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Anotace 

Cílem této diplomové práce je popsání současné situace v péči o neslyšící a jejich 

vzdělávání ve Francii. Zaměřuje se na dělení sluchových vad dle francouzského 

systému, na možnosti reedukace a komunikace sluchově postižených. 

Klíčová slova: sluchová vada, sluchově postižený, centrum rané páče, speciální 

pedagog vychovatel, kochleární implantát, integrace, vzdělávání, Institut pro 

neslyšící v Paříži. 

Anottation 

L'objective de cette mémoire est l'orientation dans le systéme des prises en charge 

des sourds cl leur enseignement en France. File est orientée vers la description de la 

surdité par raport le systéme français, la rééducation et communication des 

malentendants et sourds. 

Les mots clés: la surdité, personne handicapée ateint déficiance auditive, centre 

d'éducation précose, educateur spécialisé, implant cochleaire, integration, 

enseignement, l'Institut Nationale pour les Jeunes Sourds de Paris. 

Annotation 

The aim of this study is to provide an account of the care for the hearing impaired 

and their education in France. It is concerned with classifications of hearing 

impairement according to the French système as well as possibilities of re-

education and communication in hearing impaired people. 

Key words: hearing impairement, hearing impaired, centre for primary care, special 

education -teacher. Cochlear implant, integration, education, National Institut for 

the Deaf in Paris. 
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1 Předmluva 

Francie a sluchově postižení - vybaví se všem zainteresovaným lidem jméno 

„Abbé de l'Épée". Díky práci tohoto muže s neslyšícími vznikaly v mnoha zemích 

první ústavy pro „hluchoněmé". Mnoho českých autorů se o něm zmiňuje, ale již 

málokdo popisuje detailněji současný francouzský systém. Je to dáno i tím, že 

málokdo se věnuje frankofonní literatuře. Ráda bych se detailněji rozepsala o péči 

a vzdělávání neslyšících ve Francii nejen v historickém kontextu, ale především se 

chci zaměřit na detailnější popis současné situace. 

Francie je poměrně uzavřená a nepřístupná země pro přijímání metod a technik 

z cizích zemí. Je to dáno i vlivem a rozvojem psychoanalýzy, která je místy až 

násilně aplikována clo všech vědních oborů, včetně péče o sluchově postižené. 

Vzniklo zde mnoho dalších metod pro vyučování neslyšících bez ohledu na to, jak 

se péče o sluchově postižené vyvíjela a vyvíjí ve světě. Dokonce Francie má i své 

vlastní dělení v rámci jednotlivých handicapů a nepřistoupila na mezinárodní dělení 

dle WI10. Velký rozvoj v péči o handicapované se pinč rozvíjí až od druhé 

poloviny 20. století a na prahu 21. století, kdy bylo přiznáno právo 

handicapovaných na sociální integraci. Velký vliv měl vznik jednotlivých 

organizací handicapovaných, které apelovali na státní orgány o zlepšení jejich 

situace. 

Francie má okolo 60 miliónů obyvatel. Sluchové postižení se dotýká 4 miliónů 

z nich. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že 95% neslyšících dětí se rodí slyšícím 

rodičům. Ti, kteří používají znakový jazyk jako jazyk mateřský, tvoří asi dvč 

procenta. Proto jsou stále patrné tendence k oralismu. Znakový jazyk se vrátil do 

zařízení pro sluchově postižené až po roce 1976. Právo na výběr komunikace jim 

dává až zákon z roku 1991 a právo podílet se na věcech veřejných jim umožňuje až 

zákon z roku 2005. 

Myslím si, že tato práce by mohla být přínosná nejen pro odborníky z oblasti 

surdopedie, ale i pro laickou veřejnost, která tak má možnost seznámit se 

s problematikou lidí se sluchovým postižením ve Francii. Potvrzuje se to, na co je v 

současné době zapomínáno. A to, že naše země má v péči o handicapované velkou 
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tradici. Principy a metody v péči o sluchově postižené, které ve Francii zavádějí 

nyní v 21. století, u nás již byly realizovány v 50. letech 20. století. 
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2 Sluchově postižení v dějinách 

Ve středověku byla péče o sluchově postižené zajišťována většinou v klášterech. 

Panoval názor, že když nemohou slyšet, tak nemohou ani mluvit. Předpokládalo se 

také, že jsou postiženi mentálně. V 16. a 17. století se jim věnují pouze 

individuálně, aby získali uznání a většinou šlo o sluchově postižené z majetnějších 

rodin. 

Počátky systematičtější péče se objevují až v 18. století a jsou spojeny se 

zakládáním prvních ústavů. Ve francouzské historii nastínil první možnosti ve 

vyučování neslyšících Jacob Rodriguez Pereira (1715 - 1780), původem 

z Portugalska. Zabýval se výchovou své neslyšící sestry. Studoval tehdejší spisy o 

hluchotě a vytvořil vlastní metodu vyučování. Učil neslyšící psát, prstovou abecedu 

a artikulovanou řeč. Nacvičoval základní řečové fráze, každodenní slovní obraty a 

krátké rozhovory. Jednoho Pereirova žáka převzal R. Ernaud (1740 - 1800), který 

se zabýval vyučováním mluvené řeči. Budoval řeč na zážitcích žáků. Další v řadě 

byl Etienne Francois Déschamp. Po setkání s Pereirovým žákem se rozhodl založit 

soukromou školu v Orleans, kde vyučoval i nemajetné žáky. Byl zastánce oralismu 

-„člověk je zrozen do společnosti" (Poul, 1996, str. 12). 

Charles-Michel de 1'Épée (1712-1789) byl 

původně advokát pařížského parlamentu. V roce 1760 se 

ujal dvou hluchoněmých sester. Začal vyučovat 

hluchoněmé ve svém bytě v ulici - rue des Moulins na 

své vlastní náklady. Poznal, že hluchoněmé nelze učit 

pouze mluvenou řečí, ale metodou přirozených posunků, 

které sami používali. Tyto přirozené posunky doplnil 

Každý znak byl doplněn znakem pro rod/číslo, pád/čas. 

Tím se však stávala řeč velmi složitou. Od roku 1771 pořádal veřejná vystoupení se 

svými žáky. Byl jim přítomen i král Ludvík XVI., a také Josef II., který zval 

L'Epého do Vídně. Ten však pozvání nepřijal, ale po jeho vzoru byl založen první 

ústav pro hluchoněmé ve Vídni a později v Praze. Je nazýván „otcem neslyšících" 

„metodickými znaky". 

Obr.č. I 
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(Canlas, 2004, str.2). Stokoe (1993) ho považuje za pravého zakladatele znakového 

Roch Ambroise Cucurron - Abbé Sicard (1742 - 1822) 

Od roku 1783 byl ředitelem v Bordeaux. Tam však 

nebyl spokojený a usiloval o místo ředitele pařížského 

institutu. Proto na začátku roku 1790 se představil před 

akademickou komisí se svým žákem Jeanem Massieu. 

Uspěl a 6. dubna 1790 byl jmenován ředitelem. 

V té době však byla spojena výuka neslyšících a 

nevidomých. K. rozdělení došlo až v roce 1794 díky intervenci Sicarda a Valentina 

Haiiye. Neslyšící byli přestěhováni do starého klášterního semináře na ulici Saint-

Jacques (kde jsou dodnes). Sicard rozpracoval a zdokonalil l'Epého metodu, kterou 

popsal v roce 1808 v „Théorie des signes." Vyučoval znakovanou francouzštinu. 

Sicard měl nadaného neslyšícího žáka Jeana Massieu 

(1722 - 1846). V roce 1790 ho Ludvík XVI. jmenoval 

pomocným učitelem (repetitorem) v pařížském institutu. 

V Paříži učil do roku 1823 a pak se stal ředitelem školy pro 

neslyšící v Lilie. 

Dalším Sicardovým žákem 

byl Louis Laurent Marie Clerc (1785 -1869) Ohluchnul 

v jednom roce následkem úrazu. Péče se mu dostalo až ve 

12 letech, kdy ho strýc přivedl do Paříže do Institutu pro 

hluchoněmé. V té době byl Sicard ve vězení. Byl 

odsouzen k trestu smrti za své sympatie k sesazenému 

Ludvíku XVI. Sicard se vrátil v roce 1800. Clerc se stal 

hlavním Sicardovým asistentem. 

Obr.č .4 V roce 1815 se s ním setkal Thomas Hopkins Gallaudet. 

Přijel do Paříže, aby se seznámil s výukou neslyšících. Požádal Clerca, aby 

s ním odjel do Ameriky a pomohl mu založit školu pro neslyšící. Sicard Clerca 

jazyka. 

Obr.č .2 

Obr.č .3 
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propustil na tři roky, ale ten se již nevrátil. Stal se prvním učitelem neslyšících na 

„Connecticut Asylům at Hatford for the instruction of Deaf and Dumb" (dnešní 

American School for the Deaf). 

Massieu i Clerc používali dva znakové kódy - znakový jazyk ve své komunitě a 

znakovanou francouzštinu dle Sicarda. 

Lékař Philippe Pinel (1745 -1826) se jako první staral o Viktora, tzv. sirotka 

z Aveyronu. Pokoušel se jej léčit a vychovávat, došel však k přesvědčení, že 

nedostatek výchovy je nenahraditelný a nenapravitelný. Od něj ho převzal do své 

péče Jean Marc Gaspard Ittard (1775 - 1838) v roce 1800, kdy již byl vedoucím 

lékařem pařížského ústavu pro hluchoněmé. Došel k opačnému názoru než Pinel, a 

to že zanedbanou výchovu lze doplnit. V roce 1821 publikoval svou knihu „Traité 

des maladies de loreille et de 1'audition". Tím otevřel novou specializaci 

v medicíně - ORL. Ittard doporučoval oddělit žáky s lehčím stupněm sluchového 

postižení od ostatních a učit je orální řeči, aby nebyli pod vlivem znakového jazyka 

a nedělili svoji pozornost na mluvenou řečí a gesto. 

Auguste Bébian (1789 - 1839) - byl slyšící. Pokusil se o převedení znakového 

jazyka do psané podoby. V roce 1824 vydal svůj slovník znakového jazyka 

„Mimographie, essai ďécriture des signes naturels" 

Neposledními v řadě byli Ferdinand Berthier (1803 - 1886) a Alphonse Lenoir. 

Oba dva neslyšící byli v roce 1829 jmenování prvními profesory. Berthier ve 

stejném roce založil první asociaci hluchoněmých. 

V roce 1880 se konal mezinárodní kongres v Miláně. Učitelé neslyšících se 

rozhodli pro čistou orální metodu jako jedinou vhodnou pro demutizaci neslyšících. 

Toto rozhodnutí uzavřelo na velmi dlouhou dobu neslyšícím přístup ke komunikaci 

ve znakovém jazyce. Ve Francii byli v roce 1887 vyloučeni neslyšící učitelé. Ve 

všech zařízeních bylo zakázáno používat znakový jazyk nejen ve výuce, ale 

nesměli ho používat ani neslyšící mezi sebou. Až v roce 1976 se pomalu začal 

vracet do škol. V roce 1991 byla uzákoněna bilingvální výuka. 

« 
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Dvacáté století v datech 

V roce 1900 se konal druhý mezinárodní kongres neslyšících v Paří/i. Předsedal 

mu Ernest Dusuzeau ( neslyšící, který získal řád čestné legie). V roce 1903 vznikla 

v Paříži Národní unie hluchoněmých (Union Nationale des Sociétés des Sourds-

Muets). V roce 1908 vyšlo první číslo časopisu (jednoho znejstarších ve Francii) 

„l'Écho de famille". V roce 1911 byl založen pařížský klub hluchoněmých 

sportovců (le „Club Sportif des Sourds-Muets de Paris). V roce 1912 se konal třetí 

mezinárodní kongres neslyšících v Paříž, na kterém poprvé vystoupila Fouisse 

Gaillarde (přezdívali jí Jana z Arku neslyšících). Velmi se prosazovala za práva 

neslyšících žen. 

V roce 1918 byla založena francouzská Sportovní federace hluchoněmých. Díky 

jejich iniciativě se v roce 1924 konaly první olympijské hry neslyšících v Paříži. 

Zúčastnilo se jich 145 sportovců, z toho jedna žena z Holandska. Soutěžili v těchto 

disciplínách: atletika, plavání, fotbal, cyklistika a střelba. Olympijské hry 

neslyšících se konají každé čtyři roky v různých zemích po celém světě (Nizozemí, 

Švédsko, Dánsko, Belgie, Itálie, Finsko, USA, Jugoslávie, Rumunsko a další). Od 

roku 1948 se také konají každé čtyři roky zimní olympijské hry. 

V roce 1926 se konal první mezinárodní Salón neslyšících umělců (Salon 

International des Artistes Silencieux de France). V čele stáli španělský malíř 

Valentin de Zubiaure a francouzský sochař François Crollard (oba neslyšící). 

Pomocí této výstavy děl neslyšících umělců z mnoha zemí se snažili nabídnout jiný 

pohled na neslyšící. 

Nástup Hitlera k moci znamenal značný zásah do života neslyšících. Vydal 

zákon o prevenci šíření dědičných chorob. Na jeho základě bylo nejméně 17 000 

neslyšících sterilizováno, z nichž jedna třetina byla mladší 18 let. Z toho bylo 9 % 

těhotných neslyšících žen a těm byl proveden potrat (od roku 1933 do roku 1939). 

A v letech 1940 až 1942 bylo nejméně 1600 německých neslyšících externí i nováno. 
1 Ještě v roce 1939 se konal 5. mezinárodní kongres neslyšících v Paříží. 

' Zd ro j : <h t tp : / /www.v i su f . com> (cit. 2006-03 -20 ) 
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Po druhé světové válce se situace v zemi začala stabilizovat a v roce 1957 byla 

založena Národní asociace rodičů neslyšících dětí (ANPEDA) a Asociace 

ohluchlých (BUCODES). 

V roce 1951 vznikla Světová federace Neslyšících (F.M.S. Féderation National 

des Sourds) a hned uspořádali 1. kongres v Římě v Itálii. Další kongresy jsou 

pravidelně jednou za čtyři roky stejně jako olympijské hry (1955 - Záhřeb, 

Jugoslávie; 1959 - Stockholm, Švédsko;...). 

Zákon „Loi Buron" z roku 1959 povoluje neslyšícím získat řidičský průkaz. 

V roce 1966 vznikla Národní konfederace neslyšících „Conféderation Nationale des 

Sourds de France (C.N.S.F.). Ve stejném roce vznikla Asociace osob ohluchlých a 

nedoslýchavých (ARDDS). 

V roce 1977 byla založena správní organizace asociací neslyšících UN1SDA 

(Národní Unie pro sociální integraci osob se sluchovým deficitem.) Vydává 

měsíčník „IDDA-infos". V roce 1978 se spojili dva Američané Alfredo Corado 

(neslyšící) a Bili Moody (tlumočník) s Jeanem Gremionem a založili společně 

Intrantional Visual Theatre. Profilovalo se jako socio-kulturní centrum pro 

neslyšící. Začali provozovat na veřejnosti divadelní představení ve znakovém 

jazyce. Později založili školu pro výuku znakového jazyka 

V roce 1986 organizace „Mouvement des Sourds" ve spolupráci s IVT, ALSF a 

2FPE pořádala v Paříži protestní pochod za práva neslyšících. Ve stejném roce 

vzniklo i Centrum pomoci pro práci a komunikaci (CATC). Zaměřilo se na dospělé 

klienty ve věku od 20 let do 45 let, kteří kromě sluchové vady (hluboký stupeň) 

měli další obtíže - zrakové, psychické, intelektové a fyzické. 

V roce 1989 začala společnost PAJE vyrábět pomůcky pro neslyšící - převaděče 

zvukového signálu na světelný (zvonek u dveří, telefon, pláč dítěte,...); světelné 

nebo vibrační budíky. 

V roce 1991 zákon „loi Fabius" povoluje neslyšícím a jejich rodičům vybrat si 

mezi výukou bilingvální a orální. V roce 1992 byla založena organizace, která se 

zabývá výcvikem psů - asistentů neslyšících „Le chien écouteur". Ve stejném roce 

organizace „Sourds en colére" (Neslyšící se zlobí) uspořádala manifestaci proti 

nadužívání kochleárních implantátů. 

1 0 
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V roce 1997 vznikla asociace „ Les Signes Bleues" pro osoby se sluchovou a 

zrakovou vadou a se syndromem IJSIIER. 

V roce 1999 se konal 13. světový kongres FMS v Brisbane v Austrálii. A v roce 

2000 se konalo 4. mezinárodní konference o historii neslyšících ve Washingtonu 

v USA. 
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3 Dělení sluchových vad 

Sluchový deficit zahrnuje všechny formy sluchového postižení, od 

nedoslýchavosti po praktickou hluchotu. Sluchová vada je trvalý stav, který vznikl 

poškozením jakékoli části sluchového aparátu (od boltce přes vnitřní uch až po 

sluchová centra v mozku), následkem toho došlo ke zhoršení vnímání akustického 

signálu nebo к úplné ztrátě schopnosti vnímat akustický signál. Sluchové vady se 

dělí podle typu na převodní, senzorické a centrální. Podle etiologie se dělí na 

vrozené (dědičné a získané prenatálně příčinou jsou většinou infekční 

onemocnění) a získané ( odtud dělíme osoby na prelingválně neslyšící a na 

neslyšící postlingválně). 

Vyšetření sluchu: 

A) subjektivní zkoušky: vyžadují aktivní spolupráci vyšetřovaného 

• tónová audiometrie - popsáno v odstavci I této kapitoly. Výsledkem 

je audiogram. (viz příloha č.3 ) 

• vokální - hlasová (slovní) audiometrie - vyšetřovaný opakuje slova, 

která jsou mu předříkávána vyšetřujícím (audiolog/lékař ORL). Patří do ní 

zkouška hlasitou řečí a zkouška šepotem. Zaznamenává se procento chyb. 

Chouard (2002; in „La cause de la surdité", str. 6.) uvádí, že může být i 

velká diskrepance mezi tónovým a slovním audiogramem - slyší tóny, ale 

nerozumí řeči (verbální hluchota). 

B) objektivní zkoušky: bez spolupráce vyšetřovaného (ve spánku) 

OAE (la mesure ďotoémissions) - otoakustické emise. Tyto zkoušky se provádí 

u novorozenců a kojenců. Indikuje se v případě prematurity nebo při podezření na 

sluchovou vadu vzhledem к rodinné anamnéze. 

PEA {poíenciels auditifs évoqués) - evokované sluchové potenciály. V naší 

literatuře (Novák, 1994; Šándorová, 2003;...) jsou uváděny jako „BERA" 

(potenciály z mozkového kmene) nebo „CERA" (korové potenciály). Výsledkem je 

elektroencefalogram , který zaznamenává odpovědi mozku na sluchové podněty. 

Jeho rozbor může pomáhá odlišit i v kterém místě je poškozeno (narušeno 

sluchové ústrojí) 
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I) dělení dle audiologieké klasifikace, které uvádí Dominique Gillot2 

Sluchová ztráta je vyjádřena v decibelech a měří se v čistých tónech na 

frekvencích 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz a 4000 HZ (Srovnej Šándorová, 2003). 

Pokud vyšetřovaný neslyší na žádné z frekvencí, je označen jako totálně hluchý a 

jeho sluchová ztráta je ohodnocena na 120 dB. Jejich součet je vydělen čtyřmi a 

zaokrouhlen směrem nahoru. V případě asymetrické sluchové vady je brána střední 

hodnota v decibelech a vynásobena sedmi pro lepší ucho a pro ucho horší je 

vynásobena třemi. Jejich součet je vydělen čtyřmi. Tento výpočet se označuje jako 

střední tónová ztráta (une perle tonale moyenne), která slouží pro audiometrickou 

klasifikaci. 

y audition normale et subnormale - ztráta nepřekročila 20 dB. Nemá sociální 

dopad. 

y Déficiance auditive légère ztráta mezi 21 až 40 dB. Sluchově 

postižený schopen vnímat mluvenou řeč, ne však už šepot. Má problémy 

s porozuměním, pokud se mluvčí otočí zády. Je schopen vnímat většinu známých 

zvuků. 

V Déficiance auditive moyenne 

První stupeň: sluchová ztráta 41 - 55 dB. 

Druhý stupeň: sluchová ztráta 56 - 70 dB. 

Sluchově postižený rozumí řeči, pokud mluvčí zvýší hlas a postižený má 

možnost ho pozorovat. Některé známé zvuky je schopen přijímat. 

>" Déficiance auditive sévère 

První stupeň: sluchová ztráta 71 - 80 dB. 

Druhý stupeň: sluchová ztráta 8 1 - 9 0 dB. 

Sluchově postižený je schopen vnímat mluvenou řeč pouze přímo u ucha a mluvčí 

musí mluvit silným hlasem. Je schopen vnímat silné zvuky. 

2 in Le droit des sourds, 1998, str. 10 
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'y Déficiance auditive pro/onde 

První stupeň: sluchová ztráta 91 -100 dB. 

Druhý stupeň: sluchová ztráta 101 -110 dB. 

Třetí stupeň: 1 1 1 - 1 1 9 dB. 

Nemůže vnímat mluvenou řeč. .le schopen vnímat některé velmi silné izolované 

zvuky. 

y Déficiance audilive totale: cophose 

Ztráta je 120 dB. Neslyší ani silné zvuky. 

II) Dělení dle stupně sluchové vady, které se používá pro zařazení do vhodného 

vzdělávacího zařízení. Dělí se na lehký, střední, těžký a hluboký stupeň dle 

sluchové ztráty. 

Lehká ( ztráta 20 -40 dB) - surdité légěre 

Řeč je zachována, ale je narušena. Některé fonémy jsou špatně vyslovovány, 

zvláště pokud stojí vedle sebe. Prozódie a intonace je také narušena. Postižený 

většinou nerozumí, pokud mluvčí nesprávně artikuluje nebo mluví hlubším hlasem. 

Únava či strach z neporozumění zvyšuje problémy s porozuměním mluvené řeči. 

Pokud u dítěte tuto vadu nezjistíme, mluvíme o něm jako o nepozorném, o 

opožděném (ve smyslu vývoje řeči). Přidělení sluchadla není vždy nezbytné, ale 

může usnadnit porozumění. 

Střední (ztráta 40-70 dB) - surdité moyenne 

Zahrnuje všechny předešlé potíže jako lehká vada, ale jsou mnohem častější a 

také vážnější. Pokud mluvčí hovoří silným hlasem a výrazně artikuluje, sluchově 

postižený mu rozumí. Pro tento typ je předepsání sluchadla nezbytné. Zlepší se 

díky tomu nejen porozumění řeči, ale i vlastní produkce řeči sluchově postiženého. 

Těžká (ztráta 70-90 dB) - surdité sévére 

Je narušena segmentální i suprasegmentální složka řeči. Je nutné odezírání ze 

rtů. Sluchově postižený slyší zvuky, křik, hluk, ale ne jednotlivá slova. Sluchadlo 

zlepšuje schopnost rozlišení mluvené řečí od okolního hluku, ale nestačí pro 

rekonstrukci řeči v plné míře, proto si musí vypomáhat odezíráním ze rtů. 

3In Jeunes Def lc ian t Audi t i f é tabl i ssment . 2001 , str. 3 
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Hluboká (ztráta více než 90 dB) -surditéprqfonde 

Nejtěžší stupeň sluchové ztráty, v nejtěžším případě jde o totální hluchotu. Je 

potřeba vysvětlit dítěti úlohu jazyka a pomoci mu ho tvořit. Odezírání ze rtů je 

nezbytné. Sluchadlo napomáhá vnímat rytmus, melodii mluveného a posadit 

správný tón hlasu. Zde se velmi dobře uplatňuje verbo-tonální metoda (kapitola 2.3) 

Tabulka č. I. kategorie sluchově postižených dle stupně sluchové vady 

Stupeň sluchové vady Sluchová ztráta Kategorie 

Normální a subnormální 

sluch 

Do 20dB slyšící 

Lehký- lógěre 21 - 40 dB 

nedoslýchaví Střední -moyenne I.stupeň: 41 -55 dB 

II.stupeň: 5 6 - 7 0 dB 

nedoslýchaví 

Těžký- légére I.stupeň: 71 - 80 dB 

II.stupeň: 81 - 9 0 d B 

nedoslýchaví 

I Iluboký - profond 

I.stupeň: 91 - 100 dB 

II.stupeň: 101 - 110 dB 

III.stupeň: 111 - 119 

dB 

neslyšící 

Totální hluchota 

cophose 

více než 120 dB 

neslyšící 
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Sluchové vady dle typu (in Guide 1 íandiscol, 2001, str.8) 

• Převodní - je postižen zvukovod a střední ucho (bubínek, sluchové 

kůstky). Je narušeno vzdušné vedení a možnost korekce je kostním 

vedením. Sluchově postižený je schopen autokorekce svého hlasu. 

• Percepční - přenos zvukového signálu přes střední ucho je 

v pořádku, aleje narušeno vnitřní ucho - kochlea. 

• Ostatní (centrální) - je postižen sluchový nerv a sluchová centra 

v mozku. 

Příčiny sluchového postižení: 

• Genetické: 

- vrozené (syndrom Usher, syndrom Treacher-Collins-Francescheti,) 

- degenerativní (progresivní sluchová vada v rodině ) 

• Prenatální 

embryopatie (infekce onemocnění matky, většinou rubeola, 

která dle Nováka4 vede v 95% případů k hluchotě) 

fetopatie (Rí I inkompatibilita matky a plodu, hemoragie) 

• neonatální 

prematurita 

anoxie 

porodní trauma 

• v dětském věku 

infekce (meningitída, virová infekce, otitida, ...) 

exogenní (streptomycin, některá antibiotika,..) 

traumata (úraz hlukem, úraz hlavy,..) 

metabolické (endokrinní, proteinové toxické, endogenní,..) 

• v dospělosti 

vaskulární onemocnění 

spojené se stárnutím (presbyacusis) 

traumatické (práce v hluku, barotrauma, úraz hlavy, ...) 

4 • 
in Novák , A. Foniaírie a pedaudologie I. 1994, s t r .63-64 
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Ráda bych se zmínila o jedné příčině sluchové vady, a to je příčina genetická. 

V České republice je velmi málo publikací, týkajících se této problematiky a totéž 

ve Francii. Jedná se o syndromy, které jsou spojené se sluchovou vadou. V naší 

literatuře se o genetických příčinách zmiňuje Novák (1994) ve své knize Foniatrie a 

pedaudologie. Věnuje jim pouze jednu stránku. Uvádí Waardenburmjv-Kleinův 

syndrom, který je dědičně dominantní a nedoslýchavost je provázena oční anomálií. 

Klippel-1'eilův syndrom je doprovázen hluchotou. Osoba s tímto syndromem má 

krátký krk, srostlé krční obratle a abnormality mozku a mozečku. Syndromy, které 

se pojí s malformací ucha a postižením sluchu jsou: Apertův syndrom 

(charakterizuje ho předčasné uzavírání fontanely a srůst lebečních švů5), Coganův 

syndrom (tinitus, hluchota, závratě, zraková vada), Cockaynův syndrom 

(dwarfismus, mentální retardace, rnalformace ucha a oka), Mariánův syndrom 

(anomálie lebky, ucha, oka a prstů), Pendredův syndrom ( eu-/hyper- funkce štítné 

žlázy, nitroušní nedoslýchavost), Ramsey-1 luntúv syndrom (herpetická otitida a 

postižení lícního nervu), Esher-Hirtův syndrom (chybí středoušní kůstky, 

hyperplasie ušních lalůčků) a Wilderwanckův syndrom (ušní a krční píštěle). 

Poměrně známý je syndrom IJsher, který je recesivně dědičný, je doprovázen 

vrozenou hluchotou a onemocněním retiny (retinitis pigmenlosa). Osoby s tímto 

syndromem mohou mít i poruchy rovnováhy. Ve Francii existuje společnost6 pro 

pomoc lidem s tímto syndromem, která provádí i výzkum (depistáž, raná 

diagnostika,...). Gillot (1998) se také zmiňuje o osobách se syndromem CIIARGH. 

Je provázen kolobomem, poruchami dýchání a polykání, srdečními vadami, atrézií 

choany, celkovou růstovou retardací, anomáliemi genitálií a malformacemi ucha 

a/nebo hluchotou. Seznam všech syndromů popsaných ve Francii je dostupný na 

<www.orphanet.net/fr>. 

Zajímavý je vzácný syndrom Treachcr-Collins-Franccschetti. Je to autozomálně 

dominantní postižení lokalizované na lokus 5q32-q33.1. Vyskytuje se od nejlehčích 

Osobně jsem se setkala s dvěma dětmi s tímto syndromem, ale ani u jednoho nebyla 

diagnostikována sluchová vada. 

'' „Les Signes Bleu" - založena v roce 1997. Věnuje se lidem hluchoslepým a se syndromem Usher. 
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forem po letální. V průběhu vývoje plodu dojde k narušení kraniofaciálního vývoje. 

Pojí se s převodním typem nedoslýchavosti - aplázie boltce a deformace 

zvukovodu. Je nedostatečně vyvinuta dolní čelist a lícní kosti, dítě má problémy 

s dýcháním a je přítomna dysfagie. IJšní boltce jsou nízko položeny (pokud jsou) a 

dítě má abnormální tvar oční štěrbiny. Co se týče prenatální diagnostiky, dá se 

spolehlivě potvrdit ultrazvukem ve druhém trimestru nebo při podezření 

genetickým vyšetřením. Sluchová vada se koriguje sluchadlem pro kostní vedení. 

Středisko výzkumu tohoto syndromu však ve Francii chybí. Výzkum se dělá pouze 

v Americe, kde jsou i rodičovské organizace a organizace lidí s tímto syndromem . 

V Americe je také ncjvčtší výskyt tohoto syndromu, kde je sledován již v několika 

generacích. Dle jejich údajů se v Evropě vyskytlo 21 případů, z toho dva ve 

Francii8 a dva v Německu. V severní Americe 32 případů. Celkový zjištěný počet 

ve svčtč činí zhruba 68 případů. Problém edukace těchto dětí je závislý na míře rané 

chirurgické intervence. 

3.1 Audioprotézy 

Ve Francii je každý rok přiděleno kolem 4 miliónů sluchadel (Gillot, 1998). 

Typy sluchadel: 

závěsná (В.A.H.A - anglicky BTE „behind the ear") 

zvukovodová (intra-aurikulární) - jsou určena pouze lehčí a střední 

stupeň sluchové vady 

7 <http://www.treachercollins.org>, <http://www.faces/cranio.org/disord/treacher.htm> 
g 

V roce i960 popsala dva případy syndromu Franceshetti skupina lékařů v časopise Pediatrie. 

(Monnet, P.; Boulez, N.; Maynard, Y.; Humbert, G. Deux cas de disostose mandibulo-faciale ou 

syndrome de Franceschetti Pédiatrie 15.537-544. 1960) 
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sluchadla pro kostní vedení9 - sluehadlo je fixováno na titanový 

implantát, který je voperovaný do kosti za uchem (do procesus mastoideus). 

Zvuk je přenášen do vnitřního ucha skrz kost do středního ucha bez narušení 

zvukovodu. Jsou určena klientům s převodním nebo smíšeným typem 

sluchové vady. Nedoporučuje se však u dětí mladších pěti let. 

sluchadla „polo-implantovaná" - osikulární simulátor umožňuje 

přímý kontakt s kladívkem, jednou z kůstek středního ucha, pro přenos 

zvuků na kochleu. Žádná část přístroje není ve zvukovodu, který tak 

zůstává volný. „Larsenův10" efekt, který je tak častý u běžných sluchadel, je 

redukován na minimum. Procesor je velmi malý a je upevněn na kůži hlavy 

a lze ho zakrýt vlasy. Má patentovanou technologii mechanického 

transduktoru. Velmi jemná operační technika nikterak nepoškozuje lícní 

nerv ani bubínek . Tento „polo-implantát" je určen osobám starším 18 let. 

Nesmí mít žádné patologie sluchového ústrojí a v anamnéze infekční 

onemocnění nebo nemoc. 

9 <www.cis.gouv.fr/artide.php?id article 50()> [cit. 2006-04-05] 

Larsenův efekt sluehadlo začne pískat, když není dostatečně uzavřený zvukovod (vložka 

sluchadla netěsní) a dojde k vazbení (přijímače a vysílače). 

1 9 

http://www.cis.gouv.fr/artide.php?id%20article%2050()


Univerzi ta Karlova v Praze 1 'edagogická fakulta katedra speciální pedagogiky 

obrázek č.7 Le ME T Ossicular Stimulator <www.othologics.com/fr> 

3.2 Kochleární implantát 

v 
obrázek č.8 Robert Djourno ^ ^ M H o f l i ^ ^ H H obr.č.9 Charles 

Eyriés 

Francie si drží prvenství ve vývoji implantátů. V roce 1957 ho v Paříži vyrobili 

anatom a otolog Charles Eyriés a Robert Djourno, profesor lékařské fyziky na 

Lékařské fakultě v Paříži. Eyriés ho voperoval pacientovi s kofózou (ohluchnul 

díky cholesteatomu). Elektricky stimuloval vnitřní ucho díky indukční cívce 

vyrobené Djournem. Eyriěsem se nechal inspirovat americký otolog Wiliam House, 

který spolu s inženýrem Urbanem, vyrobil v roce 1961 jednoelektrodový implantát. 
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Jejich výsledky podnítily výzkum ve Francii. V 70. letech se spojili 

otorinolaryngolog Claude-Henri Chouard a Bernard Meyer a pokračovali ve 

výzkumu. Kontaktovali doktora Patricka Mae Leoda, fyziologa se zaměřením na 

senzorické funkce. Ten jim vysvětlil, že monoelektrodový implantát umožní slyšení 

pouze na určitých frekvencích - 300 hz, 500 1 Iz a možná 800 Hz. Rozhodli se proto 

vyrobit multielektrodový implantát. To se jim povedlo v roce 1973 a světlo světa 

spatřil 12 elektrodový implantát. Pro další práci potřebovali peníze, a tak se spojili 

s obchodní společností Bertin. Ta pro ně vyrobila první přístroje „Chorimac 8". 

V roce 1983 se obrátili na stejnou společnost, aby pro ně vyrobila implantát 

kompletně digitalizovaný „Chorimac-12". Byl používaný pouze do roku 1987, kdy 

přišli na trh Australané se svým dokonalejším implantátem. „Proto jsme 

implantovali v roce 1989 naše první australské implantáty". (Chouard, P. Histoire 

de 1'implant cochléaire multiélectrodes lran^ais. 2002, str. 8 . ) 

<http//rccolsa.club.fr/implantcochlcaire/historiefrancais.html> [cit. 2006-04-01 ]. 

V dalších letech bylo implantováno v průměru 12 lidí za rok (Chouard, 2002). 

V roce 1988 společnost Bertin prodala práva na „Chorimac-12" společnosti MXM, 

která začala podporovat skupinu okolo profesora Chouarda. Ten ve spolupráci se 

svými studenty, Jean-Marcem Leveauem a Philippem Dubusem a s podporou 

MXM, vyrobil v roce 1992 první francouzský plně digitalizovaný přístroj. Byl 

menší než australský a plně programovatelný. Společnost MXM ho nazvala 

Digisonic. Implantovaná část byla z keramiky a obsahovala vlastní přijímací 

anténu. 
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Obrázek č. 10 implantát Digisonic (procesor Digi SP pro dospělé a děti, procesor Digi SP K 

velmi malé děli) 
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Obrázek č.l I schéma kochleárního implantátu 

Sons zvukový signál 

I procesor, 2 mikrofon, 3 - implantát , 4 - svazek elektrod, 5 - kochlea, 6 sluchový nerv 

Indikace k implantaci: 

• osoby s hlubokým stupněm sluchové vady 

• osoby totálně hluché 

• v současné době i osoby s těžkým stupněm SV, u nichž však porozumění 

řeči je okolo 30% na lepším uchu 

• u dětí s vrozenou (kongenitální) vadou (také prelingválně neslyšící) je 

potřeba implantovat co nejdříve. Chouard (2002) uvádí, že je však velmi 

obtížné malé děti diagnostikovat. Je nutné, aby nosili audioprotézy nejméně 

6 měsíců pro potvrzení neúspěšnosti. Proto i ve Francii je velmi málo 

implantovaných dětí před druhým rokem věku. Chouard (2002) také 

dodává, že nelze implantovat dítě neslyšících rodičů (s kongenitální 

sluchovou vadou), kteří se dorozumívají pouze znakovým jazykem. 

Implantace by nebyla úspěšná, protože rodiče by nemohli participovat na 

reedukaci sluchu. 
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Profesní skupina, která se podílí na implantaei a následné reedukaci: 

• lékař - elektrofyziolog 

• foniatr 

• psycholog 

• logoped nebo profesor s titulem CAPEJS 

Tato skupina je přesně vymezena v Oběžníku ministerstva zdravotnictví č. 99-

232." 

Předoperační vyšetření v nemocnici St-Antoine v Paříži: 

audiometrie 

otorinolaryngologické 

elektrofyziologické - MMR 

logopedické 

psychologické 

11 Circulaire DAS/RVAS/DH/DGS n° 99-232 du 16 avril 1999 relation à la prise en charge des 

enfants sourds implantés . [2005-12-201 přístupný na adrese 

<http://www.acfos.org/sedocumenter/txtreference/index.php> 
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Reedukace po implantaci v centru kochleárních implantací v Nemocnici 
1 9 

St-Antoine v Paříži : 

Probíhá pod lékařským dohledem. Začíná nacvičováním rozlišování mluvené 

řeči od ostatních zvuků. Poté se učí rozeznávat hudební zvuky13. První tři měsíce 

pacient absolvuje každodenní reedukační seance propojené s nastavováním 

řečového procesoru. Regulaci provádí reedukatér, ne audiolog. Pacientovi je 

poskytovaná psychologická podpora. Po celou dobu lékaři provádějí testy evaluace 

výkonů pacientů. 

Typy implantátů používaných ve Francii: 

Cochlear - Austrálie; Clarion - IJSA; Med-El - Rakousko; M.X.M - Francie 

(www.mxmlab.com/fr) 

Francouzská federace implantovaných {Féderaíion franka i se des implantés 

cohleaires) uvádí 180 nově implantovaných osob ročně. Ve Francii je již 800 tisíc 

osob s kochleárním implantátem. V Evropě je Francie na 10. místě v počtu 

implantací. Celkový počet center pro implantaci je 18, z toho 5 v Paříži. 

12 

Výzkumná laboratoř ORL (CHU - Centre Hospitalo-Universitaire) profesor Bernard Meyer 

(šéf-lékař ORL,) 
Operace stojí okolo 32 000 EURO. 

tento způsob rozpracoval profesor Chouard, bývalý ředitel Výzkumné laboratoře ORE při 

nemocnici St-Antoine v Paříži. Napsal knihu J. 'oreille musicienne. Le Chemin de la musique de 

l oreille au cerveau." Prováděl také pokusy na morčatech jedno bylo zdravé, druhé hluché a třetí 

morče bylo hluché, ale implantované. Snažil se na nich dokázat, jak se rozvíjí sluch a jak dochází 

k jeho zlepšení. 

- k 

http://www.mxmlab.com/fr
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3.3 Reedukace - komunikace 

Lecture labiale - odezírání ze rtů 

Sluchově postižený, který nerozumí mluvené řeči, si může pomáhat odezíráním 

ze rtů mluvčího. To má však své limity - odezírání je možné pouze za určitých 

podmínek. V místnosti musí být dobré osvětlení, mluvčí nesmí mít zakrytá ústa (u 

mužů to znamená nemít knír ani vousy), důležité je však také momentální naladění 

odezírajícího (tzv. vnitřní podmínky odezírání). „Pokud je neslyšící přinucen pouze 

odezírat (nemůže využít jinou formu komunikace), ztrácí 60 až 70% sdělované 

informace"14 (musí vynaložit velké úsilí, odezírání je také velmi unavující). 

Francouzština má 36 hlásek, z nichž pouze 12 má labiální obraz. Je proto 

nejvhodnější pro dospělé ohluchlé a nedoslýchavé. U neslyšících dětí se doporučuje 

kombinovat s LPC. 

LPC- Langage Parlé Completě - Cued speech 

Toto metodu rozpracoval Orin Cornett (USA) a začal ji používat od roku 1967. 

„Princip spočívá ve spojení každého vysloveného fonému s doplňujícím gestem 

ruky před obličejem. Toto gesto („cue" anglicky nebo „clé/clelu francouzsky) je 

tvořeno pozicí ruky a konfigurací prstů." (Guide Handiscol, 2001, str. 16) 

Pro samohlásky má pět pozic ruky a osm konfigurací prstů pro souhlásky (viz 

tabulka). Jedno gesto odpovídá jedné slabice. Izolovaně provedená gesta nenesou 

žádnou informaci. Jednotlivé pozice ruky a prstů eliminují veškerá nedorozumění, 

která vyplývají z pouhého odezírání ze rtů. Například slabiky /ba/, /raa/, /pa/ mají 

stejný labiální obraz - proto těmto slabikám odpovídají tři různá gesta v LPC. 

Kodér, který je přítomen výuce artikuluje bez fonace a pouze kóduje. 

" Jean Chapuisa t in Jeunes Déf ic ian ts Audi t i f s .2001 , str. 5. 
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Tabulka č.2 pozice ruky a prstů pro jednotlivé hlásky: samohlásky (voyelles) a souhlásky 

(consonnes) pro LPC (in Guide Handiscol, 2001 ) 

Voye l l e s 
I.cs 5 positions de tmiitj porn culí') les voyelles 

Position rôto 

"3. \ 
'3 A'-/ \ 1 

i J' 1'T/, 

— _ 

s •OP-

ce (umí 
y (iu) 
e (fée) 

Position pommet t e Poz;::or> bouche Position menton Posibor, gorgi 
a. iiTîO e(main) J(mi) E (niais) 
o i/naux.» a (feu) 3 (ton) u Imoul 

cç(teuf teuf) d(m.in) :> (f ortj 
et toute consonne 
suivie d'un e rnuet 
(âme) Ou isolée (Tomi 

( "onsonnes 
Les K conliguiiiiioiis tics iloigts telles i|iie les voit l'entant pour coder les consonnes 

h " ] ) 7 ) " 1 r rl 

) í M 

/ l l ry , ! 
-li ; 

r , n n 
Ml ' rfíj] ! Í T I ' " T n "| r 1 
1 1 1 M ! 
! ' * 1 

I 1 
/ • L - I! A , J11 i / 11 fi 

l J \ / i ! \ / i ' Í 
) t ) i l i l f L I Í 1 

J L L 
p . p < 11 I V (VcO 
z joueř z (base) 

n (ra'j 
t t ni 

n'noi mimar 
q (lui' f (f,il 

I li 
fichai) 

p1 vigne i 
W 'OUI 

K f. 1 jd.lU-
n! Ktny 

t'oyeue non 
précédée d'une 
< onsonne 

(âne. 

FS- français signé - znakovaná francouzština 

Podporuje mluvený jazyk. Simultánně se používají gesta pro usnadnění 

porozumění. Tato gesta však nejsou organizovaná do systému a netvoří jazyk. 

F CSC - Français complet signé et codé - znakovaná a kódovaná francouzština 

Je to technik, která se užívá hlavně v Belgii. Ve Francii se používá velmi málo, a 

to pouze v rámci rané péče na rozvoj jazyka (od několika měsíců do dvou let věku 

dítěte). Používá znaky z LPC a z LSF zároveň s mluvenou řečí. Používá se v raném 

období než se rodiče rozhodnou pro výběr komunikační metody pro své dítě 

(LPC/LSF/orální metoda). 
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Dactylologie - prstová abeceda 

Každé písmeno abecedy má svou pozici prstů. Pomocí prstové abecedy můžeme 

ukázat i celé slovo, písmeno po písmenu. Jako hlavní prostředek komunikace se 

nepoužívá. Bylo by to příliš dlouhé. Má však své místo ve výuce - lze tak vysvětlit 

nová slova, slova těžká, vyznakovat svoje jméno, příjmení, pro které neexistuje 

znak v LSF. Ve Francii se používá jednoruční prstová abeceda. 

Tabulka č. 3 - francouzská jednoruční prstová abeceda ( „La Langue des Signes.T.2., str. 
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LSF - tangue des signes française - francouzský znakový jazyk 

Pro 4% (in Guide Handiscol, str. 13) neslyšících dětí neslyšících rodičů je jeho 

naučení se spontánní, neboť je to pro nč jazyk mateřský. Je to přirozený mateřský 

jazyk neslyšících. Tento jazyk gest je jazyk sám o sobě, se svou vlastní gramatickou 

strukturou a vlastní syntaxí. Umožňuje neslyšícím rozvíjet komunikaci na vysoké 

úrovni a také rozvíjet abstrakci, která je tak těžko pochopitelná pro neslyšícího 

užívajícího mluvený jazyk. Zákon z roku 1991 povoluje svobodný výběr jazyka ve 

vyučování neslyšících. Mohou si vybrat mezi komunikací bilingvální (LSF a 

francouzština) a komunikací orální. Tento zákon ještě doplňuje oběžník z 22. 

března roku 1993, který říká: „sluchově postiženému dle jeho výběru komunikace 

je umožněno vytvořit individuální vzdělávací projekt." Bilingvální výuka je 

zaručena téměř ve všech speciálních zařízeních. Mohou si vybrat ze dvou modelů: 

a) LSF jako první jazyk - jazyk mateřský 

b) Francouzština (psaná a mluvená) jako první jazyk 

V roce 1980 byla založena asociace „2 langue pour une éducation (2L.P.E) na 

podporu bilingválního vzdělávání neslyšících. Bilingvální výuka má mnoho 

zastánců, ale i také odpůrců. Jejich argumentem je, že LSF brání naučení se 

francouzskému jazyku a že bilingvální výuka vyžaduje perfektní zvládnutí obou 

jazykových kódů, což prý dokáže pouze malé procento neslyšících. Senát však 

znakový jazyk uznal až 21.10. 2004 jako plnohodnotný („une langue à pari 

entière "). 

La méthode verbo-tonale - verbo-tonální metoda 

Autorem této metody je chorvatský profesor Petar Guberina (1913). Vystudoval 

univerzitu v Záhřebu - obor francouzština a latina. Pokračoval ve studiu na pařížské 

Sorbonč, kde v roce 1939 získal doktorát. V roce 1961 bylo chorvatskou vládou 

zřízeno centrum SIJVAG, jehož ředitelem se stal Guberina. Zařízení funguje od 

roku 1982 jako světové centrum pro vývoj a výcvik verbo-tonální metody. 

Původně byla vytvořena jako metoda pro výuku cizích jazyků. V šedesátých 

letech ji začali ve Francii používat jako součást výchovy neslyšících dětí. Verbo-

tonální metoda se jeví jako metoda velmi přirozená. Nezaměřuje se na techniku 
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řeči, ale především na vyjadřování jako takové - na vyjádření své existence, svých 

přání, své vůle. Neslyšící dítě je bráno především jako dítě. Vše, co je možné 

rehabilitovat, je bráno v potaz; v první řadě zbytky sluchu, motorické schopnosti. 

„Celé tělo mluví." (in „La méthode verbotonale structuro-globale", str.l. Přístupné 

online na world wide web 

<http//education.nordnet.fr/irpa/Informations/vebsurd/methode.html> [cit. 2006-03-

10]). 

To vše se děje s respektem vzhledem k vývojovým etapám dítěte (dle Piageta). 

Využívá celého těla pro vnímání vibrací (terapeuti využívají různé vibrátory, které 

dětem přikládají na tělo - ruku, zápěstí, koleno,..). Pracuje s rytmem, intonací. To 

vše se děje formou hry a dramatizací. Tato metoda nevylučuje používání dalších 

prostředků komunikace (LPC, LSF). 

Ve Francii byla založena mezinárodní asociace pro verbo-tonální metodu 

{Association Internationale pour la méthode verbotonale se sídlem v Roussillonu) a 

profesní asociace vyučujících verbo-tonální metodou (Association des praticiens 

de la méthode verbo-tonale se sídlem v Ronchinu). 

Metoda Suzanne BoreI Maisony15 

„Přípravná metoda na čtení, která umožňuje rozpoznávání hlásek před jejich 

verbalizací." (Chalude,J. Lecture et surdité. 2006, str. 3.16) Je to metoda, která se 

zaměřuje na výuku čtení. Je také nazývána jako metoda „foneticko-gestikulační". 

<http://motsamots.org/borel/page.html> (cit. 2006-11-05). 

Původně byla určena nejen pro neslyšící a nedoslýchavé, ale také pro osoby 

s narušenou komunikační schopností (SPU, dysfázie, ...). Nyní je také využívána 

pro výuku čtení v posledním ročníku mateřské školy a v první třídě základní školy. 

15 Suzanne Borci Maisony byla logopedka. Prováděla výzkum v oblasti fonetiky a akustiky a 

zabývala se terapií řeči. Pracovala v nemocnici Saint-Vincent de Paul a v nemocnici Saint-Michel et 

Sainte-Anne, kde spolupracovala s chirurgy, psychoanalytiky a rozvíjela díky svým bohatým 

zkušenostem pedagogické a logopedické metody, které se týkaly mluvené a psané řeči. 
16 <http://acfos.org/sedocumenter/base doc/lecture/surdité/lect&surd jc tfl.pdf> [citováno 2006-04-

19] 
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Svou metodu popsala v knize „Méthode de leeture"( 1977), jejíž přílohou jsou 

jednotlivé listy s fotografiemi pro každou hlásku, listy s obrázky a vzorovými slovy 

pro každou hlásku ( obrázek č.12, 13 ) Každý znak pro jednotlivou hláskuje tvořen 

pozicí ruky a některý i nastavením mluvidel. Tuto metodu dále rozpracovali další 

autoři (Blanc, 2001; ChaludeJ., 2006). (viz příloha č. 4) 

Obrázek č. 12 
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Obrázek č. 13 

Pedagogická fakul ta katedra speciální pedagogiky 
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4 Raná péče 

Každé dítě, stejně tak těžce sluchově postižené, „hovoří" spontánně. Ale pokud 

se samo nemůže slyšet, tento automatismus velmi rychle mizí. Je proto nezbytné 

naučit ho vnímat, že existuje vztah mezi tím, co řeklo a reakcí jeho okolí. Tím více 

je důležité zachytit sluchově postižené dítě co nejdříve a poskytnout mu veškerou 

možnou péči. 

Rána péče se realizuje v centrech, které nabízejí péči v domácnosti, v lékařských 

ambulancích. 

Jsou to: 

Audiofonologické centrum - provádí audiologické vyšetření, navrhuje vhodné 

kompenzační pomůcky. 

Zařízení pro neslyšící děti a mládež - zde mohou využít konzultací. Povinností 

těchto zařízení je tuto formu pomoci poskytnout. Zde rodiče dozví o možnostech 

vzdělávání, o dostupných zařízeních v místě bydliště. 

CA MSP Centre d'action medico-sociale préeose - Centrum pro ranou 

zdravotně-sociální péči je určeno dětem s postižením (liší se dle typu) od narození 

do šesti let. Centrum provádí depistáž a nabízí systematickou ambulantní péči. 

Cílem je dosáhnout o nejvyšší míry sociální a edukační adaptace dítěte. To vše se 

děje ve spolupráci s rodiči a dalšími zařízeními, kam dítě dochází. Kolektiv 

pracovníků centra je tvořen lékaři, zdravotními sestrami, rehabilitačními 

pracovníky, psychology a asistenty, čímž pinč naplňuje myšlenku 

multidisciplinárního přístupu k osobám s postižením. 

SAFEP Service d'accopagnement familial et d'éducation préeose - služba pro 

podporu výchovy v rodině a služba rané péče pro děti od narození do 3 let. Nabízí 

protetické pomůcky, pracuje s dítětem a rodinou na probuzení a rozvoji řeči a 

komunikace. Zabývá se také diagnostikou. Většinou tato centra fungují při 

speciálních zařízeních pro sluchově postižené. 

SESSAD - Service d'éducation spéciale et de soin à domicile speciálně 

pedagogická a zdravotní péče v domácnosti je určena rodinám s dítětem od 

narození do šesti let, s následnou evidencí do dvaceti let. Rodinu navštěvují 

odborníci z centra, kteří podávají potřebné informace, pomáhají s kontakty na 
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instituce, podílejí se na diagnostice a rozvoji autonomie dítěte. Poskytují také 

rodinným příslušníkům komplexní péči poradenskou, psychologickou, zdravotní i 

speciálně pedagogickou. 

SSEFIS Service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire -

nabízí podporu výchovy v rodině podporu školní integrace pro děti a mládež od tří 

do dvaceti let. Základem je spolupráce s běžnými školami. Toto zařízení se stará i o 

děti od tří do šesti let, které nejsou zařazeny do školského systému. 

Nezávisle na těchto speciálních zařízeních fungují různé nadace a asociace 

sdružující rodiče sluchově postižených dětí. 17 Organizují vzdělávací semináře, 

které jim pomohou lépe porozumět svému dítěti, jeho handicapu. Dozvídají se o 

svých právech, o právech svých dětí, a také o všech způsobech vzdělávání svých 

dětí, o výuce znakového jazyka. Setkání s ostatními rodiči jim také pomáhá lépe 

zvládat jejich rodinnou situaci. 

Rodina s postiženým dítětem to ve Francii nemá jednoduché, hlavně z důvodu 

velmi krátké mateřské dovolené. V České republice může matka pečovat o dítě do 

čtyř let věku a pokud je postižené do sedmi let věku. Ve Francii je oficiální placená 

mateřská dovolená (congé maternel) pouze 6 - 8 týdnů. Její rozhodnutí zůstat déle 

s dítětem doma je závislé na příjmech rodiny, respektive manžela. Nárok na 

mateřskou dovolenou má i otec. Ten také může využít svého nároku (ze zákona), 

pokud je matka na MD, na deset dní placeného volna - tzv. congé paternel. Rodiče 

také mohou zažádat o příspěvek na hlídání dítěte v domácnosti tzv. AGED 

(Allocation de garde d'enfant á domicile), na místním sociálním úřadě. Mají také 

povinnost nahlásit se na Departementní komisi pro speciální výchovu (CDES 

Commision départementale de l'éducation spécialekterá řídí veškerou dostupnou 

péči v regionu. Mohou také získat příspěvek na speciální výchovu, tzv. AES -

17 Například Federace ANPIÍDA Féderation des Association des Parents ďEnfants Déficiants 

Auditifs . je to zastřešující organizace asociací, které sdružují rodiče neslyšících dětí. Poskytuje 

informace a péči rodinám. Pořádá stáže pro rodiče. Mají regionální a/nebo departementní 

působnost. 
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Allocation ďeducation speciále, popřípadě ještě příplatek podle stupně autonomie 

dítěte. Mohou ho čerpat na dítě od 0 do 20 let věku. 18 

Rodiče také mohou zaměstnat chůvu (je to oficiální certifikované povolání) nebo 

dát dítě do „Halte-Garderie", což je zařízení podobné našim jeslím. Je pro dčti od 

tří měsíců do šesti let. Rodiče tam však mohou dát své dítě pouze na celé dva dny 

v týdnu a na tři půldne. V ostatních dnech si musí zajistit hlídání sami.19 Pokud 

jeden z rodičů nepracuje, nemají na umístění nárok. Halte-Garderie je otevřena 

většinou od půl osmé do pěti hodin odpoledne. 

18 AES: 101,17 EUR/měsíc 

příplatek: 80,34 EUR (l.kategorie); 241,02EUR (ll.kat.); 896;71 EUR(III.kat.) 

Od 20 let včku může sám postižený získat příspěvek ve výši 557,12 EUR měsíčnè{AA H -allocation 

aux adultes handicapés), pokud jeho roční příjem nepřekročí 6.699,68 EUR. 
19 Tuto službu jsem také využila pro svou roční dceru, při svém studijním pobytu v Paříži.. Poplatek 

se vypočítává z příjmu obou rodičů. V té době tam byl umístěn chlapec s DMO. 
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5 Plán Handiscol 

<http://www.cducalion.gouv.lr/handiscol> [2003-11-20 - volně přeloženo] 

Školní docházka hendikepovaných dětí je řízena od roku 1999 tzv. plánem 

"Handiscol". Do té doby byla řízena platnými zákony Ministerstva mládeže, 
20 školství a výzkumu. 

Je řízen ministerstvem školství, a to si vzalo za úkol, spolu s postiženými lidmi, 

vylepšení kapacity školského systému a sítě škol pro postižené žáky. Obsahuje 20 

měřítek spojených do 5 hlavních os. Některé z nich jsou již ověřené praxí, některé 

si ještě hledají své místo ve školském systému. 

- osa 1: znovu potvrdit právo a podporovat jeho vykonávání 

V oběžníku z 19. listopadu 1999 je připomínáno, že školní docházka postižených 

dětí a mládeže je právo a přijetí do školského systému je povinnost. Proto 

ministerstvo školství a ministerstvo práce (Ministere de 1'emploi et de la solidaritě) 

spolupodepsali v únoru 2002 chartu Handiscol vyjadřující hlavní principy školní 

integrace. Tento dokument směřující ke zlepšení informovanosti rodičů postižených 

dětí o jejich právech byl přijat akademickou inspekcí, inspekcí ministerstva 

školství, vysokými školami a komisemi speciálního školství. 

První aktualizované vydání praktického průvodce pro rodiny, který se zaměřuje 

na lepší pochopení postupů školní integrace, bylo vypracováno na podzim 2001 a 

vydáno nákladem 40 000 výtisků. 

Rodiče postižených či nemocných dětí mohou také zavolat na státní telefonní 

linku Handiscol. Ta nabízí pomoc a radu převážně rodičům, kteří stojí tváří v tvář 

problému nástupu do školy. Slouží také vyučujícím, kteří mají přijmout do své třídy 

postižené dítě. Této možnosti využilo 1800 volajících za školní rok 2000/2001 a 

více než 900 volajících za první čtvrtletí školního roku 2001/2002. 

211 Minis tère de la Jeunesse , de l 'Éduca t ion Nat ionale et de la Recherche 
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Oběžník z 30. dubna 2002 znovu potvrdil vůli obou ministerstev vytvořit soubor 

nařízení, která by pomáhala žákům zvládnout školní docházku bez přerušování, ale 

s ohledem na jejich potřeby. Zpřesňuje ucelenost a návaznost těchto nařízení na 

různých úrovních vyučování, stejně tak vyslovuje potřebu jejich inkluze do projektů 

jednotlivých škol a školských zařízení. Aktualizuje pravidla fungování správních 

obvodů (departmentů), které hrají významnou roli v dalším životě žáků. 

V prosinci 2001 byla vytvořena pracovní skupina pro plán Handiscol. Jsou v ní 

pracovníci obou ministerstev. Dále upravuje stávající texty a dohlíží na správný 

postup zařazování postižených dětí do škol. 

- osa 2: vytvořil nástroje sledování výsledků 

Pracovní skupina obou ministerstev začala fungovat v lednu 2001. 

- osa 3: zlepšit zaměření a posílit pilotáž 

Podpořit statistické nástroje a zlepšit depistáž osob se sluchovým postižením. 

Vzít v úvahu geografické a demografické charakteristiky jednotlivých departmentů. 

Na tom pracují odborníci z řad akademických inspektorů, starostů jednotlivých 

obvodů a jednotlivých departmentů. Také proto, aby ujasnili kompetence 

jednotlivých odborů, co se týče skolarizace postižených dětí. 

- osa 4: rozvíjet nařízení a nástroje k integraci 

Pro dobré uvedení politiky integrace je nezbytné současně rozvíjet kolektivní 

nařízení pro integraci a doplňkové léčebnč-sociální služby. Evidentně nestačí 

omezit individuální opatření k integraci pokaždé, když je to možné, ale naopak 

rozšířit škálu stávajících možností vzhledem ke skolarizaci. 

Oběžník z 21. ledna 2001 podpořil otevření pedagogických sdružení pro 

integraci „UPI" ( unité pédagogique d'intégration) na středních školách (collège) a 

gymnáziích (lycée) pro žáky se smyslovým postižením nebo s poruchou 
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kognitivních funkcí. Oběžník ze 30. dubna 2002 aktualizuje především instrukce 

pro zařízení AIS na prvním stupni, a také pro racionalizaci a zlepšení fungování 

školních integrovaných tříd (CLIS - Classe d'Intégration Scolaire) na prvním 

stupni. 

Tyto dva texty byly podepsány ministrem práce a sociálních věcí. Byl vytvořen 

plán na tři roky (2001 - 2003) na rozvoj doprovodných služeb pro školní integraci. 

Z ministerstva bylo poskytnuto na realizaci 36 587 764 euro. Na začátku roku 2001 

bylo registrováno 3 381 integrovaných tříd (CLIS, v roce 2000 jich bylo okolo 3 

170) a 303 pedagogických sdružení pro integraci (UPI, v roce 2000 jich bylo 202). 

Pro podpoření a racionalizaci vývoje pomocných nařízení pro školní integraci, 

byla mluvčí IRIS iniciativy, Mireille Malot, požádána ministrem školství o 

vypracování studie o možných způsobech prodloužení jejich existence. Závěry této 

studie byly dodány na Ministerstvo v červenci 2001. 

Oběžníky ze 30. dubna 2002, zabývající se školní adaptací a školní integrací, 

zpřesnily povahu kompetencí této formy pomoci. 

17. listopadu 2002 se sešly u "kulatého stolu" zástupci odborových asociací a 

organizací, aby shromáždili reflexe a rady z různých typů organizací zabývajících 

se problematikou adaptace a školní integrace a aby nastínili další otázky, které je 

potřeba do budoucna řešit. Této radě předcházela porada lokálních kolektivů, která 

přispěla k vytvoření pomocných služeb pro školní život. Pro tyto potřeby musí být 

vydáno ministerské nařízení, které dovoluje racionálnější a účelovější pokrytí těchto 

služeb. V rámci tohoto nařízení budou podporovány prostředky stanovené národní 

výchovou na podporu postižených žáků. 

Od března 2000, na popud ministerstva školství, hledá meziresortní skupina 

právní a technické řešení na podporu vývoje vydávání knih v Braillově písmě a na 

vydávání školních materiálů pro slabozraké a nevidomé. V tomto rámci byl 

vypracován projekt "seskupení veřejného zájmu na vydávání upravených knih" 

(GIPEA - Groupement ďlnteret Public pour l'Edition Adapté). Toto seskupení je 

pověřeno organizací vydávání a spojením produkce upravených dokumentů k 
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národnímu plánu. Projekt základní úmluvy "GIP" je v současné době předložen ke 

schválení dalším partnerům, kterých se týká. 

Na tento projekt již bylo vyčleněno 170 milionů franků pro rok 2001-2003 na 

nákup nebo pronájem materiálů, hlavně informačního charakteru. Z těchto peněz se 

mohou podporovat žáci s tělesným či smyslovým postižením. 

Byla vydána praktická příručka, která usnadňuje výběr materiálů. 

Organizace CNEFEI ( Centre National ďĚtude et de Formation pour l'Enfance 

Inadaplée2') byla pověřena, ve spojení s ministerstvem, vytvářením příruček o 

integraci pro učitele. Dvě příručky již byly vydány v r. 2000, jedna pro skolarizaci 

slabozrakých, druhá pro sluchově postižené. Třetí příručka zaměřená na skolarizaci 

tělesně postižených byla vydána v roce 2002. Čtvrtá, zaměřená na žáky s poruchami 

kognitivních funkcí, se teprve připravuje. 

Tato organizace (CNFEI), která má dlouhou zkušenost v oblasti vzdělávání 

postižených je v současné době reorganizována. V budoucnu by měly být vytvořeny 

univerzitní instituty pro vzdělávání speciálních pedagogů. 

- osa 5 zlepšit vzdělávání profesionálu 

Vydání nových plánů výuky na 1UFM zjemňuje opatření pro školní integraci pro 

všechny odborníky podílejících se na výchově postižených dětí. Pracovní skupina 

přepracovává způsoby vzdělávání a vydávání certifikátů pro vyučující na prvním i 

druhém stupni. Učitelé mohou získat certifikát učitelské způsobilosti v kategorii D, 

E a F se zaměřením na školní adaptaci a integraci (CAPSAIS22). 

Tato nařízení byla přeložena do znakového jazyka a distribuována na 

videokazetách 13. ledna 2002. Jsou dostupné ve více než 20 školských a léčebnč-

výchovných zařízeních 

21 Národní centrum pro výchovu a vzdělávaní dětí nepřizpůsobivých. Sídlí v Suresnes. 
22 Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement des Jeunes Sourds 
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5.1 Vzdělávání 

Povinná školní docházka je ve Francii řízena zákonem „Loi Ferry" z roku 1882. 

Je desetiletá pro děti od 6 do 16 let. Zaručuje všem bezplatné vzdělání bez 

upřednostňování náboženství ve výuce. Tento zákon byl upraven v roce 2005 tzv. 

„Loi Fillon" (loi Fill on n°2005-380 du 23-04-2005). Děti již od první třídy mají 

každý den do půl čtvrté. Zato mají volno celou středu nebo jen dopoledne. V 

některých školách také mají výuku i v sobotu dopoledne. 

V 16 letech se student může rozhodnout ukončit své vzdělání a nastoupit do 

práce nebo může pokračovat ve studiu. Má na výběr více možností: (budu se držet 

termínu lycée, protože překlad tohoto termínu na gymnázium není přesný - ve 

Francii je to i termín pro odborné učiliště) 

a) Lycée profesionelle - připravuje studenty/učně pro práci v průmyslu, 

obchodu a ve službách. Mohou studovat dva roky a obdrží ВЕР (Brevet 

d'étude professionelle - náš výuční list). Po třech letech studia získají CAP 

(certificat d'aptitude professionelle - profesní maturita). 

b) Lycée général - obecné gymnázium. Vyučují se zde všechny 

předměty a není zde žádná specializace. Končí maturitou (bacalaureat). 

c) Lycée scientifique - zaměřuje se na přírodní vědy jako je biologie, 

matematika, chemie, fyzika a informatika. Končí maturitou. 

d) Lycée des lettres - humanitní gymnázium. Zaměřuje se na výuku 

jazyků, historii, filosofii a občanskou výchovu. Končí maturitou. 

Podle lycea, které si vyberou, si musí vybírat vysokou školu. Francouzský 

vzdělávací systém je pomčrnč neprostupný. Studenti se tak musí docela brzy 

rozhodnout, co chtějí ve svém životě dělat. Mají na výběr mezi třemi typy 

vysokých škol: 

1) univerzity - jsou státní a bezplatné. Pro přijetí musí mít 

student maturitu. 

2) vysoké školy (Grandes Écoles) - ty jsou soukromé a placené. 

Student musí absolvovat konkurs, který je velmi těžký, proto většina 

studentů absolvuje ještě dva až tři roky v přípravných třídách vysoké 

školy (tento typ je např. pro studium logopedie). 
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3) technické univerzitní instituty (Instituts Universitaires de 

Technologie) - student odevzdává své portfolio, kde má uvedeny 

všechny známky a posudky od profesorů z lycea. 

Tabulka č.4 - vzdělávací systém ve Francii 

věk Třída stupeň základní školy stupeň vzdělávání 

6/7 onzième - 1 . t ř í da přípravný 

7/8 dixième elementární 

8/9 neuvième elementární primární 

9/10 huitième střední 

10/11 Septième střední 

11/12 Sixième úroveň collége sekundární 

12/13 Cinquième první cyklus 

Brevet d'étude 
13/14 Quatrième premier cycle 

14/15 Troisième 

15/16 Seconde 

16/17 Première úroveň lycée - sekundární 

17/18 Terminale druhý cyklus 

baccalauréat - maturita 

18/ Univerzity, vysoké školy, univerzitní instituty a další terciární - supérieure 

Vzdělávání handicapovaných je v současné době národní prioritou. Sluchově 

postižení nejsou vzděláváni podle upravených osnov, ale dle národního plánu 

vzdělávání. Mají jenom ze zákona nárok na podporu a na možnost úpravy 

závěrečných zkoušek (třetina času navíc, zkoušky ve znakovém jazyce, možnost 

prodloužit si poslední rok na dva roky). 
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V současné dobč jc vzdělávání sluchově postižených řízeno plánem llandiscol 

(viz kapitola 5). Oběžník číslo 2001-144 z 11-07-01 upřesňuje podmínky pro školní 

integraci. Zákon z 11 .února roku 2005 přiznává právo neslyšícím na skládání 

zkoušek ve znakovém jazyce a přítomnost tlumočníka při zkouškách na řidičský 

průkaz, právo na vzdělání v místě bydliště a právo na individuální vzdělávací plán. 

Konkrétní formy a fungování jednotlivých zařízení popisuji v kapitole 6. 

a) speciální zařízení pro sluchově postižené 

Jejich zřizovatelem je Ministerstvo práce a solidarity. Jsou to národní 

instituty pro neslyšící. Ve Francii jsou čtyři; v Paříži, v Chambéry, v Bordeaux a 

v Metách (Metz). Pečují o žáky s těžkým a hlubokým stupněm sluchové vady. 

V prostorách institutu se realizuje sekundární a profesní vzdělávání. Ve všech 

také funguje internát. Všichni vyučující mají vzdělání potřebné pro výuku jejich 

předmětu a titul CAPEJS (Certifical ďAptitude á VEnseignement pour ks 

Jeunes Sourds). 

b) zařízení a třídy zřizovaná ministerstvem školství 

Jsou to tzv. školní inteurativní třídy „CLIS" (classes ďintegration scolaire). 

Jsou pro žáky se všemi stupni sluchové vady. Fungují při běžných školách. 

Výuku zajišťují učitelé nebo profesoři speciálních škol, kteří jsou pověření 

ministerstvem školství. 

c) zařízení zřizovaná obcemi a departmenty 

Jsou zřizovány místně od roku 1990 a mají vlastní samosprávu. Přijímají 

žáky se středním, těžkým a hlubokým stupněm sluchové vady. Nabízejí výuku 

sekundární (druhý cyklus), profesní a internát. Výuka je zajištěna učiteli nebo 

profesory speciálních škol. 

d) soukromá zařízení 

Jsou zřizována jednotlivými asociacemi a nadacemi a pečují o žáky se 

středním, těžkým a hlubokým stupněm sluchové vady. Většinou nabízí 

sekundární vzdělání (druhý cyklus) a vzdělání profesní. Zřizovatel podepisuje 
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smlouvu s ministerstvem školství, které jim poskytne učitele a na vyžádání i 

ředitele zařízení . 

Při některých zařízeních mohou také fungovat: 

SEES - oddělení pro speciální výchovu a vzdělávání. Zabezpečují specifické 

dovednosti v oblasti vnímání a komunikace důležité pro zvládnutí školní docházky. 

SPFP - oddělení prvního profesního vzdělávání, teoretického i praktického. 

SEHA - oddělení pro výchovu neslyšící mládeže s přidruženým postižením ( 

poruchy osobnosti, poruchy chování, vady smyslové, intelektu, motorické). 

Důležitou roli hrají departementní komise pro speciální vzdělávání - CDES 

(Comission départementale d'enseignement spécialisé). Vznikly na základě zákona 

z 30. června roku 1975. Vedou v evidenci děti od narození do dvaceti let. Posuzují 

míru jejich postižení a je nutný jejich souhlas k umístění dítěte do speciálního 

zařízení. Upřesňují diagnostiku, míru handicapu a znevýhodnění; na tomto 

podkladě pak určují výši finančních příspěvků. Rozhodují také o vydání Invalidního 
r f 2 A 

průkazu (Carte d'Invalidité) . 

21 Zaměstnanci jsou regionálně přidělováni, to znamená, že je jim určeno, kde budou učit. Nemohou 

si sami vybrat školu ani region. 
24 Článek 173 zákona o rodině 
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5.6.1 Předškolní vzdělávání 

Mateřská škola je pro děti od dvou do šesti let. Není povinná, ale francouzských 

dětí ji absolvuje. 

Jestliže je integrace na této úrovni možná, může to znamenat méně potíží, ale je 

potřeba být velmi pozorný k dítěti, aby nebylo integrováno pouze pasivně. 

Vyučování v běžné třídě musí probíhat ve spolupráci s odborníky (speciální 

pedagog, logoped), aby dítě mohlo co nejvíce vytěžit z kontaktu se zdravou 

populací. Hodně aktivit klade důraz na mluvu, ale mnoho činností je nonverbálních. 

Pokud integrace dítěte není možná, je předškolní vzdělávání plně v kompetenci 

mediko-sociálních center nebo zařízení typu Hôpital du jour (kapitola 3.3). 

5.6.2 Základní vzdělávání 

Vybrat si základní školu je velmi složité (v Paříži je pouze jedna základní škola 

pro děti sluchově postižené). Rodiče spolu s odbornou skupinou profesionálů ze 

zařízení pro předškolní vzdělávání musí zvážit možnosti neslyšícího dítěte (míru 

jeho postižení, úroveň řeči - porozumění a vyjadřování, úroveň školní zralosti,...). 

V praxi je to většinou tak, že je dítě zařazeno pouze částečně a dochází do dalších 

odborných zařízení. 

5.6.3 Střední vzdělávání (sekundární) 

a) úroveň collège (6 L - 3e) - ve Francii existuje více než stovka zařízení, 

státních i soukromých, která poskytují toto vzdělávání. Částečně ve 

specializovaných zařízeních, částečně v integraci s podporou specialistů. 

Organizace tohoto vzdělání musí být dobře připravena, aby nedošlo 

k přílišnému zatěžování žáka. 

V roce 1995 byly založena pedagogická sdružení pro integraci - UPI (unité 

pédagogique pour 1'integration). Původně směřovala svou podporu na žáky 

s mentálním postižením. Poté co byly založeny integrativní třídy se IJPI 

zaměřila na žáky se sluchovým postižením. Fungují při daném zařízení a 

spolupracují se SSEFIS (kapitola 2.5). 

b) úroveň lycée (2dc - terminale) - existuje okolo 80 zařízení, které 

poskytuje toto vzdělání, ale většina jich je v integraci. Na této úrovni se 
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potíže sluchově postiženého žáka mohou navršovat. Rytmus školní práce se 

zrychluje ve většině předmětů a úroveň abstrakce vyžaduje mnohem více 

koncentrace a mnohdy dispozice třídy znesnadňuje odezírání. Proto většina 

žáků hledá úspěch u maturity na speciálních školách, které dovolují rozložit 

si poslední rok (terminále) do dvou let. Některá zařízení však poskytují jak 

speciální péči, tak vzdělání dle národního plánu. Jako příklad uvedu národní 

instituty pro neslyšící - na této úrovni žáci mohou navštěvovat běžné 

lyceum v integraci a profesní přípravu absolvovat v institutu (týká se to 

sekce „lyeée professionelle"). 

5.6.4 Profesní vzdělávání 

Neexistuje speciální vzdělání pro neslyšící. Vzdělávací plán je stejný jako 

národní plán. Diplomy jsou stejné jako pro zdravou populaci a zaručují stejnou 

kvalifikaci. Mají i stejný počet hodin odborné stáže, kterou musí vykonat ve firmě. 

Pro neslyšícího studenta/učně to je většinou první setkání s pracovním prostředím 

mezi slyšícími. 

5.6.5 Terciární vzdělávání 

Jít studovat na vysokou školuje pro sluchově postiženého velmi obtížné, pokud 

pro něj nejsou vytvořeny vhodné podmínky. Dominique Gillot (1998) uvádí, že 

pouze 5% neslyšících se dostane na vysokou školu. Potřebuje podporu během 

celého studia (upravené podmínky při zkouškách, vhodnou třídu, aby mohl sledovat 

přednášejícího). Každá univerzita, vysoká škola, státní instituty pro studium 

aplikovaných věd, polytechnické instituty musí mít zodpovědnou osobu pověřenou 

informováním a přijímáním handicapovaných studentů. Ta osoba (v případě, že 

handicapované studenty nepřijímají) může jednoduše také jen informovat studenty 

o asociacích, které fungují při ostatních zařízeních a zajišťují přijetí, podporu a 

pomoc při studiu či pomoc při hledání stáže handicapovaným studentům. Některé 

univerzity25 mají již dlouhou zkušenost s přijímáním sluchově postižených, některé 

25 Od roku 1981 přijímá „École de Formation Psycho-pédagogique (1'ÉFPP) 6 8 neslyšících 

studentů do oboru speciální pedagog vychovatel (čducateur spécialisé). Ke studiu jsou přijímáni 

každé dva roky. (Le Journal de Saint-Jacques, n°23. 2003. ISSN 1259-3273 
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je přijmou pouze v určitém případě (pokud mohou pozitivně reagovat na potřeby 

sluchově postiženého). Vše závisí na nabídce a poptávce. 

Při univerzitách, které přijímají handicapované žáky fungují tzv. CREH -

Centres de Ressources pour Etudiants Handicapés (Informační centrum pro 

handicapované studenty). 

Tato centra zajišťují speciální péči a pomoc. Je to: 

tutor - koordinuje veškerou pomoc studentovi 

asistent zapisovatel - je přítomen pouze při výuce a zapisuje 

poznámky neslyšícím a nevidomým studentům. Za správnost poznámek 

zodpovídá přednášející daného kurzu. 

kurzy angličtiny, zvláště sluchově postiženým studentům 2/3 hodiny 

týdně 

pedagogická podpora - vyučující se věnují studentovi individuálně a 

pracují na prohloubení jeho znalostí (student má nárok až na pět hodin 

týdně, pokud však navštěvuje kurz angličtiny, tak jenom na čtyři hodiny) 

čtvrtina času navíc při zkouškách26 

tlumočník znakového jazyka - má nárok na pět hodin týdně (jeho 

hodiny musí být stanoveny před zahájením výuky, aby univerzita mohla 
27 

zažádat o příspěvek u AGEF1PH ) 

kopírovací služby a další 

Na webových stránkách28 ministerstva školství mohou získat veškeré informace 

o vysokých školách a univerzitách, které přijímají handicapované studenty, včetně 

konkrétních forem pomoci, které nabízí. Před nástupem musí kontaktovat 

26 To upravuje oběžník ministerstva školství z roku 2003 (Circulaire n"2003-I00 du 26-06-2003). 

Student však musí navštívit univerzitní centrum pro preventivní medicínu, které vydá potvrzení, že 

student splňuje veškeré podmínky pro nárokování. 

'7 Association nationale de gestion du fond pour l'insertion professionelle des handicapé - veškeré 

Příspěvky týkající se profesní přípravy, příspěvky na řešení problémů každodenního života, na 

realizaci vzdělávacího plánu. 
28 www.sup.ade.education.fr/handi-U/ 
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• • • •» oč) 

univerzitní informační centrum" (náš ekvivalent studijního oddělení, aby si zde 

zkonzultovali svůj vzdělávací plán - projel de formation). 

2'' SUK) - Service commun Universitaire d'Information et de l'Orientation 
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6 Region Paříž - přehled zařízení pro sluchově postižené 

Raná péče a předškolní vzdělávání 

V těchto zařízeních je kladen velký důraz na rozvoj psychomotoriky. Ten 

provádí tzv. psychomotricien - má odborné tříleté vysokoškolské vzdělání pro 

provádění psychomotorických cvičení. Každé z dětí má v těchto speciálních 

zařízeních individuální nebo skupinovou péči minimálně třikrát týdně. 

CEBES - Centre d'Éducation Précoce Bilingue pour Enfants Sourds (Paříž 5) 

Centrum rané péče pro neslyšící dčti s bilingvální výukou. Přijímá děti od 

narození do šesti let se středním až těžkým stupněm sluchové vady; slyšící děti, 

které potřebují podporu v komunikaci (orální a LSF) a slyšící děti neslyšících 

rodičů. 

Vykonává depistáž vad sluchu a řeči. Podílí se na rozvoji komunikace dítěte ve 

všech směrech za plné spolupráce rodičů. Nabízí bilingvální přístup (LSF a 

francouzský jazyk). Spolupracuje s dalšími zařízeními pro předškolní výchovu a 

vzdělávání (crèche, haltes-garderies, jardin d'enfants, mateřské školy). Pomáhá 

neslyšícím rodičům s rozvojem a péčí o jejich slyšící dčti. 

ČELEM - Centre d'Éducation du Langage pour Enfants Malentendants (Paříž 

9) 
Centrum pro rozvoj jazyka u dětí nedoslýchavých. V rámci služby SEES se stará 

o děti od tří do třinácti let a v rámci SSEF1S o děti od tří do dvaceti let. 

Edukace - reedukace - komunikace: 

• Rozvoj psychomotoriky. 

• Logopedie. 

• LSF. Orální komunikace s LPC. 

Vzdělání: V ČELEM poskytují předškolní a základní vzdělání. Nebo mohou být 

integrováni s podporou SSEFIS - a to od předškolního po sekundární vzdělávání. 

Mohou využít plné či částečné integrace za plné podpory odborníků z ČELEM. 

V rámci integrace probíhá logopedie, kurzy LSF. 
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Centre de phončtiquc appliquč „J. M. Itard" (Paříž 11) 

Je to léčebně-pedagogické centrum pro neslyšící. Přijímá děti od narození do 16 

let se středním až hlubokým stupně sluchové vady. Nabízí služby v rámci SEES, 

SAFEP a SSEFIS. 

Edukace-reedukace-komunikace: 

• Raná péče, rodinné poradenství, rozvoj psychomotoriky. 

• Logopedie. 

• Orální komunikace (verbo-tonální metoda, LPC), LSF. 

Vzdělávání: předškolní, základní. Pomoc při integraci. 

Centre „Auguste Grosselin" (Paříž 14) 

Centrum speciální výchovy pro sluchově postižené. Přijímá děti od 3 do 20 let se 

sluchovým postižením (střední stupeň až hluboký) a děti s narušeným vývojem řeči. 

Nabízí služby v rámci SEES, SSEFIS a SEUA (viz. Kapitola 2.5) pro děti 

s přidruženým handicapem (celkově opožděný vývoj, slovní hluchota, poruchy 

chování, poruchy osobnosti). 

Edukace - reedukace - komunikace: 

• Individuální výchovně-vzdělávací projekt dle potřeb dítěte. 

• Výchovná péče, psychologická podpora. Rozvoj psychomotoriky. 

• Logopedie, sluchová výchova, odezírání ze rtů. Aktivní pedagogika 

s využitím multimédií. 

Vzdělávání: 

SEES - v připojených třídách ve školních zařízeních v místě bydliště. 

Uzpůsobené osnovy při školní neúspěšnosti a případě poruch chování (základní a 

předprofesní příprava). 

SSEFAS: individuální péče pedagogická a/nebo logopedická na základních a 

střeních školách v Paříži. Nabízí podporu rodičům a vyučujícím. 

SEUA: tým odborníků vytváří individuální vzdělávací a výchovný plán. Podílí 

se na rozvoji komunikace ve všech jejích aspektech (orální, LSF). Používá verbo-

tonální metodu a zaručuje multidisciplinární přístup. 
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Centre expérimental orthophonique et pédagogique (Paříž 15) 

Experimentální logopedické a pedagogická centrum. Věnuje se dětem s těžkým 

a hlubokým stupněm sluchové vady od narození do 20 let. Nabízí služby SEES -

SAFEP - SSEFIS - SEHA. 

Edukace - reedukace - komunikace: 

• Raná péče, rodinné poradenství. 

• Rozvoj psychomotoriky, logopedie, rozvoj čtenářských dovedností 

metodou Borel Maisony. 

• Orální komunikace, LPC, LSF. 

Vzdělávání: v rámci svých služeb nabízí vzdělávání předškolní a elementární. 

Pokud je dítě integrováno, je vedeno celou školní docházku. Spolupracuje s dalšími 

zařízeními, kam dítě dochází (crèche, halte - garderie, école - ZŠ, collège, lycée). 

COI). A.L.I. - Codage, Audition, Langage, Intégration (Paříž 15) 

(Kódování, slyšení, jazyk, integrace) 

Pečuje o děti s těžkým a hlubokým stupněm sluchové vady od narození do 20 

let. Nesmí mít žádný další handicap. Nabízí služby SAFEP, SSEFIS. Toto z řízení 

preferuje výuku mluveného francouzského jazyka s podporou LPC. Ve školách 

vybraných „CODALI" jsou přítomni ve výuce „kodéři" (interpreti do LPC), kteří 

umožní neslyšícímu žákovi přijímat mluvené slovo sluchovou a vizuální cestou. 

Pro přijetí do péče odborníci z tohoto zařízení požadují: 

aby rodina užívala LPC v každodenním životě 

apetenci k orální komunikaci u nejmladších dětí ( 0 - 6 let) 

dobré porozumění mluvené řeči s pomocí LPC, schopnost odezírání 

ze rtů na dobré úrovni a úroveň školní zralosti jako slyšící děti v 6 letech 

Edukace - reedukace - komunikace: 

raná péče (globální komunikace) - pro děti od narození do tří let 

logopedie (individuální i skupinová) 

školní podpora multidisciplinární přístup - pro děti od tří do 

dvaceti let 

lingvistické nástroje - prioritou je orální komunikace s pomocí LPC 

pedagogické metody: verbotonální metoda, LPC, sluchová výchova 
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Vzdělávání: předškolní, elementární, sekundární (collěge, lycée). Podporuje 

integraci do běžných škol, ve kterých jsou již žáci se sluchovou vadou. Pro každé 

dítě je vypracován pedagogický projekt, který definuje míru podpory: doba 

kódování do LPC, logopedie, školní podpora. 
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Elementární 

Ecole primairc public (Paříž 5) 

Přijímá žáky sc všemi stupni sluchového postižení od 6 do 12 let. Má 

specializované třídy pro školní integraci. Nabízí základní vzdělání s částečnou 

integrací do běžných tříd (společné hodiny HV, TV, pracovní výchovy, spolupráce 

na školních projektech,..). Ve škole je lékař, psycholog a logoped. Podporují orální 

komunikaci, LPC, FS. Na rozvoj řeči využívají verbo-tonální metodu a RAKATON 

(jako Makaton). 
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Sekundární úroveň collège a úroveň lycée 

Collège J. B. Pocquelin (6caž 3°) (Paříž 1) 

Přijímá žáky se všemi stupni sluchové vady ve věku od 11 do 16 let. Má 4 

speciální třídy, které spolupracují sCAPP (Centre d'adaptation psycho-

pédagogique)30. Přijímá také žáky s kochleárním implantátem, pouze po dobu 

reedukace sluchu, pak se vrací zpět do své kmenové školy. Zaměřují se na orální 

komunikaci. Ve škole je logoped a speciální pedagog. 

Collège et Lycée privés Morvann (Paříž 9) 

Je to speciální škola pro sluchově postižené. Přijímají žáky se středním až 

těžkým stupněm sluchové vady ve školním věku (maximální hranice 14 let pro 

vstup do 6C ). Spolupracují se SEES. Podporují orální komunikaci s vizuální 

podporou, mají navýšené hodiny psané francouzštiny. Vyučující ovládají LPC nebo 

Vzdělávání - úroveň collège (6C až 3C) je zaměřena na všeobecné vzdělání. 

Získávají diplom „Brevet du collège general". Mají také přípravnou třídu (pré-6e) 

pro žáky, kteří se potřebují dostat na stejnou úroveň. Na úrovní lycée (2ndc až 

terminale) je to všeobecné vzdělání. Poslední ročník si mohou rozložit na dva roky. 

Mohou pokračovat ve studiu užité grafiky a informatiky (diplom BAC:S,E). 

Lycée polyvalent „François Truffaut" (Paříž 3) 

Nabízí druhý cyklus pro sluchově postižené ve školních integrativních třídách. 

Přijímá studenty od 14 do 22 let se středním až hlubokým stupněm sluchové vady. 

Spolupracují s centrem pro psycho-pedagogiku (CAPP). V rámci studia mají 

zajištěnou logopedickou péči. Jako prostředek komunikace a vzdělávání používají 

orální komunikaci, LSF pouze jako podporu, vizuální pomůcky a psanou 

francouzštinu. 

30 centrum pro psychologicko-pedagogickou adaptaci v ČR pedagogicko-psychologické poradny 
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Vzdělávání: 

• ВЕР: účetnické práce (trvá dva roky; studenti, kteří mají výukové 

potíže mohou prodloužit o jeden rok) 

• НАС pro: účetnictví. Trvá tři roky. 

• BAC STT: účetnictví, správa a řízení. 1'rvá čtyři roky. 

• BTS: účetnictví, správa a řízení. 
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Terciární 

SERAC Formation - Sourds — I n t e n d a n t s - Recherche = Action -

Communication 

Zařízení pro studenty se středním až hlubokým stupněm sluchové vady ve věku 

od 18 do 26 let. Nabízí střídavé vzdělávání; část ve škole a část ve firmě formou 

stáže. Výuka je bilingvální - LSF, psaná a mluvená francouzština. Vyučující 

ovládají LSF. 

Vzdělávání: 

• BEP , BAC pro - účetnictví, pracovník v administrativě 

• BEP - obchod 

• BTS - účetnictví-státní správa 
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Zařízení pro polyhandicap 

Hopital de jour specialise (Paříž 17) 

Pro děti od tří do 14 let se včemi stupni sluchové vady a s těžkými poruchami 

osobnosti (autismus, psychózy). Pracovní skupina je tvořena odborníky z mnoha 

oborů (psycholog, speciální pedagog, lékař ORL, psychoanalytik, pedopsychiatr, 

...). Děti jsou rozděleny do skupin po 4- 5. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj dětí, 

pracují na podpoře autonomie při běžných každodenních úkonech. Nabízí 

terapeutické ateliéry. Probíhá zde také psychoterapie s podporou LSF. V kontaktu 

s dítětem kladou důraz na globální komunikaci (verbální, LSF, mimika, výrazové 

ateliéry). Děti mohou být částečně integrovány v ČELEM (Paříž 9). 

Externat médico-pédagogique „CARDINET" (Paříž 17) 

Přijímají děti od deseti do dvaceti let se středním až těžkým stupněm sluchové 

vady. Tyto děti mohou mít poruchy chování, poruchy osobnosti, psychózy (jsou 

vedeni u CDES - Commisions départementale de V education speciále). 

Edukace - reedukace -komunikace: 

specializace na LSF 

individuální výchovný plán 

sportovní aktivity v interaci 

počítačová učebna 

logopedie, rozvoj psychomotoriky 

terapeutická péče a podpora 

rodinné poradenství 

vytváření chráněných pracovišť v integraci 

Hopital de jour „Georges Vacola" (Paříž 19) 

Přijímají děti od čtyř do 16 let se všemi stupni sluchové vady; s poruchami 

chování, učení, komunikace nebo pokud neuspěli při školní integraci. Zaměřují se 

na globální komunikaci (verbo-tonální metoda, LSF). Nabízí psychologickou 

podporu, logopedickou péči, foniatrickou péči. Rozvíjí psychomotoriku. Důležitá je 

pro ně podpora rodiny, nabízí rodinné poradenství. Je to zřízení pro speciální 

výchovu - úroveň ,jardin ďenfants, mateřské školy. Připravují děti na školní 

integraci - pro každé dítě je vypracován individuální plán integrace. 
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7 L'Institut National des Jeunes Sourds de Paris 

Byl zřízen „Konstituantou"31 dle zákona z 21. a 29. července r. 1791. původně 

sídlil v klášteře Celestiniánů blízko Arsenalu. V roce 1794 po oddělení neslyšících 

od nevidomých byl přestěhován do starého kláštera na ulici Saint-Jacques, kde sídlí 

dodnes. Prvním ředitelem byl abbé Sicard. 

Národní institut pro neslyšící děti a mládež v Paříži je státní zařízení, které je 

řízeno dvěma ministerstvy. Ministerstvo zdravotnictví (Ministère de la santé, de la 

solidarité et de la famille) řídí a platí vše co je v oblasti mediko-sociální. 

Ministerstvo školství platí všechny vyučující. Provoz institutu stojí kolem 10 

miliónů EUR ročně. Na každých pět let vytváří svůj vlastní projekt (evaluace, 

strategie, zdroje, prostředí, nabídka vzdělání a služeb). Fungování a řízení podléhá 

Národní radě, která vysílá každých sedm let skupinu auditorů, kteří provedou 

evaluaci institutu a rozhodnou o udělení akreditace na dalších sedm let. 

Institut má kapacitu 200 - 220 žáků, počítají se i žáci v integraci. 

7.1 Odborný personál: 

ředitelka Institutu 

hlavní sekretářka 

ředitelka pro vzdělávání 

- 2 techničtí poradci pro speciální výchovu a vzdělávání (sekce collège a 

sekce lycée; mají na starosti i internát) 

sekretariát 

vyučující - ovládají LSF, LPC 

- vychovatelé (jejich celkový počet je 27, všichni ovládají LSF) 

- lékař ORL 

pedopsychiatr 

školní lékař 

zdravotní sestra 

audiologická sestra 

logoped 

11 la Constituante f r ancouzské ús tavodárné sh romáždčn íz r. 1789. 
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- tlumočníci do LSF (4) 

sociální asistent 

Všichni odborníci se scházejí jednou týdně na pedagogických schůzkách, kde se 

hovoří o jednotlivých studentech. Na těchto schůzkách je vždy ředitelka, technický 

poradce pro speciální výchovu (college nebo lycěe dle stupně, který žák 

navštěvuje), třídní učitel, zodpovědný vychovatel, sociální asistent, psychiatr, 

psycholog, zdravotní sestra, dva tlumočníci a pracovnice, která se stará o 

doprovodné služby {service de suite). 

Cílem Institutu je poskytnout sluchově postiženým komplexní péči, vzdělávání a 

pomoc při zvládání školní docházky a při vstupu na pracovní trh. Pro každého žáka 

je připraven individuální vzdělávací a výchovný plán (projet individualise de 

formation), na kterém se podílí všichni odborníci z institutu ve spolupráci s žákem a 

jeho rodiči. 

7.2 Vzdělávání: 

1 ) vzdělávání v institutu 

- nabízí vzdělání pro žáky se sluchovým postižením na úrovni collège - bilingvální 

výuka dle zákona z roku 1991 nebo předprofesní přípravu na úrovni collège - pro 

žáky od 13 do 18 let, kteří pokračují v profesním vzdělávání. 

- vzdělání na úrovní lycée professionnel - mohou se vyučit v těchto oborech: 

zámečník, truhlář, zahradník, instalatér, kadeřník, krejčí (dámský/pánský), 

polygrafie nebo získat diplom pro účetnické práce, pro dentální protetiku (zubní 

laborant). 

2) vzdělávání v integraci s odbornou podporou pracovníků z institutu 

- v rámci skupinové integrace v přidružených třídách (classes annexés) v mateřské 

škole, základní škole a na stupni collège 

- individuální integrace na všech stupních, od mateřské školy po lycée 

Individuální projekt pro každého: 

Po přijetí je každý žák zhodnocen odbornou komisí, která pro něj vypracuje 

individuální plán. Je v něm zahrnuta školní výuka, profesní orientace, osobní rozvoj 
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(kulturní aktivity, školní výlety, sport, mezinárodní výměnné pobyty), zvládnutí 

francouzského jazyka - mluveného i psaného s podporou LPC, LSF, znakované 

francouzštiny a verbo-tonální metody. 

7.3 Internát 

V INJS pracuje 27 vychovatelů. Každý vychovatel má na starosti jednu školní třídu 

a navíc ještě své žáky, které zastupuje při komunikaci s rodinou a školou v případě 

potíží. Vychovatelé se starají o volný čas žáků, dbají na školní přípravu. Každou 

středu odpoledne organizují kulturní nebo sportovní akci. Internát je rozdělen 

zvlášť pro dívky a zvlášť pro kluky. Další dělení je podle stupně vzdělávání -

collége nebo lycée. Každá internátní jednotka má svou kuchyň spojenou se 

společenskou místností, kde je televize, počítač a minitel (psací telefon). Pokoje 

jsou jedno až třílůžkové s vlastním sociálním zařízením. 

7.4 Služby 

a) zdravotní - ORL 

Odborníci pracují ve skupině, která je tvořena lékařem - ORL, logopedem 

(logopedickou péči mají povinně všichni žáci od základní školy po collége. 

Studenti z lycea si ji mohou vyžádat, pokud chtějí pracovat na zlepšení své 

orální komunikace.), audioprotetikem, audiologem. Podílí se na individuálním 

vzdělávacím plánu. Předepisují vhodné protézy, provádí jejich kontrolu, provádí 

kontrolní vyšetření sluchu (tónový audiogram). Žáci jsou v jejich péči po celou 

dobu školní docházky. 

- kabinet zdravotní sestry - má službu od neděle do pátku. Je zde také 

praktický lékař a dochází sem také jedenkrát týdně oftalmolog 

b) SMP - service medico-psychologique 

Je to pole působnosti pedopsychiatra. Poskytuje odbornou pomoc žákům a 

studentům v případě psychických problémů. Nejčastčjší problémy mají žáci 

v rodině, hlavně ti kteří jsou na internátu - mají pocit , že na ně rodiče 

12 Ve Francii může mít zdravotní setra vlastní ordinaci, může vydávat léky, injekce, ale 

předpis od lékaře. 
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zapomínají, často taky rodiče neovládají znakový jazyk. Dále poskytuje 

odborné rady a pomoc rodičům žáků, vychovatelům, vyučujícím, zdravotní 

sestře. 

e) C.D.I. - centre de Documentation et d'Information - slouží studentům a 

vyučujícím jako informační a knihovní centrum. Je vybaveno čtyřmi 

počítači a videosálem. V odpoledních hodinách jsou hlavně k dispozici 

internátním studentům. Pomáhají jim s přípravou do školy, s vyhledáváním 

informací. Pracovnice z centra spolupracují s dalšími národními instituty a 

realizují společné projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních 

kompetencí ve francouzském jazyce. 

d) Le service de suite - služba doprovodné péče. Připravuje žáky, kteří končí 

studium v INJS, na vstup do profesního života. Pomáhá jim vyhledávat a 

zařizovat stáže, další možnosti vzdělávání a najít si zaměstnání. Informuje 

také zařízení a osoby, které přijímají žáky z INJS o problémech spojených 

se sluchovou vadou, o možnostech komunikace a o legislativě upravující 

zaměstnávání handicapovaných. Spolupracuje s dalšími organizacemi 

(COTOREP, AGEFIPH,...) 

e) Foyer Socio-Eduatif - pomáhá žákům v případě problémů, organizuje 

výlety, víkendové pobyty, zahraniční zájezdy. Od svých členů vybírá 

příspěvky. 

f) Asociace rodičů žáků - podílí se na přípravě projektu institutu (možnosti 

výuky, zlepšení situace neslyšících studetů,... ) 

g) Historická knihovna - je přístupná nejen studentům, ale i široké veřejnosti. 

Její fond čítá 17 tisíc svazků, brožur, časopisů - které se zaměřují převážně 

na sluchový deficit. Patří mezi ně i zahraniční literatura. 

h) Centrum ERASMUS - zajišťuje titulkování všech pořadů, které vysílá 

televize a postprodukci u videozáznamů. 

i) Centre de Promotion Sociale des Adultes Sourds - centrum pro zvyšování 

životní úrovně dospělých se sluchovým postižením. Vzniklo v roce 1980 

jako první zařízení pro dospělé. Zřizovatelem je Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, které hradí všechny služby. 
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Nabízí: 

- služby tlumočníků 

- informace o sluchovém postižení 

- informace o možnostech zaměstnání - jak si najít práci, adresy 

asociací, seznam autoškol nabízejících výuku v LSF, a další 

- vzdělávání - může mít různé formy (večerní kurzy, denní studium, 

intenzivní týdenní studium). V roce 2005 nabízeli tyto kurzy: 

francouzský jazyk, anglický jazyk, informatika (Word, Excell, ...), 

práce s internetem. 

h) sociální asistence - informuje rodiče o možnostech různých dávek a příspěvků. 

Spolupracuje s žákem a jeho rodiči po celou dobu školní docházky. 

V tomto institutu jsem strávila 4 měsíce, kde jsem byla jako praktikantka 

v rámci studia speciální pedagogiky na regionálním institutu pro sociální práci 

(Institut régionale du travail sociál). Prošla jsem všemi službami, které Institut pro 

neslyšící nabízí. Bohužel jako zahraniční student jsem neměla přístup do zařízení, 

kde jsou žáci v integraci. Týkalo se to i mateřské školy, která mne velmi zajímala, 

protože se zde vyučuje verbo-tonální metoda. Francouzští neslyšící jsou velmi 

dobře zabezpečeni finančně, ale nemají stále příliš velké možnosti vzdělávání, 

hlavně na terciárním stupni. Vyskytuje se zde také problém s nízkým počtem žáků, 

takže jsou nuceni přijímat i žáky slyšící, hlavně na úrovni profesního vzdělávání 

(všechny ateliéry jsou velmi kvalitně vybaveny nejmodernější technikou). Pak se 

často stane, že vyučující se věnuje skupince slyšících studentů a ti neslyšící jdou 

stranou. Cíl institutu - maximální podpora studentů, je v tomto zařízení bezezbytku 

naplňován. 
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8 Profesionálové v péči o sluchově postižené 

Vc všech centrech i vzdělávacích zařízeních musí být tito odborníci: lékař s 

atestací otorinolaryngologie a foniatrie, pediatr, psycholog a sociální asistent. Podle 

typu poskytované péče může být v zařízení psychiatr, „reedukatéři", audiopretetik. 

V zařízeních, která nabízejí vzdělání, musí být odborníci zaměření na 

komunikaci, řeč a jazyk, na vzdělávání a jeho podporu. Patří mezi ně profesoři 

s titulem CAPKJS33 (dekret z roku 1986, doplněný r. 1990), učitelé s certifikátem o 

způsobilosti vyučovat nepřizpůsobivé žáky (s volbou sluchově postižených; byl v 

platnosti před rokem 1986), logopedi, překladatelé do LSF, překladatelé do LPC, 

sami neslyšící, kteří pracují na rozvoji znakové komunikace. 

Uvedla bych pro názornost pole působnosti některých z nich. 

Audioprotetik - specialista, který provádí korekci sluchové vady na předpis 

foniatra. Má za úkol nastavení sluchadel (úprava a zesílení zvukových signálů, aby 

poskytl neslyšícímu maximum informací), realizaci systémů pro úpravu sluchadel, 

kontrolovat všechna zařízení a vést dokumentaci. 

Logoped34 - specialista, který se stará o správnou výslovnost. Provádí hodnocení 

míry postižení, hlasu, sluchu, jazyka, mluvené a/nebo psané řeči. Vypracovává 

systém výchovy a reedukace osob se sluchovým postižením. Má v péči i děti s 

kochleárním implantátem. Spolupracuje s dalšími odborníky v různých etapách své 

práce a je plně pod dohledem lékaře - foniatra. 

Tlumočník do LSF - jeho úlohou je věrně překládat mluvený jazyk do 

francouzského znakového jazyka. Je užitečný nejen pro neslyšící, ale stejně tak 

dobře pro druhou stranu - pro slyšící a pomáhá jejich vzájemnému dorozumění. 

Obě strany se na něj mohou obrátit v různých situacích: konference, schůzky (třídní 

Certificat d aptitude professionele à l 'enseignement ounr,w- / ' auprcs des Jeunes sourds. Toto vzdělání 
nabízí Univerzita de Savoie v Chambery v rámci N-ím,imi,„ y Národního centra pro vzdělávání učitelů pro žáky 

se senzorickým deficitem. (CNFEDS Centre noimn,,i ,/„ f national de formation des enseignents intervenant 

auprès des déficiance sensoriel) 
14 Ve Francii se nazývá orthophoniste. Logopedie = orthophonie 
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schůzky, setkání s rodiči, slavnosti,..), výstavy, ve školní třídě (překládá výklad 
profesora, je-li to nutné). 

Za všech okolností je mu potřeba poskytnout veškeré potřebné dokumenty, aby 

se mohl připravit. Překladatel do LSF není v žádném případě vyučující ani sociální 

asistent. Je to za všech okolností samostatný odborný profesionál. Může pracovat i 

v dalších zařízeních jako jsou nemocnice, soudy, úřady. Tlumočníci mají svoji 

profesní organizaci (AFILS - Association Française des Interprètes en Langue des 

Signes) a jsou povinni dodržovat etický kodex. 

Vzdělání a certifikát získá na Vysoké škole překladatelské - Paříž III (École 

supériére d'interprétation et de traduction de Paris lil) nebo ve speciální asociaci 

SERAC 0Sourds-Entendants-Recherche-Action-Communication). 

Překladatel do LPC - jeho úkolem je zopakovat, ve stejném rytmu jako v 

mluvené řeči, přednášku vyučujícího nebo odpovědi a rozhovory žáků ve třídě. 

Artikuluje a kóduje bez fonace. Měl by zprostředkovat plné vnímání mluveného 

sdělení. Pro žáka je dobré doplnit LPC odezíráním ze rtů, aby mohl porozumět i 
dvojsmyslným sdělením. 

Postavení překladatele do LPC je stejné jako překladatele do LSF. Jeho vzdělání 

je plně v rámci asociace ALPC (Association pour Langage Parlé Complete) 

Vyučující LSF - Většinou je to neslyšící, který je expert na LSF a který 

vyučuje nonverbální komunikaci a znakový jazyk. Jeho hlavním úkolem je výuka 

žáků. Ve specializovaných zařízeních má na starost také výuku všech pracovníků 

(např. v INJS). Někdy také vyučuje rodiče a integrované žáky v běžných školách. 

Jeho vzdělání zajišťuje CNEFEI a další organizace. 

Vyučující bilingválně - je pověřený vyučováním LSF. Může to být neslyšící i 

slyšící učitel, který vyučuje bilingválně (znakový jazyk a mluvená francouzština). 

Pokud je to neslyšící, může získat titul CAPEJ S a vyučovat v soukromých školách 

nebo institutech (INJS). Tato jeho kompetence mu umožňuje angažovat se i ve 

veřejném životě a napomáhat k integraci osob se sluchovým postižením do 

společnosti. 
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Pomocný vyučující (má titul CAPSAIS nebo CAPEJS) - jeho úkolem je podpora a 

pomoc se zvládnutím výuky integrovaným žákům. Může spolupracovat s učitelem a 

žákem přímo ve třídě nebo poskytuje žákovi individuální pomoc - připravuje se s 

ním na výuku, pomáhá opravit poznámky nebo poskytuje pomoc žákovi ve třídě, 

pokud něčemu nerozumí ve výkladu učitele. 
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9 Závěr 

V této práci jsem pokusila popsat základní možnosti péče a vzdělávání sluchově 

postižených ve Francii. Stejně jako v České republice i ve Francii je brán kochleární 

implantát jako jediný prostředek jak lze zvítězit nad hluchotou. Jsou patrné 

tendence k integraci v co největší možné míře. V této době si klade mnoho 

speciálních zařízení otázky, jak budou fungovat do budoucna. Zda si mají uchovat 

své zaměření na jednotlivé handicapy nebo přijímat v rámci integrace i žáky 

s jiným postižením nebo žáky zdravé. Velké množství neslyšících vychovatelů a 

učitelů se bojí, že přijde o práci. Ozývají se také názory, že mohou jít učit do 

běžných škol, ale nikdo už si neumí představit neslyšícího učitele před slyšícími 

žáky, byť všichni učitelé komunikují také orálně. 

Významná kapitola je věnována právě vzdělávání sluchově postižených, a to na 

všech stupních. 

Problematika sluchově postižených ve Francii není tímto textem zdaleka 

vyčerpána. Tato práce by měla poskytnout základní zdroje informací a podnítit další 

výzkum v této oblasti. 
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10 Přílohy 

Příloha č. 1 ASOCIACE 

Federace ANPEDA (Fédération des associations des parents d'enfants déficiance 

auditifs) - je to zastřešující organizace rodičovských asociací na úrovni regionální a 

departementní. Podává informace, pořádá stáže pro rodiče a poskytuje podporu 

studentům. Vydává časopis „Les Cahiers de communiquer." 

Federace APAJF1 - Association pour adultes et jeunes handicapés (http://apajh.org) 

polyvalentní organizace, která se ve svém výboru pro jazyk a 

integraci - „Langage et integration" spolupodílí na zakládání zařízení pro 

školní integraci. 

ASEI - Assotiation pour la sauvegarde des enfants invalides 

správní asociace pro zdravotnická zařízení, pro léčebně-sociální 

centra pro dčti a dospělé. Řídí v regionu „Midi-Pyrenées" akce pro výchovu 

a integraci dětí a mládeže se sluchovým postižením. 

1DDA - Information, documentation sur la déficiance auditive (http:/iddanet.net) 

centralizuje všechny informace o hluchotě v doméně legislativní, 

sociální, kulturní, výchovně-vzdělávácí a profesionální. 

Asociace a školy pro výuku francouzského znakového jazyka (LSF) 

* ALSF - Académie de la langue des signes. Paříž 5. 

* CFCS - Centre de formation et de la culture des sourds. Lille. 

•> DGPC - Des Gestes Pour se Comprendre. Remeš. 

* École française de langue des signes. Paříž 5. 

* Institut Supérieur d'Étude et de la Recherche sur la LSF. Paříž 9. 

* IVT - International Visual Theatre. Centre socio-culturel des sourds. 

Vincennes. 

•> Le Verseau - formation à la LSF. Marseille 

LPC 

AL PC - Association pour la promotion et le développement du langage parlé 

c o m p l é t é . Paříž 15. - realizuje vzdělávání „kodérů" - interpretů do LPC. 
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Příloha č. 2 Časopisy specializované na sluchové postižení 

Pro širokou veřejnost 

I.D.D.A. Infos 

LA CARAVELLE 

Cahiers de l'histoire des sourds 

ECHO Magazine 

IDENTITE SOURDE 

PATRIMOINE SOURDS 

PICTO MAG 

Pro profesionály a rodiče žáků 

A.L.P.C. 

LIAISONS 

A.R.P.A.D.A. 

A.N.P.S.A 

Pro specialisty 

Bulletin ďAudiophonologie 

Rééducation orthophonique 

Annuaire français d'Audiophonologie 

L'ORTHOPHONISTE 
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Příloha č.3 Typy audiogramů 

Zdroj: <http://recolsa.club.fr/surdite/decibel.html> 

1) normální audiogram (zdravý človčk) 

b) převodní typ sluchové vady 
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percepční typ s luchové vady 
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Příloha Č.4- ukázka -přípravná metoda čtení dle Borel-Maisony 

•Le m est un monstre à 3 pattes. Il est très 
gourmand II se réjouît à l'avance de toute 
qu'il va manger. monstre 

mot-clé image clé narration et évocation sonore 

- důležité je klíčové slovo a k němu n K r ^ i , i i , ,v ,„ 
N němu obtazek hlásky. Učitel/logoped o něm dítěti 

poví krátký příběh a ukáže znak íyestro ^es to) dite po nem znak zopakuje a řekne 

„monstre" (obluda). 

Mot-clé - klíčové slovo 

Image - clé - klíčový obrázek 

Narration et évocation sonore - vyprávění a vyslovení hlásky 

Geste - pohyb (gesto/znak) 

(zdroj: <http://perso.wanadoo.fr/patriek.straub/une gestuelle convergent htm> 
citováno [2006-03-20| 
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