce a orientace. Problém orientace je pak přítomností sluchového
deficitu ještě umocněn. Hluchoslepé děti se jen pomalu učí pohybovat se jako ostatní
děti, zacházet s předměty, pouţívat svých rukou, protoţe vzhledem k poškození sluchu i
zraku dostávají příliš málo podnětů viz podnětová deprivace (Cardinaux 1981, s.13;
Ludíková 2001, s.16 - 19).
Komunikace - moţnost běţné komunikace je omezena, coţ má sekundární důsledek
pro hluboké, jiţ jednou zmíněné, zpomalování rozvoje myšlení, rozvoje citového a
volního, pro osvojování norem lidského chování. Chybí moţnost přirozeného
spontánního dialogu s ostatními a schopnost navazovat mezilidské vztahy, včlenit se do
společenosti a zapojit se do spolupráce. Samotné sluchové postiţení vede k
nepochopení pocitů, názorů a postojů druhých, coţ postupem času můţe ústit aţ do
negativistického a podezíravého postoje, kdy mají jedinci s takovýmto typem postiţení
tendenci jednat impulzivně. (Ludíková 2001, s.7 - 9, s.16 - 19; Vágnerová 2004, s.121 130). Dále Ludíková (2000) upozorņuje, ţe obtíţe v komunikaci hluchoslepého
následně ovlivņují vývoj osobnosti po stránce emocionální, intelektuální i sociální. Při
dorozumívání často hluchoslepí vyuţívají několik komunikačních systémů (viz kapitola
4. 1 Komunikační systémy). Některé jsou běţně pouţívané i v majoritní společnosti
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(například orální řeč), jiné pouţívají minoritní jazykové a kulturní skupiny (například
znakový jazyk neslyšících) a jiné jsou specifické pouze pro minoritu hluchoslepých.
Proţívání vnitřního světa hluchoslepého dítěte postrádá systém a řád, je bezpředmětné
a chudé. Velmi těţce vyjadřují své potřeby, zájmy a rovněţ obtíţně si nacházejí cestu k
ostatním lidem, jejichţ pomoc ke svému ţivotu nezbytně potřebují.
Díky včasné diagnostice je v literatuře popsáno některé specifické chování. Jako
dominantní symptom u HS dětí bývá popisována, a to zejména v rané etapě ţivota,
autostimulační činnosti (Matějček 2001, s. 25 - 27; Ludíková, Souralová 1999, s.11 12). Záleţí zde na okolí – pečujících osobách, jaké podněty v jaké intenzitě dítěti
předkládají, tedy jakým způsobem probíhá stimulace.
Pro moţnost účinné speciálně-pedagogické intervence je nutným předpokladem znalost
fyziologického vývoje jedince a jeho zákonitostí, na základě čehoţ lze následně
přistupovat k výchovně vzdělávacím opatřením v oblasti péče o dítě/osobu se
zdravotním postiţením, pro nás konkrétně s vrozenou hluchoslepotou.
Tato problematika je důkladně popsána v řadě monografií našich i zahraničních
odborníků – specialistů na vývojovou psychologii. Zájemce proto opět odkazuji na
dostupné zdroje. 16

16

Langmeier, Krejčířová. Vývojová psychologie I; Vágnerová. Vývojová psychologie; Strassmeier. 260
cvičení pro děti raného věku.
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3. Rodina dítěte s vrozenou hluchoslepotou
Rodina je primární, neformální sociální skupinou, která by měla vést k optimálnímu
rozvoji dítěte na základě uspokojování jeho hierarchie potřeb. Role rodiny v současné
společnosti se z mého pohledu transformuje od tradičního chápání rolí jednotlivých
členů. Kaţdá rodina však primárně očekává příchod zdravého jedince na svět.
Narozením postiţeného dítěte přichází šok, otřes v postojích a představách, úzkost,
zlost, beznaděj, smutek, strach, panika a nejistota. Mění se přání, budoucnost,
představy, ţivotní styl, zvyklosti a stereotypy rodiny a okolí. Matějček, Dytrych (1999)
uvádějí, ţe čím intenzivnější jsou očekávání rodičů v případě narození dítěte, tím větší
šok se objeví, zjistí-li se, ţe dítě má nějaké znevýhodnění. I narození zdravého dítěte
řadíme k tzv. „kritickým“ ţivotním událostem. Rodiče po narození dítěte s postiţením
procházejí určitými fázemi, které v různých případech trvají různě dlouho. Podrobněji
odkazuji na odbornou literaturu věnující se tomuto tématu.17
Zamyslíme-li se nad tím, v jakých rovinách má rodina dítěte s hluchoslepotou
problémy, dojdeme k závěru, ţe jsou tyto roviny identické jako v případě rodiny s jinak
těţce zdravotně postiţeným dítětem. Zasaţena je úroveņ sociální, ekonomická,
emocionální.
Jak bude podrobněji popsáno níţe, Štěrbová (2005) hodnotí narození dítěte s vrozenou
HS jako non-normativní ţivotní událost (neočekávanou, nepředpokládanou), která se
stává stresorem, jenţ vnáší změny do rodinného systému.
Rodina podléhá určitému napětí a zátěţi, dochází k „nahromadění“ ţivotních krizových
událostí, které můţe v pozdějším období vyústit aţ k tzv. syndromu vyhořelých sil
(Štěrbová 2005, s. 23; 2004, s. 57), tj. psychické a fyzické vyčerpání. Vědomí, ţe dítě s
postiţením bude rodiče potřebovat po celý ţivot je obtíţnou ţivotní zkouškou, se kterou
není lehké se vyrovnat a především se s ní naučit ţít.
V souvislosti s problematikou rodiny pečující o dítě s hluchoslepotou, resp. těţkým
zdravotním postiţením, se nabízí hned několik otázek: O co se tato rodina můţe ve své
nelehké situaci opřít? Je pak rozdíl např. mezi rodinou věřící a ateistickou? Můţe
postiţení dítěte rodinu k víře přivést či ji naopak od víry odvrátit? Hraje zde úlohu
starší zdravý sourozenec, příp. narození mladšího zdravého sourozence? Jak rodiče
nahlíţejí na samotnou moţnost mít dalšího potomka?
17

Říčan, Krejčířová. Dětská klinická psychologie.
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Universální odpovědi na tyto otázky neexistují. Lze o nich jen teoreticky uvaţovat nebo
odvozovat od individuálních případů kaţdé jednotlivé rodiny s touto zkušeností.
Je bezesporu důleţité, jaké rodina uznává hodnoty, jakým způsobem ţila před
narozením dítěte, jaká je míra adaptability, odolnost vůči stresu 18, autonomie, zda se
v minulosti objevily nějaké dysfunkce v rámci fungování rodiny, příp. zda stále
přetrvávají, jaké povahy a kvality jsou rodinné interakce a mnoho dalších faktorů, které
mají na novou ţivotní situaci a ţivotní cyklus rodiny vliv.
O ţivotním cyklu rodiny pojednává Baltles (1986 in Štěrbová 2003, s. 56), který
zohledņuje následující vývojové vlivy:


normativní vývojové vlivy – očekávané, pravidelné (narození dítěte, vstup do
školy, odchod dospělého do zaměstnání)



non-normativní

vývojové

vlivy

–

tj.

ţivotní události

neočekávané,

nepředpokládané (narození dítěte s postiţením, rozchod či rozvod partnerů,
úraz člena rodiny apod.)


širší společensko-kulturní a historické vlivy – společné lidem určité generace
(změna politického reţimu, rozvoj informačních technologií, vliv etnických
prvků)

Typy vlivů působí ve vzájemné interakci na vývoj jedince i celé rodiny.
A co je od počátku největší bariérou ve vzájemném souţití dítěte s hluchoslepotou a
jeho rodiny? Primární postavení zde zaujímá jiţ popsaný problém sociální interakce,
dorozumění, komunikace a z toho plynoucí otázka přijetí jedince jako plnohodnotného
člena rodiny.
Rodiče hluchoslepých dětí mají problém v porozumění svému dítěti, které narušuje
harmonický vztah mezi nimi. Děti s takovýmto typem postiţení zřídka či nikoliv
očekávaným způsobem reagují na city, nechápou svět kolem sebe a dostávají se tak do
sociální izolace. Jednou z příčin je absence očního kontaktu matky a dítěte, kterému se
nedostává informací o vnitřním světě matky, náladách, smutku na podkladě neverbální
komunikace (mimiky). A naopak hluchoslepé dítě není schopné výrazem tváře vyjádřit

18

Stres – charakteristická fyziologická odpověď na poškození nebo ohroţení organizmu (Hartl, Hartlová
2000, s. 568)
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své rozpoloţení. Viděno v delším časovém úseku začínají pak i rodiče projevovat stále
méně citů, protoţe ty nejsou opětovány. (Cardinaux 1981, s. 12)
Kaţdé dítě se zdravotním postiţením, nejen dítě s vrozenou hluchoslepotou, potřebuje
cítit přijetí ze strany rodiny i širšího okolí, pociťuje potřebu společné činnosti s rodiči
(hra, zábava, kaţdodenní činnost), aby vyšlo ze svého, do sebe obráceného, světa a
přiklonilo se ke svému nejprve nejbliţšímu, později širšímu okolí. Jiţ v časném dětství
proto klademe důraz na pocit ţivotní jistoty, kladný postoj k dítěti, aktivní pomoc,
rozvíjení zachovaných schopností a potlačování nedostatků. Tímto působením lze mj.
zabránit sebestimulačním činnostem dítěte a vytvářet individualitu dítěte. (Freeman
1992, Matějček 2001, Cardinaux 1981).
Pokud jde o psychiku sourozence, dochází k negativnímu vlivu na zdravého sourozence,
projevující se ve sníţené pozornosti rodičů či naopak jejich přehnané péči.
Velký význam pro rodiny dětí s hluchoslepotou přikládá Štěrbová (2004) tzv.
copingovým strategiím19. Coping lze definovat jako všechny reakce jednotlivce, který se
setkává s potencionálně ohroţujícím výstupem včetně zjevného chování, poznání,
fyzických a emocionálních reakcí. Obecně se rozlišují copingové zdroje a copingové
reakce, kdy copingová reakce je akce, myšlenka, verbalizace nebo pocit vynucenosti
stresorem20 nemoci či postiţení, mající přímé a identifikovatelné spojení s tímto
stresorem. Role těchto reakcí je pak spatřována hned ve třech kategoriích:


přímá změna (nahrazení) problému



změna vlastního způsobu nahlíţení na problém



zvládání emocionálního distresu21 vyvolaného problémem

Copingové zdroje na druhé straně mohou být povaţovány za aspekty externího a nebo
interního prostředí jednotlivce, které je buď nepřímo, nebo ne úplně pod kontrolou
jednotlivce, existují v latentním stavu připravené zprostředkovat pozitivní nebo
negativní směr individuální reakce na vpád stresoru.
19

Cope (ang.l) znamená 1.zvládnout (něco), vypořádat se (s něčím), vědět si rady ( s něčím); 2. Potýkat
se se, zápasit, bojovat (s nepříznivou situací) - v češtině nemá termín jednoslovný ekvivalent, kt. by
vyjadřoval všechny podstatné znaky tohoto pojmenování (Štěrbová 2004, s. 58)
20
Stresor – činitel vnějšího prostředí vyvolávající v organismu stav stresu či stresovou reakci (Hartl,
Hartlová 2000, s. 569)
21
Distres – zvláštní forma stresu, je vţdy vědomý a vede k pozorovatelným změnám; subjektivně je
vnímán jako neschopnost vyrovnat se s kladenými nároky a s pocitem, ţe subjekt sám nad situací nebo
nad sebou ztrácí kontrolu; navozuje úzkost, depresi a někdy i beznaděj a učí člověka vyhýbat se situacím,
ve kterých k distresu došlo (Hartl, Hartlová 2000, s. 117)

48

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

Rodinná strategie copingu se netvoří samostatně okamţitě, nýbrţ je progresivně
modifikována v průběhu času. Vzhledem k tomu, ţe rodina je systém, copingové
chování obsahuje zvládání různých dimenzí rodinného ţivota současně:


udrţení uspokojivých vnitřních podmínek pro komunikaci, rodinnou organizaci



podporu nezávislosti a sebeúcty člena



udrţení rodinné koherence a jednoty



udrţení a vývoj sociální podpory ve vztazích s komunitou



udrţení určité míry úsilí kontrolovat vliv stresoru a mnoţství změn v rodinné
jednotce.

Coping se tak stává procesem dosahování rovnováhy v rodinném systému. Stupeņ i
doba dosaţení adaptace jsou ovlivņovány sloţitou strukturou činitelů na straně rodičů i
na straně dítěte. Existuje vztah mezi rodinnou jednotkou, povahou rodinného fungování
a různými aspekty, jak se projevuje samotné postiţení – zde je důleţité pochopit, jak
rodina copinguje s dítětem s postiţením a jaké strategie pouţívá pro vyrovnání se
stresorem, Štěrbová (2004, s. 57 – 60). Autorka (2004, s. 60) ve svém příspěvku cituje
Shokiera, který soudí, ţe rodina copinguje úspěšně, jestliţe:


Rodinná jednotka zůstává intaktní;



rodina je schopna přijmout postiţené dítě;



existují normální manţelské vztahy v manţelské dvojici;



příbuzní v rodině mají přijetí situace přiměřené věku;



rodina si zachovala svoji primární léčebnou péči;



rodina vytvořila konkrétní a realistické plány pro postiţené dítě;



bezpečně prochází jednotlivými stádii copingu, která se objeví;



rodiče vyjadřují spokojenost se zvládáním dítěte;



rodiče mají ochotu pomáhat při zvládání v jiných rodinách, které čelí podobné
situaci.

Štěrbová (2005, s. 10) dále k tématu uvádí, ţe existují čtyři základní faktory, které
ovlivņují to, jak se rodina můţe lépe vyrovnat s takovou situací. Jde o:
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1. osobní zdroje členů rodiny – Jak se cítím jako maminka postiţeného dítěte? Mám
dost síly na to, abych to zvládla? Jak se cítím jako tatínek postiţeného dítěte? Vím, co
s tím?
2. vnitřní zdroje v rodinném systému – Co my na to jako rodina?
3. sociální podpora – Kdo všechno nám můţe a chce pomoci? Na koho se můţeme
obrátit?
4. coping – Co budeme konkrétně dělat, abychom situaci zvládli? Jak budeme reagovat
na reakce okolí? Jaké budou naše vlastní reakce? Jde o naše úsilí, které nám pomůţe
situaci zvládnout?
Úspěšná adaptace rodiny se můţe posoudit také podle toho, zda zdůrazņuje pouze
realistická a nezbytná omezení pro dítě s postiţením, podporuje vrstevnickou interakci,
snaţí se odstranit strachové a bezmocné emoce a to zejména během zdravotní krize.
Dítě potřebuje lásku rodičů, jejich podporu, povzbuzení a společnou činnost, aby mělo
moţnost vymanit se ze svého uzavřeného světa. Hluchoslepé dítě se ve všech oblastech
ţivota nachází v extrémní závislosti. Je závislé na ochotě a moţnostech členů rodiny
osvojit si nové komunikační systémy. Pro rodiče je zpravidla velmi obtíţené chovat se
vzhledem k hluchoslepému dítěti vyrovnaně a přiměřeně (Ludíková, 2000).
Rodiny a jednotlivci se liší nejen v úrovni přizpůsobení, ale i ve stylech copingu. Nelze
tedy přistupovat k rodinám s hluchoslepými dětmi jako k jednotné skupině, ale v rámci
klinického, poradenského a terapeutického vedení individualizovat.
Copingové styly rodičů vychovávající dítě s postiţením spadají podle Štěrbové (2004, s.
62) někam mezi běţné a slabě přizpůsobené rodiče. Ze strany odborníků se osvědčuje
nedirektivní přístup, zdůrazņující skupinovou diskusi a moţnost projevit se ve svých
citech. Štěrbová (2005, s. 10) říká, ţe podpora by měla být směřována ke všem členům
rodiny od počátku do konce.
Pro eliminaci rodičovské hostility a zmírņování pocitů viny se zdají být efektivní
svépomocné skupiny. V prostředí České republiky se můţeme setkat např. s občanským
sdruţením Záblesk (více viz kapitola 6.3 Organizace pomáhající hluchoslepým
osobám). Cílem programů těchto skupin je minimalizovat individuální pocity izolace a
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odlišnosti, demonstrovat univerzalitu pocitů, přitom rozředění jejich intenzity,
poskytovat informace, emocionální vyjádření a podporu, podporovat tvorbu přátelství
ve skupinových aktivitách a samozřejmě výměna zkušeností z oblasti výchovy a
vzdělávání dětí s hluchoslepotou.

3.1 Výchova a komplexní podpora vývoje hluchoslepého dítěte
V souvislosti s poznatky uvedenými v kapitole 1.3.1 Vliv sociální interakce na rozvoj
funkčního komunikačního systému a jejich propojením s informacemi obsaţenými
v kapitole 1.4 Hluchoslepota povaţuji na tomto místě za vhodné přiblíţit zásadní oblasti
podpory a stimulace vývoje dítěte s kongenitální hluchoslepotou, které vedou ke
schopnosti funkčního vyuţití osvojených komunikačních systémů v průběhu celého
dalšího ţivota.
Prvotně je nutné si uvědomit, ţe, jak uvádí téţ Ludíková (2001), i velmi malé zbytkové
sluchové a zrakové schopnosti mají pro vývoj hluchoslepého dítěte velký význam.
Z tohoto důvodu je důleţité jejich zbytkovou funkci v maximální moţné míře
stimulovat, aby dítě mohlo informace, které jejich prostřednictvím získá, v běţném
ţivotě pouţívat. Je samozřejmé, ţe takové zrakové a sluchové vnímání nikdy nebude
fyziologické. Ludíková (tamtéţ) vymezuje obecná kritéria pro úspěšnou stimulaci
smyslů. Volně přejímám:


jakýkoliv plán, který hluchoslepé dítě podporuje ve vyuţití zbytků sluchu a

zraku, se musí zaměřit na uţívání v době probouzení,


dítě musí obdrţet jen takové mnoţství vstupních informací, které je schopné

tolerovat, interpretovat a začleņovat – při nadměrném nebo nedostatečném podněcování
se můţe stát, ţe dítě přestane spolupracovat a bude pracovat na niţší úrovni,


plán musí začít u minimálně postiţeného smyslu (tím je obvykle hmat ) - cílem

by mělo být rozšíření pouţívání taktilních vstupních informací a postupné
představování informací z dálkových analyzátorů,


neexistuje standardní technika smyslové stimulace, která by byla pouţitelná pro

všechny hluchoslepé děti – vţdy musí být vytvořen individuální plán zaloţený na
aktuální úrovni činnosti kaţdého smyslového přívodu informací.
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3.1.1 Klíčové oblasti stimulace vývoje hluchoslepého dítěte
Na tomto místě bych se pokusila navázat stručným vymezením a popisem činností
v jednotlivých klíčových oblastech podpory a stimulace vývoje HS dítěte. Pro všechny
body stimulace platí respektování zásady nejbliţšího vývoje (Vygotskij, 2004). V rámci
rané podpory by měla být samozřejmostí úzká spolupráce rodiny/pečujících osob
s odborníky na danou problematiku – oblast rozvoje, z řad fyzioterapeutů, speciálních
pedagogů - zrakových terapeutů, logopedů, psychologů ad.
V této kapitole je čerpáno především z monografie Ludíkové (2001) v kombinaci
s metodickými zásadami a praktickými zkušenostmi získanými praxí v přímé péči o
klienty s duálním senzorickým postiţením, kdy zdrojem informací je převáţně ústní
cesta a vlastní aplikace poznatků.
Rozvoj zraku a zraková stimulace
Pro hluchoslepé dítě se zbytky zraku je velmi důleţité, aby mu byla poskytnuta včasná a
odborná zraková stimulace (např. Centrum zrakových vad 22). Zvlášť v raném věku je
tato stimulace rozhodující pro kvalitu zrakového vnímání ve věku pozdějším, proto by
se mělo co nejdříve přistoupit k vyuţívání optimálních optických pomůcek a nácviku
jejich funkčního vyuţívání.
Prvním důleţitým bodem zrakové stimulace je dostatečná kontrastnost v prostředí, např.
kontrastní barvy, vhodné nasvícení prostoru, odpovídající velikosti předmětů atd. Často
se vyuţívá speciálních koutků, tzv. „little room“ dle metodiky dánské psycholoţky Lilli
Nielsen, které jsou vytvořené za účelem zrakové stimulace (Nielsen, 1998).
Druhým bodem je systematický nácvik dovednosti vyuţívat zbytky zraku, který
zahrnuje nácvik dovedností vyuţívat zrak při cvičeních, zapojení zrakového vnímání do
kaţdodenních činností a vyuţívání zraku v kombinaci s kompenzačními smysly.
Důleţité je také správné polohování dítěte. Pro kaţdé dítě s tímto postiţením by měl být
sestaven individuální program zrakové stimulace, vycházející z oftalmologické
diagnózy a ze schopnosti a ochoty dítěte vyuţívat zrak.
Musí však být přesně respektovány posloupnosti, které při rozvoji zrakového vnímání
existují, jinak by zraková stimulace nebyla efektivní. Také je nutné, aby byla
22

Centrum zrakových vad (CZV) - www.fnmotol.cz/centrum-zrakovych-vad

52

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

dodrţována pravidla zrakové hygieny, vycházející z konkrétního stavu zrakového
analyzátoru stimulovaného hluchoslepého dítěte.
Rozvoj sluchu a sluchová stimulace
U hluchoslepých dětí, které mají zachovány zbytky sluchu, musí být výchovně
stimulační program zaměřen na rozvoj funkce tohoto analyzátoru. Cílem sluchové
výchovy je zde vyvolat jednotlivé fáze vývoje sluchové percepce. S dalšími sluchovými
zkušenostmi jsou rozlišovány různé zvuky. Dítě se naučí poznávat hlasovou sílu, výšku
a rytmus známého matčina hlasu. Postupně je schopno jemnějšího rozlišování. Pochopí
obsah jednotlivých vět a brzo rozumí i jednotlivým slovům. Při práci s hluchoslepým
dítětem je nutné klást důraz na to, aby se naučilo pouţívat zbytky sluchu při jakékoliv
hloubce ztráty sluchové funkce s maximálním vyuţitím moţností kompenzačních
pomůcek.
Pokud je první zkušenost se zvukem negativní - nepříjemná, můţe dojít k situaci, kdy
dítě podvědomě či vědomě sluchovou funkci potlačuje. Platí zde osvědčený postup
pouţitelný pro edukaci u většiny dětí bez ohledu na to, zda se jedná o jedince intaktní či
s postiţením - nejlepší způsob, jak u hluchoslepého dítěte začít, je spojit pozitivní,
radostný záţitek s pouţíváním sluchu, např. přisednout si k dítěti, zpívat a současně ho
pohupovat, nebo kolíbat. Důleţité je naučit dítě reagovat na zvuk. Všechny zvuky, které
dítě vydá, by měly být neustále posilovány prostřednictvím napodobování a her (více
např. Roučková 23).
Rozvoj kompenzačních smyslů
Mezi hlavní kompenzační smysly v případě duálního senzorického postiţení patří
bezesporu vnímání taktilní – hmat, nezastupitelné místo mají dále chuť a čich, stejně
jako vnímání kinestetických počitků a vibrací.
Rozvoj hmatového vnímání
Hmatové vnímání, jak popisuje Keblová (1999), do jisté míry nahrazuje zrakovou
percepci, je však ve své podstatě kvalitativně odlišné a poskytuje nesrovnatelně méně
informací neţ zrak.

23

Roučková: Cvičení a hry pro děti se sluchovým postiţením.
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Při specifické smyslové výchově je třeba mít na paměti, ţe schopnost zastoupit do určité
míry zrakové vnímání hmatovým závisí na třech podstatných vlastnostech: umění
hmatat, na zvýšené schopnosti spojovat hmatové vjemy s myšlením a na rozvoji paměti
pro hmatové vnímání. Pro hmatové vnímání je důleţitý celý povrch těla, ovšem
prvořadý význam pro tento typ vnímání má ruka.

Hmatový výcvik ruky
Nejvíce koţních receptorů

se nachází v kůţi konečků prstů rukou, zde Je hmat

nejcitlivější. Pro rozvíjení hmatu je významný uchopovací reflex novorozence, který se
postupně rozvíjí od uchopování celou dlaní a pokračuje dovedností uchopit předměty
mezi palec a ostatní prsty. Dalším stupněm je spolupráce obou rukou a spolupráce
s jinými částmi těla (Keblová, 1999).
Při hmatové stimulaci u dětí raného věku upozorņuje Keblová (1996) na to, ţe je třeba
mít na zřeteli zásadní rozdíly mezi zrakovým a hmatovým vnímáním – tedy rozdíly
v analyticko-syntetické činnosti. Zatímco zrak je převáţně smysl analytický, hmatové
poznávání je charakterizováno nutností syntetického poznávání. Zrak vnímá předměty
v jejich celistvosti a podle povahy je analyzuje. Poznává tedy od celku k podrobnostem.
Hmatem nelze předmět poznat jako celek. O celistvosti předmětu si osoba se zrakovým
postiţením vytváří představy, které se mohou značně lišit od představ vytvářených
prostřednictvím zrakového analyzátoru.
Tento způsob vnímání je namáhavější, časově náročnější a vyţaduje větší zapojení
dalších psychických procesů, zejména pozornosti, paměti a myšlení. Hmatem
nemůţeme rozeznávat barvy. Prostor, ve kterém vnímáme pomocí hmatu, se nazývá
haptický prostor a je ohraničen rozpaţenýma rukama.
Zpočátku se pro hmatový výcvik hluchoslepých dětí volí jednoduché, reálné předměty,
mohou to být i předměty ozvučené (při prokázaném efektu), předměty denní potřeby,
geometrické tvary. Při výcviku hmatového vnímání se postupuje logicky od
jednoduchých tvarů ke sloţitějším, od drsnějších povrchů k jemným ad. Při zbytcích
zraku vyuţíváme kontrastu, dáme na stimulaci za optimálních světelných podmínek.
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Ruka hluchoslepého dítěte můţe současně vnímat, provádět i kontrolovat dané úkony
vţdy zpomaleně a také nepřesně. Je proto potřeba poskytnou daleko více času na
všechny manuální úkony. Hluchoslepé dítě raného věku začíná uchopovat opoţděně,
coţ omezuje jeho pohybovou aktivitu a moţnosti explorace. Pokrčené ruce bývají
sevřené v pěst, a proto se doporučuje vést dítě formou hry k otevření dlaní.
Hmatová výchova musí být realizována po jednotlivých krocích, kdy je nutné nezdařené
pokusy provádět opakovaně aţ do okamţiku dosaţení kladného výsledku s jeho dalším
upevņováním. U dětí předškolního věku respektujeme ve výchově skutečnost, ţe se jim
lépe poznávají malé předměty nečleněné a velké předměty členěné. Dítě nejdříve
zkoumá předmět vcelku, potom ohmatává podrobnosti a nakonec zkoumá celek
obohacený detaily. Při poznávání předmětů je třeba dosáhnout toho, aby dítě poznávalo
předměty pomocí všech zbývajících smyslů, které má k dispozici.
U dítěte předškolního věku je důleţitá příprava na vstup do školy. Dítě se učí
rozpoznávat vlastnosti předmětů, materiálů tvrdý – měkký, hladký – drsný, suchý –
mokrý, kulatý – hranatý, lehký – těţký, teplý – studený, atd. Před nástupem do školy by
dítě mělo umět uchopovat a drţet předměty, poznávat předměty hmatem a pouţívat při
hmatání všechny prsty.
Keblová (1999) uvádí, ţe děti se závaţným zrakovým postiţením v předškolním věku
stále vnímají předměty jako celky, nevěnují velkou pozornost částem a podrobnostem.
Dítě učíme modelovat z plastelíny, stavět z kostek, zasunovat kolíky do kolíčkových
vkládaček, trhat a mačkat papír, prohlíţet reliéfní obrázky, drţet lţíci, atd. Výcvik
jemné motoriky provádíme především formou cvičení a her, při kterých je nacvičováno
uchopování a posilují se svaly, určené k sevření prstů. Hmat se postupně zdokonaluje a
dítě si osvojuje základní postup hmatového vnímání. Při nácviku musí být dítě vedeno
k hmatání oběma rukama.
Na základě pouţívaných postupů a nástrojů rozděluje Ludíková (2005, s. 69) hmatové
vnímání na pasivní hmat, aktivní hmat a instrumentální hmat.
Pasivní hmat dítěti umoţņuje vnímání jednotlivých vlastností předmětů. Vnímání
pasivní se děje za klidu jak předmětu, tak hmatového receptoru. Celkový obraz
předmětu však při pasivním hmatu nevzniká.
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Prostřednictvím aktivního hmatu získává dítě představu nejen o jednotlivých
vlastnostech předmětu, ale také o jeho celkové podobě a jeho umístění v prostoru.
Při instrumentálním neboli zprostředkovaném hmatu se k hmatání vyuţívá nějaký
nástroj nebo nářadí. Dochází

tak

k

rozšíření hmatového

pole.

Příkladem

instrumentálního hmatu je chůze za pomoci dlouhé bílé hole.
Hmatový výcvik nohy
Pro dobrou prostorovou orientaci a bezpečný samostatný pohyb dětí s těţkým zrakovým
postiţením povaţuje Keblová (1999, s. 16) za důleţitý výcvik hmatání nohama. Tato
dovednost následně rozšiřuje moţnosti získávat informace o kvalitě a struktuře povrchu,
po kterém se osoby pohybují. Změny povrchu pomáhají při orientaci v prostoru,
upozorņují na překáţky v cestě apod.
Při výcviku hmatu nohama necháme dítě chodit bosé a vyuţíváme různé druhy povrchů
podlahy a jednoduchých pomůcek.
S podporou hmatového vnímání je úzce spjata stimulace rozvoje v oblasti jemné
motoriky.
Rozvíjení jemné motoriky
Cardinaux (1999) pro tuto oblast stanovuje dlouhodobé cíle a to stále se zdokonalující
schopnost sebeobsluhy v oblasti stolování, oblékání a svlékání včetně zapínání knoflíků,
zavazování tkaniček u bot, běţného úklidu atd.
Cestu k naplnění těchto cílů spatřuje autorka v postupném získávání dovedností, kdy by
se dítě mělo naučit natahovat se po předmětech, které jsou pro jeho ruce vhodné a které
můţe uchopit dlaněmi i prsty. Dále by mělo být dítě podněcováno k tomu, aby uţívalo
svých rukou při rozmanitých situacích kaţdého dne např. při jídle, ve vaně, při oblékání
apod. Stolování poskytuje četné příleţitosti pro cvičení, kdy dítě bere do rukou krajíčky
chleba, ovoce…Úkolem pro okolí je nutnost stálého popisování dějů a věcí, jak
vypadají, jakou mají barvu atd. Dalším úkolem je naučit dítě brát do ruky drobné
předměty, jako větší knoflíky, malé kostky, korálky atd. Dítě má pouţívat palec a
ukazováček. Postupně se učí, jak se jednotlivé kostky stavebnice seřadí vedle sebe,
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kladou na sebe a nechají zřítit. Poté můţe dítě z kostek stavět věţ nebo most, seřazovat
velké korále.
Dále se učí rozeznávat různé tvary, prostrkávat předměty do jednotlivých otvorů, obrátit
několik stránek v knize. Doporučuje se začít s leporelem pro malé děti. Vhodné je
polepit různé předměty a hračky lesklým papírem, nebo lesklou různě drsnou látkou a
všímat si, čemu dává dítě přednost. Je zde prostor pro práci s různými materiály a
hmotami nejprve jen exploračního, manipulačního a následně téţ konstrukčního
charakteru (modelína, keramická hlína ad.).
Uvedená doporučení uvádím mj. pro zdůraznění a potvrzení velmi úzké souvislosti
mezi stimulací jemné motoriky a stimulací hmatového vnímání popsané výše.
Rozvoj chuti a čichu
Jak uvádí Keblová (1999), mají čich a chuť pro nevidomého (v našem případě téţ pro
hluchoslepého) člověka daleko větší význam, neţ pro člověka bez zrakového postiţení.
Čich je stálým průvodcem informujícím člověka s duálním senzorickým postiţením o
jeho okolí. Při rozvíjení čichu se dítě učí podněty rozpoznat, stanovit jejich původ,
intenzitu, lokalizovat je.
Čichové i chuťové počitky mají u osob hluchoslepých velký význam při vytváření
emocionálně zabarveného vjemu – typická vůně určitého prostředí, určité osoby... Tento
názor potvrzuje Ludíková (2001), která uvádí, ţe pro hluchoslepé děti mají čichové
počitky informační charakter a to především pro prostorovou orientaci, pro identifikaci
děje v prostředí a pro identifikaci osob. Je důleţité, aby si samotný dospělý pachy
uvědomoval, protoţe hluchoslepému musí být jednotlivé pachy konkretizovány a
identifikovány. Samostatná cvičení se prolínají všemi situacemi, ve kterých se dítě
vyskytne, např. dítě se učí poznávat podle vůně potraviny, očichává, ochutnává a
rozlišuje různé přísady, pochutiny (koření, zelenina, ovoce, ocet, med aj.). V běţných
situacích kaţdodenního ţivota upozorņujeme dítě na aktivity, ve kterých mu můţe
čichová informace pomoci, např. kdyţ dáváme dítěti čisté oblečení, upozorníme je na
vůni apod.
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Dalším důleţitým zdrojem poznání jsou informace získané prostřednictvím pohybu.
Pohyb co by zdroj kinestetických24 počitků právě jejich prostřednictvím napomáhá
osobám s HS při prostorové orientaci a tedy i samostatném pohybu. Ludíková (2001)
spatřuje v kinestetických počitcích, díky svému informačnímu charakteru (odráţejí
rychlost a přesnost přesunu těla v prostoru, pracovních pohybů, práce orofaciálního
aparátu ad. (jednu z mála moţností podpory v oblasti prostorové orientace. Tyto svalově
kloubní počitky jsou důleţité nejen pro jistotu pohybu, ale také pro vnímání tvarů a
velikostí předmětů. Podle stupně svalového napětí, vzájemné polohy prstů nebo rukou a
jejich pohybů, získává člověk se ztrátou zraku představu o předmětu. Jsou důleţité při
zvládnutí aktu chůze.
Pro samotnou moţnost samostatného pohybu musí samozřejmě být odpovídajícím
způsobem stimulována oblast hrubé motoriky.
Rozvíjení hrubé motoriky
Jak popisuje Cardinaux (1999), je u dítěte s duálním senzorickým postiţením ve věku
jednoho roku patrné motorické opoţdění. Zpravidla není toto dítě schopno
samostatného sedu ani pohybu prostřednictvím lezení. Shodně Ludíková (2001)
dokládá, ţe bez přímého vedení se dítě pohybově opoţďuje, avšak nejen při chůzi, ale
uţ při posazení z polohy vleţe, při postavení s pomocí rukou zachycujících se opory, při
lezení po čtyřech, plazení atd. Tyto úkony se objevují mnohem později. Pro stimulaci
motorických dovedností je vhodné měnit polohu dítěte a vyuţívat kaţdé manipulace
s dítětem (oblékání a svlékání, koupání aj.) k tomu, aby dítě pohybovalo rukama i
nohama a bylo podněcováno k pohybu. Vţdy je potřeba popisovat, co se s dítětem dělá
(„nahoru“, „dolů“, „seď“, „lehni si“ apod.). Mezi dlouhodobé cíle patří stoj, chůze, běh,
chůze do schodů i ze schodů, házení a chytání míče, kotrmelce, plavání a jiné pohybové
a sportovní aktivity.
Ludíková (2001) souvislost mezi HS a opoţděným motorickým vývojem potvrzuje a
shodně poukazuje, ţe tělesné vyspělosti hluchoslepého dítěte je nutné věnovat
odpovídající pozornost. Obdobně jako Cardinaux (1999) zdůrazņuje, ţe kojenci
s duálním senzorickým postiţením je potřeba pomáhat v obracení, podporovat při ve

24

Kinestetický – umoţņující si uvědomit polohu pohybových orgánů v prostoru (Hartl, Hartlová 2000, s.
254)
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zvedání hlavičky, pohupovat jím atd. Vše se děje formou hry s tím, ţe dítě stimulaci
k aktivnímu posilování svalů potřebuje více a častěji.
Je samozřejmé, ţe cviky se mohou provádět pouze se souhlasem odborných lékařů –
pediatra, oftalmologa, příp. foniatra při zbytcích sluchu, kteří by měli pečující osoby při
stimulaci vývoje hrubé motoriky metodicky vést a na stimulaci dále aktivně
participovat.
Pečující osoba je pro podporu optimálního rozvoje osobnosti HS dítěte, jde-li to takto
nazvat, klíčovým partnerem. Dítě s duálním senzorickým postiţením zůstává ve svých
zájmech a pohybu příliš vázáno na osoby, které pro něj mají silnější citový význam a
dodávají mu více příjemných podnětů neţ neţivé věci. Je těţké vţít se do smyslových
moţností dítěte a zprostředkovat mu co nejpřesnější informace o prostoru a věcech v
něm, aby se mohlo orientovat. V místnosti, kde dítě pobývá, by se nemělo měnit
rozestavění nábytku a předmětů. V období, kdy se dítě můţe samostatně pohybovat,
vzniká mnohdy problém nadměrného ochraņování hluchoslepého jedince ze strany
dospělých.
Vibrační počitky
Nedílnou součástí vnímání hluchoslepé osoby jsou dle Ludíkové (2001) vibrační
počitky, které se pro děti s duálním senzorickým postiţením mohou, vedle čichu a
hmatu, stát hlavním zprostředkovatelem informací o dění v jejich okolí. Vjem je ale
často nepřesný, záleţí také na mnoţství rušivých vlivů z okolního prostředí. Schopnost
vnímat vibrace je závislá na případné přítomnosti a rozsahu dalšího postiţení.
Na kvalitě vnímání se značně podílí zkušenost hluchoslepého jedince. Pro nácvik a
zdokonalování je nutné, aby si je sama dospělá osoba, která s dítětem pracuje, vibrační
počitky uvědomovala. Toho lze dosáhnout vyuţitím různých speciálních pomůcek,
např. vibračních pomůcek - masáţních lamp či různých vibračních strojků a hraček. V
běţném ţivotě to mohou být vibrace např. u hudebních reproduktorů, při chvění se
podlahy při chůzi, chodníku při projíţdění dopravních prostředků apod.
Všechny výše uvedené oblasti a míra jejich zvládnutí mají svůj podíl na moţné míře
rozvoje sebeobsluţných dovedností Také zde přetrvává potřeba značné trpělivosti a
rozhodnosti ze strany pečujících osob. Mnoho hluchoslepých dětí má např. obtíţe
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přizpůsobit se spánkovému reţimu rodiny, neboť nerozlišuje den a noc. Velmi důleţitá
je v tomto případě naprostá časová pravidelnost pro večerní, (případně odpolední),
ukládání ke spánku a rovněţ pro probouzení. Doporučuje se pravidelně uţívat signál, či
znak pro dobu spaní a dávat dítěti stejnou hračku, kterou bude mít pouze při usínání.
K této problematice více Cardinaux (1999).
Pro moţnost efektivní komplexní podpory a stimulace je nutné uţívání funkční
komunikace směrem k dítěti a zpět. Na tomto místě uvádím pouze rámcový výčet
klíčových momentů a předpokladů pro rozvoji komunikačních kompetencí HS dítěte,
komunikační systémy hluchoslepých a jejich techniky jsou podrobněji popsány a blíţe
vymezeny v samostatné, následující kapitole Komunikace osob s hluchoslepotou.

3.1.2 Rozvoj komunikačních kompetencí - předpoklady pro rozvoj
komunikace hluchoslepého dítěte
S ohledem na obsah 4. kapitoly Komunikace osob s hluchoslepotou, která bude
bezprostředně následovat, povaţuji za důleţité zdůraznit, jaké předpoklady by měly být
pro optimální rozvoj komunikace hluchoslepého dítěte splněny.
Zásadním problémem, před nímţ stojí rodiče/vychovatelé hluchoslepých dětí, je právě
nedostatek či zdánlivá nemoţnost komunikace. Při jejím budování se nelze opřít ani o
sluch, ani o zrak a u vrozené HS není moţné navázat na ţádné dosavadní zkušenosti
jedince. I přes tato počáteční znevýhodnění lze prostřednictvím cílené systematické
podpory rozvíjet a navázat funkční komunikaci. Pro úspěšnost komunikace s
hluchoslepým dítětem specifikuje Souralová (2000) níţe uvedené předpoklady:
Získávání pozornosti – pro úspěšné navázání kontaktu s hluchoslepým dítětem je
prvním předpokladem upoutání jeho pozornosti. Nejprve na základě taktilního kontaktu,
následně za pomoci ostatních kontaktních smyslů. V této fázi ještě nedochází ke
komunikaci mezi matkou a dítětem, ale k prevenci vytvoření neţádoucího, často
autoagresivního25 způsobu pozornosti.
Vzájemná pozornost – budování vzájemné pozornosti je nezbytné pro rozvoj základů
dorozumívacího systému. Opět je zde vyuţíváno kontaktních smyslů, ale jsou doplněny
o zpětnou vazbu. První kontakt s hluchoslepým dítětem je tzv. ruku v ruce, kdy matka
25

Autoagresivní – poškozující vlastní organismus; autoagrese – útočné jednání zaměřené na vlastní osobu
(Vokurka, Hugo a kol., 2007, s. 90)
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zaujímá polohu za zády dítěte. Teprve později, po vytvoření vzájemné pozornosti,
dochází ke kontaktu čelnímu.
Moţnost volby – nabídnutí výběru mezi dvěma alternativami je rovněţ důleţitým
faktorem při tvorbě komunikačního systému. Základ pro výběr tvoří preference dítěte,
které jsou diagnostikovány na základě pozorování a pak konfrontovány s informacemi
od rodiny/pečujících osob. Preference se týkají především jídla, osob, zvířat, oblečení a
činností.
Schopnost imitace – základem je napodobování matky/pečující osoby, která probíhá
nejprve v oblasti motorických aktivit nezbytných pro počáteční formy dorozumívání.
Tato prvotní imitace se postupně mění v imitaci vzájemnou a matka/pečující osoba pak
hraje role dvě – svoji vlastní a roli dítěte.
Navození komunikační situace prostřednictvím činnosti, motivace ke komunikaci –
dítě s duálním senzorickým postiţením není obvykle schopno provádět samostatné
aktivity, cílené pokusy o interakci. Naráţí při tom na četné problémy, problémové
situace a právě jejich řešení vyústí v první komunikační dovednosti. Vytvoření potřeby
komunikovat je dalším předpokladem pro rozvoj komunikace. Nejdříve je tato potřeba
vyvolána silnými biologickými podněty, ale později se u těchto dětí začínají objevovat i
motivy podmíněné sociálně. Nezbytné je navozování komunikační situace a pro zvýšení
efektivity komunikace je doporučováno mít stále k dispozici stimulační pomůcky.
Vytvoření sociálního prostředí – komunikační aktivity mohou probíhat nejrůznější
formou, základem je však dialog mezi matkou a dítětem. Velmi úspěšné pro
komunikaci jsou skupinové aktivity, kdy jsou hluchoslepé děti zapojovány do kolektivu
ostatních, intaktních dětí.
Jednotlivé výše uvedené předpoklady pro rozvoj komunikačních aktivit hluchoslepého
dítěte lze ještě dále doplnit dle Rosulkové (in Štěrbová, 2005) dodrţením zásad
nezbytných k budování komunikace.
1. Zásada včasného zahájení intervence - začít co nejdříve (nutnost rané péče)
K dodrţení této zásady je bezpodmínečně nutné znát včasnou a správnou diagnózu.
2. Předvádět dítěti vše pod ruce, přesvědčit jej o nutnosti poznávat okolní svět
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Je zapotřebí, aby malé hluchoslepé dítě uţ od raného věku vnímalo co nejvíce podnětů z
okolního prostředí. Zpravidla se začíná při běţných situacích v průběhu dne, jako je
krmení, hygiena apod. Dítě si tak můţe uvědomit alespoņ některé předměty a činnosti
kolem něho.
3. Dodrţovat pravidelný denní rytmus
Je důleţité dát dítěti jistotu, kterou získá během pravidelných činností, se kterými se
setkává. Děti si zvyknou na určitý reţim a ví, jaké činnosti budou následovat a jaké
bývají výsledky těchto činností. Pokud budou tyto pravidelné činnosti vţdy
doprovázeny určitým znakem, signálem či zástupným předmětem, dítě si toto činnost
snáze zapamatuje a vybaví.
4. Vybrat určitý druh komunikačního módu
Toto je pro rodiče a nejbliţší okolí velmi obtíţné. Nejobtíţnější je výběr správného
komunikačního módu z hlediska moţností dítěte. Někteří rodiče si dokonce pokládají
otázku, zda-li je vhodné a potřebné komunikační nástroj dát dítěti vůbec.
Na tuto otázku dává Rosulková (tamtéţ, s. 54) jednoznačnou odpověď, kdy říká, ţe jistě
ano a to, co nejdříve. Dále udává zásadu, ţe v počáteční fázi je důleţitější dát dítěti
komunikační nástroj, kterým můţe co nejdříve popisovat věci, osoby a dění kolem sebe
a stejně tak je mu vše tímto módem popisováno. Po zvládnutí jednoduššího módu, můţe
dítě přejít na jiný, obtíţnější a později se můţe dostat například z pouţívání zástupných
předmětů a ţ k aktivnímu pouţívání znaků a v nejlepším případě, za pouţití
dostatečných kompenzačních pomůcek, aţ k mluvené řeči.
K jednotlivým moţnostem volby blíţe jiţ zmiņovaná následující kapitola 4.
5. Počítat s tím, ţe komunikace bude dlouhou dobu pasivní, jednostranná –
vycházející jen od rodičů
Při budování komunikace je potřeba, aby se nejen rodiče, ale i samotné děti obrnili
dostatečnou trpělivostí. Děti navíc velmi dlouho přijímají informace od rodičů pasivně a
bez odezvy.
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6. Naučit dítě vybrat ze dvou moţností, naučit říkat, resp. vyjadřovat ano, ne komunikace je i vyjádřením vlastního přání
Pro pozdější funkční komunikaci je důleţité překonat bod, kdy dítě jasně rozumí
poloţeným otázkám a odpovídá ano X ne.
7. Dodrţovat stejný druh komunikace u všech lidí přicházejících do styku s dítětem
Při budování komunikace je potřeba, aby všechny osoby, které se kolem dítěte pohybují
– jak v předškolním, školním zařízení, tak i doma pouţívali stejný druh komunikace.
Pokud se například pouţívají zástupné předměty (viz dále), není moţné, aby pro stejnou
činnost byly pouţity dva rozdílné předměty pro pouţití doma a ve škole. Dítě se tak
naučí, ţe pro jednu činnost se pouţívá jeden předmět.
8. Zapojit co nejvíce lidí z blízkého okolí dítěte do komunikace.
Pro co nejefektivnější komunikaci by bylo dobré, aby do ní bylo zapojeno i širší okolí
dítěte neţ jen rodiče a škola – např. prarodiče a širší příbuzní. V praxi je tento ideál
někdy těţko uskutečnitelný a Rosulková (in Štěrbová 2005, s. 56) k tomu dodává, ţe z
praxe je doloţené, ţe samo dítě, kdyţ uţ pouţívá komunikaci aktivně, si vyčlení lidi na
ty, s kterými se domluví - s těmi komunikuje a na ty, s kterými se nedomluví a tam
komunikaci neuplatņuje a ani se o to nepokouší.
9. Dávat dítěti zpětnou vazbu – reakci na sebemenší komunikační snahy
Jakékoliv náznaky komunikace od dítěte je nutné okamţitě přijmout a reagovat na ně,
aby tak dítě pochopilo, ţe komunikace je pro něj přínosná
10. Dát dítěti prostor – moţnosti pro komunikaci
Aby dítě mělo chuť komunikovat, je velmi důleţité, aby se mu dostalo na jeho
komunikaci nejen správné reakce, ale také dostatek prostoru pro komunikaci. Je vhodné
dítě neustále pobízet k moţnostem výběru a sdělení vlastních přání právě pomocí
komunikace.
Jaké komunikační systémy a odpovídajíc techniky se pro HS nabízejí, v tuto chvíli, jak
bylo předesláno, podrobněji přibliţuje následující kapitola.
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4. Komunikace osob s hluchoslepotou
Pojmy komunikace a hluchoslepota byly podrobně vymezeny v úvodní kapitole
Vymezení pojmů. Úkolem kapitoly Komunikace osob s hluchoslepotou je propojit jiţ
popsané a zaměřit se na moţnosti rozvoje komunikačních dovedností osob
s hluchoslepotou prostřednictvím různých komunikačních systémů a jednotlivých
komunikačních technik.
Komunikační systém je vymezován jako soubor symbolů uţívaných ke komunikaci,
jejichţ vzájemné vztahy tvoří smluvenou strukturu, např. latinská abeceda, Braillovo
písmo apod. (Langrová 1998, s. 25).
Při aplikaci jednotlivých komunikačních systémů volíme co nejvhodněji konkrétní
komunikační techniky, kdy pod pojmem komunikační technika rozumíme způsob
vyuţití komunikačního systému, např. psaní zvětšeným písmem, znakování ruku v ruce
apod. (Langrová 1998, s. 25). Tyto techniky je nutné s ohledem na konkrétní situaci
(technické vybavení, schopnost klienta, prostředí atd.) následně modifikovat,
přizpůsobit – mluvíme o komunikačních formách. Např. vyuţití počítače pro psaní
zvětšeným písmem – kontrastní barvy písma a pozadí, nastavitelná velikost písma,
volba tvarů písma podle speciálních potřeb klienta (Langrová, tamtéţ).
Včasné zahájení výstavby komunikačního systému, je stěţejním prvkem úspěšného
rozvoje funkční komunikace, komunikace vedoucí k vzájemnému dorozumění a
porozumění. Podle Ludíkové a Souralové (1993) se připravenost hluchoslepého ke
komunikaci odvíjí od stupně zrakového a sluchového postiţení, doby vzniku postiţení, a
tedy moţnosti získat řeč způsobem, který odpovídá jeho moţnostem.
Budeme-li uvaţovat o připravenosti ke komunikaci ve smyslu připravenosti k budování
funkčního komunikačního systému, jsou rozdíly mezi HS jednotlivci více neţ
markantní. Jak bylo zmiņováno výše v kapitole 1.4.1 Klasifikace hluchoslepoty,
hluchoslepí tvoří ve společnosti vysoce heterogenní skupinu, kdy právě tato
heterogenita, na níţ se významným způsobem podílí časové hledisko vzniku, stupeņ a
převaţující druh postiţení, znamená různé „vstupní“ podmínky a tedy i různý stupeņ
připravenosti pro započetí pouţívání konkrétního komunikačního systému. Vedle těchto
objektivně biologicky daných, interních podmínek je zde také nezanedbatelná úloha
podmínek externích, do kterých z mého pohledu největší měrou zasahují faktory
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sociální – primárně pak moţnosti, schopnosti a motivovanost rodiny, resp. pečujících
osob.
Na druhé straně, vzpomeneme-li pojetí Lechtovo (in Škodová, Jedlička 2003), v úvodu
této práce, kdy autor říká, ţe nekomunikace neexistuje, musíme si otázku, co znamená
připravenost ke komunikaci, poloţit ještě jednou. Jako odpověď se nabízí, ţe v tomto
případě, případě dětí s kongenitální hluchoslepotou, je forma komunikace natolik
specifická, ţe ji běţný, intaktní jedinec není schopen dekódovat, a je proto nutné najít a
rozvíjet jednotný komunikační systém.
Výběr vhodného komunikačního systému je vţdy přísně individuální a měl by
odpovídat moţnostem hluchoslepé osoby. Zároveņ je důleţité zdůraznit, ţe prvotně
zvolený způsob komunikace není definitivní, ale mění se s vývojem dítěte a rozvojem
jeho komunikačních kompetencí v průběhu ţivota. Od momentu podezření na HS hraje
rozhodující roli důsledná edukace a vedení rodiny/pečujících osob v komunikačním
procesu s dítětem.
Ludíková (2000) ještě ve vztahu k připravenosti HS jedince ke komunikaci dodává další
kategorii a to individuální potřeby jedince.
Vývoj komunikačních dovedností jak intaktních, tak dětí s HS souvisí s mírou
abstrakce, které je dané dítě schopno.

Etapy vývoje a jejich odlišnosti popisuje

Souralová (2000), která uvádí, ţe jednotlivé etapy se od sebe liší právě mírou vyuţití
abstrakce. U nesymbolické komunikace je rozhodující chování a pohyby těla. Postupně
se přechází k vyuţití reálných předmětů, které jsou následně zmenšovány nebo
nahrazovány jejich malými symbolickými částmi. Pokud dítě dobře zvládne tuto fázi,
přechází se k postupnému nahrazování objektů obrazy, které jsou reálným zobrazením
předmětů. Nejvyšším stupněm neverbální komunikace je gestikulace, pomocí které dítě
úspěšně vstupuje do sociální interakce s okolím. Zpočátku tvoří gesta učitel nebo jiná
dospělá osoba. Později je dítě schopné tvořit posunky, resp. znaky (pozn. autora) samo.
Tato poslední etapa je velmi významná pro rozvoj vyšších stupņů komunikačního
systém.
Nalezení

vhodného způsobu

komunikace,

co

moţná

nejpřesnější

pochopení

sdělovaného a zároveņ optimálně podaná vlastní zpráva, je odrazovým můstkem
oboustranné spolupráce mezi okolím a hluchoslepým v jakékoli oblasti. Neovládáme-li
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my sami určité techniky, nabízí se nám moţnost komunikovat zprostředkovaně - přes
třetí osobu, kterou lze nazvat tlumočníkem.

4.1 Komunikační systémy hluchoslepých osob
Souralová (in Ludíková, 2005, s. 121) uvádí, ţe získávání komunikačních dovedností
prochází určitými vývojovými etapami, které se od sebe liší stupněm abstrakce
pouţívaných symbolů a jejichţ sled nemívá konstantní průběh.
Přehledné dělení komunikačních systémů pro HS vycházející z obdobného principu
uvádí Langrová (1998, s. 26). Členění Langrové pro jeho komplexnost, kterou jsem u
jiných autorů neshledala, vyuţívám jako stěţejní. V jednotlivých kapitolách dodávám
poznatky dalších odborníků.
Podle míry abstrakce rozlišuje Langrová (1998, s. 26) komunikaci:
a) presymbolickou (nesystémovou komunikaci)
b) symbolickou konkrétní – ke které řadí níţe popsané komunikační systémy, a to:


signály okolností



doteky



gesta



předmětnou komunikaci

c) symbolickou abstraktní – kam náleţí následující komunikační systémy:


orální řeč



znaková řeč



a dále abecední systémy, jako jsou:



latinská abeceda



prstové abecedy



Braillovo písmo



Lormova doteková abeceda

4.1.1 Presymbolická komunikace
Langrová (1998, s. 26) s odvoláním na studium kazuistik uvádí, ţe lze vypozorovat
velmi nízkou úroveņ komunikačních dovedností některých dospělých osob, jeţ byly od
narození těţce zrakově i sluchově postiţeny a vyrůstaly v sociálním prostředí, které se
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jim nechtělo, neumělo nebo nemohlo adekvátně věnovat. Charakteristický projev
takových HS osob pak spočívá např. ve víceméně instinktivním vyjadřování libosti
(hlazení, tisknutí) a nelibosti (dupání, bouchání, zatínání pěstí, zubů).

4.1.2 Signály okolností
Langrová (1998, s. 26) uvádí, ţe jedním z moţných kroků k posunu interpersonálního
styku na vyšší úroveņ je promyšlené stanovení a důsledné vyuţívání stále stejných
signálů pro jednotlivé děje a situace. Signály okolností lze charakterizovat jako úkony,
které na základě předchozí zkušenosti hluchoslepému předznamenávají následné dění.
Např. převlékání do noční košile znamená, ţe je čas ulehnout do postele a spát.
Hluchoslepý pak sám prováděním činnosti vyjadřuje svoji vůli.

4.1.3 Doteky
Pomocí smluvených, různě lokalizovaných doteků signalizujeme určité skutečnosti.
Např. dvojitý dotek prstem na ústa hluchoslepého rovná se jídlo (otázka Máš hlad?,
informaci Jídlo je na stole!, přání hluchoslepého Chtěl bych něco sníst. apod.)

4.1.4 Gesta
Jevy, ţivé organismy, věci a činnosti bývají spontánně nebo naučeným způsobem
vyjádřeny charakteristickými pohyby. Některé se mohou shodovat s ikonickými znaky
znakové řeči. Např. ruka jakoby objímající hrneček a naklánějící jej k ústům
představuje pít. Jízda autem je předvedena jako pohyb volantem aj.
Do skupiny gest řadíme rovněţ souhlasné a nesouhlasné pokývání hlavou. Totálně
hluchoslepí je registrují přiloţením dlaně na tvář mluvčího. Pro osoby těţce slabozraké
je nutné předvést pohyb dostatečně výrazně, aţ přehnaně, aby jej správně poznaly.

4. 1.5 Předmětová komunikace
Jednotlivé osoby, věci a činnosti jsou zastoupeny konkrétním objektem zástupným
(referenčním) předmětem – jedná se buď o předmět trojrozměrný, nebo reliéfní či
dvourozměrný obrázek.
Základem komunikace je identifikace osoby, se kterou hluchoslepý přichází do
kontaktu. Matka můţe být symbolizovány prstenem, který nosí, instruktorka

67

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

rozpoznána díky náramku apod. Před prvním setkáním je třeba si dobře rozmyslet, který
tzv. referenční předmět bude jiţ navţdy naším osobním znakem.
Dvourozměrné obrázky se ve formě fotografie, piktogramu, konturové nebo barevné
kresby vyuţívají pro osoby, které jsou schopny zrakově je rozpoznat.
Předností předmětné komunikace je, ţe konkrétní symboly jsou úzce spojeny s tím, co
zastupují, nevyţadují proto sloţité myšlenkové operace, symboly jsou stále přítomné a
nevyţadují proto přílišné zapojení paměti. Další výhodou je trojrozměrnost a reliéfnost
předmětů, které jsou vhodné pro komunikaci s totálně hluchoslepými, protoţe jsou
rozlišitelné hmatem. Nevýhodou předmětné komunikace je její nekonvenčnost.
S hluchoslepým se touto metodou dorozumí pouze nejbliţší okolí, které zná symboliku
předmětů. Předměty se stávají také neskladnými, čím více jich přibývá, tím pomaleji se
v nich jedinec orientuje.
V praxi se potvrdilo, ţe volba zástupného předmětu se mj. musí řídit snadnou
dostupností shodné náhrady v případě jeho ztráty či poškození.

4. 1.6 Znaková řeč
Ve znakové řeči se jednotlivé pojmy znázorņují tzv. pohybovým kódem a zachycují se
zrakem, hovoříme tedy o vizuomotorickém komunikačním systému. Pohybový kód je
ustálený systém pozic prstů, poloh a pohybů rukou (zápěstí, předloktí, celých paţí).
Zraková omezení hluchoslepého vyţadují přizpůsobení se znakujícího partnera. Prostor,
do kterého jsou znaky běţně umístěny, je nutno podle zrakových schopností
hluchoslepého např. zúţit – zmenšit rozsah gest v prostoru a posunou je blíţe obličeji,
aby bylo současně zpřístupněno odezírání. Vzdálenost mezi komunikujícími podle
potřeby zmenšujeme nebo prodluţujeme.
Ztratí-li znakující osoba zrak, nebo není-li jiţ schopna znaky zrakem rozpoznat,
předáváme jí informace technikou tzv. ruku v ruce, kdy hluchoslepý pozice prstů,
polohu dlaní partnera atd. vnímá hmatem, jak bude popsáno dále. Některé znaky
předvádí intaktní osoba přímou manipulací s rukama hluchoslepého. Hluchoslepý na
dekódované sdělení reaguje klasickým znakováním do prostoru.
V prostředí České republiky

zahrnuje pojem znaková řeč český znakový jazyk

neslyšících a znakovanou češtinu.
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Hutař (2006) popisuje znakovanou češtinu jako uměle vytvořený jazykový systém
vyuţívající 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.
Český znakový jazyk vymezuje Krahulcová (2003, s. 59) jako přirozený

a

plnohodnotný komunikační systém, který je 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. ... Znakový jazyk patří mezi přirozené jazyky a jeho gramatika je zcela
nezávislá na jakémkoliv mluveném jazyce.
Ludíková a Souralová (1994) upozorņují na to, ţe znakový jazyk je komunikační
systém s vyšším stupněm abstrakce, neţ je pouhá gestikulace. Znakový jazyk je
primární komunikační technikou u těch hluchoslepých, kteří mají vrozenou nebo
v raném věku získanou sluchovou vadu. S postupující zrakovou vadou se sniţuje
schopnost diskriminace jednotlivých znaků a celé výpovědi. Nejen z tohoto důvodu je
nutné znakový jazyk pro hluchoslepé upravit.
Úpravy vychází z několika základních principů Ludíková, Souralová (1994, s. 48 - 49 ):


omezení počtu pohybů u znaků na minimum,



co nejmenší mnoţství pohybových prvků u znaků,



zrakovou nedostatečnost nahradit zpětnou vazbou haptickou a
kinestetickou,



znak by měl pokud moţno začínat a končit na těle,



lépe se odhmatávají pozice celé ruky, neţ její části,



symetričnost znaků při znakování oběma rukama.

Všechny výše popsané úpravy se týkají manuální sloţky znakového jazyka, tj. místa,
kde se znak ukazuje, tvaru ruky, orientace ruky a pohybu znakujících rukou. Tato
sloţka nese lexikální význam sdělení.
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Znakový jazyk má však ještě sloţku nemanuální, kam patří mimika, gestikulace,
posturologie a další nonverbální prostředky. Tato sloţka má význam gramatický. Obě
sloţky jsou ve výpovědi simultánní, coţ znamená, ţe se provádějí současně.
Nemanuální sloţka, především mimika, je důleţitým faktorem, který dotváří přesný
význam znakovaného. Určuje míru vyjádření vlastností nějakého jevu (nesouhlas,
oblibu

něčeho...).

Vzhledem

k omezeným

moţnostem

zrakové

diskriminace

hluchoslepých se nemanuální sloţka převádí do sloţky manuální.
Souralová (2000) uvádí, ţe pro lepší schopnost diferenciace znakovaného hluchoslepým
napomáhá haptická zpětná vazba. Tento způsob znakování se označuje jako znaková řeč
ruku v ruce nebo také taktilní znakový jazyk. Princip spočívá v tom, ţe osoba, která
přijímá informace, se lehce přidrţuje rukou osoby, která informace sděluje. Při výměně
komunikačních rolí se střídají také pozice rukou.

Realizace celé promluvy se

přizpůsobuje aktuální jazykové kompetenci obou komunikačních partnerů.
Obr. 1 Výuka znakového jazyka u hluchoslepé při frontální pozici – znak auto

Zdroj: vlastní
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Obr. 2: Výuka znakového jazyka u hluchoslepé při dorzální pozici – znak kolo

Zdroj: vlastní

Jak je vidět z výčtu uvedených komunikačních systémů, neexistuje pro skupinu
hluchoslepých jeden dorozumívací prostředek. Vyplývá to z velké různorodosti
duálního smyslového postiţení (stupeņ zrakové a sluchové vady, doba vzniku postiţení,
vliv primárního postiţení...), ke kterému se musí připočítat také vliv sociálního
prostředí. Výběr vhodného komunikačního systému je vţdy přísně individuální a měl by
odpovídat moţnostem hluchoslepého. Zároveņ je důleţité opět zdůraznit, ţe prvotně
zvolený způsob komunikace není definitivní, ale mění se s vývojem dítěte a rozvojem
jeho komunikačních kompetencí v průběhu ţivota.
Uţívaná zásoba znaků procházela a prochází zřejmě obdobným vývojem jako slovní
zásoba. Některé znaky jsou obměņovány, některé přetrvávají a jiné se neujmou. Pořadí
slov ve větě vlastního znakového jazyka podléhají odlišným zákonitostem od
gramatických pravidel českého jazyka. Slova se neskloņují a nečasují. Jeden znak
představuje zároveņ podstatné jméno, přídavné jméno i sloveso (Ludíková, Souralová
1994). Částice a zvratná zájmena se neuţívají vůbec. Způsob tohoto vyjadřování je do
určité míry patrný i v písemném projevu neslyšících. Zraková omezení hluchoslepého
vyţadují přizpůsobení se znakujícího partnera.

Výuka znakového jazyka u

hluchoslepých osob můţe probíhat dvojím způsobem – ve frontální pozici (obr. 1) či
v pozici dorzální (obr. 2).
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Hluchoslepý při vyuţití tohoto komunikačního systému hmatem zjišťuje pozice prstů,
polohu dlaní partnera a vnímá směr a dráhu pohybu paţí.

4.1.7 Prstové abecedy
Jednotlivá písmena abecedy jsou vyjádřena polohou prstů jedné, nebo obou rukou –
rozlišujeme jednoruční a dvouruční prstovou abecedu. Sdělení ukazujeme v souvislosti
se zrakovým omezením z menší vzdálenosti, spíše odděleně po jednotlivých hláskách,
ne tedy příliš rychle.
Jednoruční prstová abeceda, kterou hluchoslepý vnímá hmatem (obr. 5) je označována
jako daktylotika do dlaně (shodné označení uţívá téţ Souralová 2000).
Popisem vyuţití prstové abecedy pro hluchoslepé se zabývá Potměšil (1992, s. 9), kdy
uvádí, ţe daktylní abecedy je téţ vyuţíváno při hmatové komunikaci lidí neslyšících a
nevidomých. V takovém případě se ruka „mluvící“ osoby pohybuje přes ruku
„příjemce“ a pomocí dotyků, pohybů a mačkání jednoho nebo více prstů pravé ruky
dochází k předávání informace.
Pipeková (1998) popisuje prstovou abecedu jako systém znaků tvořených polohou prstů
jedné nebo obou rukou v prostoru. Prsty ztvárņují podobu jednotlivých písmen a z toho
vyplývá, ţe jich je stejný počet jako písmen abecedy daného jazyka. Daktylování
podporuje verbální sloţku jazyka a je hodně vyuţívané u sluchově postiţených dětí jiţ
v předškolním věku. Potměšil (1992) uvádí, ţe o vývoj prstové abecedy se zaslouţili
slyšící lidé. Manuální abecedy pouţívali členové tichých náboţenských řádů jiţ
v osmém století v Anglii.
Shodně Janotová (1990, s. 26) rozlišuje dva základní druhy prstových abeced, tj.
abecedu jednoruční (obr. 3) a obouruční (obr. 4), kdy upozorņuje, ţe jednoruční prstová
abeceda je poměrně rychlá, ale můţe být málo zřetelná.
Naše jednoruční abeceda se nepatrně liší od abecedy mezinárodní. Háčky a čárky u
příslušných písmen se ukazují „zhoupnutím“, respektive protaţením daného písmene.
Další znaménka, jako je čárka, vykřičník nebo otazník, se opisují zpravidla
ukazováčkem ve vzduchu.
Dvouruční abeceda vyuţívá podobnosti velkých psaných tiskacích písmen abecedy. Je
pomalejší, ale často více srozumitelná a to i slyšícím.

72

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

Obr. č. 3 Česká jednoruční prstová abeceda

Zdroj: Kowalik, Baoka (2000, s. 58)
Obr 4: Dvouruční prstová abeceda

Zdroj: Kowalik, Baoka (2000, s. 57)
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Obr 5: Daktylotika do dlaně

Zdroj: www.lorm.cz

4.1.8 Braillovo bodové písmo
U primárně nevidomých klientů se často setkáváme s dovedností čtení a psaní Braillova
písma, tzv. šestibodu (obr. 6) , kde jsou písmena symbolizována jedním nebo více body,
označených čísly od 1 do 6, uspořádaných do dvou sloupků po třech bodech. Nemámeli jinou, efektivnější moţnost, lze Braillovo písmo vyuţít k interpersonální komunikaci
takto:


píšeme bodové písmo na papír či fólii za pouţití standardních pomůcek, jako
jsou Praţská tabulka26 nebo Pichtův psací stroj27;



u starších klientů píšeme na kolíčkové písance;



pokládáme klientům „čtecí prst“ postupně na jednotlivá písmena „braillsko
černotiskové tabulky“, na které je reliéfním bodovým písmem (pro zrakově

26

Praţská tabulka - dvoulistová kovová šablona na horním listu s obdélníkovými, po bocích vykrojenými
okénky a odpovídajícími důlky na spodním plátu. Je určena pro psaní Braillovým písmem. Zkonstruoval
ji český tyfloped Václav Malý v r. 1886 (www.apogeum.info)
27
Pichtův psací stroj - speciální mechanický psací stroj pro psaní Braillovým písmem. Zkonstruoval jej
kolem r. 1897 německý tyfloped Oskar Picht. V průběhu 20. století byly zkonstruovány i stroje elektrické
a elektronické. (www.apogeum.info)
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postiţeného) a černostiskem (pro lepší orientaci partnera), zaznamenána celá
abeceda;


braillský kód vyťukáváme do ukazováku a prostředníku levé ruky hluchoslepé
osoby – tzv. bodové písmo do dvou prstů;



stlačujeme nataţené prsty hluchoslepé osoby podobně, jako bychom psali na
Pichtově stroji – tzv. bodové písmo do prstů.

Jesenský a kol. (1992) označuje bodové písmo také jako Braillův kód, reliéfně bodové
písmo nebo literární braill. Jednotlivé znaky Braillova písma se tvoří vynecháním
jednoho aţ pěti bodů z různých míst šestibodí. Tímto způsobem vzniká dostatečný počet
kombinací nejen pro označení písmen, ale i pro prvky diakritiky a další znaky jako je
znak pro číslo, znak pro velké písmeno a další. Všechny znaky jsou řazeny do tabulky,
která se označuje jako Braillův klíč.
Před započetím samotné výuky čtení a psaní probíhá nejprve výcvik hmatu tak, aby byl
zrakově postiţený schopen rozlišovat jednotlivé body znaků. Následuje seznámení
s šestibodím pomocí různých kompenzačních pomůcek a na něj jiţ navazuje výuka
čtení a psaní. Vţdy se začíná jednotlivými hláskami, které se spojují do slabik a
následně do krátkých slov a slovních spojení. Zpravidla se ke čtení vyuţívají první
bříška ukazováčků levé i pravé ruky, kdy pravá ruka čte globálně a dočítá řádky a levá
ruka čte detailně a počátky řádků. Není vyloučeno také čtení pomocí bříšek ukazováku
a prostředníčku zpravidla pravé ruky.
U jednoručního Braillova písma (obr. 7) se jednotlivá písmena vpisují do článků
ukazováku a prostředníku zpravidla levé ruky. Komunikace tímto způsobem je poměrně
rychlá, ale hodně náročná na pozornost obou osob.
U dvouruční podoby Braillova písma (obr. 8) si osoba sdělující informaci poloţí ruce na
ruce osoby, která přijímá, a píše stejně jako na Pichtově psacím stroji. Je také moţné,
aby osoby seděly naproti sobě, a potom se dotýkají pouze špičky prstů. Princip psaní
zůstává stejný.
V obou případech je nezbytné, aby obě osoby dobře ovládaly Braillovo písmo. Z toho
současně plyne také nevýhoda této metody, a to omezené mnoţství komunikačních
partnerů.

75

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

Obr. 6: Braillova abeceda

Zdroj: Květopová-Švecová (2000, s. 61)

Zdroj: Květopová-Švecová (2000, s. 61)

Obr. 7: Jednoruční Braillovo písmo

Zdroj: www.lorm.cz
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Obr. 8 Dvouruční Braillovo písmo

Zdroj: www.lorn.cz

4.1.9 Lormova doteková abeceda
Lormova abeceda je zaloţena na principu doteků na prstech v dlani levé (řidčeji pravé)
ruky hluchoslepého. Kaţdý bod nebo tah zastupuje jedno písmeno abecedy (obr. 9).
Jedná se o speciální komunikační systém, vhodný především pro totálně hluchoslepé
osoby.
Jednotlivá písmena abecedy daného jazyka se vytvářejí pomocí bodů nebo pohybů
v dané části ruky, tj. palce, prstů, dlaně nebo ruky.
Za nejsloţitější fázi výuky této metody u hluchoslepého povaţuje Vašek (2005) období,
kdy jedinec musí pochopit, ţe daná kombinace dotyků představuje slovo s určitým
významem. Následně je moţné tuto techniku vyuţít k běţné komunikaci.
Štěrbová (2005) dále uvádí, ţe Lormovu abecedu většinou pouţívají lidé, kteří spadají
do kategorie osob se získanou hluchoslepotou a měli tak moţnost osvojit si běţnou
abecedu. Komunikuje se tak, ţe se jednotlivá písmena vpisují do dlaně (body, tahy nebo
křivky) osoby, která je příjemcem. Na první pohled můţe tato technika působit sloţitým
dojmem, ale opak je pravdou. Vcelku rychle si ji osvojí i osoby z intaktní populace.
Velkou nevýhodou je její zdlouhavost.
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Obr. 9 Lormova abeceda - česká verze

Zdroj: www.lorm.cz

4.1.10 Latinská abeceda
Pro potřeby komunikace s hluchoslepou osobou se nabízí několik technik vyuţití
latinské abecedy:


psaní zvětšeným písmem – nejlépe kontrastně fixem na jednobarevný papír,
případně za pomoci počítačových zvětšovacích programů;



psaní velkých tiskacích písmen do dlaně hluchoslepého (obr. 10);



reliéfní latinka vnímatelná hmatem.

Obr. 10: Mezinárodní standardní prstová abeceda - tiskací písmena do dlaně

Zdorj: Kowalik, Baoka 2000, s. 55)
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4.1.11 Orální řeč
Z informací, které byly k problematice hluchoslepoty doposud uvedeny je zřejmé, ţe i
mluvená – orální řeč můţe v určitých případech slouţit co by funkční komunikační
prostředek. Při prvním setkání s hluchoslepou osobou si nejprve ověřujeme, zda rozumí
našemu mluvenému projevu a zda také sama produkuje srozumitelnou řeč.
Osoba s hluchoslepotou můţe orální řeč vnímat trojím způsobem:


klasicky sluchem – z naší strany je třeba řeč přizpůsobit potřebám
nedoslýchavého hlasitostí, tempem, výraznou artikulací apod.



zrakem – pomocí odezírání. Podpůrnou technikou je tzv. Cued-Speech: hovořící
doplņuje svou mluvu pohybovým kódem. Systém pozic prstů jedné ruky a
dotekových bodů na tváři a hrudi odpovídá jednotlivým hláskám;



hmatem – technikou Tadoma či Tactiling, při nichţ ruce hluchoslepého spočívají
na krku nebo na tvářích a rtech partnera. Jednotlivá slova jsou rozpoznávána
podle specifických pohybů nebo vibrací.

První z uvedených metod vyuţívající pro dekódování mluvené řeči převáţně hmat TADOMA (obr. 11), je zaloţena na odhmatávání hlasového projevu mluvící osoby na
rtech, tvářích a krku. Druhou metodou je TACTILING, který je rozšířený především
mezi sluchově postiţenými, kdy se odhmatávají vibrace hlasivek mluvčího na krku pod
dolní čelistí.
Obě metody vyţadují od hluchoslepého naprosté soustředění a dobře vycvičený hmat.
Pouţívají se spíše jako metody doplņkové. Ne všechny osoby přijímají dobře nutnost
blízkého kontaktu s druhou osobou, který je pro tyto metody nezbytností.

Obr. 11 Metoda Tadoma

Zdroj: www.lorm.cz

79

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

Pro zpřístupnění orální formy řeči se musí jedinec dle Souralové (2000) nejprve naučit
ovládat svá mluvidla. Následně se učí prostřednictvím kontaktních smyslů (hmatem,
vibracemi) vnímat vlastní i cizí hlasové projevy. Nácvik řeči začíná vyvozením
samohlásek a souhlásek, potom se přistupuje k dvojslabičným slovům a jednoduchým
slovním spojením.
V oblasti moţnosti rozvoj orální řeči u dětí s hluchoslepotou zaznamenala v poslední
době veliký přínos moţnost kochleární implantace. Proto této problematice věnuji
zvláštní místo v rámci navazující kapitoly Kompenzační pomůcky.
V praxi je nutné uvědomit si všechny dominantní, vyuţitelné a skryté komunikační
techniky, které by bylo moţné uplatnit při vzájemné komunikaci s hluchoslepým, např.
s ohledem na progredující vadu.
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5. Kompenzační pomůcky
Vedle tradičně indikovaných sluchadel a optických pomůcek znamenal převrat v péči o
osoby s hluchoslepotou kochleární implantát (dále jen CI). Pro výrazný přínos jej
podrobně popisuji v podkapitole 5.1 Kochleární implantát. Vzhledem k převaţující
technické povaze problematiky odkazuji zájemce o bliţší informace o dalších moţných
kompenzačních pomůckách na příslušnou odbornou literaturu a elektronické zdroje.28

5.1 Kochleární implantát
Voperování kochleárního implantátu je u dětí s duálním senzorickým postiţením
určitou moţností zkvalitnění ţivota a rozšíření moţností komunikace. Princip
implantátu spočívá v nahrazování funkce poškozených vláskových buněk vnitřního
ucha, kdy zavedená elektroda stimuluje elektrickými impulzy přímo vlákna sluchového
nervu a tím je umoţněna korekce sluchového postiţení u těch jedinců, kteří nemají
dostatečný prospěch ze sluchadel. CKID 29 popisuje CI jako elektronickou funkční
smyslovou náhradu, která zprostředkuje sluchové vjemy neslyšícím jedincům přímou
elektrickou stimulací sluchového nervu uvnitř hlemýţdě vnitřního ucha (www.ckid.cz).
V případě zájmu o bliţší seznámení se stavbou a funkcí sluchového analyzátoru a
terminologií spojenou s touto problematikou opět odkazuji na příslušnou odbornou
literaturu, např. 30.
Odlišnost CI a sluchadla
Sluchadla a pomocná poslechová zařízení zesilují zvuky, aby byly hlasitější. U velmi
závaţné oboustranné poruchy sluchu však ani sebevětší zesílení nejmodernějšími
sluchadly nemusí stačit. Vnitřní ucho jednoduše nedokáţe sebevíce zesílené zvuky kvůli
poruše vláskových buněk zpracovat.

28

Hrubý. Průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu; Hutař. Sociálně právní
minimum pro zdravotně postiţené; Keblová. Kompenzační pomůcky pro zrakově postiţené ţáky ZŠ;
www.kompone.cz, www.helpnet.cz/zrakove-postizeni/kompenzacni-pomucky
26
CKID – Centrum kochleárních implantací u dětí. Zřízeno Ministerstvem zdravotnictví roku 1996 na
ORL klinice UK 2. LF a Fakultní nemocnici Praze-Motole jako jediné pracoviště v České republice, které
se zabývá problematikou kochleárních implantací u dětí a mladistvých do 18 let. Vedoucím tohoto centra
je doc. MUDr.Zdeněk Kabelka, přednosta ORL kliniky a Subkatedry pro dětskou otorinolaryngologii
IPVZ.
30
Hála, Sovák. Hlas – řeč – sluch.; Schreiber a kol. Funkční somatologie.; Hahn a kol.
Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi.
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CI zvuky nezesiluje, ale, jak jiţ bylo popsáno, poskytuje uţitečnou zvukovou informaci
tím, ţe přímo dráţdí zachovaná vlákna sluchového nervu v hlemýţdi, a tak umoţņuje
svému nositeli vnímat zvuk.
Americká zdravotnická asociace a americká akademie otolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku povaţuje kochleární implantát za standardní léčbu oboustranné velmi závaţné
poruchy sluchu (www.cochlear.com).
Hronová a Hudáková (2005, s. 30) kochleární implantát popisují obdobně se zřetelem
na indikaci, jako funkční smyslovou náhradu pro pacienty s velmi závaţnou
oboustrannou senzoneurální poruchou sluchu, kteří ze sluchadel nemají (téměř) ţádný
přínos pro porozumění řeči. Funkci implantátu popisují také Souralová a Langer (2005).
Zvukový signál je nejprve zachycen mikrofonem a je převeden na sled elektrických
impulsů. Ty jsou přeneseny do obvodu, který je implantovaný pod kůţí za ušním
boltcem. Z obvodu vychází elektrody, které vedou přes struktury středního ucha do
ucha vnitřního, kde dráţdí vlákna sluchového nervu a vyvolávají tak sluchové vjemy.
Kochleární implantáty (obr. 12a, 12b) se skládají z vnitřních částí - přijímač–stimulátor,
který je umístěn do jamky skalní kosti, a jemného svazku 24 elektrod, který je zaveden
do hlemýţdě vnitřního ucha, a vnějších součástí - řečový procesor a mikrofon s vysílací
cívkou, které jsou umístěny za boltcem a slouţí k přenosu informace a energie do
vnitřního přijímače. Implantát je tedy umístěn pod kůţí za uchem, řečový procesor a
vysílací cívka se nosí zevně (www.ckid.cz).
V praxi se setkáváme s dvojím typem a umístěním řečového procesoru:
a) krabicový procesor, vhodný pro malé děti a některé dospělé pro svoji
odolnost a výkonnost;
b) závěsný řečový procesor je ve své funkci vysoce přizpůsobivý, malý,
nenápadný.
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Obr. 12a Jak pracuje kochleární implantát

Zdroj: www.cochlear.com

1.Zvuk
je
mikrofonem.

přijímán

2. Je zakódován do digitálních
signálů.
3. Signály jsou poslány do
vysílací cívky.
4. Vysílací cívka vysílá
signály
přes
kůţi
do
implantátu
(přijímače–
stimulátoru),
kde
jsou
převedeny na elektronické
signály.
5. Signály jsou poslány do
svazku elektrod, který dráţdí
vlákna sluchového nervu
v hlemýţdi.
6. Signály se přenášejí
sluchovám nervem dále do
mozku, kde jsou rozpoznány
jako zvuky.
Převzato: www.cochlear.com.

Obr. 12b Jak pracuje kochleární implantát

Obrázek

12b

Jak

pracuje

kochleární

implantát znázorņuje princip fungování

stejně jako model na obrázku

12a.,

jednotlivé kroky jsou tudíţ identické, toto
dvojí zobrazení uvádím pouze pro větší
názornost a lepší představu uloţení CI
a způsobu jeho fungování.

Zdroj: www.ckid.cz
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6. VZDĚLÁVÁNÍ HLUCHOSLEPÝCH ŽÁKŮ
6. 1 Koncepce výchovně vzdělávací péče o hluchoslepé
Koncepce výchovně vzdělávací péče v oblasti hluchoslepoty v podmínkách České
republiky vychází z výzkumné činnosti týmu vědeckých pedagogických pracovníků,
zejména ze studia a analýzy zahraničních zkušeností a dosaţených výsledků v této
oblasti speciální pedagogiky. Koncepce by měla poslouţit jako spojovací most mezi
izolovaným světem hluchoslepých a světem okolním. Za cíl si klade nejen směřování
výchovy a vzdělávání k maximální moţné samostatnosti hluchoslepého jedince, ale
zároveņ vytvoření či lépe řečeno zajištění co nejvyšší moţné míry zapojení těchto osob
do běţného fungování majoritní společnosti. Podle Ludíkové (2000) by celá koncepce
edukace hluchoslepých dětí měla vést k opuštění přetrvávajícího segregačního pojetí
péče o tyto osoby s cílem zapojit je do integračního procesu.
Dle mého názoru se vzhledem k aktuálnímu nastavení pohledu a hlavně přístupu
většinové společnosti na problematiku zdravotního postiţení, kdy se však v odborných
kruzích jiţ hovoří o inkluzivních snahách, jedná i v případě snahy integrační o koncepci
značně dlouhodobou.
Základem uvedené koncepce je, jak dále uvádí Ludíková (2000), existence speciálních
institucí poskytujících výchovně vzdělávací péči hluchoslepým osobám od předškolního
věku aţ po dospělost. Tato vysoce odborná péče je realizována formou individuálních
programů vycházejících z učebních plánů a osnov příslušného stupně přípravy.
Důleţitou součást koncepce tvoří také poradenská pracoviště poskytující poradenství
v oblasti hluchoslepoty a související problematiky nejen osobám s HS, ale téţ jejich
rodinám, pečujícím osobám a dalším moţným zájemcům o tuto oblast. Na edukaci osob
s HS se podílí řada faktorů a osob, kdy je předpokladem dosaţení maximálního
moţného výsledku velice důleţitá vzájemná spolupráce rodičů/zákonných zástupců
s pedagogy vzdělávacích institucí a dalšími, zejm. poradenskými, odborníky na
problematiku hluchoslepoty.
Celý koncept výchovně vzdělávací péče vymezuje ve své práci Ludíková (2000), podle
které zahrnuje:
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Zřízení speciálních tříd pro hluchoslepé děti – pro děti nutně vyţadující odbornou
speciálně pedagogickou péči. Maximální počet ţáků v jedné třídě je čtyři. Na jednoho
aţ dva ţáky ba měl být jeden vysokoškolsky vzdělaný pedagog se specializací v oboru
surdopedie nebo tyflopedie.
Zřízení speciálně pedagogického centra pro hluchoslepé – úloha poradenského
centra tohoto typu je nezastupitelná při realizaci depistáţí, speciálně pedagogické
diagnostice a následném doporučování vhodných forem zařazení dítěte právě do
koncepce výchovy a vzdělávání hluchoslepých, stejně jako

samotná poradenská

činnost pro rodiny s HS dětmi.
Zajištění ambulantních pobytů ve speciálních třídách pro HS děti – jde o týdenní
pobyty pečujících osob s dítětem ve specializovaném zařízení, během kterého je dítě
podrobeno systematické diagnostice a odborně vedeno při výchovně vzdělávacích i
dalších aktivitách kaţdodenního ţivota. Po absolvování pobytu si dítě odnáší
vypracovaný individuálně vzdělávací plán, program, podle kterého se odvíjí další práce
v domácím prostředí do doby dalšího pobytu.
Pobyty se nemusejí odehrávat pouze v rámci speciálních tříd. Tuto formu poradenského
servisu poskytuje v rámci svých sluţeb rovněţ speciálně pedagogické centrum – viz
dále.
Spolupráce

speciálně

pedagogického

centra

pro

hluchoslepé

s ostatními

speciálními zařízeními – s takovými, která se věnují péči o hluchoslepé děti či dítě.
Hlavní spolupráce spočívá v metodickém vedení při tvorbě individuálního vzdělávacího
plánu a odborného vedení zainteresovaných pedagogických pracovníků a dalších osob
podílejících se na výchově klienta – HS dítěte.
Ambulantní péče v rodině – je Ludíkovu (2000) vysvětlena jako péče určená těm
dětem, které nemohou být zařazeny do speciální třídy pro hluchoslepé ani do jiného
speciálního zařízení.
S odkazem na činnost SPC Beroun doplņuji moţnost ambulantní péče v rodině téţ o
pravidelný servis SPC v podobě konzultačních návštěv v rodině, při nichţ můţe být
realizována prvotní diagnostika, která těţí z přirozeného, známého prostředí dítěte.
Častá je také velká vzdálenost bydliště rodiny od poradenského centra a ambulantní
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návštěva tzv. v terénu, je vhodnější variantou vzhledem k předpokládané únavě dítěte
z náročné cesty a jejímu vlivu na výsledky diagnostiky či intervence.

6.1.1 Raná péče pro děti s hluchoslepotou
Raná péče je systém sluţeb a programů směřovaných na pomoc a podporu dětí
ohroţených, se zdravotním postiţením a jejich rodinám. Jedná se o sociální sluţbu,
jejímţ posláním je podpora rodiny dítěte s postiţením a podpora správného vývoje
tohoto dítěte. Zpravidla se jedná o sluţbu terénního charakteru, kdy kaţdá rodina má
svého poradce, s nímţ spolupracuje formou jeho návštěv v domácím prostředí. Jako
sociální sluţba se činnost rané péče řídí Zákonem 108/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Raná péče si klade za cíl předcházet postiţení, eliminovat nebo zmírnit jeho
důsledky a poskytnout dítěti, rodině i společnosti předpoklady k zdárné sociální
integrafi.
Výlučně pro hluchoslepé děti se v rámci České republiky samostatná instituce rané péče
nenachází. Hluchoslepé děti raného věku však spadají do cílové skupiny středisek rané
péče (SRP) pro zrakově postiţené či středisek rané péče pro sluchově postiţené. Časově
se činnost SRP vymezuje od narození do nástupu do školy, kdy však jiţ období
předškolního vzdělávání řeší souběţně SPC. Konkrétně SRP pro děti s kombinovaným,
tedy i duálním senzorickým, postiţením je servis poskytován do věku 7 let. Jedná-li se o
dítě s výlučně zrakovým, sluchovým či jiným samostatným postiţením, je pak péče
SRP poskytována do věku 4 let. Sluţby SRP by měly být poskytovány od zjištění
postiţení či rizika do doby přijetí dítěte do vzdělávací instituce tak, aby zvyšovaly
vývojovou úroveņ dítěte v oblastech, které jsou ohroţeny biologickými, sociálními či
psychologickými faktory a jejich kombinacemi (www.ranapece.cz).
Zájemce o adresný popis poskytovatelů sluţeb rané péče odkazuji na příslušné webové
stránky31, kde jsou veškeré informace podrobně rozpracovány.

6.1.2 Systém výchovně vzdělávací péče o hluchoslepé v ČR
V této kapitole se pokusím nastínit moţnosti výchovně vzdělávací péče pro cílovou
skupinu dětí a ţáků hluchoslepých v rámci vzdělávacího systému České republiky.

31

www.ranapece.cz
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Jedním z autorů popisujících koncepci výchovně vzdělávací péče o hluchoslepé v ČR je
Langer (2004, s. 17), jehoţ bliţší specifikaci legislativního vymezení vzdělávání této
cílové skupiny přejímám v podobě tabulky č. 3 Hodinová dotace učebního plánu u
vyučovacích předmětů jednotlivých stupņů vzdělávání HS, ve které je zahrnut přípravný
ročník a následující tři tříleté stupně – niţší, střední a vyšší, do kterých je vzdělávání
v rámci uvedené koncepce zahrnuto.
Tab. č. 3 Hodinová dotace učebního plánu u vyučovacích předmětů jednotlivých stupňů
vzdělávání HS

Předmět
Český jazyk
Matematika
Pracovní vyučování
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Individuální
logopedická péče
Znakový jazyk
Základy
přírodovědných
předmětů
Základy
společenskovědních
předmětů
Počet hodin celkem

Přípravný
ročník
9
4
2
4
1

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

8
5
4
4
1

8
5
4
4
1

8
5
3
3
1

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

1

2

-

-

1

2

24

26

28

28

Zdroj: Langer (2000, s. 17)
Z důvodu dalšího přidruţeného postiţení, zejm. mentálního, bývá v praxi rovněţ
přistupováno k zařazení ţáků s hluchoslepotou do proudu speciálního školství určeného
primárně pro jinou cílovou skupinu. Důvody vedoucí k nezařazení hluchoslepého ţáka
do vzdělávací koncepce přímo určené HS mohou být různé – od problematické
dostupnosti odpovídající vzdělávací instituce po integrační snahy do školských zařízení
specializovaných na výchovu a vzdělávání dětí a ţáků s postiţením jednoho smyslu ad.
Pro srovnání učebního plánu uvádím obdobný výčet vyučovaných předmětů a vyčíslení
jejich hodinové dotace pro učební plán Základní školy speciální pro mentálně postiţené
– tab. č. 4 Hodinová dotace učebního plánu Základní školy speciální pro mentálně
postiţené.
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Tab. č. 4 Hodinová dotace učebního plánu Základní školy speciální pro mentálně
postiţené
Předmět
Čtení
Psaní
Počty
Věcné učení
Smyslová
výchova
Pracovní a
výtvarná
výchova
Tělesná
výchova
Hudební
výchova
Řečová
výchova
Počet hodin
celkem

I. stupeň
1. – 3. tř.
2
1
1
2

II. stupeň
4. – 5. tř.
2
2
3
2

III. stupeň
6. – 8. tř.
3
2
3
2

IV. stupeň
9. – 10. tř.
2
1
2
2

2

-

-

-

4

5

6

11

5

5

5

5

2

2

2

2

1

1

1

1

20

22

24

26

Zdroj: www.msmt.cz
Z údajů v tabulce č. 4 je patrné, ţe učební plán uvedené speciální školy je rozdělen do
čtyř stupņů – první tři jsou tříleté, odpovídající postupně 1. – 8. třídě a poslední, čtvrtý
stupeņ je dvouletý, tzv. pracovní, zahrnující 9. – 10 třídu.
Jiţ při prvotním srovnání obou tabulek učebních plánů je patrné, ţe plány školy pro
hluchoslepé mají významným způsobem navýšenou hodinovou dotaci pro oblast
českého jazyka a matematiky, coţ odvozuji od ztíţené moţnosti komunikace s ţáky
s duálním senzorickým postiţením. Základní škola speciální má naopak vyšší počet
vyučovacích hodin pracovní a výtvarné výchovy, kdy jsou tyto předměty sloučeny do
jednoho vyučovacího předmětu. Nejvyšší hodinové dotace na tomto typu školy
dosahuje pracovní výchova v rámci pracovního stupně, ve srovnání se školou pro
hluchoslepé zde chybí základy společenskovědních a přírodovědných předmětů,
setkáváme se zde ale s hudební výchovou. Individuální logopedická péče z učebních
plánů školy pro hluchoslepé je pro základní školu speciální nahrazena řečovou
výchovou realizovanou po celou dobu plnění školní docházky. Moţnosti alternativní
komunikace se pak odvíjejí individuálně od kompetencí daného pracoviště.
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Pro aktuálnost tématu speciálního školství pro děti a ţáky hluchoslepé vzhledem
k záměru této práce povaţuji za důleţité na tomto místě jednotlivé koncepci výchovně
vzdělávací péče, konkrétně tedy uvedený učební plán blíţe rozpracovat.

Přípravný ročník
Kaţdý typ zdravotního postiţení s sebou nese určitá specifika, která se však dále
modifikují ve vztahu k věku jedince dané cílové skupiny. Tuto skutečnost je pak nutno
zohlednit v oblasti vzdělávání směrem k připravenosti na školu – k zahájení povinné
školní docházky. Pro hluchoslepé ţáky je v návaznosti na předškolní vzdělávání zařazen
jiţ výše zmiņovaný přípravný ročník, o němţ bych ráda dále pohovořila.
O přípravném ročníku lze uvaţovat jako o jakémsi propojovacím segmentu mezi
počáteční – ranou a předškolní výchovu a jejich dalším vzděláváním. Ludíková (2000,
s. 52) uvádí, ţe přípravný ročník pro hluchoslepé tvoří jakýsi předsunutý článek přd
třístupņovým vzděláváním hluchoslepých ţáků na niţším, středním a vyšším stupni
speciální školy pro hluchoslepé.
Hlavní úkoly přípravného ročníku pak autorka (tamtéţ) spatřuje v:


osvojování a automatizaci dovedností souvisejících s hygienou a sebeobsluhou



utváření základních návyků pro práci ve škole



systematický rozvoj aktivního vnímání a koncentrace pozornosti



soustavná reedukace kontaktních smyslů pro jejich další moţné vyuţití v rámci
výchovy a vzdělávání hluchoslepých ţáků



osvojování

komunikačních

dovedností

v průběhu

celého

výchovně

vzdělávacího procesu – forma komunikace musí být volena individuálně dle
moţností ţáka


vyuţití základů zvolené komunikační techniky pro rozšíření poznání a
navazování kontaktů s okolím



rozvíjení dovedností nezbytných pro výuku čtení, psaní a počítání



zvyšování tělesné zdatnosti ţáků



prohlubování dovedností v oblasti prostorové orientace a samostatného
pohybu, v oblasti sebeobsluţných aktivit.
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Obsahy jednotlivých předmětů přípravného ročníku přibliţuje opět Ludíková (2000, s.
52), která zdůrazņuje, ţe samozřejmostí je poţadavek individuálního přístupu pedagoga
při naplņování těchto stěţejních úkolů s ohledem na odlišné potřeby, schopnosti a
moţnosti jedince určené druhem a stupněm jeho postiţení. Je jisté, ţe obsahy
jednotlivých sloţek výchovně vzdělávacích aktivit se do jisté míry překrývají. Pro
posílení mezipředmětových vztahů rovněţ leze jednotlivé sloţky spojovat. Důleţitým
faktorem je emocionální proţitek ţáka, na který by měl být pedagogem kladen patřičný
důraz. Zásadní důleţitost má utváření pevného systému návyků ţáka, co by základu pro
budoucí reakce v různých situacích běţného ţivota.
Dále je podle autorky důleţité důsledně dbát na kaţdodenní opakování a současné
praktické procvičování v běţných situacích, aby ţák získané vědomosti, dovednosti a
návyky byl schopen uplatnit v praktickém ţivotě. Absolvent přípravného ročníku by
měl být vybaven takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, ţe by měl být schopen
následně bez zásadních problémů přejít na niţší stupeņ speciální školy pro hluchoslepé
ţáky.
Ve svém příspěvku Ludíková (2000) neopomíjí ani hodinovou dotaci a bliţší specifikaci
časového rozvrţení, kdy počet vyučovacích hodin v přípravném ročníku byl stanoven
na 22 hodin týdně, při čemţ délka vyučovací jednotky je maximálně 45 minut.
V kompetenci pedagoga však je rozdělit hodinu na kratší celky podle potřeb ţáků, zejm.
v situacích, kdy jsou zjevně unaveni, z důvodu prevence jejich přetěţování. Jak jiţ bylo
shrnuto v tabulce č. 3, učební plán přípravného ročníku speciální školy pro hluchoslepé
obsahuje český jazyk, matematiku, tělesnou výchovu, pracovní vyučování, výtvarnou
výchovu a individuální logopedickou péči.

Nižší stupeň speciální školy pro hluchoslepé
Učební náplņ a konkrétní obsahy jednotlivých předmětů niţšího stupně školy pro
hluchoslepé podrobněji rozpracovává Souralová (2000). Jedná se o stupeņ jehoţ časové
rozvrţení je na tři roky, je určen ţákům s duálním senzorickým postiţením, kteří
úspěšně absolvovali přípravný ročník. Cílem výchovně vzdělávacích aktivit na niţším
stupni je vybavit ţáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, aby byly schopni
se zapojit do společnosti na úrovni odpovídající druhu a stupni jejich postiţení. Při práci
s hluchoslepým ţákem je opět nutné, aby učitel kladl důraz na jeho emocionální
proţitek a utvářel v něm pevný systém návyků, které jsou základem adekvátní reakce
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v různých ţivotních situacích. Je i nadále nutné důsledně dbát na kaţdodenní opakování
a současný praktický nácvik v běţných situacích, aby byl ţák schopen získané návyky
uplatnit téţ ve svém praktickém ţivotě.
Souralová (2000) dále vymezuje absolventa tohoto stupně tak, ţe absolvent niţšího
stupně speciální školy pro hluchoslepé je vybaven vědomostmi, dovednostmi a návyky,
které jsou předpokladem pro postup do středního stupně vzdělávání. Má vytvořeny
základy komunikačního systému, můţe tak přijímat informace a navazovat kontakty
s okolím. Je schopen na základě pokynů vykonávat jednoduché činnosti, při nichţ
potřebuje jen dočasný dohled. Písemné práce vyhotovuje v černotisku či Braillově
písmu, coţ se odvíjí podle typu a hloubky postiţení zrakového analyzátoru.

Střední stupeň speciální školy pro hluchoslepé
V návaznosti na niţší stupeņ dále Souralová (2000) popisuje v rámci obsahů předmětů
středního stupně školy pro hluchoslepé tento, rovněţ tříletý, stupeņ jako ten, který je
určen právě absolventům niţšího stupně, při čemţ cílem je vybavit ţáky takovými
dovednostmi, vědomostmi a návyky, aby byly schopni zapojit se do majoritní
společnosti v maximální moţné míře plynoucí z hloubky jejich postiţení.
Při všech předmětech a v rámci výkladu veškeré učební látky vychází pedagog v zásadě
z místních podmínek a vlastních zkušeností konkrétních ţáků. Pro co nejefektivnější
zapamatování a schopnost vybavení nových poznatků dělí pedagog probíranou látku na
malé celky a důsledně provádí kaţdodenní opakování a praktické procvičování
v běţných podmínkách. Na středním stupni by měl od ţáků pedagog vyţadovat jistou
míru samostatnosti při plnění známých zadaných úkolů.
Absolventa středního stupně školy pro hluchospelé definuje Souralová (2000, s. 75)
jako ţáka, který je vybaven takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, jeţ mu
umoţņují s ohledem na míru jeho postiţení zapojit se do společenského ţivota. Má
vytvořen vztah k sobě, stejně jako ke svému nejbliţšímu i širšímu okolí. Měl by být
zcela samostatný v oblasti hygieny a sebeobsluţných činností denní potřeby. S mírnou
dopomocí má tento ţák zvládat základní domácí práce a orientuje se v aktivitách
realizovaných v širším okolí. V oblasti prostorové orientace je zcela samostatný ve
známém prostoru, v cizím prostředí stále ještě vyuţívá průvodce. Rovněţ ovládá
základní techniky chůze s bílou holí. Má vytvořen komunikační systém, který mu
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umoţņuje přijímat informace z okolí a současně jeho prostřednictvím sdělovat své
potřeby.

Vyšší stupeň speciální školy pro hluchoslepé
Tento, opět tříletý, stupeņ tvoří poslední etapu povinné školní docházky hluchoslepých
ţáků. Jak přibliţuje Ludíková (2000, s. 10) slouţí tento stupeņ ke vzdělávání ţáků
s duálním senzorickým postiţením, kteří úspěšně absolvovali střední stupeņ speciální
školy pro hluchoslepé. Učivo zde kontinuálně navazuje na poznatky a praktické
dovednosti osvojené v předchozích letech.
Cílem výchovně vzdělávací práce s hluchoslepými ţáky na tomto stupni je cílené
příprava ţáka k co nejvyššímu moţnému stupni samostatnosti při zapojování do
kaţdodenního ţivota v rámci limitace druhem a stupněm postiţení.
Ludíková (2000, s. 9) k tématu dále uvádí, ţe na tomto stupni se projevují rozdíly mezi
jednotlivými ţáky. Učivo je třeba upravit vzhledem k této skutečnosti tak, aby ţák
dosáhl přes rozličná individuální omezení co moţná nejvyšší úrovně. Výrazně
individuální pojetí je zejména v základech společenskovědních a přírodovědních
předmětů.
Z výchovných předmětů musejí ţáci podle Ludíkové (2000, s. 39) na této úrovni
zvládnout především úkoly spojené se sebeobsluţnými úkony a domácími pracemi.
Velký důraz se klade na výchovu k soběstačnosti a tím i socializaci. Realizace
stanovených úkolů v praxi je však velice náročná. Ve třídách je, jak jiţ bylo řečeno,
moţno pozorovat značné rozdíly u jednotlivých ţáků. Vyučující pak musí obsah
vyučování v maximální moţné míře přizpůsobit, coţ vyţaduje vysokou odbornost a
odpovědnost jiţ při samotné přípravě vyučovací hodiny, volbě vhodných metod a
organizačních forem práce.
Jak je patrné z předloţeného vymezení uceleného učebního plánu speciální školy pro
hluchoslepé, jsou její nároky poměrně vysoké s ohledem na moţnost přidruţeného
dalšího, např. mentálního postiţení. Speciální školství naší země přináší nejen pro ţáky,
kteří z důvodů hlubšího deficitu v oblasti rozumových schopností v kombinaci
s duálním senzorickým postiţením nemohou být do speciální školy pro hluchoslepé
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zařazení, také moţnost vzdělávání formou Rehabilitačního vzdělávacího programu
pomocné školy. Jeho specifika předkládám následně.

Rehabilitační vzdělávací program
Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy je určen dle Švarcové (2006) ţákům
s těţkým mentálním postiţením a ţákům s kombinovanými vadami. Ţáci se sem
zařazují buď po ukončení tří let přípravného stupně základní školy speciální, nebo zde
přímo zahajují povinnou školní docházku, v případě ţáků, u kterých je zřejmé
nezvládání učiva a nároků základní školy speciální. Při zlepšení stavu ţáka a příp.
akceleraci jeho schopností je převedení do základní školy speciální moţné.
Švarcová (2006) dále zdůrazņuje, ţe vzdělávání této cílové skupiny ţáků je velice
náročné, ţáci potřebují pro svůj osobnostní rozvoj odlišné metody práce, jiný obsah
vzdělávání, ale zejména pak speciálně upravené podmínky reflektující jejich specifické
potřeby plynoucí ze závaţnosti vlastního postiţení. Do této cílové skupiny často spadají
právě i ţáci s duálním senzorickým postiţením v kombinaci s dalším znevýhodněním.
Zařazení ţáka do Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy patří do
vzdělávacích aktivit povinné školní docházky. Školní docházka je v tomto případě
desetiletá a vnitřní členění tříd by se nemělo řídit kalendářním věkem ţáka, ale spíše
jeho aktuální vývojové úrovně, tedy úrovně jeho individuálních schopností a potřeb.
Třídy jsou vnitřně členěny na dva stupně, oba tyto stupně jsou pětileté.
K problematice určení těchto tříd Švarcová (2006, s. 87) uvádí, ţe rehabilitační třídy
základní školy speciální by měly umoţnit ţákům s těţkým mentálním postiţením,
případně ţákům s více vadami, uplatnit jejich ústavou garantované právo na vzdělávání
a realizovat jejich rozvoj tělesný a duševní. Dále zde autorka připomíná, ţe úkolem
těchto tříd je působit na chování ţáků tak, aby souţití s nimi nebylo náročné pro okolí,
působit na jejich hybnost, pro dosaţení maximální moţné míry mobility a naučit je
základům

sebeobsluhy. Důleţité je taktéţ rozvíjet komunikační

dovednosti,

prostřednictvím kterých budou mít tito ţáci moţnost navázat kontakt s okolním světem.
Pro bliţší představu doplņuji o učební plán s hodinovou dotací jednotlivých předmětů
v tabulce č. 5 Hodinová dotace učebního plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu,
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na které jsou při porovnání s tabulkami č. 3 a 4 na první pohled patrné zásadní rozdíly
v obsahu a časové dotaci těchto jednotlivých učebních plánů.
Tab. č. 5 Hodinová dotace učebního plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu
Předmět
Rozumová výchova
Pracovní a výtvarná
výchova
Hudební a pohybová
výchova
Rehabilitační a pohybová
výchova
Disponibilní dotace
Smyslová výchova

Hodinová dotace/týden
5
3

Hodinová dotace/rok
165
99

3

99

5

165

1
4

33
165

Zdroj: Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j. 15 988/2003 - 24

6.2 Školská zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků
s hluchoslepotou
V rámci České republiky existují aktuálně dvě specializovaná školská zařízení, která se
programově věnují výchově a vzdělávání dětí a ţáků s hluchoslepotou. Jak bylo však
zmiņováno při samotném vymezování konceptu výchovy a vzdělávání hluchoslepých,
můţe být, a v praxi skutečně je, tato péče realizována téţ v rámci dalších školských
institucích zaměřených na oblast surdopedie, tyflopedie a případně také na problematiku
kombinovaného postiţení.
Vzhledem k nízkému počtu specializovaných školských pracovišť si v následujících
kapitolách dovoluji obě stručně přiblíţit.

6.2.1 Dětský domov a Mateřská škola speciální Beroun
Mateřská škola speciální, Beroun, Mládeţe 1102 poskytuje výchovnou a vzdělávací
péči dětem s vadou sluchu, s vadou sluchu a zraku (hluchoslepota) a s vadou sluchu v
kombinaci

s

dalším

postiţením,

kdy

je

zásadně

narušen

komunikační

proces a s ním i vývoj dítěte.
V mateřské škole mohou být umístěny děti z dětského domova či i z rodinného
prostředí se specifickým handicapem na polodenní či denní pobyt dle kapacity zařízení.
Kapacita zařízení je 25 míst.
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Byla zřízena KÚ Středočeského kraje, je příspěvkovou organizací. MŠ speciální je
internátního typu s celoročním provozem.

Děti jsou přijímány zpravidla ze zařízení, která zastupují péči v rodině v raném a
předškolním věku a také z rodin - dětí z rodin je podstatně méně.
Většina dětí má nařízenou ústavní výchovu, proto bylo třeba zajistit péči také v průběhu
víkendů, svátků a školních prázdnin.
Z tohoto důvodu byl při MŠ místo původního internátu zřízen dětský domov. Péči o
děti zde zajišťuje proškolený personál ve spolupráci se speciálními pedagogy a dalšími
odborníky z řad lékaři a dalších specialistů.
Předškolní vzdělávání se řídí individuálními vzdělávacími plány, na které, v případě
obyvatel dětského domova, navazují plány osobnostního rozvoje.
Obr. č. 13 Budova dětského domova a Mateřské školy speciální Beroun

Zdroj: www.hluchoslepota-deti.cz

Součástí tohoto zařízení je také Speciálně pedagogické centrum při Dětském domově a
Mateřské škole speciální Beroun (dále jen SPC), které je zaměřeno na poskytování
poradenské péče klientům se sluchovou vadou a sluchovou vadou v kombinaci s dalším
postiţením, zejména s vadami zraku, tedy hluchoslepotou.
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Tým SPC má na starost komplexní diagnostiku klientů, metodicky se podílí na
uvedených plánech jednotlivých dětí a ţáků a personálně zajišťuje část speciálně
pedagogických terapií – logopedie, zraková stimulace.

6.2.2 Speciální mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené
v Olomouci
Do sítě škol Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky je rovněţ
zařazena Speciální mateřská škola a Základní škola pro sluchově postiţené v Olomouci.
Podle Stěrbové (2005) jsou cílovou skupinou děti a ţáci se sluchovým postiţením bez
ohledu na rozsah sluchové ztráty, děti s vadami řeči a rovněţ děti hluchoslepé. Součástí
instituce je mateřská škola, základní škola, internát a speciálně pedagogické centrum.
Tato vzdělávací instituce je v České republice jedinečná právě zřízením a fungováním
třídy pro hluchoslepé, která vznikla ve školním roce 1992/1993 jako výsledek iniciativy
pracovníku Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Do roku 1996 tato
třída pracovala jako experimentální, následně se však stala pevnou součástí
vzdělávacího systému České republiky a jako jediná zde nabízí základní vzdělání pro
ţáky s hluchoslepotou.
Aktuálně třídu navštěvují čtyři ţáci, se kterými pracují dva speciální pedagogové.
Celkem třídou prošlo šest ţáků. Pro zájemce o bliţší informace o vzniku a aktuálním
fungování třídy odkazuji na bliţší zdroje 32.
Ludíková (2000) k tomuto tématu uvádí, ţe ţáci jsou zde vzděláváni podle učebních
plánů a programů odpovídajících vzdělávacímu stupni, v němţ jsou zařazeni, přičemţ
jsou vedeni podle individuálních vzdělávacích plánů sestavovaných speciálně pro
jednotlivce. V těchto plánech se zaznamenává cíl ţáka, kterého by měl za dané období
dosáhnout. K optimálnímu stanovení výchovně vzdělávacích cílů je e velké míře
nápomocna kvalitní diagnostika, na které se podílí celý tým odborníků včetně místního
SPC.

32

www.sluch-ol.cz
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6.3 Organizace pomáhající hluchoslepým osobám
V kontextu uvedených poznatků z oblasti moţnosti výchovy a vzdělávání osob
s hluchoslepotou je v logické návaznosti na tomto místě uvést další následné doplņující
sluţby pro absolventy povinné školní docházky, tedy mládeţ a dospělé.
V Současné době se však v České republice nesetkáváme s ţádným specializovaným
zařízením pro tuto cílovou skupinu, které by bylo schopno poskytnout komplexní
systém sluţeb včetně moţnosti bydlení a celoroční péče. Tuto mezeru pouze částečně
plní několik dobrovolných sdruţení. Ludíková (2001, s. 62) se k této problematice
vyjadřuje, kdyţ uvádí, ţe koncepce výchovy a vzdělávání hluchoslepých musí být nutně
doplņována dalšími sluţbami, jeţ jsou zajišťovány jinými organizacemi i částečně
odlišnými formami práce, neţ je tomu v rámci školské přípravy.
V naší zemi je několik neziskových organizací, které nabízejí sluţby hluchoslepým
osobám v různé šíři a skladbě. Některá sdruţení se specializují na rodiny
s hluchoslepými dětmi a jiná se zaměřují spíše na dospělé uţivatele – osoby s
hluchoslepotou. Jednotlivá sdruţení pořádají pro hluchoslepé spoluobčany různé akce a
iniciují rozličné aktivity pro klienty a jejich blízké. Společným cílem je pomoc a
podpora osob s hluchoslepotou.
Výčet organizací s odkazy na jejich kontaktní údaje uvádím v příloze č. 2.

97

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

II. Empirická část
7. PROBLÉM PRŮZKUMNÉHO ŠETŘENÍ A JEHO CÍLE
7.1 Formulace problému průzkumného šetření
V návaznosti na teoretická východiska, ke kterým jsem dospěla na základě analýzy
dostupné odborné literatury, v první části rigorózní práce, chci prostřednictvím
empiricky získaných a matematicky zpracovaných dat zprostředkovat náhled na
aktuální situaci v oblasti funkčnosti komunikačních systémů u dětí a ţáků s vrozenou
hluchoslepotou v období školního věku. Toto šetření je realizováno v návaznosti na
průzkum podpory a stimulace komunikačních dovedností u dětí s kongenitální
hluchoslepotou v předškolním věku uskutečněné v rozmezí let 2007 – 2008 v rámci mé
diplomové práce, kdy se domnívám, ţe právě doposud chybějící longitudinální studie
zaměřená na tuto problematiku, o jejíţ zahájení se ve svých pracích pokouším, by
mohla být přínosem pro řady odborníků a pečujících osob, jejichţ sílovou skupinu tvoří
právě osoby s hluchoslepotou.

7. 2 Cíle průzkumného šetření
Hlavním cílem průzkumného šetření je na vybraném vzorku zachytit způsob vyuţívání
osvojených komunikačních systémů a technik, a schopnost jejich aplikace v běţných
ţivotních situacích. Důraz kladu vysledování ovlivņujících faktorů a okolností, které
mohou být pro funkčnost komunikace určující, a odhalení moţných souvztaţností.
Dílčím cílem je zjistit míru podpory rodiny a nejbliţšího prostředí směrem k osobě s HS
s ohledem na respektování zvláštností komunikačních dovedností jednotlivců a
participaci odborníků z řad logopedie. Zde plánuji ověřit efektivitu záznamového archu
komunikačních dovedností navrhovaného v mé diplomové práci jako součást
dokumentace SPC.
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8. METODIKA A REALIZACE PRŮZKUMNÉHO ŠETŘENÍ
8. 1 Použité metody
Vzhledem k obsahovému zaměření a povaze samotného průzkumného šetření jsem při
zpracování rigorózní práce zvolila následující metody:


pozorování – zúčastněné, nezúčastněné;



videozáznam – jako podpůrný technický prostředek k metodě pozorování;



analýza dokumentů - vyuţita jak při zpracování teoretických kapitol této práce,
tak v části empirické, kde byla vedle pozorování druhým nejdůleţitějším
nástrojem průzkumu;



strukturovaný rozhovor – pro doplnění údajů z dokumentace;



kvalitativní a kvantitativní analýza získaných údajů.

8. 2 Harmonogram zpracování rigorózní práce
Průběh zpracování rigorózní práce je moţné členit na fáze:

-

přípravnou, která zahrnuje konkretizaci sledovaného problému, sběr a studium
literatury, volbu hodnocených oblastí;

-

realizační, jejíţ náplní je sběr a studium dat - shromáţdění dokumentace,
uskutečnění rozhovorů a pozorování;

-

závěrečná, vyhodnocovací, která se zaměřuje na analýzu pozorování a
videozáznamů, rozhovorů a dokumentace směřující k vyvození patřičných
závěrů.

Časové vymezení jednotlivých fází přibliţuje tabulka č.6 Časové vymezení fází tvorby
rigorózní práce.
Tab. č. 6 Časové vymezení fází tvorby diplomové práce
Přípravná fáze tvorby DP
11/2009 – 12/2009
Realizační fáze průzkumného šetření
12/2009 – 03/2010
Závěrečná fáze průzkumného šetření a tvorby DP 03/2010 – 05/2010
Zdroj: vlastní
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V průběhu přípravné fáze zahájené samotnou volbou tématu rigorózní práce a jejím
faktickým zadáním jsem se podrobně věnovala úvahám nad celkovým koncepčním
pojetím, bliţším definováním cílové skupiny a časovým rozvrţením jednotlivých úkolů.
Určitý čas jsem také věnovala přípravě na vlastní realizační fázi a orientaci
v problematice jako takové.
Realizační fázi jsem pak následně zahájila kontaktováním zařízení a zákonných
zástupců, o kterých jsem předpokládala, ţe budou pro účel této rigorózní práce
vhodnými kandidáty. V návaznosti na teoretická východiska, jeţ jsou zdůrazněna
v první části rigorózní práce, jsem si pro účel deskripce současného stavu funkčnosti
komunikačních systémů na vybraném vzorku připravila dílčí oblasti průzkumného
šetření, o nichţ se domnívám, ţe mají ve vztahu ke sledovaným jevům vypovídající
hodnotu. Poslední etapou této fáze byl samotný sběr dat v terénu – shromaţďování
dokumentace, realizace pozorování a rozhovorů.
Následující závěrečná fáze znamenala třídění a analýzu dat získaných ve
fázi předchozí. Tato data bylo třeba sumarizovat, výsledky matematicky a pro názornost
také graficky vyjádřit. Vzhledem k povaze průzkumného šetření bylo nutné kvalitativní
zhodnocení zjištěných údajů a vyvození odpovídajících závěrů.
Pro přehlednost a zjednodušení předkládám podrobně rozpracovaný harmonogram
tvorby rigorózní práce níţe ve formě tabulky č. 7 Časový harmonogram tvorby
rigorózní práce.
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Tab. č. 7 Časový harmonogram tvorby rigorózní práce

AKTIVITA

OBDOBÍ
XI/2009

XII/2009

I/2010

II/2010

III/2010

IV/2010

V/2010

X/2010

Úvaha o
koncepci RP,
volba metod
Sběr literatury
Studium
literatury
potřebné pro
realizaci
průzkumu
Příprava oblastí
průzkumu;
kontaktování
zařízení a
zákonných
zástupců
Studium
literatury
potřebné
k tvorbě
teoretické části
rigorózní práce
Tvorba
teoretické části
rigorózní práce
Sběr
dokumentace,
realizace
pozorování,
videonahrávek,
rozhovorů
Analýza
dokumentace,
videonahrávek,
pozorování,
rozhovorů
Sumarizace
údajů; vyvození
závěrů
Kompletace
rigorózní práce
Odevzdání
rigorózní práce

Zdroj: vlastní
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8. 3 Volba průzkumného vzorku
Volba průzkumného vzorku se odvíjela od základního poţadavku kongenitální
hluchoslepoty respondenta a sledované věkové kategorie. Vzhledem ke spolupráci
se Speciálně pedagogickým centrem (dále jen SPC) při Dětském domově a Mateřské
škole speciální Beroun, které mj. péči o děti s hluchoslepotou společně s Mateřskou a
Základní školou pro sluchově postiţené Olomouc zajišťuje, jsem měla přístup
k dokumentaci i kontaktům na zákonné zástupce. V první fázi jsem oslovila celkem 10
zákonných zástupců, o jejichţ dětech jsem se na základě společného výběru a
doporučení pracovníků SPC domnívala, ţe budou splņovat kritéria potřebná pro
realizaci průzkumného šetření. Do samotného průzkumného šetření pak zahrnuji ty
respondenty, jejichţ zákonní zástupci poskytli souhlas k vyuţití údajů pro účely
kazuistik, diplomových prací, (formulář Ţádost o vyšetření či Ţádost o zařazení do
péče viz Příloha č. 3 a č. 4) a byli zároveņ ochotni přistoupit k další spolupráci. Takto
jsem se dopracovala ke konečnému počtu respondentů, kdy průzkumný vzorek čítal
celkově 6 probandů. Věkovou skupinu školního věku volím záměrně bez další
diferenciace na mladší a starší školní věk, neboť mne zajímá zejména zvládnutí
komunikačních kompetencí vzhledem k běţným denním aktivitám v interakci s jinou
neţ primární sociální skupinou, nikoliv komunikace v rámci školní výuky. Také
moţnost zajištění adekvátního počtu osob průzkumného vzorku by byla nastavením
tohoto kritéria ještě více znesnadněna.
Jak bylo jiţ předesláno, výběr respondentů se řídil předem danými podmínkami. U
respondenta musí být:


diagnostikovaná kongenitální hluchoslepota;



dosaţena věková kategorie školní věk;



úroveņ rozumových funkcí zajišťující moţnost vzdělávání ţáka podle
vzdělávacích programů základní školy praktické, speciální či speciální školy
pro HS;



funkční spolupráce se zákonnými zástupci.

8. 4 Charakteristika testovaného souboru
Testovaný soubor zahrnoval 6 respondentů, z toho byly 3 dívky a 3 chlapci, v době
šetření ve věkovém rozmezí 13,1 – 9,3 roku, kdy nejmladší dívce bylo 9,3 a nejstarší
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dívce 11,1, nejmladšímu chlapci pak bylo 12,0 roky a nejstaršímu chlapci 13,1.
Výchovná péče je ve 3 případech realizována v rodinném prostředí (2 chlapci a 1
dívka), ve 3 případech formou výchovy v kolektivním zařízení (1 chlapec, 2 dívky).
Bydliště respondentů je rozloţeno v rámci celé České republiky - z celkového počtu
respondentů měli trvalé bydliště v kraji Středočeském 2, v kraji Olomouckém,
Pardubickém, Plzeňském a Jihočeském vţdy 1 respondent.
Vzhledem k tomu, ţe rozloţení respondentů je v rámci celé ČR a vzdálenost
poradenského pracoviště v některých případech činí více jak 100 km, zajímalo mne,
jakým způsobem funguje koordinace tohoto pracoviště s odborníky v místě bydliště.
Zaměřila jsem se na několik oblastí, o kterých jsem předpokládala, ţe budou mít
vypovídající hodnotu právě pro sledované jevy, tedy pro oblast funkčního vyuţití
komunikačních systémů a jejich jednotlivých technik a pro oblast podpory ze strany
odborníků, zákonných zástupců.
Oblasti dělím na:


Sociodemografické údaje – věk, pohlaví, bydliště…



Dominantní smysl – (sluch či zrak)



Další přidruţené postiţení



Časové údaje – kdy podezření, zjištěna vada, kdy kontakt s odborníky –
jakými…



Intenzita kontaktu s odborníky – SPC/v místě bydliště



Kompenzační pomůcky, pokud CI od kdy – vývoj…



Předškolní zařízení



Zahájení povinné školní docházky



Typ vzdělávací instituce

8.5 Sběr a analýza dat
Následující tabulka (Tab. č. 8 Základní údaje o respondentech) předkládá

hlavní

informace o respondentech potřebné k naplnění záměrů průzkumného šetření.
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Respondenti jsou řazeni sestupně podle věku a v 5 poloţkách u kaţdého jednotlivce
sleduji:


Datum narození;



pohlaví;



způsob výchovné péče (výchova v rodině či institucionální);



stupeņ postiţení, příp. další přidruţené postiţení;



bydliště – ve smyslu kraje, coby vyššího územně správního celku.

Základní údaje jsou dále s důrazem na oblast komunikačních dovedností u kaţdého
respondenta rozpracovány do samostatné tabulky, která v časovém úseku od počátku
budování komunikačního systému do doby realizace tohoto průzkumného šetření
mapuje vývoj komunikačních dovedností a zahrnuje důleţité momenty získané
analýzou dokumentace. Zaměřuji se na 6 oblastí klíčových pro záměry průzkumného
šetření – jsou to:


Zahájení intervence v oblasti podpory při budování komunikačních dovedností
(a instituce, tuto intervenci provádějící);



Termíny setkání s odborníky z instituce zajišťující intervenci – četnost těchto
setkání;



Rozsah aktivní/pasivní slovní (pojmové) zásoby (vyuţití záznamového archu)



Uţívané kompenzační pomůcky;



Odborná péče v místě bydliště;



Aktuálně pouţívaný komunikační systém



Další důleţité skutečnosti



Uţití komunikačních prostředků ve sledované situaci v rámci průzkumného
šetření.

Poloţku Další důleţité skutečnosti jsem do tabulky začlenila pro záznam důleţitých,
mimořádných událostí či změn, jeţ mohly mít vliv na schopnost uţití komunikačních
dovedností.
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Údaje v tabulce následně podrobněji rozebírám a doplņuji v příslušném komentáři – jde
především o informace získané prostřednictvím pozorování – analýzy videonahrávek a
rozhovorů.
Bod Uţití komunikačních prostředků ve sledované situaci v rámci průzkumného šetření
je v tabulce zpracován k datu examinace a tabulka je opět doplněna o komentář,
v hlavní tabulce respondenta je pouze poznámka, zda dokázal či nedokázal funkčně
vyuţít formální komunikační dovednosti ve sledované předem připravené problémové
situaci, příp. jaký jiný prostředek komunikace byl v dané situaci pouţit.

Popis problémové situace
Při volbě vhodné problémové situace pro realizaci průzkumného šetření jsem vycházela
z několika základních poţadavků:


Známé prostředí



Kaţdodenní činnost vykonávaná samostatně respondentem



Za běţného provozu



Předem domluvená pasivní účast pečujících osob

Po řadě úvah a dvou neúspěšných pokusech o přípravu problémové situace s pilotní
(menší) skupinou probandů v prostředí šatny a následně jídelny vzdělávací instituce,
jsem zvolila místo školní jídelny s modifikací původního záměru, kdy na ţidlích
probandů v prvotním záměru chyběl pouze jejich osobní identifikační prvek, při čemţ
reakce u sledovaného pilotního vzorku byly v podstatě totoţné – po té, co osobní
symbol/značku nenašli, sedli si na ţidli bez značky, svůj symbol hledala pouze 1
respondentka.
Po těchto zkušenostech jsem tedy připravila situaci následovně:
Místo: školní jídelna
Čas: poledne – doba oběda
Problémová situace: chybějící ţidle u stolu (na místě, kde proband zpravidla sedává),
ostatní místa obsazena spoluţáky. Volné místo jen u vedlejšího stolu.
Přijatá opatření: domluva s pedagogem, resp. pedagogy, provádějícími dozor v jídelně
na tom, ţe nebudou do situace zasahovat, pokud je o to proband přímo nepoţádá, nebo
nenastane-li nebezpečí úrazu.

105

M

M

Ž

Ž

Ž

12. 11. 1997

07. 05. 1998

02. 03. 1999

13. 12. 1999

25. 01. 2000

2

3

4

5

6

rodina

zařízení

rodina

rodina

zařízení

rodina

Výchovná péče

X (MP primárního i sekundárního
charakteru)

X
Sekundární MP)

Z – retinopatie nedonošených V. a IV. stupně., světlocit
zachován
S – praktická hluchota bil.

Z – Usher sy – progrese, výrazně zúžené zorné pole
S – těžká nedoslýchavost bil.

X
(Sekundární MP)

Z – retinopatie nedonošených IV. stupně. bil., světlocit
zachován
S – praktická hluchota bil.

X (MP primárního i sekundárního
charakteru)

X (TP)

Z – retinopatie nedonošených – oboustranná slepota
S – L: těžká nedoslýchavost, P: zbytky sluchu

Z – rubeolová retinopatie, katarakta bil.
S . L: tžká nedoslýchavost, P: praktická hluchota

X (TP)

další přidružené

Z – retinopatie nedonošených
S – těžká nedoslýchavost bil.

stupep

Zdravotní znevýhodnění

M – mužské; Ž – ženské; Z – zrak, S – sluch; P – pravá strana; L – levá strana; X – další postižení; MR – mentální retardace; TP – tělesné postižení

M

30. 03. 1997

Pohlaví

1

Respondent č. Datum narození

Tab. č. 8 Základní informace o respondentech

Plzepský

Pardubický

Středočeský

Olomoucký

Jihočeský

Středočeský

Bydliště –
kraj
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Pohlaví:
M

Další důležité skutečnosti

Užití komunikačních
prostředků
ve sledované situaci

Rozsah aktivní slovní zásoby
1000

++

+

1500

++

LOGO
MŠ

+

++

SPC
HS

5

1800

+
+
slova

+

+

++

SPC
HS

6

2100

+
Slovní
Spoj.

+

+

++

SPC
HS

7

2500

+
Kr.
věty

LOGO
ZŠ

+

++

SPC
HS

8

5000

+
věty

+

+

++

SPC
HS

9

Časové rozvržení – podle let

5500

+
souvě
tí

+

+

++

SPC
HS

10

6200

+

+

+

++

SPC
HS

11

6500

+

++

+

++

SPC
HS

12

Mš sp.

Sp.
škola
Přípr.
roč.

Sp.
škola

Sp.
škola

Sp.
škola

Sp.
škola

Chlapec zvládá zátěžovou situaci bez větší ztráty jistoty, užívá formálních způsob komunikace směrem
k vrstevníkům i vychovateli.

800

++

RP
MŘ

11/98

11/97
+

SPC
HS

SPC
HS

+

4

3

Používaný komunikační systém
TK

SPC
HS

2

LOGO

SL

SRP

1

Odborná péče v místě bydliště

Kompenzační pomůcky

Termíny setkání

Zahájení intervence v oblasti stimulace
komunikačních systémů (kde)

Respondent č. 1

Věk:
13, 1

+

Tab. č. 9 Sledované údaje u respondenta č. 1

Sp.
škola

6500

+

+

++

SPC
HS

13
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Komentář k tabulce č. 9 (respondent č. 1)
Chlapec se dostal do péče SPC pro HS na doporučení Střediska rané péče. Do SPC
přichází jiţ se sluchadly, se kterými se učí pracovat. Rodiče s touto kompenzační
pomůckou zaznamenávají velký přínos a prudký rozvoj – chlapec výrazně zvýšil svůj
zájem o podněty z okolního prostředí, otáčí se za zvukem, brouká a začíná ţvatlat.
SPC proto doporučuje cílené působení na rozvoj mluvené řeči – vhodnost intenzivní
logopedické péče (nejprve pro odstranění problémů s polykáním) a zařazení
referenčních předmětů do denních činností pro konkrétnější představu o struktuře dne.
Následující návštěva se uskutečnila v domácím prostředí rodiny, rodina si vyţádala
konzultaci k problematice vyuţívání zástupných předmětů, jejich volbu, vhodný počet a
vyuţití. Zároveņ matka informuje o zahájení logopedické péče v místě bydliště –
předává kontakt na logopedku, táţe se na moţnost telefonické konzultace logopedky
v SPC, coţ SPC vítá. Problémy s polykáním se jiţ zmírnily. V oblasti řečové produkce
pokračuje broukání, chlapec má rád melodické hluboké tóny. Matka si se synem často
zpívá, nechává jej (na základě rady logopedky), aby jí ohmatával mluvidla a snaţí se
jeho ruku přikládat na mluvidla, kdyţ sám produkuje zvuky.
Referenční předměty jsou vyuţívány podle rady pro strukturu činnosti, jako doplněk
mluvené řeči.
Třetí návštěva – iniciativa logopedky, která projevila zájem o konzultaci. Návštěva
přímo v ambulanci. Konzultace vhodného přístupu ke klientu s duálním senzorickým
postiţením.
Čtvrtá návštěva – konzultace k moţnosti kochleární implantace. Chlapec byl vybrán
jako vhodný kandidát pro kochleární implantaci, rodiče projevili zájem o setkání
s rodinou dítěte, které tento zákrok absolvovalo. Kontakt zprostředkován. Rodina
respondenta vkládá do CI velké naděje.
Rodina telefonicky kontaktuje SPC – sděluje, ţe kochleární implantace u jejich syna
není podle posledních vyšetření z důvodu nevhodného anatomického uspořádání
sluchového ústrojí indikována. Proţívají velké zklamání. Zároveņ však nerezignují na
dosavadní přístupy a pokračují v nastavené péči.
Ve věku tří let tvoří slovní zásoba respondenta přibliţně 800 slov, řeč je stále mírně
setřelá, pokračují v intenzivní logopedické péči.

108

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

Další návštěvy SPC byly za účelem řešení vhodného typu předškolního zařízení.
Vzhledem k vysoké nemocnosti nastupuje respondent do mateřské školy speciální pro
děti s více vadami aţ ve věku 4 roky 6 měsíců.
V mateřské škole má k dispozici asistentku, pro strukturu dne vyuţívá komunikační
kalendář, jinak se dorozumívá prostřednictvím mluvené řeči. V mateřské škole úspěšně
adaptována.
Na konci sledovaného období tvoří jeho slovní zásobu kolem 2500 slov. V rámci MŠ
dochází také na logopedii a nějaký čas navštěvuje obě logopedky současně.
V posledním roce docházky do MŠ navštěvuje jiţ jen logopedku při škole. Chlapcova
řeč je srozumitelná, rodina však dále hodlá na výslovnosti pracovat.
Poslední konzultace SPC ve sledovaném období směřovala k volbě vhodné školy pro
plnění povinné školní docházky. Mluvená řeč je vyuţívána jako plnohodnotný
komunikační systém, referenční předměty zachovány pro lepší moţnost orientace
v časové ose, slouţí jako osobní pomůcka respondenta, nikoliv jako bezprostřední
komunikační systém.
Při nástupu do přípravného ročníku základní školy speciální nejsou pozorovány ţádné
obtíţe v oblasti komunikace ani adaptace. Chlapec stále vyuţívá ke komunikaci
mluvenou řeč s hmatovou oporou prostřednictvím referenčních předmětů, kdy se u
některých přechází na jejich reliéfní podobu. Ve škole plánují nácvik Braillova písma –
kukátkový šetibod ad. Trénuje orientaci na řádce, pracuje s kolíčkovou kreslenkou.
Slovní zásoba se plynule rozšiřuje, ve škole navázali na dosavadní logopedickou péči,
paní logopedka konzultuje s SPC a pravidelně s matkou chlapce.
V aktuálním sledovaném období se i dle vyjádření vyučujících chlapec zřejmě dostává
ke svému tzv. stropu, kdy dosahuje maximálního vyuţití moţností – lze usoudit i podle
tempa utváření slovní zásoby, které nyní spíše stagnuje.
Další perspektiva výchovně vzdělávacích aktivit bude s největší pravděpodobností
směřována k zachování dosavadních znalostí, dovedností a návyků. Rodina postupně
začíná uvaţovat o samostatné budoucnosti chlapce a mapuje si síť dostupných zařízení
sociální péče v rámci regionu.
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Pohlaví:M

ve sledované situaci
Další důležité skutečnosti

prostředků

Užití komunikačních

Rozsah aktivní slovní zásoby

Používaný komunikační systém

Odborná péče v místě bydliště

Kompenzační pomůcky

Termíny setkání

komunikačních systémů (kde)

Zahájení intervence v oblasti stimulace

Respondent č. 2

Věk: 13, 1
3

RP
MŘ

5

6

7

8

9

10

11

12

++

1000

800

+

LOGO
++

+

11/98

1500

++

LOGO
MŠ

+

++

1800

+
+
slova

+

+

++

2100

+
Slovní
Spoj.

+

+

++

2500

+
Kr.
věty

5000

+
věty

+

+

++

5500

6200

+
+
souvětí

+

LOGO ZŠ +

++

+

++

+

+

++

6500

+

++

+

++

SPC HS SPC HS SPC HS SPC HS SPC HS SPC HS SPC HS SPC HS SPC HS

4

+

11/97

SPC HS SPC
HS

2

Časové rozvržení – podle let

Mš sp.

Sp. škola Sp. škola Sp. škola Sp. škola Sp. škola
Přípr.
roč.

Problémovou situaci zvládá, užívá všech stimulovaných komunikačních dovedností – formální systém a
techniku.

1

+

Tab. č. 10 Sledované údaje u respondenta č. 2
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Komentář k tabulce č. 10 (respondent č. 2)
Chlapec s nařízenou ústavní výchovou, z rodiny odebrán pro zanedbávající péči,
podezření na týrání. Chybí předchozí zdravotnická dokumentace (matka dodala jen
základní dokumenty). Pravděpodobně první odborné vyšetření na oftalmologii a
foniatrii aţ při pobytu v zařízení.
Ve 2 letech 5 měsících dostává sluchadla, nejprve je příliš netoleruje, postupně si na ně
zvyká a začíná je sám vyţadovat.
Do péče SPC pro HS se dostává na doporučení foniatra.
Při první návštěvě konzultován komunikační systém a celkový systém péče o dítě
s duálním senzorickým postiţením.
Doporučeno vyuţívat systém referenčních předmětů za komentáře mluvené řeči. I při
pozdním přidělení sluchadel je jejich přínos patrný, chlapec na zvuky reaguje pohybem,
na své jméno pousmáním, či hlasitý, neartikulovaným zvukem.
Pro chlapce doporučen diagnostický pobyt v MŠ speciální, kde se výchovou a
vzděláváním dětí s HS zabývají. Tento týdenní dg pobyt absolvoval. Seznamoval se
s vyuţitím komunikačního systému prostřednictvím referenčních předmětů, velice
dobře se během krátké doby adaptoval na nové prostředí.
Další konzultace na ţádost ředitele zařízení, ve kterém je respondent umístěn, má zájem
o proškolení pracovníků v uţívání referenčních předmětů. SPC realizuje jednodenní
seminář. Při kontaktu s chlapcem patrný rozvoj mluvené řeči, slovní zásoba na úrovni 4
slov (Ham, tutu, tata, haf). Pasivní slovní zásoba podle vyjádření vychovatelek
rozsáhlejší. Dokáţe se orientovat ve svém prostředí, referenční předměty personál
hodnotí jako přínosné, pasivně je respondent vyuţívá – je prostřednictvím jich
informován o dění kolem a následujících činnostech, sám je ke komunikaci aktivně
nevyuţívá. Obecně sám do komunikace vstupuje málo. Nabízená moţnost vyuţití
videozáznamů a jejich zpětné analýzy při práci s respondentem nebyla v zařízení
zahájena z důvodu časové a personální náročnosti.
Byla diskutována moţnost pravidelné logopedické péče, intervence však nebyla
zahájena.
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Další návštěva vzešla z potřeby konzultace moţnosti zařazení do předškolního zařízení.
V tuto dobu jiţ respondent komunikuje prostřednictvím slovní zásoby čítající zhruba
300 slov (vyjádření výchovných pracovníků). Rozumí slovním pokynům, pokud jsou
vysloveny stručně a jasně. Sám produkuje jen izolovaná slova či krátká slovní spojení.
Naučil se vyuţívat referenčních předmětů z komunikačního kalendáře – aktivně
vyuţívá, kdyţ potřebuje signalizovat potřebu toalety, má hlad, ale i kdyţ se cítí unaven
a chce si jít odpočinout (postel) téměř vše doprovází slovním komentářem – na úrovni
jednoslovných vyjádření, slovních spojení, řeč samotná je setřelá, špatně artikulovaná.
Při návštěvě pracovnic SPC však nikdy své komunikační kompetence v uváděném
rozsahu nepředvedl, veškeré informace vycházejí z výpovědí vychovatelek.
Jako předškolní zařízení byla zvolena mateřská škola speciální s integrační třídou při
pobytovém zařízení, jehoţ je obyvatelem. Personál byl proškolen v komunikačním
systému pomocí referenčních předmětů a při práci s chlapcem jej vyuţívá. V MŠ je
vzděláván na základě individuálního vzdělávacího plánu, jehoţ součástí je také
prostorová orientace a samostatný pohyb. Respondent se při chůzi rád přidrţuje
kočárku, který před sebou tlačí, tuto techniku objevil sám při pobytu na zahradě. Bylo
doporučeno tuto aktivitu podporovat, příleţitostně nabízet tzv. předhůl, vyuţívanou při
nácviku prostorové orientace a samostatného pohybu dětmi nevidomými.
V rámci docházky do MŠ se podařilo zahájit pravidelnou logopedickou péči
prostřednictvím logopedické asistentky, která se snaţí podněcovat hocha ke
komunikaci.
Při návštěvě SPC přímo ve třídě mateřské školy nebyla bohuţel logopedická asistentka
k dispozici.
V prostředí třídy MŠ je chlapec orientován a úspěšně adaptován. Přetrvávají obtíţe
s jídlem, které se pečujícím osobám jeví jako velice nečisté. Bylo proto doporučeno
speciální nádobí spolu s příborem, resp. lţící, a jídelní podloţka.
SPC dále kontaktováno s ţádostí o doporučení odkladu školní docházky, které
vyhovělo. Vzhledem k aktivnímu a funkčnímu vyuţívání komunikačního kalendáře
doporučeno zavedení komunikační knihy (informace a ukázkové materiály předány).
V následujícím školním roce (2005/2006) však jiţ nastupuje do speciální školy pro ţáky
s více vadami, kde se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu a s podporou
asistenta. Výběru školy předcházela telefonická konzultace a následná návštěva SPC
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přímo ve škole za přítomnosti respondenta, vedoucí vychovatelky, paní učitelky a
ředitelky školy.
V době nástupu do školy respondent vyuţívá mluvenou řeč spolu se zástupnými
předměty, ve formě komunikační knihy, kterou vyuţívá jak při pobytu v zařízení, tak
při školní výuce.
SPC v kontaktu se školou pravidelně v rámci kontroly plnění IVP, obtíţné
zaznamenávání rozvoje slovní zásoby – v tomto smyslu vázne kooperace se školou a
pobytovým zařízením. Dle vyjádření třídní učitelky čítá aktuální slovní zásoba kolem
2000 slov. V minulém školním roce odešla ze školy logopedka a tím se veškerá péče
redukovala pouze na oblast řečové výchovy v rámci běţné výuky realizované třídní
učitelkou. Negativní vliv na rozvoj komunikačních dovedností měla zřejmě také delší
doba po kterou neměl k dispozici sluchadlo (opakovaně se rozbilo, dle tvrzení
pečovatelky je poškodil chlapce sám tím, ţe si překousl hadičku). V průběhu školní
docházky došlo k postupnému přechodu od zástupných předmětů na reliéfní podobu
zobrazení, schopnost rozpoznání jednotlivých předmětů však hodnotím jako spornou.
V rámci vyučování se chlapec stále opírá o svoji komunikační knihu.
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Komentář k tabulce č. 11 (respondent č. 3)
Chlapec od kojeneckého věku z důvodu zrakové vady v péči SRP, odsud vzešlo
podezření na sluchovou ztrátu. Následně byla foniatrickým vyšetřením prokázána
oboustranná praktická hluchota zřejmě v důsledku postnatální sepse. Ve věku 2 let byla
indikována sluchadla, která však vzhledem k častým zánětům středouší nejsou
permanentně vyuţívána. Rodina při jejich uţívání nepozoruje výrazný rozdíl oproti
dnům bez sluchadel. U sluchové ztráty v rozsahu jaký byl odhalen u respondenta, slouţí
sluchadla především pro zprostředkování směrového slyšení.
Střediskem rané péče nebyla zahájena cílená stimulace komunikačního kanálu
vyuţívaného

hluchoslepými

dětmi.

Blízké

okolí

s chlapcem

komunikuje

prostřednictvím totální komunikace. SRP odkazuje na servis SPC pro HS. Rodina však,
z důvodu časté nemocnosti chlapce, několikrát po sobě dohodnutou schůzku ruší.
K zahájení intervence v oblasti stimulace komunikačních dovedností tudíţ dochází
s delší latencí od zjištění problémů.
První kontakt s SPC pro HS ve 3 letech 2 měsících Rodina projevuje zájem o
moţnosti komunikace s dítětem s duálním senzorickým postiţením tohoto typu a
rozsahu.

Doporučení

směřuje

k zahájení

stimulace

komunikační

dovednosti

prostřednictvím referenčních předmětů - konkrétně se vychází ze strukturalizace a
vizualizace denního reţimu dítěte – kaţdá činnost je zastoupena určitým pro činnosti
charakteristickým předmětem (např. kartáček na zuby – čistění zubů, lţička – jídlo,
ţínka – koupání…). Tento zvolený referenční předmět by měl být chlapci dán do ruky
k taktilnímu, čichovému, příp. chuťovému prozkoumání, vţdy před danou činností, po
skončení činnosti by se měl předmět společně – ruku v ruce, uklidit na určené místo,
tzv. finish box „krabice hotovo“. Získá se tím jasné vymezení začátku a konce aktivity,
spojení předmětu s určitou činností umoţņuje dítěti předvídat. Veškeré aktivity se
doporučuje doprovázet mluvenou řečí (jasné věty). I kdyţ se expresivní stránka
mluvené řeči dosud nezačala utvářet a je předpoklad – vzhledem k hloubce sluchového
postiţení a pozdnímu zahájení intervence, ţe tomu tak nebude ani do budoucna. Na
základě podnětu SPC zahájena logopedická péče – pracoviště specializované na práci
s neslyšícími dětmi s doporučením zahájení orofaciální stimulace ke zmírnění salivace a
zlepšení nosního dýchání.
Druhá návštěva byla v duchu konzultace správné aplikace komunikačního systému
prostřednictvím zástupných předmětů do praktického kaţdodenního ţivota rodiny.
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Rodina potřebovala podpořit, ubezpečit o významu budování tohoto komunikačního
systému. V tomto období je prakticky vyuţíváno 5 referenčních předmětů + symbol pro
vlastní osobu respondenta MALÝ POLŠTÁŘEK 8 x 8 cm NAPLNĚNÝ BYLINKAMI
– symbol pro jídlo LŢIČKA, pro koupání HUBKA NA MYTÍ, pro toaletu vyuţívají
malý NOČNÍK pro panenky, zprvu byl vyuţíván klasický, ale vzhledem k hygienickým
poţadavkům přišel otec respondenta s tímto návrhem, čistění zubů ZUBNÍ
KARTÁČEK, vycházka, jít ven BOTIČKA.
Při dotazu na spokojenost s logopedickou péčí a jejím přínosem matka sděluje
nejednoznačné pocity, má dojem, ţe to, co dělá logopedka s dítětem, by mohla dělat
sama doma. Pracovnice SPC se snaţí taktně upozornit, ţe právě to by měla. Je patrné,
ţe matka v logopedické péči nespatřuje velký význam.
Během další, třetí, návštěvy se pracovníci SPC dozvídají, ţe se chlapci stále více daří
pracovat s komunikačním kalendářem, došlo o rozšíření o několik dalších předmětů.
Rád si prohlíţí hmatové kníţky, kde jsou mu předkládány různé materiály k taktilnímu
zkoumání. Rodina projevila zájem o informace týkající se vyuţití canisterapie, protoţe
se domnívá, ţe by kontakt se psem byl chlapci prospěšný (informace zaslány). Právě při
kontaktu se psem přátel se totiţ podařilo respondentovi vyslovit hůře artikulované HAF.
Matka tvrdí, ţe si nebyl jistá, ale při nejbliţší příleţitosti se to pokusila ověřit, chlapec
při kontaktu se psem reagoval obdobně. Matka v tomto období uvádí celkově zvětšený
zájem o hru s mluvidly, připadá jí, cit.: “…jako by je teprve objevil…“ Pro psa vytvořili
okamţitě zástupný předmět – kus materiálu, z kterého se vyrábí vodítka a obojky.
Při následující návštěvě chlapec sám předvedl, jak na přítomnost psa reaguje. Bohuţel
se nepodařilo sehnat dostupnou canisterapii, ale rodina psa pořídila vlastního. Chlapec
vydává několik dalších zvuků, které se podobají artikulovaným jednoslovným výrazům,
resp. otevřeným slabikám – ma ma ,ta ta .
Další konzultace - 5 návštěva, proběhla na základě ţádosti matky o pomoc při volbě
předškolního zařízení. Matka si nebyla jista, zda můţe předškolní zařízení být pro jejího
syna vhodné, zároveņ by tuto moţnost uvítala. Byla diskutovaná moţnost zařazení
chlapce do mateřské školy speciální - pro děti s více vadami.
SPC navrhuje zahájit stimulaci komunikačních dovedností ještě dalším komunikačním
systémem – znakovým jazykem pro hluchoslepé. Doporučuje opět začít na
jednoduchých, běţně pouţívaných znacích. Jsou nabízeny znaky JEŠTĚ a HOTOVO.
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Začít by se mělo s jedním, aţ chlapec pochopí funkci, rozvíjet pozvolna znakovou
zásobu.
V oblasti mluvené řeči ţádný výrazný posun, je patrný vliv střídavého nošení sluchadel,
záněty středouší se stále často opakují.
Vyuţití referenčních předmětů stále trvá, předmětová zásoba se rozšiřuje, výhledově,
pro potřeby MŠ, je vhodné uvaţovat o komunikační knize.
Další návštěva se uskutečnila v prostředí mateřské školy, kam chlapec dochází na 2
aţ 3 dny v týdnu, a kde má k dispozici asistentku. Mateřská škola má zájem o bliţší
představení komunikace prostřednictvím komunikačního kalendáře, potaţmo knihy.
Mají zde jiţ jisté zkušenosti s prací s dětmi s poruchami autistického spektra, které často
komunikují pomocí piktogramů či fotografií.
Systém znakového jazyka pro hluchoslepé se v rodině neujal, rodiče se domnívají, ţe
syn nechápe podstatu, ale slibují, ţe to ještě do příští návštěvy budou zkoušet.
V MŠ navázáno na logopedickou péči, která byla v minulosti přerušena.
Sedmá návštěva v rozmezí námi sledovaného období informativního charakteru, rodina
je s péčí MŠ spokojena, chlapec zde prospívá, pracuje s komunikační knihou a
podporou asistentky. Zásoba předmětů se rozšiřuje, některé je sám schopen aktivně
vyuţívat – toaleta, jídlo, domů…
Úroveņ řečových dovedností zůstává na stejném stupni, rodiče jiţ další rozvoj
neočekávají. Od znakového jazyka pro HS ustoupili, v současnosti se s blíţící se volbou
školy,

uvaţuje

o

modifikaci

některých

referenčních

předmětů

v symboly,

z trojrozměrného vyjádření přejít na vyjádření dvojrozměrné.
Osmá návštěva byla uskutečněna za účelem konzultace vhodného výběru školy pro
povinnou školní docházku. Vybrána byla speciální škola pro ţáky s více vadami, kde
mají se vzděláváním ţáků s HS jiţ zkušenosti.
I pro toto období zůstává aktuálním komunikační systém pomocí zástupných předmětů
postupně modifikovanými z trojrozměrných na dvojrozměrné, komunikační knihy.
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Komentář k tabulce č. 12 (respondent 4)
Kontakt SPC
SPC bylo prvotně kontaktováno Střediskem rané péče Praha, které mělo
respondentku v péči, po domluvě předán kontakt na SPC matce respondentky, ta se
následně s SPC spojila sama.
Cílem prvního setkání 05/00, které proběhlo formou návštěvy v rodině, bylo zvolit
nejvhodnější komunikační systém a seznámit s ním rodinu. Matka se primárně blíţe
zajímá o znakový jazyk a jeho vyuţití v komunikaci s HS.
Zvolený systém – nejvhodněji se jevila postupná výstavba komunikačního systému
pomocí zástupných předmětů – princip spolu s metodikou vysvětleny matce.
Druhé setkání 10/00 – opět v rodině, se týkalo hlavně nabídky moţnosti videorozborů
komunikace HS dětí. Matka nabídku přijala a rozhodla se dále s touto metodou
pracovat. Řešila se také problematika kochleární implantace (dále jen CI), pro kterou se
respondentka stala vhodnou kandidátkou.
V této době jiţ respondentka aktivně vyuţívá několik zástupných předmětů, převáţně
zaměřených na denní aktivity (cca 5 – např. lţička – jídlo; botička – jde se ven;
houbička na mytí napuštěná vonným olejem - koupání). Matka se snaţí zástupné
předměty doplņovat znaky ze slovní zásoby znakového jazyka vyuţívaného osobami
s hluchoslepotou.
Třetí setkání 05/01 v rodině, předmětem byly videorozbory natočeného materiálu,
vyvození závěrů, doporučení, mj. dbát na přesnou strukturalizaci opakujících se
činností, vţdy dbát na správné pouţití zástupného předmětu. Z pozorování i záznamů je
patrné velice šikovné zacházení s taktilními informacemi, zvýšenou pozornost
respondentka v současnosti věnovala odhmatu vibrací na obličeji a krku

(matky i

svém), probíhá hra s mluvidly. Ohledně počtu aktivně pouţívaných zástupných
předmětů v tomto období nejsou ţádné záznamy, matka si počet nevybavuje, ale uvádí,
ţe v této době zaznamenala zlepšování komunikace pomocí znaků – patrné téţ z
videonahrávek.
Čtvrté setkání 09/01 matka postupně upouští od zástupných předmětů, v rodině se
více spoléhají na komunikační systém znakového jazyka pro HS. Rodina se připravuje
na CI.
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Páté setkání 02/02 bylo prvním setkáním po úspěšně provedené kochleární implantaci.
Návštěva se uskutečnila v rodině. Je patrné zvýšení zájmu o okolní zvuky, intenzivněji
vnímá zvuky vydávané osobami (hlavně mámou), sama si více hraje s mluvidly –
vyluzuje větší škálu zvuků. Komunikace probíhá doposud praktikovaným systémem
znakového jazyka pro HS s důrazem na kombinaci s mluvenou řečí – komentář, slovní
doplnění ze strany rodiny.
Šesté setkání 11/02 opět v rodině, oproti minulé návštěvě zaznamenán velký pokrok
v receptivní i expresivní sloţce řeči. Rozumí široké škále pokynů a otázek ve formě
mluvené řeči, na které adekvátně reaguje, přesně ví, co se děje okolo. Odpoví na otázku
např.: Otázka: Budeme papat? Odpověď: HAM; otázka: Půjdeme na koníka? Odpověď:
HOUPAT; Otázka: Pejsek zlobí – kdo zlobí? Odpověď: HAF; zavolá MÁMA
Snaha o artikulaci – odhmatává, sahá si na ústa, příliš se nedaří. Pouţívá i nonverbální
komunikaci - zadrnčí na rty jako auto.
Znaky s dopomocí matky, ale vysoká míra nepřesnosti, příliš se nedaří.
Při jídle je dívka většinou krmena, střídavě s krátkým prostorem pro sebesycení – drţí
lţíci, pije z hrnečku s náustkem, který si drţí sama, ale nevydrţí dlouho, je zvyklá při
pití leţet mamince v náručí.
Sedmé setkání 12/03 – opakuje slova, nechá se motivovat k rozhovoru nad
opakovaným slovem např. AUTO, kolik má auto kol ČTYŘI, co je ještě v autě kulaté
VOLANT… Jiţ je schopná abstraktního spojení pojmů (auto – výlet). Někdy se snaţí
napodobovat celé větné celky, které slyší, snaţí se mluvit „jako dospělí“ nebo např.
pouţije odposlouchané cizí slovo. Řečový projev je setřelý, ale poměrně srozumitelný.
Od znakového jazyka jiţ bylo upuštěno, dívka komunikuje mluvenou řečí.
Posun také v oblasti hrubé motoriky - první krůčky bez opory, jinak převáţně leze,
sama se staví u zdi či nábytku.
Jemná motorika – zkoumá převáţně prostředníkem, uchopí štipcem. Pokud můţe,
snaţí se uchopovat celou dlaní. V současnosti má ráda prohlíţení hmatových knih, sama
otáčí stránky, pojmenovává nebo opakuje pojmenování nahmataných předmětů.
Osobní hygienu dosud nedodrţuje.
Jídlo v podobě hrubého mixu.
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Výrazným aspektem je docházka do mateřské školy speciální (integrována spolu
s dalšími 6 dětmi) v místě bydliště, kde je také zajištěna pravidelná logopedická péče.
Osmé setkání 05/04, opět v domácím prostředí, bylo uskutečněno na základě ţádosti
matky o poskytnutí rady v oblasti udrţování osobní hygieny, které se stále nedaří. Ke
komunikačním dovednostem nebyly v dokumentaci nalezeny ţádné poznámky. Trvá
navštěvování mateřské školy speciální i pravidelná logopedická péče, k dispozici má
osobního asistenta.
Deváté setkání 09/05 domácí prostředí, výrazný posun v oblasti hrubé motoriky –
samostatně několik kroků do prostoru, vyleze na ţidličku.
V oblasti řeči intenzivní práce na výslovnosti (logopedie MŠ), řeč aktivně produkuje,
na pokyny reaguje adekvátně. Oblast osobní hygieny stále nezvládnuta.
Desáté setkání 11/06 – domácí prostředí, dva měsíce po nástupu dívky do 1. třídy ZŠ
speciální v místě bydliště. Plánovaná návštěva školy nebyla ze strany vedení školy
umoţněna. V rodině se školou spokojenost, dívka má osobní asistentku. Je navázáno na
logopedickou péči v mateřské škole (stejná paní logopedka). Dívka se vyjadřuje ve
větách, řeč je výrazně srozumitelnější, v komunikaci je vstřícná, aktivní.
Pro doplnění zařazuji ukázku subjektivního vnímání průběhu budování komunikačního
systému této respondenty.
S nástupem ZŠ speciální se spolupráce s SPC lehce rozvolņuje, škola přejímá hlavní
úlohu v oblasti logopedické péče. Konzultace v rámci pravidelné metodické podpory a
kontroly plnění IVP. Matka vede záznamy o slovní zásobě. Viz tabulka č. 12.
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Komentář k tabulce č. 13 (respondent č. 5)
Dívka krátce po zjištění závaţného zdravotního postiţení přechází do péče kojeneckého
ústavu. Ve věku 9 měsíců zařazena do péče Střediska rané péče (dále jen SRP)
z důvodu zrakové vady.
SRP doporučuje vyuţívat tzv. totální komunikaci – vyuţití všech dostupných prostředků
pro komunikaci.
Odborníci ze SRP vyslovují podezření na sluchovou vadu. Na základě podnětu SRP
bylo realizováno vyšetření sluchu, dg. oboustranná těţká nedoslýchavost, indikována
sluchadla. Sluchadla přidělena. Doporučena pravidelná logopedická péče.
Ve věku 2,3 let první návštěva SPC zajišťující péči o děti s hluchoslepotou. Dívka
zařazena do výběru kandidátů na kochleární implantaci. Výběrem prošla. Závěrečný
souhlas s operací však zákonní zástupci neudělili – argumentují neúměrnou mírou
rizika. O návratu dcery zpět do domácí péče rodina neuvaţuje. Dívka tedy nadále
vyuţívá oboustranně sluchadla, jejichţ vliv je patrný zejm. pro směrové slyšení. dobře
reaguje na zavolání, otáčí se za zvuky. Vlastní řečová produkce nerozvinuta – úroveņ
neartikulovaných zvuků. Při logopedické péči (1x za 14 dní v ambulanci místní
logopedky v doprovodu tety z kojeneckého ústavu) pracováno na rozvoji mluvené řeči –
s důrazem na taktilní oporu o mluvidla logopeda, tety. Doporučeno zavedení
komunikace pomocí referenčních (zástupných) předmětů, předány základní informace.
Další návštěva SPC v zařízení byla zaměřena přímo na konzultaci funkčního vyuţití
komunikačního systému prostřednictvím zástupných předmětů. Doporučeno zahájení
výstavby tohoto komunikačního systému nejprve s několika málo předměty typickými
pro určitou činnost – botička – jde se ven, lţička – jídlo apod. důraz na důslednost –
pouţívat vţdy.
Referenční předměty byly postupně rozšiřovány. Ve věku 3,10 let ukončena
logopedická péče – důvodem nespokojenost personálu s povinností navíc, kdyţ
intervence zároveņ nepřináší potřebné výsledky. Mluvený projev je setřelý, slovní
zásoba aktivní výrazně zaostává za pasivní slovní zásobou. Dívka pro vyjadřování
preferuje totální komunikaci s velkým zastoupením prvků komunikačního systému
pomocí referenčních předmětů. S SPC konzultována změna pobytového zařízení
z kojeneckého ústavu do dětského domova (dále DD), volba vhodného DD s ohledem
na specifické potřeby respondentky.
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Ve věku 4 roky 1 měsíc proběhla změna zařízení a zároveņ nástup do MŠ speciální při
DD – integrační třída.
Ve věku 5 let je v prostředí DD i MŠ jiţ úspěšně adaptovaná. V komunikaci preferuje
referenční předměty. Pracuje s komunikační knihou a kalendářem. Mluvená řeč na
úrovni jednoslovných výrazů. SPC doporučuje zavést znakovou řeč pro HS. Předán
metodický materiál.
Během následujícího roku značné pokroky ve vyuţívání znakové řeči pro HS, znaky
doprovázeny mluveným slovem. Nárůst aktivní i pasivní slovní zásoby. Stále vyuţití
referenčních předmětů. Pouţití předmětu předchází znak a slovní komentář – snaha o
spojení.
Po dvouletém pobytu v DD, během kterého se uskutečnily návštěvy ze strany SPC spíše
informačního charakteru bez poţadavku konkrétní pomoci ze strany zařízení, uvaţuje
vedení o vhodnosti týdenního pobytu dívky ve specializovaném zařízení, důvodem je
pocit, ţe jiţ vyčerpali moţnosti, které mohou dívce pro její rozvoj nabídnout a také
v souvislosti s blíţící se dobou zahájení povinné školní docházky, kdy si nejsou jisti,
zda budou v regionu schopni zajistit vhodnou školu.
Ve věku 6,1 let byla dívka přijata do pobytového zařízení s týdenním provozem, kde
současně pokračuje v docházce do mateřské školy speciální. Konzultace SPC a
pracovníků zařízení v oblasti komunikace, sjednocení doposud uţívaných technik.
Kombinace systému referenčních předmětů a znakové řeči pro HS, doplněno mluvenou
řečí.
Poslední návštěva SPC z hlediska námi sledovaného období proběhla před zahájením
povinné školní docházky – ve věku 7, 9 let nastupuje do přípravného ročníku pomocné
školy (dle tehdejší terminologie). Ve škole jiţ mají zkušenost s ţáky s duálním
senzorickým postiţením, akceptují a ovládají stávající komunikační systémy.
Klientka přešla do péče SPC při navštěvované škole, konzultace s SPC pro HS
namátkově v případě potřeby zpravidla telefonicky či elektronickou poštou. Dle
dostupných informací je převaţujícím komunikačním systémem forma zástupných
předmětů – kalendář, kniha, doplněno o několik jednoslovných výrazů
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Komentář k tabulce č. 14 (respondent č. 6)
Péči SPC pro HS předcházela intenzivní péče SRP, kde je klientkou od 7 měsíců věku,
v tomto období současně přidělena sluchadla – oboustranně, sluchadla nejprve odmítá,
ale pouze po krátký časový úsek, brzy začne vnímat jejich přínos a vydří s nimi celý
den. SRP doporučuje zahájení výuky znakového jazyka (dívky i rodičů). Probíhá
stimulace sluchového i zrakového vnímání, v15 měsících diagnostikován Usherův
syndrom s výrazně zúţeným zrakovým polem. Brýlová korekce nebyla oftalmologem
indikována.
Řečové projevy v tomto období na úrovni neartikulovaných zvuků.
SRP předalo rodičům kontakt na SPC pro HS, které rodiče následně kontaktují s ţádostí
o schůzku.
Při první návštěvě SPC pro HS konzultován s rodiči komunikační systém – efektivně
vyuţíván znakový jazyk. Vzhledem k progresi zrakové vady doporučena postupná
modifikace vizuálně motorického modu na znakovou řeč pro HS. Zvýšení důrazu na
přesnou artikulaci znaků a jejich správné umísťování do prostoru. Toto by mělo být
předpokladem pro dobrou komunikaci pomocí tzv. znaku do ruky. Předán metodický
materiál. Rodiče nepředpokládají rozvoj mluvené formy řeči. Nepovaţují za účelné
navštěvovat logopeda. Argumentují tím, ţe chtějí, aby dítě umělo jeden systém a
funkčně vyuţívat.
Následující návštěvy spíše informativního (pro SPC) a podpůrného (pro rodinu)
charakteru. V rodině se aktivně vyuţívá komunikace prostřednictvím znakového jazyka,
místy se snaţí zařadit systém znakového jazyka pro hluchoslepé, ale vzhledem
dosavadní moţnosti vyuţití funkčního zraku, respondentka preferuje znakový jazyk pro
neslyšící. Opětovně upozorněno na vhodnost včasného zahájení modifikace.
Účelem čtvrté návštěvy SPC pro HS byla konzultace vhodného předškolního zařízení.
SPC opakovaně apeluje na nutnost modifikace znakového jazyka neslyšících na
znakový jazyk pro HS. Prostředí mateřské školy spolu s přítomností asistenta vidí jako
vhodnou moţnost pro začátek budování nového komunikačního systému.
Ve věku 3 roky 9 měsíců zahajuje respondentka docházku do speciální mateřské školy
pro sluchově postiţené, výběr zdůvodněn právě pouţíváním znakového jazyka a místní
dostupností.

126

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

Rodina s péčí v mateřské škole spokojena, podle informací matky se znakový jazyk
rozvíjí přirozenou formou, ve věku 4 let uvádí matka znakovou zásobu zhruba 500
znaků. Řeč se nerozvíjí. V MŠ péče logopeda – poţadavkem matky orofaciální
stimulace.
Další schůzky opět spíče pouze informačního rázu, rodina si intervenci nevyţádala,
dívka je v dětském kolektivu mateřské školy podle slov asistentky, učitelky i rodičů
úspěšně adaptována, pozvolna se snaţí přecházet na modifikovaný znakový jazyk pro
hluchoslepé. Rodina si je vědoma nutnosti osvojení tohoto komunikačního systému
vzhledem k perspektivě progredujícího zrakového postiţení.
O bezproblémovém začlenění dívky v prostředí MŠ se pracovnice SPC přesvědčily při
osmé návštěvě v pořadí, která proběhla přímo v prostorách MŠ. V souvislosti se
znakovou zásobou uvádí matka v tomto období kolem 1500 znaků.
Devátá návštěva byla iniciována matkou z důvodu potřeby konzultace výběru
vhodného typu školy pro plnění povinné školní docházky. Vzhledem k dobrým
zkušenostem s docházkou do speciální mateřské školy pro sluchově postiţené, byla
zvolena speciální základní škola pro sluchově postiţené, kde je mimo jiné velkou
výhodou zachování některých vrstevnických vztahů navázaných v době předškolního
zařízení. Vzdělávání se bude realizovat za účasti asistenta kompetentního ve znakovém
jazyce pro hluchoslepé.
Při dosaţení věku 7 let 9 měsíců let nastupuje respondentka do zvolené základní školy.
V této době dívka ke komunikaci s rodinou i širším sociálním prostředím aktivně
vyuţívá znakový jazyk (postupně modifikovaný z podoby pro neslyšící ve znakový
jazyk pro hluchoslepé) a je zvyklá informace přijímat prostřednictvím znakového
jazyka pro hluchoslepé. SPC se aktivně účastní vzdělávacího procesu jako poradenské
pracoviště při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu, za tímto účelem je realizována
návštěva školy a seznámení s učitelkou, asistentkou a ředitelem školy.
Poslední, jedenáctá, návštěva za sledované období proběhla v prostředí školy ve formě
náhledu ve výuce. S přihlédnutím k plnění poţadavků individuálního vzdělávacího
plánu. Bylo shledáno, ţe individuální vzdělávací plán je v průběhu výuky naplņován.
Vyučující hodnotí respondentku jako snaţivou ţákyni, plně adaptovanou na prostředí
třídy, školy a poţadavky výuky. Problémy v oblasti komunikace neshledává. Ve
znakové zásobě nepozoruje oproti spoluţákům ţádný deficit.
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9 Výsledky průzkumného šetření
V této kapitole jsou sumarizována a matematicky zpracována veškerá sledovaná data
získaná prostřednictvím realizovaného průzkumného šetření. V jistých oblastech
průzkumu, kde spatřuji přínosnost takového vyjádření, přistupuji ke grafickému
znázornění výsledků.
Vzhledem ke kvalitativní povaze šetření a malému rozsahu vzorku si přímé
zobecņování dosaţených výsledků nemohu dovolit. Snaţím se však poukázat na
společné prvky vztahující se ke sledované oblasti, tedy funkčnosti komunikačních
dovedností u cílové skupiny respondentů.

9.1 Matematické a grafické vyjádření výsledků
Vzhledem k úzkému výběru průzkumného vzorku nevidím jako účelné doplņování
kaţdé tabulky grafem, grafy tedy připojuji pouze v případech, kde se jejich uţití jeví
jako přínosné pro dokreslení a zdůraznění zjištěných dat.
Tab. č. 15 Zahájení a průběh intervence v oblasti stimulace komunikačních dovedností
Zahájení a průběh intervence v oblasti stimulace komunikačních dovedností
Osoba číslo

Věk v měsících

1
2
3
4
5
6

10
32
38
14
20
7

Počet měsíců péče za sledované
období
147
139
106
119
104
101

Zdroj: vlastní
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Grafč. 1 Zahájení a průběh intervence v oblasti stimulace komunikačních dovedností
Resp. 6

Resp. 5

Resp. 4
Trvání stimulace - v měsících
Zahájení stimulace - v měsících

Resp. 3

Resp. 2

Resp. 1

0

50

100

150

200

Zdroj: vlastní
Podle údajů uvedených v tabulce č. 15 znázorněných grafem č. 1 je parný rozdíl v čase,
kdy byla zahájena stimulace v rámci budování komunikačních dovedností, stejně jako
rozdílná doba stimulace od zahájení po období konaného průzkumu. Nejčasnější doba
stimulace je 7 měsíců věku, nejzazší pak 38 měsíců – rozdíl činí 31 měsíců, v našem
případě raného věku, kdy je zřejmé, ţe bylo promeškáno důleţité vývojové období
rozhodující pro budoucí osvojení si adekvátního komunikačního systému a následné
zvládnutí komunikačních dovedností. Jak vyplyne z dalších zjištění, nemá délka
stimulace komunikačních dovedností (při předpokladu, ţe stimulace probíhá na
odpovídající shodné úrovni), tak významný dopad na funkční vyuţití komunikace jako
právě její včasnost.
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Tab. č. 16 Užívaný komunikační systém při zahájení stimulace

Užívaný komunikační systém při zahájení stimulace

Osoba číslo
1
2
3
4
5
6

Komunikační systém
Referenční předměty
Referenční předměty
Referenční předměty
Totální komunikace, prvky komunikace pomocí referenčních předmětů
Totální komunikace, prvky komunikace pomocí referenčních předmětů
Znakový jazyk

Zdroj: vlastní
Tabulka č. 16 ukazuje na převaţující uţití Referenčních předmětů co by prvotního
komunikačního systému – 3 klienti výlučně, 2 jako součást totální komunikace, 1
respondentka pak vyuţívá převáţně znakový jazyk.
Tab. č. 17 Užívaný komunikační systém při zahájení povinné školní docházky

Užívaný komunikační systém při zahájení povinné školní docházky
Osoba číslo
Komunikační systém
Mluvená řeč + referenční předměty
1
Mluvená řeč + referenční předměty
2
Referenční předměty + jednoslovná pojmenování – dvojení slabik
3
Totální komunikace –velká opora o referenční předměty, znak do ruky +
4
mluvená řeč (omezeně)
Mluvená řeč + znak do ruky
5
Znakový jazyk pro HS
6

Zdroj: vlastní
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Z tabulky č. 17 je patrné, ţe od doby kdy byla zahájena stimulace nastala v období
zahájení povinné školní docházky ve všech případech změna čil alespoņ částečná změna
v uţívaném komunikačním systému.
Tab. č. 18 Užívaný komunikační systém v době průzkumného šetření
Užívaný komunikační systém v době průzkumného šetření
Osoba číslo
1
2
3
4
5
6

Komunikační systém
Mluvená řeč + referenční předměty
Mluvená řeč + referenční předměty
Referenční předměty + jednoslovná pojmenování
Totální komunikace –velká opora o referenční předměty, znak do ruky +
mluvená řeč ( velmi omezeně)
Mluvená řeč + znak do ruky
Znakový jazyk pro HS

Zdroj: vlastní
Tabulka č. 18 následně dokládá, ţe rozvoj komunikačních dovedností pokračoval i
nadále a ve všech případech kromě respondenta č. 6, kde se pouţívaný komunikační
systému ustálil, došlo od nástupu povinné školní docházky do doby průzkumného
šetření k jejich dalšímu vývoji.
Tab. č. 19 Intenzita kontaktu s odborníky (SPC)
Respondent
č.
1

Počet návštěv za kalendářní rok
2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

Zdroj: vlastní
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Z uvedených údajů v tabulce č. 19 je patrné, ţe intenzita kontaktu s odborníky je u ţáků
s duálním senzorickým postiţením v období školního věku realizována pravidelně, zejm
v rámci spolupráce při metodickém vedení a kontrole IVP.
Tab. č. 20 Předškolní zařízení

Oblast
Věk nástupu
Typ zařízení
Změna zařízení –
věk/typ
Spokojenost s péčí

Předškolní zařízení
Osoba číslo
1
2
3
4
5
4,6
4,10
6,4
6,1
4,9
speciální speciální speciální speciální speciální
HS
+

+

+

+

+

6
3,8
Pro
SP
+

Zdroj: vlastní
V tabulce č. 20 Předškolní zařízení shrnuji tyto oblasti: Věk nástupu; Typ zařízení;
Změnu zařízení; Spokojenost zákonných zástupců s péčí. Průměrný věk nástupu do
předškolního zařízení u sledovaného vzorku respondentů je, zaokrouhleno na celé
desetiny dolů, 4roky a 9 měsíců. Nejniţší věk nástupu do předškolního zařízení je 3roky
a 8 měsíců a nejvyšší věk 6 let a 4 měsíce.
Co do typu převaţuje mateřská škola speciální pro kombinované postiţení –
navštěvována

3 respondenty, nad mateřskou školou pro sluchově postiţené –

navštěvována 1 respondentem a mateřskou školou speciální s třídou pro HS, která byla
rovněţ navštěvována 1 respondentem. Před nástupem do školy tedy navštěvovalo
mateřskou školu speciální 5 respondentů, mateřskou školu pro sluchově postiţené 1
respondent.
Zákonní zástupci všech respondentů uvádějí nejprve spokojenost s navštěvovaným
předškolním zařízením
Obdobně v případě údajů sumarizovaných v tab. č. 21, jsou zákonní zástupci spokojeni
s výchovně vzdělávací péčí v zařízení, kde ţák plní povinnou školní docházku.
Všichni respondenti nastupují k plnění povinné školní docházky po provedeném
odkladu nástupu povinné školní docházky, čtyři

z uvedených vyuţívají přípravný

ročník.
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Tab. č. 21Vzdělávací instituce pro plnění povinné školní docházky
Vzdělávací instituce pro plnění povinné školní docházky
Oblast
Věk nástupu
Typ zařízení
Změna
zařízení
věk/typ
Spokojenost s péčí

Osoba číslo
1
2
3
4
5
6
8,6
8,10
8,4
8,6
8,9
8,8
speciální speciální speciální speciální speciální Pro
SP
– +

+

+

+

+

+

Zdroj: vlastní
Tab. č. 22 Schopnost funkčního užití formálních komunikačních prostředků
Schopnost funkčního využití formálních komunikačních prostředků
Reakce ve smyslu využití stimulovaných
Respondent číslo:

komunikačních systémů
adekvátní

1

X

2

X

neadekvátní

3

X

4

X

5

X

6

X

Zdroj: vlastní
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Z tabulky č. 21 je patrné, ţe respondenti, kteří komunikují prostřednictvím mluvené
řeči, příp. znakového jazyka HS zvládli problémovou situaci bez větších obtíţí
s vyuţítím stimulovaných komunikačních systémů.
Respondent č. 1 po vstupu do místnosti a zjištění chybějící ţidle nejprve taktilně
zkoumá bezprostřední okolí, situaci si verbalizuje, zkoumá hmatem ţidle v okolí –
nenaráţí na odpor spolustolovníků. Po 2 minutách hledání otázkou vyhledává
vychovatelku a nahlas oznamuje, ţe nemá ţidli.
Respondent č. 2 po vstupu do místnosti si nejprve chce sednout na ţidli souseda, ten
však přichází ve stejný moment a ţidli obsadí. Respondent malou chvíli působí
zmateně, hapticky zjišťuje pozici v prostoru, zkoumá rukama stůl, následně všechny
ţidle v dosahu. Oznamuje sousedovi, ţe nemá ţidli a vydává se k vedlejšímu stolu
osahat ţídle další. Kdyţ není ve svém hledání úspěšný, dojde za vychovatelkou (při
chůzi podél vodící lišty jiţ hlasitě komentuje, co se mu stalo) a ţádá jí o pomoc, resp. se
ptá, kam si má sednout. Celá tato sekvence trvala necelých 6 minut.
Respondent č. 3. po vstupu do místnosti automaticky naučenou cestou jde ke svému
místu, chybějící ţidle jej zarazí, začne se otáčet z jedné strany na druhou, patrně ztratí
orientaci a hmatem se snaţí ţidli najít, chce si sednou na ţidli souseda, poté dívky sedící
u vedlejšího stolu, nepouţívá při tom cílenou haptickou kontrolu pro odhalení své
identifikační značky, podle chování lze usoudit, ţe hledá jakoukoliv ţidli, dívku se snaţí
z místa vystrčit, začne se projevovat agresivně. Vychovatelkou je usměrněn, dělají ruku
v ruce znak hotovo a dostává do ruky svůj osobní symbol s instrukcí, aby hledal svoji
ţidli. Chlapec se opět otáčí ze strany na stranu, sedá si na zem v jídelně a tluče se
kartičkou s referenčním předmětem do hlavy. Celá situace trvá necelých 8 minut.
Respondent č. 4 po vstupu do místnosti bez problémů nachází místo, kde obvykle sedí.
Kdyţ nenachází svoji ţidli, resp. ţádnou ţidli na svém místě, hapticky zkontroluje
nejbliţší okolí – stůl a obsazenou ţidli souseda, chytí se pevně okraje stolu, stojí a čeká.
Takto vydrţí 90 s, následně začne poťukávat na desku stolu, přikládá k ní hlavu, tuo
činnost několikrát opakuje. Po 2 minutách se vydá k výdejnímu okénku, kde se
doţaduje jídla. Chybějící ţidli s nikým neřeší. Celá sekvence má trvání necelých 7
minut.

134

Rigorózní práce
Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchoslepotou

Respondent č. 5 shodně jako předchozí respondenti spolehlivě nachází svoje místo u
jídelního stolu. V momentě, kdy zjišťuje, ţe mu chybí ţidle, začíná vydávat zvuky
značící znepokojení a ukazovat znak kde. Po 3 opakováních tohoto znaku začíná dupat
nohou a poťukávat do sousedovi obsazené ţidle. Není patrné ţádné aktivní hledání byť
v nejbliţším okolí. Souseda jeho chování rozzlobí a fyzicky jej napadne. Zasahuje
vychovatelka.
Respondent č. 6 i v tomto případě bez problémů nachází své místo v jídelně. Při
zjištění chybějící ţidle hapticky kontaktuje souseda a znakuje kde moje ţidle. Soused se
však do komunikace nezapojuje. Respondentka vyhledává vychovatele a znakování
opakuje. Opět nepozoruji výraznou snahu ţidli najít.
Jsem si vědoma, ţe hodnocení je vysoce subjektivní, hodnotila jsem časové hledisko a
míru vyuţití formálních komunikačních prostředků v rámci komunikačního systému, ve
kterém jsou respondenti stimulováni a cíleně vedeni.
Patrné je pasivní přijímání informací u klientů vyuţívajících komunikační systém
totální komunikace, který se v těchto případech opírá o komunikaci prostřednictvím
referenčních předmětů. Je zde moţno pozorovat neadekvátní reakce pramenící z pocitu
ztráty jistoty, dezorientace a nemoţnosti komunikovat formálním způsobem, z tohoto
důvodu vybraní respondenti dle mého názoru přistupují k takovému chování, které
přivolá pozornost a tím i pomoc, jedná se o projev komunikace, který by se však, je-li u
klienta stimulován a rozvíjen určitý komunikační systém, který umí v cvičných
případech vyuţít, neměl objevovat. Zde i na velmi malém vzorku vidíme, jaká jsou
úskalí komunikace u duálního smyslového postiţení.
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10 Diskuse
Průzkumné šetření ukázalo, ţe zavedení jednotných formulářů – záznamových archů
mapujících veškeré změny v oblasti komunikace daného jedince, v určité míře
zefektivņují orientaci v historii a aktuálním stavu uţívaných komunikačních systémů a
jejich jednotlivých technik. Vzhledem k tomu, ţe uvedený záznamový arch je vyuţíván
pouze na jednom pracovišti, kde jsem zároveņ členkou speciálně pedagogického týmu,
můţe být však toto hodnocení do jisté míry subjektivní. K plošnému zavedení však,
snad i v důsledku dalšího navýšení povinné dokumentace o klientovi, nebyla ze stran
kolegů z jiných zařízení vůle.
Pro většinou pečujících osob jsou však tato, mnou velice intenzivně vnímaná, úskalí
speciálně pedagogické dokumentace zpravidla zanedbatelná ve srovnání s tápáním a
nejistotou, kterou zaţívají před zahájením odborné péče specializovaného poradenského
pracoviště a zahájením adekvátní intervence právě v oblasti komunikačních dovedností.
Ve většině případů nenastupuje speciálně odborná pomoc a podpora s takovou
včasností, jaká by byla u takto závaţného typu postiţení ţádoucí. Zahájením celkové
stimulace dítěte s hluchoslepotou v raném věku lze eliminovat důsledky duálního
senzorického postiţení v oblasti psychického a fyzického vývoje a minimalizovat
rozvoj sekundární mentální retardace na podkladě smyslové deprivace a absence
funkčně vyuţívaného komunikačního módu. O nenahraditelném významu včasné
podpory a pomoci pečujícím osobám prostřednictvím intervence ze strany odborníků,
která, v ideálním případě, znamená poskytnutí informací přístupnou formou, zmírnění
nejistoty přiblíţením perspektivy a moţností řešení vzniklé ţivotní situace (indikace CI)
není, myslím, na tomto místě nutno dále hovořit.
U většiny respondentů bylo patrné úvodní tápání ze strany rodičů ohledně vlastních
moţností komunikace, jednotlivých komunikačních systémů a jejich technik. Zároveņ
není nikde postiţena vývojovost jednotlivých systémů, eventualita jejich vzájemného
provázání v kontextu vývoje dítěte a rozšiřování komunikačních kompetencí jedince.
Z tohoto důvodu si dovoluji předloţit návrh informačního letáku pro zákonné zástupce a
pečovatele

dětí

s kongenitální

hluchoslepotou,

kde

jsou

navrţeny

moţnosti

komunikačních systémů vyuţitelná v určitých vývojových obdobích s ohledem na
moţnost dalšího přidruţeného postiţení.
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I přes výše popsané skutečnosti se mi však díky vhodné kombinaci technik a metod
zjišťování dat, viz kap. 10. 1 Pouţité metody, podařilo v rámci průzkumného šetření
dosáhnout cílů stanovených na začátku. Na vybraném vzorku jsem zachytila proces
osvojování jednotlivých komunikačních systémů a jejich transformaci v průběhu
ontogeneze v časovém rozmezí od narození do zahájení povinné školní docházky, a
zároveņ jsem zjistila míru podpory rodiny a stimulace dítěte ze strany odborníků v místě
bydliště.
Mám-li zhodnotit pozitiva, která v rámci mého šetření vystupují na povrch, musím
v první řadě vyzdvihnout efekt práce rodičů, zákonných zástupců dítěte, kteří jsou
stěţejními osobami při rozvíjení komunikačních dovedností jejich dítěte.
Mohu-li pak zároveņ poukázat na rezervy, které v oblasti funkčnosti zavedených
komunikačních technik u dětí s vrozenou hluchoslepotou na základě provedeného
šetření spatřuji, zvolím tři hlediska – výchovné prostředí, systém poradenské péče a
reálné podmínky vzdělávacích institucí v regionu.
V rámci výchovného prostřední a vzdělávacích institucí mohu v několika případech
upozornit na nejednotnost, či spíše nedůslednost v pouţívání komunikačního systému a
jeho techniky. Vzhledem k věku respondentů jsem se, alespoņ u vybraného vzorku, jiţ
nesetkala s názorem, ţe s dítětem si rodina doma rozumí, tak z jakého důvodu pouţívat
doporučovaný systém a techniky, které jsou náročné na čas a vyţadují důslednost, jak
tomu bylo při průzkumu v roce 2007. Naopak, spatřuji zde určité docenění
alternativního komunikačního systému či konkrétní uţívané techniky ve smyslu jeho
moţností směrem k respondentovi i od respondenta k okolí, a perspektivě dalšího
rozvoje osobnosti nejen prostřednictvím institucionalizované výchovy a vzdělávání.
V oblasti poradenské péče spatřuji určité rezervy jak v intenzitě a systemizaci
intervence, tak v kooperaci poradenských center a odborníků na regionální úrovni.
Domnívám se, ţe zkvalitněním vzájemné spolupráce by došlo k eliminaci prvně
zmiņovaného faktoru míry intenzity intervence. Jistý prostor pro zkvalitnění péče se
nabízí i v pruţnějším fungování celého poradenského systému, v kooperaci jednotlivých
poradenských pracovišť, kdy se v současnosti v některých případech setkáváme
s neúměrně dlouhou latencí předání informací či samotného převedení probanda do
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péče takového specializovaného pracoviště, které je schopné kvalifikovaně zahájit
intervenci, péči a podporu.
V oblasti aktivity odborníků na místní, regionální úrovni, zejména z řad logopedů a
fyzioterapeutů, by se dala očekávat iniciativa v podobě aktivního přístup při řešení
aktuálních problémů, nikoliv aplikace a řízení uceleného programu stimulace. Výhodu
vycházející z místní působnosti spatřuji v moţnosti být pečujícím osobám, v případě
potřeby v krátkém časovém horizontu a za současného vyuţití méně ekonomicky
náročných prostředků (telefonický kontakt, e-mail, skype), k dispozici. Jako příklad
takového působení lze uvést intervenci zaměřenou na oblast příjmu potravy v raném
věku, kde lze přímo působit na podporu fyziologické deglutinace.
I přes zmiņované obtíţe mohu na tomto místě konstatovat, ţe se mi podařilo dosáhnout
cíle definovaného na začátku práce při formulování záměru průzkumného šetření a
očekávaných výstupů.
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Závěr
Tato rigorózní práce byla věnována tématu funkčnosti komunikačních systémů u dětí
s vrozenou hluchoslepotou ve věkové kategorii školní věk. Pro získání teoretických
podkladů bylo nutné vyhledat a prostudovat rozsáhlý soubor odborné literatury. Většina
tuzemských pramenů pojednává o problematice hluchoslepoty komplexně, s různou
mírou intenzity se soustředí na klasifikaci hluchoslepoty, výchovu a vzdělávání. Oblast
komunikace bývá zmiņována téměř v kaţdé monografii, konkrétních a specificky
zaměřených informací je však z mého pohledu nedostatek. Pokud je publikace na
komunikaci přímo zaměřena, bývá to formou popisu jednotlivých komunikačních
systémů, případně s doplněním o rozpracování moţných komunikačních technik.
V ţádném z prostudovaných pramenů jsem se nesetkala s popisem a posloupností
procesu vývoje osvojování komunikačních dovedností. Nízké procento zastoupení osob
s hluchoslepotou v naší populaci zřejmě způsobuje malý počet autorů publikujících na
toto téma. V zahraničních zdrojích jsem zaměření na vývoj komunikačních dovedností
hluchoslepých osob zaznamenala, zpravidla se jedná o odborníky působící při instituci
zajišťující osobám s hluchoslepotou vzdělávání a proto i cílová skupina zájmu je jiţ
školního a vyššího věku.
Právě z tohoto důvodu se potřeba předloţení adekvátních informací jeví jako velice
palčivá jak pro rodiče a pečující o děti s vrozenou hluchoslepotou, tak pro začínající
odborníky či odborníky, kteří s touto cílovou skupinou nemají příliš rozsáhlé
zkušenosti. Prostřednictvím této rigorózní práce jsem chtěla poukázat na posloupnost
v oblasti vývoje komunikačních dovedností a nutnost nácviku jejich praktického vyuţití
v rámci sociálního učení pro moţnost aplikace získaných dovedností do běţného ţivota,
přiblíţit problematiku z pohledu speciálního pedagoga pečujícím osobám, ke kterým
zároveņ směřuji zdůraznění potřeby odborného metodického vedení ze strany
poradenských pracovišť. Zároveņ se domnívám, ţe moje práce můţe poskytnout
přínosné informace speciálně pedagogickým centrům, která nemají s péčí o hluchoslepé
zásadní zkušenosti, tím, ţe umoţní zlepšení odhadu průběhu, konkrétnější prognostiku a
volbu

adekvátních

přístupů

při

poskytování

intervence

v oblasti

stimulace

komunikačních dovedností u dětí s vrozenou hluchoslepotou, a celkově v oblasti
podpory pečujících rodin.
V neposlední řadě bych prostřednictvím této rigorózní práce ráda poskytla nezbytné
informace odborníkům z oblasti logopedie, kteří v případě stimulace funkčnosti
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komunikačních dovedností u dětí s vrozenou hluchoslepotou mají nezastupitelnou
úlohu, i kdyţ, jak jsem se prostřednictvím průzkumného šetření přesvědčila, ne vţdy
bývá spolupráce s kmenovým poradenským pracovištěm adekvátně nastavena. Osobně
se domnívám, ţe kooperace logopeda a poradenského pracoviště by měla směřovat
k pokračování a rozšiřování frekvence odborné péče, stimulace a podpory nastavené
poradenským pracovištěm právě prostřednictvím logopedické intervence.
Zváţím-li celkové zaměření práce, domnívám se, ţe by mohla být inspirativní a
zajímavá pro všechny odborníky, kteří se zabývají komunikací jako takovou.
Jiţ při samotném procesu tvorby rigorózní práce jsem naráţela na oblasti, které by bylo
třeba dále zmínit a podrobněji rozpracovat, vzhledem k šíři problematiky jsem se jim
však nemohla na těchto stránkách věnovat. Za oblasti, k nimţ by měly směřovat další
výzkumy a studie, povaţuji problematiku prostorové orientace osob s hluchoslepotou,
pro kategorii dětí s hluchoslepotou se mi jako velice aktuální téma jeví oblast
sebeobsluhy. Zůstanu-li u samotné komunikace, zdůraznila bych jiţ samotné předřečové
období a jeho význam pro další rozvoj komunikačních dovedností. Větší prostor by měl,
podle mého názoru, být věnován také zdůraznění těsnějšího spojení kognice a
dorozumívání.
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Příloha č. 1
Model vývoje řeči dle Lechty - Lechta (1991, s. 32 - 34)
Období pragmatizace (0 – 1. rok)
přibližný věk

dosažená úroveň

0

reflexní křik

3. týden

reakce sacími pohyby na hlas matiky

6. týden

emocionální křik (vyjadřování pocitů)

2. – 3. měsíc

reakce úsměvem na úsměv

3. měsíc

komunikační křik (křik jako přivolávání), pudové ţvatlání (babling)
broukání – prefonémy

3. – 4. měsíc

odpovídání broukáním na promlouvání matky, dítě začíná očima hledat
zdroj zvuku

4. – 5. měsíc

reakce na zvukové zabarvení hlasu (zejména matky)

6. – 8. měsíc

napodobující ţvatlání (lalling) – fonémy

10. měsíc

„rozumění“ řeči – správná, obvykle motorická reakce na pokyny,
instrukce, zákazy apod., experimentování se zvuky

Období sémantizace (1. – 2. rok)
přibližný věk

dosažená úroveň

1. rok

jednoslovní věty s různou intonací v závislosti na emocionálně-volním
záměru, často tvořené duplikací jednoduchých slabik; dítě na poţádání
ukáţe, kde má některé části těla

1. – 1,5. rok

určitým hláskám dává komunikativní funkci, výrazné zapojení
prozodických faktorů řeči, ještě stále má mimořádný význam
neverbálně-předverbální forma komunikace

1,5. – 2. rok

dítě objevuje mluvení jako činnost, „hraje si“ se slovy; první věk
otázek („kdo je to?, co je to?“) – substanční věk; věty tvořené dvěma
slovy telegrafickým stylem; polovinu verbální produkce tvoří
podstatná jména; dítě zná kolem 200 slov, ukáţe některé části těla
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i na své hračce.

Období lexemizace (2. – 3. rok)
přibližný věk

dosažená úroveň

2. – 2,5. rok

dítě začíná pozvolna ohýbat slova, vnímá a diferencuje distinktivní
znaky některých fonému z hlediska znělosti (b – p), způsobu artikulace
(k – o) a místa artikulace (f – g), upřednostņuje uţ verbální formu
komunikace; na konci tohoto období začíná tvořit i víceslovní věty,
při komunikačním neúspěchu je frustrované (jestliţe mu blízké osoby
nerozumějí nebo nemají čas na komunikaci s ním)

2,5. – 3. rok

obvykle uţ dovede říci své jméno a příjmení, chápe pojmy „já – moje“
a rozdíl „malý – velký“, ovládá výslovnost přibliţně 2/3 samostatných
souhlásek, odkáţe pochopit svou úlohu komunikačního partnera
a reagovat v ní specificky podle konkrétní situace, chápe pojmenování
časových pojmů (den – noc), zná přibliţně 1000 nových slov

Období gramatizace (3. – 4. rok)
přibližný věk

dosažená úroveň

3. – 3,5. rok

dítě dokáţe říci jména svých sourozenců, výrazný kvalitativní pokrok –
chápání obsahu slov, tvorba tzv. vyšších pojmů je často spojena
s tzv. fyziologickými těţkostmi v řeči; druhý rok otázek („proč?“,
příp. „kdy?“), tvorba souvětí

3,5. – 4. rok

markantní zkvalitnění morfologicko-syntaktické jazykové roviny;
na konci tohoto období se uţ obvykle nevyskytují nápadné
dysgramatismy; suverénnější tvorba antonym, reprodukce krátké
básničky; ovládání uţ 80 % samostatných konsonantů; schopnost nejen
navázat konverzaci, ale i úsilí udrţovat ji

Období intelektualizace (po 4. roce ţivota)
přibližný věk

dosažená úroveň

4. – 5. rok

verbální projevy by měly být z gramatického hlediska správně,
přesnější identifikace barev, ovládání uţ asi 1500 – 2000 slov, pro
foneticko-fonologickou rovinu je charakteristické přetrvávání
nesprávné výslovnosti tzv. těţkých hlásek; v řeči se obvykle vyskytují
všechny slovní druhy
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5. – 6. rok

verbální projev se ve všech jazykových rovinách čím dál tím víc
přibliţuje řeči dospělých, dítě dokáţe přijatelně vysvětlit, k čemu
se pouţívají rozličné předměty denní potřeby, správně a ve správném
pořadí realizuje i poměrně dlouhé a komplikované příkazy, vypráví
souvisle a spontánně o různých událostech, reprodukuje i poměrně
dlouhou větu, výslovnost by měla být správná, můţe však ještě jít
o tzv. prodlouţenou fyziologickou dyslalii; koncem předškolního věku
zná asi 2500 – 3000 slov

po 6. roce

verbální projev obsahově i zvukově odpovídá poţadavkům běţné
konverzační řeči, v dalším vývoji permanentní zkvalitņování – kromě
jiného i stylistické stránky řečových projevů, zlepšování sémantické
a pragmatické roviny jazyka, stále častější schopnost komunikovat
přiměřeně dané komunikační situaci (dítě „ví, co se sluší“), osvojování
prozodických nuancí jazyka, rozvoj regulační funkce řeči, chování
i ve sloţitějších situacích lze úspěšně regulovat řečí a rovněţ dítě samo
pouţívá řeč, chce-li regulovat dění kolem sebe, osvojování grafické
podoby řeči (čtení, psaní), později cizích jazyků
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Příloha č. 2
Organizace pomáhající hluchoslepým
Název
LORM
Záblesk
VIA – sdruţení HS
Klub přátel červenobílé
hole

Cílová skupina
Zejm. dospělí
Rodiče dětí s HS, děti
Dospělí

Kontakt
www.lorm.cz
www.zablesk.olomouc.com
www.via.cz

Problematika HS obecně

www.klubpratel.wz.cz
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Příloha č. 3
Použité zkratky
AAK – alternativní a augmentativní komunikace
DD – dětský domov
HS – hluchoslepota; jedinec s hluchoslepotou (dle kontextu)
KV – kombinované vady
LOGO – logopedie/logopedická péče
MP – mentální postiţení
NÚV – nařízená ústavní výchova
SP – sluchové postiţení
SPC – speciálně pedagogické centrum
SRP – středisko rané péče
SV – vada sluchu
TP – tělesné postiţení
VV – vývojová/é vada/vady
ZP - zrakové postiţení
ZV – vada zraku
+ - jev je přítomen
I – účast/četnost návštěv (I = 1x za sledované období, II = 2x ad.)
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