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ÚVOD 
 

Medicína postupuje velkými kroky vpřed, mnoho defektů je moţné odhalit 

v průběhu gravidity matky, tedy v prenatálním období dítěte. Bohuţel v tomto období 

není moţné diagnostikovat sluchové postiţení. Matka, a celá rodina, se na tuto skuteč-

nost nemůţe nijak připravit. Následně se narodí dítě s různým stupněm sluchové vady, a 

pokud nedojde k včasné diagnostice a odborné péči, není moţné ho, později dospělého 

člověka, plně zařadit do intaktní společnosti. 

Jestliţe se dítě narodí neslyšícím rodičům, probíhá vývoj dítěte se sluchovým posti-

ţením normálně, přestoţe dítě komunikuje prostřednictvím znakového jazyka. Znakový 

jazyk můţe být stejně rozvitý a bohatý jako jazyk mluvený. Dítě má tedy velkou znako-

vou zásobu, a pokud je při posuzování vývoje dítěte zohledněna tato skutečnost, mlu-

víme o dítěti bez patologických změn ve vývoji. Rodiče jsou takovému dítěti schopni 

poskytnout dostatek podnětů, které jej rozvíjí po všech stránkách.  

Mnozí rodiče jsou ale slyšící a mají dítě se sluchovým postiţením, v takovém přípa-

dě je nutné spolupráce s odborníky, aby u dítěte nedošlo k opoţděnému nebo omezené-

mu vývoji po všech stránkách. Aby mohli rodiče se svým dítětem komunikovat a po-

skytovat mu dostatek podnětů pro jeho rozvoj, musí najít vhodný způsob komunikace, 

v případě neslyšícího dítěte se jedná o znakový jazyk, který se učí oni i jejich dítě. Dítě 

pak v kolektivu sluchově postiţených pouţívá znakový jazyk, při komunikaci s rodiči 

můţe pouţívat i mluvenou řeč, závisí na druhu a stupni sluchové vady. 

Řeč a komunikace jsou nesmírně důleţité, nejen k získávání informací a k jejich ná-

slednému distribuování, ale také pro rozvoj psychických funkcí, pro rozvoj motoriky a 

sociálních vztahů. O řeči můţeme říci, ţe je nástrojem myšlení a jednotlivé psychické 

funkce a vlastnosti se ovlivňují. Pokud se tedy dítěti předkládá dostatek podnětů, rozvíjí 

se vnímání, následně myšlení, paměť, pozornost, emoce a vůle. Motorika a pohyb slouţí 

dítěti k vyhledávání jednotlivých podnětů. 

Prostřednictvím této práce bych chtěla nahlédnout mezi sluchově postiţené a jejich 

komunitu. Komunita Neslyšících má velmi zajímavé tradice a i kdyţ ţijeme ve stejné 

společnosti, často se s nimi nesetkáme.  

Práce je zaměřena na děti v předškolním věku a jejich vývoj řeči, respektive na vý-

voj komunikace, a psychomotorický vývoj.  

Cílem práce je, na základě zohlednění specifik psychomotoriky a komunikace dětí, 

vybrat vhodný způsob, jak k nim přistupovat, jak s nimi komunikovat, jaké výchovné a 

vzdělávací metody pouţít, aby dítě dokázalo bez problémů zvládat všechny ţivotní situ-

ace. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

1 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ 
 

      „Psychomotorickým vývojem rozumíme vzájemnou vazbu vývoje psychického a tě-

lesného. Jedno působí na druhé a naopak. S termínem psychomotorický vývoj se setká-

váme v literatuře pediatrické, neurologické, psychologické a v posledních dvaceti letech 

i v literatuře speciálně pedagogické, zvláště pak logopedické.“ (Půstová, 1997,   s. 5) 

Psychomotorický vývoj probíhá v jednotlivých etapách, které jsou vymezené urči-

tými mezníky. U kaţdého dítěte však probíhá tento vývoj individuálně, z toho důvodu je 

tolerance i několik měsíců, aby dítě nebylo označeno za dítě s opoţděným psychomoto-

rickým vývojem. Není přesně stanoveno, co a kdy má dítě umět, jedná se o přibliţné 

určení.  

Jedná se o vztah mezi psychickou a fyzickou stránkou celkově, důleţitý je zmínit ta-

ké vztah mezi pohybem a řečí, který psychomotorický vývoj zahrnuje. Při mluvení do-

chází k mnoha malým pohybům, které jsou důleţité, aby vznikla artikulovaná řeč. To 

vše souvisí s vývojem nervové soustavy, jednotlivých smyslů a dýchací soustavy. Po-

kud zmiňuji toto všechno, pak nesmím opomenout význam celkového pohybu jedince, 

protoţe nejprve jsou pohyby nekoordinované, spontánní, a na velkých svalových parti-

ích, postupně přechází koordinace pohybu k menším svalovým skupinám, motorika 

mluvidel – oromotorika, je vrchol vývoje pohybu, také je nutné zmínit, ţe důleţitou roli 

hrají vhodné podmínky prostředí a stimulaci dítěte. 

Na vývoj jedince mají vliv i jednotlivé smysly, především pak hmat, sluch a zrak. 

Pokud se rozvíjí tyto smysly, dochází i k pohybovému rozvoji. A funguje to i obráceně, 

kdy pohybové dovednosti umoţňují lepší rozvinutost smyslů. 

Dítě se sluchovým postiţením se v důsledku nedostatečného nebo ţádného slucho-

vého vnímání vyvíjí v některých obdobích odlišněji, neţ dítě bez postiţení. Samozřejmě 

záleţí na stupni a druhu sluchové vady, některé děti mají více ztíţené podmínky pro 

svůj vývoj a jiné méně. 

Je nutné podotknout, ţe vývoj také záleţí na péči, která je dítěti věnována a včasné 

diagnostice. 

Rozdílu si můţeme povšimnout jiţ v kojeneckém věku, kdy se dítě bez postiţení 

otáčí za zvukem, sleduje předmět, který vydává zvuk, později tyto předměty vyhledává, 

ale u dítěte se sluchovým postiţením se toto neodehrává.  

„Faktory ovlivňují psychomotorický vývoj sluchově postiženého dítěte 

 Psychomotorický vývoj sluchově postiženého dítěte, zvláště v oblasti slucho-

vého vnímání, se většinou uskutečňuje opožděně. Sluchově postižené dítě se 

musí nejprve pomocí kompenzační pomůcky – sluchadla – naučit zvuk vnímat 

a uvědomovat, poté se jej učí rozeznávat a vyhledávat. 

 Podněty, které jsou zdravému jedinci zprostředkovány běžné, v denním životě 

a které jej ovlivňují, musíme sluchově postiženým přizpůsobit. Proto je třeba 

při psychomotorických cvičení respektovat následující podmínky:  

Při pohybových cvičeních se často mění směr a vzdálenost, ze které na dítě mluvíme. 

To je třeba respektovat a vždy a hodně přizpůsobit dané situaci. 

V místnosti, ve které s dětmi pracujeme, je třeba udržovat optimální světelné pod-

mínky.  
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Při mluvení dbáme na vhodně zvolený slovník a stavbu vět. Je třeba vybírat slova, 

která se dobře odezírají, nová slova několikrát zopakovat a v daném cvičen jich neuží-

vat mnoho, aby dítě pochopilo smysl sdělen. Volme věty jasné, stručnější a kratší. 

Artikulace logopeda má být správná a přiměřená, ne příliš rychlá nebo naopak po-

malá.“ (Půstová, 1997, s. 9) 

 

1.1 Ontogeneze psychomotorického vývoje dítěte se sluchovým posti-

ţením  

   (rozdíly v psychomotorickém vývoji dítěte se sluchovým postiţením  

        a dítěte bez sluchového postiţení)  

1.1.1 Novorozenecké období (od narození do 1 měsíce)  

„Je to doba adaptace na nové prostředí, které je odlišné od podmínek prenatálního 

života.“ (Vágnerová, 2007, s. 20) 

V novorozeneckém období probíhá psychomotorický vývoj dítěte se sluchovým po-

stiţením stejně jako u dítěte bez sluchového postiţení. Dítě je velice malé, takţe se slu-

chová vada většinou nepozná a neprojeví. Rodiče dítě rozvíjejí jako by ţádnou slucho-

vou vadu nemělo. 

Veškeré chování novorozence vychází z jeho denního reţimu, většinu dne prospí a 

ve chvílích bdělosti uspokojuje své biologické potřeby. Po uspokojení svých potřeb 

zbývá jen málo času na vnímání prostředí, ale doba bdění a vnímání okolí se postupem 

času prodluţuje. Při spánku dítě zachovává zárodečnou polohu, kulatá záda, ruce a nohy 

u těla a pokrčená kolena.  

Donošený novorozenec se rodí s hmotností okolo 3500g a délkou 50cm, samozřejmě 

kaţdé dítě je hodnoceno individuálně. Některé děti mají po porodu lehce zdeformova-

nou hlavu, od průchodu porodními cestami. Hlava tvoří ¼  celkové tělesné délky dítěte. 

Obvod hlavy by měl být okolo 35cm, opět je to individuální. Typickým znakem novo-

rozence je pláč bez slz. Kůţe dítěte je v první týden ţivota světlejší a můţe se loupat. 

Fyziologický je úbytek porodní hmotnosti v prvních dnech ţivota. Po narození má dítě 

větší svalový tonus, který postupem času klesá. Můţeme si i všimnout pokrčených dol-

ních končetin v bdělém stavu, ale dokáţe je i natáhnout, v klidovém stavu má rozevřené 

dlaně a při pláči je má v pěst.  

Motorika a reflexy 

„Motorika (pohyb) je reflexivní a ochranná. Během prvních týdnů po narození nemá 

ještě dítě nad svými pohyby kontrolu. Většinu času novorozenec zatím prospí, ale spá-

nek střídají stavy bdělosti“ (Allen, Marotz, 2002, s. 47) 

Na základě reflexů dokáţe dítě vyvíjet činnosti pro zachování ţivota (dýchání, sání, 

polykání, vylučování, kašlaní), díky hledacímu reflexu dokáţe najít prso a přisát se. 

Některé reflexy se objevují jen u novorozenců, Moroův reflex (objímací či úlekový), 

kdy dítě při leknutí rozhodí paţe od těla a pak je rychle vrátí k sobě před hrudník a po-

krčí nohy; uchopovací reflex, pokud dítěti vloţíme do ruky prst, sevře okolo něj své 

prsty; reflexní chůzi, jestliţe dítě uchopíme ve vzpřímené poloze s chodidly na podloţ-

ce, bude dělat pohyby připomínající chůzi; tonicko-šíjový reflex (šermířský), vypadá 

tak, ţe dítě, leţící na zádech, natahuje ruku a nohu na tu stranu, kam má otočenou hlavu 

a druhá paţe a noha je ohnutá; chodidlový reflex, který se projevuje tehdy, kdyţ zatla-

číme na bříško pod palcem u nohy, dítě sevře prsty u nohou. 
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Podle Vágnerové (2007) je novorozenec schopen reagovat i vrozenými způsoby 

chování jako je např. tendence vnímat svoje okolí, vyuţívat sacích pohybů různým způ-

sobem apod., které nejsou na rozdíl od reflexů jednoznačně vázány na specifické podně-

ty (i kdyţ se mohou vytvořit na reflexním základě jako např. sání).  

Dítě se uţ v prvních týdnech ţivota naučí ovládat pečujíc osobu, dokáţe ji pláčem 

přivolat a upozornit na sebe. Naučí se ovládat prostředí ve prospěch uspokojení svých 

potřeb.  

Kognitivní a percepční vývoj 

Podle Allena a Marotze (2002) percepčně-kognitivní schopnosti slouţí k tomu, aby 

si dítě získalo a udrţelo pozornost rodičů a pečovatelů a nabylo určitého vědomí okol-

ního prostoru. 

Pokud hodnotíme vývoj jednotlivých smyslů, tak je nutné říci, ţe sluchově postiţné 

dítě nepřichází na svět s plně funkčními smysly, sluchové vnímání je nedostatečné nebo 

ţádné. Postupem času se jednotlivé smysly rozvíjejí a pro dítě se stává klíčové hlavně 

zrakové vnímání. Na rozdíl od dítěte bez sluchového postiţení není z předešlého prena-

tálního ţivota zkušenosti ve sluchovém vnímání. To mu brání rozlišovat zvukové pod-

něty, různě vysoké tóny a hlavně hlas matky. U dítěte bez sluchového postiţení si mů-

ţeme všimnout toho, ţe silný zvukový podnět vyvolá mrknutí oka nebo škubnutí celého 

těla, sluch je jeho nejlépe vyvinutý smysl. 

Rovněţ má novorozenec vyvinutý taktilně-kinestetický smysl, díky kterému dokáţe 

rozlišovat doteky, teplotu a změny polohy.  Pro novorozence je nejvýznamnější koţní 

kontakt, který má emocionální význam a sluchově postiţené dítě tak získává nové zku-

šenosti. 

Novorozenec má omezené zrakové vnímání, zrak se postupem času zdokonaluje a 

vyvíjí. Po narození má dítě vyvinutý světlocit, díky němu vnímá světlo, periferní vidění, 

které převaţuje nad centrálním a fyziologicky se objevuje strabismus. Z počátku dítě 

vidí obrysy na vzdálenost 20 – 30cm, objevuje se jen monokulární fixace, předměty dítě 

sleduje jen horizontálním pohybem očí, zraková ostrost je velmi nízká a oko nedokáţe 

akomodovat.  

Osobnostně-sociální vývoj 

Pro novorozence je nejdůleţitější osobou matka, která se o dítě stará a uspokojuje 

jeho potřeby, zejména potřebu jídla, lásky, jistoty a bezpečí. Pokud není některá potřeba 

ukojena, dítě to dá najevo pláčem a křikem. Matka je v tomto období důleţitý článek 

pro přeţití dítěte, pokud dítě poloţíme bříškem na matky tělo, vyvíjí plazivé pohyby. 

V utváření vztahu mezi matkou a dítětem není novorozenec pasivní, přestoţe dítě na 

rozdíl od dítěte bez sluchové vady, nerozpozná její hlas, rozvíjí symbióza, která vznikla 

uţ v děloze.  

1.1.2 Kojenecké období (od 1 měsíce do 12 měsíců) 

„Sluchově postižené děti nebývají v prvním roce života příliš nápadné. Jejich posti-

žení není viditelné a ani jejich projevy nejsou natolik odlišné, aby jednoznačně signali-

zovaly existenci smyslového defektu.“ (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001, s. 436) 

Stejně jako v novorozeneckém probíhá v kojeneckém období psychomotorický vý-

voj dítěte se sluchovým postiţením podobně jako psychomotorický vývoj dítěte bez 

sluchového postiţení. 

Toto období končí významným mezníkem a to vzpřímenou chůzí. Na konci koje-

neckého období dítě dokáţe chodit a dítě bez sluchového postiţení také v omezené míře 
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mluvit. V prvním roce ţivota se objevují mezi dětmi individuální rozdíly, které u novo-

rozenců nebyly tak patrné. 

Na konci kojeneckého období je hmotnost třikrát vyšší neţ porodní hmotnost a po-

stupně se zpomaluje tempo růstu. 

 „V tomto období dochází k rychlému rozvoji mnoha kompetencí, které jsou předpo-

kladem k postupnému osamostatňování, k němuž dochází v další vývojové části, tj. 

v batolecím věku.“ (Vágnerová, 2007, s. 23)  

 

Období od jednoho do čtyř měsíců 

Během této doby dítě udělá velký skok ve vývoji, uţ nikdy během ţivota ale nedo-

sáhne vývoj rychlosti prenatálního období. Dítě rychle roste, přibývá na váze, svalový 

tonus se sniţuje k normálu, teplota se ustaluje, dech a tep se stává pravidelnější. Dítě 

získává postupně kontrolu nad svými pohyby. Stavy bdělosti se prodluţují, uţ neslouţí 

jen k nasycení, a kojenec tak můţe poznávat okolí a rozvíjet se.  

Průměrná délka je asi 60cm a dítě roste zhruba o 2,5cm za měsíc, hmotnost se pohy-

buje okolo 5,5kg. Opět je nutné zdůraznit, ţe kaţdé dítě je jiné a hodnotí se individuál-

ně. Chlapci často váţí víc neţ děvčata. Zvětšuje se obvod hrudníku a obvod hlavy, který 

značí růst mozku. Při dýchání dítě zapojuje břišní svalstvo, malá fontanela se úplně 

uzavře a velká se zmenší. Ve druhém měsíci se svalový tonus sníţí k normě, dokáţe 

zvednout nohy nad podloţku a v poloze na bříšku je schopno krátce zvednout hlavičku. 

Palce na rukou nejsou jiţ ohnuté v dlani. Při pláči uţ dítěti tečou slzy. 

Motorika a reflexy 

„Mění se reflexivní motorické chování: 

 tonický šíjový reflex a reflexivní napodobování chůze se vytrácí 

 dobře rozvinutý je hledací reflex a sací reflex 

 polykací reflex není ještě plně rozvinutý a pohyby jazyka jsou dosud neumě-

lé; slintá a nedokáže posunout potravu do zadní části úst 

 uchopovací reflex se postupně vytrácí 

 zhruba uprostřed tohoto období se začne projevovat Landauův reflex – když 

dítě podržíte v poloze tváří k zemi, hlava mu zůstane v jedné přímce s trupem 

a nohy budou natažené“ (Allen, Marotz, 2002, s. 6) 

Kojenec v tomto období uchopuje předměty celou rukou, ale ještě je neudrţí. Ruce 

jiţ nejsou sevřené v pěst. Ve třetím měsíci „pase hříbátka“, vleţe na břiše zvedá hlavu a 

horní část trupu, kdy se opírá o paţe, tuto polohu by mělo zvládnout dítě do ukončení 

čtvrtého měsíce. V poloze na zádech otáčí hlavu, spojuje ruce nad obličejem, mává pa-

ţemi, natahuje se po předmětech. Ze začátku dítě otočí hlavu a poté trup, na konci ob-

dobí se uţ otáčí celé najednou. Při posazení se neudrţí a má prohnutá záda. 

Percepčně-kognitivní vývoj 

S prodluţováním stavu bdělosti se prodluţuje i čas, kdy dítě sleduje okolí, tudíţ roz-

víjí kognitivní a percepční schopnosti. 

V prvních měsících ţivota hrají nejdůleţitější roli podněty získané zrakovým vní-

máním a taktilně-kinestetickým smyslem. 

Jelikoţ i řečový vývoj probíhá stejně jako u dítěte bez sluchové vady, sluchová vada 

se pozná jen málokdy. Broukání dítěte má reflexní charakter, nezáleţí na zkušenosti, je 

to vrozené.  Tyto předřečové projevy postupně mizí, jelikoţ dítěti chybí zpětná sluchová 

kontrola. Sluchově postiţené dítě neţvatlá.  

Kojenec dokáţe upřít pozornost na pohybující se předměty ve vzdálenosti i 30cm, 

dokáţe je sledovat svisle i vodorovně. Zrakové funkce se zdokonalují, dítě do určité 
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míry rozeznává velikost, barvu a tvar předmětu ve svém okolí. Dokáţe se také dívat 

směrem, kde zmizel pohybující se předmět. Prohlíţí si své ruce, přejíţdí pohledem 

z jedné věci na druhou. Rozvíjí se hmat, bere předměty do ruky a vkládá je do úst. 

V oblasti sluchového vnímání je vývoj odlišný. Dítě se neotáčí za zvukem, nevyhle-

dává zdroj zvuku, nechová se tak, jak rodič očekává. Přesto v tomto období často nedo-

chází k diagnostice.  

Podle Svobody, Krejčířové a Vágnerové (2001) je těţká sluchová vada bývá zjištěna 

obvykle aţ ke konci prvního roku, resp. ve druhém roce ţivota a lehčí postiţení se často 

projeví ještě později, někdy aţ v předškolním věku.  

Rozvíjí se hmat, dítě bere předměty do ruky a vkládá je do úst. 

Osobnostně-sociální vývoj 

Nejdůleţitější osobou pro dítě je matka nebo pečující osoba, která má vliv na vývoj 

dítěte. V sociální interakci se dítě chová jinak, neţ je tomu běţné. Stává se, ţe ani sama 

matka dítěti správně nerozumí a není schopna reagovat tak, jak by si dítě přálo.  

Podle Svobody, Krejčířové a Vágnerové (2001) interakce matky a dítěte nebývá za 

těchto okolností uspokojující, důsledkem je sníţení motivace ke kontaktu, který nepři-

náší dostatek pozitivních podnětů.  

Sluchové postiţení se stává bariérou mezi komunikací a sociální interakcí matky a 

dítěte. Ale zrak je dobře vyvinut, takţe velkou roli hraje oční kontakt, kdy dítě sleduje 

předměty v okolí, při komunikaci sleduje mimiku, aby porozumělo.  

Kojenec dokáţe udrţovat nebo ukončit interakci nebo se jí vyhnout. V tomto období 

se děti rády mazlí a tulí. Tvoří se specifický vztah mezi matkou a dítětem. Pravidelné 

činnosti, přebalování a koupání, má rádo. Mnohem méně pláče a křičí. Pokud k němu 

přijde rodič nebo pečující osoba, přestane plakat. 

V důsledku sluchového postiţení nerozlišuje hlasy osoba, cizí osoby diferencuje 

pomocí zraku. Pro dítě je nesmírně důleţitý kontakt s matkou, rádo se mazlí a tulí. 

 

Období od čtyř do osmi měsíců 

„Většina rodičů si v tomto období, mezi 6. – 8. měsícem všimne, že dítě nereaguje na 

zvukové podněty očekávaným způsobem, ale zpravidla je nenapadne, že by mohlo jít o 

poruchu sluchu.“ (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001, s. 436)  

Řečový projev, který byl doposud shodný u dítěte se sluchovým postiţením s řečo-

vým vývojem u dítěte bez sluchového postiţení, probíhá jinak, u dětí se sluchovým po-

stiţením začíná vyhasínat ţvatlání a předřečový vývoj se zastavuje. 

„Vrozená těžká sluchová vada nebo sluchová vada získaná v nelingválním období 

má trvalé a vážné důsledky pro vývoj osobnosti postiženého dítěte.“ (Holmanová, 2005, 

s. 6)  

Ve stavu bdělosti, který se stále prodluţuje, vykonává nějakou aktivitou, dává si 

hračky do úst, vydává zvuky, směje a poznává okolní svět.  

Obvod hlavy je téměř stejný jako obvod hrudníku, průměrná délka je 72cm, má 

dvojnásobek porodní hmotnosti. Kolem pátého aţ šestého měsíce se začínají objevovat 

první zuby, nejprve se objevují řezáky na dolní čelisti a poté na horní. Zvětšující se ob-

vod hlavy je známka růstu mozku. Dítě ve zvýšené míře slintá, kouše a ţuţlá předměty. 

Zhruba od šestého měsíce má dítě přiřazenou zčásti tuhou stravu, ale i nadále je kojeno. 

Ustaluje se barva očí. 
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Motorický vývoj a reflexy 

„Mění se reflexní chování: 

 dobře funguje mrkací reflex 

 sací reflex se ztrácí a sání se stává volní aktivitou 

 vyhasíná Moroův reflex 

 ke konci období se začíná projevovat „parašutistický reflex“ (když dítě držíme 

v horizontální poloze tváří k zemi a najednou s ním klesneme, rozhodí jakoby na 

ochranu paže) 

 objevuje se polykací reflex (složitější forma polykání, při které se jazyk pohybuje 

proti patru); díky tomuto reflexu může dítě posunovat pevnou potravu z přední 

části úst do zadní.“ (Allen, Marotz, 2002, s. 63) 

V pěti měsících kojenec dává hračky a předměty z jedné ruky do druhé, někdy se 

objevují typické krouţivé pohyby, kterým se říká fidgety, začíná se přitahovat do sedu, 

převrací se ze zad na bok a i na bříško. V šesti měsících si dítě v poloze na zádech hraje 

s dolními končetinami, uchopí si i palce u nohou, třese chrastítkem, všechny předměty 

dává do úst a kouše je, dokáţe se otočit ze zad na břicho oboustranně, dokáţe se přitáh-

nout do sedu, v pasivním sedu se dítě udrţí jen krátce, pokud je postaveno a přidrţová-

no v podpaţí, udrţí svou váhu. Sedmiměsíční dítě se v poloze na břiše otáčí kolem své 

osy, začíná se plazit, posadí se do šikmého sedu, začíná se plazit (nejprve pozadu). 

V osmi měsících dítě nevydrţí téměř vůbec v poloze na zádech, většinou jen ve spánku, 

Z polohy na zádech se okamţitě přetáčí na břicho, plazí se, dostane se na všechny čtyři 

končetiny a houpe se, začíná lézt po čtyřech vpřed, umí uchopit předmět nad hlavou, 

úchop se posouvá od dlaně k prstům, drţí si lahev, sbírá drobnosti ze země, udrţí se ve 

stoji (pokud se drţí ohrádky). 

V tomto období jsou stavy bdělosti dlouhé, netráví je jen uspokojením potřeby jídla, 

ale hraje si, pozoruje okolí a vstupuje do interakce s druhými lidmi. 

Kognitivně-percepční vývoj 

Ve čtyřech měsících začíná dítě akomodovat, převaţuje centrální vidění. V pěti mě-

sících má trvalou centrální fixaci, zaostřuje předměty. V šesti měsících je fixace uţ bi-

nokulární, vidí i malé předměty, zrakový vizus se od narození zlepšil, dítě má dokonče-

ný vývoj makuly, na konci šestého měsíce by se u dítěte neměl jiţ objevovat strabismus. 

V sedmi měsících se u dítěte upevňuje binokulární vidění, jiţ se neobjevuje strabismus, 

zaostřuje malé předměty a natahuje se po nich, zkoumá vlastní tělo. Osmiměsíční dítě 

sleduje okolí, stále se upevňuje binokulární vidění, zdokonaluje se zrakový vizus.  

V tomto období si rodiče většinou všimnou, ţe něco není v pořádku. Dítě se neotáčí 

za zvuky, nevyhledává je a neobjevuje se úlekové reakce z hlasitých zvuků. Rodiče děti 

oslovují jménem, dítě se na zavolání neotočí. 

Hmatu vyuţívá při uchopování a sbírání předmětů, rozvíjí se jemná motorika a dítě 

rozeznává různé materiály, všechny předměty strká do pusy.  

Osobnostně-sociální vývoj 

Dítě i díky nedostatečným nebo ţádným sluchovým podnětům vyuţívá hodně zrak. 

Navazuje kontakt s druhými pomoc zraku, sleduje okolí. V osmém měsíci se objevuje 

období první separace, kdy je dítě extrémně fixované na matku a její vzdálení pro něj 

znamená strach a úzkost, reaguje brekem. Na známé tváře se směje, rozlišuje cizí lidi. 

Na začátku období se ke všem lidem chová přátelsky a právě ke konci období rozlišuje 

známé tváře od nových. Dítě se rádo chová a mazlí. Dítě je usměvavé, ale pokud dítěti 

někdo něco vezmu, rozčiluje se. Dítě má bohatou mimiku, dělá grimasy.  
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Období od devíti do dvanácti měsíců 
Podle Allena a Marotze (2002) se v období mezi osmým měsícem a jedním rokem 

dítě v rámci vývoje intenzivně připravuje na dvě důleţité události – na chůzi a řeč. 

Dítě se nadále rozvíjí ve všech oblastech a připravuje se k osamostatnění. Tělesná 

hmotnost stoupá a dítě roste i do délky, pomaleji neţ v prvních měsících ţivota. Na 

konci dvanáctého měsíce hmotnost představuje zhruba trojnásobek porodní hmotnosti. 

Začíná se zavírat velká fontanela. Paţe se stávají vyvinutější neţ nohy. Prořezávají se i 

nadále zuby. Chodidla jsou plochá v důsledku nevyvinutí noţní klenby. Na konci koje-

neckého období dítě přijímá tuhou stravu. Doba spánku během dne se zkracuje, u někte-

rých dětí jen na jeden spánek během dne.  

Motorický vývoj 

„Pro tyto děti je typický určitý profil, motorický vývoj bývá zcela v normě, 

k opožďování dochází pouze v oblasti řeči a v sociálním chování.“ (Svoboda, Krejčířo-

vá, Vágnerová, 2001, s. 437) 

V devíti měsících dítě vydrţí v poloze na zádech jen velmi málo času, většinou při 

spánku. Dítě samo sedí, sed je jistý a dokáţe zaměstnat horní končetiny jinak, neţ 

k podpírání se. Dokáţe se posadit několika způsoby, přes šikmý sed, z polohy na 

čtyřech, z polohy na bříšku, ze stoje a na konci období kojence i z polohy ze stoje, coţ 

je nejnáročnější. Lezení je jisté a koordinované, z polohy na čtyřech se dítě staví a opírá 

o předměty (kredence, ohrádka), stojí s nakročenou jednou končetinou. Stoje bez opory 

děti v devíti měsících většinou nezvládají. Při uchopování předmětů se dostává palec do 

opozice, tzv. klešťový úchop.  

V deseti měsících se dítě postaví u nábytku a začíná dělat malé úkroky, musí se ale 

drţet oběma rukama.  

Dítě jedenáct měsíců staré dokáţe při stoji uvolnit jednu ruku k jiné neţ opěrné čin-

nosti. V prostoru stojí, stoj je na široké bázi. Dítě chodí kolem nábytku, na konci jede-

náctého měsíce dítě chodí s drţením jen za jednu ruku. Některé děti chodí samy, ale je 

to nejistá chůze na široké bázi. Dokáţe vylézt na vyvýšenou plochu do 20cm. Drobné 

předměty dokáţe uchopit mezi špičku palce a ukazováčku.  

Ve dvanácti měsících dítě velmi obratně a rychle leze po schodech, leze na nábytek. 

Dítě sedí pevně a jistě a stav se v prostoru. Mezi dvanáctým a patnáctým měsícem ţivo-

ta se objevují první samostatné kroky, krůčky jsou malé a nejisté. Dítě se dokáţe dostat 

do polohy v dřepu s chodidly na zemi.  

Dítě zvládá uchopování a pouštění předmětů, coţ o kolem 10. měsíce velice baví. 

Manipuluje s předměty, dokáţe dát dva předměty do sebe.  

Percepčně-kognitivní vývoj 

Zrakové vnímání se i nadále rozvíjí, zraková ostrost se zlepšuje a uţ se neobjevuje 

strabismus. Dítě uţívá zrak k poznávání prostředí, všímá si vzdálených předmětů a uka-

zuje na ně, natahuje se po hračkách, na které vidí.  

Pro sluchově postiţené dítě je zrak klíčovým smyslem, pomocí něho vnímá okolí. 

Vidí malé předměty, ukazuje na ně a natahuje se po nich. 

V tomto období jiţ dítě dokáţe lokalizovat zvuk, reaguje na jednoduché pokyny a 

řídí se jimi.  

Hmat se neustále zdokonaluje a vyvíjí. I nadále kojenec vše strká do pusy. Sbírá 

předměty, ale nedokáţe se zabývat dvěma předměty současně.  
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Osobnostní-sociální vývoj 

V oblasti sociálních vztahů se dítě odlišuje od dítěte bez sluchové vady. Dítě nedo-

káţe zaregistrovat zvuk, lokalizovat ho a řídit se jednoduchými pokyny. Často trvá ně-

jakou dobu, neţ matka porozumí svému dítěti a naopak. Dítě si všímá mimiky, gest a 

pohyb úst, podle toho se orientuje. Kojenec se bojí cizích lidí, jsou to neznámé tváře a 

nerozumí jim, drţí se neustále u matky. Pokud jsou u dítěte známí lidé, směje se, je ex-

trovertní. Snaţí se opakovat chování druhých.  

1.1.3 Batolecí období (od 1 roku do 3 let) 

„Je obdobím, kdy dochází k výraznému rozvoji mnoha kompetencí i dětské osobnos-

ti. Dítě se stává samostatnějším, aktivním subjektem, vědomým si své vlastní existence a 

svých možností.“ (Vágnerová, 2006, s. 47)  

Tempo růstu se zpomaluje, ale i tak se odehrávají významné vývojové změny. Při 

porovnání ročního a tříletého dítěte je vidět, jak velkým vývojem dítě prošlo. Díky vyš-

šímu stupni motorickému vývoje je dítě schopné se osamostatňovat a prozkoumávat 

okolí. Ke konci tohoto období se stává, ţe jsou děti neposlušné a vzdorovité. V tomto 

období se uvolňuje vazba k pečujícím osobám, zejména k matce, jiţ k ní dítě není tak 

připoutáno.  

„Sluchová vada je příčinou závažnějšího opoždění řečových dovedností, které ovliv-

ňuje i rozvoj v dalších oblastech.“ (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001, s. 437) 

 

Období od dvanácti do dvaceti čtyř měsíců 

„Schopnost vstát a batolit se z místa na místo dovoluje ročním dětem nově poznávat 

okolí.“ (Allen, Marotz, 2002, s. 81)  

V tomto období je dítě optimistické, extrovertní a vše jej zajímá. Roční dítě se rych-

le učí, neustále vykonává nějakou činnost a zastaví se jen na malou chvíli. Rodiče mají 

pocit, ţe dítě má nekonečné mnoţství energie a nikdy se neunaví. Dítě v jednom roce 

má pocit, ţe vše se točí jen kolem něj a vše je tu pro něj.  

Rok staré dítě váţí asi trojnásobek porodní hmotnosti a měří zhruba 85cm. Hlava 

roste pomaleji, hrudník je větší neţ hlava. Tvar těla se postupně mění. 

Motorický vývoj 

Dítě obratně leze, stojí a začíná chodit. Dítě můţe často padat a nedovede dobře ob-

cházet překáţky. Při posazování ze stoje se přidrţuje nábytku. Nechá si dobrovolně vzít 

předmět. Dítě za sebou nebo před sebou tahá předměty, sbírá drobnosti a zahazuje je. Po 

zvládnutí samostatné chůze začíná dítě běhat, nejprve neumí zastavit, tak padá a sedá si 

na zadek. Dvouleté batole se posadí na ţidličku a rádo čmárá, tahy vychází z ramene. Jí 

tuhou stravu, většina dětí uţ není kojena, pomáhá při stolování, drţí lţičku, hrnek. Při 

čtení obrací stránky v knize, ukazuje na předměty a pojmenovává je.  

Důleţitý mezník je ovládání vyměšování, kaţdé dítě je jiné a kaţdé dítě to zvládne 

jindy, na konci období by jej mělo zvládnout kaţdé dítě. 

Percepčně-kognitivní vývoj 

Celé toto období provází velká záliba ve hře na schovávanou, nejprve dítě hledá 

schovaný předmět na stejném místě, poté dokáţe předmět hledat i na jiném místě. Po-

kud dítěti nabídneme hračku a jednu uţ drţí v ruce, přendá si hračku do druhé ruky, aby 

si mohlo nabízenou hračku vzít, kdyţ má dítě v obou rukách předmět a někdo mu na-

bídne další, uvolní si ruku tak, ţe jeden předmět poloţí na zem. Dítě přestává ocucávat 

hračky a ostatní předměty. Dítě chápe funkční vztahy mezi věci a snaţí se to dávat na-

jevo, dává lţičku do misky a dělá, ţe jí, staví panenku na nohy a chce, aby stála. Ukazu-
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je hračky ostatním a chce, aby si je ostatní lidé prohlédli. Vloţí malé předměty do kyb-

líku a pak je zase vysype.  

V tomto období se v důsledku sluchové vady objevuje podnětová deprivace. Řečový 

vývoj, který neprobíhá, má negativní vliv na ostatní sloţky vývoje.  

Nejdéle kolem druhého roku je podle Svobody, Krejčířové a Vágnerové (201) nutné 

zvolit vhodný způsob komunikace s dítětem. Nejpozději do dvou let by měl být stimu-

lován rozvoj takového způsobu komunikace, který nejlépe odpovídá moţnostem daného 

dítěte. 

Osobnostně-sociální vývoj 

Dítě se k lidem chová přátelsky, je málo bojácné. Pokud nastane čas úklidu, dítě 

pomáhá s úklidem hraček. Batole si dokáţe chvíli hrát samo, pokud je v kolektivu více 

dětí, nehraje si s nimi, hra je paralelní. Při hře dítě napodobuje dospělé. Má rádo, kdyţ 

si ho někdo vezme na klín, všímá si ho. Náklonnost umí vyjádřit obejmutím, pusou.  

Dítě se nerozvíjí jen v těchto oblastech, dochází k rozvoji vztahu mezi otcem a dítětem, 

k rozvoji v jednotlivých smyslech. U dětí bez sluchového postiţení se začíná objevovat 

postupné osamostatňování, coţ je u dítěte s handicapem obtíţnější. Dítě se snaţí prosa-

zovat svou nezávislost a objevuje se období vzdoru, kdy chce dítě vše dělat samo a od-

mítá pomoc druhých. Pokud se dítěti něco nedaří, často propadá vzteklosti. 

Ve chvíli, kdy matka zjistí, jakým způsobem s dítětem komunikovat, je pro dítě klí-

čová osoba, protoţe můţe pomoci při interakci s ostatními. 

 

Období dvouletého dítěte 

„Tento rok je pro dítě i pro ty, kdo se o něho starají, velkou zatěžkávací zkouškou. 

Bozčílen rodiče o své ratolesti v té době často hovoří jako o „nezvladatelném“ (nebo 

náročném, zlobivém, nevyzpytatelném či paličatém) dítěti.“ (Allan, Marotz, 2002, s. 89) 

I kdyţ je tento rok těţký, má i pozitivní stránku. Dítě je velice ţivé, veselé, umí vy-

jadřovat city, spontánně se směje, rozvíjí se a kaţdý pokrok je na dítěti vidět. 

Růst a tělesné znaky 

Na konci období má dítě zhruba čtyřnásobek porodní hmotnosti, průměrná výška je 

asi 90cm. Dítě má stále vypoulené, velké břicho, ohnutá záda, protoţe nejsou dostatečně 

vyvinuty břišní svaly. Téměř všechny zuby uţ jsou prořezané, stoličky se prořezávají 

poslední. 

Motorický vývoj 

Při chůzi dítě došlapuje na patu a poté na špičku, vyhýbá se překáţkám, které má 

v cestě. Běh je jistější, málo padá. Kdyţ si hraje, vydrţí sedět na bobku. Do schodů 

chodí bez pomoci, nohy ještě nestřídá. Na krátkou chvíli vydrţí stát na jedné noze, při 

skákání občas padá.  

Během tohoto období se děti odnaučí nosit pleny, dítě samo ukáţe, ţe je připraveno 

odloţit pleny.  

Dítě uţ je tak motoricky vyspělé, ţe udrţí hrnek v jedné ruce a otevře si dveře za 

kliku. Pokud dáme dítěti tuţku, drţí ji v pěsti a čmárá na papír. Samo vyleze na ţidli a 

sedne si. Dvouleté dítě si rádo hraje na písku a s vodou, přelévá a rozlévá vodu. Dokáţe 

na sebe dát čtyři aţ šest kostek. 

Percepčně – kognitivní vývoj 

Koordinaci oka a ruky má dítě dokonalejší, dokáţe sloţit a rozloţit předměty. Dítě 

začíná ve hře vyuţívat fantazii, vyuţívá například ţidle jako koně, kostku jako auto. 

Můţeme si všimnout občasného upřeného zírání, dítě přemýšlí a snaţí se rozluštit ně-

které situace, které upoutaly jeho pozornost. Dítě dokáţe třídit předměty do různých 
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kategorií, například zvířata, jídlo). Pokud má činnost, která ho baví, vydrţí u ní. Dokáţe 

si spojit příčinu a následek, například pokud pustí sklenici na zem, rozbije se. Pamatuje 

si známé tváře, reaguje na ně. Kdyţ dítěti schováme hračku, hledá ji nejprve tam, kde 

byla schovaná naposledy.  

„Pokud je dítě neslyšící, resp. má jen malý zbytek sluchu, je vhodná znaková řeč. 

Takovou řeč ovšem slyšící rodiče neznají, a proto se ji musí nejdříve naučit oni sami. 

Z tohoto hlediska jsou zvýhodněni neslyšící rodiče, pro něž je znaková řeč běžným a 

zafixovaným způsobem dorozumívání.“ (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001, s. 437)  

Je nutné říci, ţe neslyšící děti sluchově postiţených rodičů se vyvíjí lépe, rychleji a 

neobjevují se problémy ve vzájemné komunikaci. Takové děti komunikují s okolím 

prostřednictvím znaků, z čehoţ jasně vyplývá, jak s nimi komunikovat. Pokud má dítě 

moţnost komunikovat s ostatními, nedochází k problémům ve vývoji. 

Osobnostně-sociální vývoj 

U dítěte můţeme pozorovat určitou empatii, utěšuje druhé, hladí a objímá. Pokud je 

dítě v zoufalé situaci, bezmoc, vztek, dochází k agresivitě, která postupem času opadá. 

Spolu s agresivitou jsou spojeny záchvaty vzteku, které dosahují maxima, dítě se mnoh-

dy válí po zemi a kope kolem sebe.  

Dítě je netrpělivé, nedočkavé, je pro něj obtíţné čekat, aţ na něj dojde řada nebo e 

střídat. Pomáhá v kuchyni a s domácími pracemi, vaří a krmí panenky a plyšová zvířát-

ka. Sleduje hru ostatních dětí, ale ještě se do ní nezapojuje. Dokáţe nabídnout hračku 

druhému dítěti, ale stále si uvědomuje, ţe je hračka jeho. Má problémy s rozhodováním, 

protoţe všechno chce a chce to hned.  

1.1.4 Předškolní období (od 3 let do 6, 7 let) 

Počátečním mezníkem je vstup dítěte do mateřské školy jsou, pokud je postiţení 

lehčího charakteru můţe být integrováno do běţné mateřské školy, pokud to není moţ-

né, dochází dítě do mateřské školy pro sluchově postiţené. Konec tohoto období ozna-

čuje vstup dítěte do základní školy, kdy můţe být opět dítě integrováno do běţné školy 

nebo docházet do školy pro sluchově postiţené. Dítě v předškolním věku je hravé a hra 

je dominantní činností. Věkově je předškolní období ohraničeno od tří let do šesti, sed-

mi let, pokud má dítě odklad školní docházky, trvá předškolní období právě do sedmi 

let.  

„Předškolní věk je charakteristický stabilizací vlastní pozice ve světě, diferenciací 

vztahu ke světu. V jeho poznání dítěti pomáhá představivost, je to fáze fantazijního 

zpracování informací, intuitivního uvažování, které ještě není regulováno logikou.“ 

(Vágnerová, 2007, s. 78) 

Dochází k rozvoji motoriky i psychiky. Toto období se také projevuje velkou fanta-

zií, které si u dětí můţeme všimnout ve všech činnostech. Předškolák se snaţí osamo-

statňovat a stát se nezávislým, ještě ale potřebuje mít jistotu, ţe za ním stojí pečující 

osoba, která ho zachrání, pokud to bude potřeba. Podle Svobody, Krejčířové a Vágne-

rové (2001) matky neslyšících, respektive těţce sluchově postiţených dětí se ke svým 

dětem chovají direktivnějším způsobem, více korigují a méně podporují jejich iniciati-

vu.  

Předškolní dítě je impulzivní, stále v pohybu, je zvědavé a často je opoţděný socia-

lizační proces. 
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Tříleté dítě 
V tomto věku by měli mít rodiče zvolený vhodný způsob komunikace. Dochází 

k lepší komunikaci mezi rodiči a dítětem, dítě se stává poslušnější, začíná rozumět po-

ţadavkům. Umí počkat, aby se dočkalo chtěného cíle. Dítě působí rozumně a vyspěle, 

naslouchá pokyny a poţadavky a snaţí se je plnit. Děti jsou ve třech letech velmi zvída-

vé a chtějí vše vědět a znát. V tomto věku vstupují do mateřské školy, kdy se můţou 

objevit adaptační potíţe. 

„Tříleté děti jsou většinou klidnější, uvolněnější a poslušnější. Konflikty s dospělými, 

které u dvouletých dětí pramenily z potřeby získat vlastní nezávislost, jsou v tomto věku 

už méně časté a výrazné.“ (Allen, Marotz, 2002, s. 99) 

Růst a tělesný vývoj  

Tempo růstu se zpomaluje, maří zhruba dvojnásobek porodní délky, v průměru váţí 

15kg. Můţeme si všimnout výrazného růstu dolních končetin, které rostou rychleji neţ 

ruce, dítě ztrácí svou typickou baculatost a působí štíhlejší a vyšší. V důsledku růstu se 

zmenšuje tuková tkáň po celém těle. Chůze je vzpřímenější a břicho není vystouplé, 

zpevňují se břišní svaly. Dítě uţ má všechny zuby.  

Motorický vývoj 

Tříleté dítě do schodů střídá nohy, nepřisouvá jednu nohu k druhé jako dřív. Na 

krátkou chvíli dokáţe stát na jedné noze. Při stolování potřebuje pomoc jen výjimečně. 

Jezdí na tříkolce, kope do míče, skáče na místě, velký míč chytá do nastavených rukou. 

Pokud mu dáme do ruky tuţky, má lepší úchop a lépe s tuţkou zachází, dělá čáry a kru-

hové tahy. Tuţku drţí ve špetkovém úchopu. Díky rozvoji jemné motoriky dokáţe po 

jedné obracet strany v knize. Dokáţe postavit osm a více kostek na sebe. Děti ve třech 

letech mají zálibu ve hře s plastelínou. Samo si zapne knoflík a zip. Někdy se uţ proje-

vuje dominantní ruka. V této době uţ dítě nenosí pleny.  

Percepční a kognitivní vývoj 

Má rádo kníţky, prohlíţí si je a dělá, ţe umí číst a popisuje obrázky. Při hrách napo-

dobuje ţivot dospělých, krmí panenky a dává je spát, jezdí autem. Kresba je nedokona-

lá, snaţí se kreslit kruhy, čtverce a některá písmena. Umí rozlišit geometrické tvary a 

ukázat na ně. Dokáţe rozlišit velké a malé předměty, barvu, pokud je jasně viditelný 

rozdíl. Z barev zná hlavně červenou, ţlutou a modrou. Tříleté dítě chápe některé pojmy 

času a trvání, ale stále zůstává částečné neporozuměn.  

Nejdůleţitějším smyslem se pro dítě se sluchovým postiţením se stává zrak, díky 

němu dokáţe porozumět sociálním situacím a umoţňuje mu komunikaci.   

Vývoj řeči a jazyka 

Oblast komunikace se zcela zásadně liší mezi dítětem bez sluchového postiţení a se 

sluchovým postiţením. Slyšící dítě pouţívá orální formu řeči, která se rozvíjí. 

Dítě se sluchovou vadou má v tomto období jiţ stanovenou komunikační metoda 

„Dorozumívání orální řečí může být vzhledem k závažnosti postižení nevhodné. Po-

kud dítě velmi špatně slyší, může takto získat jen velmi málo srozumitelných informací, a 

proto pro ně nebývá tento způsob ani příliš atraktivní. Za těchto okolností může častěji 

reagovat nepřiměřeně. Opačně platí totéž: jeho verbální projev je pro slyšící těžko de-

šifrovatelný, může se jevit zcela nesmyslný a může být sociálně stigmatizující.“ (Svobo-

da, Krejčířová, Vágnerová, 2001, s. 437) 

Osobnostně – sociální vývoj 

Tříleté dítě je přátelské, milé, často se směje. Občas se zapojí do hry ostatních dětí, 

ale ještě to není tak časté. Pokud se má při hře střídat s ostatními, rozumí tomu, ale ne 

vţdy je ochotné se střídat s ostatními a čekat, aţ na něj přijde řada. Bojí se tmy, někdy 
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má noční můry, věří na strašidla a příšery. Hlídá si své hračky a předměty, někdy hrač-

ky schovává před ostatními, a pokud si nějaké dítě půjčí jeho hračku, tahá mu je z ruky. 

Vydrţí se soustředit aţ deset minut. Chová se empaticky ke slabším nebo menším. 

Mnoho dětí má svůj oblíbený předmět, polštář nebo plyšové zvířátko, bez kterého nejde 

spát a neobejde se bez něj.  

 

Čtyřleté dítě 

Pro takto staré děti je typické, ţe jsou plné ţivota, energické, neustále jsou v pohybu 

a neustále povídají a ani na chvíli se nezastaví. Často se objevuje vzdorování a odporo-

vání rodičům, také se s nimi dohadují, protoţe chtějí dosáhnout větší nezávislosti. Přes-

toţe jsou děti v tomto období ţivé a mnohdy neposlušné, snaţí se i pomáhat druhým, 

vše dělají s nadšením a dokáţou do určité míry plánovat.  

„Děti bývají hlučné, bouřlivě veselé a někdy i útočné a agresivní.“ (Allen, Marotz, 

2002, s. 109) 

Růst a tělesné znaky 

Čtyřleté dítě průměrně váţí 16kg a měří 108cm. Od třetího roku se u dětí většinou 

jiţ neměří obvod hlavy. Zraková ostrost je 20/30. 

Motorický vývoj 

Pokud namalujeme čáru na zem, dokáţe podle ní vzpřímeně jít. Bez problémů skáče 

na jedné noze. Bez obtíţí zvládá jezdit na tříkolce nebo jiném vozítku. Leze všude, kam 

můţe, často leze na ţebříky na prolézačky. Věţ z kostek postaví z většího mnoţství kos-

tek, asi z deseti. Baví ho stále hra s plastelínou, ze které modeluje jídlo nebo jednoduchá 

zvířata. Umí podle předlohy překreslit některá písmena a tvary. Tuţku drţí ve špetko-

vém úchopu. Při kreslení vychází z konkrétních představ, kreslí za účelem, nakreslit 

daný předmět. Umí navlékat korálky a zatloukat kladívkem zatloukací kolíky.  

Percepčně-kognitivní vývoj 

Dokáţe postavit pyramidu ze šesti kostek, skládá předměty od nejmenšího 

k největšímu. Dokáţe rozeznat stejně znějící dvojici slov. Na konci čtvrtého roku někte-

ré děti dokáţou rozeznat aţ dvacet tiskacích písmen a některá umí i napsat. Zvládne se 

tiskacími písmeny podepsat. Čtyřleté dítě umí počítat a některé děti i do více neţ dvace-

ti. Orientuje se v denním reţimu, chápe souvislosti mezi činnostmi. Dokáţe skládat jed-

noduché skládačky, pozná, která část chybí.   

Osobnostně-sociální vývoj 

Čtyřleté dítě je veselé, otevřené, velmi přátelské a je srší nadšením. U dítěte se mo-

hou velice rychle střídat nálady, často propadají záchvatům vzteklosti kvůli maličkos-

tem. Také jsou uráţlivé a často trucují. U čtyřletého dítěte se objevují dětské lţi a vy-

myšlené příběhy, přehání a vytahuje se. V tomto období dítě hodně vyuţívá fantazii, 

vybírá si kamarády a také se posmívá ostatním dětem.  

 

Pětileté dítě 

Na konci pátého roku je dítě připraveno jít do školy, ale některé děti jsou schopné 

nastoupit do školy aţ na konci šestého roku.  

Pětileté dítě se dokáţe více ovládat, uţ není tak zbrklé a emoční. Nastává období re-

lativního klidu, kdy se dítě chová přátelsky, společensky a dokáţe na něho být spoleh-

nutí. 

Velký význam hraje pro pětileté dítě kolektiv, přátelé a rodina. Na rozdíl od mlad-

ších si dokáţe hrát ve skupině a kooperovat ostatními dětmi.  
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V tomto období dochází k dalšímu vývoji a zdokonalování všech dovedností, které 

ho připravují na vstup do školy. Mladší děti jsou zbrklé a zvídavé, i předškolní dítě je 

zvídavé, ale uţ dokáţe předvídat některé situace a důsledky, které z nich vyplývají.  

Růst a tělesné znaky 

Průměrná hmotnost na konci období je asi 19kg a průměrná výška je asi 112cm. Ve-

likost hlavy zhruba odpovídá velikosti hlavy dospělého člověka. V tomto období začí-

nají dětem vypadávat první zuby. Zraková ostrost je jiţ 20/20. Binokulární vidění je na 

dobré úrovni.  

Motorický vývoj 

Dítě chodí vzpřímeně, zvládne chůzi pozpátku, našlapuje na patu a poté na špičku. 

Při chůzi do schodů nepotřebuje pomoct a střídá nohy. Dokáţe skákat na jedné noze, 

udrţí na jedné noze rovnováhu. Dokáţe se dotknout rukama špiček prstů u nohou bez 

pokrčených kolen. Některé děti zvládnou i kotrmelec. Umí skákat přes švihadlo a střída-

jí nohy při přeskakování. Bez problémů chytí hozený míč, pokud byl hozen ze vzdále-

nosti maximálně jednoho metru. Jízda na tříkolce zvládají bez problémů, mnoho dětí se 

jiţ učí jezdit na kole. Podle předlohy staví z kostek stavby a předměty. Rozeznává a 

napíše některá písmena, rozlišuje základní geometrické tvary, zvládne je i nakreslit. 

Mělo by správně drţet tuţku, vybarvuje omalovánky, ne zcela přesně stříhá. Je jiţ vy-

hraněná lateralita. 

Percepčně-kognitivní vývoj 

„Ze dvou vystřižených trojúhelníků sestaví čtverec nebo obdélník. Z malých kostek 

sestaví schody. Chápe pojmy jako stejný tvar, stejná velikost.“ (Allen, Marotz, 2002, 

118) 

Třídění se zdokonaluje, dokáţe třídit předměty podle barev nebo tvaru. Dokáţe vy-

brat z řady předmětu, který je první, druhý a poslední. Napočítá do dvaceti nebo více, 

některé děti počítají aţ do stovky. Rozezná číslovky od jedné do deseti. Některé děti se 

jiţ učí hodiny, zvládají na hodinách rozlišit celé hodiny. Ví, co to je kalendář, zná dny 

v týdnu, roční období. Mnoho dětí se učí zacházet s peněz, rozezná hodnotu některých 

mincí, šetří si v kasičce.  

Osobnostně-sociální vývoj 

Dítě v předškolním věku rádo vyhledává kamarády, kteří jsou pro něj velice důleţití. 

Má rádo kolektiv vrstevníků a umí si s nimi hrát, často v hrách napodobují dospělé, hra-

jí si na mámu a tátu. K menším dětem a k těm, kterým se něco stalo, pociťuje empatii, 

má potřebu je ochraňovat. Plní úkoly, které mu jsou zadávány. Jiţ není tak citově labil-

ní, nepropadá tak často záchvatům vzteku, agresi. Rádo baví ostatní a chlubí se jim. Má 

respekt z dospělých, poslouchá.  
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2 KLASIFIKACE SLUCHOVÝCH VAD 
 

„Sluchové vady lze dělit podle místa postižení, míry poškození sluchu a doby vzniku. 

Je-li postižení sluchu trvalé, nemluvíme o poruše, ale o vadě sluchu.“ (Škodová, Jedlič-

ka, 2003, s. 447) 

2.1 Podle místa vzniku sluchové vady 

Rozlišujeme tyto sluchové vady: 

 periferní sluchová vada 

 centrální sluchové vada  

2.1.1 Periferní sluchová vada 

Mezi periferní sluchové postiţení patří převodní, percepční a smíšené vady sluchu. 

Pokud se jedná o převodní sluchovou vadu, znamená to, ţe sluchové buňky v Cortiho 

orgánu jsou v pořádku, ale je porušeno zevní ucho či střední ucho. Zvuk není přenesen 

aţ do vnitřního ucha. Často se jedná například o zvětšenou nosní mandli. Tyto defekty 

lze poměrně snadno odstranit.  

Percepční vady sluchu jsou závaţnější. Zde je narušené vnitřní ucho, kde jsou slu-

chové buňky, nebo je narušen sluchový nerv. Těchto poruch je více.  

Mezi periferní sluchové vady patří ještě smíšená sluchová vada, která znamená 

kombinaci převodního a percepčního sluchového postiţení. 

2.1.2 Centrální sluchová vada 

Centrální sluchové postiţení znamená, ţe se jedná o defekt v oblasti korového a 

podkorového centra sluchu v mozku.  

2.2 Podle období vzniku sluchové vady 

Sluchová vada můţe být: 

 vrozená 

 získaná 

2.2.1 Vrozená sluchová vada 

Pokud se jedná o vrozenou vadu, můţe být způsobena geneticky, nebo můţe být 

způsobena období prenatálním či perinatálním v důsledku dalších exogenních vlivů. 

Je-li sluchová vada způsobena geneticky, pak je zátěţ v rodině a v důsledku této zá-

těţe je u dítěte diagnostikována vrozená sluchová vada. 

„Existuje přibližně 30 genů, o kterých se předpokládá, že mohou mít vliv na vrozený 

stav sluchu. Typické je, že oba rodiče, kteří jsou nositelé jednoho zdravého a druhého 

poškozeného znaku, slyší.“ (Horáková in Popelová, 2006, s. 132) 

2.2.2 Získaná sluchová vada 

Získané, postnatální, sluchové postiţení se rozlišuje podle toho, kdy k němu došlo. 

Dělí se na prelingvální postiţení, došlo k němu tedy před ukončením fixace řeči, a post-

lingvální, kdy došlo ke sluchovému postiţení po ukončení fixace řeči. Věková hranice 

pro ukončení fixace řeči je sedmý rok ţivota.  
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Pokud se jedná o sluchové postiţení, ke kterému došlo prelingválně, dochází jen pu-

dovému hlasovému projevu a řeč se nevyvíjí a pokud není dítě svěřeno do odborné lo-

gopedické péče, dochází ke ztrátě jiţ osvojené řeči.  

Jestliţe vzniklo sluchové postiţení postlingválně, řeč je zachována, ale i tak je nutná 

odborná logopedická péče. 

2.3 Stupeň sluchového postiţení 

„Z hlediska kvantity (měřené v dB) se můžeme setkávat s různými hodnotami, které 

vymezují jednotlivé stupně sluchových poruch. Světová zdravotnická organizace (WHO) 

stanovila v roce 1980 mezinárodní škálu stupňů sluchových poruch.“ (Horáková in Pi-

peková, 2006, s. 133) 

 

Velikost ztráty sluchu 

podle WHO 

Název kategorie 

ztráty sluchu 

Název kategorie podle Vyhl. 

MPSV č. 284/1995 Sb. 

0 – 25 dB normální sluch  

26 – 40 dB lehká nedoslýchavost lehká nedoslýchavost (jiţ od 20 

dB) 

41 – 55 dB střední nedoslýcha-

vost 

středně těţká nedoslýchavost 

56 – 70 dB středně těţké poško-

zení sluchu 

těţká nedoslýchavost 

71 – 90dB těţké poškození slu-

chu 

praktická hluchota 

více neţ 90 dB, ale body 

v audiogramu i nad 1 kHz 

velmi závaţné poško-

zení sluchu 

úplná hluchota 

v audiogramu nejsou ţádné 

body nad 1 kHz 

neslyšící úplná hluchota 

(Hrubý in Pipeková, 1996, s. 133) 
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3 KOMUNIKACE  
 

Dítě bez sluchového postiţení pouţívá ke komunikaci orální formu řeči. Dítě se slu-

chovým postiţením má omezené moţnosti komunikovat stejným způsobem. Je moţné, 

aby komunikovala pomocí mluvené řeči, ale často ke komunikaci vyuţívá jiné komuni-

kační systémy.  

Komunikaci můţeme definovat jako proces sdělování informací a dorozumívání. 

„Předpokladem i důsledkem mezilidských vztahů je vzájemné dorozumívání, sdělo-

vání informací, komunikace.  

Komunikace, její způsoby, komunikační prostředky a cesty jsou základem pro vytvo-

ření efektivního lidského společenství.“ (Krahulcová, 2002, s. 11)  

3.1 Komunikace dítěte se sluchovým postiţením  

„V pedagogice a rehabilitaci sluchově postižených existuje jak horizontálně několik 

proudů nebo škol či odlišných názorových trendů, tak i vertikálně více systémů přenosu 

informací sloužících k překonávání smyslové bariéry při edukaci, rehabilitaci a doro-

zumívání obecně. Sjednocujícím faktorem všech názorů na optimální komunikaci slu-

chově postižených je potřeba obousměrně přijatelného kódu informace. Tato potřeba je 

žádoucí, až nevyhnutelná mezi matkou a dítětem, učitelem a žákem nebo profesionálem 

a jeho sluchově postiženým klientem. Limitujícím faktorem je absence nebo významná 

deformace zpětné sluchově-kognitivní vazby těžce sluchově postižených, a tím vyvolaná 

zcela přirozená preference vizuálně-motorických kódů komunikace. Stěžejním problé-

mem je ale mimořádně vysoká individuální odlišnost jedinců se sluchovými vadami.“ 

(Krahulcová, 2002, s. 15) 

V minulosti se objevilo mnoho systémů, které mohou sluchově postiţené osoby vy-

uţívat ke komunikaci. Je důleţité zvolit vhodný systém, který umoţní kvalitní odeslání i 

přijmutí informace. 

 

Během vývoje péče o osoby se sluchovým postiţením se profilovaly hlavně tyto 

komunikační systémy: 

 systém orální komunikace 

 systém simultánní komunikace 

 systém totální komunikace  

 systém bilingvální komunikace  

3.1.1 Systém orální komunikace  

 „Orální metoda považuje za vůbec nejdůležitější charakteristiku člověka jeho 

schopnost ovládnutí mluvené řeči. Všechno musí být obětováno jednomu jedinému cíli – 

naučit neslyšící dítě mluvit.“ (Hrubý, 1997, s. 199) 

Naučit se mluvit je pro neslyšící dítě velice obtíţné. Historie vzdělávání orální me-

todou ukazuje mnoho způsobů, kterými se oralisté snaţili sluchově postiţené naučit 

mluvit.  

Orální komunikace má výhody i nevýhody, výhodou je, ţe mají dlouhou historii a 

tudíţ propracovanou metodikou, nevýhodou je vyuţití, které je celoplošné a univerzální. 

Podle Krahulcové (2002) se dnes se setkáváme s několika orálními komunikačními 

systémy. Setkáváme se s čistým orálním monolingválním systémem, s orálními systé-

my, které jsou doplněné o vizuálně-motorické markery slovní podstaty a také s orálními 
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systémy pernamentně doprovázené vizuálně-motorickými znaky neslovního typu (bi-

modální). Čistý orální monolingvální systém je doplňován prstovými abecedami, které 

mohou být jednoruční, obouruční nebo smíšené, dále je doplňován psanou formou jazy-

ka, doplňovanou řečí nebo pomocnými artikulačními znaky. Od tohoto systému se po-

stupně ustupuje, je zdlouhavý a netoleruje fyziologické potřeby z hlediska rozvoje jazy-

ka. 

Doplňovaná řeč, neboli Cued speech vyuţívá tvaru prstů a polohy ruky, slouţí 

k vyjádření určité skupiny samohlásek nebo souhlásek. Jedná se o komunikační systém, 

který doplňuje odezírání nebo mluvenou řeč. 

Bimodální systémy jsou systémy, které podporují mluvenou řeč. Stejně jako všech-

ny systémy má své klady jako je podpora verbálního rozvoje, vnímání mluveného jazy-

ka a komunikace. Nevýhodou je nepřesnost některých pojmů, chybění morfologických 

znaků a lehké zapamatování znaků dříve neţ slov.  

3.1.2 Systém simultánní komunikace 

„Simultánní didaktická komunikace (bimodální model vzdělávání) je systém, kdy se 

používá většinového jazyka (mluveného národního jazyka) dané oblasti, státu, ovšem 

paralelně s ním i nejrůznější další doplňující komunikační formy.“ (Krahulcová, 2002, 

s. 31) 

Snahou tohoto komunikačního systému je vyrovnání orální a vizuálně-motorické 

sloţky jazyka.  

Mezi simultánní komunikační prostředky řadíme znakový český jazyk (znakové ná-

rodní jazyky), prstové abecedy (daktylní řeč, daktylografie), pomocné artikulační znaky, 

psanou podobu jazyk, gesta, mimiku a pantomimu. Základní poţadavkem je vizualizace 

většinového jazyka.  

Z didaktického hlediska je simultánní komunikace předávání informací dominant-

ním způsobem komunikace, coţ je mluvený jazyk, a doplněný o pomocné komunikační 

prostředky, které vizuálně a gramaticky zpřesňují komuniké. 

Systém simultánní komunikace je přínosem v určité skupině dětí, kde se v rodinách 

neuţívá hlavně jazyk daného státu, u dětí s dalším postiţením, u dětí, jejichţ rodiče se 

chtějí, naučí znakový jazyk.  

Trvalé simultánní komunikace, coţ znamená uţívání dvou různých komunikačních 

kódů, způsobuje kognitivní přetíţení.  

3.1.3 Systém totální komunikace 

„Metoda totální komunikace užívá všech dostupných prostředků, aby bylo dosaženo 

cíle – naučit dítě komunikovat.“ (Holmannová in Škodová, Jedlička, 2003, s. 490) 

Podle Krahulcové (2002) není termín totální komunikace zcela přesný, v češtině by 

se měl uţívat spíše termín globální komunikace. 

Tento komunikační systém má své rysy, mezi ně patří respektování práv neslyšícího 

dítěte na svůj rozvoj, nenutit dítě překonávat bariéry pro komunikaci se slyšícími, vyu-

ţití všech moţných metod a postupů, vyuţití všech komunikačních prostředků v okolí 

dítěte, uskutečnění komunikace od nejútlejšího věku, vyuţití všech komunikačních me-

tod k dosaţení plné integrace a inkluze jedince, snaha o rehabilitaci a integraci, moţnost 

volby komunikační metody. 

Podle Holmannové (2003) někteří rodiče pouţívají znakový jazyk pouze jako po-

mocnou metodu a v době, kdy řečové schopnosti dítěte ještě jsou ne velmi nízké úrovni 

– pomáhají mu tak při porozumění v nejrůznějších situacích. 
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3.1.4 Systém bilingvální komunikace 

„Pokud mluvíme o bilingvismu neslyšících, máme na mysli znalost a používání zna-

kového jazyka a mluveného jazyka majoritní země, ve které žijí.“ (Jabůrek, 1998,     s. 9)  

Aby bylo moţné vést dítě k bilingvismu, je nutné uznat rovnocennost mezi znako-

vým jazykem a mluvenou řečí. 

U sluchově postiţeného dítěte je obtíţné osvojit si mluvený jazyk, musí se jej učit, 

coţ je těţké, proto je nutné, aby dítě komunikovalo také znakovým jazykem. Znakový 

jazyk je přirozený komunikační prostředek sluchově postiţených a mluvená řeč je vět-

šinový jazyk, coţ jedinci pomůţe lépe se socializovat.  

Bilingvální komunikace tedy probíhá ve znakovém jazyce a v mluveném jazyce, 

mezi neslyšícími osobami nebo i mezi neslyšícími a slyšícími osobami. Zásadně se do-

drţuje mateřského jazykového kódu, to znamená, ţe neslyšící osoba vyuţívá znakového 

jazyka a slyšící osoba orální formy jazyka.  

První zmínky o vzdělávání sluchově postiţených prostřednictvím této metody, se 

objevilo ve státech Skandinávského poloostrova v 80. letech. V České republice se tento 

komunikační systém zakořenil v roce 1995. Se systémem bilingvální komunikace ve 

svém vzdělávání nejprve pracovala mateřská škola Pipan a poté mateřská škola 

v Holečkově ulici v Praze. 

3.1.5 Orální řeč sluchově postiţených  

3.1.5.1 Řeč 

„Řeč lze definovat jako biologickou vlastnost člověka, systém, kterým lze přenášet 

informace pomocí jazyka.“ 

„Nezbytné podmínky k správnému vývoji řeči jsou 

 správná funkce centrální nervové soustavy 

 inteligence v pásmu normy 

 sluch v pásmu normy 

 určité vrozené nadání pro jazyk 

 přiměřené sociální prostředí, které bude stimulovat k mluvené řeči“ (Jedlič-

ka in Škodová, Jedlička, 2003, s. 89) 

Orální řeč byla vţdy velké téma sporů. Mnoho odborníků, v minulosti i dnes, prosa-

zovalo a prosazuje za nutné, aby osoby se sluchovým postiţením ovládali mluvenou 

formu jazyka. Mnoho lidí sluchově postiţených to odmítá, protoţe je to pro ně nepřiro-

zená forma jazyka, příliš těţká a mezi sluchově postiţenou populací téměř nevyuţitelná.  

„Znalost mluvené (zvukové) řeči má význam nejen pro kontakt sluchově postižených 

s populací slyšících, ale je důležitým předpokladem pro schopnosti číst, pro výchovu ke 

čtenářství a tím pro možnost dalšího vzdělávání.“ (Janotová, Řeháková, 1990, s. 10) 

3.1.5.2 Ontogeneze mluvené řeči u osob bez sluchového postiţení 

Od narození do jednoho roku  

Toto období je označováno jako období uţívání hlasu a první tvoření hlásek 

„V několika reflexech novorozence lze rozpoznat počátky vývoje řeči a jazyka. Jedná 

se o uvolnění skousnutí, když třeme dítěti dásně, o hledací reflex a sací reflex.“ (Allen, 

Marotz, 2002, s. 51) 

Přesto dítě během prvního měsíce komunikuje pláčem a křikem, na hluk reaguje 

mrkáním, ustrnutím, těkavým pohledem nebo úlekovým reflexem. Od narození dítě 
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dává přednost lidskému hlasu, který jej dokáţe zklidnit a utišit, otáčí hlavu směrem, 

kterým lidský hlas přichází a čas od času můţe tvořit i jiné zvuky neţ pláč.  

Dochází k reflexní tvorbě zvuku, dítě produkuje souhlásky k, l. g, h a některé sa-

mohlásky. Objevuje se ţvatlání, smích a broukání. Tvorba zvuku se objevuje v případě 

dobré nálady dítěte nebo naopak rozladění dítěte. Pokud do zorného pole dítěte vstoupí 

dospělá osoba, dítě přestává vokalizovat. Pokud je dítě vedeno k zvukovému projevu, 

brouká. Při ţvatlání pouţívá hlásky m, n, t, b, p, z v slabikách. Dítě si hraje s hlasem, 

brouká melodicky. Při hrách a dívání do zrcadla vokalizuje, pouţívá samohlásky i sou-

hlásky. Kolem desátého aţ osmnáctého měsíce se objevují první slova. Vyhledává zdroj 

zvuku, reaguje na řeč úsměvem, reaguje i na vlastní jméno. Poznává známé osoby, ro-

zumí slovu ne, často pláče při odchodu rodičů. Uvědomuje si, ţe křikem můţe upoutat 

pozornost, křičí – poslouchá – znovu křičí. Gesta převaţují nad zvukovými projevy. 

Gestikuluje nebo vokalizuje za účelem vyjádření potřeby. Mění své chování podle 

emočního projevu druhých. Opakuje tu činnost, která vzbudila smích. 

Vývoj řeči z hlediska vývoje jedince začíná obdobím křiku, v období novorozenec-

kém, zahrnuje řečový projev po narození do doby, kdy řečový projev začíná být melo-

dičtější. Dětský křik se velice rychle formuje a velmi brzy se dá podle křiku rozeznat, co 

dítěti chybí. 

Podle Jedličky (2003) období kolem 8. – 10. týdne označujeme jako období brouká-

ní, které přechází do období ţvatlání. Zvuky, které dítě produkuje, vznikají v důsledku 

her s mluvidly, nejprve se objevují zvuky, které vznikají na rtech a mezi kořenem jazy-

ka a patrem. Zvukový projev dítěte začíná být poměrně melodický. 

Mezi 8. a 9. měsíce se objevuje období rozumění. Dítě z melodie, přízvuku a zabar-

vení hlasu mluvící osoby poznává obsah mluveného slova. Později se tyto prvky začína-

jí objevovat i v projevu dítěte. Podle Jedličky (2003) je toto období závislé na mluvené 

řeči. V češtině se jedná o začátek prvního roku ţivota. 

Kolem 12. měsíce se začíná objevovat období napodobování. Dítě napodobuje zvu-

ky a spojuje je s obsahovým významem slova. Kolem druhého roku dítě spojuje slova 

v krátké věty. 

 

Období od jednoho do dvou let 

„Řečový projev je málo srozumitelný s výjimkou několika slov.“ (Holmanová in 

Škodová, Jedlička, 2003, s. 600) 

Dítě se v tomto období snaţí napodobit intonaci slyšených vět, objevuje se hra se 

slovy, opakování oblíbených slov. Při ţvatlání a breptání pouţívá mnoho souhlásek i 

samohlásek. Dítě rozumí a vykoná jednoduché pokyny. Prstem ukazuje na předměty, 

které zná a snaţí se je pojmenovat. Na předměty, které by si dítě přálo, ukazuje. Na po-

kyn ukáţe některé části těla. Pouţívá zhruba 3 – 20 slov. Gesta provází vokalizací. 

Opakuje slova, jednoslovně odpovídá na jednoduché otázky. 

 

Období kolem druhého roku dítěte 

Dítě v tomto období rozumí zhruba 300 slovům. Pouţívá asi 50 srozumitelných slov. 

Dokáţe pojmenovat předměty, zvířata a napodobí jejich zvuky. V řečovém projevu se 

objevuje slovo ne, kombinuje dvě slova do jednoduchých vět, začíná pouţívat přídavná 

jména a slovesa, říká vlastní jméno. Dítě se začíná orientovat v prostoru, rozumí 

pojmům nahoře, dole, vpředu a vzadu. Jedna třetina slov jsou slovesa. 

„Rádo si nechává číst, když se může všelijak zapojovat – ukazovat na obrázky, před-

vádět příslušné zvuky, obracet stránky. Uvědomuje si, že jazyk je účinný nástroj, jak 
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vyjádřit své potřeby a přání tak, aby na ně ostatní mohly reagovat.“ (Allen, Marotz, 

2002, s. 91) 

 

Období od dvou let do tří let 

„Řeč je ze 70% srozumitelná.“ (Holmanová in Škodová, Jedlička, 2003, s. 601) 

Řečovému projevu takto starého dítěte, rozumíme témě všechna slova, jen asi jedna 

čtvrtina slov je nesrozumitelná. Pasivní slovní zásoba čítá asi 500 slov, aktivní slovní 

zásoba asi 200 srozumitelných slov. Odpovídá na otázky, provádí příkazy, rozvíjí 

pojmy. 

Podle Allen a Marotze (2002) klade dítě stále více otázek. Zvláště se ptá na místní 

určení a totoţnost lidí a objektů.  

 

Období kolem třetího roku dítěte 

Pasivní slovní zásoba čítá asi 900 slov, aktivní slovní zásoba čítá asi 500 srozumi-

telných slov. Dítě odpovídá na jednodušší otázky, zná protiklady některých slov, klade 

otázky, uţívá slovesa v přítomném čase, začíná pouţívat i minulý čas. Dítě ve svém 

řečovém projevu uţívá slovesa já, můj, ty, on, ona, ono, objevují se příslovce. Dítě tvoří 

rozkazovací věty. 

„Naslouchá příběhům asi 15 minut. Zná velký a malý, několik málo dalších proti-

kladů.“ (Holmannová in Škodová, Jedlička, 2003, s. 601) 

 

Období od třetího roku do čtvrtého roku 

Dítě zvládá souhlásky b, p, m, v, h, správně a často pouţívá l, š, j. Dítě se snaţí pou-

ţívat i další hlásky, ale někdy je ještě nezvládne, například k, g, t, d, n, s, r. Řeč takto 

starého dítěte je srozumitelná, pasivní slovní zásoba čítá 1200slov a aktivní slovní záso-

ba čítá 800 slov.  

 

Konec čtvrtého roku dítěte 

Pasivní slovní zásoba čítá asi 1500 aţ 2000 slov, aktivní slovní zásoba čítá 800 – 

1500 slov. Dítě zná velké mnoţství barev. Odpovídá na otázky, nepřesně vypráví pří-

běhy, vede dlouhé konverzace, tvoří otázky. Pouţívá zájmena já, on, ona, ono. Ve svém 

řečovém projevu má mnoho zkomolenin. Pouţívá přítomný část, objevuje se i minulý 

čas.  

„Dokáže říct, jak se jmenuje křestním jménem i příjmením, jestli je chlapec nebo 

děvče, jak se jmenují jeho sourozenci a někdy také telefonní číslo domů.“ (Allen, Maro-

tz, 2002, s. 112) 

Dítě mluví téměř srozumitelné. Zpívá písničky a říká říkanky. 

„Otázka ukončení vývoje řeči je stále diskutována, pokud přihlédneme i k formální 

stránce (správná výslovnost), musíme tuto hranici posunout až k 5. – 6. roku věku dítě-

te.“ (Jedlička in Škodová, Jedlička, 2003, s. 90) 

3.1.5.3 Ontogeneze mluvené řeči u osob se sluchovým postiţením 

U dětí s těţkým sluchovým postiţením se většinou jedná o omezený, opoţděný nebo 

přerušený vývoj řeči. Záleţí na stupni sluchového postiţení, na dalším postiţení, kdy 

došlo ke sluchovému postiţení (z hlediska vývoje řeči), na vnějších faktorech (sociální 

prostředí, podnětnost prostředí) a řečový vývoj závisí na tom, kdy byla sluchová vada 

diagnostikována, čím dříve, tím lépe. 
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Sluchové vady jsou rozlišeny z hlediska doby vzniku na vady, které jsou dědičné či 

vrozené, na vady vzniklé v období prelingválním a na vady vzniklé v období postlin-

gválním.  

U dítěte s těţkým sluchovým postiţením se objevuje reflexní křik, emocionální křik, 

broukání a z části také ţvatlání. Podle Holmannové (2003) si téměř kaţdé sluchově po-

stiţené dítě ţvatlá do období mezi 17. aţ 26. týdnem, kdy se ţvatlání omezí nebo aţ 

úplně zastaví. Slyšící děti si ţvatlají v důsledku nápodoby řeči dospělého. I dítě 

s těţkým sluchovým postiţením z části napodobuje, ale nedochází k tomu v důsledku 

sluchových vjemů, ale v důsledku vizuálního vjemu, kterým je pohyb úst mluvící oso-

by. Vizuální nápodoba je vrchol přirozeného vývoje řeči u dětí s těţkým sluchovým 

postiţením. Hlas u těchto dětí bývá nevýrazný, křik se postupně nemoduluje a dítě se 

vokálně projevuje jen málo.  

U dětí s prelingvální sluchovou vadou nedochází k přirozenému vývoji řeči vůbec. 

Pudový křik, emocionálně zabarvený křik, broukání i ţvatlání jsou deformované. Bě-

hem prvního roku ţivota nemusí být veliký rozdíl mezi slyšícím a těţce sluchově posti-

ţeným dítětem.  

Pokud došlo u osob k postlingválnímu sluchovému postiţení, záleţí nejvíce na věku, 

kdy přesně k postiţení došlo. Hranice je okolo sedmého roku, pokud ke ztrátě došlo 

později, řeč je zafixovaná a nedochází k její ztrátě. Přesto dochází k určité deformaci 

řeči, v důsledku ztráty sluchové kontroly řeči. Jestliţe došlo k těţkému sluchovému po-

stiţení, ztrátě sluchu, před sedmým rokem ţivota, řeč není zafixovaná a je nutná odbor-

ná logopedická péče, aby nedošlo k úplné ztrátě řeči.  

Řeč těţce sluchově postiţených osoby, pokud je zachována, je změněna mluvní 

technika, dýchání fonace, artikulace. Mluvní technika je změněna právě v důsledku od-

lišného dýchání při řečovém projevu, v důsledku odlišné fonace a artikulace. Dýchání 

není plynulé, není pravidelnost mezi nádechem a výdechem. Fonace je také změněna, 

hlas se tvoří patologicky, objevuje se kolísání výšky a síly hlasu, změna barvy hlasu, 

objevují se hlasové vady a hlas je monotónní. Artikulace je narušena, je nepřirozená a 

nápadná. Dochází k nevyrovnané artikulaci a napětí. Od narození slyšící dítě svůj hla-

sový a řečový projev upravuje, moduluje, je to přirozené, u osob s těţkým sluchovým 

postiţením je nutné modulaci řeči nacvičovat pomocí všech dostupných pomůcek. Pak 

je řeč plynulá a srozumitelná.  

3.1.6 Odezírání  

„Odezíráním nazýváme dovednost jedince vnímat mluvenou řeč zrakem a pochopit 

obsah sdělení nejen podle pohybů úst, ale i podle mimiky obličeje, výrazů očí a gestiku-

lace.“ (Janotová, 1999, s. 5) 

Aby bylo moţné správné odezírání, je důleţité, aby byly splněny některé podmínky. 

Mezi tyto podmínky patří stav zraku, který by měl být v pořádku, popřípadě by měla 

být, zraková vada správně korigována. Další podmínkou je osvětlení, ideální je centrální 

osvětlení, denní světlo. Mezi další podmínky patří vzdálenost při odezírání, která by 

měla být 0,5 aţ 3 – 4 metry (zde hrají roli další faktory – prostředí, světlo, mluvčí), po-

kud je vzdálenost menší, není moţné, aby odezírající osoba mohla globálně sledovat 

obličej mluvícího. Důleţitou roli hraje také řeč mluvící osoby, řeč by neměla být rychlá 

ani pomalá, artikulace by měla správná, pečlivá a viditelná, mluvící osoba by měla začít 

mluvit pomaleji a postupně zrychlovat tempo řeči aţ k normálu. Mluvící osoba by ne-

měla mluvit s cigaretou v ústech, neměla by mít knírek, ruku před ústy, sluneční brýle či 

ţvýkačku. Výška mluvícího a odezírajícího by měla být přibliţně stejná. Mluvená řeč 
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by měla být doprovázena vhodnou a jasnou mimikou a gesty. Záleţí i na aktuálním psy-

chickém a fyzickém stavu, na dosaţené řečové úrovni, slovní zásobě, přesnosti pojmo-

vého myšlení a sociální zkušenosti a vztazích. 

Podle Krahulcové (2002) můţeme o odezírání říct, ţe se nedokonale zastupuje 

sluch. Přesto odezírání velmi napomáhá v komunikaci sluchově postiţených. Zrakem 

sluchově postiţená osoba vnímá pohyby mluvidel, které nazýváme kinémy. Jeden ki-

ném označuje několik fonémů, hlásky lze tedy odezírat lépe neţ souhlásky, těch lze 

zrakem vyčíst asi jednu třetinu. Kinémy se během mluveného projevu mění, nejsou sta-

bilní. Některé hlásky nejsou na pohybech mluvidel rozeznat, jedná se o hlásky „h“, „ch“ 

a „n“, ty nemají kiném.  

Odezírání poskytuje sdělení s nedostatky. Ústní obraz je nedokonalý a nedostatečný, 

proto si sluchově postiţená osoba musí často slova, věty domýšlet. Při tom si lze pomá-

hat sledováním tempa řeči, které je viditelné zrakem. Zrakem lze rozlišit krátké a dlouhé 

slabiky. Rychlé tempo řeči přináší také zkreslení informací.  

Odezírání je pro sluchově postiţenou osobu velmi náročné, proto by se měla mluvící 

osoba snaţit, co nejvíce odezírání zjednodušit a napomoci mu.  

3.1.7 Vizuálně motorické komunikační prostředky 

Mezi tyto komunikační prostředky řadíme veškeré typy znakového jazyka a daktylní 

abecedy.  

Přestoţe tyto komunikační prostředky byly zmíněny v jednotlivých komunikačních 

systémech, je nutné se jim věnovat kaţdému zvlášť, protoţe mají svá důleţitá specifika. 

„Vizuálně pohybové znaky jsou nejstarším komunikačním prostředkem neslyšících. 

Znaková zásoba se v historickém vývoji rozšiřovala a obměňovala v závislosti na rozvo-

ji komunikačních potřeb.“ (Janotová, Řeháková, 1990, s. 83)  

Vizuálně motorické komunikační prostředky jsou také součástí komunikace slyší-

cích. 

3.1.7.1 Znakové jazyky sluchově postiţených osob 

Mezi znakové jazyky řadíme Český znakový jazyk, Znakovaný český jazyk a Zna-

kovou řeč neslyšících. 

Národním znakovým jazykem je český znakový jazyk, vlastní znakový jazyk nebo 

také ryzí znakový jazyk. Skládá se ze znaků, které se řídí určitými pravidly a tyto znaky 

vyjadřují reálné nebo abstraktní symboly. Symboly osoba mluvící znakovým jazykem 

vyjadřuje a také v nich uvaţuje. Znakový jazyk se liší od většinového mluveného jazy-

ka, má rozdílnou skladbu a strukturu. 

Manuálně kódovaný mluvený jazyk je termín, který se pouţívá pro přenesení z vi-

zuálně-akustické roviny do vizuálně-motorické roviny. Pro převedení z jedné do druhé 

roviny se vyuţívá slovní nebo neslovní komunikační prostředky.  

Znakovaný český jazyk můţeme označit jako manuálně kódovaný mluvený jazyk, 

kdy je komuniké vyjádřeno znaky, symboly a mluvenou řečí. Znaky ve znakovaném 

českém jazyku jsou v souladu s mluveným slovem.  

Pro tlumočení odborných a oficiálních textů slouţí gestuno, který je nadnárodní ko-

munikační prostředek. 

Svá specifika má také dětský znakový jazyk, protoţe podoba znakového jazyka je u 

sluchově postiţených dětí jiný neţ u sluchově postiţených dospělých. Má menší znako-

vou zásobu, je tedy jednodušší, znaky jsou velmi obecné a široké a také obsahuje 
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zdrobněliny. Podle Řehákové (1990) vývoj dětského znakového jazyka u sluchově po-

stiţených dětí nekoresponduje s vývojem řeči u slyšících dětí. 

Český znakový jazyk 

„Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený spe-

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

mimikou, pozicemi hlavy horní časti trupu.“ (Krahulcová, 2002, s. 59) 

Podlé Zákona o znakové řeči z roku 1998 musí splňovat určité náleţitosti, mezi kte-

ré řadíme znakovost, systémovost, produktivnost, svébytnost, dvojí členění, historický 

rozměr a musí být daná pravidla po stránce gramatické a lexikální. 

Je to přirozený jazyk a má nezávislou gramatiku na mluveném jazyku. Lze ho po-

psat jako vizuálně-motorickou komunikaci, při které se pouţívají symboly. 

Stejně jako v mluveném jazyce, tak i ve znakovém jazyce rozlišujeme různé dialek-

ty, projev kaţdého jedince se mírně liší.  

Znakovaný český jazyk 

„Znakovaný český jazyk je umělý jazykový systém, který usnadňuje dorozumívání 

mezi slyšícími a neslyšícími.“ (Krahulcová, 2002. s. 60) 

Jedná se o kombinaci hlasitě nebo bezhlasné artikulace slov, které vychází z české 

gramatiky, a pohybů rukou, které korespondují se znaky českého znakového jazyka. Pro 

upřesnění je moţné vyuţít prstovou abecedu nebo jiné znaky.  

Znaková řeč neslyšících 

„Je to souhrn pohybových a mimických, přirozených i konvenčně dohodnutých výra-

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

mimice obličeje a dalších nonverbálních doplňujících komunikačních formách.“ (Kra-

hulcová, 2002, s. 60) 

Znaková řeč neslyšících zahrnuje především český znakový jazyk a znakovaný čes-

ký jazyk. Znaková řeč je často doplňována prstovou abecedou, psanou podobnou jazyka 

nebo mluvenou řečí.  

Od školního roku 1985/1986 začali pedagogické fakulty vyučovat znakový jazyk 

studenty, kteří se specializují na surdopedii, od roku 1997 je státní závěrečná zkouška ze 

znakového jazyka nedílnou součásti přípravy učitelů sluchově postiţených. Kvalifikovat 

se v tomto oboru mohou i osobu se sluchovým postiţením a je jim poskytnuta tlumoč-

nická podpora.  

„17. 6. 1988 schválil Evropský parlament „Usnesení o znakových jazycích pro 

neslyšící“, aby pomohl prosadit právo neslyšících používat znakový jazyk jako jejich 

zvolený jazyk.“ (Krahulcová, 2002, s. 61) 

Evropský parlament se snaţil o to, aby byl znakový jazyk uznán jako oficiální či 

menšinový jazyk neslyšících.  

„Zákon o znakové řeči č. 155/1998 Sb. byl schválen Poslaneckou sněmovnou Par-

lamentu ČR 21. 5. 1998.“ (Krahulcová, 2002, s. 61) 

Díky tomuto zákonu mají neslyšící právo pouţívat znakového jazyka, vyuţívat zna-

kový jazyk ve vzdělávacím procesu a učit se znakovou řeč. Sluchově postiţení, kteří 

mají průkaz ZTP nebo ZTP/P, pobírají tedy výhody I. či II. stupně, mají nárok na tlu-

močnické sluţby zdarma u lékaře, na úřadech nebo při zajišťování jiných potřeb, nejví-

ce však na dobu jednoho dne v kalendářním roce. Rodiče, jejichţ dítě je prakticky či 

úplně hluché, mají nárok na bezplatné kurzy výuky znakového jazyka.  

„Znakový jazyk je vytvořen systémem dohodnutých znaků. Je to jazyk dialogický, jež 

nemá svou psanou podobu. V procesu výměny informací lze mluvit o znakové zásobě a 

znakování tak jako o slovní zásobě a mluvení.“ (Krahulcová, 2002, s. 62) 
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Znakový jazyk je velice obtíţné nějakým způsobem zaznamenat, dokumentace pro-

bíhá fotografiemy a jejich popisem, videozáznamy či přesným popisem znaku.  

3.1.7.2 Prstová abeceda 

„Při komunikaci s podporou manuálních znaků se také často využívá prstová abec-

da: znázorňuje jednotlivá písmena abecedy pomocí různých poloh prstů jedné nebo 

obou rukou.“ (Laudová in Škodová, Jedlička, 2003, s. 565) 

Jednotlivé hlásky jsou vyjádřeny určitou polohou a postavením prstů a z těchto hlá-

sek jsou tvořena slova. Při komunikaci se vyjadřuje doslovné tlumočení. Tvoří základ 

pro prstovou řeč. 

Přednosti prstové abecedy 

„Je to vizuálně-motorická slovní komunikační forma. Jako taková umožňuje ve vizu-

ální rovině analýzu a syntézu slova na prvky, ze kterých je složena.“ (Krahulcová-

Ţatcová, 1996, s. 183) 

Prstovou abecedu si lze snadno zapamatovat, v naší prstové abecedě mám 27 znaků 

pro hlásky a další znaky doplňují háčky a čárky. Pro vyjádření délky samohlásky není 

nutné pouţívat doplňující znak pro čárky, ale stačí to naznačit svislým pohybem ruky, 

která danou hlásku ukazuje. Díky moţnosti vizuální analýzy a syntézy je sluchově po-

stiţené dítě schopno lépe si zapamatovat strukturu slova. 

Je velice rychlá a jednoduchá, není potřeba papíru a tuţky, aby si člověk zazname-

nával písmena. Pedagogovi nenarušuje výuku a lze s ní bez problémů řídit a kontrolovat 

školní práci.  

Díky ukazování kaţdého písmene zvlášť, je člověk schopen kontrolovat gramatic-

kou stránku a tvořit tak slova přesně a správně. Prstová abeceda je pomalejší neţ znako-

vý jazyk, ale je rychlejší neţ psaní písmen na papír.  

Zápory prstové abecedy 

Slova nevznikají jako celky, ale hláska po hlásce a následující písmeno nahrazuje to 

předcházející, to způsobuje soustavné hláskování ţáků. I kdyţ je rychlejší neţ psané 

písmo, v tomto bodě je psané písmo prstovou abecedu předčí. Kdyţ má člověk psaný 

text, můţe se dle potřeby vracet k daným slovům, to uţ prstové abecedy není moţné, 

nelze hlásky zpětně kontrolovat.  

Pokud člověk zároveň komunikuje prostřednictvím orální formy řeči a prstové abe-

cedy, dochází k nesouhře. Mluvená řeč je rychlejší neţ ukazování znaků a to pak zpo-

maluje tempo řeči.  

Znaky prstové abecedy nejsou známy široké veřejnosti, tudíţ není moţné jejím pro-

střednictvím komunikovat s většinovou společností. Ani sluchově postiţené děti neznají 

znaky prstové abecedy a nemohou ji tedy pouţívat.  

Prstová abeceda se vyuţívá v předškolním věku, postupným rozvojem znakové či 

mluvené řeči se od ní upouští, tím nesplňuje pedagogické zásady, kdy se dítě něco učí, 

zdokonaluje se v tom, aţ dojde k zamýšlenému cíli.  

Důvodem, proč ji zastánci orální metody neradi pouţívali, je ten, ţe odvádí pozor-

nost od odezírání. Je mnohem snadnější pozorovat pohyby rukou neţ pohyby úst. Je 

lehčí sledovat jednotlivé hlásky, které se tvoří prstovou abecedou, neţ odezírat celá slo-

va.  

"Podle názoru Kováře (in Potměšil, 1992) jde o velmi zastaralou metodu, která je 

dnes překonána v důsledku expanze technických pomůcek a v důsledku intenzivní speci-

álně-pedagogické péče o neslyšící od raného věku. Tento komunikační systém podle něj 

také nadbytečně zatěžuje dětský organizmus." (Krahulcová-Ţatková, 1996,    s. 184) 
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3.1.7.3 Pomocné artikulační znaky 

Jedná se o různé gestické pomůcky, které podporují tvoření hlásek a jejich vnímání, 

nejprve se pomocných artikulačních znaků vyuţívalo v logopedii, ale do určité míry je 

lze vyuţít i u osob se sluchovým postiţením.  

V oboru surdopedie se nejprve začaly pouţívat u sluchově postiţených dětí, pomoc-

né artikulační znaky měly za úkol rozvíjet zvukovou stránku mluvené řeči, také slouţí 

k tvoření řeči, protoţe splňují i funkci daktylních znaků. Počet těchto pomocných arti-

kulačních znaků odpovídá počtu hlásek mluveného národního jazyka. Jejich velkou 

výhodou je to, ţe účinně podporují osvojování artikulace, fixaci a správnou automatiza-

ci artikulace. Pomocné artikulační znaky svým mechanismem tvoření souvisí 

s mechanismem tvorby hlásek.  

„Pomocný artikulační znak svým charakterem provedení upozorňuje na správnou 

polohu mluvidel (jazyka, tvaru úst), na specifiku výdechového proudu (pocit tepla, chla-

du, nárazu, měkkého hlasového začátku), na chvění mluvidel při tvoření znělých souhlá-

sek a podobně. Matuška (1993)“ (Krahulcová, 2002, s. 231) 

Systém pomocných artikulačních znaků je velmi účinný. Díky zrakové syntéze a 

analýze si děti si snadno rozvíjejí správnou artikulaci dané hlásky, snadno také spojují 

jednotlivé hlásky ve slova a slov si osvojí více. 

Pomocné artikulační znaky se liší podle jednotlivých škol, některé znaky se od sebe 

liší více a jiné méně. Doposud není utvořen ţádný jednotný systém pro všechny.  

Děti se sluchovým postiţením s tímto systémem pracují jiţ od mateřské školy, 

v době školní docházky podle potřeby. 

„Při vyvozování výslovnosti se asociuje každá hláska s pomocným artikulačním zna-

kem, který se znázorňuje jednou rukou, přičemž druhá ruka u některých hlásek odhma-

tává vibrace nebo kontroluje výdechový proud, vyznačuje v prostoru důležitou artiku-

lační charakteristiku.“ (Krahulcová, 2002, s. 231) 

Kaţdá hláska je charakteristická svým tvořením a stejně tak i kaţdý artikulační znak 

je charakteristický svým mechanismem tvoření, mezi charakteristiku hlásek patří vibra-

ce znělých hlásek, kterou lze odhmatat. Systém pomocných artikulačních znaků je mul-

tisenzoriální, proto je vhodný pro výchovu a vzdělávání sluchově postiţených. Při vy-

vozování, identifikaci, fixaci a automatizaci hlásky děti zároveň odezírají, zvládají tedy 

zrakem sledovat, jak jsou postavená mluvidla u jednotlivých hlásek a pomocný artiku-

lační znak toto vše ještě zdůrazňuje. Pomocí hmatu dítě odhmatává znělost hlásky, re-

zonanci, která můţe být buď nosová nebo ústní, sílu a směr výdechového vzduchu a 

ostatní specifické charakteristiky dané hlásky. Zároveň se nezapomíná na zbytky slu-

chu, které se vyuţívají a pomocné artikulační znaky vyuţívají zraková, hmatové a slu-

chové vnímání.  

3.1.7.4 Hand – Mund systém 

 „Hund-Mund systém patří do skupiny fonomimických systémů, které jsou určeny 

k podpoře výslovnosti a odezírání, přičemž se využívá pohybového znázorňování jednot-

livých fonémů rukou, popřípadě se komunikační situace doplňuje grafémem.“ (Krahul-

cová, 2002, s. 250) 

Jedná se o manuálně-orální systém, který podporuje odezírání. Vytvořil ho G. For-

chhammer, který byl ředitelem ústavu pro neslyšící osoby v Dánsku, vycházel 

z nedostatků, které vznikají při odezírání. Tento systém je tvořen polohami a pohyby 

rukou, které doplňují pohyby mluvidel. Systém Hand-Mund můţeme také nazvat fone-

tickou abecedou. Osoba, která mluví, má ruku ve výši hrudníku, aby byla v zorném poli 
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druhé osoby. Pohyby a činnost hlasivek je znázorněno ohnutým zapěstím, pokud mluví-

cí osoba ruku oddálí nebo naopak přiblíţí k hrudníku, znamená to otevření nebo uza-

vření hlasivkové štěrbiny. Pohyby ruky nahoru nebo dolů znamenají činnost patrového 

oblouku. Zvednuté prsty znamenají činnost a polohu jazyka. Výchozí postavení ruky je 

ruky u hrudníku a mírně zavřená ruka. Pro vyjádření samohlásek se pouţívá palec, jed-

notlivá poloha palce označuje danou samohlásku, pro vyjádření souhlásek se pouţívají 

ostatní prsty. 

K. Schulte také vypracoval systém obdobného principu. Byl vhodný pro vzdělávání 

dětí neslyšících i slyšících, pomáhal při výuce artikulace. Systém se jmenoval Phonom-

transmitting Manual Systém. 

L. Neveklovský u nás vypracoval metodu, která byla nejprve určena pro nemluvící 

děti. Podstatou tohoto systému bylo naznačení hlásky pohybem ruky a jednoduchý ná-

kres artikulačních pohybů na tabuli. Dítě pak snadno pochopilo grafickou podobu hlás-

ky.  

3.1.7.5 Chirografie 

„Chirografie (řec. cheir- ruka; grapho- píší) je označení pro systém znaků napomá-

hající odezírání.“ (Krahulcová, 2002, s. 251) 

Jedná o určitou polohu prstů, která závisí na obličeji, při artikulaci vyjadřuje hlásku 

nebo slabiku. Tento systém byl vypracován v Polsku.  

Podle Krahulcové (2002) jsou základními znaky tohoto systému propojení 

s artikulací, hláskový aţ slabikový přenos a korelace s řečí (ne s písmem). Protoţe chi-

rografické znaky jednoznačné, není moţné chirografii pouţít samostatně, ale vţdy jen 

se zvýrazněnou artikulací. 

V polské verzi obsahuje chirografický systém osm poloh prstů, kterým se říká chi-

rémy. Tyto polohy korespondují s osmi skupinami souhlásek. Mimo těchto osm poloh 

je ještě devátá poloha, která je neutrální. Ta se vyuţívá ve slabikách, které mají na za-

čátku samohlásku. Skupiny, které označují souhlásky, jsou seřazeny tak, ţe se v kaţdé 

skupině rozlišují výraznou artikulací. Jednotlivé chirémy se tvoří na odlišných místech, 

na bodě pod okem, na tváři, pod rty a na krku. Tato místa tvoření jsou stejná jako čtyři 

páry samohlásek, které jsou k sobě přidruţené na základě artikulačních rozdílů. Neut-

rální umístění je před klíční kostí, kterým se vyjadřují souhlásky na konci slova. Tento 

systém je velmi jednoduchý na osvojení, trvá to několik dní.  

3.1.7.6 Cued speech 

„Jde o systém osmi tvarů ruky, které reprezentují skupiny souhláskových zvuků, a 

esti poloh ruky u obličeje, jež označují skupiny samohlásek a dvojhlásek. “ (Laudová in 

Škodová, Jedlička, 2003, s. 565) 

Podstatou je kombinace řeči a pohybů rukou. Jednotlivé pohyby rukou vyjadřují 

hlásky, coţ pomáhá odezírajícímu neslyšícímu, pomocí značek, lépe pochopit mluvené 

slovo.  

Tento systém vznikl v 60. letech v USA. Nejprve se vyuţíval tento systém 

v situacích, kdy sluchově postiţená osoba nedokázala i přes sluchadlo přijmout kvalitní 

informaci, nebo pokud sluchově postiţená osoba nemohla kvalitně odezírat informace, 

nebo pokud sluchově postiţená osoba nemohla prostřednictvím znakového jazyka získat 

kvalitní informaci. 

Dnes je tento systém přizpůsoben většině národních jazyků. Při komunikaci ho vyu-

ţívají nejen sluchově postiţení, ale také osoby vývojovou apraxií řeči. 
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3.1.8 Symbolické komunikační systémy sluchově postiţených 

Podle Krahulcové (1996) jsou jednoduché komunikační systémy určeny pro ty děti, 

nebo dospělé, kteří nemluví vůbec, nejsou schopni zvládnout ani orální, ani vizuálně-

motorické formy jazyka, nebo se nelze spolehnout, ţe to, co říkají (ukazují) je vyjádře-

ním toho, co si skutečně myslí, a pak pro ty, kteří nemohou samostatně spolehlivě uka-

zovat, co chtějí říci. 

Mezi symbolické komunikační systémy sluchově  postiţených osob patří systémy 

facilitované, augmentatnivní a alternativní komunikace. 

Součástí symbolických komunikačních systémů jsou různé mimoslovní způsoby 

sdělování, například mimika, gestika, haptika, kinezika, proxemika.  

Podstatou facilitované komunikace jsou různé hlásková či slovní materiály, které 

jsou předkládány nemluvící osobě a ten vybírá a ukazuje na symbol, který vyjadřuje 

jeho myšlenku či záměr. Předkládané materiály mohou mít podobu obrázků, piktogra-

mů, symbolů, písmen, slov, mohou se vzájemně kombinovat, nebo to mohou být do-

konce trojrozměrné předměty či počítačově zpracované nabídkové listy. 

Augmentativní komunikační systémy se snaţí podporovat existující komunikaci. Cí-

lem tohoto systému je zkvalitnit vyjadřování postiţené osoby a zároveň zkvalitnit a 

upravit informace tak, aby sluchově postiţená osoba mohla tyto informace přijmout.  

Alternativní komunikační systémy mají za úkol nahradit mluvenou řeč. Jedná-li se o 

osoby sluchově postiţené, pak je znakový jazyk alternativním způsobem komunikace.  

3.1.8.1 Augemntativní a alternativní, facilitované metody slovní komunikace 

Tato metoda pochází z Austrálie a byla vypracována v sedmdesátých letech. Podsa-

tou je mechanická podpora ruky člověka s postiţením. Podporu ruky provádí další oso-

ba, ke které musí mít postiţený člověk důvěru.  

Asistence další osoby spočívá v tom, ţe tlačí proti ruce postiţené osoby, která chce 

něco sdělit. Facilitátor, pomáhající osoba, drţí zápěstí, ruku nebo celou paţi. Díky pro-

titlaku můţe facilitátor zjišťovat zpětnou vazbu postiţené osoby a zároveň podporuje, 

kdyţ postiţená osoba vyťukává zprávu. K vyťukání zpráv se uţívá psacího stroje, počí-

tače nebo tabulky s abecedou. Cílem je postupně sniţovat nutnost podpory při komuni-

kaci. Nejprve facilitátor podporuje zápěstí, poté loket a nakonec rameno. Jestliţe posti-

ţená osoba spoupracuje s facilitátorem dlouho dobu, měla by se spolupráce přesouvat aţ 

do pozice, kdy se facilitátor jen zlehka dotýká ramena. Často se můţeme setkat postiţe-

nou osobou, která potřebuje distanční podporu, to znamená facilitátor je vzdálen a nedo-

týká se postiţené osoby. Mezi principy této metody patří, začínat od jednoduchých a 

postupovat k těţším otázkám, coţ vede k postupně symbióze mezi facilitátorem a posti-

ţenou osobou. Nakonec by se mělo docílit samostatného projevu postiţeného. 

Díky počítačové technice se rozšířily moţnosti, pro postiţené osoby. Vyuţívá se 

různých způsobů ovládání počítače, podle moţností a schopností postiţené osoby.  

 

3.1.8.2 Augmentativní a alternativní, facilitované metody neslovní  

                  komunikace 

„V případě didaktické, terapeutické nebo jakékoli jiné komunikační situace 

s člověkem, který se nedokáže verbálně vyjádřit, potřebujeme jinou komunikativní me-

todu než verbální. Takovými metodami jsou: Makaton, dále metody využívající symbo-

lických piktogramů a metoda Bliss.“ (Krahulcová, 2002, s. 263) 

Makaton je nejpouţívanější a nerozšířenější metodou neslovní komunikace. Jedná se 

o metodu zaloţenou na gestech a znakách, které jsou vyvozené z národního znakového 
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jazyka neslyšících. Makaton je přizpůsoben hlavně pro osoby sluchovým postiţením a 

pro osoby s mentálním postiţením. Pomocí určitých znaků osoba s postiţením vyjadřuje 

klíčová slova svého vyjádření. Vyjařdování znaky je doprovázeno mluvenou řečí, která 

je doprovázena mimikou, modulací řeči, coţ slouţí k větší srozumitelnosti. U malých 

dětí se vyuţívá obrázků, fogorafií či piktogramů. Komunikací prostřednictvím Makato-

nu se stimuluje verbální projev. Tento způsob komunikace lze vyuţívat ve všech ţivot-

ních situacích a v různém prostředí. 

Piktogramy, které se při komunikaci touto metodou vyuţívají, by měly být opravdu 

co nejjednodušší, měly znázorňovat předměty, činnosti a jiné jevy. Díky své jednodu-

chosti jsou srozumitelné lidem s různým postiţením, lidem s různou národností či oso-

bám různého věku. Piktogramy mohou postiţené osoby řadit vedle sebe nebo na ně 

ukazovat. 

Metoda Bliss se pouţívá i v České republice, skládá ze 100 symbolů, ty tvoří základ, 

symboly se skládají pouze z omezeného mnoţství tvarů. Kombinací těchto tvarů se tvoří 

další výrazy. Tak se docílí rozšíření počtu symbolů na 200. Výuka této metody probíhá 

u malých dětí postupně, nejprve se učí rozumět velmi realistickým symbolům, poté 

symboly dokreslují a poté si děti osvojují těţší symboly, kterou jsou jiţ sloţené. Nad 

jednotlivé symboly se často píše slovo, které vyjadřuje význam symbolu, to umoţňuje 

komunikaci s větším mnoţstvím lidí. Symboly jsou v tabulce, kterou osoba neustále 

nosí při sobě. 

„Bliss symboly jsou založeny, na rozdíl od slovní mluvené řeči, na významu slova, 

jeho pojmového obsahu.“(Krahulcová, 2002, s. 264) 

Autorem této metody je Charles Bliss, který se snaţil vytvořit univerzální znakovou 

metody, která by umoţnila komunikaci bez veškerých bariér.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

4 METODOLOGIE VÝZKUMU 

4.1 Výzkumný problém 

Jaký vliv má sluchové postiţení na psychomotorický vývoj a komunikaci dítěte se 

sluchovým postiţením v předškolním věku?  

Jedná se o kauzální (příčinný) výzkumný problém. 

4.2 Výzkumný cíl 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo vypracování kazuistik dětí s různým slu-

chovým postiţením v předškolním věku, které pomohou zjistit, jak ovlivňuje sluchové 

postiţení psychomotorický vývoj a komunikaci dítěte, a zda vývoj koresponduje 

s vývojem dítěte bez sluchového postiţení. Díky těmto kazuistikám lze zjistit, jaký je 

nejvhodnější způsob komunikace pro kaţdé dítě a jaké výchovné a vzdělávací přístupy 

jsou při práci s dítětem nejvhodnější.  

4.3 Metody výzkumu 

Součástí mé bakalářské práce je kvalitativní výzkum. Byly pouţity metody přímé, 

mezi které řadíme pozorování, nepřímé metody, mezi které řadíme rozhovor a doku-

mentová metoda, kterou je analýza dat.  

Pozorování probíhalo jako přímé a zjevné. Děti byly záměrně a dlouhodobě pozoro-

vány během různých aktivit v mateřské škole. Výsledky pozorování byly zaznamenány 

do tabulek. Tabulky byly převzaty z odborné literatury pro hodnocení školní zralosti a 

pro dětskou diagnostiku v předškolním věku. Jednotlivé poloţky v tabulce byly hodno-

ceny podle toho, jak je děti zvládly, známkou 1 – 5 školního hodnocení. Pozorování 

probíhalo při samostatné hře dítěte, při hře s ostatními dětmi, při řízených činnostech 

pedagogem, při výukové činnosti, při stolování a hygienických návykách. Při některých 

aktivitách probíhalo pozorování vnější a při některých aktivitách vnitřní. 

Další pouţitá metoda byl rozhovor. Cílem rozhovoru bylo zjistit informace, které se 

nepodařilo vypozorovat. Rozhovor probíhal se slyšícím vedoucím učitelem Mateřské 

školy, ten odpovídal na otázky uvedené v tabulkách. Tato metoda měla doplňující úlohu 

a předcházela jí metoda pozorování. Otázky se týkaly pozorovaných činností nebo úko-

lů, které byly dětem zadány. Vše bylo zaznamenáno písemně do tabulek, které jsou sou-

částí kazuistiky kaţdého dítěte. Rozhovor byl individuální a při vedení bylo zvoleno 

neutrální dotazování.  

Z těchto materiálů byly zpracovány 3 kazuistiky. Kazuistika podrobně studuje jeden 

případ. Obsahuje široký kontext událostí a uvádí vše, co je v dané souvislosti důleţité. 

Pro vypracování kazuistiky je nutné znát aktuální stav jedince a také minulost, kde hle-

dáme příčiny, je nutné zkoumat také přítomnost. Tyto informace umoţňují stanovit pro-

gnózu a doporučení. Jako metody získávání informací byly zvoleny pozorování, rozho-

vor, analýza slovních projevů a výsledků činností. Vyuţíváme subjektivní výpovědi 

jedince o sobě i objektivní data zachycovaná jinou osobou. 

Kaţdá kazuistika se zaobírá jedním dítětem, jedná se o případové studie dítěte se 

sluchovým postiţením v předškolním věku. Materiály pro vypracování kazuistik byly 

získány při pozorování, rozhovoru a část materiálů byla poskytnuta mateřskou školou. 
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Závěrem proběhla metoda analýzy dat. Veškeré sesbírané informace byly zpracová-

ny a z nich vychází závěrečné shrnutí a doporučení pro praxi. 

4.4 MŠ pro sluchově postiţené v Holečkově ulici 

Do této mateřské školy docházejí děti se sluchovým postiţením, které byly vybrány 

pro zpracování kazuistik 

Hlavním cílem mateřské školy je pomoci sluchově postiţeným dětem rozvinout je-

jich komunikační kompetence tak, aby byly na úrovni jejich slyšících vrstevníků. 

Mateřská škola se snaţí vytvořit příznivé klima, kde děti, učitelé, asistenti a rodiče 

budou partnery. Rodičům je umoţněno získání základních dovedností znakového jazyka 

v pravidelném kurzu. Ve škole pracuje školní psycholog, foniatr a kaţdé pondělí dochá-

zí dětský lékař. MŠ pravidelně navštěvují dvě logopedky. 

Pro děti jsou pořádány různé akce v rámci mateřské školy, jezdí společně na výlety, 

školy v přírodě, pobyt v zahraničí (Itálie, Chorvatsko), sportovní  akce. Vzhledem 

k tomu, ţe mateřská škola je v jedné budově i se základní školou a střední školou, mají 

děti moţnost jezdit na tyto akce společně a tak se naučí společnému souţití.  

Prostory mateřské školy jsou nyní nově zrekonstruované, součástí komplexu je in-

ternát. K dispozici je ve škole tělocvična, školní bazén (navštěvuje se pravidelně 1 x 

týdně), místnost pro muzikoterapii, kaple pro pořádání kulturních událostí (divadlo, 

besídky), dětské hřiště na školní zahradě a nové sportovní hřiště. 

Děti jsou rozděleny do třech oddělení, kde pracuje vţdy jeden slyšící učitel/ka a 

neslyšící asistent/ka. V odpoledních hodinách jsou zde dvě slyšící učitelky a jeden 

neslyšící asistent. Společnost dětem dělá rybička a křeček. Děti si s nimi rády hrají a učí 

se tak vlídnému zacházení se zvířaty. 

 

5 KAZUISTIKY 

5.1 JOSEF (7 let) 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Jméno: Josef 

Pohlaví: chlapec  

Věk: 7 let 

Diagnóza: těţká sluchová vada – zbytky sluchu, astma, strabismus 

 

RODINNÁ ANAMNÉZA 

Dítě se narodilo nezletilé matce. První gravidita, riziková. Otec neuveden. Vrozená 

vada sluchu se v rodině nevyskytuje. Sestra Nikola, 4 roky, zdráva, v péči matky.  

 

OSOBNÍ ANAMNÉZA 

Josef se narodil ve 31. týdnu, spontánně. Posadil se v 10 měsících. Matka byla 

v době porodu nezletilá, poté následoval pobyt v Diagnostickém ústavu 

v Hodkovičkách. Poté byl ve střídavé péči matky a babičky. Nyní je Josef pouze v péči 

babičky. Babička nepracuje. Pochází ze sociálně slabé rodiny. Dojíţdí do MŠ pro slu-

chově postiţené v Holečkově ulici, kde zůstává přes týden na internátě. Do MŠ dochází 

jiţ třetím rokem. 
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V jedenácti měsících bylo dítě vyšetřeno na ORL klinice 2. LF UK a FN v Praze – 

Motole. Na dotaz lékařky, zda dítě slyší nebo ne, matka uvedla, ţe ano. Matku doprová-

zela její sestra, která tvrzení matky vyvrátila. Chlapec reaguje na zrakové podněty, ne na 

sluchové. Bylo provedeno vyšetření sluchu (ERA), kdy byla diagnostikována obou-

stranná percepční vada sluchu velmi těţkého stupně (zbytky sluchu), vpravo větší, 

z posudkového hlediska oboustranná hluchota (vrozená). Lze také předpokládat pře-

vodní sloţku, protoţe často trpí rýmou. Josefovi byla přidělena sluchadla, která často 

ztrácí a nenosí. (rodina není schopna sluchadla udrţovat)  

Josef trpí kromě sluchové vady také strabismem, astmatem.  

V září dítě nastoupí do prvního ročníku základní školy, měl odklad školní docházky 

o jeden rok.  

 

OSOBNÍ CHARAKTERISTIKA DÍTĚTE  

Josef je pracovitý a vytrvalý. Při činnostech se dokáţe soustředit, dodrţovat daná 

pravidla a uznává autoritu. Je přátelský, má ke svým spoluţákům kladný vztah. Při čin-

nostech učebního charakteru je vytrvalý, ale má problémy s pamětí. Nově osvojené vě-

domosti je nutné upevňovat častým opakováním. Rodinné zázemí je sociálně slabší, 

proto si při nástupu do MŠ musel osvojit některé návyky hygieny.  

 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 

Sluchová vada je kompenzována dvěma sluchadly, oční vada brýlemi.  

 

PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ 

 

Hrubá motorika 

 

   

Nezvládá 

 

 

Zvládá s 

dopomocí 

 

Zvládá 

samostatně 

1 Skok sounoţ   X 

2 Překročí nízkou překáţku   X 

3 Chůze po schodech nahoru – střídá 

nohy 

  X 

4 Stoj se zavřenýma očima   X 

5 Přeskok přes čáru   X 

6 Chůze po schodech dolů – střídá 

nohy 

  X 

7 Přejde po čáře   X 

8 Stoj na špičkách s otevřenýma oči-

ma 

  X 

9 Poskoky na jedné noze   X 

10 Chůze po mírně zvýšené ploše   X 

11 Přejde přes kladinu   X 

12 Přeskočí snoţmo nízkou překáţku   X 
(Bednářová, Šmardová, 2007, s. 11) 
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Jemná motorika 

 

   

Nezvládá 

 

 

Zvládá 

s dopomocí 

 

Zvládá 

samostatně 

1 Manipulace s drobnými předměty 

(navlékání korálků, zasouvání ko-

líčků do otvorů, …) 

  X 

2 Stříhání   X 

3 Otevírání dlaně postupně po jed-

nom prstu 

  X 

4 Dotkne se bříškem kaţdého prstu 

na ruce bříška palce 

  X 

5 Rozliší různé povrchy a materiály  X  

6 Pozná hmatem geometrické tvary  X  

7 Pozná hmatem zvířátka  X  
(Bednářová, Šmardová, 2007, s. 11) 

 

Grafomotorika, kresba 

 

  

Spontánní kresba 

 

 

Nezvládá 

 

Zvládá 

s dopomocí 

 

Zvládá 

samostatně 

1 Kreslení nevyhledává   X 

2 Postava (detailní)   X 

3 Dům   X 

4 Různorodost námětů   X 

 Grafomotorické prvky    

5 Zuby   X 

6 Horní smyčka   X 

 Návyky při kreslení    

7 Drţení tuţky   X 

8 Postavení ruky   X 

9 Uvolnění ruky, tlak na podloţku   X 

10 Plynulost tahů   X 

 Vizuomotorika    

11 Jedna linie (rozcvičovací cviky)   X 

 Lateralita Nevyhraněná Leváctví Praváctví 

12 Ruky   X 

13 Oka   X 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 57) 

 

 

 

 

 



 40 

Zrakové vnímání 

 

  

Barva 

 

 

Známka 1 – 5 

1 Přiřadí odstíny barev 2 

2 Pojmenuje odstíny barev 3 

 Figura a pozadí  

3 Vyhledá tvar na pozadí 3 

 Zrakové rozlišení (diferenciace)  

4 Odliší shodné a neshodné dvojice odlišné detailem 1 

5 Odliší shodné a neshodné dvojice odlišné horizontální polo-

hou 

1 

6 Odliší shodné a neshodné dvojice odlišné vertikální polohou 1 

 Část a celek (zraková analýza a syntéza)  

7 Poskládá obrázek z několika částí 1 

8 Doplní chybějící části v obrázku 2 

 Zraková paměť  

9 Pozná viděné obrázky 1 

10 Umístí obrázky na správné místo 1 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 60) 

 

Vnímání prostoru 
 

  

Vnímání prostoru 

 

 

Známka 1 – 5 

1 Nahoře, dole 1 

2 Vpředu, vzadu 1 

3 Vpravo, vlevo na svém těle 1 

4 Vpravo nahoře – dvě kritéria 3 

5 První poslední 1 

6 Uprostřed, prostřední, předposlední 3 

7 Hned před, hned za 3 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 60) 

 

Vnímání času 

 

  

Vnímání času 

 

 

Známka 1 – 5 

1 Seřadí obrázky podle posloupnosti děje; jmenuje, co se stalo 

nejdříve, později, naposled 

2 

2 Začíná se orientovat ve dnech v týdnu 2 

3 Přiřadí činnosti obvyklé pro roční období 1 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 61) 
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Základní matematické schopnost a dovednosti 

 

  

Porovnávání, pojmy 

 

 

Známka 1 – 5 

1 Stejně 1 

2 Více x méně 1 

3 Méně, více, stejně – při odlišné velikosti a uspořádání prvků 1 

4 O jeden více, o jeden méně 1 

 Řazení  

5 Seřadí pět prvků podle velikosti 1 

6 Pojmenuje nejmenší, největší, prostřední 2 

 Třídění  

7 Pozná, co do skupiny nepatří 1 

8 Třídí podle tří kritérií (malé ţluté kruhy) 1 

 Mnoţství  

9 Jmenuje číselnou řadu do 10 1 

10 Mnoţství do šesti 3 

11 Mnoţství do 3 1 

 Tvary  

12 Pojmenuje a ukáţe kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník 3 

13 Nakreslí kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník 1 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 61) 

 

Sociální dovednosti 

 

  

Sociální dovednosti 

 

 

Nezvládá 

 

Zvládá s 

dopomocí 

 

Zvládá 

samostatně 

1 Zvládá odloučení od rodičů 

 

  X 

2 Adaptuje se na změny, na nové 

situace a prostředí 

  X 

3 Spolupracuje, zapojuje se do 

činností ve skupině a vzájemně 

pomáhá 

  X 

4 Správně reaguje na pokyny auto-

rity (prosba, poţadavek, zákaz, 

je přístupné argumentům) 

  X 

5 Dodrţuje pravidla (reţimu, soci-

álního chování, komunikace) 

  X 

6 Umí zhodnotit pod vedením do-

spělého následky vlastního cho-

vání v určitých situacích 

  X 

7 Dokáţe dát najevo své potřeby, 

odmítnout neţádoucí chování, 

projevuje empatii 

  X 
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8 Začíná mít smysl pro povinnost, 

odpovědnost 

  X 

9 Dokáţe překonávat překáţky, 

unést nezdar, prohru 

  X 

10 Respektuje, ţe je třeba udrţovat 

pořádek ve vlastních věcech i ve 

společných prostorách 

  X 

11 Komunikuje s dětmi a učitelkou   X 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 62) 

 

Práceschopnost, koncentrace pozornosti při záměrných činnostech 

 

  

Poloţky 

 

 

Známka
i
 1 – 5 

1 Projevuje zájem o činnosti pracovního (úkolového) typu 1 

2 Dokáţe se soustředit 1 

3 Projevuje samostatnost 1 

4 Projevuje vytrvalost 1 

5 Vydrţí pracovat v klidu 1 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 62) 

 

Sebeobsluha 

 

  

Hygiena 

 

 

Nezvládá 

 

Zvládá s do-

pomocí 

 

Zvládá 

samostatně 

1 Je zodpovědné za včasné choze-

ní na toaletu (upozorní učite-

le/lku, jde samo na WC) 

  X 

2 Má osvojené základní návyky 

související s pouţíváním WC 

  X 

3 Pozná, kdy je třeba si umýt špi-

navé ruce, ústa 

 X  

4 Umí si samostatně umýt ruce, 

obličej, utřít se, vyčistit zuby 

  X 

5 Včas, správně a samostatně pou-

ţívá kapesník 

  X 

6 Při kašlání či zívání si zakrývá 

ústa rukou 

  X 

 Oblékání    

7 Pozná svoje oblečení   X 

8 Zapne a rozepne si knoflíky, zip   X 

9 Zaváţe si tkaničku  X  

10 Rozlišuje mezi přední a zadní 

částí oděvu 

  X 

11 Obrací oděv, kdyţ je naruby   X 
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12 Samostatně se obleče a vysvleče   X 

13 Sloţí a uloţí věci na příslušné 

místo 

  X 

 Stolování    

14 Správně drţí lţíci, pouţívá pří-

bor 

  X 

15 Nachystá si věci na tác a donese 

je ke stolu 

  X 

16 Během celého jídla sedí u stolu a 

chová se podle běţných pravidel 

slušného chování 

  X 

17 Po skončení jídla odnese nádobí 

na příslušné místo 

  X 

18 Samostatně si nalije nápoj ze 

dţbánu, ze zásobníku 

  X 

(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 63) 

 

ŘEČOVÝ VÝOJ A KOMUNIKACE 

Josef do určité míry ovládá mluvenou řeč, protoţe doma s ním mluví orální formou 

řeči. Také ovládá znakový jazyk, protoţe v mateřské škole komunikuje pomocí něj. 

Pouţívá tedy oba komunikační kódy. 

Mluvená forma řeči je méně vyvinutá proti znakovému jazyku, z důvodu sluchové 

vady a tomu, ţe většinu času tráví mezi sluchově postiţenými. Přesto při znakování 

vyuţívá i mluvenou řeč, jejíţ výslovnost je deformovaná. 

 

Komunikace 

 

   

Známka 1 – 5 

 

1 Komunikace v okruhu běţného hovoru i instrukcím dobře ro-

zumí 

1 

2 Přiměřená zásoba znaků věku 3 

3 Smysluplně popíše, co je na obrázku 1 

4 Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku 2 

5 Interpretuje pohádku, příběh bez obrázkového doprovodu 3 

6 Tvoří protiklady s vizuální podporou 1 

7 Tvoří protiklady bez vizuální podpory 3 

8 Tvoří nadřazené pojmy s vizuální podporou 3 

9 Tvoří nadřazené pojmy bez vizuální podpory 4 

10 Znakuje ve větách 2 

11 Přirozeně navazuje znakový kontakt 1 

12 Dokáţe vést dialog, odpovídat adekvátně na otázky, ptát se 2 

13 Zná jméno, příjmení, věk 1 

14 Uţívá oční kontaku 1 

15 Sleduje příběh, pohádku 1 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 58) 
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Mluvená řeč 

 

   

Známka 1-5 

 

1 Výslovnost 4 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 58) 

 

ZÁVĚR 

 

Pokud shrneme celkový psychomotorický vývoj a komunikaci Josefa, lze říci, ţe 

zvládá většinu dovedností, které by měly děti v předškolním věku umět. 

Z hlediska hrubé motoriky nevykazuje ţádné nedostatky. Josef nezvládl některé 

úkoly, které patří do oblasti jemné motoriky. Nedostatky má v hmatovém vnímání, po 

hmatu nerozezná zvířátka, různé materiály a povrchy a také geometrické tvary.  

Problém mu dělá rozlišení barev a odstínů jednotlivých barev, v matematických 

představách má také malé mezery.  

Z hlediska sociálních dovedností je nutné zmínit, ţe jeho rodinné prostředí není nej-

podnětnější, proto si některé hygienické návyky musel osvojit při vstupu do mateřské 

školy. Doposud se stává, ţe musí být upozorněn, aby si šel umýt ruce. 

Jak jiţ bylo zmíněno, Josef komunikuje současně znakovým jazykem a částečně po-

uţívá mluvený jazyk. V oblasti komunikace byl hodnocen znakový jazyk, jelikoţ to je 

komunikační kód, který ovládá lépe. V této oblasti se objevily nedostatky při tvoření 

nadřazených pojmů bez vizuální podpory, nemá znakovou zásobu přiměřenou věku, má 

obtíţe s interpretací příběhu a také má problém s tvořením protikladů bez vizuální pod-

pory. 

Přestoţe se u něj objevují nedostatky, které jsou do určité míry způsobeny krátkodo-

bostí jeho paměti, můţeme říct, ţe nejsou váţnějšího charakteru a v září nastoupí do 

základní školy pro sluchově postiţené. 

 

5.2 TEREZA (6 let) 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Jméno: Tereza 

Pohlaví: dívka  

Věk: 6 let (v červnu jí bude 7 let) 

Diagnóza: percepční vada sluchu, v roce květnu roku 2006 proběhla implantace kochle-

árního implantátu, v říjnu roku 2006 došlo k reimplantaci kochleárního implantátu,  

ADHD  

 

RODINNÁ ANAMNÉZA 

Rodiče bez sluchového postiţení, mladší bratr také. Druhé těhotenství od začátku ri-

zikové, bratr předčasně narozen. Tereza pochází z úplné rodiny, plně funkční. Velmi 

dobré rodinné zázemí. Ţádná genetická zátěţ v rodině, snaha rodičů o její maximální 

rozvoj, dobrá spolupráce rodičů se všemi odborníky.  
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OSOBNÍ ANAMNÉZA 

Tereze je věnována dostatečná péče, rodiče dělají pro její rozvoj maximu. Tereza má 

kochleární implantát, v říjnu roku 2006 byla na reimplantaci. Po pádu byl původní CI 

nefunkční. Aţ po ¾ roku se podařilo CI nastavit tak, aby slyšela. Rozvoj řeči začal aţ 

od třetího roku.  

Od roku 2008 dochází denně, kromě pátku, dochází do MŠ pro sluchově postiţené 

v Holečkově ulici. Má odklad školní docházky 

 

OSOBNÍ CHARAKTERISTIKA DÍTĚTE 

Tereza je ţivá, čilá. V kolektivu spolupracuje s ostatními. Nonverbální nadprůměrné 

schopnosti. V důsledku ADHD má problém s, jedná impulzivně a snadno se nechá vy-

rušit. Vzhledem k problémům s pozorností si hůře osvojuje nové vědomosti, ale co uţ 

umí, tak si dobře pamatuje a aplikuje na podobné situace. Špatně nese negativní hodno-

cení, citově labilnější – neúměrně reaguje na pochvaly a pokárání, je náladová, je třeba 

neustále motivovat a motivace měnit, je velmi empatická, pomáhá ostatním.  

 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 

Kochleární implantát 

 

PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ 

 

Hrubá motorika 

 

   

Nezvládá 

 

 

Zvládá s 

dopomocí 

 

Zvládá 

samostatně 

1 Skok sounoţ   X 

2 Překročí nízkou překáţku   X 

3 Chůze po schodech nahoru – stří-

dá nohy 

  X 

4 Stoj se zavřenýma očima   X 

5 Přeskok přes čáru   X 

6 Chůze po schodech dolů – střídá 

nohy 

  X 

7 Přejde po čáře   X 

8 Stoj na špičkách s otevřenýma 

očima 

  X 

9 Poskoky na jedné noze   X 

10 Chůze po mírně zvýšené ploše   X 

11 Přejde přes kladinu   X 

12 Přeskočí snoţmo nízkou překáţku   X 
(Bednářová, Šmardová, 2007, s. 11) 
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Jemná motorika 

 

   

Nezvládá 

 

Zvládá s 

dopomocí 

 

Zvládá 

samostatně 

1 Manipulace s drobnými předmě-

ty (navlékání korálků, zasouvání 

kolíčků do otvorů, …) 

  X 

2 Stříhání   X 

3 Otevírání dlaně postupně po 

jednom prstu 

  X 

4 Dotkne se bříškem kaţdého prs-

tu na ruce bříška palce 

  X 

5 Rozliší různé povrchy a materiá-

ly 

 X  

6 Pozná hmatem geometrické tva-

ry 

 X  

7 Pozná hmatem zvířátka  X  
(Bednářová, Šmardová, 2007, s. 11) 

 

Grafomotorika, kresba 

 

  

Spontánní kresba 

 

 

Nezvládá 

 

Zvládá s 

dopomocí 

 

Zvládá 

samostatně 

1 Kreslení nevyhledává   X 

2 Postava (detailní)   X 

3 Dům   X 

4 Různorodost námětů   X 

 Grafomotorické prvky    

5 Zuby   X 

6 Horní smyčka   X 

 Návyky při kreslení    

7 Drţení tuţky   X 

8 Postavení ruky   X 

9 Uvolnění ruky, tlak na pod-

loţku 

  X 

10 Plynulost tahů   X 

 Vizuomotorika    

11 Jedna linie (rozcvičovací cvi-

ky) 

  X 

 Lateralita Nevyhraněná Leváctví Praváctví 

12 Ruky   X 

13 Oka   X 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 57) 
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Zrakové vnímání 

 

  

Barva 

 

 

Známka 1 - 5 

1 Přiřadí odstíny barev 1 

2 Pojmenuje odstíny barev 2 

 Figura a pozadí  

3 Vyhledá tvar na pozadí 1 

 Zrakové rozlišení (diferenciace)  

4 Odliší shodné a neshodné dvojice odlišné detailem 1 

5 Odliší shodné a neshodné dvojice odlišné horizontální polohou 1 

6 Odliší shodné a neshodné dvojice odlišné vertikální polohou 1 

 Část a celek (zraková analýza a syntéza)  

7 Poskládá obrázek z několika částí 1 

8 Doplní chybějící části v obrázku 1 

 Zraková paměť  

9 Pozná viděné obrázky 1 

10 Umístí obrázky na správné místo 1 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 60) 

 

Vnímání prostoru 
 

  

Vnímání prostoru 

 

 

Známka 1 – 5 

1 Nahoře, dole 1 

2 Vpředu, vzadu 1 

3 Vpravo, vlevo na svém těle 1 

4 Vpravo nahoře – dvě kritéria 2 

5 První poslední 1 

6 Uprostřed, prostřední, předposlední 2 

7 Hned před, hned za 2 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 60) 

 

Vnímání času 

 

  

Vnímání času 

 

 

Známka 1 – 5 

1 Seřadí obrázky podle posloupnosti děje; jmenuje, co se stalo 

nejdříve, později, naposled 

1 

2 Začíná se orientovat ve dnech v týdnu 1 

3 Přiřadí činnosti obvyklé pro roční období 1 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 61) 
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Základní matematické schopnost a dovednosti 

 

  

Porovnávání, pojmy 

 

 

Známka 1 – 5 

1 Stejně 1 

2 Více x méně 1 

3 Méně, více, stejně – při odlišné velikosti a uspořádání prvků 1 

4 O jeden více, o jeden méně 1 

 Řazení  

5 Seřadí pět prvků podle velikosti 1 

6 Pojmenuje nejmenší, největší, prostřední 1 

 Třídění  

7 Pozná, co do skupiny nepatří 1 

8 Třídí podle tří kritérií (malé ţluté kruhy) 1 

 Mnoţství  

9 Jmenuje číselnou řadu do 15 1 

10 Mnoţství do šesti 1 

11 Mnoţství do 10 1 

 Tvary  

12 Pojmenuje a ukáţe kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník 3 

13 Nakreslí kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník 1 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 61) 

 

Sociální dovednosti 

 

  

Sociální dovednosti 

 

Nezvládá 

 

 

Zvládá s 

dopomocí 

 

Zvládá 

samostatně 

1 Zvládá odloučení od rodičů   X 

2 Adaptuje se na změny, na nové situa-

ce a prostředí 

  X 

3 Spolupracuje, zapojuje se do činností 

ve skupině a vzájemně pomáhá 

  X 

4 Správně reaguje na pokyny autority 

(prosba, poţadavek, zákaz, je pří-

stupné argumentům) 

  X 

5 Dodrţuje pravidla (reţimu, sociálního 

chování, komunikace) 

  X 

6 Umí zhodnotit pod vedením dospělé-

ho následky vlastního chování 

v určitých situacích 

  X 

7 Dokáţe dát najevo své potřeby, od-

mítnout neţádoucí chování, projevuje 

empatii 

  X 

8 Začíná mít smysl pro povinnost, od-

povědnost 

  X 



 49 

9 Dokáţe překonávat překáţky, unést 

nezdar, prohru 

  X 

10 Respektuje, ţe je třeba udrţovat po-

řádek ve vlastních věcech i ve spo-

lečných prostorách 

  X 

11 Komunikuje s dětmi a učitelkou   x 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 62) 

 

Práceschopnost, koncentrace pozornosti při záměrných činnostech 

 

  

Poloţky 

 

 

Známka 1 – 5 

1 Projevuje zájem o činnosti pracovního (úkolového) typu 

 

1 

2 Dokáţe se soustředit  

 

5 – 10 minut 

3 Projevuje samostatnost 

 

1 

4 Projevuje vytrvalost 

 

Dle činnosti 

5 Vydrţí pracovat v klidu 

 

Do 10 minut 

(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 62) 

 

Sebeobsluha 

 

  

Hygiena 

 

 

Nezvládá 

 

Zvládá s  

dopomocí 

 

Zvládá 

samostatně 

1 Je zodpovědné za včasné choze-

ní na toaletu (upozorní učite-

le/lku, jde samo na WC) 

  X 

2 Má osvojené základní návyky 

související s pouţíváním WC 

  X 

3 Pozná, kdy je třeba si umýt špi-

navé ruce, ústa 

  X 

4 Umí si samostatně umýt ruce, 

obličej, utřít se, vyčistit zuby 

  X 

5 Včas, správně a samostatně pou-

ţívá kapesník 

  X 

6 Při kašlání či zívání si zakrývá 

ústa rukou 

  X 

 Oblékání    

7 Pozná svoje oblečení   X 

8 Zapne a rozepne si knoflíky, zip   X 

9 Zaváţe si tkaničku 

 

 X  
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10 Rozlišuje mezi přední a zadní 

částí oděvu 

  X 

11 Obrací oděv, kdyţ je naruby 

 

  X 

12 Samostatně se obleče a vysvleče   X 

13 Sloţí a uloţí věci na příslušné 

místo 

  X 

 Stolování    

14 Správně drţí lţíci, pouţívá pří-

bor 

 

  X 

15 Nachystá si věci na tác a donese 

je ke stolu 

  X 

16 Během celého jídla sedí u stolu a 

chová se podle běţných pravidel 

slušného chování 

  X 

17 Po skončení jídla odnese nádobí 

na příslušné místo 

  X 

18 Samostatně si nalije nápoj ze 

dţbánu, ze zásobníku 

  X 

(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 63) 

 

ŘEČOVÝ VÝOJ A KOMUNIKACE 

Tereza komunikuje pomocí mluvené řeči a znakového jazyka. Oba kódy pouţívá 

současně. Matka chodí na kurz znakového jazyka, doma ji podporují znaky a mluvenou 

řečí., podporují doma i znaky. Má velmi bohatou mimiku. Mluvená řeč se rozvíjela aţ 

od tří let. Pouţívá kratší slova. Má problémy se sluchovou pamětí, špatně spojuje slovo 

a jeho význam.  

 

Komunikace 

 

   

Známka 1 – 5 

 

1 Komunikace v okruhu běţného hovoru i instrukcím dobře ro-

zumí 

1 

2 Přiměřená zásoba znaků věku 1 

3 Smysluplně popíše, co je na obrázku 1 

4 Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku 1 

5 Interpretuje pohádku, příběh bez obrázkového doprovodu 3 

6 Tvoří protiklady s vizuální podporou 2 

7 Tvoří protiklady bez vizuální podpory 3 

8 Tvoří nadřazené pojmy s vizuální podporou 2 

9 Tvoří nadřazené pojmy bez vizuální podpory 3 

10 Znakuje ve větách 2 

11 Přirozeně navazuje zrakový kontakt 1 

12 Dokáţe vést dialog, odpovídat adekvátně na otázky, ptát se 1 

13 Zná jméno, příjmení, věk 1 
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14 Uţívá oční kontaku 1 

15 Sleduje příběh, pohádku 1 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 58) 

 

Mluvená řeč 

 

  Známka 1-5 

1 Výslovnost 4/5 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 58) 

 

ZÁVĚR 

 

Tereza v některých oblastech psychomotoriky vyniká a v některých je její výkon 

slabší, lze připisovat i ADHD. Přesto má psychomotorický vývoj zcela v normě. Obje-

vují se jen drobné nedostatky, například v hmatovém vnímání. Tereza je velmi učenlivá 

a díky péči rodičů dělá pokroky. 

V oblasti komunikace má výraznější nedostatky, coţ je způsobeno pozdním rozvo-

jem mluvené řeči. Pokud srovnáme mluvený projev Josefa a Terezy, tak Josef je na tom 

lépe neţ ona. Tereza při znakovém projevu pouţívá mluvenou řeč, která je deformovaná 

a málo srozumitelná.  

Tereza je milá dívka, jejíţ psychomotorický vývoj je zcela v normě, řečový vývoj je 

nedostatečný, coţ je způsobeno reimplantací CI a jeho dlouhým nastavováním. 

 

5.3 RŮŢENA (6 let) 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Jméno: Růţena 

Pohlaví: dívka  

Věk:  6 let (bude 7 v červenci 

Diagnóza: neslyšící 

 

RODINNÁ ANAMNÉZA 

Růţena pochází z úplné rodiny, kde je otec, matka a bratr neslyšící. Rodiče nepracu-

jí. Bratr je starší a navštěvuje ZŠ pro sluchově postiţené v Holečkově ulici, nyní opaku-

je první třídu.  

 

OSOBNÍ ANAMNÉZA 

Růţena navštěvuje MŠ od září 2010, komunikuje znakovým jazykem na velmi dob-

ré úrovni. Rodina je bezproblémová, bez komplikací, spolupracuje. Od srpna 2010 bere 

léky na podporu pozornosti. 

 

OSOBNÍ CHARAKTERISTIKA  

Chytrá, bystrá dívka, která je pracovitá a v kolektivu oblíbená. Dokáţe pracovat sa-

mostatně i s ostatními dětmi. Je soustředěná, nové vědomosti si osvojuje rychle a bez 

problémů. Dokáţe dodrţovat pravidla a uznává autoritu. Je empatická, přátelská, pomá-

há ostatním. Je spolehlivá.  
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KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 

Nenosí ţádná sluchadla, je neslyšící 

 

PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ 

 

Hrubá motorika 

 

   

Nezvládá 

 

Zvládá s 

dopomocí 

 

Zvládá 

samostatně 

1 Skok sounoţ   X 

2 Překročí nízkou překáţku   X 

3 Chůze po schodech nahoru – stří-

dá nohy 

  X 

4 Stoj se zavřenýma očima   X 

5 Přeskok přes čáru   X 

6 Chůze po schodech dolů – střídá 

nohy 

  X 

7 Přejde po čáře   X 

8 Stoj na špičkách s otevřenýma 

očima 

  X 

9 Poskoky na jedné noze   X 

10 Chůze po mírně zvýšené ploše   X 

11 Přejde přes kladinu   X 

12 Přeskočí snoţmo nízkou překáţku   X 
(Bednářová, Šmardová, 2007, s. 11) 

 

Jemná motorika 

 

   

Nezvládá 

 

 

Zvládá 

s dopomocí 

 

Zvládá 

samostatně 

1 Manipulace s drobnými předměty 

(navlékání korálků, zasouvání 

kolíčků do otvorů, …) 

  X 

2 Stříhání   X 

3 Otevírání dlaně postupně po jed-

nom prstu 

  X 

4 Dotkne se bříškem kaţdého prstu 

na ruce bříška palce 

  X 

5 Rozliší různé povrchy a materiály   X 

6 Pozná hmatem geometrické tvary   X 

7 Pozná hmatem zvířátka   X 
(Bednářová, Šmardová, 2007, s. 11) 
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Grafomotorika, kresba 

 

  

Spontánní kresba 

 

 

Nezvládá 

 

Zvládá s 

dopomocí 

 

Zvládá sa-

mostatně 

1 Kreslení nevyhledává   X 

2 Postava (detailní)   X 

3 Dům   X 

4 Různorodost námětů   X 

 Grafomotorické prvky    

5 Zuby   X 

6 Horní smyčka  X  

 Návyky při kreslení    

7 Drţení tuţky   X 

8 Postavení ruky   X 

9 Uvolnění ruky, tlak na podloţ-

ku 

  X 

10 Plynulost tahů   X 

 Vizuomotorika    

11 Jedna linie (rozcvičovací cvi-

ky) 

  X 

 Lateralita Nevyhraněná Leváctví Praváctví 

12 Ruky   X 

13 Oka   X 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 57) 

 

Zrakové vnímání 

 

  

Barva 

 

 

Známka 1– 5 

1 Přiřadí odstíny barev 1 

2 Pojmenuje odstíny barev 3 

 Figura a pozadí  

3 Vyhledá tvar na pozadí 1 

 Zrakové rozlišení (diferenciace)  

4 Odliší shodné a neshodné dvojice odlišné detailem 1 

5 Odliší shodné a neshodné dvojice odlišné horizontální polohou 1 

6 Odliší shodné a neshodné dvojice odlišné vertikální polohou 1 

 Část a celek (zraková analýza a syntéza)  

7 Poskládá obrázek z několika částí 1 

8 Doplní chybějící části v obrázku 1 

 Zraková paměť  

9 Pozná viděné obrázky 1 

10 Umístí obrázky na správné místo 1 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 60) 
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Vnímání prostoru 
 

  

Vnímání prostoru 

 

 

Známka 1 – 5 

1 Nahoře, dole 1 

2 Vpředu, vzadu 1 

3 Vpravo, vlevo na svém těle 1 

4 Vpravo nahoře – dvě kritéria 1 

5 První poslední 1 

6 Uprostřed, prostřední, předposlední 2 

7 Hned před, hned za 2 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 60) 

 

Vnímání času 

 

  

Vnímání času 

 

 

Známka 1 – 5 

1 Seřadí obrázky podle posloupnosti děje; jmenuje, co se stalo 

nejdříve, později, naposled 

1 

2 Začíná se orientovat ve dnech v týdnu 1 

3 Přiřadí činnosti obvyklé pro roční období 1 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 61) 

 

Základní matematické schopnost a dovednosti 

 

  

Porovnávání, pojmy 

 

 

Známka 1 – 5 

1 Stejně 1 

2 Více x méně 1 

3 Méně, více, stejně – při odlišné velikosti a uspořádání prvků 1 

4 O jeden více, o jeden méně 1 

 Řazení 

 

 

5 Seřadí pět prvků podle velikosti 1 

6 Pojmenuje nejmenší, největší, prostřední 1 

 Třídění 

 

 

7 Pozná, co do skupiny nepatří 1 

8 Třídí podle tří kritérií (malé ţluté kruhy) 3 

 Mnoţství 

 

 

9 Jmenuje číselnou řadu do 10 1 

10 Mnoţství do šesti 1 

11 Mnoţství do 3 1 
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 Tvary 

 

 

12 Pojmenuje a ukáţe kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník 1 

13 Nakreslí kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník 1 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 61) 

Sociální dovednosti 

 

  

Sociální dovednosti 

 

Nezvládá 

 

Zvládá 

s dopomocí 

 

Zvládá 

samostatně 

1 Zvládá odloučení od rodičů 

 

  X 

2 Adaptuje se na změny, na nové situ-

ace a prostředí 

  X 

3 Spolupracuje, zapojuje se do činnos-

tí ve skupině a vzájemně pomáhá 

  X 

4 Správně reaguje na pokyny autority 

(prosba, poţadavek, zákaz, je pří-

stupné argumentům) 

  X 

5 Dodrţuje pravidla (reţimu, sociální-

ho chování, komunikace) 

  X 

6 Umí zhodnotit pod vedením dospě-

lého následky vlastního chování 

v určitých situacích 

  X 

7 Dokáţe dát najevo své potřeby, od-

mítnout neţádoucí chování, projevu-

je empatii 

  X 

8 Začíná mít smysl pro povinnost, 

odpovědnost 

  X 

9 Dokáţe překonávat překáţky, unést 

nezdar, prohru 

  X 

10 Respektuje, ţe je třeba udrţovat po-

řádek ve vlastních věcech i ve spo-

lečných prostorách 

  X 

11 Komunikuje s dětmi a učitelkou   X 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 62) 

 

Práceschopnost, koncentrace pozornosti při záměrných činnostech 

 

  

Poloţky 

 

 

Známka 1 – 5 

1 Projevuje zájem o činnosti pracovního (úkolového) typu 1 

2 Dokáţe se soustředit 1 

3 Projevuje samostatnost 1 

4 Projevuje vytrvalost 1 

5 Vydrţí pracovat v klidu 1 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 62) 
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Sebeobsluha 

 

  

Hygiena 

 

Nezvládá 

 

Zvládá s 

dopomocí 

 

Zvládá 

samostatně 

1 Je zodpovědné za včasné chození 

na toaletu (upozorní učitele/lku, 

jde samo na WC) 

  X 

2 Má osvojené základní návyky sou-

visející s pouţíváním WC 

  X 

3 Pozná, kdy je třeba si umýt špinavé 

ruce, ústa 

  X 

4 Umí si samostatně umýt ruce, obli-

čej, utřít se, vyčistit zuby 

  X 

5 Včas, správně a samostatně pouţí-

vá kapesník 

  X 

6 Při kašlání či zívání si zakrývá ústa 

rukou 

  X 

 Oblékání    

7 Pozná svoje oblečení   X 

8 Zapne a rozepne si knoflíky, zip   X 

9 Zaváţe si tkaničku  X  

10 Rozlišuje mezi přední a zadní částí 

oděvu 

  X 

11 Obrací oděv, kdyţ je naruby   X 

12 Samostatně se obleče a vysvleče   X 

13 Sloţí a uloţí věci na příslušné  

místo 

  X 

 Stolování    

14 Správně drţí lţíci, pouţívá příbor   X 

15 Nachystá si věci na tác a donese je 

ke stolu 

  X 

16 Během celého jídla sedí u stolu a 

chová se podle běţných pravidel 

slušného chování 

  X 

17 Po skončení jídla odnese nádobí na 

příslušné místo 

  X 

18 Samostatně si nalije nápoj ze 

dţbánu, ze zásobníku 

  X 

(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 63) 
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ŘEČOVÝ VÝOJ A KOMUNIKACE 

Růţena je neslyšící a pochází z neslyšící rodiny, komunikuje prostřednictvím zna-

kového jazyka. Orální forma řeči u ní není rozvinuta, vyvozeny jen některé hlásky. 

 

Komunikace 

 

   

Známka 1 – 5 

 

1 Komunikace v okruhu běţného hovoru i instrukcím dobře ro-

zumí 

1 

2 Přiměřená zásoba znaků věku 1 

3 Smysluplně popíše, co je na obrázku 1 

4 Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku 1 

5 Interpretuje pohádku, příběh bez obrázkového doprovodu 2 

6 Tvoří protiklady s vizuální podporou 1 

7 Tvoří protiklady bez vizuální podpory 2 

8 Tvoří nadřazené pojmy s vizuální podporou 1 

9 Tvoří nadřazené pojmy bez vizuální podpory 2 

10 Znakuje ve větách 1 

11 Přirozeně navazuje znakový kontakt 1 

12 Dokáţe vést dialog, odpovídat adekvátně na otázky, ptát se 1 

13 Zná jméno, příjmení, věk 1 

14 Uţívá oční kontaku 1 

15 Sleduje příběh, pohádku 1 
(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 58) 

 

ZÁVĚR 

      Růţena je velice chytrá a bystrá dívka, která nemá ţádné problémy. Ve všech oblas-

tech psychomotoriky je v mezích normy. Psychomotorický vývoj koresponduje 

s vývojem dítěte bez sluchového postiţení, v oblasti hrubé a jemné motoriky nevykazu-

je ţádné nedostatky.  

V oblasti komunikace můţeme říci, ţe má aţ nadprůměrnou znakovou zásobu, pro-

toţe rodina je neslyšící. Nekomunikuje orální formou řeči, ale i tak splňuje všechny 

kompetence, aby mohla nastoupit do školy.  

 

5.4 SHRNUTÍ 

Pokud shrneme výkony dětí v oblasti psychomotoriky, pak lze říci, ţe ani těţké slu-

chové postiţení nemusí znamenat opoţdění nebo omezení v této oblasti. Kaţdé dítě 

vyniká v jiné oblasti, některé v oblasti hrubé či jemné motoriky, jiné v oblasti grafomo-

toriky či zrakového vnímání, to je stejné u dítěte bez sluchového postiţení i se slucho-

vým postiţením. Ke kaţdému dítěti je proto nutné přistupovat individuálně a snaţit se 

přizpůsobit podmínky tak, aby mu to vyhovovalo. 

V oblasti komunikace nelze srovnávat dítě bez sluchového postiţení a s těţkým slu-

chovým postiţením. Přestoţe některé děti jsou nedoslýchavé, tak ani nejvýkonnější slu-

chadla nejsou schopna zdokonalit sluchové vnímání natolik, aby dítě mohlo komuniko-
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vat orální formou řeči. To samozřejmě neplatí u kaţdého dítěte, jak jiţ bylo zmíněno, 

kaţdé dítě je jiné a kaţdé dítě má jiné moţnosti, aby si mohlo mluvenou řeč osvojit. 

Jestliţe tedy hodnotíme s těţkým sluchovým postiţením, kdy nekomunikují prostřed-

nictvím mluvené řeči, ale prostřednictvím znakového jazyka, lze říci, ţe i v této oblasti 

mají děti výkon zcela v normě. Je to opět dáno tím, ţe se k dítěti přistupuje individuálně 

a díky tomu byl zvolen vhodný způsob komunikace, který umoţňuje rozvoj dítěte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce je zaměřena na děti se sluchovým postiţením v předškolním věku. 

V teoretické části byly poznatky čerpány z odborné literatury. Kazuistiky měly ověřit 

tyto poznatky. Kaţdá kazuistika je případová studie jednoho dítěte s různým druhem 

sluchového postiţení, jedná se o neslyšící dítě, dítě s kochleárním implantátem a o ne-

doslýchavé dítě. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo nahlédnout mezi sluchově postiţené a zjistit, 

jaký vliv má sluchové postiţení na psychomotorický vývoj a jaký je pro ně nejvhodnější 

komunikační kód a také jaký komunikační kód pouţívají.  

Dalším cílem bakalářské práce bylo umoţnit lidem, kteří se setkávají s lidmi se slu-

chovým postiţením, i těm, kteří se s nimi často nesetkávají, rodičům, aby lépe pochopili 

souvislosti a specifika vývoje dítěte se sluchovým postiţením.  

Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly a několik podkapitol. V první kapitole je 

popsán psychomotorický vývoj dítěte se sluchovým postiţením a jsou zde uvedený roz-

díly, kterými se psychomotorický vývoj liší od psychomotorického vývoje dítěte bez 

sluchového postiţení. V druhé kapitole jsou popsány typy sluchových vad a jejich děle-

ní podle Světové zdravotnické organizace. Třetí a poslední kapitola je zaměřena na ko-

munikaci sluchově postiţeného dítěte, kde jsou popsány způsoby, kterými dítě můţe 

komunikovat. Zde je uvedena i ontogeneze mluvené řeči dítěte bez sluchového postiţe-

ní. 

Praktická část práce se zaobírá metodologií výzkumu, která zahrnuje výzkumný 

problém, výzkumný cíl, metody výzkumu a charakteristiku Mateřské školy v Holečkově 

ulici, kam docházejí sledované děti. Na konci praktické části je závěr, který hodnotí 

kaţdé dítě individuálně a poté shrnutí, kde jsou hodnoceny děti jako celek.  

Jestliţe porovnám poznatky získané z odborné literatury, pak je nutné říci, ţe kore-

spondují s poznatky získané při práci s dětmi, tedy s poznatky vyplývající s kazuistik. 

Bereme-li v potaz individuální rozdíly dítěte, pak dítě se sluchovým postiţením po 

stránce psychomotorického vývoje dosahuje v předškolním věku stejné úrovně jako dítě 

bez sluchového postiţení. Veliký vliv na vývoj má sociální prostředí, ve kterém slucho-

vě postiţené dítě vyrůstá, protoţe v důsledku nepodnětného prostředí nemusí dítě do-

sáhnout stejné úrovně psychomotorického vývoje jako dítě bez sluchového postiţení. 

Tento poznatek se týká všech dětí, ne jen sluchově postiţených nebo jinak znevýhodně-

ných. 

Pokud hodnotíme komunikaci celkově a ne jen mluvenou řeč, pak děti se sluchovým 

postiţením, které od narození vidí znakový jazyk u rodičů a poté jeho prostřednictvím 

komunikují, jsou na stejné komunikační úrovni jako děti bez sluchového postiţení. 

Stejně jako jsou rozdíly ve sloţkách mluvené řeči kaţdého dítěte bez sluchového posti-

ţení, můţeme najít rozdíly i ve znakovém jazyce sluchově postiţených dětí. Některé 

děti mají znaky na velice vysoké úrovni, jsou jasné a dobře čitelné, některé děti mají 

naopak znaky nedokonalé a těţce rozeznatelné.  

Nejdůleţitějším poznatkem, který je nutné neustále zdůrazňovat je to, ţe kaţdé dítě, 

i v případě, ţe mají dvě děti diagnostikovanou stejnou sluchovou vadu, je individuální. 

Osobnost kaţdého dítěte je jedinečná. Z toho by měly vycházet postupy pro práci 

s dítětem a stejně tak by měla být volena komunikační metoda.  
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