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Anotace 

Cílem této diplomové práce je popsání reality péče o nemocné děti se sluchovým postižením, 

jež jsou hospitalizovány v zařízeních nemocničního typu v České republice. Zvláštní 

pozornost bych ráda věnovala komunikaci mezi jednotlivými zainteresovanými složkami, 

která hraje v adaptaci dítěte na nastalou situaci a v samotném procesu léčby významnou roli. 

V teoretické části bych vedle odborné literatury ráda pracovala s příručkami a internetovými 

stránkami určenými pro zdravotnické pracovníky, rodiče i laickou veřejnost, které často 

obsahují velké množství praktických a ověřených zkušeností. 

Součástí praktické části by měla být publikace určená dětem nastupujícím do nemocnice, se 

zvláštním zřetelem na děti sluchově postižené. V ní by se děti i jejich rodiče měly 

přiměřeným způsobem seznámit s nejběžnějšími vyšetřeními, jež by je mohly v nemocnici 

potkat. Dále by publikace měla obsahovat hry, úkoly, hlavolamy a jiné výtvarné činnosti, 

které dětským pacientům pomohou překlenout například čas při čekání na vyšetření či zákrok. 



Annotation 

The aim of this thesis is to deseribe the actuality of care of children with hearing handicap, 

who are hospitalized in hospital establishments in Czech republic. I would like to advert a 

speciál attention to communication between interested organs. Communication personate a 

meaningful role in child adaptation on occurred situation in medical process. 

In theoretical part of thesis I would like to work with scientifíc literature and in addition with 

handbooks and internet pages, which are designed for people working in health services, 

parents and community, and which contain a quantity of practical and certified experiences. 

The practical section of thesis will be a stitched book designed for children incoming to 

hospital. In this stitched book should be explain the most common investigations in adequate 

way, which might meet child during his/her stay in hospital. It should contain games, tasks 

and brain - teasers too, which can help children to get through the time during a waiting for 

investigation or operation. 
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T E O R E T I C K Á Č Á S T 

ÚVOD 

1.1 Aktuálnost řešeného problému 

Nemoc lze charakterizovat například jako cit.: „souhrn reakcí organismu na poruchu 

rovnováhy mezi organismem a prostředí. " (Říman, 1986, s.481). Z této definice je zřejmé, 

že jde o stav, který může postihnout kohokoli a kdykoli. Současná společnost se naučila 

svěřovat nemocné do rukou nemocničních zařízení, jež s sebou vedle odborné péče na 

jedné straně přináší i nutnost vydání se do rukou zcela cizích lidí a aspoň dočasné 

vyloučení ze známého prostředí na straně druhé. To způsobuje jistou míru stresu. Pokud se 

pacientem stává dítě, a navíc dítě se sluchovým postižením, bývá situace pro všechny 

zúčastněné ještě mnohem náročnější. 

Dlouhodobé pobyty dětí v zařízeních nemocničního typu byly už v minulosti považovány 

za značně problematické. A není tomu jinak ani dnes, i přesto že zdravotnictví 

zaznamenalo výrazný pokrok nejen v oblasti technických výdobytků, ale i ve sféře 

psychologické a sociální. Dá se říci, že péče o dlouhodobě hospitalizované děti patří k 

aktuálním problémům naší doby. Je však také nutno uvést, že se o něm v současnosti příliš 

nehovoří. Pobyt v nemocnici je považován za cosi nepříjemného, co je třeba nějak 

„přetrpět", ale co je veskrze pozitivní, protože vede ke zlepšení nebo udržení zdravotního 

stavu pacienta. Už se ale příliš neuvažuje o faktu, že i relativně krátkodobý pobyt může 

zanechat trvalé následky na psychice dítěte. 

Stále ještě ale mluvíme o dítěti slyšícím, kterému lze situaci s trochou dobré vůle vysvětlit, 

promluvit s ním o tom, co prožívá, či jakým způsobem bude jeho pobyt v nemocnici dále 

probíhat. Mnohem obtížnější je situace, pokud se pacientem stává dítě se středně těžkým 

nebo těžkým postižením sluchu. Zdravotnický personál si právě s těmito dětmi často neví 

rady. Lékaři i sestry, jež ve většině případů neovládají znakový jazyk, neumí s dítětem 

navázat dostatečný kontakt, aby bylo možné mu ozřejmit řadu důležitých skutečností 

týkajících se jeho zdravotního stavu či dalšího pobytu v nemocnici. Neméně zásadní 



problém pak nastává v komunikaci s neslyšícími rodiči. Nutno ještě dodat, že ne zdaleka 

ve všech případech je při zásadních rozhovorech přítomen tlumočník. 

Je patrné, že problematika sluchově postiženého dítěte, které je nutné hospitalizovat 

v nemocnici, je velice aktuální, a navíc velmi omezeně řešená. Touto prací bych chtěla 

aspoň částečně přispět ke zviditelnění problému. Zdravý člověk se často neumí, a ani 

nechce vžít do pocitů nemocného. Tato práce si právě klade za cíl podnítit čtenáře 

k zamyšlení nad situací nemocného dítěte se sluchovým postižením. 

1.2 Zdůvodnění volby tématu 

Prvním důvodem pro vypracování diplomové práce na toto téma je již zmiňovaná 

aktuálnost uvedené problematiky. 

Druhým neméně důležitým důvodem je nedostatečné řešení problému, s nímž se pojí i 

důvod třetí - moje osobní zkušenost s neslyšícím dítětem, jež bylo nuceno dlouhodobě 

setrvávat v nemocnici. S dítětem jsem byla v kontaktu jen pár hodin, přesto si nešlo 

nevšimnout jeho vypjatého psychického stavu. Dítě přitom bylo hospitalizováno jen kvůli 

pozorování a nepodstupovalo žádná bolestivá vyšetření. Jeho stav tedy nemohl vyplývat ze 

strachu z bolesti, vybudovaném na základě dosavadní zkušenosti. Navíc v době, kdy jsem 

se s ním setkala, už bylo jasné, že druhý den ráno odchází domů. Já osobně umím jen pár 

základních znaků, ochota a chuť vstupovat s dítětem do kontaktu však pro něj byla velice 

důležitá a motivující. 

Když jsem následně pátrala v odborné literatuře po tomto tématu, ukázalo se, že je 

dostupné jen velice omezené množství literatury. 

Všechny uvedené důvody nakonec přirozeně vyústily ve výběr daného tématu diplomové 

práce. 



2 Definice nemoci 

Psychika člověka a jeho tělo tvoří jeden křehký, avšak neodlučitelný celek. Věda ale velice 

dlouho tyto dvě složky striktně oddělovala. V počátcích medicíny byl kladen důraz pouze 

na tělesnou stránku, teprve až počátkem dvacátého století se vedle péče o tělo začíná 

tehdejší lékařská věda obracet i na psychiku jedince. Až moderní současná medicína si 

začíná zásadním způsobem uvědomovat propojení mezi oběma částmi, což lze dokladovat 

například tím, že se lékařská věda v roce 1948 přihlásila k definici zdraví Světové 

zdravotnické organizace (uvedena níže). 

Na obě stránky, psychickou i fyzickou, je samozřejmě možné nahlížet z různých úhlů, 

zkoumat je a ovlivňovat. Ve výsledku však stejně nelze jednu od druhé oddělit. Tvoří spolu 

jemnou rovnováhu. Jakékoli výraznější zatížení, nebo narušení jedné složky se nutně 

projeví i v druhé a ovlivní tak fungování celku. Rada pracovníků ve zdravotnictví i 

v dalších ošetřovatelských profesích často podléhá pokušením zabývat se pouze 

somatickou stránkou onemocnění. Aby ale byla péče o pacienta co nejefektivnější, je 

nezbytné pojímat celou problematiku komplexně. 

Tento přístup lze nalézt například v definici Světové zdravotnické organizace, která říká 

cit.: „Zdraví je stav celkové fyzické, duševní a společenské pohody a nelze ho popsat pouze 

jako absenci nemoci nebo postižení (slabosti)." (Listina základních lidských práv a 

svobod, http://whqlibdoc.who.int/bulletin/2002A^ol80-Nol2/bulletin_2002_80(12)_981-

984.pdf, 27.2.2006). 

I významný dětský psycholog Zdeněk Matějček klade při definování nemoci důraz na 

komplexnost pohledu. Cit: „ Nemoc nebo poranění nepostihuje tedy jenom nějaký orgán 

v lidském těle, ale člověka celého. Onemocněl člověk a ne jenom jeho játra, srdce, svaly 

nebo kůže. A tak jako je nemocný člověk celý, musí se i léčení týkat celé jeho osobnosti a 

nikoli jen poškozeného orgánu!" (Matějček, 2001, s.12). 

Jiří Beran mluví o tzv. biopsychosociálním modelu nemoci, jenž je podkladem 

komplexního přístupu k nemoci. Cit.: Biopsychosociální model požaduje respektování tří 

složek: biologické, psychologické a sociální, které se spolupodílejí na vzniku a vývoji 

nemoci. Stejně tak se uplatňují při jejich léčbě. Lékař tedy podle tohoto modelu nevychází 

http://whqlibdoc.who.int/bulletin/2002A%5eol80-Nol2/bulletin_2002_80(12)_981-


ve svých diagnostických úvahách a v terapii pouze z nálezu patologických změn na orgánu, 

ale hledá ještě podíl psychologických o sociálních faktorů na vzniku a vývoji orgánové 

patologie. Rovněž při léčbě využívá jejich vlivu. ... " (Beran, 1997, s.3). 



3 Definice sluchového postižení a vymezení pojmu pro 

potřeby této práce 

Definice neslyšícího člověka je uvedena v Zákoně o znakové řeči č. 155/1998 Sb. cit.: „Za 

neslyšící se pro účely tohoto zákona považují osoby, které ohluchly před rozvinutím 

mluvené řeči a u nichž velikost a charakter sluchové vady neumožňuje plnohodnotný rozvoj 

mluvené řeči, a dále osoby později ohluchlé a nedoslýchavé, které samy považují znakovou 

řeč za primární formu své komunikace." (Zákon č. 155/1998 o znakové řeči, 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb981 SS&cd^óStyp^ , 27.2.2006). 

Alena Bulová mluví o sluchovém postižení takto cit.: „Sluchové postižení představuje 

nejtěžší bariéru v komunikaci a následně se odráží do celého vývoje osobnosti. Důsledky 

sluchových vad jsou pro život člověka nej vážnější. Pojem sluchově postižený v sobě 

zahrnuje celou škálu sluchových vad, které jsou blíže neurčené. Jde o označení v širším 

slova smyslu. Sluchové vady přesněji specifikované podle původu, typů a stupňů jsou 

označovány jako nedoslýchavost (lehká, střední, těžká), zbytky sluchu a hluchota. Stav, kdy 

dochází ke ztrátě sluchu v průběhu života se nazývá ohluchlost. Jedinec, ztrácející sluch 

před osvojením řeči, je prelingválně neslyšícím, pokud jde o ztrátu sluchu získanou po 

osvojení řeči - postlingválně neslyšící. " (Bulová, in Vítková a kol., 1998, s. 63n). 

Jak je patrné, v rámci kategorie „člověk se sluchovým postižením" existuje celá řada 

nuancí, které ale mohou znamenat pro vývoj a další život jedince zásadní rozdíly. Alena 

Bulová dále a podrobněji dělí sluchové postižení ze dvou základních hledisek. Prvním 

hlediskem je typ vady sluchu. Rozeznává vady periferní, jež lze dále členit na převodní, 

nitroušní a smíšené, a vady centrální. Pro potřeby této práce má větší význam hledisko 

stupně sluchové vady. Lze popsat nedoslýchavost, kterou Bulová rozděluje na lehkou 

(sluchová ztráta 20^t0dB), střední (sluchová ztráta 40-70dB) a těžkou (70-90dB), a dále 

úplnou nebo praktickou hluchotu a ohluchlost (Bulová, in Popelová, 1998). 

Světová zdravotnická organizace stanovila v roce 1980 mezinárodní škálu stupňů 

sluchového postižení takto: 

• normální sluch - ztráta sluchu 0 - 25dB; 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb981


• lehká sluchová porucha - sluchová ztráta 26 - 40dB; 

• střední sluchová porucha - sluchová ztráta 41 - 55dB; 

• středně těžká sluchová porucha - ztráta sluchu 56 - 70dB; 

• těžká nedoslýchavost - ztráta sluchu 71 - 90dB; 

• úplná ztráta sluchu - sluchová ztráta 91 a více decibelů (Souralová, inValenta, 

2003). 

Sedláček uvádí další možné dělení vad sluchu a to podle etiologie, kde rozeznáváme vady 

vrozené a získané. Vrozené vady mohou být: zděděné, získané během nitroděložního 

vývoje či způsobené komplikacemi při porodu nebo bezprostředně po něm. Příčinou 

získaných vad pak bývají nejčastěji: úrazy, hluk, toxické vlivy (z ovzduší, potravin, léčiv), 

stres nebo další onemocnění organismu (hypertenze apod.) (Sedláček, in Belovová, 2005). 

Na to, aby mohl jedinec vnímat sluchem běžný rozhovor, je nezbytné, aby sluchová ztráta 

po využití všech dostupných kompenzačních pomůcek nepřevyšovala 60dB. V případě, že 

jde o hlasitý projev, je možné tuto hranici posunout ještě o deset decibelů výše. Větší 

sluchová ztráta, tj. 80dB se rovná například síle zvuku motocyklu (Bulová, in Pipeková a 

kol., 1998) a tyto zbytky sluchu už není možné využít pro vnímání mluvené řeči. 

Porozumění verbálnímu projevu se samozřejmě zvyšuje schopností jedince odezírat. I to 

ale s sebou přináší jisté problémy, zvláště v raném dětském věku, jak se zmiňuji v kapitole 

13.4 Odezírání. 

Vymezení sluchového postižení pro moji práci je o něco užší než výše uvedené spektrum 

sluchových vad. Nezahrnuje totiž takové stupně postižení, které umožňují dítěti vnímat 

mluvenou, i když třeba zesílenou řeč klasickou sluchovou cestou. Diplomová práce se 

zabývá dětmi, jež mají zásadní problémy v komunikaci se slyšící společností, protože jim 

dispozice v oblasti sluchu neumožňují porozumět verbálnímu projevu. 

Hudáková a Motejzlíková odlišují člověka neslyšícího a nedoslýchavého takto cit.: „Pro 

toto dělení je důležité, zda člověk - .v technickými pomůckami nebo bez nich - může, nebo 



nemůže vnímat mluvenou řeč. " (Hudáková, Motejzlíková, 2005, s.12). Podle tohoto dělení 

lze tedy říci, že mnou vypracovaná diplomová práce se věnuje dětem neslyšícím. 



4 Význam sluchu pro celkový rozvoj dítěte 

Sluch je smyslem, který má velký význam pro řečový vývoj. Vedle řeči je podle Puldy 

(2002) sluchovým deficitem ovlivňován i vývoj duševní, tělesný a sociální. 

Ewingovi popisují dopad poškození nebo ztráty sluchu na následující oblasti: 

• vývoj řeči a komunikace; 

• prameny informací o věcech a dějích v okolí; 

• zprostředkovávání varovných signálů pro fyzickou jistotu jedince; 

• získávání a udržování tělesných dovedností; 

• instinktivní vytváření citové vazby na okolní svět, která trvale ovlivňuje duševní 

zdraví a sociální jistotu (Ewingovi, in Pulda, 2002, s. 29). 

Vedle zmiňovaných oblastí hraje sluch nezastupitelnou roli i v procesu učení, začleňování 

jedince do společnosti, v rozvoji osobnosti, ale také v mnohých praktických situacích 

každodenního života. (Krahulcová, 2002) 

Mezi laickou částí vidící a slyšící společnosti většinou panuje názor, že úplná ztráta sluchu 

je pro jedince únosnější než ztráta zraku. V protikladu s tímto názorem Pulda uvádí c i t : 

„ Důsledky vrozené poruchy nebo ztráty sluchu jsou mnohem hlubší než důsledky vrozené 

poruchy nebo ztráty zraku' (Pulda, 1992, s. 9). Přiblížit pochopení Puldova tvrzení lze 

skrze následující rčení: „Slepota odděluje člověka od věcí, zatímco hluchota ho odděluje 

od lidí". 



5 Charakteristiky dítěte se sluchovým postižením 

Omezení v oblasti sluchu, komunikační bariéra, nepochopení a z toho vyplývající 

každodenní potíže v kontaktu se slyšící společností se už od prvních sociálních nezdarů 

vepisují do implicitní paměti jedince a tím formují jeho osobnost (Vavrda, 2005). 

Pulda poukazuje na řadu změn v lidské psychice, prožívání a chování, které jsou opět 

důsledkem komunikačních potíží. Nemožnost dorozumět se se svým širším okolím cit.: 

„vede kporuchám citových vztahů, k nedůvěře vůči okolí, k sníženému sebevědomí až 

komplexu méněcennosti, jindy zase k vznětlivosti a agresivitě. Komunikační neúspěchy 

mohou vést k oslabení volního úsilí o jejich překonání, k uzavření se do sebe a k narušení 

společenských vztahů " (Pulda, 1992, s. 12). 

Vágnerová uvádí, že prelingválně neslyšící děti i dospělí cit.: „mívají obtíže 

v sebeovládání" a „mají sklon jednat impulzivně" (Vágnerová, 2004, s. 222). Neslyšící 

inklinují k tomu, řídit se především svými aktuálními pocity a potřebami. To vyplývá 

z faktu, že cit.: „schopnost sebeovládání se běžně rozvíjí pomocí verbálně sdělených 

požadavků spojených s vysvětlením důvodu a hodnocením jejich plnění" (Vágnerová, 

2004, s. 222). V případě slyšícího jedince jsou tyto normy zvnitřněny a stávají se 

individuálním regulačním systémem vlastního chování. U dítěte s těžkým postižením 

sluchu zmíněný proces takto probíhat nemusí, což má následně vliv na absenci pocitu viny 

nebo studu jako reakce na překročení pravidel. 

Vágnerová dále poukazuje na to, že cit.: „nápadnosti v chování, neschopnost jednat 

očekávaným způsobem a ovládat své projevy je značnou překážkou přijatelné sociální 

adaptace sluchově postižených " (Vágnerová, 2004, s.222). Zaměření se na vlastní aktuální 

uspokojení, menší zábrany, sklon k afektivním výbuchům a další nežádoucí projevy 

v chování a jednání jedince mohou podněcovat okolí ke snaze regulovat je. To ale může 

být ze strany neslyšícího vnímáno jako omezování a manipulace, proti nimž je třeba se 

bránit. Vytváří se tak začarovaný kruh, z něhož je nesnadné vystoupit. Opakované 

negativní reakce majoritní společnosti mohou navíc prohlubovat nejistotu sluchově 

postižených a výrazně narušovat jejich sebevědomí. 



Na odlišnosti v chování jedince se sluchovým postižením poukazuje i Strnadová 

(Strnadová, 1998). Uvádí například, že neslyšící se častěji rozhlíží, aby se orientoval ve 

svém okolí. Musí tedy každou chvíli přerušovat svou činnost, což může na slyšící 

společnost působit roztěkaně, nesoustředěné. Strnadová ale upozorňuje na to, že zde nejde 

o nepozornost, ale o jiné zaměření pozornosti a její užší rozsah. Pokud je pozornost dítěte 

přetěžována, brání se tím, že ji „vypne", je v útlumu. Nepoučený pozorovatel může nabýt 

dojmu, že dítě záměrně neposlouchá. Je to ale mylná představa, kterou Strnadová 

vysvětluje jako cit.: „ochranou funkci nervové soustavy, která pracuje nezávisle na vůli 

dítěte. " (Strnadová, 1998, s. 93) 

Těžkosti v sociálním kontaktu mohou podle Strnadové (Strnadová, 2001) vyplývat i 

z faktu, že neslyšící dítě často tyká i zcela neznámým dospělým lidem. Nejde však o 

nevychovanost. Tento omyl je ovlivněn tím, že ve znakovém jazyce není tykání a vykání 

rozlišeno. Ani vstupování do místnosti bez zaklepání, což neslyšící často dělají, protože si 

neuvědomují signální funkci tohoto počínání, nesvědčí o nevychovanosti či zbrklosti. 

Příčina spočívá v nedostatku sluchové kontroly a ve špatné informovanosti. 

Neslyšící dítě také může být považováno za nevychované proto, že netlumí některé 

přirozené zvuky lidského těla. Ty pociťuje jako vibrace, ale již si nemusí být vědomo 

jejich výsledného zvukového efektu. Nemluvě o tom, že nemusí být informováno o jejich 

nevhodnosti. Dítě se sluchovým postižením se pak stává středem posměchu slyšících, což 

lze chápat pouze jako důsledek neschopnosti většinové společnosti upozornit ho na některé 

společenské konvence. 



6 Specifika neslyšícího dítěte - pacienta 

Pro jedince s těžkým sluchovým postižením platí, že chodí k lékaři v průměru méně ěasto 

než většinová slyšící společnost. Mnohem více se také vyhýbají hospitalizaci v nemocnici. 

Důvodem jsou podle Strnadové (2001) stresující pocity nejistoty vyvolané cizími osobami 

a prostředím, jež není přizpůsobeno specifickým potřebám člověka se sluchovým 

postižením, a to nejen v oblasti dorozumívání. Situace je o to tíživější, že je u neslyšících 

dětí prokázán častější výskyt zdravotních problémů. (Lotke, in Strnadová, 2001) 

Kontakt se zdravotnickými odborníky neulehčuje ani cit.: „extrémní neinformovanost" 

neslyšících téměř ve všech oblastech lidského života (Strnadová, 2001, s 9). Z toho 

následně vyplývá i neznalost souvislostí mezi různými jevy. Neslyšící děti nebo jejich 

neslyšící rodiče zpravidla neznají pravou podstatu onemocnění, podceňují pravidla 

stanoveného režimu a proto ho nedodržují. Takový pacient, či jeho rodiče pak mohou být 

zcela neoprávněně zdravotníky posuzováni jako nespolupracující. 

Dalším rysem charakteristickým pro dítě s těžkým sluchovým postižením je jeho zvýšená 

emocionalita. Dítě má trvale nižší pocit jistoty a také ve zvýšené míře pociťuje stav 

ohrožení. Strnadová (Strnadová, 2001) doporučuje jako prevenci nervozity a pocitů 

ohrožení, aby cit.: „lékař či zdravotní sestra vše průběžné vysvětlovali" (Strnadová, 2001, 

s. 23). U dětského pacienta je vhodné využívat podpory herního specialisty, jenž dokáže 

mnohem snáze přizpůsobit svou mluvu i výraz vývojové úrovni dítěte. 

Velice negativně posuzuje neinformovaná slyšící společnost jev, který Strnadová označuje 

jako tzv. specifickou „terminologii". Děti, ale i dospělí neslyšící jen velmi zřídka znají 

názvy jednotlivých částí těla, zvláště pokud se jedná o intimní partie. Zpravidla je pak 

nahrazují různými vulgarismy, k nimž je snazší přístup. Nepoučený lékař může někdy být 

velmi překvapen výrazy svých pacientů, ale v každém případě by ale měl zachovat 

profesionalitu a neznalost pacienta napravit. 

Neslyšící dítě se může projevovat i jako zvýšeně plačtivé a úzkostné, zvláště pokud 

v nemocnici pobývá samo, bez doprovodné osoby. Důvodem takového stavuje mimo jiné 

pocit izolace ve „slyšícím" prostředí, který zvyšuje úzkost neslyšícího pacienta, a ten se 

proto mnohem více soustřeďuje na fyzické nepohodlí a bolest. Strnadová (Strnadová, 



2001) upozorňuje, že dítě se sluchovým postižením cit.: „v nemocnici obtížně nachází 

kamarády, takže je pro ně pobyt v nemocnici více frustrující než pro slyšící dít." 

(Strnadová, 2001, s. 85). 

Další zvláštnosti v chování a prožívání neslyšícího dítěte jsou uvedeny v kapitole číslo 10 

Charakteristiky dítěte se sluchovým postižením. 



7 Práva dětí hospitalizovaných v nemocnici 

Práva hospitalizovaných dětí upravuje etický kodex schválený v únoru 1992 Centrální 

etickou komisí Ministerstva zdravotnictví České republiky. Text vychází z Charty práv 

dětských pacientů organizace National Association for the Welfare of Children in Hospital 

(NAWCH) sídlící v Londýně. (Nadační fond Klíček, http://www.klicek.org/ 

hospic/charta.htm/, 1.3.2006) Charta byla přijata v květnu 1988 na 1. evropské konferenci 

0 hospitalizovaných dětech (Hysková, 2005). Pro potřeby česky mluvících odborníků, 

rodičů i dětských pacientů je se svolením uvedené organizace nechala přeložit Nadace 

Klíček. Zveřejněné jsou například na internetových stránkách Fakultní nemocnice Motol 

http://www.fnmotol.cz/html/ambulance-a-hospitalizace/charty-prav.php?lang=cz, na 

http://www. medicentrum. com/ed/o/do/rights/specific/, na http://www. rodina, cz/ 

clanek2418.htm nebo na stránkách Nadačního fondu Klíček 

http://www.klicek.org/hospic/charta.htm/. Jde o následující práva: 

1 • Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže 

být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování, nebo při ambulantním docházení. 

2. Děti v nemocnici mají mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. 

Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby 

s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli rodiče podílet, měli by 

být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm. 

3. Děti a/nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá 

jejich věku a chápání. Musí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách 

s personálem. 

4. Děti a/nebo jejich rodiče mají mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování 

ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě musí být chráněno před 

všemi zákroky, které nejsou pro jeho léčbu nezbytné, a před zbytečnými úkony 

podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení. 

5. S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno 

jejich soukromí. 

http://www.klicek.org/
http://www.fnmotol.cz/html/ambulance-a-hospitalizace/charty-prav.php?lang=cz
http://www
http://www
http://www.klicek.org/hospic/charta.htm/


6. Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom 

fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny. 

7. Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci. 

8. O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny. 

9. Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich 

vývojovým potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo uznaným 

bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti. 

10. Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich věku 

a zdravotnímu stavu. 

I přes výše zmiňovaný kodex dosud nejsou v České republice práva dítěte jako pacienta 

uceleně zpracována, publikována ani ukotvena v zákoně. V této formě jsou závazná pouze 

morálně, nikoli právně. Obecně ale platí, že dítě má, stejně jako každá lidská bytost, svou 

hodnotu, důstojnost a základní práva. Dětská práva se vztahují na každé dítě i na nezletilou 

mládež do osmnácti let bez výjimky. Dětská práva se tedy logicky vztahují i na sluchově 

postiženého dětského pacienta. Zdaleka ne vždy jsou s nimi obeznámeni rodiče,ať už 

slyšící či neslyšící, natož pak samo dítě se sluchovým postižením. Cit.: „ V některých 

směrech má dospělý neslyšící člověk méně informací než slyšící dítě" (Strnadová, 2001, s. 

9). 

Ve vztahu k těžce sluchově postiženým dětským pacientům jsou důležité především 

předešlé body tři a čtyři. Jejich obsah je v českém zdravotnictví naplňován spíše zřídka, 

než že by se dalo mluvit o pravidle. Komunikační bariéra je silnější než snaha o 

porozumění. 

V závěru práce jsou uvedena zařízení, jež se o naplňování výše zmíněných práv pokouší. I 

když jsou to zatím jen první „vlaštovky", mohou být hybným momentem, který odstartuje 

změny v celém systému. 



8 Pobyt dítěte v nemocnici s doprovodnou osobou 

Jak již bylo řečeno v úvodu, pobyt v nemocnici je pro člověka většinou stresujícím 

obdobím. V případě dítěte se sluchovým postižením je situace výrazně horší a náročnější. 

Zatímco dospělý člověk si s nastalým stavem dokáže vesměs poradit a rozumově si ho 

zdůvodnit, u dítěte fixovaného na rodiče a zvyklého na určité životní podmínky a režim je 

to značně problematické. Sluchově postižené dítě se navíc musí potýkat s obrovskou 

komunikační bariérou. Ani v případě, kdy je do nemocnice přivolán tlumočník, není 

situace zcela vyřešena, protože tato služba zde přirozeně nemůže být poskytována dvacet 

čtyři hodin denně. To, jak jsou realizovány služby tlumočníků určené pro dětské i dospělé 

klienty v nemocnici, je uvedeno v kapitole 13.7 Tlumočnické služby jako součást 

léčebného procesu. 

Průběh hospitalizace neusnadňuje ani fakt, že dítě většinou předem neví, co ho 

v nemocnici čeká. Strach z neznámého je zpravidla mnohem intenzivnější, než když víme, 

co očekávat. V takovém případě je velice důležité, aby rodiče věděli, jakým způsobem 

zabezpečit nastalou situaci, aby byla pro dítě co nejmíň zatěžující. Některé rady pro co 

nejlepší řešení daného stavu jsou nabízeny na internetových stránkách www.rodina.cz a 

www.mojedite.cz. I když nejsou specifikovány pro případy dětí s těžkým sluchovým 

postižením, lze říci, že jsou platné i pro tuto skupinu dětských pacientů. 

Ještě mnohem dříve než vůbec dítě do nemocnice nastoupí, je nanejvýše vhodné ho na 

pobyt důkladně připravit. Hlavně neslyšící dítěte je potřeba hodně informovat o budoucí 

situaci, protože následně by k tomu nemusel být dostatek času a příležitostí. V domácím 

prostředí je možné dítěti vše vysvětlit prostřednictvím jeho vlastních hraček a hry vůbec a 

samozřejmě prostřednictvím dítěti vlastního komunikačního systému. Dobré je pracovat i 

s obrázky z encyklopedií či jiných dostupných materiálů. Nemá cenu informace 

přikrášlovat nebo si něco vymýšlet. Realita by poté pro dítě byla ještě více zatěžující a tyto 

okolnosti by mohly narušit důvěru dítěte vůči rodičům. Vedle popisu pobytu v nemocnici 

je také důležité dítěti ozřejmit důvody, proč do ní musí jít. (www.rodina.cz, 3.12.2005) 

Některé nemocnice, se zaběhlou funkcí herního specialisty, dokonce umožňují jeho 

návštěvu u dítěte doma ještě před nástupem do nemocnice (Valenta, 2003). V našem 

prostředí jde, bohužel, spíše o výjimečné případy. 

http://www.rodina.cz
http://www.mojedite.cz
http://www.rodina.cz


Další důležitou věcí je fakt, že s dítětem může v nemocnici ve většině případů zůstávat 

jemu blízká osoba. V roce 2004 vznikla Koncepce oboru pediatrie, v níž se říká cit.: „Je 

důležité vytvářet podmínky pro společný pobyt matky či jiné osoby, která o dítě pečuje v 

příslušném zdravotnickém zařízení a umožňovat co nejširší kontakt hospitalizovaného 

dítěte s rodinou. Je nutné vhodné zapojení rodičů do procesu léčení, preventivní a 

výchovné péče" (Koncepce oboru pediatrie, in Hysková, 2005, s. 24). 

Co se týče legislativního ukotvení, vychází právo rodičů doprovázet své dítě do nemocnice 

z Listiny základních lidských práv a svobod, jež je součástí právního řádu České republiky. 

V článku 32 bodu 4 se mluví o následujícím cit.: „Péče o děti a jejich výchova je právem 

rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena 

a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na 

základě zákon." (Listina základních lidských práv a svobod, 

www.psp.cz/docs/laws/listina.htm/, 27.2.2006). 

Pacientům do šesti let věku hradí zdravotní pojišťovna pobyt společně s jeho doprovodem, 

je pouze potřeba získat souhlas ošetřujícího lékaře. I v případě starších dětí je možné, aby 

s nimi v nemocnici trvale zůstával někdo blízký, dokonce i bezplatně. Souhlasit tentokrát 

musí revizní lékař nemocnice, do níž dítě nastupuje. Pokud revizní lékař na žádost 

neodpoví kladně, existuje stále možnost s dítětem v zařízení setrvávat. Je však nutné 

uhradit náklady, které tím nemocnici vzniknou (Dítě v nemocnici, www.mojedite.cz/ 

article detail.php?id=l 15, 14.11.2005). U dítěte s jakýmkoli druhem postižení se věk, kdy 

je možné s malým pacientem pobývat v nemocnici prodlužuje, dítě se sluchovým 

postižením není výjimkou. 

Osoba, jež dítě při hospitalizaci doprovází, nemusí být nutně matka. Může jít o kteréhokoli 

plnoletého člověka, kterého dítě zná a důvěřuje mu. Od doprovázející osoby se pak 

očekává, že bude dítěti psychickou oporou a že na sebe navíc převezme některé 

ošetřovatelské úkony, jako je například mytí, krmení atd. Přítomnost blízkého člověka 

dítěti přináší pocit bezpečí, jistoty a klidu a dítě pak nese hospitalizaci prokazatelně lépe, 

než kdyby se s novými událostmi muselo vyrovnávat samo (Němec, 

http:://www.rodina.cz/clanek2608.htm, 3.12.2005). U sluchově postiženého dítěte je vše 

umocněno tím, že si dítě má s kým povídat a že se v případě potřeby může obrátit na 

někoho, kdo mu rozumí. Pokud ještě funguje komunikace mezi doprovodem a 
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zdravotnickým personálem, mohou být dítěti mnohem lépe zprostředkovány medicínské 

úkony, jímž je v průběhu hospitalizace vystavováno. 

Jistým omezením může být nedostatek vhodných ubytovacích prostor nebo výrazná 

neochota nedostatečně proškoleného zdravotnického personálu. 

Nepoučeným pozorovatelům by se mohlo zdát, že s doprovodnou osobou ubývá 

zdravotnickému personálu řada povinností a práce vůbec. Pravda ale není zdaleka tak 

černobílá. Výrazně větší počet osob na omezeném prostoru oddělení může vyvolávat řadu 

problémů a neshod. Dušková mluví o cit.: „ nové stresující situaci pro rodiče i personál 

nemocnic" (Dušková, www.rodina.czclanek788.htm, 27.2.2006). Náročná životní situace, 

přináší silnější, vyhrocenější emoce a potřebu mluvit o svém problému. Vytížení 

zdravotníci na to často nedokáží adekvátně a profesionálně reagovat. 

V momentě příjímání do nemocnice je nezbytné, aby se rodiče detailně seznámili s chodem 

oddělení a s pravidly svého setrvání jako doprovodu. Předejdou tím pozdějšímu zklamání a 

neshodám. V případě, že jde do nemocnice se sluchově postiženým dítětem jeho neslyšící 

rodič, je nutné, aby byl této fázi přítomen tlumočník, a předešlo se tak případnému 

nedorozumění. Pro neslyšícího rodiče může být podle Strnadové problém i vyplnění 

obyčejného formuláře. Také je vhodné se hned na začátku pokusit o stanovení možností 

komunikace pro období, kdy tlumočník s dítětem a jeho doprovodem v nemocnici nebude. 

(Strnadová, 2001) 

Pobyt doprovodu na oddělení může být realizován mnoha způsoby. V podstatě jsou zde 

čtyři základní možnosti: 

• lůžko pro doprovod je na pokoji vedle lůžka pro dítě; 

• na oddělení je vyčleněn společný pokoj pro matky (v tomto případě mohou však 

nastat problémy s pobytem otce na oddělení); 

• doprovod je na oddělení přítomen pouze přes den, v noci odchází na ubytovnu, na 

jiné oddělení, nebo domů; 
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• neméně obvyklé jsou ale i kombinace výše uvedených možností (například na 

oddělení přes noc setrvávají pouze kojící matky, ostatní nemocnici opouštějí) 

(Dítě v nemocnici, www.mojedite.cz/ article_detail.php?id=l 15, 14.11.2005). 

Pokud nemohou rodiče ani nikdo blízký z jakéhokoli důvodu v nemocnici celodenně 

setrvávat, je dobré dát dítěti s sebou alespoň nějakou věc, která mu bude rodinu 

připomínat. Důležité je v takovém případě dítě alespoň často navštěvovat. Návštěvní 

hodiny platí pouze pro opravdové návštěvy a snaží se zabránit tomu, aby na oddělení 

neustále „proudily davy příbuzných". Rodiče nebo jiné doprovodné osoby by měli mít 

k dítěti přístup po celý den. Přesto je ale dobré, když se rodiče individuálně dohodnou se 

zdravotnickým personálem. V těchto případech je opět vhodné, aby 

domlouvání neslyšícího rodiče s personálem byl přítomen tlumočník. 

Vedle rozdílů v realizaci pobytu doprovodu existuje řada odlišností mezi jednotlivými 

odděleními i u ostatních denních záležitostí. Někde dostává doprovod jídlo na oddělení, 

jinde může navštěvovat nemocniční jídelnu. Na některých odděleních mohou být 

doprovázející osoby nepřetržitě, jinde je povinné dodržování poledního klidu. 

V současnosti většina českých nemocnic přijímá k pobytu společně s dětskými 

pacienty 10 - 15% jejich rodičů. Naštěstí se objevuje čím dál tím víc zařízení 

nemocničního typu, která umožňují přítomnost až 60% rodičů. A díky popularizaci této 

problematiky jak mezi odbornou veřejností, tak mezi laiky, lze předpokládat, že počet 

rodičů přijímaných do nemocnice spolu s jejich dětmi v budoucnu poroste. Pokud rodiči 

není umožněna žádná z předchozích možností, nabízí se otázka, zda dítěti nemohou stejnou 

péči poskytnout v jiném, pro doprovod nakloněnějším, zdravotnickém zařízení, (in 

Hysková, 2005) 

V rámci zlepšování péče o hospitalizované děti je třeba se zmínit ještě o jednom trendu, 

který se začíná pomalu prosazovat v našem prostředí. Jde o práci s hadrovými panenkami, 

jež jsou dětem věnovány hned při příchodu do nemocnice. Dítě si má panenku pokreslit 

podle své fantazie a ta sním posléze absolvuje všechna vyšetření. Sestřička například 

nejprve píchne injekci panence teprve až následně dítěti. Pokud se podobné postupy 

v nemocnici, v níž je dítě hospitalizováno, neužívají, mohou rodiče bílou panenku sami 

vyrobit a dítěti do nemocnice doručit. Metoda může být používána herním specialistou, ale 
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i osvícenými zdravotníky nebo doprovodnou osobou. (Němec, 

http:://www.rodina.cz/clanek2608.htm, 3.12.2005) Zvláště u neslyšícího dítěte je tento 

názorný postup velmi vhodný a popisy vyšetření se stávají srozumitelnější i bez použití 

znakového jazyka. 

8.1 Nevhodné výroky rodičů a zdravotnického personálu 

Rodiče i zdravotnický personál se někdy v dobré víře dopouštějí ve vztahu k dítěti 

„prohřešků", jež ho mohou poškodit i z dlouhodobého hlediska. Vedle sester a lékařů 

mohou tyto chyby dělat rodiče a blízcí slyšících, ale stejně snadno i neslyšících dětí. 

Rozdíl je pouze v komunikačním kanálu, kterým k dítěti sdělení přichází. Na stránkách 

www.rodina.cz se uvádí seznam šesti nejběžnějších chyb (Sylvie, 

http://www.rodina.cz/clanek2401.htm, 14.11.2005): 

• „Sestro, vezměte si dceru/syna a já rychle odejdu, ať dlouho nebrečí." 

Tento způsob je jedním z nejhorších, jak dítě odvést do nemocnice. Zvláště malé dítě 

pociťuje při odloučení od svého blízkého strach, který může mnohem snáze překonat 

není-li s ním pouze pasivně manipulováno. Lepší postup je, když matka odvede dítě 

společně se sestrou na pokoj, pomůže mu se srovnáním věcí, prohlédnou si společně 

oddělení, rozloučí se a matka nakonec odchází, zatímco dítě zůstává v péči sestry. 

• „Jenom počkej, když budeš zlobit, paní doktorka ti dá injekci." 

Rodiče, kteří straší své dítě lékařem, se nemohou divit, že se jim to vymstí právě 

v momentě, kdy dítě ošetření opravdu potřebuje. V krajním případě mohou rodiče 

tímto přístupem dokonce v dítěti vypěstovat nebezpečnou fobii. Zdravotní personál 

by v žádném případě neměl být „strašákem" a nepřítelem, jež trestá zlobivé dítě. 

Sestra či lékař by měli být pro malého pacienta tím, kdo mu pomáhá zbavit se obtíží, 

i když to někdy může trochu bolet. 
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• „Neboj se, to nebude bolet." 

Utěšování dítěte podobnými větami, když jsou rodiče přesvědčeni o opaku, je stejně 

škodlivé jako předchozí strašení. Člověk, který ho pacientovi poskytuje se totiž 

vystavuje nebezpečí, že se dítě bude cítit podvedené a nebude mu už věřit. Navíc 

může nepřipravenému dítěti způsobit silný traumatický zážitek. 

• „Kluci nebrečí.", „Velké holky nepláčou.", „Brečí jenom zbabělci." 

To, zda dítě při výkonu pláče nebo ne, není až tak důležité. Mnohém větší význam 

má fakt, jestli dokáže být při vyšetření či jednoduchém zákroku alespoň trochu 

v klidu. Úspěšnost závisí na všech zúčastněných osobách. Dítě by mělo dostat 

dostatek času, aby si mohlo o budoucím vyšetření či zákroku popovídat a také, aby si 

mohlo na nastalou situaci přivyknout. 

• „Všechny děti jsou hodnější, když u výkonu nemají matku." 

Každé dítě je individualitou, takže nelze dopředu říci, jak bude na zátěžovou situaci 

reagovat. Pro některé dítě je důležité, aby ho blízký člověk držel za ruku, jiné děti se 

naopak před rodiči předvádí a hrají si na „chudinku", zatímco jindy zvládají stejný 

zákrok klidně. 

•„Nemá smysl, abyste chodila na návštěvy, vaše dítě pak pokaždé zbytečně 

brečí." 

Pokud rodič netráví s dítětem na oddělení čas nepřetržitě, je běžné, že při jeho 

odchodu malý pacient pláče. Zvlášť malé děti prožívají odloučení velice dramaticky. 

Je únosnější dítě nechat plakat, než riskovat, že po delším odloučení dojde 

k trvalejšímu narušení vztahů mezi matkou a dítětem. 



9 Pozitiva pobytu dítěte v nemocnici 

Jak vyplývá z Charty práv hospitalizovaných dětí, smí být pacient v současnosti přijímán 

do nemocnice pouze tehdy, když to jeho stav nezbytně vyžaduje. Právě zmíněné rizikové 

skupině se zde v případě nutnosti dostává rychlé odborné lékařské a ošetřovatelské péče. 

Podle Matějčka může mít pobyt dítěte v nemocnici pozitivní dopad i na jeho psychickou 

pohodu. Souvisí to s faktem, že profesionálové v nemocnici neprožívají negativní 

zdravotní stav dítěte tak intenzivně jako rodina. V rodinném prostředí často panuje napjatá 

atmosféra. Prostředí v nemocnici naopak po této stránce dodává dítěti klid a pocit cit.: „že 

není tak zle" (Matějček, 2001, s. 75). Podle Strnadové dokáže neslyšící dítě právě tyto 

neverbální signály okolí vesměs velmi dobře „číst" (Strnadová, 2001), pro jeho pohoduje 

ale velice důležité i to, aby se dokázalo se svým okolím domluvit aspoň na bazální úrovni. 

Zanedbatelný není podle Matějčka ani fakt, že ne každá domácnost může přizpůsobit svůj 

chod potřebám nemocného dítěte, což v případě nemocnice nehrozí. 



10 Nebezpečí vyplývající z pobytu dítěte v nemocnici 

10.1 Hospitalizmus 

Hospitalizmus je stav, který lze velmi zjednodušeně pojmenovat jako cit.: „nemocniční 

nemoc" (Matějček, 2001, s.76). Na mnoha dětech hospitalizovaných v nemocničních 

zařízeních s rozličnými diagnózami byly už v minulosti sledovány zdravotní obtíže a 

komplikace, aniž by k nim byly nějaké objektivní důvody. Postupným zkoumáním těchto 

případů se ukázalo, že je lze vysvětlit pouze jako důsledek snížené odolnosti organismu 

pod vlivem nepříznivého duševního stavu dítěte (Matějček, 2001). 

Zacharová definuje stav hospitalizmu takto cit.: „Hospitalizmus je důsledek souboru 

negativních faktorů, které působí na nemocného při jeho pobytu v lůžkovém zařízení. " 

(Zacharová, 2002, s. 95) 

Později bylo dokonce prokázáno, že tímto stavem netrpí pouze děti hospitalizované 

v léčebných zařízeních. Může k němu dojít i všude tam, kde se jim v počátcích života 

nedostává přiměřené množství vývojových podnětů, především sociálních a citových, a 

kde jsou tedy cit.: „svým způsobem ve stavu duševní „podvýživy" nebo strádání" 

(Matějček, 2001, s. 76). Zacharová shrnuje vlivy vedoucí k hospitalizmu pod pojem 

psychická deprivace, který je definován jako cit.: „psychický stav, který vzniká v takových 

životních situacích, kdy dítěti není dána příležitost k uspokojení jeho základních duševních 

potřeb v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu " (Matějček, 2001, s. 76). Z uvedeného 

vyplývá, že právě pobyt v nemocnici je být obdobím, kdy může dojít k rozvoji psychické 

deprivace. 

10.2 Psychická deprivace a separace 

Psychická deprivace a separace jsou dva termíny, které záměrně zdůrazňuji. Jde totiž o 

duševní stavy, které mohou dítě se sluchovým postižením ohrožovat mnohem více než 

kteréhokoli jiného pacienta. Vyplývá to samozřejmě z částečné nebo úplné komunikační 

bariéry, jež se týká nejen sdělování informací ohledně průběhu pobytu v nemocnici, ale 



hlavně běžné mezilidské komunikace, prostřednictvím které si jedinec uspokojuje potřebu 

základního sociálního kontaktu se svým okolím. Pojem psychická deprivace je již 

definován výše, separaci lze popsat jako cit.: „náhlé přerušení vztahů již vytvořených" 

(Matějček, 2001, s.79). 

Při vzniku psychické deprivace hrají zásadní roli faktory jako věk hospitalizovaného dítěte 

a délka jeho pobytu v zařízení. Matějček uvádí, že zvláště v prvních měsících života dítěte 

je velmi důležité dostatečné množství podnětů z jeho okolí, které podporují zdravý duševní 

vývoj. Pokud v této době není dítě přiměřeně syceno vhodnými podněty, nastaví se jeho 

centrální nervový systém na nižší míru podnětů, a proto dochází k jeho trvalému 

vývojovému opoždění. 

U dítěte se sluchovým postižením je nutné pamatovat na to, že příjem podnětů 

prostřednictvím sluchového vnímání je výrazně omezen, nebo dokonce úplně znemožněn. 

Problematická situace nastává pokud je nutné, aby neslyšící dítě setrvávalo v tomto 

senzitivním období v nemocnici a bylo „odstřiženo" od takových podnětů, které mu může 

nabídnout pouze plně dostupná blízká pečující osoba. Je třeba volit stimulaci cestami, jež 

jsou pro dítě přiměřené a sdělné, jako je hmat či zrak. Protože zdravotnický personál 

zpravidla zajišťuje pouze základní životní potřeby, zatímco ostatní stránky bývají 

opomíjeny i u velmi malých dětí, je třeba umožnit a podporovat co největší možnou 

přítomnost rodičů nebo jiných členů rodiny na oddělení. 

Zacharová uvádí, že k deprivaci může dojít v následujících oblastech: 

• senzorické, 

• emoční, 

• intelektové, 

• sociální (Zacharová, 2002, s. 95). 

Kolem sedmého měsíce věku si dítě vytváří specifický vztah k mateřské osobě, kterou ale 

nemusí být nutně matka. V tomto a v blízkých vývojových obdobích má tedy zásadní 

význam nepřetržitý kontakt s pečující osobou, jež dítěti umožňuje prožít pocit životní 



jistoty, vědomí domova a pocit náležení k určitému lidskému společenství. V případě, kdy 

dítě nemá možnost navázat primární kontakt, může dojít k celé řadě potíží v psychickém 

vývoji. Psychoanalytické směry mluví v této souvislosti o vytvoření různých typů 

attachementové vazby a o následném stavu mysli jedince (Vavrda, 2005). René Spitz 

upozorňuje na poruchu, k níž dochází v důsledku cit.: „ztráty pouta k osobě, která dosud 

uspokojovala sebezáchovné potřeby dítěte" (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 61) a 

označuje ji jako tzv. anaklitickou depresi. Kakačová a Čechová poukazují na tzv. teorie 

imprintingu, jež se začaly prosazovat v USA na počátku šedesátých let a které cit.: 

„ odhalují důležitost prvních let života pro utváření osobnosti a rozvoj schopností člověka, i 

pozitivní vliv stimulace vraném věku versus negativní vliv deprivace" (in Šándorová, 

2002, s.39). 

U dětí s odhalenou vadou sluchu, ale i u dětí, u nichž je se sluchovou vadou kombinováno 

další postižení, se dá logicky předpokládat, že stráví v prvních měsících života hodně času 

právě v nemocenských zařízeních. Stávají se pod vlivem postižení i v důsledku pobytu 

v nemocnici bez pečující osoby velmi rizikovou skupinou pro vznik psychické deprivace. 

Za vhodnou prevenci psychické deprivace je podle Zacharové považován právě pobyt 

rodičů s dítětem v nemocnici a humanizace nemocničního prostředí i celého režimu, což 

znamená především cit.: „přiblížit ústavní režim běžným životním podmínkám a zajistit 

dostatek podnětů a činností jak pro dětské, tak i dospělé nemocné" (Zacharová, 2002, s. 

97). Důležitou roli hraje i působení pedagogických, terapeutických a dalších 

nezdravotnických pracovníků, (www.rodina.cz, 14.12.2005) 

Uvedené informace mohou vyvolat mylný dojem, že se psychická deprivace týká pouze 

dětí v útlém věku. Opak je však pravdou. Dlouhodobá deprivace může mít doživotní 

důsledky na psychický stav jedince. Vraném věku se projevuje opožďováním 

psychomotorického vývoje. Dítě může mít potíže v oblasti sociálních vztahů, při zvládání 

svých nálad a emocí. Citlivým ukazatelem deprivačního poškození bývá zpravidla řeč. 

Dítě nemá možnost být v nepřetržitém kontaktu s pečující osobou a dalšími členy rodiny, 

jež na něj mluví a podněcují ho k řeči. (http://rodina-deti.doktorka.cz/psychicka-deprivace-

deti/, 10. 4. 2006) 
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v předškolním období se deprivované dítě projevuje povrchně v citových vztazích. Je 

nastolena výrazná potřeba někomu patřit. U hospitalizovaných dětských pacientů se 

takovou osobou většinou stává zdravotní sestra nebo jiní zaměstnanci nemocnice. 

U školních dětí je ukazatelem na psychickou deprivaci horší studijní prospěch, než 

odpovídá skuteěným intelektovým schopnostem dítěte. Problémy vznikají i v chování a 

v sociálním kontaktu. Klasickým projevem jsou počínající neurotické potíže, nedůvěra 

k lidem a agresivita. 

Pubescence a adolescence psychicky deprivovaného dítěte přináší problémy ve vztahu ke 

kolektivu vrstevníků. Jedinec má narušený hodnotový systém a hrozí u něj větší nebezpečí 

vzniku různých druhů závislostí. Zmíněné problémy mohou přetrvávat až do dospělosti. 

Popsané je porušení partnerských vztahů i rodičovské role. Nezřídka se deprivovaní jedinci 

stávají pachateli trestných činů. .(http://rodina-deti.doktorka.cz/psychicka-deprivace-deti/, 

10.4. 2006) 

Separace je oproti psychické deprivaci stav, který ve své podstatě není patogenním 

činitelem, protože u každého jedince k němu přirozeně dochází v momentě, kdy se 

uvolňuje ze závislosti na své rodině. Podle Matějčka k němu ale nesmí dojít předčasně. 

Nejtíživější dopad má separace na dítě pokud přichází v zmiňovaném sedmém měsíci 

věku, a následně po něm, kdy se u dítěte vytváří citová závislost na pečující osobě. 

Důležité je zmínit, že dítě si vedle svých blízkých vytváří vztah i na prostředí domova, na 

jeho atmosféru, na věci v něm a v neposlední řadě i na své hračky. Každé vytržení z této 

známé struktury je pro ně zatěžující a stresující záležitostí. 

Jak popisuje Matějček, vedle věku hrají při zvládání stavu separace významnou roli i další 

faktory: 

• forma separace (rozlišuje se náhlá a postupná, úplná a částečná, krátkodobá a 

dlouhodobá); 

• konstituční temperamentové vlastnosti dítěte; 

http://rodina-deti.doktorka.cz/psychicka-deprivace-deti/


• předešlé životní zkušenosti s podobnými situacemi; 

• chování ošetřujícího personálu; 

• kvalita náhradní mateřské péče (Matějček, 2001). 

Všechny uvedené faktory naznačují skutečnost, že způsob, jakým dítě vnímá zátěžovou 

situaci, je u každého jedinečný. Pokud se ale podaří odhlédnout od individualit každého 

jedince, ukáže se, že obecně u dětí existují tři fáze v separačních reakcích. Robetson a 

Bowlby popsali tyto: 

• První fáze je označována jako fáze protestu. Dítě křičí a vzteká se. Volá svou 

pečující osobu, zpravidla matku, a na základě své předchozí zkušenosti očekává, 

že ona bude na jeho pláč reagovat a přijde, když ji bude dost vytrvale volat. 

• Pro druhou fází je charakteristický pocit zoufalství. Dítě postupně ztrácí naději, že 

se mateřská osoba vrátí. Křičí již méně a odvrací se od svého okolí v hluboké 

stísněnosti. Stále odmítá navázat kontakt s druhými, kteří se mu snaží pomoci. 

Odmítá hračky, častá je poloha s hlavou zabořenou do podušek. Tato i navazující 

fáze může být někdy chápána jako pozitivní přizpůsobování se dítěte na nastalou 

situaci, ale opak je pravdou. 

• Fáze odpoutání od pečující osoby je závěrečným obdobím přizpůsobování se 

odloučení. Dítě pomalu potlačuje city k pečující osobě. Následuje, buď jeho 

připoutání k někomu, kdo ho ošetřuje, nebo v případě, že se nikdo takový nenajde, 

dítě ztrácí vztah k lidem a poutá se spíše na věci. Nástupu této fáze však předchází 

dlouhodobé odloučení. (Robertson, Bowlby, in Langmeier, Krejčířová, 1998) 

Trvání jednotlivých fází je u každého dítěte značně individuální záležitostí a nelze ho 

dopředu předpokládat. Někdy se dokonce mohou jednotlivá období co do pořadí vyměnit. 

Po opětovném shledání dítěte s matkou separační chování neodeznívá okamžitě, ke 

znovuvybudování vztahuje třeba jisté, individuálně dlouhé doby. 

Jako nejvhodnější prevence důsledků separace se zcela logicky nabízí zabránění odloučení 

dítěte od jeho mateřské osoby. V případě, že separaci nelze takovýmto způsobem 



předcházet, je opět třeba, aby blízké osoby trávily s dítětem co nejvíce času. V neposlední 

řadě je třeba s dítětem mluvit a nechat ho plakat, pokud se dá předpokládat, že se mu po 

citovém projevu uleví. Všechny zmíněné okolnosti mimo jiné vyžadují schopnost vcítit se 

a také značnou míru trpělivosti. 



11 Role pacienta 

Pojem „pacient" pochází z latinského slova „patientia", což označuje schopnost snášet, 

trpět něco, ale také vytrvalost a trpělivost, zdrženlivost, shovívavost, střídmost, poddajnost, 

poslušnost, pokoru i spokojenost s málem (Hrabovský, Špaňar, in Hysková, 2005). I když 

výše uvedený překlad v podstatě charakterizuje roli pacienta v léčebném procesu v 

minulosti, tedy pasivní, snášející, nenáročnou, dnes už v důsledku humanizačních tendencí 

ve zdravotnictví zmíněný popis zcela neodpovídá. Postupné změny zaznamenává 

především vztah lékaře a pacienta. Cit.: „Lékař přestává zastávat úlohu „odborníka na 

choroby" a stává se „pacientovým průvodcem zdravím a nemocí". Z této pozice lékař 

přistupuje k pacientovi jako k partnerovi, který je odpovědný za svůj zdravotní slav. Jako 

takový má pacient právo na veškeré informace o svém zdravotním stavu i na aktivní 

rozhodování o způsobu své léčby, existuje-li více možností. " (Hysková, 2005, s. 21) 

Ani v případě dětského pacienta by se přístup lékaře neměl v mnohém lišit. Informací 

v dostatečném rozsahu a na vhodné úrovni by se mělo dostat jak rodičům, tak i dítěti 

samotnému. U neslyšícího dítěte by tato fáze procesu měla být zabezpečena službami 

tlumočníka v součinnosti s psychologem, či herním specialistou. 

O způsobu léčby místo dítěte samozřejmě rozhodují jeho zákonní zástupci na základě 

doporučení lékaře, což může být u neslyšících rodičů velice problematické, protože 

celková míra informovanosti a všeobecné vzdělanosti neslyšících rodičů je podle 

Strnadové ve většině případů výrazně snížena (Strnadová, 2002). Rozhodnutí o způsobu 

léčby by tedy mělo předcházet několik konzultací s lékařem prostřednictvím tlumočníka, 

kdy by rodičům měly být ozřejměny všechny potřebné souvislosti. Vzhledem k tomu, jak 

je ale v České republice zatím zabezpečována péče o neslyšící pacienty, dochází 

pravděpodobně nezřídka k zástupnému rozhodování lékařů, do něhož nejsou rodiče ani 

zasvěceni. Humanizační snahy v oblasti zdravotnictví se nesporně pozitivně dotýkají i 

neslyšících pacientů. Je otázkou, zda současná řešení situace neodpovídají úrovni zmíněné 

v počátečním vysvětlení pojmu „pacient". 

Již bylo uvedeno, že onemocnění nezasahuje pouze jednotlivé orgány nemocného, ale 

celou jeho osobnost. 1 dětský pacient si svou nemoc uvědomuje a silněji prožívá. To, jak 



se dokáže nové stresující situaci postavit, závisí také na míře frustrační tolerance, jež 

Matějček popisuje jako cit.: „stupeň odolnosti vůči zátěžím, které nervovému systému 

člověka přinášejí opakované frustrace" (Matějček, 2001, s.21), tedy jakési nepříjemné 

prožitky vznikající v momentě, kdy je jedinci bráněno uspokojovat nějakou již 

aktivovanou potřebu. Nemoc a nutná léčba s sebou většinou přinášejí nějaký druh a míru 

omezení. Nejdůležitější faktory, které ovlivňují prožívání nemoci dětským i dospělým 

pacientem jsou: 

• druh a závažnost onemocnění; 

Různé choroby představují pro psychiku člověka různou míru zátěže. Pokud dítě 

opakovaně zažívá takové stavy jako bolest, horečku nebo například záchvaty, může to vést 

ke zvýšené dráždivosti, emoční labilitě, negativnímu ladění, ke sklonu reagovat afektivně. 

Popsané reakce i úzkost ze závažného onemocnění dítěte se samozřejmě promítá i do 

chování rodičů, kteří mohou reagovat úzkostněji, protože jsou vystavováni nepřetržitém 

napětí. 

• osobnost nemocného; 

Ladění osobnosti dítěte před propuknutím onemocnění výrazně ovlivňuje jeho budoucí 

zpracování nemoci. Dá se předpokládat, že labilnější jedinec bude situaci zvládat hůře než 

dítě vyrovnané. Významnou roli zde může hrát i sluchové postižení a s ním související 

specifika v chování neslyšícího dítěte, která jsou popsána v kapitole 5 Charakteristiky 

d í t ě t e se sluchovým p o s t i ž e n í m . Důležitá při zvládání nemoci může být i předchozí osobní 

zkušenost s ozdravným procesem. 

• prostředí, ve kterém nemocný žije; 

Sociální prostředí dítěte má při přijímání nemoci a následném uzdravování zásadní 

význam. Dítě potřebuje zažívat dostupnost pečujících osob a pocit bezpečí. S nástupem 

nemoci mohou rodiče přehodnotit své výchovné postoje ve vztahu k dítěti. Ne vždy to ale 

lze hodnotit jako pozitivní. 



• věk nemocného v době propuknutí choroby (Konečný, Bouchal, in Hysková, 

2005). 

V průběhu vývoje jedince se postupně proměňuje objektivní hodnota zdraví a pohyblivosti 

v hodnotu subjektivní. Už v předškolním období přichází první důležité uvědomění si 

vlastní odlišnosti a s ním spojené pocity nedostatečnosti. Dalším vysoce rizikovým 

obdobím je pubescence a navazující adolescence. Matějček (Matějček, 2001) zde klade 

důraz na vhodné pedagogické vedení, které pomůže dítěti integrovat nemoc do jeho 

osobnosti. 

Od momentu, kdy je pacient konfrontován s diagnózou, nastupuje proces psychického boje 

s nemocí. Pozorovatelný je jak u dospělých pacientů, tak i u starších dětí. Shontze popisuje 

několik etap zvládání nemoci: 

1. šok; 

Shontze popisuje tuto fázi jako psychické ustrnutí a současně zděšené chování. 

Z psychologického hlediska jde o stav popsatelný jako mentální odpoutání člověka od 

reality. 

2. usebrání; 

Po relativně krátké době šoku se pacient navrací do skutečnosti. Nejde ale o zcela normální 

stav. J e charakterizován neuspořádaným myšlením, negativním laděním, pocity strachu, 

žalu, bezmoci. 

3. stažení se ze hry; 

v této fázi se pacient vědomě stahuje do únikového mentálního osamění. Jedinec dostává 

možnost popřít zjištěné okolnosti a ulehčit tak duševní tíze. Je nastolena možnost změny 

Pohledu na celou situaci a příležitost k vypracování dalšího plánu. 

4. tvorba programu k řešení krize (Shontze, in Křivohlavý, 2002, s. 36n). 



v poslední etapě se vytváří řešení nastalé náročné situace, které nemusí být vždy pozitivní. 

Langmeier poukazuje na čtyři formy postojů: 

• přijetí nemoci - tj. zhodnocení stavu jako výhodného, se zvýšenou péčí a bez 

povinností. Nemocný nemá motivaci k vyléčení. 

• odmítnutí nemoci - pacient popírá svou nemoc, odmítá léčbu i omezení, 

nespolupracuje. 

• nevyrovnaný postoj k nemoci - stav kolísání mezi přijetím nemoci pro její výhody 

a odmítnutím léčení kvůli jejím omezením a způsobu (jde například o bolestivé 

zákroky). 

• realistický postoj k nemoci - nemocný je vyrovnaný se svou chorobou, jejími 

důsledky i léčbou. Je motivován k aktivní spolupráci na vlastním uzdravení. 

(Langmeier, in Vágnerová, Klíma, 1987, s. 110) 

S neslyšícím dítětem by mělo být cíleně pracováno tak, aby dokázalo zvládnout zjištěné 

onemocnění a aby si dokázalo vytvořit k nemoci realistický postoj. To vyžaduje nejeden 

rozhovor s lékařem, sestrami, herním specialistou či psychologem prostřednictvím vhodně 

zvoleného tlumočníka. 

Role pacienta s sebou přináší vždy minimálně přechod na klidový režim, nezřídka i 

upoutání na lůžko. U pacienta v domácím ošetřování i hospitalizovaného v nemocnici je 

třeba v této souvislosti dbát na uchování dostatečné kvality života. V případě hospitalizace 
h r °z í i zásadní omezení s o c i á l n í c h kontaktů nemocného. Dítěti by tedy měla být 

Poskytnuta péče herního specialisty, který by dokázal eliminovat nebezpečí, jež 
2 Popsaného vyplývají. 

Vedle všech nepříjemností a rizik role pacienta může dítěti přinést i jisté výhody. Nemocný 
se stává předmětem zájmu a zvýšené péče okolí. Je litován a omlouván, nemusí plnit běžné 

Povinnosti své předchozí role. Tyto výhody lze jednotně popsat pojmem „sekundární zisk z 

nemoci". Problém může nastat v momentě, kdy nemocné dítě začne zisky zneužívat ve 
SVHÍ prospěch a k manipulaci s okolím. Rodiče ne vždy dokáží zmíněné chování rozpoznat 

již v počátcích. Připisují ho nemoci a pokračují s protektivním výchovným stylem, jímž 



dítě z dlouhodobého hlediska poškozují. Změnou svého chování dále dávají dítěti 

nevědomky najevo, že něco není v pořádku, že se něco děje. 



12 Sdělování diagnózy 

Přiměřená a dostatečná komunikace lékařů s pacienty a jejich rodinami je v našich 

podmínkách stále ještě ve fázi vývoje. V případě dětského pacienta je sdělování nepříznivé 

diagnózy často ponecháno na rodičích, kteří se tak nezřídka musí potýkat s velmi náročnou 

situací. Není výjimkou, že je dítěti jeho zdravotní stav zamlčen ve snaze jej chránit. Dítě, 

slyšící i neslyšící dokáže velmi dobře číst v chování rodičů a pozná projevy úzkosti a 

strachu. Dobře míněná ochrana nakonec může vést ke zhoršení stavu dítěte, a to jak 

psychického, tak fyzického. 

Při sdělování diagnózy dítěti je možné a většinou i vhodné využít pomoci herního 

specialisty či psychologa, který má s touto situací dostatek zkušeností. Pokud jde o dítě se 

sluchovým postižením, měl by být u rozhovoru přítomen tlumočník, a to nejlépe 

profesionál. Slyšící, znakující rodiče jsou emocionálně silně vtaženi do celé situace a 

rozhovor by mohl být poznamenán snahou ušetřit dítě stresujících informací nebo citovými 

projevy rodiče, jako například pláčem. 

Sdělování nepříznivé diagnózy dítěte jeho rodičům, ať už slyšícím či neslyšícím, je vždy 

citlivá záležitost a měla by být jako taková uchopena. Jak uvádí Jungwirthová, znamená 

tato situace pro rodinu vždy hluboký otřes a cit.: „ vyvolává u rodičů šok, úzkost a rychlý 

rozvoj obranných mechanismů, mezi které patří popření problému, zpochybňování 

výsledků vyšetření, agresivita směrem k lékaři, hledání viníka, intenzivní pocity viny. 

Obvyklými projevy krize jsou i deprese, vegetativní symptomy a také výrazně snížená 

schopnost přijímání a zapamatování si nových informací. " (Jungwirthová, 2005, s. 61) 

Celá řada studií poukazuje na fakt, že rodiče snášejí informace o těžkém postižení svého 

dítěte často hůře než zprávu o jeho úmrtí. Ne vždy ale intenzita reakcí na zdravotní stav 

malého pacienta odpovídá míře jeho postižení či nemoci. Rodiče mohou velmi silně 

reagovat i na potíže, které z hlediska lékaře závažné nejsou. Jungwirthová (Jungwirthová, 

in Fenclová, 2005) upozorňuje na to, že je třeba jejich krizi brát stejně vážně jako u rodičů 

s těžce postiženým dítětem. 



Vyrovnání se s nastalou náročnou situací ovlivňuje celá řada faktorů. Mimo jiných hraje 

roli i způsob a čas sdělování diagnózy. Jungwirthová doporučuje dodržování těchto 

pravidel: 

• citlivý a pravdivý způsob sdělení; 

• přítomnost dítěte; 

• pozitivní postoj lékaře k dítěti, zdůraznění jeho pěkných rysů, pochvala; 

• vhodné místo v soukromí, dostatek času; 

• přítomnost obou rodičů při rozhovoru; 

• následná podpora obou rodičů; 

• možnost opakovaných rozhovorů o dítěti; 

• v případě hospitalizace dítěte na jiném oddělení zprostředkování kontaktu 

s tamním pediatrem; 

• maximální podpora kontaktu s dítětem, podpora kojení; 

• zapojení prarodičů a sourozenců do rozhovorů; 

• nabídnutí literatury, videokazet souvisejících s problémem dítěte; 

• před odchodem z nemocnice kontakt na středisko ranné péče, speciálně 

pedagogické centrum, organizaci rodičů, organizaci dospělých lidí s podobným 

postižením. (Jungwirthová, in Fenclová, 2005) 

Na internetové stránce http://www.umirani.cz/ se v souvislosti se sdělování nepříznivé 

diagnózy mluví o tom, že je vedle sdělení názvu diagnózy nutné pacienta, případně jeho 
rodiče, informovat o praktických důsledcích nemoci a léčby na jeho či jejich osobní, ale i 

společenský život. Dále se poukazuje na skutečnost, že je třeba se opakovaně vracet 

k rozhovoru o diagnóze, protože původní sdělené informace mohou být v důsledku 

iniciálního šoku zapomenuty. V některých zařízeních se v souvislosti s t ím přistupuje 

http://www.umirani.cz/


k podávání informací i v tištěné formě. U sluchově postižených se to jeví jako vhodná 

podpůrná forma sdělování diagnózy. Neslyšící rodič si může nechat zprávu od tlumočníka 

„přeložit" znovu v klidném prostředí. Nikdy by však psaná forma diagnózy neměla 

nahradit přímý kontakt s lékařem. 

Jungwirthová poukazuje i na odlišnosti v potřebách rodičů a přístupu lékařů. Cit.: 

Zatímco lékaři se snaží o věcné a exaktní formulování problému dítěte, rodiče potřebují 

hovořit i o svých pocitech, probírat situaci z různých stran, vyjadřovat své obavy a 

úzkosti. "(Jungwirthová, 2005, s. 63) 

Lékaři a další zdravotnický personál by se k pacientům jistě měli chovat profesionálně, je 

ale třeba si uvědomit, že i pracovníci v nemocnici jsou jen lidé a sdělování negativních 

zpráv je pro ně velkou zátěží. Reakce rodičů na sdělení nepříznivé diagnózy bývají značně 

emotivní. Nezřídka obviňují lékaře ze selhání. V návaznosti na to může vzniknout hněv na 

obou stranách, který je ve svém důsledku jen přirozenou obrannou reakcí. V souvislosti 

stím Dušková upozorňuje, že cit.: „i odborníci potřebují pomoc" (Dušková, 

http://www.rodina.cz/clanek788.htm, 26.2.2006). 

http://www.rodina.cz/clanek788.htm


13 Možnosti komunikace se sluchově postiženým dětským 

pacientem 

Jak již bylo mnohokrát řečeno, největším znevýhodněním dospělého, ale i dětského 

pacienta se sluchovým postižením je komunikační bariéra, jež jak píše Strnadová, vzniká 

v důsledku omezeného přísunu informací sluchovou cestou a současně nedokonalostí 

kompenzace jmenovaného handicapu dalšími smysly. Omezení se následně projevuje 

především ve snížené slovní zásobě a charakteristickém zvuku řeči, nebo v jejím úplném 

chybění. Každý, kdo vstupuje do kontaktu s neslyšícím dětským pacientem, by měl 

pamatovat na jeho výjimečnost a individualitu a jako takového by ho měl posuzovat. 

(Strnadová, 2001) 

Potíže v navázání kontaktu mohou spočívat i v přístupu neslyšících ke zdravotníkům jako 

kzástupcům většinové slyšící skupiny. Myslivečková říká cit.: „...obecně platí, že 

neslyšící lidé mají ke slyšícím lidem spíše nedůvěru a udržují si určitý odstup, ale existují 

také mnozí neslyšící lidé, kteří ke slyšícím lidem vzhlížejí s maximální důvěrou (snadno 

zneužitelnou) jako k dokonalým lidem bez hendikepu. " (Myslivečková, 2005, s.28) 

Abychom jednostranně nepopisovali možnosti nebo obtíže na straně neslyšícího dítěte, je 

důležité zmínit i druhou stranu vstupující do komunikace. Baránková poukazuje na to, že 

upozorňuje, že reakce lékaře na upozornění, že jedná se sluchově postiženým pacientem 

jsou obvykle tyto: 

• lékař neví, jak s člověkem, tedy i s dítětem se sluchovým postižením, komunikovat; 

• lékař se snaží dorozumět pomocí odezírání, což je ale často marné; 

• lékař se o komunikaci nesnaží vůbec. Chová se k neslyšícímu jako k věci. 

(Baránková, in Bělovová, 2005) 

Strnadová uvádí, že cit.:,,neslyšící pacient by měl být považován za osobu vyžadující 
zvláštní péči a jako s takovým by s ním mělo být jednáno. To ovšem klade na lékaře víc 
naroků na ochotu, trpělivost a čas" (Strnadová, 2001, s. 35). Zvýšená ochota a snaha 
lckaře 0 dorozumění se vrátí ve formě lepší spolupráce ze strany neslyšícího. I pokud je 



však lékař ochoten vložit do kontaktu se sluchově postiženým dítětem dostatek snahy, času 

a trpělivosti může v komunikaci dojít k nedorozuměním. To je zpravidla způsobeno 

zvláštnostmi v chování a řeči dítěte se sluchovou vadou, které jsou již popsány 

v kapitole 5 Charakteristiky dítěte se sluchovým postižením. I přes možné komplikace 
v komunikaci je velice důležité se o ní pokoušet, popřípadě zpřesňovat uvedené informace, 

aby byl obraz dítěte o nastalé situaci co nejpřesnější a nejucelenější. 

Myslivečkové popisuje ideální přístup k neslyšícím takto cit.: „ Tak jako v každé mezilidské 

komunikaci platí i v komunikaci s neslyšícími lidmi, že ideální je individuální přístup, bez 

Předsudků, ale se znalostí širších souvislostí. " (Myslivečkové, 2005, s. 28) 

V zájmu celistvějšího pohledu na možnosti komunikace neslyšících, je třeba položit důraz i 

na to, že důležitý není pouze způsob, jakým se sluchově postiženým dětským pacientem 

mluvíme. Snad ještě zásadnější význam má skutečnost, jak dokážeme neslyšícímu dítěti 

naslouchat, jakou mu věnujeme pozornost a jak k němu přistupujeme. A i sebelepší 

opatření či snahy ze strany sluchově postiženého jedince o dorozumění se mohou ukázat 

jako zbytečné v případě, kdy ošetřující osoba není seznámena se zvláštnostmi komunikace 
s e sluchově postiženým dítětem, nebo pokud je nerespektuje (Strnadové, in Bělovová, 

13-1 Postupné kroky zdravotníků a pedagogů při komunikaci s dítětem 

s postižením sluchu 

1 'aickému čtenáři je již zřejmě jasné, že dorozumívání neslyšících dětí i rodičů se 

slyšícím zdravotníkem, který neovládá komunikační systémy sluchově postižených, může 
být značně náročné, už ne všichni vědí, že není nemožné. Vyžaduje však velkou míru 
s n % a trpělivosti u obou zúčastněných stran (viz předchozí kapitola). Pokud ovšem 

Připustíme, že úspěšná komunikace může mít terapeutický dopad na dítě, práce 

zdravotníka či pedagoga do ní vložená za výsledek rozhodně stojí. 

Strnadová poukazuje na to, že aby m o h l být kontakt se sluchově postiženým dítětem 

vhodně započatý, je v první řadě potřeba ověřit si, jaký způsob komunikace je pro 

konkrétní dítě nejvýhodnější (Strnadové, 2001). Některé komunikační schopnosti pacienta 



je možné rozpoznat již při úvodním pozdravu. Mnohé je možné usuzovat i z neverbálních 

projevů vypovídajících o jistotě, nebo naopak nejistotě sluchově postiženého dítěte. Možné 

je také vyzvat dítě, aby nám něco řeklo nebo v případě staršího dítěte něco napsalo. Jako 

vodítka pro hodnocení projevu doporučuje Strnadová (Strnadová, 2001) sledovat 

především gramatickou stavbu vět a slovní zásobu. Poučený komunikační partner by pak 

měl být schopný odhadnout, zda je v jeho silách zajistit funkční dorozumívání, nebo zda je 

vhodné přivolat tlumočníka. 

Za velmi užitečný krok považuje Strnadová (Strnadová, 2001) zaznamenávání úrovně 

komunikačních dovedností sluchově postiženého dětského pacienta do zdravotnické 

dokumentace, kde k nim má přístup i ostatní personál. Uvedené opatření by ale nemělo mít 

Pouze charakter nálepky, která mnohdy zapříčiňuje jen to, že se zdravotníci vyhýbají 

kontaktu s „označkovaným" dítětem. Mělo by naopak podněcovat k vyhledávání informací 
0 možnostech kvalitního dorozumívání. 

Neméně důležitou součástí komunikace se sluchově postiženým pacientem je zpětná 

vazba, již by se od něj zdravotnický personál měl pokoušet získávat. Pokud tedy lékař, 
sestry nebo jiní zaměstnanci nemocnice zjišťují, zda jim dítě rozumí, měli by se podle 

Strnadové (Strnadová, 2001) ptát otázkou typu: „Co rozumělo?", nikoli „Jestli rozumělo?". 

Na druhou otázku totiž stačí odpovědět jen kývnutím, či jednoslovně „ano". Pokud dítě 

takto odpoví, nemusí to vůbec znamenat pochopení informace, ale například snahu ukončit 

rozhovor, nevypadat hloupě či podat nějakou požadovanou odpověď. 

*3.2 Navazování kontaktu se sluchově postiženým dítětem 

Souralová poukazuje na to, že v životě sluchově postižených hraje velikou roli taktilní 

vnímání a dotek často zastupuje zvukový signál. Dotekem vstupují neslyšící do kontaktu, 

upoutávají na sebe pozornost. A stejně jako ve verbální komunikaci i zde fungují jistá 

Pravidla, jež je třeba dodržovat. (Souralobá, in Valenta, 2003) 

D°tek v komunikaci se sluchově postiženým dítětem je nejvhodnější v oblasti horní části 
p a ž e , na rameni a na předloktí. Nepřípustné je naopak dotýkání rukou, zejména když 

neslyš íc í znakuje. Za nepatřičné je dle Souralové považováno i dotýkání se na přední části 



těla a na zádech, což může dítě se sluchovým postižením považovat za výzvu k boji, nebo 

ho může takový nečekaný kontakt polekat. Oblasti nohou se mohou dotýkat jen dobří 

známí (Souralová, in Valenta, 2003). 

Ve školách pro žáky se sluchovým postižením se může návštěvník nezřídka setkat 

s dupáním do podlahy, které má upoutat pozornost žáků. Souralová to nepovažuje za 

vhodné. Zdůrazňuje, že navázání vizuálního kontaktu na počátku promluvy by mělo 

proběhnout kultivovaně. Stejné požadavky existují i při ukončování rozhovoru. Pokud je 

nutné konverzaci přerušit, měl by o tom být neslyšící zpraven. Cit.: „Odvrátit se od 

partnera uprostřed rozhovoru bez předešlého upozornění může být chápáno jako urážka a 

může to signalizovat vážnou rozepři." (Souralová, in Valenta, 2003, s. 217) 

13.3 Řeč některých neslyšících 

Většina neslyšících dětí navštěvujících školní zařízení v České republice je vedle některé 

formy vizuálně motorického systému vedena i orální cestou. Podle Strnadové (Strnadová, 
1 " 4 ) jsou možnosti naučit se komunikovat orální cestou značně individuální a závisí na 
Ce 'é řadě faktorů. Lze jmenovat například míru jazykového nadání, stupeň inteligence, 

rozsah zbytků sluchu a jejich využití pomocí kompenzačních pomůcek. Zanedbatelné 
n ejsou ani vnější vlivy jako schopnosti logopeda či pedagoga nebo podnětnost rodinného 

Prostředí. 

Strnadová doporučuje mít neustále na paměti, že řeč neslyšících je cit.: „uměle 

^budovaná řeč, při které jedinec nemá možnost vnímat jak zvuk mluvního vzoru, tak ani 

Své vlastní mluvy. " (Strnadová, 2001, s. 31) 

knotová a Řeháková spatřují významy mluvené řeči především v následujícím cit.: 

•'Znalost mluvené (zvukové) řeči má význam nejen pro kontakt sluchově postižených 
sPopulací slyšících, aleje důležitým předpokladem pro rozvíjení schopnosti číst, pro 

Jehovu ke čtenářství a tím pro možnost dalšího vzdělávání. " (Janotová, Řeháková, 1990, 

s- 10) 



Orální řeč dětí se sluchovým postižením se od dětí slyšících může značně lišit a je třeba, 

aby na tuto odlišnost byli jeho komunikační partneři připraveni. Krahulcová (Krahulcová, 

2002) uvádí u těžce sluchově postižených zpravidla narušení všech fází verbální produkce, 

tedy dýchání, fonace i artikulace. 

Dýchání je charakteristické narušením plynulosti a koordinace mezi vdechem a výdechem 

i nápadně hlasitým dýcháním. Pro fonaci je typické kolísání tónové výšky hlasu, kolísání 

síly hlasu, monotónnost hlasového projevu, změna barvy hlasu a časté hlasové vady 

(Krahulcová, 2002). Artikulaci neslyšících Krahulcová popisuje přívlastky: „velmi 

nápadná", „narušená", „namáhavá a nepřirozená". Problémy se objevují i v oblasti kvality 

a kvantity slovní zásoby a v n e p o s l e d n í řadě je třeba počítat i s potížemi ve správné 

aplikaci gramatických pravidel. Vady v oblasti gramatické stránky jazyka se pak týkají 

Především větné skladby a užívání správných slovních tvarů. (Krahulcová, 2002) 

Komunikaci s dětmi se sluchovým postižením znesnadňuje i fakt, že zpravidla nerespektují 

tzv. spodobu znělosti a cizí a přejatá slova vyslovují přesně tak, jak se píší. Okolí může 

reagovat posměvačně, nebo nemusí promluvě porozumět vůbec. (Strnadová, 2001) 

Janotová a Řeháková (Janotová, Řeháková, 1990) připomínají test, jímž byla hodnocena 

zvuková stránka řeči sluchově postižených z hlediska sociální přijatelnosti. Jeho 

Prostřednictvím bylo zjištěno, že při posuzování sociální přijatelnosti řeči, podobně jako 

Při hodnocení srozumitelnosti řeči, existují rozdíly mezi hodnocením skupinou laiků a 

skupinou profesionálů. 

Z uvedeného vyplývá, že je pro orální komunikaci se sluchově postiženým potřebná větší 

trpělivost a že míra porozumění m i m o jiné závisí i na znalosti mluveného projevu každého 

konkrétního pacienta. 

13.4 Odezírání 

°dezírání je asi nejčastěji používaný komponent dorozumívání slyšících s neslyšícími. O 

komunikačním systému v pravém slova smyslu nelze hovořit, protože jde pouze o 

jednosměrný proces. Zaměstnanci n e m o c n i c e pracující s dítětem s postižením sluchu by si 
VŠ£* měli nejprve zjistit, zda dítě vůbec odezírat dokáže, tedy zdaje schopno cit, „vnímat 



orální mluvu zrakem a chápat ji podle pohybů úst, mimiky tváře, gestikulace rukou i celého 

těl." (Sovák, in Krahulcové, 2002, s. 193). Pokud se ukáže, že ano, měli by slyšící 

dodržovat všechny zásady, které odezírání vyžaduje: 

• dokonalý a nepřerušovaný zrakový kontakt mluvícího a odezírajícího; 

• vhodné osvětlení obličeje, z něhož je odezíráno; 

• vhodná konverzační vzdálenost (mezi 0,5 - 4 metry), u malých dětí se 

konverzační vzdálenost zkracuje; 

• přibližně stejná výšková úroveň hlavy mluvícího a odezírajícího; 

• vizuálně přiměřená mluvní technika: především správná artikulace, vhodné tempo 

řeči atd.; 

• vhodné a stabilní postavení hlavy; 

• přizpůsobení mluvy regionálnímu nebo místnímu jazyku; 

• odstranění všech překážek mezi odezírajícím a mluvícím jako: příliš gestikulující 

ruce, cigareta, sluneční brýle, jídlo v ústech, žvýkačka atd.; 

• snadno čitelný celkový výraz obličeje; 

• používání přirozených gest; 

• dodržování přestávek na odpočinek a nepřetěžování odezírajícího (Krahulcová, 

2002, s. 197n.). 

* Poslednímu uvedenému bodu Strnadová dodává ci t , „Odezírání je i pro dospělé 

Slyšící velmi náročná duševní práce, která jej během několika minut vyčerpá. Vzhledem 

* **ud nezralé nervové soustavě je přetěžování dítěte zvlášť škodlivé. " (Strnadová, 1994, 
s 43) K přetížení může dojít již po několikaminutovém nepřetržitém odezírání. 



Strnadová zásady odezírání rozšiřuje ještě o několik dalších rad: 

• Pokud se na nás neslyšící nedívá, je třeba ho mírným pohybem ruky nebo 

dotykem na předloktí upozornit, že s ním chceme mluvit. S nedoslýchavými 

pacienty, kteří si sejmou sluchadlo, je třeba komunikovat, jako by byli neslyšící. 

• Na neslyšícího bychom se měli dívat i během jeho promluvy. Odvrátíme-li od něj 

zrak, má pocit, že mu nenasloucháme, a přestane mluvit. 

• Během své řeči pozorně sledujeme výraz odezírajícího. Můžeme tak získávat 

zpětnou vazbu o srozumitelnosti našeho sdělení. 

• Pokud v téže místnosti promluvil někdo jiný nebo do ní někdo vstoupil, je vhodné 

k tomuto člověku obrátit hlavu a přerušit řeč, aby neslyšící poznal, že jsme 

změnili komunikačního partnera, nebo se něco důležitého změnilo. 

• Při komunikaci s neslyšícím člověkem si dáváme pozor, abychom neměli před 

ústy žádnou překážku (dlouhé vlasy, ruku, roušku apod.). V situacích, které 

takovou překážku vyžadují, je třeba zajistit informace pro pacienta alternativním 

způsobem. Například při použití roušky vysvětlíme ošetřovanému předem, jaké 

úkony budeme provádět a jaká je jeho úloha. U delších procedur si můžeme 

smluvit jednoduché vizuální signály. Tato zásada platí i v případech, kdy pacient 

musí mít oči zavřené nebo má jinak znemožněný příjem zrakových vjemů v plné 

kvalitě. Baránková (Baránková, in Bělovová, 2005) pro tyto situace doporučuje 

signály taktilní. Pokud asistující sestra roušku mít nemusí, může pokyny lékaře 

pacientovi opakovat. 

• Při vyjádření jakéhokoli záporu je vhodné zdůraznit tento zápor mírným pohybem 

hlavy. Předponu ne- lze při odezírání snadno přehlédnout. Jiné pohyby hlavy jsou 

pro odezírání spíše rušivé. 

• Znalost kontextu sdělení usnadní orientaci neslyšícího v našem projevu. Naznačí 

tak okruh očekávané použité slovní zásoby. 

• Při rozhovoru s odezírajícím člověkem raději používáme základní slovní zásobu a 

spisovnou češtinu. (Krahulcová oproti tomu doporučuje přizpůsobení mluvy 



regionálnímu nebo místnímu jazyku.) Pomůžeme mu také tím, že budeme 

vyslovovat celé věty. Samostatná, krátká a izolovaná slova se odezírají 

nejobtížněji. 

. Neslabikujme, nedělejme pomlky mezi jednotlivými slovy. Raději tvořme kratší 

věty, které oddělíme krátkými pomlkami. 

• Na neslyšícího nekřičíme. 

. Pro pacientovu jistotu, že dobře rozuměl, můžeme důležité informace i v různých 

obměnách znovu zopakovat. (Strnadová, in Bělovová, 2005) 

Již od prvního roku věku je dítě zaujato sledováním obličejů svých blízkých a jejich 

výrazů. Tento zájem přetrvává přibližně do dvou let života dítěte. Jak popisuje Krahulcová 

(Krahulcová, 2002), vývoj odezírání je ale ukončen až kolem jedenáctého roku. Lze 

Předpokládat, že mladší děti mohou mít s touto formou percepce mluvené řeči značné 

Problémy, a zvláště pak tehdy, kdy s nimi do verbálního kontaktu vstupuje nepoučený 

komunikátor. 

7 j , w, v ' * IÁ ,nnnmínat na to že cit.: „při bolestech, únavě a Zdravotní sestry a lékaři nesmi take zapomínat na iu, ^ »./ 

emočním stresuje odezírání většinou neúspěšné" (Strnadová, 2001, s. 43). 

Lékař by si měl po rozhovoru s neslyšícím dítětem ověřit, zda mu opravdu rozumělo. 

V Předchozí kapitole je už zmíněn zásadní rozdíl mezi otázkami typu „Rozuměl jsi?" a 

"Co jsi rozuměl?". Chybné pochopení sdělované informace může podle Strnadové 

(Strnadová, 2001) vyplývat ze špatného odezření některých slov, o němž pacient neví, 

7 n„ , X1 + _ ] n v nebo z přehlédnutí drobných, ale z nepochopení významu nekterych slov ncuu F 

významotvorných slov, jako jsou například předložky nebo zápor. 

13.5 Komunikace prostřednictvím písma s dítětem se sluchovým 

Postižením 

Oo, • jf.v 0 0 duchovým postižením velice náročnou 0 s v «jení psané podoby řeči je pro dite se sluchovyn p 
y. „jr. fr>rmě komunikace nemůže opřít o kontext, Zalezitostí. Mimo jiné i proto, že se při teto formě komun 



mimiku, posunky, gesta. Cit.:,, Osvojit si psanou podobu jazyka znamená naučit se rozumět 

psanému textu a získat dovednost vyjadřovat svoje myšlenky písemnou formou. Psaná 

podoba jazyka není jen jednoduchým převodem mluvené řeči do znaků psaných. K tomu, 

aby si sluchově postižené dítě osvojilo psanou podobu jazyka, nestačí ovládat jenom 

techniku čtení a psaní" (Krahulcová, 2002, s. 211). Psaná podoba výpovědi je mnohem 

abstraktnější než její mluvená forma. I proto je pro sluchově postižené dítě mnohem těžší 

naučit se čtení s porozuměním. 

Dítě, které používá ke komunikaci pouze znakový jazyk, bude mít s psaným textem 

Problémy ještě výraznější. Hlavním důvodem je odlišnost obou systémů. Český jazyk má 

°Proti znakovému úplně odlišnou slovotvorbu, gramatiku apod. Obsahuje například 

obrovské množství předložek, předpon a přípon, které jsou významotvorné a jež nemusí 

neslyšící pacient ani postřehnout. 

v opačné situaci, kdy neslyšící lékaři předkládá svůj napsaný text, existují velice podobné 

Problémy. Projev může být natolik nesrozumitelný, že prakticky nenapomáhá předávání 

informací. Pro ilustraci uvádím text napsaný neslyšící ženou ve věku 38 let cit.: „ Neslyšící 

neví co jmenuje nemocní co je to?žlutečník, ledviny, rakoviny, různé jak říct máme bolest, 
třeba ukazovat co bolí potom lékař nerozumět dává jiného lék je špatně. " (Strnadová, 
2 0 0 1 , s. 11) Význam sdělení je tento cit.: „Neslyšící neznají názvy různých nemocí - co je 
to žlučník, ledviny, rakovina - nedovedou ani správně vyjádřit, když mají bolesti, mohou 
na 'o místo jen ukázat. Lékař jim pak nerozumí, dá jim jiný lék a to je chyba. " (Strnadová, 
2 ° 0 l , s . l l ) 

P o d l e Petráňové mohou při písemném kontaktu s neslyšícím fungovat jisté mýty, které 

Přetrvávají ve společnosti: 

• Pokud mi neslyšící člověk nerozumí, napíšu mu to. Neslyšící lidé mohou bez 

problémů číst a psát. 

• Neslyšící rodiče si mohou všechny potřebné informace přečíst, vyhledat 

v literatuře a na internetu. 

• Pokud neslyšící člověk přikyvuje na mé ústní sdělení (odezírá) nebo na můj 

Písemný text, poznám, že mi rozuměl. 



• Vím, že text neslyšícího člověka může obsahovat gramatické chyby, ale smyslu 

snad porozumím. (Petráňová, in Fenclové, 2005, s.45) 

Petráňová dále uvádí cit.: „ V jádru těchto tvrzení je vždy předpoklad, že neslyšící člověk 

dokonale umí český jazyk (číst a psát), ale zapomíná se na to, že prvotním problémem 

neslyšícího člověka je právě naučit se český jazyk, rozumět češtině, její gramatice a 

významům vět, které čte. " (Petráňová, 2005, s. 45) 

Potíže v osvojování čtení s porozuměním u lidí se sluchovým postižením spočívají dle 

Petráňové i v tom, že jazyk majoritní společnosti České republiky, tedy jazyk český, se 

neslyšící nemohou učit přirozeným způsobem - jako slyšící. Slyšící dítě se totiž učí češtině 

Přirozeně. Je v podstatě neustále obklopeno českým jazykem, jeho slovní zásobou i 

gramatikou. Takové spontánní učení pro dítě s těžkým sluchovým postižením nepřipadá 
v úvahu. Hrubý připomíná výzkum anglického psychologa Conrada cit.: „Z testu 

vyplynulo, že sluchově postižení nečtou, protože zcela selhávají v porozumění syntaxi. 
v syntaxi selhávají proto, že se jim v kritickém období nedostalo žádného jazyka a došlo 
k vymizení neuronových struktur v mozku, které jsou pro porozumění syntaxi nezbytné. " 

(Hrubý, in Fenclová, 2005, s. 46) 

pro navazování kontaktu s dětským pacientem se sluchovým postiženým má dovednost 

číst a psát významnou úlohu. Úskalí krom jiného spočívá vtom, že dítě si čtení 
s Porozuměním, jak uvádí Krahulcová, osvojuje až ve druhém či třetím ročníku základní 
šk<%. Je třeba přihlédnout i k možnosti odkladu školní docházky, čímž se věk, kdy dítě čte 
a P'še s porozuměním, ještě zvyšuje. Je tedy logické, že u mladších dětí nelze tento 

komunikační kanál využívat. (Krahulcová, 2002) 

N a téma porozumění sdělení p r o s t ř e d n i c t v í m čtení vzniklo hned několik výzkumů, jež 
PoP'sují situaci v ještě horších barvách. Například anglický psycholog Conrad stanovil 
úr°veň čtenářských dovedností neslyšících čtrnácti až šestnáctiletých žáků v Anglii na 
úr°veň čtenářských dovedností slyšícího dítěte dosahujícího věku devíti let a dvou měsíců 

(Conrad, in Petráňová, 2005). Další mezinárodní výzkum poukazuje na skutečnost, že asi 
Šedesát procent neslyšících žáků ve věku 14 - 16 let nedosahuje ani úrovně druhého až 
t ř e t l ' h o ročníku základní školy pro slyšící děti (Dromi, Ringwald-Frimerman, in Petráňová, 
2 0 0 5 ) - V našem prostředí provedla podobný výzkum Muhlová. Zněj vyplynulo, že 



čtenářské dovednosti absolventů pražských základních škol pro žáky s vadami sluchu jsou 

na úrovni třetího ročníku žáků běžných škol pro slyšící (Můhlová, in Petráňová, 2005) 

V případě, kdy slyšící zvolí tento komunikační postup, doporučuje Strnadová následující: 

• zajistit čitelnost písemného sdělení; 

• zajistit srozumitelnost zprávy; 

• pacient by měl mít možnost odnést si písemnou zprávu s sebou . 

Zpráva by neměla být příliš dlouhá a je vhodné zvážit, zda slova v ní obsažená může 

neslyšící dítě již znát. (Strnadová, 1994) 

13.6 Znakové jazyky v komunikaci ve zdravotnických službách 

13.6.1 Český znakový jazyk 

Clt-: „Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený 
sPecifickými vizuálně-pohyhovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, 

Mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy 

jQzyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický 
rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické." (Zákon o znakové řeči, 

^^ • sag i t . c z , 26.2.2006) 

V okamžiku, kdy se člověk, - dospělý i dítě- ocitá v náročné životní situaci, jako je nutnost 
p o bytu v nemocnici, mělo by být snahou jeho okolí co nejvíce mu nastalé podmínky 
ulehčit. V případě dítěte se sluchovým postižením se mimo jiné jedná o možnost 
k°munikovat ve svém mateřském jazyce, což může být právě jazyk znakový. Znalost 

N o v é h o jazyka u zdravotnických pracovníků však nelze předpokládat, přestože dnes již 
maj>' k dispozici široké spektrum vzdělávacích kurzů. Z neznalosti znakového jazyka a jeho 
2ákonitostí pak mohou u slyšících vznikat mylné, nadsazené představy o jejich vlastních 
Schopnostech v této oblasti. Ve skutečnosti mohou být jejich znalosti pouze velmi 

P ° V r c h n í - (Shelton in Strnadová, 2001). 



Bímová mluví o tom, že v obecném laickém povědomí funguje o znakovém jazyce 

množství mýtů a pověr. Asi nejfrekventovanější z nich jsou: 

• Neslyšící lidé se mezi sebou dorozumívají pomocí gest a pantomimy - o jazyce 

nemůže být ani řeč. 

• Znakový jazyk je mezinárodní. 

• Znakový jazyk je primitivní, protože místo uší a mluvidel (kanál audio-orální) 

používá oči a ruce (kanál vizuálně-motorický) - znakující vypadají jako opice. 

• Znakový j azyk nemá gramati ku. 

• Znakový jazyk má malou slovní zásobu. Protože pro každé české slovo neexistuje 

jeden znak v českém znakovém jazyce, je český znakový jazyk méně hodnotný 

než čeština, a nelze ho tudíž využít ve vyučovacím procesu. 

• Český znakový jazyk je vizualizovaná čeština (čeština převedená do znaků). 

• Český znakový jazyk je na celém území ČR stejný. 

• Český znakový jazyk není na celém území ČR stejný, což dokazuje, že je méně 

hodnotný než čeština. 

• Naučit se český znakový jazyk je pro slyšícího Čecha lehčí než naučit se jiný 

(mluvený) cizí jazyk - stačí si koupit slovník. 

• Všichni neslyšící lidé v ČR ovládají český znakový jazyk a budou si s námi rádi 

znakovat, když jim k tomu dáme podnět. (Bímová, 2005, s.15) 

Velkým omylem by bylo myslet si, že se znakový jazyk skládá jen z pohybů rukou. 

Nedílnou součástí tohoto komunikačního systému jsou i tzv. doprovodné nemanuální 

Prvky znaků. Jsou součástí daného znaku a jejich vynecháním by mohlo dojít ke změnám 

v lexikální a/nebo gramatické rovině (Strnadová, 1998). Pro ilustraci lze uvést některé 

z nich: pohyby očí, obočí, čelisti, rtů, jazyka, tváří, hlavy, ramen, ale i celkové pozice těla 

(Strnadová, 1998) 



Zatímco v zahraničí již několik let fungují modely usnadňující komunikaci sluchově 

postižených pacientů v léčebném procesu jako ordinační dny pro neslyšící s přítomností 

tlumočníka na Floridě nebo Zdravotnické centrum pro neslyšící pacienty v Linci, současné 

podmínky v České republice nepoukazují na výrazně pozitivní obrat v brzké době. 

Cit.:,, Naši neslyšící pacienti budou ještě dlouho chodit dále kpraktickým lékařům „pro 

slyšící" a budou plně závislí na tom, do jaké míry jsou lékaři informováni o jejich 

dorozumívacích odlišnostech a potřebách. " konstatuje Strnadová (Strnadová, 2005, s. 37). 

13.6.2 Znakovaná čeština 

Znakovaná čeština je komunikační systém, jež nevychází z komunity neslyšících, jejich 

kultury ani historie. Byl vytvořen slyšící společností ve snaze dorozumět se s lidmi 
s těžkým sluchovým postižením. Cit.: „Znakovaná čeština je na rozdíl od českého 

znakového jazyka umělý systém, který představuje užívání jednotlivých znaků znakového 

Jazyka, přidržuje se však gramatiky českého jazyka." (Hronová, in Fenclová, 2005, s.20) 

To tedy znamená, že znakovaná čeština: 

• kopíruje slovosled českých vět; 

• využívá souboru znaků přejatých z českého znakového jazyka; 

• využívá nově vytvořených znaků, které slouží k reprezentaci gramatických slov, 

jimiž se v české větě vyjadřují vztahy mezi jednotlivými slovy ve větě nebo mezi 

částmi věty (jsou to například předložky nebo spojky). (Hronová, in Fenclová, 

2005) 

knotová, Řeháková uvádí čtyři základní s l o ž k y , jimiž je tvořen sdělovací kód znakované 

češtiny; 

1 • souhrn znaků znakované češtiny; 

2. orální mluvená řeč; 

3- prstová abeceda; 

4- event. doprovodná mimika. (Janotová, Řeháková, 1990) 



Dále Janotová, Svobodová charakterizují znakovanou češtinu takto cit.: „Znakovaná 

čeština je vlastně mezistupeň mezi mluvenou češtinou a znakovým jazykem" (Janotová, 

Řeháková, 1998, s. 25). Tomuto tvrzení částečně odporuje Hronová cit.: „Znakový jazyk je 

přirozený jazyk neslyšících lidí, znakovaná čeština je uměle vytvořený systém usnadňující 

některým nedoslýchavým a ohluchlým lidem odezírání. Žádný není horší, žádný není lepší. 

Každý má jen jiné využití" (Hronová, in Fenclová, 2005, s.21). 

Laikům v oblasti problematiky sluchového postižení často předchozí dva komunikační 

systémy splývají v jeden, což může zvláště pro dětského pacienta a jeho rodiče znamenat 

další komunikační bariéru. Je důležité, aby si zdravotníci byli vědomi individuálních 

rozdílů mezi jednotlivými pacienty a dokázali reagovat na jejich potřeby. I když by své 

znalosti využili J e n " k pozvání vhodného tlumočníka. 

'3.6.3 Prstová abeceda 

Prstová abeceda je komunikační prostředek, který cit.: „užívá různých poloh a postavení 

Prstů k vyjádření hlásek nebo písmen" (Souralová, in Renotiérová, Ludíková, 2003, s. 
, 79). Zákon o znakové řeči popisuje prstovou abecedu takto cit.: „Prstová abeceda je 

integrální součástí českého znakového jazyka a znakované češtiny, kde se využívá 
k °dhláskování cizích slov, odborných termínů a pojmů, pro které dosud nejsou ustáleny 

znaky českého znakového jazyka. "(Zákon č. 155/1998 Sb o znakové řeči, www.sagit.cz, 

26.2.2006) Někdy je tato metoda označována jako daktylní abeceda nebo daktylotika. 

Rozlišovat lze formu jednoruční a dvouruční. Každá z obou variant má svou specifickou 
funkci. Oba systémy jsou připojeny k diplomové práci jako příloha č. 4 a příloha č.5. 

Souralová (Souralová, in Renotiérová, Ludíková, 2003) uvádí, že jednoruční prstová 

abeceda je využívána především při výuce ve školách pro sluchově postižené, kde slouží 
k 'epšímu zapamatování slov a k jejich analýze a syntéze. Dále napomáhá při vyvozování 

hlásek a při vizuální fixaci českého jazyka. 

Ďvouruční prstovou abecedu preferují spíše dospělí lidé se sluchovým postižením tam, 
k d e neexistuje vhodný znak. Tato varianta daktylotiky je také nejčastěji používána při 
kontaktu se slyšící společností. 

http://www.sagit.cz


Aby ale byla tato komunikace úspěšná, je třeba dodržovat některá pravidla. Sobotková 

uvádí tato: 

• u většiny písmen je dlaň ruky namířená směrem k „posluchači"; 

• loket směřuje dolu, nikoliv stranou; 

• ruka má být zhruba ve výšce ramen; 

• ruka nemá být před ústy, aby bylo možno současně odezírat; 

• ruka musí být klidná a uvolněná, neklidné pohyby ztěžují čtení; 

• ten, kdo hláskuje, se musí přizpůsobit partnerovi; 

• nelze hláskovat příliš rychle ani příliš pomalu. (Sobotková, in Vítková, 2004, s. 

143) 

Pro komunikaci v léčebném procesu je velmi důležité si uvědomovat fakt, že s nácvikem 

prstové abecedy se většinou začíná kolem třetího roku věku dítěte. Intenzivněji však dítě 

začíná užívat až kolem třetího ročníku základní školy. Mladší děti by tedy nemusely 

Pokusům personálu o komunikaci daktylní abecedou rozumět. Navíc je podle Sobotkové 

nutné, aby byly splněny i další podmínky: 

• motorická schopnost ruky (rukou); 

• nadání pro vizuálně motorický kód; 

• kvalitní metodika. (Sobotková, in Vítková, 2004, s. 143) 

13.7 Tlumočnické služby jako součást léčebného procesu 

Humočnické služby mají v současnosti oporu v zákoně. Je jím Zákon o znakové řeči 
č-155/1998 Sb, konkrétně paragraf č.8, kde se říká cit.: „Neslyšící mají při návštěvě lékaře, 

vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších nezbytných potřeb právo na 

tlumočníka znakové řeči." (Zákon o znakové řeči, www.sagit.cz, 26.2.2006) Zákon dále 

http://www.sagit.cz


stanovuje rozsah tlumočnických služeb na cit.: „nejvýše 24 hodin za kalendářní rok" 

(Zákon o znakové řeči, www.sagit.cz, 26.2.2006). Zmíněný rozsah tlumočnických služeb 

je ale nedostačující, zvláště tehdy, kdy jsou neslyšící nebo jejich dítě s těžkým sluchovým 

postižením dlouhodobě hospitalizováni v nemocnici a potřebují často osvětlovat vzniklou 

situaci, pokládat otázky nebo přijímat informace vhodným způsobem. Financování 

tlumočnických služeb podle zákona navíc probíhá přes Pečovatelskou službu, což s sebou 

přináší řadu potíží pro neslyšícího i tlumočníka. 

Problémy vzniklé nedostatečným rozsahem dotovaných tlumočnických služeb komplexně 

řeší Centrum zprostředkování tlumočení pro neslyšící (www. asnep.cz/tl umočeni/ 

coproplacime.htm, 27.2.2002). Zde si může neslyšící i slyšící člověk prostřednictvím 

formuláře objednat vhodnou tlumočnickou službu. Centrum proplácí však pouze 

individuální tlumočení neslyšícím klientům, vyjma tlumočení pro státní orgány (soudy, 

Policie, apod.) a tlumočení v rámci studia na škole. Tyto orgány si službu hradí z vlastních 

zdrojů. Tlumočnické služby poskytované Centrem jsou financovány z dotací Ministerstva 

Práce a sociálních věcí České republiky, z peněz poskytovaných Magistrátem hlavního 

rněsta Prahy a Magistrátem města Ostravy a dalšími soukromými sponzory. 

(http://www.asnep.cz/ts/, 28.2.2006) 

Strnadová (Strnadová, 2001) u dospělého pacienta nebo neslyšícího rodiče pacienta 

dětského doporučuje využívat vždy jen profesionálního tlumočníka znakového jazyka. 
v náročné situaci totiž tlumočením prostřednictvím rodinných příslušníků vzniká výrazné 

"ziko zástupného rozhodování či zamlčování některých informací. Neinformovaní lékaři 

za tlumočníka často považují příbuzného nebo průvodce neslyšícího dítěte, což vyvolává 

zmíněná rizika. 

U nás bohužel dosud neexistuje fungující distribuce tlumočnických služeb ve zdravotnictví 
a Strnadová (Strnadová, 2001) poukazuje na to, že zdravotnický personál zpravidla ani 
n e vÚ kde vhodné tlumočníky hledat. Jak již bylo zmíněno, ještě méně často dokáží 

zdravotníci zvolit správného tlumočníka, což vyžaduje jistou míru informovanosti a 

kalosti pacienta. 

J a k ° nejjednodušší cesta se tedy jeví požádat neslyšícího, aby si tlumočníka zajistil sám, 
n e b o aby dal zdravotníkům kontakt na organizace, které tyto služby poskytují. Dingová 

http://www.sagit.cz
http://www.asnep.cz/ts/


uvádí přehled organizací: Organizace tlumočníků znakového jazyka, Česká společnost 

tlumočníků znakového jazyka, Komora sluchově postižených, Česká komora tlumočníků 

znakového jazyka, Národní rada tlumočníků a lektorů znakového jazyka České republiky a 

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, která od března 2003 

zřídila Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící. (Dingová, in Fenclová, 2005) 

V případě dětského pacienta jsou okolnosti tlumočení poněkud jiné. Samozřejmě, že lze i 

zde využít služby profesionála. Je třeba si ale uvědomit, že pro dítě je dalším cizím 

člověkem. Pokud jsou rodiče slyšící a ovládají znakový jazyk, může mít komunikace 

prostřednictvím dítěti známého člověka pozitivním vliv. I zde však fungují výše uvedená 

rizika tlumočení přes rodinného příslušníka. 

V souvislosti s fungováním tlumočnických služeb se ve společnosti vytvořily mylné 

názory, jež mohou narušovat i vztah lékař - pacient: 

• Tlumočník musí neslyšícího klienta chránit. 

• Neslyšící klienti mají málo informací, a proto musí tlumočníci znát sociálně 

právní minimum a pomáhat jim v těžkých situacích. 

• Tlumočník musí zasáhnout, když je jasné, že je klient diskriminován! 

• Některé organizační věci může za neslyšícího klienta tlumočník se slyšícím 

klientem vyřídit sám a neslyšícímu klientovi to jen oznámit. Jednání se tím 

výrazně urychlí a zefektivní. 

• Neslyšící klienti mají málo informací a sociálních zkušeností, proto je lepší, když 

jim tlumočník při jednání některé složitější věci zjednoduší a vysvětlí. 

• Tlumočník musí tlumočit slovo od slova, jenom tak bude jeho tlumočení přesné. 

• Tlumočník se musí zabývat jen jazykem, ne kulturou komunity Neslyšících. Ta 

nemá s tlumočením nic společného! 

• Neslyšícím lidem je třeba pomáhat, proto je ostuda brát si za tlumočení peníze. 



• Když se klient vyjadřuje „hrozně", musí to tlumočník při překladu vylepšit a 
„uhladit". 

• Tlumočník musí umět tlumočit vše. (Dingová, Fenclové, 2005, s. 37) 

Lékaři, kteří se s tlumočníky znakového jazyka při své práci setkávají, reagují podle 

Baránkové na jeho přítomnost následujícími třemi způsoby, které jsou často poznamenány 

neznalostí: 

• Lékař tlumočníka považuje za člena rodiny sluchově postiženého pacienta. 

• Lékař tlumočníka zaměňuje za „tiskového mluvčího". Obrací se na něj a ne na 

neslyšícího. 

• Tlumočník je lékařem vnímán jako vetřelec. 

Existují i případy správného přístupu lékařů k tlumočnickým službám. (Baránková 

Bělovová, 2005) 
in 

Etický kodex České komory tlumočníků znakového jazyka je součástí přílohy č. 2 

diplomové práce. Zde je vhodné uvést Baránkové zásady využívání tlumočnických služeb 

Především pro slyšící účastníky, které je nezbytné dodržovat zvláště v nemocničním 

Prostředí: 

• Pacient má právo si svého tlumočníka vybrat. 

• Při rozhovoru se díváme přímo na neslyšícího. O pacientovi (a to i dětském) se 

nebavíme jako o třetí osobě. Neslyšící je přímým účastníkem hovoru, nikoli pouze 

pasivním objektem. 

• Tlumočník musí být vždy vedle nás, aby na oba sluchově postižený pacient dobře 

viděl. Je třeba však mít neustále na paměti, že pacient sleduje také náš projev a 

pokud se vzdálíme, obrátí zrak za námi. 

• Mluvíme svým obvyklým tempem. O případné zpomalení nás tlumočník sám 

požádá. 



• Respektujme soukromí pacienta. Při některých vyšetřeních je možné přikrýt 

pacienta plentou tak, aby tlumočník viděl pouze hlavu klienta. Pokud to není 

možné, doporučuje se, aby lékař před takovým výkonem klientovi přes 

tlumočníka vše předem vysvětlil, dovolil tlumočníkovi zůstat za dveřmi a po té jej 

opět přivolal. 

• Berme ohled i na tlumočníka. Některé zákroky a vyšetření není příjemné sledovat. 

• Neslyšící pacient v doprovodu tlumočníka by měl mít přednost před ostatními. 

Tlumočník má svůj časový plán. Mohou jej čekat další klienti nebo, což je časté, 

je jeho hlavním zaměstnáním jiná práce. 

• I při komunikaci přes tlumočníka je dobré dát pacientovi s sebou písemné sdělení. 

(Baránková, in Bělovová, 2005) 

Strnadová cituje internetové stránky http://www.bmsi.org/, kde se poukazuje na velice 

důležitou skutečnost, která by měla mít zásadní význam i pro lékaře a další zdravotnický 

Personál, protože zvyšuje efektivitu jejich zásahů a práce vůbec. Cit.: „ Výzkumy prokázaly, 

že neslyšící lidé, kteří mají k dispozici tlumočnické služby, kladou více otázek, více se řídí 

^poručeným léčebným režimem, jsou u nich lepší léčebné výsledky a méně případů 

neúmyslného porušení léčby. " (Strnadová, 2001, s.59) 

13.8 Rady pro zdravotníky ohledně komunikace s člověkem s vadou 

sluchu na Zdravotnickém informačním serveru 

Zdravotnický informační server (ZIS) na svých internetových stránkách http://zis.unas.cz/ 

Připravuje pro pracovníky ve z d r a v o t n i c t v í , ale i jiné zájemce odborné články a rady z 

°blasti zdravotnické a ošetřovatelské péče, psychologické či speciálně pedagogické 

P r o b l e m a t i k y aplikované na n e m o c n i č n í prostředí atd. Mimo jiné je zde uveřejněn i článek 

"Přístup k n e m o c n ý m se s m y s l o v ý m , tělesným a mentálním postižením", kde je v několika 

bodech popsány zásady přístupu k n e m o c n ý m se sluchovou vadou. Jde o tato doporučení: 

• nemocného vhodně upozorníme, že na něj mluvíme, upoutáme jeho pozornost 

směrem k našemu obličeji (vhodným dotykem, nikoli zvyšováním hlasu); 

http://www.bmsi.org/
http://zis.unas.cz/


• mluvíme tak, aby stále viděl na náš obličej a ústa, aby mohl odezírat, ústa 

přiměřeně otevíráme s dobrou artikulací, nikoli přehnanou, náš obličej musí být 

osvětlen pokud možno ve stejné výši jako obličej nemocného; 

• mluvíme pomalu, stručně, bez zdrobnělin, s využitím obvyklé neverbální 

komunikace (úsměv, ukázání na předmět, o kterém mluvíme apod.); 

• trpělivě se snažíme porozumět řeči nemocného, která není vždy dobře 

srozumitelná, dle potřeby se znovu trpělivě zeptáme, zda jsme rozuměli správně; 

• j e - l i komunikace s nemocným tak obtížná, že se nemůžeme domluvit (ani 

s využitím písma) zajistíme přítomnost někoho z rodiny, tlumočníka znakové řeči; 

• u nedoslýchavých starších osob je velmi důležité si ověřovat porozumění 

informace zpětným dotazem, (http://zis.unas.cz/, 14. 11. 2005) 

I když se na jedné straně cení snaha instruovat zdravotnický personál pro komunikaci 

s člověkem se sluchovým postižením, mají tyto zásady jisté trhliny. Vedle 

nejednoznačných formulací je asi nejzřetelnějším „proviněním", že doporučení v první 

řadě nepodněcují ke zjišťování komunikačního systému pacienta. Pro neslyšícího, který 

neovládá odezírání, bude zřejmě ještě více stresující, pokud se s ním většina personálu 

bude snažit dorozumět prostřednictvím „dobré artikulace". 

Předposlední rada nabádá k přivolání tlumočníka, což je samozřejmě vhodné, ale bylo by 

dobré ještě zdůraznit, že je ze strany personálu třeba pokoušet se o komunikaci i v době 

nepřítomnosti tlumočníka. Komunikace, i když ne příliš hlubokomyslná, může probíhat i 

Prostřednictvím mimiky, gest či obrázků. Rodinní příslušníci se jako tlumočníci 

nedoporučují, o čemž již byla řeč. 

D>'ky podobným, neodborně vypracovaným radám může čtenář podlehnout klamnému 

názoru, že komunikace se sluchově postiženým je záležitostí dobré artikulace a ochoty 

Slyš íc ího. 

http://zis.unas.cz/


14 Pedagogická péče o hospitalizované děti 

Vzhledem k tomu, že se v této práci prolínají dvě významné oblasti speciální pedagogiky, 

považuji za důležité uvést základní historické údaje ke každé z nich. 

14.1 Historie pedagogické péče o hospitalizované děti 

Pedagogická péče o děti, které musí z jakéhokoli důvodu pobývat v nemocnici, je 

realizována prostřednictvím tříd, škol, ale i mateřských škol při nemocnicích a léčebných 

zařízeních. Ty mají u nás poměrně strastiplnou historii, ale bohužel také velmi nejistou 

budoucnost. Pro fungování takové školy či třídy je nutné skloubit názory celé řady 

odborníků z různých oblastí a to se často ukazuje jako téměř nepřekonatelná potíž. Dalším 

neméně závažným úskalím pro fungování škol při nemocnicích je jejich financování, což 

je problém, který v současnosti nejvíce tlačí na jejich rušení. 

Pro pochopení důležitosti i situace těchto škol je nezbytné nahlédnout do jejich minulosti. 

O školách při dětských nemocnicích a léčebných zařízeních lze mluvit už v období vzniku 

Prvních dětských nemocnic. Zpočátku se jejich péče omezovala pouze na dlouhodobě 

hospitalizované pacienty, teprve až v polovině dvacátého století vznikají i školy pro děti 

hospitalizované krátkodobě. Velmi záhy se totiž ukázalo, že aktivity škol při dětských 

nemocnicích významně podporují léčebný a ozdravný proces. 

Nezbytným podkladem pro pedagogickou péči o dětské pacienty byl rozvoj dětského 

lékařství. V minulosti se péče o děti realizovala odlišně, než je tomu dnes. Původně totiž 
nebylo zvykem umisťovat kojence a starší děti do jednoho léčebného zařízení. Děti do 

jednoho roku se stávaly chovanci nalezinců, zatímco starší děti byly v případě potřeby 

léčeny spolu s dospělými. Lékařské vědě trvalo dlouhou dobu, než vzala v potaz tuto 

zásadní rozdílnost a začala pracovat odděleně s dětskými a dospělými pacienty. 
V tenamným zlomem byl dekret z roku 1821 upravující právě problematiku dětského 

'ékařství. 



V roce 1842 vznikla v Praze na Karlově náměstí první česká dětská nemocnice, která nesla 

jméno Dětská nemocnice u sv. Lazara. Za jejím vznikem stálo úsilí Med.Dr. Eduarda 

Kratzmanna. Tato první vlaštovka odstartovala vznik dalších nemocnic. 

Pro srovnání situace v Čechách a ve světě je dobré uvést, že proslulá dětská nemocnice 

Great Ormond Street Hospital for Sick Children v Londýně založená lékařem Charlesem 

Western, vznikla ještě o deset let později než nemocnice pražská. (Kábele, Kollárová, 

Kočí, Kracík, 1993) 

V polovině devatenáctého století byla založena Dětská nemocnice v Brně, v níž v roce 

1846 proběhl první pokus o zřízení školy při nemocnici. Snaha vycházela z popudu lékaře 

MUDr. Ferdinanda Dvořáka a redaktora Jana Okeréla-Žalkovského. Starší žáci měli 

dvakrát týdně pokračovat ve výuce, nebo alespoň opakovat již probranou látku a výuka 

měla probíhat v prostorách školy. Kábele ale uvádí, že z dobových pramenů není zřejmé, 

zda se tento pokus nakonec podařilo realizovat, či nikoliv. (Kábele, Kollárová, Kočí, 

Kracík, 1993) 

Mnohem šťastnější osud měla škola při léčebném ústavu pro skrufulózní děti v Luži 

Košumberku založená a částečně i financovaná MUDr. Františkem Hamzou. Už od 

započetí provozu v roce 1901 se MUDr. Hamza dětem snažil zajistit jak péči léčebnou, tak 

i výchovně-vzdělávací, na níž navazovala příprava na budoucí povolání. V roce 1908 byla 

při ústavu otevřena čtyřtřídní dívčí a chlapecká škola, jež byla označována jako cit.: 

„ Pomocné třídy obecné veřejné školy v Luži při ústavu pro skrofulózní děti MUDr. 

Františka Hamzy v Luži-Košumberku" (Kábele, Kollárová, Kočí, Kracík, 1993, s. 183). 

Lze ji považovat za první školu tohoto druhu v Rakousko-Uhersku a pravděpodobně i ve 

střední Evropě. Nutno ještě dodat, že metody používané v této škole byly na svoji dobu 

neobvykle pokrokové. 

Vyučování bylo prozřetelně zavedeno i do nemocnice při Jedličkově ústavu v Praze za 

ředitelování Augustina Bartoše. Pedagogové sem nejprve pouze docházeli, až postupem 

času byla stanovena jedna nemocniční učitelka. V roce 1928 byla dokonce zřízena škola 

při nemocnici. Bartoš již tehdy vyslovil řadu myšlenek, které byly následně opomíjeny, a 

objevují je znovu až jako součást humanizačních snah ve zdravotnictví. Bartoš cit.: 

„poukazoval na to, že učitel bude jakýmsi prostředníkem mezi dítětem a životem za 



nemocniční zdí. Měl by se také stát pomocníkem lékařů při hlubším poznávání dítěte a jeho 

individuálních problémů " (Renotiérová, 2002, s. 19). 

Škola při léčebném ústavu v Luži Košumberku odstartovala zřizování nemocničních a 

léčebných škol. V roce 1911 vznikla Škola při Zemském ústavu pro děti skrufulósní ve 

Cvikově, v roce 1922 pak Škola při dětské léčebně pro tuberkulósní děti v Šumperku, kde 

podobně jako v Košumberku existovala škola hned od začátku fungování léčebny. Roku 

1929 vzniká společně s nemocnicí i škola při Thomayerově nemocnici v Praze Krči. 

Pomalu se rozrůstala a postupně zde byly zřízeny třídy mateřské, obecné a měšťanské. 

(Kábele, Kollárová, Kočí, Kracík, 1993) 

I přes předchozí výčet nově vzniklých škol je nutné uvést, že na počátku šlo pouze o 

ojedinělé pokusy, jež vycházely z podnětů lékařů a pedagogů. Aby mohla třída či škola 

vzniknout, bylo nutné individuálně zažádat na školském úřadě. V této době zatím ještě 

nebylo k dispozici žádné plošné ustanovení, proto také tyto instituce nevznikaly nijak 

masově. Ke změně došlo v roce 1948 s přijetím základního školského zákona č 95/1948 

z 21. 4. 1948 O základní úpravě jednotného školství (Kábele, Kollárová, Kočí, Kracík, 

1993). Vůbec poprvé bylo v české legislativě ukotveno právo na vzdělávání všem dětem, 

cit.: „ tedy i těm. které se pro nemoc nebo jiné postižení nemohou vzdělávat na školách pro 

zdravou mládež" (Kábele, Kollárová, Kočí, Kracík 1993, s. 182). Tento zákon byl 

Podnětem pro hromadný vznik škol při dětských nemocnicích a při odděleních 

v odborných léčebných ústavech. Zákony, které přišly v následujících letech 1953, 1960 a 
1984, již dokonce zahrnuly tyto školy do jednotné školské soustavy. 

14.2 Počátky pedagogické péče o žáky se sluchovým postižením 

v Čechách a na Moravě 

Jak uvádí Hrubý (Hrubý, 1997), za první historicky významný počin v dějinách 

Pedagogické péče o sluchově postižené žáky na našem území lze považovat vznik prvního 

ústavu pro hluchoněmé v Praze. Ten byl jako pátý v Evropě založen 7. 12. 1786 pražskou 

*dnářskou lóží na počest návštěvy císaře Josefa II. Prvních šest chovanců bylo vyučováno 

Znakovým jazykem, někteří se učili i artikulovat. V počátcích ústavu ale probíhalo 



pedagogické vedení pouze v německém jazyce, teprve až na počest padesátého výročí 

fungování ústavu se začalo s výukou v češtině. Prvním českým učitelem neslyšících se stal 
Petr Miloslav Veselský. 

Významnou postavou pražského ústavu byl jeho třetí ředitel Václav Frost, který vytvořil 

metodu vzdělávání neslyšících označovanou jako Frostova kombinovaná metoda. (Hrubý, 

1997) Princip této metody spočívá v tom, že některé předměty se vyučovaly ve znakovém 

jazyce bez mluvení a některé naopak pouze za použití artikulované řeči. Frost vycházel 

z myšlenky, že neslyšící budou muset žít ve světě neslyšících i slyšících a je tedy nezbytné, 

aby uměli i mluvit. Na druhé straně znakový jazyk považoval Frost za mateřský jazyk 

neslyšících, za nástroj jejich duševního rozvoje. Z Frostových postupů vychází dnes široce 

užívaná bilingvní metoda. 

Další významnou osobností pražského ústavu byl Karel Malý, učitel českého oddělení a 

jeden z nejvýznamnějších českých učitelů neslyšících vůbec. 

V roce 1930 byla při ústavu, který v té době sídlil v Holečkově ulici, zřízena první 

mateřská škola pro neslyšící v Československu. O dva roky později bylo v ústavu 

vytvořeno první specializované oddělení pro nedoslýchavé žáky. Téhož roku ředitel Alois 

Novák vydal zákaz používat v ústavu znakový jazyk. Jak uvádí Hrubý, cit.: „je tak 

zlikvidována poslední výspa používání znakového jazyka na československých 

školách. "(Hrubý, 1997, s 19 ) 

Nástup komunismu s sebou přinesl velice nebezpečné myšlenky, že lidé s postižením kazí 
vizi šťastného socialistického člověka a měli by proto být z měst přemístěni na venkov, 
kde nebudou tolik na očích. Ohrožení se podařilo zažehnat až v lednu roku 1951. 

Ústav pro hluchoněmé v Praze byl sice zařízením prvním a pro další vývoj péče o sluchově 

Postižené i velice důležitým, ale zdaleka ne jediným. Významnou institucí pro oblast 

Moravy a Slezska byl Moravsko-slezský ústav pro hluchoněmé v Brně. Ten se dočkal 

slavnostního otevření 4. října 1832, v den svátku císaře Františka I, a zpočátku zde bylo 

vyučováno 15 hochů. Původně se pedagogové nechali inspirovat vzorem vídeňského 
ústavu, kde byl hlavní důraz kladen na osvojení poznatků prostřednictvím písma, prstové 

abecedy a posunků. Postupně byl vyvíjen tlak na výhradní používání orální metody 



vzdělávání. Uvedené snahy se nakonec ukázaly jako úspěšné a v brněnském ústavu a 

následně i po Moravě se plně prosadila orální metoda. 

Na popud ředitele ústavu Eduarda Partische došlo v roce 1885 na Moravě ke sčítání 

neslyšících školou povinných dětí, jež upozornilo na fakt, že je zde 486 neslyšících dětí 

bez jakéhokoli vzdělání. V důsledku zmíněného zjištění se Zemský sněm usnesl na zřízení 

dvou ústavů pro české neslyšící děti. Ustav v Brně měl být vyhrazen pro děti německé. 

(Hrubý, 1997) 

V průběhu první světové války přišel ústav o své movité i nemovité jmění. Vzdělávání zde 

bylo obnoveno až v roce 1926, kdy se podařilo otevřít jednu třídu. Ta se postupně 

rozrůstala a v roce 1956 získala škola prozatímní budovu. V roce 1993 se škola 

přestěhovala do podnájmu v Novoměstské ulici v Brně. 

Výše uvedené školské instituce jsou pro českou surdopedii jedny z nejvýznamnějších. Na 

území Československa ale vznikla v průběhu devatenáctého a dvacátého století celá řada 

zařízení pro žáky se sluchovým postižením. Spousta z nich následně zanikla. Všechny se 

ale vepsaly do historie surdopedie a pomohly posunout hranice péče o sluchově postižené. 

'4.3 Současné možnosti pedagogického působení v nemocnicích 

14.3.1 Základní škola při nemocnici 

Všechny základní a mateřské školy při nemocnících a léčebnách v České republice spadají 

P°d Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a řídí se Školským zákonem č.561/2004 

ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška číslo 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (dále jen 
vyhláška č.73) je řadí mezi ostatní typy speciálních škol. Jejich situace je dnes značně 
neutěšená. Přesto plní řadu velice důležitých úkolů, které jsou s malými úpravami platné 

•1'ž od dob prvních škol při nemocnicích. Následující stať vychází převážně z internetových 

slánek Školy při Fakultní nemocnici Motol (Školy při FN Motol, http://www.fnmotol.cz/ 
htnil/ambulance_a_hospitalizace/specialni-skoly.php?lang=cz, 3.12.2005). I když se mezi 

http://www.fnmotol.cz/


jednotlivými nemocničními školami objevují individuální rozdíly vyplývající z možností 

každé z nich, zobecněním informací motolské školy lze dobře popsat jejich problematiku. 

Do školy či školky při nemocnici jsou děti přijímány tehdy, pokud existuje předpoklad, že 

budou v nemocničním či léčebném zařízení pobývat více než týden, nebo pokud bude dítě 

zařízení navštěvovat opakovaně. Pedagogická podpora je poskytována dětem a mládeži ve 

věku od dvou do patnácti let. Dle vyhlášky č.73 paragrafu 4 o zařazení žáka do výuky a o 

rozsahu školní práce rozhoduje ošetřující lékař, dále je nezbytný souhlas zákonného 

zástupce žáka. 

Výuka probíhá dle zdravotního stavu žáka individuálně, nebo v malých skupinkách, a to ve 

speciálních třídách, v herně, na pokojích, na pokoji s izolací - přímo u lůžka. 

Dítě školního věku, u něhož je pobyt v nemocnici plánovaný, by s sebou mělo mít vlastní 

učebnice, pracovní sešity a školní pracovní potřeby. Práci pedagogů v nemocnici také 

výrazně zefektivní a usnadní informace z kmenové školy o poslední probírané látce. 

Dětem, u nichž je hospitalizace dopředu nepředpokládaná a ony s sebou nemají potřebné 

pomůcky, škola učebnice může zapůjčit. 

Po propuštění dítěte z nemocnice posílá škola při nemocnici do kmenové školy zprávu o 

výuce a klasifikaci za uplynulé období. S tím souvisí velice důležitá informace, že podle 

výnosu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy žák, který je v době nemoci vyučován 

a následně klasifikován ve škole při nemocnici, se po návratu do kmenové školy 

nepodrobuje přezkoušení a jeho kmenová škola přebírá klasifikaci za dané období od školy 

nemocniční. Podle mých osobních zkušeností tomu tak často není. Učitelé běžných 

základních škol příliš nedůvěřují informacím, které ze školy při nemocnici přicházejí a 

často je vůbec neberou v úvahu. Situaci přístupu ktéto problematice však nelze 

globalizovat. Je důležité si uvědomit to, že nemocí oslabené dítě musí pro splnění úkolů 

často vynaložit mnohem větší námahu než jeho zdraví spolužáci. Proto by po jeho návratu 

do kmenové třídy měla být pozitivně zhodnocena práce, kterou dítě dohnalo, nikoli 

kritizována ta. jež nestihlo. 



V případě, že hospitalizace školáka probíhá šest a více týdnů v období závěru prvního či 

druhého pololetí, posílá škola při nemocnici kmenové škole návrh na celkovou klasifikaci. 

Při tříměsíčním a delším pobytu může nemocniční škola vydat žákovi vysvědčení. 

Za svou hlavní snahu považuje pedagogický sbor Školy při Fakultní nemocnici Motol 

zajištění vyučování v prostředí nemocnice takovým způsobem, aby se všechny děti mohly 

po skončení léčby vrátit do své školy a bez potíží se mohly zapojit do práce. Cílem 

místního pedagogického sboru však není jen výuka. Pedagogové se starají i o dětskou duši 

a o zpříjemnění pobytu v nemocnici, (www.fnmotol.cz., 3.12.2005) 

Za své úkoly a cíle považují motolští pedagogové: 

• respektovat vzdělávací program všech typů škol s možnými úpravami ve prospěch 

individuálního přístupu k žákům a se zaměřením k využití školních projektů; 

• spolupracovat s lékaři a ostatním zdravotnickým personálem při rozhodování o 

zařazení do výuky a míře zátěže dítěte; 

• navazovat kontakt s kmenovými školami, spolupracovat s třídními učiteli, zajistit 

návaznost na tématické plány a respektovat individuální plán žáka; 

• zajišťovat korespondenci se školami; 

• spolupracovat s rodiči, poradenstvím, řešit stresové situací, individuální a 

speciální péči při výuce, respektovat přání rodičů; 

• vytvářet optimálních podmínek pro posílení psychické odolnosti nemocného 

dítěte, zabezpečit prevenci hospitalizmu, usilovat o maximální zpříjemnění pobytu 

dítěte, (www.fnmotol.cz., 3.12.2005) 

Ve školách při nemocnicích je ze strany učitele třeba velké míry empatie ale i znalostí, 

odhadu, individuálního přístupu a zkušeností, aby pedagog dokázal vhodně zvolit takovou 

metodu, druh a míru práce, která nebude pro dítě příliš zatěžující a bude pro něj mít více 

přínosů než negativ. 

http://www.fnmotol.cz
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Pro kompletaci úkolů, cílů a zásad pedagogů fungujících ve školách při nemocnici je 

vhodné poukázat i na úkoly pedagoga, jež jsou ukotveny v 1. organizačním řádu 

základních škol při dětských klinikách a odděleních dětských nemocnic z roku 1950. Jedná 

se o tyto činnosti: 

• při příchodu do nemocnice ozřejmit dítěti chod oddělení; 

• vysvětlit mu zvláštnosti nového prostředí (v praxi tuto funkci dnes přebírá 

klinický psycholog nebo herní specialista); 

• podložit léčebný proces vhodně upraveným pracovním programem, který by byl 

ve shodě s výchovnými i vyučovacími cíli a současně i rehabilitací nemocného 

dítěte; 

• vnést do nemocničního prostředí radost, zábavu i poučení; 

• zprostředkovat dítěti kontakt s vnějším světem, (www.fnmotol.cz., 3.12.2005) 

14.3.2 Mateřská škola při nemocnici a další výchovně vzdělávací instituce 

Pro děti od dvou do sedmi let je v nemocnicích zřizována mateřská škola. Jejím hlavním 

cílem by mělo být vytvoření takových podmínek, jež jsou nejvhodnější pro adaptaci dítěte 

prostředí nemocnice, pro přirozený osobní rozvoj a úspěšné výchovně-vzdělávací 

Působení v souladu s podmínkami nemocnice. 

Součástí některých nemocnic může být školní družina a školní klub. Jde o školské 

instituce, jež se zaměřují na výchovu a vzdělávání mimo vyučování. Činnosti školního 

klubu a družiny se věnují především následujícím oblastem: 

• rozvoj kreativity; 

• výtvarné aktivity; 

• literární činnosti; 

• dramaticky zaměřené aktivity, (www.fnmotol.cz., 3.12.2005) 

http://www.fnmotol.cz
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V respirační třídě školy při Fakultní nemocnici Plzeň vychovatelky s dětmi například cvičí 

jógu nebo inhalují. Děti také pravidelně hrají na flétnu, kterou za pomoci pedagogů 

„proměňují" v indiána, sanitku, strašidlo, lukostřelce. (Školy při FN Plzeň, www.ropak.cz/ 

zmsfn/pece.htm, 27.2.2006) 

Prioritním cílem vychovatelek v nemocnici je poskytnout dětem se specifickými 

zdravotními problémy takovou péči a podporu, která jim pomůže zvládnout hospitalizaci, a 

léčebné procedury bez závažnějších psychických problémů. I díky tomu se děti mohou 

následně s radostí vrátit do svých kmenových škol mezi své spolužáky a kamarády. 

14.4 Zásady pedagogické péče o hospitalizované děti se sluchovým 

postižením 

Možnosti pedagogické podpory dítěte se sluchovým postižením ve škole při nemocnici 

závisí především na možnostech, schopnostech a zkušenostech pedagoga. Ideální případ 

samozřejmě nastává, pokud učitel nebo učitelka ovládá vlastní znakový jazyk nebo jiný 

komunikační systém, který dítě umí využívat. Pak je komunikace zcela přirozená a není 

stresujícím zážitkem pro nikoho ze zúčastněných. Dítě může pokračovat v probírání 

zameškané látky i sdělovat své obavy ohledně pobytu v nemocnici, či si povídat o čemkoli 

jiném, co ho zajímá nebo trápí. 

Ani tehdy, kdy pedagog žádný vhodný komunikační systém neovládá, není vše zcela 

ztraceno. Zacharová uvádí, že téměř 80 - 90% komunikace probíhá na úrovni neverbální 

(Zacharová, 2002). Je tedy možné aspoň opakovat probranou látku skrz připravená cvičení, 
nebo se zaměřit na práci, u níž není třeba obsáhlé vysvětlování. Na druhou stranu toto 

řešení neumožňuje terapeutické působení na dítě prostřednictvím rozhovorů, příběhů či 

Pohádek. 

V Případě, kdy se u dítěte předpokládá delší hospitalizace, jež by měla za následek vážné 

Problémy dítěte po návratu do kmenové školy J e vhodné, aby pedagog, který nemá s dětmi 
Se sluchovým postižením dostatek zkušeností, vyhledal pomoc u zkušenějších kolegů. 
T ěmi mohou být například pedagogové školy, z níž žák přichází, nebo odborní pracovníci 

b u j í c í ve speciálně pedagogickém centru, jež se věnuje dětem se sluchovým postižením. 

http://www.ropak.cz/


v příloze č. 1 uvádím seznam pedagogických institucí primárního stupně vzdělávání pro 

sluchově postižené v ČR, které mohou poskytnout odbornou speciálně pedagogickou 

pomoc. 

Aby byla školní práce pro neslyšící dítě co nejpřínosnější a současně nejpříjemnější, je 

třeba dodržovat některá pravidla. Janotová a Svobodová (Janotová, Svobodová, 1998) 

upozorňují, že pokud dítě dochází do nemocniční třídy, měl by pro něj učitel zvolit co 

nevýhodnější místo k sezení, aby z něho dítě mělo o všem přehled. Doporučována je druhá 

až čtvrtá lavice. Zvláště když žák umí odezírat, měl by dobře vidět na ústa učitele, ale i 

hovořících spolužáků. Učitel také musí pamatovat na to, aby nemluvil při psaní na tabuli. 

Desorientaci v řečové promluvě učitele může vyvolat například náhlá změna tématu, 

krátké odvrácení obličeje atd. Za vhodné Janotová a Svobodová považují oslovovat 

všechny žáky jménem, čímž neslyšící dítě upozorní na koho směřovat svou pozornost. 

Učitel by neměl žáka se sluchovým postižením napomínat za to, že se vrtí a otáčí na 

mluvícího spolužáka. Současně je dobré navodit takovou situaci, kdy budou spolužáci 

neslyšícímu dítěti doplňovat uniklé informace. 

Pozornost žáka se sluchovým postižením bývá často přetížena. Proto je vhodné, aby si 

Případné úkoly zaznamenával do notýsku i ve starším školním věku. 

Janotová a Svobodová upozorňují na specifické potíže, jež mohou nastat při výuce a 

Procvičování čtení. Žáci mívají problémy zvláště s analyticko-syntetickou metodou. Jako 

vhodná se naopak jeví metoda globálního čtení, která přispívá k pochopení čteného textu a 
k trvalejším čtenářským kvalitám. (Janotová, Svobodová, 1998) 

Velmi diskutovanou kapitolou je psaní diktátů. Jejich nejnáročnější formou je pro žáky se 

sluchovým postižením diktování izolovaných slov, kdy si dítě nemůže pomáhat kontextem. 

Žáci se sluchovým postižením dělají v diktovaném textu zcela specifické chyby a ne 

všechny omyly v gramatické stránce jazyka je možné považovat za neznalost. Janotová a 

Svobodová doporučují prověřovat znalosti doplňováním předem připraveného textu 

(Janotová, Svobodová, 1998). 

Velkým problémem může být podle Souralové zapisování učiva do školních sešitů na 

základě diktátu i opisování dlouhých textů z tabule. Oba zmiňované postupy vyžadují 



maximální soustředění dítěte a snadno může dojít k jeho přetížení i k celkovému narušení 

organizace výchovně-vzdělávací práce ve třídě. (Souralová, in Valenta, 2003) 

I matematika skýtá pro neslyšícího žáka jisté překážky. V nižších ročnících jde především 

o záměnu některých číslovek jako například dvě, pět, devět. Pro vyšší třídy jsou 

charakteristické potíže s pochopením textu slovních úloh a s jejich převedením do 

matematických symbolů (Janotová, Svobodová, 1998). 

Dítě se sluchovým postižením by nemělo být vylučováno ani z takových předmětů, jako je 

hudební výchova. Nemělo by ale v žádném případě být hodnoceno na základě svých 

múzických projevů. Cit.: „ Hudební výchova mu (dítěti se sluchovým postižením) poskytuje 

důležité rytmické podněty a možnost relaxace při vnímání hudby", (Janotová, Svobodová, 

1998, s. 51) byť třeba jen prostřednictvím vibrací. 



15 Hra a smích v nemocnici - netradiční možnosti komunikace 

Terapeutické programy typu zdravotních klaunů a herních specialistů uplatňované ve 

zdravotnictví se u nás objevují až od doby, kdy mohli lékaři ve větší míře pozorovat praxi 

v zahraničí, tedy po roce 1989. Do té doby se kladl důraz spíše na upravování prostředí a 

režimu nemocnic potřebám zdravotnického personálu, aby mohl co nejlépe pečovat o 

fyzickou stránku pacientů. Od začátku devadesátých let se naštěstí tyto přístupy začaly 

měnit. 

15.1 Herní specialista 

Významný posun v chápání dětského pacienta byl zaznamenám se vznikem funkce tzv. 

herního specialisty. V nejobecnější rovině lze jeho roli v nemocničních zařízeních popsat 

následovně cit.: „Herní specialista pečuje především o dobrý psychický stav dětí, včetně 

kojenců a mladistvých, a o jejich rodiče" (Valenta, 2003, s. 146). 

Poprvé se funkce herního specialisty začala v Evropě objevovat v britských nemocnicích 

už kolem roku 1970. Byl označován jako herní pracovník a tehdejší pohled na jeho roli 

v ozdravném procesu byl vymezen dále uvedeným způsobem cit.: „ V osobě herního 

Pracovníka měl dětský pacient (a jeho blízcí) najít někoho, kdo je schopný pohlížet na 

nemocnici a všechno to, co se v ní odehrává, „dětskýma" očima, někoho, kdo bude vždycky 

víc „normálním člověkem" než technicky zaměřeným „zdravotnickým personálem"." 

(http://wwwklicek.org/playwork/ index.html, 9. 2. 2006) 

podle Valenty by měl být herní specialista prvním odborníkem, s nímž se dítě v nemocnici 

setkává. Jeho úkolem je navázat s malým pacientem přátelský, rovnocenný vztah a 

respektovat svého svěřence takového, jaký je. Měl by postupně získávat důvěru dítěte a 

Posilovat jeho ochotu ke spolupráci s ostatními zdravotníky. Hlavním cílem celého tohoto 

bažení by pak mělo být provedení dítěte všemi úskalími pobytu v nemocnici. (Valenta, 

2003) 

http://wwwklicek.org/playwork/


Valenta dále definuje roli herního specialisty cit.: „Pomocí hry přiměřené stupni vývoje a 

věku pomáhá dítěti porozumět nemoci a léčbě. Pomáhá dítěti a jeho rodičům lépe a 

rychleji se přizpůsobit nemocničnímu prostředí. Provází rodinu dítěte po dobu 

hospitalizace, je pro ně kontaktní osobou. " (Valenta, 2003, s.147) 

Velký význam má osoba herního specialisty i pro problematiku neslyšících dětí 

v nemocnici. Valenta dokonce uvádí, že herní specialista by měl dětem se speciálními 

potřebami poskytovat individuální podporu. Skrze hru si totiž může mnohem lépe k dítěti 

se sluchovým postižením najít cestu a zprostředkovat mu aspoň část informací o 

okolnostech hospitalizace za použití nonverbální komunikace a univerzální řeči hry. 

Neméně zásadní význam má i fakt, že herní specialista cit.: „koordinuje informování dítěte 

i rodičů, dbá na srozumitelnost a návaznost informací. "(Valenta, 2003, s. 147) Měl by 

tedy být osobou, která má nejen značné znalosti o komunikaci neslyšících, ale současně by 

měl mít i dostatečné informace o tom, jak a kde kontaktovat tlumočníka či neslyšící rodiče. 

Služeb herního specialisty mohou využívat děti a jejich rodiče v ambulanci, na 

standardních lůžkových odděleních i na jednotkách intenzivní péče. V současnosti je 

dokonce možné pozvat herního specialistu do domova dítěte v období před jeho přijetím 

do nemocnice nebo při následné péči po propuštění dítěte. V součinnosti s tlumočníkem lze 

neslyšící dítě, jehož hospitalizace je dopředu známa, vhodným způsobem připravit na to, 

co ho v blízké době čeká. 

V České republice popsaná funkce zatím funguje pouze ojediněle. Herní specialista není 

zahrnut do seznamu zdravotnických povolání, takže zřízení této pozice je spíše dobrou vůlí 

nemocnice a herní specialista si své místo musí zpravidla těžce obhajovat. Příkladem 

zařízení, kde je specialista důležitou součástí zdravotnického týmu, je dětské 

Kardiocentrum v motolské nemocnici, v němž působí Bc. Alice Řezníčková (Dušková, 

http://www.rodina.cz/clanek788.htm, 26.2.2006). Její pozice je částečně usnadněna tím, že 

tu deset let pracovala jako sálová sestra. Plní mimo jiné úkoly jako zprostředkovávání 

komunikace mezi rodiči a personálem, seznamování dětí i rodičů s prostředím oddělení, 
s Přístroji a s pooperačním průběhem. Právě pro tuto průvodcovskou roli je nezbytná její 

zdravotnická odbornost. Rodičům Bc. Alice Řezníčková dále pomáhá překonávat krizové 

°bdobí, poskytuje jim podporu a zázemí. Stala se nepostradatelným členem týmu 

http://www.rodina.cz/clanek788.htm


nemocnice a je zcela prokazatelné, že je důležitou součástí humanizačních tendencí 
českého zdravotnictví. 

15.2 Zdravotní klauni - klauni zdraví 

Problematika zdravotních klaunů a jejich působení je výstižně popsáno v článku Doc. 

MUDr. Jana Jandy, CSc. a Blanky Kolínové nazvaném Klauni zdraví, který je dostupný na 

internetových stránkách www.rodina.cz. 

Zdravotní klauni nebo „Cliniclowns", jak je tento projekt pojmenován v západní Evropě a 

Americe, vychází z myšlenky, že smích a dobrá nálada napomáhá jednak ve snášení 

léčebného procesu, jednak celkově pozitivně ovlivňuje stonání a následné uzdravování. 

(Janda, Kolínová, http://www.rodina.cz/clanekl9.htm, 15.11.2005) 

Do Čech přinesl myšlenku „léčby humorem" Američan Gary Edwards a zpočátku tento 

projekt financoval z vlastních zdrojů. Původní idea však vznikla v Americe již v roce 1986, 

kdy Michael Christensen, ředitel organizace Big Apple Clown Care Unit sdružující 

profesionální klauny, přišel s nápadem vyzkoušet přítomnost klaunů na dětských 

lůžkových odděleních v presbytariánské nemocnici v New Yorku, (www.zdravotni-

klaun.cz, 5.12.2005) 

V České republice se činností zdravotních klaunů zabývá především Občanské sdružení 

Zdravotní klaun, pod nímž dnes pracuje devatenáct profesionálních klaunů. Roli klaunů 

Přebírají buď profesionální herci, nebo dobrovolníci, kteří prošli základním kurzem. Není 
vÝjimkou, že se do klaunského oděvu převléká i střední zdravotnický personál nebo lékaři, 

například pediatři. Popsaná praxe je však stále spíše doménou USA a států západní Evropy 

(Janda, Kolínová, http://www.rodina.cz/clanekl9.htm, 15.11.2005). Doufejme, že nebude 
trvat tak dlouho a budou si i čeští lékaři navlékat klaunské boty a nos. Význam to má 

Především pro změnu vztahu k jejich dětským pacientům, v možnosti vidět je v jiném 

světle než při vyšetřeních, v možnosti navázat s nimi užší vztah, lépe je poznat. Je totiž 

Zcela známou skutečností, že člověku mnohem více záleží na těch, které měl možnost 

Poznat. A tento jednoduchý fakt by mohl podpořit humanizační tendence v naší zdravotní 

Peči, a to nejen ve vztahu k dětem. 

http://www.rodina.cz
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Občanské sdružení Zdravotní klaun popisuje svou aktivitu následovně cit.: „Na návštěvu 

za dětmi chodí vždy sehraná klaunská dvojice. Pro každého vymyslí překvapení, které 

pomůže pacientovi zapomenout na bolest, úzkost, strach nebo je pro něj příjemným 

zpestřením nemocniční nudy. Naším cílem je myšlenkově oddělit dítě od jeho nemoci a 

psychické nepohody, zaujmout ho hrou, zapojit ho do ní a vykouzlit tak na dětské tváři 

úsměv..." (http://www.zdravotni-klaun.cz/, 5.12.2005). Podle Blanky Kolínové má navíc 

zdravotní klaun motivovat dítě pro lepší spolupráci se zdravotnickým personálem (Janda, 

Kolínová, http://www.rodina.cz/clanekl9.htm, 15.11.2005). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že se role zdravotního klauna a herního specialisty někdy 

překrývají. Byla by chyba se domnívat, že je možné vystačit pouze s jedním z nich. Zvláště 

u dětí se sluchovým postižením je tato forma podpory opravdu vhodná. Neslyšící děti totiž 

dokáží velmi dobře vnímat gesta a všechny další prvky neverbální komunikace. Z vlastní 

zkušenosti se zdravotními klauny vím, že používají při svých vystoupeních více mimiku, 

gesta, celkový dojem - prostě řeč těla, zatímco slova nehrají zdaleka tak důležitou roli. A 

to j e skutečnost, jež má pro sluchově postižené dítě zásadní význam. Mohou prožít stejně 

silný zážitek jako děti slyšící, mají stejnou možnost si odpočinout, načerpat novou sílu pro 

pobyt v nemocnici. A pokud zdravotní klaun ví o handicapu dítěte a je dostatečně schopný, 

může navodit takovou situaci a komunikační metodu, v níž jsou si všechny děti rovny. 

Aby byla intervence klaunů plně využita a zúročena, je třeba navázat úzkou spolupráci 

mezi ním a zdravotnickým personálem. Navíc je důležité odpovídajícím způsobem 

informovat klauna ohledně aktuálního zdravotního stavu dítěte a instruovat ho do jaké míry 

má při svém výstupu tento stav zohledňovat. 

Vedle výčtu pozitivních prvků působení klauna na dítě upozorňují Janda a Kolínová i na 

kladný vliv na doprovodné osoby. Každý úsměv dítěte ve špatném zdravotním stavu totiž 

znamená pro rodiče úlevu. Nemluvě o tom, že se i oni často skutečně neskrývaně baví. 

pro ozřejmění, jak samotní zdravotní klauni chápou své působení v nemocnicích, uvádím 

lázor jednoho z nich cit.: Nejde výhradně o to kdykoli vstoupit, předvést své kousky a pak 

klidit potlesk, sbalit fidlátka a odejít. Jde o navázání - neváhám říci - blízkého vztahu a 

'eprve skrze něj „předvést" jiný pohled na svět - a právě na ten zdejší - než jaký je tu 
hěžný. Cesta nemoci je pro mnohé cestou uzavření se do sebe a naším „jiným" pohledem 

http://www.zdravotni-klaun.cz/
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je nabízet možnost bezpečně se otevřít. Postavy klaunů a jejich červené nosy jsou k tomu 

jedinečnou příležitostí pro děti, a často i pro dospělé. Červený nos ospravedlňuje nejen 

blázniviny naše, čímž skýtáme i bezpečnou možnost smát se jim, ale nabízí ochranu i pro 

drobné bláznivé kousky dětí samých, což by si jinak těžko dovolily." (Janda, Kolínová, 

http://www.rodina.cz/clanekl9.htm, 15.11.2005) 

http://www.rodina.cz/clanekl9.htm


16 Charakteristiky nemocnice přátelské k neslyšícím 

Hearing Friendly Hospital nebo také Deaf Friendly Hospital jsou názvy projektů, které se 

do českého jazyka překládají například jako Nemocnice přátelské k neslyšícím. Tento 

projekt usiluje o zabezpečení takového servisu a zařízení, jež respektuje potřeby 

neslyšících a sluchově postižených lidí. Hlavními zásadami je zajištění pacientova bezpečí, 

důstojnosti, nezávislosti a pocitu jistoty (http://www.eyeandear.org.au/aboutus/hfh.asp, 

10.2.2006) Důležité je, že se zpravidla nejedná jen o jednotlivá oddělení nemocnic, ale že 

je program aplikován na celý nemocniční systém. 

Spojené státy americké mají databázi nemocnic a lékařských zařízení v jednotlivých 

státech, jež jsou přátelské k lidem s postižením sluchu (http://clerccenter.gallaudet.edu/ 

InfoToGo/health.html#l, 10.2.2006). Fungují například v Californii, Floridě, Ilinois, 

Kansasu, Kentucky, Marylandu, Massachusetts, Minesotě, New Yorku, Washington a 

dalších. Organizace se vedle různých pomůcek snaží zajišťovat i kvalifikované tlumočníky 

do znakové řeči a řečové vizualizátory, jež mají umět reagovat na různorodé komunikační 

potřeby svých klientů. Nejedna z nemocnic navíc provádí průzkumy, prostřednictvím nichž 

se snaží zjistit informace o potřebách neslyšících pacientů a jejich nejlepším naplňování. 

V USA je totiž 23,5 milionů lidí, kteří mají nějaký stupeň sluchové ztráty, a ignorovat tuto 

početnou skupinu obyvatel by znamenalo ignorovat téměř deset procent populace 

(http://www.interpretype.com/solutions/medical.php, 10.2.2006). 

V Georgetownu ve Washingtonu funguje dokonce Kids Clinic for the Deaf - Dětská 

klinika pro neslyšící (http://www.georgetownpeds.org/body.cfm?id=1417, 10.2.2006). Jde 

o unikátní nemocniční zařízení přátelské k neslyšícím, které je součástí Gergetown 

Univerzity Hospital. Klinika je jediná v celé oblasti, a jedna z mála ve státě. Její snahou je 

poskytovat vynikající zdravotní péči dětem (od narození do 21 let) a podporu rodičům 

z komunity Neslyšících. Konkrétně nabízí klinika pediatrickou péči s komunikací 

ošetřenou profesionálními tlumočníky, kompenzační pomůcky jako například zesilovací 

zařízení nebo personál proškolený pro práci s neslyšícími atd. Funguje zde i pediatrička 

Ráchel St. John, které ovládá americký znakový jazyk neslyšících a současně se angažuje 

v organizacích pracujících ve prospěch lidí se sluchovým postižením. Doktorka Ráchel St. 

John se na klinice stará o různorodé pacienty od neslyšících dětí po slyšící děti neslyšících 

http://www.eyeandear.org.au/aboutus/hfh.asp
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rodičů až k dětem s kochleárním implantátem. Vedle lékařské péče pomáhá tato lékařka 

neslyšícím rodičům s vyplňováním formulářů, se sjednávání schůzek s ostatními odborníky 

v nemocnici a s dalšími administrativními úkony. Dále koordinuje péči o děti s poruchou 

sluchu, podporuje slyšící rodiče, u jejichž dětí byla nově zjištěna porucha sluchového 

vnímání, pomáhá jim zorientovat se v nastalé situaci. 

Dětská nemocnice v Bostonu vytvořila program pro neslyšící a sluchově postižené 

pacienty, který je zajímavý tím, že součástí týmu odborníků, jsou i neslyšící. Funguje zde 

například psycholog, dětský psychiatr, audiolog, otorynolaryngolog, tlumočník do 

amerického znakového jazyka nebo logoped. 

Ve státě New York existuje projekt Deaf health services 

(http://www.schneiderchildrenshospital.org/sch-ado-deaf.html, 5.3.2006) tedy Zdravotní 

služby pro neslyšící, který byl založen v roce 1990 a podporovali ho především manželé 

Helen a Irving Schneiderovi. Projekt slouží k ochraně práva na přístup k lékařské péči pro 

lidi se sluchovým postižením a důraz je kladen i na respektování kulturní identity 

komunity Neslyšících. Vedoucí projektu kontaktují nemocnice ve státě New York, jimž 

následně zajišťují služby jako tlumočníka do znakového jazyka, systém teletypewriter 

(umožňuje komunikaci prostřednictvím písma), televizi s titulky, vzdělávací kurzy, 

signalizaci v nemocnici, vzdělávací kurz pro personál atd. Servis má sloužit neslyšícím a 

hluchoslepým pacientům, neslyšícím manželům a manželkám, neslyšícím rodičům a dětem 

a neslyšícím dospělým pečujícím osobám. 

Rozšířenější forma podpory lidí se sluchovým postižením jsou ordinační hodiny 

s tlumočníkem vyhrazené pouze pro sluchově postižené. Zavádí se komunikace s lékařem 

Prostřednictvím internetu a pomalu se rozšiřuje okruh zdravotníků, jež ovládají vlastní 

znakový jazyk neslyšících. 

V České republice se snaží o přátelský přístup k neslyšícím několik nemocničních zařízení. 

Je to například Ústav pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí, Nemocnice Náchod a 

výhledově se bude o zlepšení služeb pro sluchově postižené pokoušet i Nemocnice ve 

Vsetíně. Technické zabezpečení této péče může být sice nákladnější, ale pozitivní změny 
2de probíhají mnohem rychleji než v oblasti personální podpory. Hudáková navrhuje 

http://www.schneiderchildrenshospital.org/sch-ado-deaf.html


množství technických pomůcek, které ušetří neslyšícím pacientům mnohé nepříjemnosti. 

Jde především uvedené technické prostředky (Hudáková, 2005, s. 77): 

• Kompenzační pomůcky: sluchadla, osobní a kolektivní indukční smyčky atd. 

• Světelná a/nebo vibrační signalizace reagující na: zaklepání na dveře, pláč dítěte, 

zvonek, zvonění telefonu, pohyb, dýchání dítěte. 

• Informační systémy: světelné elektronické informační systémy, papírové „cedule a 

cedulky", vizuální orientační a informační systémy (mapy, plánky), vizitky 

• Telekomunikace: speciální telefony, mobilní telefony pro nedoslýchavé uživatele 

psací telefony pro neslyšící uživatele, videotelefony, webkamery + počítače 

s připojením na internet, e-maily, sms zprávy. 

• Zábava: televize s teletextem, videorekordéry a přehrávače podporující skryté titulky 

DVD přehrávače, počítače s připojením k internetu. 

Jistý posun ve zdravotnické péči o neslyšící lze pozorovat díky vzniku Operátorského 

telefonického centra pro neslyšící s celostátní působností, kam přicházejí psané zprávy od 

neslyšících a operátor je čte „volanému" slyšícímu účastníkovi, v našem případě 

zdravotníkovi. Své místo v současnosti mají i tísňové zprávy, které lze poslat na některá 

Pracoviště jako třeba na Zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy. Zpráva 

odeslaná na číslo 724 333 155 musí obsahovat informaci o tom, co se stalo a přesné místo, 

kde je pomoci třeba. Neslyšící se také mohou zaregistrovat do databáze a v případě nouze 

Poslat jen zprávu bez textu. Pomoc dorazí na adresu uvedenou v databázi. 



ZÁVĚR 

Jak již bylo v této práci několikrát řečeno, závažná choroba, která vyžaduje hospitalizaci 

nemocného dítěte v nemocnici, přináší celou řadu zátěžových situací a změn. Vedle 

vyrovnávání se s bolestí, se zhoršením pohyblivosti a s narušením dalších tělesných funkcí, 

je třeba přijmout i na první pohled banální opatření jako je odlišný denní režim či 

specifická pravidla vyplývající z funkce zařízení. Uvedená opatření by vždy měla fungovat 

ve prospěch nemocného dítěte. 

Pokud se o stejnou účelnost a přínos budeme snažit i u dítěte s těžkým sluchovým 

postižením, je třeba se s menšinovou společností neslyšících důkladně seznámit. V tomto 

ohledu je česká společnost včetně profesionálů pracujících ve zdravotnické oblasti teprve 

na počátku cesty a komunikační bariéra na ní není zdaleka jedinou překážkou. Omezenou 

schopnost navázat komunikaci na přiměřené, dostačující úrovni však lze vidět jako 

problém nejpalčivější. Sluchově postižený dětský pacient se v nemocničním prostředí ocitá 

v pozici závislého jedince a často můžeme mluvit i o jeho izolaci. Zdravotníci zpravidla 

nemají ucelené informace o potřebách neslyšících a jejich komunikačních systémech. 

V poslední době se naštěstí začíná v ozdravném procesu stále více objevovat tlumočení 

prostřednictvím profesionálního tlumočníka, což neslyšícím přináší úlevu a pomoc v celé 

řadě vedlejších, ale i v zásadních situacích a působí příznivě na jejich psychický stav. 

Duševní vyrovnanost jedince výrazně napomáhá jeho uzdravování. 

Čeští lékaři i ostatní zdravotnický personál má velmi dobré odborné vzdělání, schopnosti a 

kvalitní techniku. Pacient jako celek je ve středu jejich zájmu. Doufejme tedy, že pod 

vlivem těchto okolností budou vstřícné a uvědomělé kroky zdravotníků ve vztahu k lidem 
s těžkým sluchovým postižením pokračovat. 

Diplomová práce se dotýká hned dvou významných otázek naší doby. Jde o nelehkou 

situaci dětí se sluchovým postižením a o problematiku nemocných dětí, jež je třeba 

hospitalizovat v nemocnici. V průběhu psaní diplomové práce jsem musela mnohokrát 

zamýšlet nejen nad křehkou, téměř nepostřehnutelnou hranicí mezi zdravím a nemocí a 

^ d ovlivněním tělesné schránky silou lidského ducha, ale i nad riziky a bolestivými 

zážitky způsobenými komunikační izolací. 



Na českém knižním trhu v současnosti neexistuje ucelená publikace věnující se 

hospitalizaci neslyšících dětí. Domnívám se, že je proto vhodné na zmíněnou problematiku 

otevřeně upozorňovat a přispívat tak jejímu zviditelnění a následnému řešení. 

Závěrem je ještě třeba konstatovat, že omezený rozsah diplomové práce neumožnil 

podrobné rozpracování všech kapitol a souvisejících témat. 



P R A K T I C K Á Č Á S T 

Uvedení praktické části diplomové práce 

Za praktickou část této diplomové práce jsem zvolila vytvoření přehledné, ale ne příliš 

rozsáhlé publikace určené pro děti a jejich rodiče přijímané k hospitalizaci do nemocnice. 

Mým cílem bylo informovat budoucí pacienty a jejich doprovod o tom, co je v 

následujícím období může čekat. 

Publikace je sestavena z velkého množství obrázků, aby si děti mohly vše dostatečně 

prohlédnou a pojmenovat. Vedle fotografií jsou součástí brožurky i kreslené obrázky dětí a 

nemocničního skřítka, jež mají sloužit k lepšímu přijetí materiálu, popřípadě k identifikaci 

dětského pacienta s některým z nich. V případě neslyšících dětí by bylo vhodné, kdyby 

seznámení s publikací proběhlo za přítomnosti tlumočníka, například jako součást přípravy 

na hospitalizaci. Dítě se sluhovým postižením by mělo mít příležitost zeptat se na vše, co 

ho zajímá a čemu nerozumí. Současně by mělo dostat možnost vyjádřit své obavy a 

očekávání v jazyce jemu vlastním. Předpokládám, že pokud si dítě bude moci prohlédnout 

lékařské nástroje a seznámit se s průběhem jednotlivých vyšetření, odstraní se strach 

z neznámého a zmírní se obavy z bolesti. 

V publikaci jsou mimo jiné použity i výrazy z odborné lékařské terminologie, jako 

laparoskopie nebo spirometrie. Jejich funkce spočívá především ve snaze informovat 

rodiče o tom, co se za pojmy skrývá. Jak již bylo řečeno v teoretické části diplomové 

Práce, neslyšící rodiče často neznají odborné výrazy a jejich význam. Brožura má i jim 

Pomoci získat alespoň přibližnou představu o jednotlivých pojmech. Při sestavování 

seznamu vyšetření jsem spolupracovala s lékařkou dětského oddělení Nemocnice 

v Rokycanech MUDr. Hanou Perkovou, která mi ochotně pomáhala i s focením některých 

nástrojů a částí dětského oddělení. 

Malé pacienty publikací provází skřítek, jemuž má každé dítě dát jméno. Zmíněná 

Postavička vznikla ve snaze přesvědčit děti, že i do nemocnice patří úsměv a že i nemocné 
d>'tě si může hrát a bavit se. Jde o pokus vnést do nemocničního prostředí trochu 

kouzelného světa pohádek. Má pomáhat pacientovi zpracovat po psychické stránce pobyt 
v nemocnici, jeho chorobu a vše, co s ní souvisí. 



V neposlední řadě by měla brožura dětem sloužit k ukrácení času při čekání na nezbytná 

vyšetření. Obsahuje jednoduché hlavolamy, dokreslovaní, vybarvovací obrázky i podněty 

k vlastní kresbě. 

Při vytváření publikace jsem začala s kreslením obrázků, jež by byly pro děti dostatečně 

sdělné. Často jsem využívala zobrazení odpovídající všeobecné představě o podobě 

ošetřeného zranění, například zavázané části těla atd. Následně jsem na internetových 

stránkách vybraných nemocnic našla doporučení, co je vhodné a naopak nevhodné brát 

s sebou do nemocnice, pokud se předpokládá, že bude nutná delší hospitalizace. Dále jsem 

vyhledala a nafotila ilustrační snímky a vytvořila k nim komentáře. Následovala 

kompletace a sestavování celé brožury. 

Publikace bude nabídnuta nemocnicím a občanským sdružením, aby posloužila přípravě 

nemocných dětí na léčebné úkony a na pobyt v nemocnici vůbec. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Seznam školských zařízení pro sluchově postižené v ČR (Valenta, 2003, s. 

228) 

• Institut pro neslyšící, mateřská škola pro děti s vadami sluchu a zraku, Hostímská 703, 

266 01 Beroun (skládá se ze speciálně pedagogického centra - dále jen SPC a mateřské 

školy - dále jen MŠ). 

• Základní školy a školská zařízení pro sluchově postižené, Novoměstská 21, 621 00 Brno 

(SPC, MŠ, základní škola - dále jen ZŠ a základní škola speciální - dále jen ZŠS) 

• Základní školy a školská zařízení pro sluchově postižené, Riegrova 1, 370 01 České 

Budějovice (SPC, MŠ, ZŠ, ZŠS a základní škola praktická) 

• Mateřská škola logopedická a Mateřská škola pro sluchově postižené, 8. pěšího pluku 821 

738 02 Frýdek - Místek (SPC, MŠ) 

• Základní školy pro sluchově postižené, Štefánikova 459, 500 01 Hradec Králové (SPC 

MŠ, ZŠ, ZŠS) 

• Základní školy pro sluchově postižené, Široká 42, 664 91 Ivančice (SPC, MŠ, ZŠ ZŠS) 

• Mateřská škola a Základní škola internátní pro sluchově postižené, Školní 3208/9 69701 

Kyjov (SPC, MŠ, ZŠ) 

Základní školy a školská zařízení pro sluchově postižené, Krásnohorské 921, 460 01 

Liberec (SPC, MŠ, ZŠS) 

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Kosmonautů 4, 772 00 Olomouc 

(SPC, MŠ, ZŠ, třídy pro hluchoslepé) 

Základní škola a zařízení pro sluchově postižené, Spartakovců 1153, 708 00 Ostrava -

Porubá (SPC, MŠ, ZŠ) 

Základní školy a školská zařízení pro sluchově postižené, Mohylová 90, 312 09 Plzeň 

(SPC, MŠ, ZŠ pro nedoslýchavé, ZŠ pro neslyšící) 



Základní školy pro sluchově postižené, Ječná 27, 120 00 Praha 2 (SPC, MŠ, ZŠ) 

Základní školy a školská zařízení pro sluchově postižené, Holečkova 4, 150 00 Praha 5 

(SPC, MŠ, ZŠ, ZŠS) 

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, Holečkova 4, 150 00 Praha 5 (MŠ) 

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Výmolová 169/2, 150 00 Praha 5 

(SPC, MŠ, ZŠ) 

Základní školy pro sluchově postižené, Vsetínská 454, 75714 Valašské Meziříčí (SPC, 

MŠ, ZŠ, ZŠS) 



Příloha č. 2: Etický kodex tlumočníka znakového jazyka (Fenclové, 2005, s. 37n) 

Etický kodex určuje základní povinnosti a práva tlumočníka znakového jazyka při výkonu a 

v souvislosti s výkonem tlumočnické profese. Etický kodex tlumočníka znakového jazyka je 

vytvořen za účelem naplnění práva Neslyšících na plnohodnotnou komunikaci. 

1. Profesionální tlumočník je osoba, která za úplatu převádí jednoznačně smysl sdělení 

z výchozího jazyka do jazyka cílového. Je mostem mezi slyšícím a neslyšícím 

účastníkem komunikace a jejich dvěma odlišnými jazyky a kulturami. Sám nic 

nevysvětluje, nepřidává ani neubírá. Tlumočí věrně způsob vyjádření, nemění význam 

ani obsah sdělení. Tlumočník se nesnaží být aktivním účastníkem komunikace. 

2. Tlumočník následuje způsob komunikace preferovaný neslyšícím klientem. 

3. Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem, 

kvalifikaci a přípravě. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu své práce. Pokud 

tlumočník zjistí, že komunikace s daným neslyšícím klientem je nad jeho možnosti a 

schopnosti, tlumočení odmítne. 

4. Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv přiměřeně situaci, v jejímž rámci tlumočí. 

5. Tlumočník je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co se dozví během tlumočení 

neveřej ných j ednání. 

6. Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, 

politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a 

pověst. 

7. Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj špatných 

pracovních podmínek nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči 

tlumočenému sdělení, a poškodil tak klienta, svou osobu nebo profesi. 

8. Tlumočník sleduje vývoj své profese a její náplně u nás i ve světě, učí se znát kulturu 

Neslyšících, doplňuje své vědomosti týkající se problematiky sluchově postižených a 

cíleně zvyšuje svou profesní úroveň. 

9. Tlumočník ctí svou profesi, usiluje o spolupráci s ostatními tlumočníky při 

prosazování a obhajobě společných profesionálních zájmů. 



10. Česká komora tlumočníků znakového jazyka a její členové se vzájemně respektují. 

11. Tlumočník zná etický kodex a dodržuje ho. 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka dále uvádí následující Tlumočnický kodex 

(Fenclová, 2005, s. 41) Je v něm velmi stručně a sdělně vyjmenováno devět pravidel, která 

musí tlumočníci dodržovat. Pro svou jasnost a nenáročnost je vhodný pro informování dětí. 

1. Tlumočník musí nosit tmavé oblečení. 

2. Tlumočník nesmí nic prozradit. 

3. Tlumočník musí přijít na setkání včas. 

4. Tlumočník se musí připravit na to, co bude tlumočit. 

5. Tlumočník za mě nesmí rozhodovat nebo mi radit. 

6. Tlumočník přenáší stejné informace. Nesmí nic přidávat, ani ubírat. 

7. Tlumočník se postará o to, abych na něho dobře viděl a mohl dobře vnímat. 

8. Tlumočník má právo odmítnout tlumočení. 

9. Tlumočník není zadarmo. Tlumočení je práce. Tlumočník za ni musí dostat peníze. 



P ř í l o h a č- 3 : E t i c k ý k o d e x zdravotních klaunů (Občanské sdružení Zdravotní klaun, 
http://www.zdravotni-klaun.cz, 26.2.2006) 

2. Zdravotní klauni spolupracující s občanským sdružením jsou vyškolení umělci, kteří 

jsou k profesionálnímu plnění svých úkolů vybaveni potřebným školením, 
zkušenostmi a dovednostmi. 

3. Zdravotní klauni v nemocnicích běžně pracují ve dvoučlenných týmech. V případě 

nemoci či jiné indispozice svého kolegy může klaun/ka výjimečně vykonat návštěvu 

sám/a. 

4. Zdravotní klauni vykonávají svou práci podle svých nej lepších schopností a možností 

a pružněji přizpůsobují léčebnému režimu hospitalizovaných dětí a provoznímu řádu 

nemocnice. 

5. Zdravotní klauni se řídí hygienickými a bezpečnostními předpisy nemocnice. 

6. Klaun nesmí provádět návštěvy je-li nemocný, byť by se jednalo o lehké nachlazení. 

7. Před a po návštěvě každého oddělení je nutná důkladná hygiena rukou. V případě 

potřeby je nutno ruce a rekvizity dezinfikovat. 

8. Po vstupu na oddělení je nedílnou součástí návštěvy nemocnice konzultace o 

aktuálním počtu a zdravotním stavu dětí na oddělení s jednou či více sestrami. Klauni 

by měli respektovat všechny pokyny nemocničního personálu a informace získané 

dotazem by měly přispět k lepšímu splnění účelu návštěvy zdravotních klaunů na 

oddělení. 

9. Před vstupem do nemocničního pokoje si musí klaun vyžádat pacientovo svolení a 

respektovat jeho přání. Důležitou součástí návštěvy je improvizace, v rámci které 

mohou být do vystoupení zapojeni i rodiče, další návštěvníci a nemocniční personál. 

10. Klauni jsou v průběhu návštěvy povinni dbát na bezpečnost pacienta a nesmějí svou 

činností, rekvizitami či pohybem pacienta ohrozit. 

11. Zdravotní klauni nesmějí v nemocnicích vykonávat žádné úkoly či zastávat pozice, 

které by byly nad r á m e c jejich umělecké činnosti a za své chování v nemocnici nesou 

osobní zodpovědnost. 

http://www.zdravotni-klaun.cz


12. Během návštěvy se klaun chová profesionálně a bez předsudků v otázkách pohlaví, 

etické příslušnosti, náboženství, tradic, sexuální orientace, společenského postavení, 

úrovně vzdělání a nemoci. 

13. Zdravotní klauni respektují soukromé a osobní záležitosti pacientů a jejich rodin a o 

zdraví navštívených pacientů neposkytují ani nezprostředkovávají žádné informace. 

Veškeré informace o pacientech získané v průběhu návštěvy či v rámci konzultace 

s nemocničním personálem jsou pokládány za přísně důvěrné. 

14. Od zdravotních klaunů se očekává průběžné rozvíjení a zdokonalování klaunských 

dovedností tak, aby byl průběžně udržován vysoký standard vystoupení. (K tomuto 

účelu organizuje občanské sdružení specializované umělecké workshopy) 

15. Zdravotní klauni by měli rozšiřovat své znalosti z oblasti psychologie 

hospitalizovaných dětí a získávat v potřebné míře základní informace o dětských 

nemocech, se kterými se při své práci mohou setkat. (Odborné semináře zajišťuje pro 

zdravotní klauny občanské sdružení). 



Příloha č. 4: Dvouruční prstová abeceda 

(http://kochlear.unas.cz/prstovka/prstovka.html, 3.3.2006) 
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Příloha č. 5: Jednoruční prstová abeceda (http://zj.ruce.cz/?page=home&mim=003, 

3.4.2006) 
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