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Anotace 

Tématem práce je „Reedukace sluchu u dětí se sluchovým postižením na 

Kypru". Myslím si, že cvičit sluch u dětí nedoslýchavých a s kochleárním 

implantátem je důležité pro rozvoj řečové dovednosti a lepší komunikace 

s ostatními. 

V rámci teoretické části se věnuji školskému systému na Kypru podle 

zákona 113(1)1999 o výchově a vzdělání dětí se speciálními potřebami a vzdělání 

a výchově neslyšících na Kypru. Náplní teoretické části je pojednání o sluchu 

obecně, sluchové funkci a o vadách sluchu. V posledních kapitolách této části se 

věnuji významu reedukace sluchu a jak probíhá výchova sluchově postižených 

dětí ve Škole na Kypru. 

V rámci praktické části jsou prezentovány výsledky průzkumu 

zaměřeného na reedukaci sluchu a sluchová cvičení, což bylo uskutečněno 

pomocí mého dotazníku. Na dotazník odpovídali rodiče dětí se sluchovým 

postižením na Kypru. V rámci praktické části jsou také prezentována sluchová 

cvičení, která jsem uskutečnila ve Škole neslyšících na Kypru. 



Annotation 

The subject of my diplomatic project is the reeducation of children with 

acoustic loss in Cyprus. I chose this subject because I believe that by exercising 

the acoustic sense with sound, is very important for the ability of speech and that 

is very helpful to communicate with other persons. 

In the theoretical part of my diplomatic project I will present and develop 

the school systém of Cyprus and mainly the speciál education based on the Law 

for the Training and Education of Children with Speciál Needs 113(I)/1999. 

Additionally, theoretical part refers to the hearing and its problems. Also in finál 

chapter of this part I refer to reeducation and meaning of the acoustic sense and 

how the schools of Cyprus take action in the education of the children with 

hearing looses. 

For the practical part of my diplomatic project I have prepared a 

questionnaire which I distributed to a number of parents of deaf children in 

Cyprus. As well, for the practical part, I make presentation of some acoustic 

exercises that I accomplished with the children in school of Deaf in Cyprus. 
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Úvod 
Narodila jsem se na Kypru. Do základní školy jsem chodila ve Strovolu, 

v Nikósii a gymnázium jsem absolvovala ve městě Latsia, kde žiji. Maturovala 

jsem v roce 1999 v lyceu v Nikósii. 

Již na gymnáziu jsem se zajímala o problematiku peče o postižené děti a 

byla jsem ve studijní skupině, která pomáhala v dobročinných ústavech. 

V Kyperské republice není možnost studovat na vysoké škole obor 

speciální pedagogiku. V Řecku je možné studovat tento obor až v posledních 

letech (od r. 1997). Je pro mne velkou ctí, že mohu studovat na Karlově 

univerzitě a získat tak vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogiky, 

který je v České republice na vysoké úrovni. 

V průběhu studia speciální pedagogiky jsem se specializovala na 

logopedii a na surdopedii. V Kyperské republice je péče o postižené děti a 

mládež ještě ve svých počátcích. 

Proto jsem si vybrala jako téma pro svoji diplomovou práci „Reedukace 

sluchu u dětí se sluchovým postižením na Kypru". 

Podle Sováka (1978) je reedukace speciálně-pedagogická metoda, která je 

zaměřena na zdokonalování a zlepšování výkonnosti poškozené funkce. Avšak 

reedukace není sama o sobě cílem a proto souvisí s komplexní rehabilitací a 

kompenzačními pomůckami, které se používají. (Janotová, 1996) 

Reedukace sluchu u dětí se sluchovým postižením je důležitým přístupem, 

aby dítě mohlo dobře přijímat informace a vydávat je mluvenou řečí a vyjádřit 

myšlenku. Rozvoj komunikačních dovedností je proces, který je součástí 

dětského věku, proto musíme používat sluchová cvičení a názorné pomůcky pro 

metodiku rozvíjení sluchu od ranného věku dítěte. 

Tato práce mi dala příležitost se dozvědět, jak funguje vzdělávací systém 

na Kypru a něco více o zákonu o výchově a vzdělání dětí se speciálními 

potřebami 113(1)1999. Také jsem měla příležitost pracovat s dětmi ze školy 

neslyšících a se všemi, kteří se zabývají těmito dětmi. 



TEORETICKÁ ČÁST 

1. Historie Kyperské republiky 

Kyperská republika se rozkládá ve východní části Středozemního moře a 

je největší ze středozemních ostrovů po Sicílii a Sardinii. Kypr má kolem 700 

000 obyvatel. Asi 83% obyvatelstva je Řekokypřanů, 12%Turkokypřanů, 2% jiné 

menšiny (tj.Arméni, Maronité a Latinové) a zbývající 3% jsou emigranti. 

Lefkosia (Nikosia) je hlavním městem již téměř tisíc let. Lefkosia je 

jediné město v Evropě, které je rozděleno. Na Kypru jsou ještě 3 velká města, 

která se jmenují Lemesos, Larnaka a Pafos. Morfu, Keryneia, Ammochostos a 

půlka Lefkosie jsou pod Tureckou vládou. 

Kypr již ve starověku byl strategicky významným ostrovem a také 

důležitou křižovatkou obchodních cest. Osídlení zde bylo již ve 4.tis.př.n.l.. Ve 

14.st.př.n.l. se sem rozšířila mykénská kultura a v té době se na Kypr 

přistěhovali Řekové, kteří ostrov osídlili. Původní obyvatelstvo asimilovalo. 

S Reky vznikaly městské státy, v čele s králem. V l.st.n.l. se stal ostrov součástí 

Římské říše, o tři století později připadl Byzantské říši. V roce 648 se ostrova 

zmocnili Arabové, které v 11.století vystřídal řad templářů. Na konci 15.století si 

ho podmanili Benátčané a v roce 1571 byl ostrov dobyt Turky, v jejichž područí 

zůstal až do osmdesátých let minulého století. Po otevření Suezského průplavu se 

Kypr dostal do sféry britského imperialismu. V roce 1878 využil Londýn 

oslabení Osmanské říše v důsledku rusko-turecké války a ostrov si podmaní. 

V roce 1925 udělil Kypru status britské korunní kolonie. Dlouholetý národně 

osvobozenecký boj kyperského lidu proti cizí nadvládě nabyl na intenzitě 

zejména v období po druhé světové válce. Nezávislost Kypru byla vyhlášena 

16.srpna 1960. Prezidentem byl zvolen Makarios III., který byl také předsedou 

vlády. Nejvyšším zákonodárným orgánem je Sněmovna reprezentantů. 

Ještě před vyhlášením republiky vnutili Kypru nerovnoprávné, tzv. 

londýnské a curyšské dohody, podle nichž si Velká Británie ponechala na 

ostrově velké vojenské základny, vyňaté ze svrchovanosti Kyperské republiky. 

Na ostrově byly též umístěny základny řecké a turecké. Nerovnoprávné dohody 

vyvolávaly trvalé napětí a národnostní třenice mezi kyperskými Řeky a Turky. 

Tyto rozpory vyústily ve velké ozbrojené srážky na přelomu let 1963-64, kdy 



byly na ostrov k obnovení klidu vyslány jednotky OSN. Po stálých nepokojích a 

konfliktech na Kypru provedla 15.června 1974 řecká vojenská chunta fašistický 

puč proti vládě s cílem svrhnout presidenta Makariose. To bylo záminkou 

k invazi tureckých vojsk na Kypr a k rozdělení ostrova na dvě části, a tak je dnes 

Kypr rozdělen tzv. zelenou linií. Z jedné strany stojí stráže svobodné části 

Kyperské republiky a z druhé strany je okupační vojsko turecké. Mezi nimi na 

zelené linii, která rozděluje ostrov na dvě části, zajišťují bezpečnost na 144 

stanovištích mírové sbory OSN. Před dvěmi lety se umožnil volný průjezd do 

Turecko-Kyperské části. S podmínkou, že občané Kyperské části ukážou na 

hranici pas nebo občanský průkaz, mohou se na severní části ostrova pohybovat. 

Turecká okupace znamenala pro Kyperskou republiku ztrátu 37% území, 

70% průmyslu a několik tisíc mrtvých. 1619 Kypřanů je doposud nezvěstných a 

200 000 Kypřanů se stalo uprchlíky ve své vlastní zemi. 

Po vybojování nezávislosti v roce 1960 se vytvořily podmínky pro 

modernizaci a rozvoj ekonomiky, sociální sféry i kultury. Turecká invaze a 

okupace však měla na části ostrova dalekosáhlé neblahé důsledky pro život 

obyvatelstva Kypru. Proto, že velké procento průmyslových podniků, škol, 

zdravotnických zařízení zůstalo v okupované části, bylo nutné znovu budovat vše 

ve svobodné části Kypru. Během 15 let Kyperská republika již vybudovala 

hodně z toho, co je nutné pro existenci obyvatelstva, ale přesto je potřeba 

v tomto náročném budování pokračovat a vytvářet podmínky pro vysokou 

ekonomickou, sociální a kulturní úroveň kyperského lidu. 

Kyperská vláda se rozhodla založit první univerzitu na Kypru v roce 

1992. Kyperská univerzita nemá ještě všechny obory, ale do budoucna počítá si 

jejich otevřením. 

(Pantelidou, Hatzikosti, 2001) 



2. Historická retrospekce speciální pedagogiky na Kypru 

První hnutí, které poskytovalo organizovanou pomoc dětem se 

speciálními potřebami se nejdříve zaměřilo na děti se smyslovými vadami a na 

děti s antisociálním chováním. Následně se pomoc rozšířila též pro děti tělesně 

postižené a nakonec i pro děti duševně postižené. 

Každé hnutí na Kypru, jenž se zabývalo organizováním pomoci dětem se 

speciálními potřebami vycházelo z nějaké filantropické organizace či 

rodičovského spolku a teprve potom se patronace ujal stát. 
v 

V roce 1929 byla založena první speciální škola „Škola nevidomých". 

Z počátku však tento ústav fungoval jako filantropická organizace a až o osmnáct 

let později v roce 1957 se dostal pod záštitu Kyperské vlády. 

V roce 1943 založilo Ministerstvo školství na Kypru „Výchovný ústav", 

který byl původně umístěn v Lapithosu. Po roce 1960, kdy došlo k vyhlášení 

nezávislosti Kyperského státu, přešel tento ústav pod správu Ministerstva 

spravedlnosti. Zmíněný výchovný ústav byl určen nezletilým výtržníkům, kteří 

tam byly posláni rozhodnutím soudu. Většinou se jednalo o jedince se silně 

emociálními a psychologickými problémy se známkami antisociálního chování. 

V roce 1974, v době Turecké invaze na ostrově, musel být tento výchovný ústav 

uzavřen, po té přestěhován do Limasolu a k obnovení vlastní činnosti došlo až 

v roce 1979. V roce 1985 Výchovný ústav ukončil definitivně svojí činnost, a to 

na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti, odpovědného správce ústavu. 

Třetí institucí, jenž byla na Kypru založena byla „Škola neslyšících". 

Tato speciální škola byla otevřena v roce 1953 v hlavním Kyperském městě 

Nicosia. Později byla přestěhována do Morfou a Gerolakkos, a byla určena, jak 

pro Kyperskou, tak pro Tureckou komunitu. V roce 1965 získala patronaci 

Ministerstva školství. Po turecké invazi však musela být přestěhována do 

Makedonitisa, kde zůstává a funguje do dnes. Tato škola neslyšících byla až do 

roku 1986 jediným ústavem na Kypru, který poskytoval nejenom vzdělávání 

postižených ,ale i sociální zabezpečení. 

V roce 1959 byl na Kypru založen také „Rekonvalescentní ústav" 

Červeného kříže za účelem poskytování pomoci dětem, jejichž postižení 

vyžadovalo zkušenou a odbornou péči. V tomto ústavu, který provozuje svou 

činnost dodnes,funguje i speciální škola se speciálně zaměřenými programy. 



První speciální třída pro vyučování postižených dětí byla otevřena v roce 

1962 v Nicosii a byla určena pro „duševně zaostalé děti". Následovně v roce 

1962 byly už založeny první speciální školy pro mentálně postižené děti 

středního rozsahu. Mezi tyto školy patří „Škola Evaggelismos" v Nikósii a 
v 

„Škola Apoštola Lukáše" v Limasolu. 

Pro potřeby dětí se speciálními potřebami byly otvírány speciální třídy 

v různých základních školách v Nikósii a nazývaly se „třídy obtížně 

zařaditelných dětí". V roce 1978 byla otevřena pro tyto děti speciální škola a 

tímto byly zrušeny dříve založené třídy obtížně zařaditelných dětí. 

V roce 1969 byl založen v Nikósii Pankyperský spolek na ochranu dětí 

trpících spastickou obrnou. 

V roce 1977 byla založena škola se speciálním programem jmenující se 

„Arcibiskup Makarios". Tato instituce pomáhala postiženým osobám starších 

osmnácti let za účelem profesního vzdělávání s následnou sociální pomocí při 

hledání uplatnění. 

V roce 1984 započal svůj provoz také ústav, jmenující se „Xristou 

Steliou Ioannou", zabývající se podobnou tématikou, tedy poskytováním 

postiženým profesních kurzů a personálních služeb. 

Pro potřeby zvládnutí speciálních potřeb dětí s vadami sluchu , byly 

zakládány koncem osmdesátých let „Jednotky nedoslýchavých dětí 

v předškolním věku" (3-6 let) ve čtyřech řecko-kyperských městech v blízkosti 

obecných základních škol. 

Od roku 1993 byly otvírané také jednotky pro děti postižené autistickou 

poruchou. 



3. Legislativa a předpisy 

3.1. Zákon o speciální pedagogice (s.47/1979) 

Se zákonem o speciální pedagogice, který byl přijat v roce 1979 v rámci 

speciálního vzdělávání vzniká, vůbec první legislativní opatření takového druhu 

o tom, že stát musí dbát o vzdělání osob se speciálními potřebami, a to od pátého 

do osmnáctého roku života takovýchto osob. Stát je povinnen zakládat odborné 

komise, jejichž cílem je rozmisťování postižených dětí podle jejich potřeb. 

V osmdesátých letech existovala tendence, a to nejenom na Kypru, ale i 

v jiných zemích směřujících k integraci postižených dětí (dětí se speciálními 

potřebami s dětmi bez speciálních potřeb) do obecných škol. Tato integrace se 

však na počátku neobešla bez různých praktických a sociálních problémů, ale 

později byla vytvořena rovnováha mezi oběma druhy škol.Vpodstatě až do roku 

1999 nebyla nijak tato „integrace" legislativně ošetřena a právě v tomto roce byl 

přijat zákon o Speciálním vzdělávání 113(1)/1999. 

3.2. Zákon o výchově a vzdělání dětí se speciálními potřebami 

(113(I)/1999) 

Tento zákon z roku 1999 začíná Ministerstvo školství aplikovat od září 

2001. Zákon 113(1)/1999 je legislativním návrhem, podle kterého se reguluje 

způsob vzdělávání osob se speciálními potřebami, podporuje se také rozvíjení 

vzdělávacích programů a stanovení potřeb postižených dětí. Zákon (113(I)/1999 

podporuje dokonce i individuální posuzování a lokalizování dětí se speciálními 

potřebami ve snaze podporovat stálý vývoj individuálních vzdělávacích 

programů pro každé takovéto dítě. Na základě individuálního vzdělávacího 

programu je zajištěna potřebná pomoc pro celkový vývoj dítěte ve všech 

oblastech, zejména v psychologickém, emocionálním, sociálním hledisku. Hlavní 

smysl takového programu je školní a sociální zařazení dítěte a jeho 

plnohodnotný budoucí život ve společnosti. Podle zákona 113(I)/1999 za osoby 

se speciálními výchovnými potřebami jsou považovány: takové osoby, mající 

závažné problémy s učením nebo přizpůsobivostí, jenž jsou způsobeny 

tělesnými, mentálními, psychologickými a emocionálními zvláštnostmi. 



Mezi takovéto osoby patří: 

mentálně postižení -retardované osoby 

zrakově postižení - nevidomý, tupozraký 

sluchově postižení-neslyšící, nedoslýchaví 

neurologické postižení a ortopedické postižení 

osoby s vadou řeči 

závažné poruchy omezující schopnost učení-dyslexie, dyskalkulie 

kombinované vady, poruchy v oblasti citové a sociální, autismus či další 

vývojové vady. 

Stát je povinen zajistit speciální výchovu a vzdělání pro osoby se 

speciálními potřebami, a to od věku tří let až do celkového dokončení jejich 

studia. Osoby se speciálními potřebami, kteří studují ve speciálních školách mají 

právo na odklad(prodloužení studia, přerušení studia) a to až do 21 let staří 

takovéto osoby, pokud se to považuje za nezbytné. 

Podle zákona 113(1)/1999 musí být ustanovená okresní komise pro 

speciální výchovu a vzdělávání. Tato komise musí být tvořena členy s určitým 

statutem odbornosti. Členy této komise tvoří: 

- zástupce ministerstva školství, 

- zástupce ministerstva kultury, 

- sociální pracovník, 

- logoterapeut, 

- speciální pedagog, 

- klinický psycholog. 

Cílem takovéto komise je prozkoumat případ každého postiženého dítěte, 

klasifikovat jeho potřeby a správně rozhodnout o jeho zařazení ve škole či 

instituci. Postižené dítě, které prošlo touto komisí odchází po té do 

specializované školy nebo třídy a nebo v některých případech je dítě zařazeno do 

normální třídy s upraveným rozvrhem, který byl odsouhlasen speciálním 

pedagogem. 

Rodiče mají právo být informováni o všech rozhodnutích této komise, 

týkajících se jejich dětí a komise má za povinnost zvážit každý návrh a názor 

rodičů na jejich dítě. 



4. Speciální výchova a vzdělávání podle zákona 
113(I)/1999 

4.1. Speciální třídy, speciální školy a běžné školy 

Za speciální třídy jsou považovány ty, ve kterých jsou k dispozici veškeré 

potřebné pomůcky pro výkon vzdělávání a výchovu dětí se speciálními 

potřebami. Takovéto třídy poskytují intensivní speciální vzdělávání za 

přítomnosti malého počtu žáků (max. 6 žáků v jedné třídě), ale zároveň však 

udržují a podporují kontakt s ostatními žáky bez speciálních potřeb. 

Postižené děti, které navštěvují tyto speciální třídy v objektu obyčejné 

základní školy, podstupují výuku stejných předmětů jako žáci z běžných tříd. 

Rozdíl je tu, ale v délce jedné vyučovací hodiny, která může být uzpůsobená 

složení žáků takovéto třídy a stupni závažnosti poruchy učení těchto žáků. Žáci 

speciálních tříd mají být přítomni při slavnostních a jiných shromažďovacích 

akcích. 

V nynější době existuje na Kypru pouze devět speciálních škol, ze kterých 

je šest určeno pro děti s těžkými poruchami učení. Jedna škola je určena pro děti 

s emocionálními poruchami chování, jedna je určena pro děti s vadami zraku a 

jedna pro děti se sluchovým postižením, (viz příloha č. 1) 

Všechny nově budované speciální školy jsou nuceny budovat v blízkosti 

či přímo v objektu již existujících běžných základních škol a zároveň je zde 

vytvářen stalý tlak na oba druhy škol nutící k blízké spolupráci a pořádání 

společných akcí a dalších aktivit. Důvodem je snížení rozdílů separování. 

Z těchto devíti speciálních škol pouze dvě, a to pro děti se zrakovým 

postižením a vadou sluchu, jsou podle nyní platících zákonů součástí běžných 

škol. 

Na druhou stranu některé postižené děti se dají integrovat velice těžce a 

jsou i časté případy, že žák je vyučován doma. 

Práce speciálních pedagogů nespočívá pouze v rozvíjení vědomostních 

znalostí žáka, pedagog je pro žáka též jako pomocník, rádce při socializaci dítěte 

mimo třídu. 



Jak jsem již uvedla, děti mající pouze lehké poruchy učení studují 

v běžných školách nebo v Individuálních Programech (IP) a nebo ve speciálních 

třídách a děti, které mají těžké poruchy, musí navštěvovat speciální školy. Plán 

vzdělávání a výchovy těchto dětí je tedy uzpůsoben jejich potřebám a je vytvořen 

na základě stupně sociálního a emocionálního vývoje, zahrnuje jejich schopnosti 

sebeuznání, autonomie, profesního vybavení dítěte a komunikace. Za cíl si 

takovýto plán klade aby vyhověl vývojovým potřebám jedince. 

V rámci programu výchovy dítěte s vadou zraku, sluchu nebo pohybu je 

aplikován terapeuticky léčebný program. 

Neméně důležitou roli zde má také skupina, ve které je dítě zařazeno. 

Někteří jedinci vynikají v aktivitě v menších skupinách. Specializovaní 

pedagogové na logoterapii preferují individuální výuku. Ve speciálních školách 

je v jednotlivých třídách maximálně sedm žáků. Takováto skupina je výhodná, 

protože může uskutečňovat různé exkurze a návštěvy, které jsou součástí jejich 

programu. 

4.2. Vzdělání na Kypru 

Kypr má uspořádáno vzdělávání v několika stupních podle věku žáka: 

-mateřská škola 3-6 let 

-základní škola 6-12 roků -povinná 

-střední škola 12-15 roků - povinná 

-lyceum 15-18 roků 

Dětem se speciálními potřebami je stát povinen zajišťovat výuku od 3 do 

18 let života dítěte. Pokud je dostatečný důvod, může pokračovat ve studiu ještě 

další tři roky. 



4.3. Pedagogičtí pracovníci na Kypru 

Na Kypru jsou pedagogové rozděleni na dvě kategorie podle stupně jejich 

dosaženého vzdělání. První kategorie zahrnuje učitele základních škol. Jsou to 

učitelé, absolventi Kyperské University, kde studium trvá čtyři roky. 

Druhou kategorii tvoří profesoři, mající sekundární vzdělání, mající 

univerzitní titul podle oboru (specializace). Pedagogové dětí předškolního věku 

jsou absolventi oboru předškolního vzdělání. Pokud pracuje učitel ve státní 

školce, je zpravidla absolvent statní kyperské univerzity. Pokud pracuje učitel 

v soukromé školce, může být absolvent pouze soukromé školy. 

Pedagogové pracující ve sféře speciální pedagogiky jsou absolventy 

nejčastěji řeckých, ale i dalších světových univerzit, v oboru speciální 

pedagogiky. 

Podle stanov Ministerstva školství a kultury existují určité předpoklady 

získání místa speciálního pedagoga: 

1. Univerzitní diplom nebo titul v oboru speciální pedagogiky s doplňující 

specializací. 

2. Ukončení vysokoškolského studia a absolvování alespoň jednoho roku 

studia specializovaného oboru, ve kterém se uchazeč rozhodl pracovat. 

4.4. Spolupráce speciálních pedagogů a pedagogů běžných škol 

I když speciální výchovný program má své zákonitosti, nemohl by dost 

dobře existovat bez spolupráce se standardním výchovným programem. 

Klasický pedagog je povinen spolupracovat s pedagogem speciálním. 

Speciální pedagogové se považují za členy pedagogického personálu základní 

školy, na které mají svou učebnu se speciální výbavou. 

Existují speciální koordinátoři (poradci), kteří spolupracují a dávají 

doporučení, jak pedagogům speciálním, tak pedagogům standardním. 



4.5. Klasifikace - hodnocení žáků 

Žáci běžných zakláních škol jsou hodnoceni interními kritérii škol, oproti 

dětem se speciálními potřebami, které jsou klasifikováni odbornými pedagogy na 

základě jejich osobních zvláštností a vzdělávacích schopností. Děti, které 

navštěvují Školu neslyšících jsou hodnoceni podle určitých daných kriterií a děti, 

které studují v jiných speciálních školách jsou klasifikované jenom na základě 

jejich pokroku bez dalších běžných procedur hodnocení. 

Základní vzdělávání žáků probíhá klasicky postupem od nižších do 

vyšších tříd to až do šesté třídy, kdy základní škola končí a následuje první 

stupeň gymnázia, které trvá tři roky a poté druhý stupeň gymnázia (lyceum), 

které trvá další tři roky. V případě stagnace pokroku žáka nastává opakování 

ročníku. Již děti předškolního věku jsou nuceni zůstávat déle v mateřské škole, 

pokud nedosáhnou určitého stupně vyspělosti, aby mohly nastoupit do základní 

školy. 

Na gymnáziu je způsob postupu žáků do dalších ročníků jiný, než 

v základní škole. Zde jsou studenti posuzováni na základě testů z každého 

předmětu, což je zohledněno v závěrečném hodnocení, které vydává vyučující. 

Studentům se speciálními potřebami (studenti, kteří se nemohou účastnit testů) je 

postup do dalších ročníků posuzován na základě obecného pokroku, který je 

posuzován vyučujícím a odborníky. 

Studenti gymnázií a lycea na konci každého čtvrtletí dostanou 

vysvědčení, kde jsou napsané známky z každého předmětu a závěrečné 

hodnocení. Podle tohoto hodnocení jsou oprávněni či neoprávněni postoupit do 

dalšího ročníku. Děti se speciálními potřebami dostávají osvědčení o účasti a 

chování ve vyučovacích hodinách. 

Absolventi speciálních škol nebo běžného typu lycea se profesionálně 

zaměřují na základě vlastních úspěchů v absolvovaném studiu z jednotlivých 

předmětů. 



5. Sociální jednání k lidem se speciálními potřebami na 

Kypru 

Na Kypru termín postižení vždy bylo a je tabu. 

Během osmdesátých let byla kyperská společnost velmi uzavřená a 

problémů bylo mnoho. Nyní uvedu několik příkladů. 

1. příkladem mladá žena, jejíž otec byl neslyšící, měla problém ve své 

rodné vesnici najít životního partnera. Důvodem byla obava z toho, že děti 

z takového svazku by mohly být také neslyšící. 

Toto je jenom malá ukázka toho, když nemají lidé dostatek informací, jak 

jednají s osobami se speciálními potřebami, a jaký důsledek má toto jednání pro 

jejich rodinu. 

2. příklad je matka, která mluví o špatném jednání doktorů při 

diagnostikování postižení. "Doktor nám o problému řekl, a my jsme odešli 

z nemocnice jako vyhnaní. Zahanbení. První náš pocit byl, že naše dítě nebude 

jako ostatní děti". 

Tento předsudek existuje až dodnes, sice ne tak intenzivně, ale projevuje 

se nezaměstnaností lidí, kteří mají speciální potřeby. Při tomto způsobu myšlení 

jsou lidé se speciálními potřebami odkázáni být pořád doma bez vlastní rodiny, 

jenom spolu se stárnoucími rodiči. 

Považuji za nutné, zmínit se ještě o jednom příkladu, který je pro 

kyperskou společnost běžný. Na řecko-kyperské části Kypru jsou málo vidět 

neslyšící nebo slepí lidé na ulici. Je to proto, že jejich počet není velký, nebo 

proto, že se nemohou pohybovat bez pomoci, nebo proto, že se běžnou populací 

cítí podceňováni. 

Obrovský rozvoj státních a soukromých institucí velmi napomohl přístupu 

k postiženým lidem, kteří se zabývají každodenními činnostmi v institucích a 

mimo ně. 

Posledních patnáct let se o rgan izu je každoročně chari ta nazvaná 

„Rad iomara thon ios" , která výrazně př ispívá k řešení tohoto sociálního p rob lému 

a nabíz í podporu a p o m o c naším pos t iženým spo luobčanům. 



„Radiomarathonios" informuje o tématech týkajících se postižených lidí a 

tímto napomáhá změně způsobu myšlení a přístupu k tomuto problému a k znovu 

zařazení těchto osob do společnosti. Zároveň přispívá i finančně. 

V průběhu patnácti let, se vytvořila tzv.„banka lásky", kam může každý 

přispívat. 

6. Vzdělání a výchova neslyšících na Kypru 

6.1. Pohled do historie vzdělávání osob s vadami sluchu na 

Kypru 

První údaje o vzdělávání neslyšících na Kypru se datují do roku 1922, 

kdy malou skupinu neslyšících začal vyučovat přestěhovalec z Malé Asie. 

Neexistují však žádné bližší informace o metodách výuky, ani o jeho vlastním 

vzdělání jako učitele neslyšících. 

V roce 1945 vznikla potřeba založit školu pro neslyšící na Kypru. S touto 

myšlenkou přišla Semeli Tsotou, ředitelka školy pro neslyšící v Alexandrii při 

jej í návštěvě na Kypru. 

V roce 1952 se po ukončení studia vrátil na Kypr Georgios Markou a 

začal pracovat na založení školy pro neslyšící. 

V roce 1953 byla poprvé v historii založena škola pro neslyšící na Kypru. 

Škola na počátku přijala 22 žáků ve věku od 6 do 13 let se sluchovými vadami, 

kteří rovněž potřebovali speciální péči a ochranu. 

6.2. Škola neslyšících na Kypru dnes 

Zákon č. 113(I)/1999, který upravuje současné metody výuky neslyšících 

dětí způsobil úbytek žáků na škole pro neslyšící tím, že umožnil neslyšícím 

navštěvovat běžné školy. V tomto roce navštěvuje školu pro neslyšící pouze 17 

žáků. To však neznamená, že škola pro neslyšící z tohoto důvodu zanikne. Škola 

pro neslyšící disponuje velkými zkušenostmi a speciálním vybavením, které 

normální škola nemá. 



Škola nabízí následující vzdělávací programy: 

1. Včasný zásah/školení rodičů 

V minulosti tento program neposkytoval a nesplňoval požadavek správné 

pomoci dětem a rodičům. Dnes je tento program nejdůležitějším programem 

školy. Soustřeďuje se na rodinu, pomáhá rodině a podporuje ji jako celek. Do 

výchovy neslyšícího dítěte se musí vždy zapojit celá rodina. 

2. Předškolní třída 

Tuto třídu navštěvují děti ve věku od tří let, které používají speciální 

sluchadla. Cílem je, aby děti získaly potřebnou slovní zásobu, psychomotorické a 

sociální schopnosti, a tak byly schopny nastoupit do první třídy základní školy. 

3. Příprava pro přijetí 

Žáci, kteří splňují požadavky pro přijetí, se mohou rovněž připravovat 

navštěvováním normální základní školy. 

4. Individuální program 

Tento program je určen starším studentům školy různých věkových skupin od 

13 do 21 let podle schopností a úrovně vzdělání. Kritériem pro zařazení studentů 

do jednotlivých skupin jsou jejich individuální potřeby. Studenti, jejichž 

schopnosti a znalosti jsou na dostatečné úrovni, mohou sledovat program, který 

se téměř neliší od programu normální střední školy. Program, který studenti 

sledují v letošním roce, byl ministerstvem školství a kultury uznán jako program 

úrovně středních škol. 

5. Speciální třída 

Na škole rovněž funguje třída se speciálním zaměřením na děti s více vadami. 

6. Mimoškolní programy 

Škola se rovněž zaměřuje na děti se sluchovými vadami navštěvujícími 

normální školu na různých stupních. Škola vysílá učitele do základních a 

středních škol, které navštěvují děti se sluchovými problémy. 



7. Pomoc dospělým neslyšícím 

Za účelem poskytování pomoci dospělým neslyšícím byla založena 

Organizace na pomoc při zařazení do běžného života dospělých neslyšících. Tato 

organizace má za úkol napomáhat zprostředkování pracovního zařazení, 

sociálního přijetí, vzdělání a kulturního vyžití a také poskytovat pomoc 

v případných právních záležitostech. Nově začala fungovat při této organizaci 

vzdělávací a psychologická poradna pro slyšící děti s neslyšícími rodiči. 

Na škole rovněž funguje plně vybavené akustické centrum, které poskytuje 

služby, jako je diagnóza vady a samotná rehabilitace. 

V případě částečné ztráty sluchu se používají sluchové pomůcky, jejichž 

smyslem je, aby postižené dítě mohlo co nejlépe slyšet. FM systémy tlumí hluk a 

okolní zvuky a napomáhají zvýraznit lidskou řeč. Kochleární implantáty se 

používají u dětí s úplnou ztrátou sluchu, jejichž sluchový nerv není postižen, 

nebo u dětí, jejichž vada je velmi vážná. 

Metody komunikace na Škole neslyšících 

Původní metodou komunikace, která na Škole neslyšících převládala, byla 

metoda orální, používaná běžně v Anglii a kontinentální Evropě. Koncem 

sedmdesátých let se z USA rozšířila nová metoda komunikace, komunikace 

totální. Základní charakteristikou této metody je současné užívání mluvené řeči a 

znakové řeči. 

Na počátku osmdesátých let vedli odborníci spor o tom, která z těchto metod 

je tou správnou. Orální metoda nakonec převládla z následujících důvodů: 

• Orální metoda byla používána již přes třicet let a byla historicky 

starší. 

• Větší počet vyučujících dával přednost této již zaběhnuté metodě. 

• Nevyvinula se žádná kyperská posunková řeč. 

• Rodiče s používáním posunkové řeči nesouhlasili. 

V současnosti metoda orální na Škole směřuje k metodě totální vzhledem 

k celosvětovému trendu a speciálním požadavkům neslyšících studentů. 



Nejnovější názory, jak v Evropě, tak Americe, na výchovu neslyšících dětí se 

opírají o myšlenku dvoujazyčného vzdělání (tzv. bilingvální metodu). To 

znamená výuku ve znakovém jazyce a mluvené řeči jako sekundární. To 

vyžaduje znalost znakové řeči pedagogů na školách i rodinných příslušníků. 

Dospělí neslyšící na Kypru požadují uznání znakového jazyka jako 

oficiálního jazyka komunity neslyšících. Toto by vedlo k užívání znakového 

jazyka na státních školách a otevřelo by cestu neslyšícím pedagogům do státních 

škol a samozřejmě do Školy neslyšících. 

Jedním z problémů je ale rozpor mezi vývojem znakového jazyka a 

technických pomůcek pro neslyšící (např. kochleárního implantátu). 

6.3. Problémy Školy neslyšících a její budoucnost 

Rozhovor s ředitelem Školy panem Georgiosem Savvidesem 

V souladu splatným zákonem 113(I)/1999 - děti se speciálními 

potřebami mají možnost se zapsat do běžné školy. Tato úprava má mnoho 

pozitivních stránek, ale pro Školu neslyšících znamená úbytek žáků. Škola 

neslyšících nemůže zůstat pouze školou pro děti s vadami sluchu, ale náplň její 

činnosti se musí rozšířit na poskytování informací a pomoci nejenom postiženým 

dětem, ale také jejich rodinám. Podle ředitele Školy je snížení počtu žáků na 

škole přirozeným důsledkem politiky a zákonodárství na Kypru. 

Dalším problémem je zaměstnanost specializovaných pedagogů na výuku 

dětí se sluchovými vadami. Někteří z pedagogů jsou vzhledem k současné situaci 

denně nuceni přecházet mezi dvěma nebo třemi školami, kde se věnují 

postiženým dětem. 

Cestou ke zlepšení postavení Školy je nový program výuky, který by byl 

na úrovni programů základních a středních škol. 

V ý z n a m n ý m krokem k pos í lení pozice školy j e uznán í d ip lomu Školy 

neslyšících v roce 2005 j a k o d ip lomu gymnázia . 



6.4. Program včasného zásahu a jeho význam 

Včasný zásah hraje velmi významnou roli pro pozdější vývoj postižené 

osoby. V minulosti to byl pouze odborník, který poskytoval pomoc a vzdělání 

postiženému dítěti s cílem rozvinout mluvenou řeč. Pomoc rodiny byla 

minimální. Později začaly fungovat konzultační programy při školách 

neslyšících. Důraz začal být kladen na všestranný rozvoj dítěte, vnímání a 

výrazové schopnosti, mentální vývoj. Role matky se podstatně změnila. 

Z pouhého diváka se stává učitelkou a bere na sebe největší zodpovědnost za 

vývoj dítěte. V současnosti se klade důraz na spolupráci celé rodiny. Odborníci 

se shodují, že postižené dítě je součástí rodiny, v rodině získává své první 

zkušenosti a je ostatními členy rodiny ovlivňováno. Postižení dítěte ovlivňuje 

celou rodinu a ta se musí na jeho výchově významnou měrou podílet. 

Většina neslyšících dětí (90 až 95 %) má slyšící rodiče. Slyšící rodiče 

nemají žádné zkušenosti s nedoslýchavostí a potřebují podporu a odbornou 

pomoc, stejně jako postižené dítě, aby se mohli s takovou situací vyrovnat. 

Pokud se nenaučí včas nové situaci čelit, může být sluchová vada v rodině 

příčinou mnoha dalších problémů. 

Dítě dosáhne 50 % mentálního vývoje do věku 4 let a 70 % do věku 7 let. 

Pokud se dítěti nedostává kompletních podnětů pro jeho vývoj, dochází 

kjazykové a sociální zaostalosti. Bez rozvíjení mateřského jazyka a komunikace 

s prostředím dítě nemůže získat dostatečné informace nutné pro pochopení 

prostředí a širšího světa. 

Neschopnost komunikace a řeči neovlivňuje pouze mentální vývoj dítěte, 

ale také jeho psychické a sociální chování. Důsledkem je ztráta sebedůvěry a 

nevyrovnanost. Odborníci musí umět včas rozeznat různé problémy vznikající 

v rodině narozením neslyšícího dítěte. Cílem včasného zásahu je pomoc rodině, 

s cílem vyrovnání se a přizpůsobení vadě dítěte. Rodina se musí naučit fungovat 

jako celek. 



6.5. Včasný zásah na Kypru 

Na Kypru začal fungovat na pravidelné bázi program včasného zásahu 

v roce 1990 jako výsledek iniciativy Školy neslyšících. Zákonná úprava se 

vztahuje na neslyšící starší tří let. Do dnešního dne nebyl přijat žádný zákon 

upravující péči o neslyšící děti do věku tří let. Program včasného zásahu 

poskytuje pomoc všem rodinám s neslyšícími dětmi i do věku tří let. 

Jako první krok je stanovení důsledků ohluchnutí a výběr nejvhodnějších 

sluchových pomůcek nebo kochleárního implantátu. Následuje zhodnocení 

schopností dítěte v souvislosti s rodinou a vytvoření individuálního programu 

řešení problému. 

Základní cíle Školy neslyšících na Kypru v souvislosti s individuálním 

programem jsou: 

• Poskytnutí informací o ztrátě sluchu. 

• Použití sluchadel a různé možnosti výuky. 

• Podpora a pomoc rodině s cílem správné komunikace s neslyšícím dítětem 

pro jeho správný vývoj a uspokojení jeho potřeb. 

• Pomoc rodině v navázání kontaktu s jinými centry služeb pro neslyšící a 

jinými rodinami s neslyšícími dětmi. 

Konzultační program Školy zahrnuje: 

1. Pravidelné schůzky s rodinou a dítětem 

Pedagog poradce se schází s rodinou jednou týdně. Tyto hodinové 

schůzky napomáhají pochopení rodinné situace a upevnění vztahu matky 

s dítětem. Současně se vytváří systematický program pro dítě. 

Podle počtu dětí v každém kraji se schůzky konají doma, ve škole 

neslyšících nebo v ústavu neslyšících daného kraje. Tyto schůzky umožňují 

rodičům seznámit se s jinými neslyšícími dětmi a výchovným programem. 



2. Společná setkání rodin 

Cílem těchto setkání je: 

• psychická podpora, 

• informace o výuce, 

• seznámení se a vytvoření hlubších vztahů, 

• výměna informací, znalostí a zkušeností, 

• podpora rodinných vztahů. 

3. Spolupráce s mateřskou školou, kterou dítě navštěvuje 

Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu, speciální pedagog školu 

pravidelně navštěvuje s cílem: 

• Informovat zaměstnance školky. 

• Koordinovat výchovné cíle. 

• Pozorovat dítě při různých aktivitách a doporučit způsoby lepšího 

zapojení. 

V současnosti se programu včasného zásahu účastní 15 až 20 dětí ve věku 

do tří let pod vedením zástupkyně ředitele Školy neslyšících paní Elsi Prais, 

která je odbornou učitelkou a poradkyní pro neslyšící. 

Jedním z problémů včasného zásahu je spolupráce s lékaři, kteří 

neinformují rodiče o tomto programu. Většinou se rodiče dozvídají o programu 

včasného zásahu náhodně. 

Cílem paní Prais je rozšíření skupiny včasného zásahu a doplnění skupiny 

Přijetím sociálního pracovníka, psychologa a otorinolaryngologa. 

Podmínkou úspěchu programu j e plná spolupráce rodiny s odborn íkem. 



6.6. Organizace a služby pro neslyšící 

Fond rozvoje školy neslyšících dětí je soukromá a nezávislá společnost, 

která vznikla v roce 1972. Příjmy mají původ na Kypru i v zahraničí. Činnost 

společnosti zahrnuje každou formu společenského rozvoje, pracovního uplatnění 

a výchovy mladých neslyšících. 

Celo-kyperský svaz rodičů neslyšících byl založen v roce 1987 s cílem 

poskytovat neslyšícím dětem stejné možnosti vzdělání, pracovního uplatnění a 

uplatnění ve společnosti. Svaz sehrál hlavní roli v souvislosti s novelizací 

zákona, který umožňuje neslyšícím dětem navštěvovat normální školy. 

Sdružení přátel neslyšících v Limassolu byl založen v roce 1981, ale 

neoficiálně zahájil činnost již v roce 1977 a podporoval a pomáhal neslyšícím 

v Limassolském kraji. Jeho cílem je výuka, pomoc profesním uplatněním 

neslyšících, ochrana jejich práv a uznání neslyšících a zlepšení kvality jejich 

života a ekonomická podpora jejich rodin. Hlavním cílem sdružení je boj 

s jakoukoliv formou předpojatosti společnosti vůči neslyšícím a za jejich 

rovnoprávné postavení ve společnosti. 

Sdružení přátel neslyšících v Larnace a Famagustě byl založen v lednu 

1981 s cílem pomoci lidem s vadami sluchu všech věkových kategorií. Zvláštní 

péče je věnována dětem se ztrátou sluchu v předškolním věku navštěvujícím 

oddělení, které založilo ministerstvo školství a kultury v roce 1989 pro děti 

předškolního a školního věku vyžadující vedení odborného učitele pro přípravu 

ke vstupu do normální střední školy. 

Celo-kyperská organizace neslyšících byla založena v roce 1990 

v Nikósii. Její cíle a činnost jsou následující: 

• Podpora a dosažení uznání posunkové řeči. 

• Přehodnocení školy neslyšících a uznání jejího diplomu. 

• Z lepšen í legislat ivy týka j íc í se p racovního upla tnění nes lyš íc ích . 

• Vzdě láván í mladých neslyšících (vaření , tanec, posunková řeč) . 



Organizace je členem Celosvětové organizace neslyšících (W.F.D), Kyperské 

organizace sdružující svazy postižených a Kyperské sportovní organizace neslyšících. 

Další organizace, které fungují na Kypru pro lidi se sluchovými problémy 

jsou: 

• Kyperská sportovní organizace neslyšících 

Tato organizace je členem Mezinárodního sportovního výboru neslyšících (CISS 

- Comitée International des Sports Sourds) a Evropské sportovní organizace 

neslyšících (EDSO - European Deaf Sports Organization). 

• Sportovní svaz neslyšících 

• Kulturní centrum neslyšících Kypru 

• Svaz neslyšících v Limassolu 

• Svaz neslyšících v Larnace 



7. Sluch 

7.1. Sluch 

Nejjednodušší, ale přitom zároveň základní informace o vnějším světě i o stavu 

vlastního organismu získáváme prostřednictvím smyslových orgánů. Lidské smyslové 

orgány jsou zrak, sluch, chuť, čich a hmat. Nejdůležitější z nich jsou zrak a sluch. 

Zrak a sluch jsou v mezilidské komunikaci nezastupitelné. Zrakem se vytváří obraz 

světa a jsou vnímány především prostorové vztahy, kdežto sluchem je tvořena lidská 

komunikace. Asi 60 % všech informací je vnímáno sluchem. Podle Jana Sokola je 

sluchová percepce "všesměrová". Slyšíme za sebou i za rohem. Slyšíme ve tmě i při 

zavřených očích. Sluch se nevypíná zcela ani ve spánku. (Sokol, 1998) 

Akustická komunikace smyslová -všeobecně slyšíme ve třech úrovních. 

• Zvukové pozadí 

Slyšíme zvuky okolí, které nevnímáme vědomě, například chod zapnuté lednice. Jsou 

to zvuky, které běžně vůbec nevnímáme,ale jsou součástí existence této planety, světa 

a lidské společnosti, např. zvuky větru.Význam zvukového pozadí je v tom, že byť 

nevědomě, ale trvale informuje mozek o tom, že reálný svět existuje a jedinec je jeho 

součástí. 

• Mimo pojmová-obecné zvuky, senzitivita (I.Signální soustava, podle 

I P . P a v l o v a ) . 

S lyš íme zvuky, které nás upozorňu j í na něco, např . š těkání psa, t roubení auta. Těmi to 

zvuky vyjadřujeme ohrožení, nelibost nebo naopak libost, bolest, smutek, vztek. 

• Pojmová, verbální (Il.Signální soustava). 

Na této úrovni člověk komunikuje vědomě. Informace se předávají přesně 

definovanými zvukovými signály-slovy. Tato rovina je specificky lidská. 



7.2. Přirozený (fyziologický) vývoj sluchu 

Někteří věří, že smyslové orgány novorozence, jsou dostatečně vyvinuté na to, 

aby fungovaly hned od narození, j iní tvrdí, že novorozenec je hluchý několik dnů po 

narození kvůli plodové vodě, která se vyskytuje ve středním uchu. 

Česká literatura zmiňuje, že zvuk z vnějšího prostředí začíná plod 

zaznamenávat v pátém měsíci nitroděložního života. Období od pátého měsíce 

těhotenství do osmnáctého až dvacátého osmého měsíce života dítěte j e považováno 

za rozhodné pro vývoj sluchu a řeči. 

Když budeme uvažovat o tom, že každý člověk má rozdílnou funkci tohoto 

smyslového orgánu, tak oba názory jsou správné. U normálně vyvinutého novorozence 
d o třetího měsíce jeho života existuje pouze reflexní sluch, který je podobný 

zvířecímu, protože ochraňuje před různým nebezpečím. Takže řeč a různé všeobecné 

zvuky jsou pro něj bezvýznamným hlukem jako u dospělého člověka, když slyší řeč, 

které nerozumí. 

Časem novorozenec pod vlivem stálých zvukových stimulů získává schopnost 

je rozeznávat a napodobovat. Začíná chápat zvuky a hlavně řeč, takže základní 

reflexní sluch, který měl při narození, je nahrazen sluchem vědomým. V prvních třech 

letech života existuje výběrový příjem pro zvukové stimulace. 

Anatomie sluchového analyzátoru 

Ucho je dokonalý, složitý a citlivý orgán, který zachycuje zvukové vlnění 
2 našeho okolí, zpracovává ho a vysílá ho po nervových vláknech do mozku. Ucho 

přetváří energii. Zachycuje mechanickou energii zvukových vln a vysílá je do mozku. 

Ucho se skládá ze tří částí: vnějšího, středního a vnitřního. Vnitřní ucho je 

hlavní, nejvíce komplexní orgán sloužící pro sluch a rovnováhu. 

Vnější ucho přijímá zvukové vlny, které zachytí zvukovou vlnu a směřuje ji do 

zvukovodu. Je tvořeno boltcem a zevním zvukovodem. Ušní bubínek, který se 
vyskytuje na konci zvukovodu, určuje hranici mezi vnějším a středním uchem. 



Střední ucho je prostor vyplněný vzduchem, který se vyskytuje uvnitř lebeční 

kosti. Je tvořeno bubínkovou dutinou, Eustachovou trubicí a bradavčitým výběžkem 

S tzv. sklípkovým (pneumatizaěním) systémem. V dutině bubínkové jsou tři malé 

středoušní kůstky: kladívko, kovadlinka a třmínek. Eustachova (sluchová) trubice 

spojuje dutinu bubínkovou s nosohltanem. 

Vnitřní ucho je tvořeno z kostěnného hlemýždě a v něm je uložen blanitý 

hlemýžď. Mezi kostěnným a blanitým hlemýžděm je prostor vyplněn tekutinou-

perilymfou. Blanitý hlemýžď rozděluje podélně hlemýždě kostěnného na dvě etáže: 

scala vestibuli a scala tympáni. Celá struktura blanitého hlemýždě je známa jako 

Cortiho orgán. Na různých místech tohoto orgánu se zachycují různé frekvence. 

Uvnitř hlemýždě je prostor vyplněn tekutinou-endolymfou a vnější prostor je vyplněn 

tekutinou-perilymfou. Kyslík, který působí jako polštářek, ochraňuje vnitřní ucho před 

poškozením nadměrným hlukem. 

7*4. Sluchová funkce 

Sluchový orgán je stimulován zvukem, pro jehož přenášení je zapotřebí 

kapalné, plynné nebo pevné látky. Vzduchem přenášené zvukové vlny jsou 

zachycovány vnějším zvukovodem a směřují k ušnímu bubínku, do kterého naráží a 

tím ho rozkmitávají. Konstrukce zvukovodu je taková, aby chránila ušní bubínek před 

zraněním a před poškozením nadměrným hlukem. Ušní boltec u člověka málo přispívá 

ke sluchové funkci. Napomáhá pouze k rozpoznání směru zvuku. 

Střední ucho s louží k přenášení zvukových vln přes ušn í bubínek do vně j š ího 
U c ha . Ušn í bubínek a tři malé kůs tky, tzv. řetěz, f u n g u j í j a k o j edno tný sys tém. 

Kmi ta j í c í pohyby ušn ího bubínku se p řenáše j í do prostoru vyp lněného tekut inou přes 
ř e t ě z s luchových kůstek. Uvni t ř labyrintu j sou zvukové vlny přenášeny pe r i lymfou . 

Ve středouší jsou dva svaly: napínač bubínku a třmínkový sval, které působí 

Proti sobě a ochraňují vnější ucho před poškozením nadměrným hlukem. Kost v okolí 

středoušní dutiny, především v oblasti bradavčitého výběžku, není zcela kompaktní, 
a l e obsahuje drobné dutinky, aby byly redukovány prudké změny tlaku vzduchu 
v bubínkové dutině. 

Eus tachova t rubice s regulační f u n k c í za j i š ťu je vyrovnán í t laku ve s t ředouš í 

s vnějš ím a tmos fé r i ckým t lakem. 



Pohyb endolymfy způsobený zvukovými vlnami stimuluje vláskové buňky 

Cortiho orgánu a takto se přeměňuje z mechanické do elektrické energie. 

Kromě tohoto způsobu přenášení zvukových vln do endolymfy, který je 

vzduchovým přenášením, existuje další způsob přenášení prostřednictvím kostní 

tkáně. Druhý způsob spočívá v tom, že zvukové vlny naráží do lebky a přenášejí se po 

kostech do vnitřního ucha a způsobují pohyby endolymfy. 

Zvukové stimulace produkované v Cortiho orgánu se přenášejí přes vlákna 

sluchového nervu do sluchového centra, které se nachází oboustranně. Odtud se 

přenáší do mozku vše, co uši slyší. 

Každá část ucha může utrpět škodu, která může zničit nebo oslabit sluch 

Člověka. 

7.5. Význam sluchu 

Největším trestem je pro člověka izolace. Sluch je důležitým pro osobní 

bezpečnost. Sluch hraje také významnou úlohu při přijímání informací z okolního 

světa, je důležitý pro citový vývoj dítěte. 

(Škodová, Jedlička, 2003, Zafeiratou-Koulioumpa, 1994) 



8. Vady sluchu 

8.1. Stupně postižení 

Stupně sluchových vad podle Světové zdravotnické organizace - WHO 

(1980): 

> Normální sluch (OdB - 25dB) 

> Lehká nedoslýchavost (26dB - 40dB) 

> Střední nedoslýchavost (41dB - 55dB) 

> Středně těžké postižení sluchu (56dB - 70dB) 

> Těžké postižení sluchu (71dB - 90dB) 

> Velmi závažné postižení sluchu (91dB - více dB) 

(Potměšil, 1999) 

8.2. Typy postižení 

8.2.1. Vadv periferní- v zevním, středním, vnitřním uchu, v sluchovém 

nervu 

Převodní vady sluchu 

Každá situace která brání přenosu vibrací nebo brání tomu, aby se vibrace 

dostaly k sluchovému nervu, je příčinou převodní vady. V tomto případě se jedná 
0 nedostatečný kontakt zvuků ve smyslovém orgánu, z důvodu poškození vnějšího 

nebo vnitřního ucha (boltec, zvukovod, bubínek, kladívko, kovadlinka, třmínek). 
y ně jš í ucho se může ucpat ušním mazem, nebo cizím předmětem, jako je vata, 
n e bo otéct a způsobit zánět. Funkce středního ucha může být narušena 

nepravidelností růstu, existencí tekutiny, nebo nadměrným růstem kůstek, což 

brání volnému pohybu třmínku. Tyto vady brání příjmu zvukových vibrací ve 

vnitřním uchu a jedná se o převodní vadu sluchu. Zřídka přesahuje 60 až 70 dB. 

Tento druh vady je možné částečně kompenzovat pomocí sluchadel. Zvuky 

Pacienta se blokují stejně jako v případě zakrytí ucha rukou. Jakmile se zvuk zesílí 
a dosáhne vnitřního ucha, které funguje normálně, pacient slyší. Jedná se o ztráty 

s luchu lehké nebo střední. 



2. Percepční vady sluchu 

Percepční vady sluchu vyvolávají nedostatky vnitřního ucha nebo 

sluchového nervu, který přenáší stimuly do mozku, což brání vzniku, přenosu a 

Příjmu adekvátního signálu přes tekutinu hlemýždě. V tomto případě, ačkoliv 

střední ucho funguje normálně, vnitřní nefunguje. Zvuk se dostává vnitřního ucha, 

ale anomálie v něm brání jeho přenosu a přijetí. Dochází ke ztrátě nebo snížení 

dráždivosti v některých částech, které přijímají vlny různých frekvencí. I 

v případě, že je zvuk dostatečně silný, některé frekvence se přerušují nebo ztrácejí. 

To vyvolává změnu informací a brání správnému pochopení hlasových zvuků a 

zejména vysokých frekvencí. Při této vadě sluchu se většinou jedná o velké 

poškození, které se většinou kompenzuje kochleárním implantátem. Pokud nemají 

tito jedinci operovanou neuroprotézu, probíhá jejich komunikace znakovým 

jazykem. 

Smíšené vady sluchu 

Jsou způsobeny vadou obou systémů, převodního i percepčního. Se 

smíšeným typem vady souvisí snížená dráždivost (z důvodu nedostatečného 

Převodu) a vada vnitřního ucha s pozměněním zvuků ( z důvodu porušeného 

sluchového nervu ). 

8.2.2 Vadv centrální - lokalizována na sluchové dráze od kochleárních 

jader výše v prodloužené míše. 

Akustická agnozie 

Je způsobena anomálií funkce centrální nervové soustavy nebo hysterickou 

blokací sluchu. Výsledky sluchových měření u pacienta se mohou lišit při každém 

měření, protože není schopen vnímat sluchové informace vždy stejně. 

2• Slovní hluchota 

Je způsobena špatnou funkcí smyslového orgánu nebo anomálií funkcí 

mozku. Pacient slyší, ale nemůže rozlišovat slova. Člověk může trpět hluchotou, 

která se měří na dB a zároveň slovní hluchotou, to znamená ztrátou schopnosti 

rozeznávat zvuky. 

(Škodová, Jedlička, 2003, Zafeiraíou-Koulioumpa, 1994) 



8.3. Způsoby komunikace sluchově postižených 

1. Orální komunikace 

Cílem je osvojení si mluvené, hláskové řeči. Tento způsob se uskutečňuje 

ve formě „čisté metody", která je založená na systematické výstavbě jazyka, 

nebo ve formě „volnější", založené na mluvené řeči doplňované vizuálně-

motorickými komunikačními systémy. 

2. Simultánní komunikace 

Cílem je rozvoj mluveného jazyka, zlepšování vnímání mluvy a podpora 

komunikace s podporou dalších komunikačních forem tzv. vizuálně-

motorických. Mohou to být prstová abeceda, znakový jazyk, pomocné artikulační 

znaky, gesta, mimika a pantomima. 

3- Totální komunikace 

Je komplexní komunikační systém, který v sobě spojuje všechny 

Použitelné komunikační formy, tj. akustické, vizuální, slovní, neslovní, 

manuální, atd. 

4. Bilingvální komunikace 

Cílem je dosáhnout rozvoje jazyka a myšlení, a to nezávisle na kvalitách 

mluvené řeči. Sluchově postižení rozeznávají přenos informací ve dvou 

jazykových kódech: 1. znakový jazyk neslyšících 

2. mluvený většinový jazyk. 

0 konkrétní situaci na Kypru je pojednáno v kapitole číslo 6.2. „Škola 

neslyšících na Kypru dnes", (viz str. 22) 



8.4. Kompenzační pomůcky na Kypru 
, c ninem Euthymiade z největšího 

V této kapitole vycházím z rozhovoru spaném 

akustického centra na Kypru. 

i . Jaké druhy sluchadel se nejvíce na Kypru používají? 
* „ druhv individuální sluchadel (zvukovodova 

Na Kypru se používají všechny ^ 

sluchadla a závěsná). Nejvíce se používají zvukovodo 

č. 19) 

2. Jaké značky sluchadel se na Kypru používají? 

Sluchadla , k t e r á se p o u ž í v a j í j sou od t ěch to v ý r o b c ů : 

a) Phonak Switzerland 

b) Oticon Denmark 

c) Siemens Germany 

d) Widex Denmark 

e) Starkey USA 

3- Systémy FM na Kypru. 

T které se používají, jsou hlavně 
Systémy FM se na Kypru používají ^ ^ ' k ý c h l i b e r (50.000 K5). 

atomické, značky Phonak a stojí kolem 1 

<• JaU znatky kocHU^cH imP,an,M se na Kypru „ouM? 

Jsou to h l a v n ě : 
a) MEDEL Austria 

b) COCHLEAR Australia 

5- Kochleární implantáty na Kypru. 
o • - h cena se pohybuje kolem 18.000 Uber 

C o se týče kochleárních implantátů, jejic c ^ ^^^ Operace pro umístění 

(900.000 Kč) a uživatel má nárok na státní přisp 

^chleárních implantátů se provádějí hlavně v cizin . 



Kochleární implantáty na Kypru 

První implantace kochleárního implantátu kyperskému občanovi byla 

provedena v roce 1989 v Německu, řeckým lékařem. Operace byla financována 

rodiči osmnáctiletého mladíka. Druhá operace byla provedena také v Německu 

v roce 1992 stejným lékařem u devítiletého dítěte. 

V roce 1999 byla poprvé implantace kochleárního implantátu kyperskému 

občanovi financovaná kyperskou vládou. 

V roce 2000 se operace začaly provádět na Kypru,ale z důvodu 
v 

vnitrostátních problémů je bylo nutné přesunout do Řecka. 

Od roku 1989 do dnešního dne bylo provedeno 60 implantací. 35 ze 60 

implantací bylo realizováno u dětí a 25 u dospělých, kteří měli získanou 

duchovou vadu (úrazem a nedoslýchavost). Důležité je, že měli akustickou 

Paměť. 



9. Metody 

Existují tři speciálně pedagogické metody: reedukace, rehabilitace a 

kompenzace. Reedukace je speciálně pedagogický přístup zaměřený přímo na 

Porušení sluchových funkcí. Kompenzace je speciální pedagogický přístup zaměřený 

na zlepšení a zdokonalení jiných než sluchových funkcí. Rehabilitace je souhrn 

pedagogických přístupů, které upravují společenské vztahy a možnosti dalšího 

uplatnění postižené osoby za spolupráce odborníků z různých oborů. 

Reedukace sluchu 

Reedukace je souhrn speciálních pedagogických postupů, které zlepšují a 

zdokonalují výkonnost v oblasti postižených funkcí. Reedukační metody se zaměřují 

Přímo na postiženou funkci. (Janotová, 1996) 

„Např. jestliže je postižena receptivní (sluchová) složka sdělování a snažíme se 

výchovnými metodami zlepšit slyšení, pak konáme reedukaci sluchu." (Sovák, in: 
Janotová, 1996, str. 5) 

»Za reedukaci pokládáme veškerou nápravnou péči zaměřenou na příčinu 

Efektivity. Příčinou defektivity u nedoslýchavého je porucha sluchového analyzátoru, 

důsledkem defektivity je porušení vztahů ke kolektivu." (Sovák, 1954, str. 9) 

„Sluchovou reedukací rozumíme veškerou péči, kterou zaměřujeme k tomu, 
a b y nemocný pravidelným cvičením dovedl co nejlépe využít zbytků sluchu." 
(K°pecký, in: Sovák, 1954, str.9) 



9.2. Reedukace a její význam 

Reedukace sluchu je důležitá především u dětí se sluchovým postižením, které 

mají využitelné zbytky sluchu i kochleární implantát, kde se aktivuje sluchová 

percepce. 

U dítěte je nutné rozvinout schopnost auditivního vnímání a vybavit ho 

akustickými zkušenostmi, abychom mohli auditivně podporovat řečové vnímání a 

produkci řeči. (Janotová, 1996) 

Podle Sováka je lidská řeč schopnost individua užívat sdělovacích prostředků 

(výrazových) za účelem sociální interakce. (Janotová, 1996) 

„I sluchově postižené dítě se musí učit naslouchat, slyšet a sdružovat slyšený 

zvuk s vjemem a představou konkrétní osoby, předmětu či situace, tedy rozumět, aby 

mohlo samo začít mluvit." (In. Janotová, 1996, str. 5) 

9.3. Výchova sluchově postižených dětí na Kypru 

(Podle Ministerstva školství - Analytický program pro děti se speciálními potřebami) 

1. Rozvoj sluchových schopností 

Cíl: Žák se musí naučit rozeznávat zvuky a chápat mluvené slovo, které má něco 

společného s jeho zájmy j eho zkušenostmi a jeho každodenním životem. 

V 

Zák musí být schopen: 

• znát základní prvky o funkci a užití sluchových zařízení 

• reagovat na přítomnost a nepřítomnost zvuku 

• najít zdroj zvuku 

• rozeznávat zvuky s rychlým a pomalým tempem 

• rozeznávat typické zvukové vlastnosti: 
zvuky silné a slabé s vysokou a nízkou frekvencí a zvuky různé délky trvání 

• dávat do souvislosti zvuky, které slyší s předmětem, obrazem, významem nebo 

myšlenkou 

• reagovat na slova, která jsou dvousmyslná 

• reagovat na jednoduché fráze nebo věty s nebo bez pomocných prvků 

• chápat jednoduchý příběh při pouhém poslechu a reagovat na různá slova, fráze 

nebo věty týkající se jeho obsahu 



• odpovídat na přehrávané zprávy 

• být součástí konverzace 

o Základní prvky pro funkci a použití sluchových přístrojů: 

Dítě by mělo být schopné: 

• nasadit si sluchátko 

• vypínat a zapínat sluchátko 

• nastavit hlasitost sluchátka 

• uvědomit si, kdy sluchátko nefunguje 

• čistit sluchátko 

• vyměnit baterky u sluchátka 

• dávat si na sluchátko pozor při hraní,cvičení atd. 

o Různé zvukové hry (předmětů, hraček, zvířat, rádia a televize). 

Hudební a rytmické zvuky například tleskám, hraji na bubínek, hýbám rukama ve 

waltzovém rytmu-zdvihám vlajku. 

o Různé další hry, které svou vlastní fantazií vytváří učitel. 

o Zvuky z různých směrů, aby je dítě nalezlo (hraček, předmětů, mincí, 

hudebních nástrojů, řeči). 

o Zvuky s rychlým a pomalým tempem (s hudebními nástroji jako je buben, 

triangl, kastaněty, zvonek, piáno a různé skladby). 

o Zvuky rozdílné: v trvání v hlasitosti a ve výšce tónu. 

o Zvuky týkající se zkušeností dítěte: 

neverbální zvuky: 

• zvuky prostředí (letadlo, auto, autobus, zvonek u dveří, telefon 

atd.) 

• zvuky hraček (bubínek, autíčko) 

• zvuky různých předmětů v domě (vysavač, pračka atd.) 



verbální zvuky: 

• jména členů rodiny dítěte 

• jména spolužáků 

• známé předměty a slovesa 

• barvy 

• zvířata a ptáci 

• části těla 

• jídla 

• čísla 

• místnosti a jiné části bytu atd. 

o Zvuky, které vyjadřují dva z výše uvedených bodů, například barva a 

předmět, číslo a předmět, jméno, sloveso atd. 

o Jednoduché fráze nebo věty ze zkušeností dítěte s nebo bez pomocných 

prvků, např. se zavřenýma očima, s dítětem otočeným zády. 

o Jednoduché pohádky (tradiční pohádky „červená Karkulka", „sedm 

kůzlátek", „tři prasátka", „Hesopovy mýty" , nebo jednoduché historky, které 

vymyslí učitel). 

o Nahrané příkazy, pokyny atd. 

o Konverzace na témata, která ho zajímají (například co si přinesl v tašce 

atd.). 

2. Schopnost odezírat 

Cíl: Žák musí být schopen chápat smysl slov přečtených ze rtů. 

^Rozví jen í řeči 

Cíl: aby dítě rozvíjelo co nejvíce schopnost chápat přijímanou řeč a naučilo se ji 

Používat impulzivně, aby mohlo komunikovat (pomocné sluchové zařízení je 

nezbytné). 

^-Jazykový rozvoj 

Cíl: aby dítě rozvíjelo schopnosti přijímat řeč a vyjadřovat se s přibývajícími 

zkušenostmi ze svého okolí, které ho povedou k vývoji schopnosti komunikace a 
v 'astního vyjádření se. 



PRAKTICKÁ ČÁST 

10. Průzkum 

10.1. Cíl průzkumu 

Cílem mého průzkumu bylo zjistit, zda vůbec probíhá a jak probíhá 

reedukace sluchu v rodinách se sluchově postiženým dítětem. Jakou závažnost 

přisuzují problému, jak k problému přistupují. Jak přistupují k řešení. 

V souvislosti s tímto cílem jsem si stanovila i pět následujících 

pracovních předpokladů. 

10.2. Pracovní předpoklady 

1. Předpokládám, že většina sluchově postižených dětí na Kypru komunikuje 

orálně. Vycházím z mé návštěvy ve Škole neslyšících na Kypru, kde jsem 

zjistila, že malé děti kompenzují svou vadu kochleárními implantáty a 

komunikují orálně. Znaky používaly jenom když neznaly nějaká slova. 

Mimochodem na Kypru není obvyklé používat znakový jazyk. 

2. P ředpok ládám, že v současné době větš ina s luchově post ižených dě t í na 

Kypru, má koch leá rn í implantá t , p ř ičemž malý počet dět í se s luchovou vadu 

Používá s luchadlo . 

3- Předpokládám, že většina sluchově postižených dětí rodičů se sluchovými 
vadami si hraje se zvukovými hračkami. 

4- Předpokládám, že většina sluchově postižených dětí slyšících rodičů si 

hraje se zvukovými hračkami. 

Předpok lady 3 a 4 j s e m vyvodi la z faktu , že hračky se zvukem upou ta j í 

Pozornost d í tě te (pokud zvuk slyší) a hra s nimi j e m n o h e m za j ímavě jš í , 

d u c h o v ě pos t i žené děti m a j í t ím pádem i s te jné zál iby j a k o slyšící . 



10.3. Dotazník 

Jmenuji se Maria Papathanasiou a jsem studentka na Karlově Univerzitě v Praze 

(CZ). Jsem ve čtvrtém ročníku, obor Speciální Pedagogika-učitelství. Dělám 

průzkum o sluchovém postižení dětí na Kypru a potřebuji Vaši pomoc. Dotazník 

je anonymní. Děkuji za vaši pomoc. 

Údaje sluchově postiženého dítěte 

Pohlaví 

Věk 

Město 

1. Má někdo z rodiny sluchovou vadu? 

a) Ano matka, otec, oba, prarodiče 

b) Ne 

2. Kolik má vaše sluchově postižené dítě sourozenců? 

Z toho a) sluchově postižení 

b) sluchově nepostižení 

3. Jaký stupeň sluchového postižení má vaše dítě? 

a) Lehká nedoslýchavost 

b) Střední nedoslýchavost 

c) Středně těžká nedoslýchavost 

d) Těžká nedoslýchavost 

e) Velmi těžká vada sluchu 

0 Hluchota úplná 

4. Jaký typ sluchového postižení má vaše dítě? 

a) Převodní 

b) Percepční 

c) Smíšený 

5- V jakém věku byla zjištěna sluchová vada u vašeho dítěte? 



6. Jakým způsobem komunikujete v rodině? 

a) Mluvenou řečí 

b) Znakovou řečí 

c) Jinak a jak? 

7. Jaké kompenzační pomůcky používá vaše dítě? 

a) Sluchadlo 

b) Kochleární Implantát 

c) FM systém 

d) Jiné 

e) Žádné 

8. Provádíte doma sluchová cvičení? 

a) Ano 

b) Ne 

9. Jak často provádíte s dítětem sluchová cvičení? 

a) Každý den i. Několikrát denně 

ii. Jedenkrát denně 

b) Občas 

c) Vůbec 

10. Jaké prostředky a pomůcky používáte při sluchových hrách? 

a) Zpěv a básničky 

b) Zvukové hračky 

c) Hudební nástroje 

d) Jiné a jaké 

11. Má zájem vaše dítě o poslech hudby? 

a) Ano 

b) Ne 

12. Chodí vaše dítě na zájmové kroužky zaměřené na tanec a hudbu? 

a) Ano 

b) Ne 



13. Hraje si vaše sluchově postižené dítě mimo školku/ školu se slyšícími 

vrstevníky? 

a) Ano 

b) Ne 

14. Telefonuje vaše dítě? 

a) Ano 

b) Ne 

15. Jak často vaše dítě soustředěně sleduje dětské televizní programy? 

a) Méně než jednu hodinu denně 

b) Více než jednu hodinu denně 

c) Vůbec nesleduje televizi 



10.4. Realizace a příprava průzkumu 

Vlastní průzkum jsem prováděla od května r. 2005 do ledna 2006 

v Kyperské republice. 

Během vánočních prázdnin 2004 jsem navštívila Ministerstvo školství a 

kultury na Kypru, kde jsem požádala o písemné povolení uskutečnit tento 

průzkum, a případně se zúčastnit akustických cvičení mateřské školy a první 

třídy základní školy neslyšících v Nikósii.V únoru 2005 mi byla tato žádost bez 

problému schválena, (viz příloha č. 2) 

S povolením a uznáním souvislé praxe na Kypru od mé vyučující 

surdopedie, jsem v květnu 2005 jela na Kypr navštívit školu neslyšících 

v Nikósii. Byla jsem očekávána učitelkou první třídy paní Joys a speciálním 

pedagogem paní Eleni Mateou, absolventkou speciální pedagogiky na Karlově 

univerzitě v Praze. 

První týden ve Škole jsem pozorovala vyučování neslyšících dětí 

s kochleárním implantátem. Zjistila jsem, jak funguje vzdělávací systém pro 

sluchově postižené děti na Kypru a měla jsem možnost s nimi pracovat a 

vyzkoušet hry a cvičení, které jsem pro ně připravila, (viz příloha č. 3) 

S mým odchodem jsem ve Škole zanechala dotazníky pro rodiče sluchově 

Postižených dětí. Jsem vděčná školnímu personálu za jeho pomoc. Také bych 

chtěla poděkovat akustickému centru „Otoprosthetiki" v Nikósii za doručení 

dotazníků. 

Během vánočních a letních prázdnin jsem shromáždila všechen možný 

materiál o Škole neslyšících, informace o speciálních školách na Kypru, 

analytický program výchovy osob se speciálními potřebami a všechno, co bylo 

Potřeba pro dokončení mé diplomové práce. 

Jediný problém, který nastal během průzkumu, bylo shromáždění 
vyplněných dotazníků od rodičů. Někteří z nich na dotazník neodpověděli, i když 

byl anonymní. Je možné, že to bylo kvůli nedostatku času nebo z jiného 

osobního důvodu. 

Dotazník dostali rodiče s neslyšícími dětmi od 2 do 8 let. 



10.5. Přehled dotazníkového průzkumu 

Údaje sluchově postiženého dítěte 

Pohlaví 
chlapci 13 
dívky 13 

26 

Věk 
2 - 31et 10 
4 - 51et 6 
6 - 71et 4 

8 let 6 
26 

Město 
Nikósie 22 
Larnaka 2 

Limassol 2 
26 

Tabulka č. 1 

Má někdo z rodiny sluchovou vadu? 

a) Ano 1 prarodiče 

b) Ne 25 

26 

Tabulka č. 2 

Kolik má vaše sluchově postižené dítě sourozenců? 

Sourozenců 0 1 2 3 

4 14 7 1 26 

Nikdo nemá sourozence se sluchovým postižením. 

Tabulka č. 3 

Jaký stupeň sluchového postižení má vaše dítě? 

a) Lehká nedoslýchavost 0 

b) Střední nedoslýchavost 2 

c) Středně těžká nedoslýchavost 0 

d) Těžká nedoslýchavost 5 

e) Velmi těžká vada sluchu 10 

f) Hluchota úplná 9 

26 



Jaký typ sluchového postižení má vaše dítě? 

a) Převodní 1 

b) Percepční 20 

c) Smíšený 5 

26 

Tabulka č. 5 

V jakém věku byla zjištěna sluchová vada u vašeho dítěte? 

6 měsiců 3 

8 měsiců 6 

9 měsiců 1 

10 měsiců 1 

12 měsiců 3 

18 měsiců 3 

2 roky 6 

2,5 roku 1 

3 let 1 

3,5 let 1 

26 

Tabulka č. 6 

Jakým způsobem komunikujete v rodině? 

a) Mluvená řeč / orální 21 

b) Znaková řeč 0 

a), b) Oba (orální + znaková řeč) 5 

c) Jinak 0 

26 



Jaké kompenzační pomůcky používá vaše dítě? 

a) Sluchadlo 8 

b) Kochleární Implantát 18 

c) FM systém 0 

d) Jiné 0 

e) Žádné 0 

26 

Tabulka č. 8 

Provádí te d o m a s luchová cvičení? 

a) Ano 19 

b) Ne 7 

26 

Tabulka č. 9 

Jak často p rovád í te s d í tě tem s luchová cvičení? 

a) Každý den 19 

b) Občas 4 

c) Vůbec 3 

26 



Jaké prostředky a pomůcky používáte při sluchových hrách? 

a) Zpěv a básničky 4 

b) Zvukové hračky 5 

c) Hudební nástroje 0 

d) Jiné a jaké 3 (knihy, pohádky, počítačové 
programy) 

a),b) 
Zpěv a básničky a 
zvukové hračky 11 

Nezodpovězené 3 

26 

Tabulka č. 11 

Má zájem vaše dítě o poslech hudby? 

a) Ano 25 

b) Ne 1 

26 

Tabulka č. 12 

Chodí vaše dítě na zájmové kroužky zaměřené na tanec a hudbu? 

a) Ano 6 

b) Ne 20 

26 



Hraje si vaše sluchově postižené dítě mimo školku/ školu se slyšícími 

vrstevníky? 

a) Ano 26 
b) Ne 0 

26 

Tabulka i i. 14 

Telefonuje vaše dítě? 

a) Ano 22 

b) Ne 4 

26 

Tabulka č . 15 

Jak často vaše dítě soustředěně sleduje dětské televizní programy? 

a) Méně než jednu hodinu denně 13 

b) Více než jednu hodinu denně 12 

c) Vůbec nesleduje televizi 1 

-

26 

Nějac í rodiče poznamena l i , že některé otázky neodpovída ly věku je j i ch dí tě te . 

Toho j s e m si byla vědoma , ale položi la j s em j e vzh ledem k věkově různorodé 

skupině s luchově pos t ižené dětí . 



10.6. Výsledky a analýza stanovených předpokladů 

Kypr je ostrov s malou populací a dětí se sluchovými postiženími není 

mnoho, z toho důvodu jsem mohla shromáždit pouze 26 dotazníků. Problémem 

je, že mnoho rodičů na dotazníky neodpovědělo, i když dotazníky byly 

anonymní. 

Analýza výsledků je podle pracovních předpokladů a cílem mého 

průzkumu (viz str. 42). 

Graf 1. zobrazuje SP děti na Kypru podle stupně sluchového postižení jak 

odpověděli rodiče děti na otázku dotazníku číslo 3 (viz tabulka č.3, str. 47). 

Stupně sluchové postižení 

35% 35% 
• Střední nedoslýchavost 

• Těžká nedoslýchavost 

• Velmi těžká vada sluchu 

• Hluchota úplná 



Graf 2. je stanoven podle prvního předpokladu (viz str. 42) a vyvozen 

zodpovědí na šestou otázku dotazníku (viz tabulka č.6, str. 48). 81 % děti se 

sluchovou vadou na Kypru komunikují orálně, přičemž jenom 19 % dětí 

používají ke komunikaci i znakovou řeči. 

Způsoby komunikace 

19% 

[1 Mluvená řeč / 
orální 

• Oba (orální + 
znaková řeč) 



Graf 3. je stanoven podle druhého předpokladu (viz str. 42) a vyvozen 

z odpovědí na sedmou otázku dotazníku (viz tabulka č.7, str. 49), podle kterých 

se dá zjistit že většina sluchově postižených dětí na Kypru ve věku 2 - 8 let 

používají kochleární implantát. 

Kompenzační pomůcky 

31% 

69% 

• Sluchadlo 

Kohleární 
Implantát 



Graf 4. Z průzkumu, který jsem uskutečnila na Kypru se dá vyvodit, že 73 % 

rodičů, kteří odpověděli na dotazník používají doma sluchová cvičení 

k reedukaci sluchu svých neslyšících dětí ve věku 2 - 8 . (viz tabulka č.8, str. 49) 

Sluchová cvičení - doma 

• ANO 

• NE 



Graf 5. je stanoven podle otázky 8 a zobrazuje kolik děti s kochleárním 

implantátem a kolik děti se sluchadlem provádějí doma sluchová cvičení. 

Sluchová cvičení ANO NE 

Sluchadlo 6 2 8 

Kochleární implantát 13 5 18 

26 

Sluchová cvičení - doma 

Sluchadlo Kohleární Implantát 

Graf 5a. 

ANO 



Graf 6. je stanoven podle otázky 9 (viz tabulka č.9, str. 49) a zobrazuje, jak 

často provádějí doma sluchová cvičení. 



10.7. Cvičení na reedukaci sluchu 

Na reedukaci sluchu existují různé druhy cvičení, které jsou individuální 

pro každé dítě podle jeho potřeby. Taková cvičení jsou: 

• Vn ímán í a roz l i šování zvuků . 

• Rozlišování různých kvalit zvuků. 

• Rozlišování neřečových zvuků a zvuků řečových. 

• Cvičení k rozumění obsahu na úrovni věty. 

• Cvičení k rozumění obsahu na úrovni slova. 

• Cvičení k poznání emociální kvality řeči. 

• Procvičování sluchové paměti. 

Pro realizaci těchto cvičení potřebujeme i nějaké pomůcky, např. hudební 

nástroje, zvukové hračky, různé zvuky zvířat, domácnosti a jiné, říkadla, 

písničky, obrázky nebo počítačové programy. 

Cvičení, která jsem použila k reedukaci sluchu byla prováděna formou 

hry, protože si myslím, že je to ideální způsob edukace dítěte v předškolním a 

mladším školním věku. 

V květnu 2005 jsem prováděla cvičení se třemi dětmi mateřské školy a 

třemi dětmi základní Školy neslyšících během mé návštěvy na Kypru. Všechny 

děti kompenzovaly svou vadu s kochleárním implantátem. 

V lednu 2006 jsem požádala ředitele mateřské školy, abych mohla 

zopakovat cvičení se dvěmi ze tří dětí a zároveň cvičení nahrát na video. 

Požádala jsem také rodiče dětí o souhlas, (viz CD2) 



Příklady zvukových her 

I. Zvuky hudebních nástrojů 

Pomůcky: 

• Bubínek 

• Tamburína 

• Dřívka (viz příloha č. 4) 

• Chrastítko (viz příloha č. 4) 

• Kladívko (viz příloha č. 5) 

• Triangl (viz příloha č. 5) 

Postup: 

1. V první řadě nechám děti si volně s předměty zahrát. 

2. Poté vyberu nástroj, o kterém si myslím, že ho dítě uslyší, např. bubínek. 

Udeřím do nástroje a dítě musí rozeznat kolikrát jsem udeřila. Zkoušíme znovu, 

ale tentokrát bez zrakové kontroly a snaží se rozlišit kolikrát jsem do bubínku 

udeřila. Znovu opakuji více údery. 

3. Když vidím, že dítě rozeznává zvuk, zopakuji to s jinou pomůckou. Opět 

bez zrakové kontroly a snaží se rozeznat, který ze dvou nástrojů jsem použila. 

4. Postupně na nástroje udeřím znovu a ptám se, který ze dvou byl slyšet jako 

první, a který jako druhý. 

Podle jeho reakcí přidám třetí i čtvrtý nástroj. 

Cíl: 

Dítě musí být soustředěno, aby vnímalo a rozlišovalo zvuky. Pomůže nám 

to zjistit, které zvuky je schopno dítě vnímat nejlépe (zvuky jsou složeny tak, 

aby obsahovaly, jak vysoké, tak hluboké tóny). 

Záznam: 

Pro účely uči te lky a rodičů j s e m vytvoři la z á z n a m o v ý list, do kterého m a j í 

výs ledky cv i čen í zaznamenáva t a zhodnocova t , (viz příloha č. 6) 



II. Hluk a Ticho 

1. Chodím po stopách 

Připravím stopy chodidel a pokládám je na podlahu takovým způsobem, 

aby tvořily cestu.Jednou nebo dvakrát udeřím do bubínku a děti udělají krok 

dopředu po stopách. Pokračuj i, aby se stejným způsobem dostaly až na konec 

cesty.Cílem je, aby udělaly tolik kroků, kolikrát uslyší bubínek, (viz příloha č. 7) 

2. Vojáčci (zvuk a rytmus) 

Hraji na bubínek v rytmu raz-dva, raz-dva. Děti mají pochodovat jako 

vojáčci, a když přestanu hrát, tak se mají postavit do pozoru. Ze začátku jim 

pomůžu, než rytmus pochopí. 

3. Motýlek 

Pustím písničku „motýlek" a nechám děti volně „létat" po místnosti. Když 

hudba přestane hrát, každé dítě si musí najít svojí kytičku, kterou jsem před tím 

připravila, a má si na ni stoupnout, (viz CD1), (viz příloha č. 8) 

4. Zvonek 

Požádám jedno dítě, aby vyšlo z místnosti a postavilo se za dveře. 

Zazvoním zvonkem, a když zvonek uslyší, tak by mělo vejít zpátky do místnosti. 

(viz CD1) 

5. Zelený a červený panáček 

Řeknu dětem, aby chodily nebo běhaly po místnosti. Když uslyší auto, tak 

by mě ly zůs ta t stát na místě , (viz CD1) 

Z á z n a m o v ý list k t ěmto cv ičen ím viz příloha č. 9. 



III. Rozlišování a pochopení hlasů zvířat 

Pomůcky: 

Obrázky se zvířaty: 

• Kráva (viz příloha č. 10) 

• Kůň (viz příloha č. 11) 

• Ovce (viz příloha č. 12) 

• Kočka (viz příloha č. 13) 

• Prasátko (viz příloha č. 14) 

• Kohout (viz příloha č. 15) 

• Pes (viz příloha č. 16) 

CD1: 

Zvuky zvířat z CD nahrávky. 

Postup: 

Sedíme všichni kolem stolů. Umístím na stole obrázky se zvířaty a čekám 

až pojmenují, jaká zvířata vidí a jaký hlas má každý z nich. Potom pustím 

jednotlivé zvuky zvířat z nahraného CD, které mám již připravené předem a 

čekám až mě ukáží správný obrázek. Potom opakuji tu hru ale tentokrát s 

každým dítětem zvlášť. Následovně odeberu všechny obrázky ze stolu a pustím 

opět CD. A čekám až pojmenují zvířata jenom podle zvuku. 

Cíl: 

Rozšiřování slovní zásoby (názvy zvířat) a rozvoj vnímání a rozlišování 

zvuků zvířat. 



11. Závěr průzkumu 

11.1. Dotazníky 

Proces rozdání a vyplnění dotazníků byl problematický. Zpátky jsem 

dostala pouze 26 vyplněných dotazníků ze 70 rozdaných, a to ze dvou důvodů. 

První je, že neslyšících dětí od 2 do 8 let není mnoho, když vezmeme do úvahy, 

že všech neslyšících dětí od kojeneckého věku do poslední třídy základní školy 

je přibližně 60. Druhým důvodem byli rodiče, kteří na dotazníky neodpověděli. 

Mé předpoklady před rozdáním dotazníků byly ovlivněny tím, co jsem 

znala a co jsem slyšela. Když jsem poprvé navštívila školu neslyšících v Nikósii, 

byla pro mě jednodušší komunikace s malými dětmi, které měly kochleární 

implantát, než se staršími dětmi, jež měly sluchadlo a používaly znakovou řeč. 

Důvodem, proč mladší děti měly kochleární implantát, je to, že tato neuroprotéza 

na Kypru začala být známá až v posledních letech a první operace museli rodiče 

platit. 

S ohledem na to, že dotazníky byly rodiči zodpovězeny upřímně, závěr 

průzkumu je, že rodiče mají zájem, aby jejich děti měly kvalitnější život. Podle 

grafu 4 (viz str. 55). 73 % rodičů používají sluchová cvičení doma a podle 

tabulky č.10 (viz str. 50) používají doma zvukové hračky, hudební nástroje a 

různé výukové programy k reedukaci sluchu jejich dětí. Podle grafu 6. (viz str. 

57) provádí 73 % rodičů sluchová cvičení doma každý den. Všechny sluchově 

postižené děti si hrají se slyšícími dětmi bez závažného problému (tabulka č.13, 

str. 51) a některé z nich se zúčastňují různých odpoledních hodin tance a hudby 

(tabulka č. 12, str. 50). 

Nicméně to neznamená, že rodiče nemají mít kontakt se školou dítěte 

nebo se speciálním pedagogem, který je učí. Spolupráce mezi pedagogy a 

rodinou je důležitá z hlediska jednotné edukace děti. 



11.2. Praktická cvičení 

Cvičení, která jsem použila pro reedukaci sluchu dětí ze Školy neslyšících 

v Nikósii, byla založena na hře, protože hra je v předškolním a mladším školním 

věku základní prostředek edukace a domnívám se, že to vede k lepšímu a 

efektivnějšímu výsledku. Pomocí těchto her se vyučování stává pro děti 

zajímavější. 

Některá ze cvičení, která jsem použila pro uskutečnění své diplomové 

práce byla jednodušší a některá složitější. 

Když jsem v květnu 2005 prováděla tato cvičení, bylo to poprvé, kdy 

jsem s dětmi se sluchovým postižením pracovala sama. Byla to velmi zajímavá 

zkušenost pro mne i pro děti. Děti byly velmi ochotné a rády se mnou 

spolupracovaly při cvičeních, která jsem pro ně připravila. 

Po skončení hry a odchodu ze školy jsem se necítila moc spokojena 

s průběhem cvičení. Problém byl v počtu dětí v jedné třídě a nedostatek času. 

Věřím, že 6 neslyšících dětí v jedné třídě je moc pro uskutečnění těchto cvičení 

během pouhých 45 minut. Je pro nich těžší se soustředit a pochopit, co mají 

dělat. 

První cvičení s hudebními nástroji, ve kterých měly děti za úkol vnímat a 

rozlišovat určitý zvuk bylo pro děti lehké a pochopitelné, i když část dětí nebylo 

schopno z počátku rozlišit některé zvuky. 

Cvičení „chodím po stopách" jsem absolvovala jenom s dětmi první 

základní třídy Školy neslyšících v Nikósie. Oni slyšely počet úderů, ale 

nepochopily, co měly dělat, když je slyšely, (viz příloha č. 16) 

Cvičení s písničkou „Motýlek" bylo pro všechny děti nejpříjemnější. 

V počátku intenzita zvuku písničky byla vysoká a děti vesele „lítaly" po 

místnosti. Potom jsem trochu hudbu ztlumila a některé dětí měly pocit, že 

neuslyší moment, kdy hudba přestane, aby si mohly sednout na jejich kytičku. 

Aby měly jistotu koukaly pořád na mě, aby viděly kdy stopnu tu písničku a nebo 

koukaly na ostatní děti. (viz příloha č. 17,18) 

Poslední cvičení, které jsem použila, bylo cvičení na základě rozlišování a 

pochopení hlasu zvířat. Toto cvičení jsem zkusila jenom s dětmi první základní 

třídy Školy neslyšících v Nikósii. Z počátku nemohly správně rozlišovat některé 



z hlasů, ale když jsme to cvičení společně opakovaly, neměly již s tím další 

problémy. 

V lednu 2006 jsem navštívila Školu neslyšících podruhé, abych opakovala 

tato cvičení, ale tentokrát jenom se dvěmi dětmi, s Jannisem a Andreou, 

z mateřské školy tohoto ústavu. Požádala jsem rodiče dětí o souhlas nahrát na 

video tato cvičení. Délka jednotlivých cvičení byla přibližně 45'minut, (viz CD2) 

Tentokrát jsem se cítila s dětmi lépe a samozřejmě pomohlo i to, že ve 

třídě byly jenom 2 děti a ne 6 jako poprvé. Překvapilo mě, že děti si cvičení 

pamatovaly. 

Zkusily jsme všechna cvičení kromě dvou („Zvonek" a „Zelený a červený 

panáček"). 

Cvičení, které mě nejvíc zaujalo svým průběhem, bylo cvičení 

s vojačkami, ve kterém jsme ťukaly s dřívky v rytmu raz - dva, raz - dva, zpívali 

jsme „raz - dva, raz - dva, vojáčci, podívejte se, jak pochoduje pýcha Kypru" a 

pochodovali jsme jeden za druhým jako vojáci. Děti byly nadšené, ale bylo pro 

ně těžké synchronizovat ruce, nohy a řeč dohromady. Kvůli sluchovým vadám je 

jejich řeč pomalejší a nemůžou udržet rytmus. Opakovali jsme toto cvičení a 

tentokrát jsme jenom ťukali rytmus, ale stejně to nebylo pro ně jednoduché. 

Následovně jsme zkusili počítat do deseti a zároveň ťukat. Opět bylo pro děti 

těžké udeřit rytmus a tak jsme pokračovali v dalších cvičeních. 

Úplně na konci, místo cvičení „zvonek" a „zelený a červený panáček" 

jsem jim pustila zvuk zvonku a zvuk auta a děti mi měly říct, co to je za zvuk. 

Když jsem odcházela tentokrát ze Školy, cítila jsem se mnohem lépe, než 

poprvé. Děti mně ukázaly, že se jim cvičení líbila a tak jsem byla spokojená a 

nadšená. 

Po skončení první a druhé návštěvy s reedukačním programem, jsem dala 

dětem odměnu za dobrou spolupráci, kterou jsme během cvičení měli. 

Během cvičení byla přítomna i učitelka dětí, která mne požádala, zda 

bych j í mohla cvičení ponechat k dalšímu užívání, protože je shledala velmi 

zajímavými. 



12. Shrnutí a doporučení 

Tématem mé práce je vzdělání neslyšících osob na Kypru. V teoretické 

části jsem považovala za správné se stručně zmínit o historii Kypru, o 

vzdělávacím systému na Kypru, o vzdělávání postižených lidí a vztahu 

společnosti k těmto lidem. 

Žijeme ve společnosti, ve které musíme bojovat o přežití. Tito lidé mají 

své potřeby a zájmy, které jsou ovlivňovány jejich vadou. 

Praktická část prokázala, že reedukace sluchu u dětí se sluchovým 

postižením je důležitá, protože mu dává možnost vytvořit řeč. 

Podle Lafona (In. Zafeiratou-Koulioumpa, 1994), sluch nám dává 

možnost přijmout řeč, ale dává nám také kompletní představu o našem prostředí. 

Zatím neexistuje žádná kniha o postižených dětech na Kypru. Největší 

množství knih na Kyperském trhu je od řeckých pedagogů, kteří popisují situaci 

v Řecku. Abych shromáždila tyto informace a připravila svou diplomovou práci, 

setkala jsem se s lidmi z Ministerstva školství na Kypru, navštívila jsem 

mnohokrát Školu neslyšících v Nikósii a mluvila jsem osobně i telefonicky 

s lidmi, kteří se zabývají výukou postižených dětí. 

Moje práce má za úkol otevřít cestu pro novou diskusi, týkající se 

problematiky handicapovaného člověka se ztrátou sluchu na Kypru. 

Podle informací, které jsem získala, nikdo se tímto tématem na Kypru 

ještě nezabýval. Doufám, že tato práce bude přínosem pro všechny, kteří mají 

zájem dozvědět se něco nového o výuce postižených lidí a obzvláště neslyšících. 
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14. Přílohová část 

SPECIÁLNÍ ŠKOLY NA KYPRU 2005 

Město Škola Počet 
žáků 

Počet sp. 
pedagogů 

Počet 
dalších 

odborníků * 
Vysvětlení 

Nikósie Evaggelismos 49 14 6 šk. pro 
MR/těžká/ 

Speciální Škola 65 8 18 šk. pro 
MR/těžká/ 

Škola neslyšících 17 3 10 
1 šk. pro neslyšící 

a se zbytky 
sluchu 

Škola nevidomých 30 7 13 
šk. pro 

nevidomé a se 
zbytky zraku 

Limasol Apoštola Lukáše 40 5 18 šk. pro MR 
/lehká,těžká/ 

Rekonvalescentní 
ústav (Sanatorium) 
Červeného Kříže 

26 6 8 šk. pro TP 

Larnaka Svatý Spiridonas 36 5 12 šk. pro 
MR/lehká/ 

Ammochostos Svatý Barnavas 19 3 8 šk. pro MR 
/lehká,těžká/ 

Paphos Theoskepasti 23 5 7 
šk. pro dětí se 

speciálními 
potřebami 

* Fyzio te rapeut , p sycho log , sociální pracovník atd. 

^ R - Men tá ln í Retardace 

^P- Tě lesně pos t i žené 
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Zvuky, na které reaguje 

Jméno 

Věk 

Datum Zvuky 



Příloha č. 8 



Observace a reakce na zvuk a ticho 

Jméno 

Věk 

Datum 

Cvičení a jeho cíl Poznámky 

1. Chodím po stopách 

Pochopení cvičení a uvědomění si 

různých zvuků. 

2. Vojáčci 

Pochopení cvičení a udržení rytmu. 

3. Motýlek 

Pochopení cvičení a uvědomění si 

momentu, kdy hudba přestane hrát. 

4. Zvonek 

Pochopení a stimulace, např. když 

slyším školní zvonek, jdu zpátky do 

třídy. 

5. Zelený a červený panáček 

Pochopení a stimulace. Když slyším 

zvuk auta, tak se zastavím. 
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