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Anotace  

Téma práce je zaměřené na logopedickou intervenci u dětí se sluchovým postiţením. Cílem 

práce je sledovat průběh logopedické péče u konkrétních dětí se sluchovým postiţením od 

mateřské školy aţ po současnost, ukázat logopedické metody, které se vyuţívají u dětí se 

sluchovým postiţením. Metody, které jsou vyuţity k získání informací pro bakalářskou práci, 

jsou kazuistiky dětí, které navštěvují základní školu pro sluchově postiţené. Kazuistiky jsou 

sestaveny na základě analýzy dokumentace dětí, která je doplněná informacemi získanými 

z pozorování výuky a logopedické péče u dětí. Práce slouţí k nástinu logopedické péče u dětí 

se sluchovým postiţením. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on the speech intervention for children with the hearing 

impairment. The target of the thesis is to watch the process of the speech care of specific 

children with the hearing impairment from the kindergarten until the present, show the 

methods of the speech therapy, which can be used for children with hearing impairment. 

Methods which are used for the bachelor thesis are Case Reports of the children, who goes to 

the primary school for children with hearing impairment. Case Reports are compiled on the 

base of analysis of documents of children, which are supplemented with information from the 

observation during the lectures and the Speech therapies of children. The thesis is an outline 

of the speech therapy of children with the hearing impairment.  
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Úvod   

 

Pro zpracování své bakalářské práce jsem si vybrala problematiku týkající se 

logopedické intervence u dětí se sluchovým postiţením. Rozhodla jsem se právě pro tuto 

oblast, protoţe jsem chtěla poznat, jak probíhá logopedie u dětí se sluchovým postiţením. 

Jaká má tato logopedická péče specifika. Při studiu na pedagogické fakultě jsem absolvovala i 

předmět, který byl věnován člověku se sluchovým postiţením. Zde jsme dané téma probírali 

okrajově. Protoţe jsem si chtěla rozšířit své znalosti týkající se této problematiky, rozhodla 

jsem se jít cestou bakalářské práce a získat více poznatků o tom, jak můţe vypadat 

logopedická péče u dětí se sluchovým postiţením.   

Vytyčila jsem si za cíl zmapovat průběh logopedické péče u konkrétních dětí se 

sluchovým postiţením, které navštěvují třetí ročník základní školy pro sluchově postiţené. 

Tento cíl byl uskutečněn na základě kazuistik daných dětí a také na základě pozorování, které 

mělo ukázat logopedické metody a postupy, pomocí kterých logoped pracuje s dětmi se 

sluchovým postiţením. Chtěla jsem se také zaměřit na zmapování logopedické dokumentace, 

kterou si vede škola, popřípadě učitelka, která se logopedii ve třetím ročníku sama věnuje. 

Součástí kazuistik byl také dotazník, který poskytoval informace od rodičů daných dětí.  

Při psaní své bakalářské práce jsem nejprve potřebovala získat teoretické poznatky o 

logopedické intervenci u dětí se sluchovým postiţením. K tomu jsem vyuţila odbornou 

literaturu, ve které je daná problematika zpracována z různých hledisek. Rozšířila jsem si tak 

rozsah svých vědomostí týkajících se tohoto tématu a mohla jsem vypracovat teoretickou část 

své bakalářské práce, která byla věnována právě logopedické intervenci po teoretické stránce. 

Na základě poznatků z pozorování logopedických hodin, informací z dotazníků a také na 

základě informací, které jsem měla moţnost získat přímo od paní učitelky, jsem mohla 

shrnout všechny potřebné informace z praktického i teoretického hlediska. Mohla jsem také 

zpracovat kapitolu, která shrnuje poznatky z pozorování logopedických a dalších hodin.  

Práce měla původně slouţit jako náhled na porovnávání logopedické péče u dětí se 

sluchovým postiţením na dvou školách pro sluchově postiţené. Toto zpracování se však 

nepodařilo, proto by práce měla slouţit jako nástin logopedické péče u dětí se sluchovým 

postiţením. Případně by mohla inspirovat například studenty speciální pedagogiky, či dalších 

podobných oborů, aby se tímto tématem zabývali hlouběji a prozkoumali, jak funguje 

logopedická péče i na jiných školách pro sluchově postiţené.  
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1. Sluchové postižení 

 

Sluch je jeden z nejdůleţitějších smyslů, jenţ nám kromě zraku pomáhá při orientaci 

v prostředí, ve kterém se denně pohybujeme. Díky tomuto smyslu získáváme mnoho 

informací, které pro nás mají značný význam. Můţe nám na rozdíl od zraku zprostředkovat i 

informace, jeţ zrakem nezískáme, například nemůţeme vidět, co se skrývá za rohem, ale díky 

sluchu si můţeme udělat představu, co se tam odehrává. Sluch je smysl, který nemůţeme 

vypnout, na rozdíl od zraku, jelikoţ u tohoto smyslu stačí zavřít oči, a tím přijdeme o 

informace, které nám zrak poskytuje. 

 

V souvislosti se sluchovým postiţením často slýcháme pojmy jako vada sluchu či 

porucha sluchu, ale tyto dva termíny nejsou totoţné a nemají tudíţ stejný význam. Porucha 

sluchu je postiţení, které je moţné určitým způsobem kompenzovat a to umoţňuje navrátit 

kvalitu sluchu do běţných hodnot. Zatímco vada sluchu je postiţení, které nelze ţádnými 

prostředky vykompenzovat tak, aby schopnost slyšet dosáhla běţných hodnot jako je tomu u 

člověka, který nemá sluchové postiţení. (Houdková, 2005) 

Poruchy sluchu zahrnují hned několik dělení, podle různých faktorů, dělí se například 

podle doby vzniku, stupně sluchového postiţení, dle typu sluchových vad atd. 

1.1  Rozdělení poruch sluchu podle místa postižení 

 

a) Periferní poruchy  

Tyto sluchové poruchy způsobují postiţení zevního, středního či vnitřního ucha nebo 

sluchového nervu. Periferní poruchy také můţeme dále dělit na převodní, percepční a 

smíšené. (Škodová, Jedlička 2007) 

Převodní poruchy – tyto poruchy sluchu poškozují zevní nebo střední ucho. 

Zahrnujeme do nich například záněty středního ucha, záněty zvukovodu či bubínku, poranění 

středoušních kůstek a další. Převodní poruchy sluchu lze často chirurgicky či pomocí léků 

odstranit. Lidé s těmito poruchami mají pocit „zalehnutí“ ucha. Při převodních poruchách 

převaţuje postiţení sluchu v hlubších frekvencích.  

Percepční poruchy – u těchto poruch dochází k poškození vnitřního ucha nebo 

sluchového nervu. Příkladem těchto poruch je stařecká nedoslýchavost, poškození sluchu 



10 

 

nadměrným hlukem atd. Na rozdíl od převodních poruch se projevují poklesem sluchu 

v oblasti vysokých tónů, proto lidé s percepční poruchou mají problémy s porozuměním řeči.  

Smíšené poruchy – to jsou kombinované poruchy, kdy se u osob, které postihly, 

objevují jak poruchy převodní, tak zároveň jsou zde přítomny i poruchy percepční. (Škodová, 

Jedlička 2007) 

b) Centrální poruchy 

Tyto poruchy sluchu postihují především podkorový a také korový systém sluchových 

drah. (Houdková 2005) Příkladem je slovní hluchota, kdy dochází k poškození korových 

oblastí, které umoţňují vnímat řeč. Slovní hluchota způsobuje, ţe člověk nedokáţe porozumět 

řeči. (Škodová, Jedlička 2007) 

1.2 Rozdělení sluchových poruch dle sluchových ztrát 

 

Tabulka č. 1 – Velikost sluchových ztrát 

(Krahulcová, 2002) 
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1.3 Rozdělení poruch sluchu dle doby vzniku v souvislosti s vývojem řeči 

 

Prelingvální – vady a poruchy sluchu, které vznikly u dětí ještě před zafixováním 

řeči, tyto poruchy vţdy způsobují poruchu vývoje řeči a zároveň ovlivňují také komunikační 

schopnosti. Vady a poruchy lehčího stupně vedou jen k opoţďování ve vývoji řeči, naopak 

těţší stupeň můţe způsobit trvalé poškození vývoje řeči. Čím dříve vada sluchu vznikne, tím 

větší jsou potíţe s komunikací. (Lejska, 2003) 

Postlingvální – poruchy, které vznikly po dosaţení určité věkové hranice, tato hranice 

bývá stanovena kolem sedmého roku ţivota, coţ je období, kdy jiţ mají děti dostatečně 

zakotvenou řeč a jejich řečové projevy jiţ nezaniknou. Děti v tomto věku mají uţ určitou 

slovní zásobu, při dalším rozvoji řeči jim velmi pomáhají osvojené schopnosti čtení a psaní, 

jelikoţ tyto schopnosti pomáhají fixovat orální řeč. (Lechta, 2008) 

1.4 Členění dětí se sluchovým postižením dle surdopedického pohledu 

 

Toto členění uvádí ve své publikaci Houdková (2005). Konkrétní hodnota sluchové 

ztráty je důleţitá, není však jediným faktorem, který ovlivňuje řeč dítěte se sluchovým 

postiţením. Další faktory jsou zmíněny ve druhé kapitole (2.1 Řeč a faktory ovlivňující 

produkci řeči). Je také důleţité si uvědomit, ţe kaţdé dítě je individuální, coţ znamená, ţe dvě 

děti, které mají stejnou ztrátu sluchu, mohou mít odlišné výsledky v orální komunikaci.  

 neslyšící dítě – dítě, které je postiţeno vrozenou hluchotou nebo hluchotou 

získanou v raném věku 

 dítě se zbytky sluchu – má velkou sluchovou ztrátu, kdy samotné zbytky 

sluchu nestačí dítěti k tomu, aby se u něho mohla spontánně rozvinout řeč, ale je moţné je při 

rozvoji řeči vyuţít  

 dítě lehce nedoslýchavé – postihuje ho ztráta sluchu 20 aţ 40 dB, dítě slyší 

produkovanou řeč, tato porucha se dá kompenzovat pomocí sluchadel, u dítěte se neprojevují 

výrazné či nápadnější poruchy v komunikaci 

 dítě středně nedoslýchavé – má ztrátu sluchu kolem 40 aţ 70 dB, u těchto dětí 

za určitých podmínek můţe sluchadlo umoţnit běţnou komunikaci, řeč dětí je srozumitelná, 

jejich schopnost učení není narušená 

 dítě těžce nedoslýchavé – má ztrátu sluchu 70-90 dB, sluch těchto dětí není 

dostačující pro běţnou komunikaci, děti mohou slyšet hlasitou řeč ze vzdálenosti menší neţ 
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jeden metr, dítě se můţe učit spontánně odezírat, rozvoj jeho řeči není opoţděný, děti s těţkou 

nedoslýchavostí jsou vzdělávány ve speciální škole pro sluchově postiţené 

 dítě později ohluchlé – tyto děti postihla ztráta sluchu aţ v době, kdy jiţ měli 

rozvinutou řeč, ta zůstala zachována, ale je potřeba s dítětem systematicky pracovat, aby se 

mohlo dále rozvíjet 

 dítě s kombinovanými vadami – děti, které mají kromě sluchové vady ještě 

přidruţené další postiţení, například mentální, zrakové, tělesné a jiné (Houdková, 2005) 
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2. Vývoj řeči u dětí se sluchovým postižením  

 

Řeč je jedna z oblastí, ve které mají děti se sluchovým postiţením největší problémy. 

Jelikoţ se tato práce zabývá dětmi se sluchovým postiţením a jejich logopedickou intervencí, 

je nezbytné zmínit se v této kapitole o tom, co to vlastně je řeč a jakým způsobem se liší 

vývoj řeči intaktního dítěte od vývoje řeči dítěte se sluchovým postiţením. Také je důleţité 

uvést, jak se můţe projevovat řeč dětí se sluchovým postiţením, tudíţ jaká jsou její specifika 

a jaké konkrétní poruchy řeči mohou postihnout děti se sluchovým postiţením. 

2.1 Řeč a faktory ovlivňující produkci řeči 

 

Řeč je komunikační prostředek, který je specifický pouze pro lidské bytosti. Řeč jako 

taková nezahrnuje pouze vyuţívání slov či vět ke komunikaci, ale součástí jsou i neslovní 

výrazové prostředky, které nám také umoţňují proniknout do procesu komunikace. Mezi 

formy řeči patří, jak jiţ bylo výše uvedeno, řeč mluvená (pomocí vyřčených slov či vět), ale 

také řeč psaná či řeč vizualizovaná. Řeč slouţí lidem k dorozumívání mezi sebou, umoţňuje 

jim sdělovat jejich dojmy či proţitky, vyjadřovat jejich pocity. Řeč je způsob, který nám 

umoţňuje dosáhnout vytyčeného komunikačního cíle. (Krahulcová, 2007)  

U dětí, které mají těţké sluchové postiţení, je moţné zaznamenat vývoj řeči omezený, 

přerušený či opoţděný. Vývoj řeči u konkrétního dítěte není dán pouze jeho sluchovým 

postiţením, ale hraje zde roli celá řada faktorů, jako jsou například: 

 „stupeň sluchového postižení (viz. 1. kapitola – členění dětí se sluchovým 

postižením dle surdopedického pohledu ) 

 přítomnost či absence přidruženého postižení – kombinace sluchového a 

dalšího postižení 

 věk, kdy došlo k postižení sluchu, a stadium řeči, kterého dítě dosáhlo před 

vznikem sluchového postižení 

 rodinné prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a které by ho mělo stimulovat ke 

komunikaci, především úspěšnost či neúspěšnost oboustranné komunikace mezi dítětem a jeho 

rodinnými příslušníky 

 včasná diagnostika a následná včasná speciální rehabilitační péče, která je 

ovlivněna také výchovou a celkovou spoluprací s rodinou“ (Krahulcová, 2002, str. 71 – 72)  
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2.2 Vývoj řeči dle stupně sluchového postižení 

 

V literatuře se setkáváme nejčastěji s popisováním odlišného vývoje řeči u dětí 

s těţkým sluchovým postiţením, coţ je logické, protoţe u těchto dětí se objevují největší 

obtíţe ve vývoji řeči, které způsobuje právě jejich sluchové postiţení. Je však nezbytné vědět, 

jak můţe sluchová porucha také ovlivnit vývoj řeči i u dětí, které nemají tak velké ztráty 

sluchu, aby se daly povaţovat za těţce sluchově postiţené.  

Například děti, u kterých byla objevena lehká nedoslýchavost, mají poruchu sluchu, 

která můţe, ale také vůbec nemusí ovlivňovat jejich vývoj řeči. Pokud je však vývoj řeči 

nějakým způsobem narušen, tak jde v případě tohoto sluchového postiţení pouze o jemné 

jazykové nedostatky, se kterými lze pracovat. Zatímco u dětí se středně těţkou 

nedoslýchavostí oproti dětem s lehkou nedoslýchavostí jiţ můţe být ovlivněn vývoj jejich 

řeči. Zde je určující faktor vývoje řeči, který má největší význam, především včasná 

diagnostika a následně zahájená rehabilitace. Velmi důleţitou roli zde hraje také včasné 

pouţívání vhodných sluchadel, jimiţ lze tuto poruchu sluchu kompenzovat. (Houdková, 2005) 

U dětí, které mají středně těţkou či těţkou nedoslýchavost (v dalším textu označované 

jako děti těţce sluchově postiţené) se vţdy projeví opoţděný vývoj řeči. Také zde velkou roli 

hraje včasná diagnostika a rehabilitace, zde je obzvlášť nutné, aby s dítětem pracovali 

odborníci, jejichţ péče se bude vzájemně doplňovat a bude na sebe navazovat. Jde zejména o 

foniatra a logopeda, protoţe děti s těţkou sluchovou vadou vyţadují speciální rehabilitační 

péči. (Houdková, 2005) 

Podle Krahulcové (2002) kaţdé dítě, které má těţké sluchové postiţení prochází ve 

vývoji řeči určitými stádii, která jsou typická i pro děti bez sluchového postiţení. Například 

stadium reflexního křiku, emocionálního křiku či stadium broukání. Dítě s těţkým sluchovým 

postiţením prochází částečně i stádiem pudového ţvatlání, ale v období mezi 17. aţ 26. 

týdnem ţivota se ţvatlání výrazně omezuje, aţ zastavuje, coţ dítě s těţkým sluchovým 

postiţením odlišuje od jeho intaktních vrstevníků, u kterých se právě v tomto období začíná 

ţvatlání silně rozvíjet na základě toho, ţe slyší mluvenou řeč, kterou se snaţí napodobovat.  

U dítěte s těţkým sluchovým postiţením je také moţné zaznamenat stadium 

napodobování, které však nevychází jako u intaktních dětí z napodobování mluvené řeči, 

kterou slyší, ale tyto děti napodobují ţvatlání či některé hlásky na základě toho, ţe se dívají na 
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ústa mluvící osoby a napodobují tak pohyby úst, které jsou schopny zaznamenat zrakem. Toto 

stadium zrakového napodobování mluvních pohybů je zároveň posledním stadiem vývoje 

řeči, kterého můţe těţce sluchově postiţené dítě přirozeně dosáhnout bez specializované péče.  

2.3 Společné a odlišné znaky dětí se sluchovým postižením a jejich slyšících 

vrstevníků při komunikaci 

 

I přesto, ţe těţké sluchové postiţení způsobuje jeho nositelům značné problémy 

především v komunikaci s jejich okolím, existují tu určité znaky, které mají jak děti s těţkým 

sluchovým postiţením, tak jejich intaktní vrstevníci společné a které lze tedy zpozorovat u 

obou skupin dětí při jejich snaze komunikovat. Jsou to tyto znaky: 

 „Schopnost a snaha vytvářet hláskové zvuky, 

 Vytváření hláskových zvuků na základě smyslových podnětů mimosluchových, 

například dítě radostně volá, mává, gestikuluje při spatření jiných lidí, projevuje se ve 

zvukové manipulaci s předmětem apod., 

 Snaha o navazování kontaktu s jinými lidmi, kteří přijímají dítě s projevovaným 

nadšením, Přibližně ve stejné době začíná snaha sociálně se zapojovat a přizpůsobovat se,  

 Potřeba sdělování na základě kolektivní zkušenosti.“  

(Krahulcová, 2002, str. 75) 

 

Na druhou stranu tu však také existují znaky, které děti s těţkým sluchovým 

postiţením odlišují od jejich slyšících vrstevníků, a to právě na základě jejich sluchového 

postiţení. Jsou to znaky, které ukazují, jak právě sluchová vada či porucha dítě omezuje ve 

verbální komunikaci oproti jeho intaktním vrstevníkům, které toto sluchové postiţení nemají, 

a mohou se tak vyvíjet bez problémů.  
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Tabulka č. 2 – Rozdíly mezi dětmi s těžkým sluchovým postižením a intaktními dětmi 

 

Intaktní děti Děti s těžkým sluchovým 

postižením 

 

Slyší zvuky, které sami produkují. 

 

Zvuky, které vytvářejí, vnímají pouze 

pohybovým smyslem – uvědomí si silný 

zvuk, který vnímají hmatem jako vibraci. 

 

Dokáţou identifikovat zvuky a umí sami 

určit zdroj zvuku. 

 

Nedokáţou rozeznávat zvuky, nedokáţou 

určit zdroj bez speciální pomoci. 

 

Učí se určovat význam slov podle zvuku 

hlasu a současně podle výrazu a gest mluvící 

osoby. 

 

Pouze odhadují význam slov podle výrazu 

obličeje a gestikulace. 

 

Mohou opakovaně slyšet určitá slova a 

spojovat je s významem. 

 

Mohou pouze odezírat některá slova, coţ je 

v raném věku nedostatečné pro pochopení 

sdělovaného významu. 

 

Při myšlení začínají pouţívat slova. 

 

Setrvávají v rovině neverbálního myšlení 

 

Přednostně pouţívají slova pro sdělování, 

méně gest. 

 

Při sdělování nemají slova, pouţívají 

přednostně gesta k vyjádření a dle 

gestikulace jiných osob se také řídí.  

 

Ve věku tří let na základě řeči rozvíjí své 

chápání a znalosti. 

 

Rozvoj mluvené řeči je omezen pouze na 

uspokojování materiálních potřeb, samotná 

gesta nestačí k přesnému vyjádření a 

k socializaci v dětském slyšícím kolektivu. 

( Krahulcová, 2002 - vlastní uspořádání) 
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2.4 Vývoj řeči u dětí se sluchovým postižením z hlediska jazykových rovin 

2.4.1 Lexikálně – sémantická rovina 

Tato jazyková rovina se týká zkoumání oblasti slovní zásoby a také schopnosti dítěte 

vytvářet pojmy či chápat význam verbální řeči. Slovní zásoba má dvojí dělení, jedná se o 

slovní zásobu aktivní a pasivní. Zatímco pasivní slovní zásoba zahrnuje slova, která dítě zná, 

rozumí jejich významu a přitom je nemusí aktivně uţívat při řeči, aktivní slovní zásoba 

vychází z pojmů či slov, které dítě při své řeči aktivně pouţívá. (Škodová, Jedlička 2007) 

Orální řeč u dětí se sluchovým postiţením se rozvíjí pomocí speciální stimulace, u dětí 

s těţkým sluchovým postiţením se pouţívají i taktilně-vibrační podněty a odezírání řeči ze rtů 

osoby, která hovoří. Osvojování slovní zásoby u neslyšících dětí probíhá vzhledem k jejich 

sluchové ztrátě odlišným způsobem neţ u dětí slyšících, tento proces vytváření slovní zásoby 

také trvá mnohem déle neţ u slyšících dětí. Neslyšící děti nejprve chápou osvojené pojmy 

velmi široce nebo naopak příliš úzce.  

U těchto dětí trvá déle, neţ dokáţou chápat vztah mezi určitým objektem a jeho 

pojmenováním. Zvlášť abstraktní pojmy způsobují dětem velké potíţe, jelikoţ potřebují 

význam slov vysvětlit názorně, ať uţ jde o ukazování obrázků či konkrétních předmětů, aby 

pochopily, co daná slova znamenají. Neslyšící děti často přirozeně nepouţívají nadřazené 

pojmy - například zelenina, ale nahrazují je konkrétními pojmy - například okurka, které si 

dokáţou lépe představit, jelikoţ nejsou obecné. Podle kvantitativního hlediska, tedy podle 

mnoţství osvojených slov, se neslyšící děti zásadně vymykají od normy. Aktivní pouţívání 

slovní zásoby, tedy pouţívání pasivní slovní zásoby v řeči trvá mnohem déle a projevuje se 

zpočátku jen zvukovými fragmenty, které vyjadřují dané slovo.  

I u nedoslýchavých dětí platí, ţe čím větší mají ztrátu sluchu, tím více se přibliţují 

z hlediska osvojování slovní zásoby k neslyšícím dětem, pokud jsou však lehce nedoslýchavé, 

přibliţují se zase naopak k normě, tedy k tomu, jak si osvojují slovní zásobu děti bez 

sluchového postiţení. Nedoslýchavé děti také často znají jen jeden hlavní význam slova, čímţ 

dochází k tomu, ţe je jejich představa o všeobecném významu slov zpravidla velmi nepřesná, 

jak jiţ bylo zmíněno u neslyšících dětí, je také velmi zúţená. (Lechta, 2008) 
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2.4.2 Morfologicko – syntaktická rovina  

Tato jazyková rovina se zabývá tím, jak děti umí sestavit jednoduché či sloţité věty a 

souvětí a také jak umí pracovat s gramatickou stránkou českého jazyka. Dále zkoumá, jaké 

slovní druhy převládají v řeči dětí a které naopak v řeči chybí a jaké konkrétní dysgramatismy 

postihují jejich řeč. (Škodová, Jedlička 2007) 

V řeči dětí se sluchovým postiţením se projevuje typický dysgramatismus. Nemá zde 

vliv pouze absence sluchových podnětů, ale velkou roli zde hraje i to, jakým způsobem děti 

komunikují, pokud je dítě od raného věku vychováváno a vzděláváno pomocí znakového 

jazyka či pomocí různých posunků, tak se tyto posunky výrazně liší od orálního systému. 

Neslyšící děti pouţívají velké mnoţství podstatných jmen, zatímco uţívání sloves se pohybuje 

téměř v normě slyšících dětí. Pro dysgramatismus u neslyšících dětí je typické, ţe pouţívají 

nadbytečná slova, zatímco u nedoslýchavých dětí je gramatická stránka řeči postiţena méně. 

Kromě stupně nedoslýchavosti či věku, ve kterém k postiţení sluchu došlo, zde má 

neopomenutelný vliv i typ nedoslýchavosti. (Lechta, 2008) 

Podle Sováka (In Lechta, 2008) dítě, které má převodní nedoslýchavost nedostatečně 

vnímá především nepřízvučné slabiky, které se vyskytují například na konci slov, díky tomu, 

ţe na ně dítě neklade přiměřený důraz, je postiţena i gramatická stavba řeči. Neslyšící děti 

nedokáţou velmi často odlišit slovní druhy, proto dochází k tomu, ţe špatně chápou či tvoří 

věty. Jejich věty jsou proto charakteristické tím, ţe neslyšící pouze hromadí slova. 

(Krahulcová, 2002) Tak vzniká podle Lechty (2008) tzv. telegrafická řeč, kdy slova jednoduše 

poskládaná vedle sebe také postrádají správnou gramatiku – například skloňování, časování či 

správnou vazbu.  

2.4.3 Foneticko – fonologická rovina  

Foneticko – fonologická rovina sleduje především zvukovou stránku řeči. To, jakým 

způsobem si dítě osvojuje hlásky. Tato rovina dozrává celkově později nejen u dětí s nějakou 

poruchou řeči, ale také u intaktních dětí. I u těchto dětí v některých případech přetrvává 

neschopnost rozlišovat mezi znělou či neznělou hláskou. (Škodová, Jedlička 2007) 

Kdyţ si děti osvojují správnou výslovnost hlásek jejich mateřského jazyka, hraje 

velkou roli napodobování zvukových podnětů. Proto je logické, ţe vývoj řeči dítěte se 

sluchovým postiţením, které je vychováváno bez speciální auditivně-verbální stimulace, tudíţ 

bez rozvoje sluchové a řečové stimulace zároveň, začne stagnovat právě v době, kdy děti bez 

sluchového postiţení mohou zapojit svou sluchovou kontrolu do produkování zvuků a 
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vstupují do stádia, ve kterém napodobují ţvatlání. Tento spontánní vývoj řeči u neslyšících 

dětí, jak jiţ bylo výše zmíněno, není moţný a u dětí, které jsou nedoslýchavé, je vývoj řeči 

značně omezený. Sluchové postiţení u dětí má zde velký negativní dopad, jelikoţ výslovnost 

neslyšících dětí je obvykle hodně nápadná. Rozvoj schopnosti rozlišovat hlásky je z hlediska 

vývoje výslovnosti velmi důleţitý, u neslyšících dětí je však tato schopnost díky sluchovému 

postiţení téměř nemoţná a u nedoslýchavých dětí omezená dle stupně nedoslýchavosti. 

(Lechta, 2008) 

Při osvojování výslovnosti je nezbytná také zpětná kontrola vyslovovaných hlásek. 

Slyšící dítě můţe bez obtíţí při vyslovování hlásek vyuţít okamţitou zpětnou kontrolu 

pomocí sluchu, neslyšící děti však mají daleko větší obtíţe při zpětné sluchové kontrole, 

mohou tuto schopnost pouze částečně kompenzovat a to pomocí zrakové, hmatové či 

kinestetické kontroly. Tyto způsoby kontroly vyslovovaných hlásek však trvají mnohem déle, 

jelikoţ neslyšící děti potřebují například na zrakové vnímání řeči i desetkrát více času neţ 

slyšící děti na kontrolu hlásek sluchem. (Lechta, 2008) 

I přesto, ţe u neslyšících či nedoslýchavých dětí v předškolním věku probíhá 

intenzivní logopedická péče a ve školách pro děti se sluchovým postiţením také individuální 

logopedická péče, má výslovnost těchto dětí, při pouţití tradičních forem logopedické 

stimulace, své typické, negativní dopady. Jedním z nich je například přehnaná aţ namáhavá 

artikulace neslyšících dětí, díky níţ je také prodlouţená doba, během níţ si děti osvojují 

artikulaci jednotlivých hlásek. Je dokázáno, ţe i kdyţ se dětem, se sluchovým postiţením 

podaří osvojit si výslovnost jednotlivých izolovaných hlásek, přesto ve spontánní řeči mezi 

hlásky vkládají nepatřičné zvuky. Co se týká nedoslýchavých dětí, ani u těch neprobíhá 

osvojování výslovnosti hlásek bez obtíţí, a to především u dětí s percepční nedoslýchavostí. 

(Lechta, 2008) 

2.4.4 Pragmatická rovina   

Tato rovina zahrnuje sledování řeči dítěte jako celku, například se zabývá tím, jak 

dokáţe vyuţít všech prostředků k navázání komunikace či k vedení dialogu. Pragmatická 

rovina souvisí se všemi předchozí, které byly v práci uvedeny. Také zkoumá slovní zásobu 

dětí, gramatickou stránku jejich řeči, správnou stavbu vět či schopnost udrţet časovou a 

dějovou linii ve vyprávění. (Škodová, Jedlička 2007) 

Osoby se sluchovým postiţením jsou při orálním projevu a celkově při komunikaci 

často velmi nápadné. Jestliţe k dorozumívání se s ostatními lidmi pouţívají znakový jazyk, 
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upoutávají na sebe značnou pozornost, a stávají se tak jednou z nejnápadnějších minorit v celé 

společnosti, jelikoţ jejich komunikaci například v dopravních prostředcích nelze přehlédnout. 

Osoby se sluchovým postiţením, které se snaţí pouţívat orální, zvukovou řeč, zase na rozdíl 

od osob komunikujících znakovým jazykem, mají obtíţe s celkovým komunikováním se 

slyšící komunitou a také s navazováním kontaktu. Sluchové postiţení ovlivňuje i orientaci 

dítěte v prostoru, dítě nemůţe přijímat různé informace z prostředí, toto omezení má negativní 

vliv i na rozvoj poznávacích schopností dítěte se sluchovým postiţením. Důleţitá je včasná 

diagnostika a včasná kompenzace sluchového postiţení dítěte například poskytnutím 

vhodných sluchadel, rozhodné období pro poskytnutí sluchadel je do šestého aţ osmého 

měsíce. Tato doba je ve vývoji dítěte se sluchovým postiţením kritická, jelikoţ kdyţ dítě 

ztratí zvukový kontakt s prostředím, ve kterém se pohybuje, jeho vlastní zvuková produkce je 

značně omezená, a tak těmto dětem hrozí, ţe se začnou uzavírat do světa ticha. (Lechta, 2008) 

Intaktní dítě nejčastěji stimuluje jeho prostředí, jeho okolí ho podněcuje k hlasovým či 

řečovým projevům, neslyšící děti však zde naráţejí na značnou komunikační bariéru, která 

vyplývá z jejich sluchového postiţení. I přesto, ţe u neslyšících dětí se do jisté míry objevují 

určité autokompenzační mechanismy, například uţ v pátém měsíci děti dokáţou z výrazu 

tváře rodičů vyčíst jejich náladu, mají stimulaci týkající se zvukových, předřečových či 

řečových projevů velmi ztíţenou oproti intaktním dětem. Přesto je včasná stimulace dětí se 

sluchovým postiţením nejspíš nejúčinnější prevencí proti tzv. „hluchoněmotě“. Dnes, díky 

moderním a velmi výkonným kompenzačním pomůckám, jako jsou například kochleární 

implantáty, je dětem se sluchovým postiţením umoţněna právě jiţ zmiňovaná včasná 

stimulace, která by dříve nebyla moţná. (Lechta, 2008) 

2.5 Konkrétní řečové projevy a poruchy řeči u dětí se sluchovým postižením 

2.5.1 Modulační faktory řeči  

V řeči dětí se sluchovým postiţením bývají narušeny všechny fáze řečové produkce: 

dýchání, fonace a artikulace. Typicky narušené jsou i modulační faktory řeči  - melodie, 

dynamika, rytmus řeči – tzv. dysprozódie. U neslyšících dětí si na první poslech všimneme 

nepřirozených prozodických faktorů řeči, které se odlišují od jazykové normy intaktních dětí. 

Řeč dětí se sluchovým postiţením je hůře srozumitelná. (Krahulcová, 2002) Podle Seemana 

(in Lechta, 2008) je také monotónní. Kolísání melodie u slabik a slov se projevuje daleko více 

neţ u dětí bez sluchového postiţení. Příčiny narušení modulačních faktorů řeči spočívají 

v tom, ţe dětem se sluchovým postiţením chybí zpětná sluchová vazba a na základě toho 
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téměř nemohou ovlivnit či korigovat svou vlastní modulaci řeči. Pokud se u dětí se sluchovým 

postiţením pracuje s tradičními formami surdologopedické péče (viz. 4. kapitola), mohou děti 

posoudit intonaci řeči jen na základě odezírání rytmu pohybů mluvidel při mluvení, občas 

také dle mimiky a posunků, ale nejdůleţitější faktor, coţ je melodie řeči, nelze posoudit pouze 

na základě zrakové kontroly. Co se týče řeči dětí s nedoslýchavostí středního stupně, mají 

narušené vnímání rytmu řeči, proto při artikulaci vyvíjejí velkou námahu, která způsobuje, ţe 

oddělují jednotlivé slabiky. Pokud je dítě postiţeno lehčí nedoslýchavostí, můţou se u něj 

objevovat daleko menší odchylky řeči, například zpomalené tempo. (Lechta, 2008) 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, u dětí se sluchovým postiţením bývá často narušena 

artikulace, coţ můţe způsobit nápadnost orálního projevu dítěte, která můţe vést k tomu, ţe 

v některých případech se člověk, který dítěti naslouchá, zaměří spíše na to, jak řeč dítěte zní, 

neţ na skutečný obsah. Coţ můţe mít na dítě kromě jiného i negativní psychologický dopad, 

jelikoţ negativní reakce okolí na mluvený projev dítěte můţe dítě utlumit a ono ztratí 

motivaci produkovat mluvenou řeč a potlačí veškeré pokusy o orální komunikaci. Můţe to 

vést aţ ke vzniku neurotických projevů či k narušení sebepojetí dítěte. (Vitásková, 

Peutelschmiedová, 2005) Děti se sluchovým postiţením mají také narušené dýchání, coţ 

pochopitelně zasahuje i dýchání při řeči. Jelikoţ je artikulace pro dítě se sluchovým 

postiţením velice namáhavá, bývají výdechy a nádechy těchto dětí přerušované a také často 

hlasité. (Lechta, 2008)  

2.5.2 Narušení řeči vyplývající ze sluchového postižení 

U dětí se sluchovým postiţením se můţe objevit hned několik poruch řeči, které 

vyplývají především z jejich sluchového postiţení. Je však moţné u nich zaznamenat i 

narušení řeči, které se vyskytuje i u dětí bez sluchového postiţení. Pokud je však u těchto 

narušení řeči ještě navíc přidruţeno sluchové postiţení, je většinou daleko těţší snaha o 

nápravu řeči, jelikoţ sluch je velmi důleţitý smysl, který se právě při odstraňování či 

zmírňování narušení řeči zapojuje.  

 

Dysfázie  

V současné době povaţuje naše česká klinická logopedie vývojovou dysfázii za 

specifickou poruchu, kdy je narušen vývoj řeči, toto narušení se projevuje především ztíţenou 

schopností nebo celkovou neschopností naučit se verbální komunikaci. Vývojová dysfázie 

můţe mít mnoho různých symptomů, postihuje celou osobnost. Nejnápadnější symptom se 
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týká právě řeči, protoţe u vývojové dysfázie se většinou objevuje výrazné vývojové opoţdění 

řeči. (Škodová, Jedlička 2007) 

Dysfázie je porucha řeči, kterou ve své publikaci Šedivá (2006) dělí na percepční 

(receptivní) a expresivní poruchu řeči. Percepční dysfázie se projevuje tím, ţe dítě má obtíţe s 

vnímáním mluvené řeči. Konkrétně u dětí se sluchovým postiţením tato porucha postihuje 

schopnost odezírání a především pochopení toho, co dítě odezřelo, a to jak u těţkých 

sluchových poruch, tak i u dětí s nedoslýchavostí, coţ je důvod, proč se u těchto dětí navrhuje 

upřednostnit před orální komunikací komunikaci znakovým jazykem. Zatímco při expresivní 

dysfázii není problém ve vnímání řeči, ale v její produkci. Dítě má obtíţe s vyjádřením 

vlastních myšlenek, se zapamatováním si adekvátních výrazů, proto uţívá některá slova ve 

špatném významu. Věty těchto dětí nemají běţnou gramatickou strukturu a jejich řeč se 

rozvíjí velmi pomalu. Pokud má dítě ještě navíc přidruţenou těţkou poruchu sluchu, 

doporučuje se zde opět komunikace ve znakovém jazyce, a to především proto, ţe i kdyţ dítě 

porozumí tomu, co mu druhý člověk říká, nedokáţe na to přiměřeně reagovat pomocí vlastní 

vyprodukované řeči. (Šedivá, 2006) 

 

Dyslalie  

Dyslalie je porucha řeči, která bývá také označována jako patlavost. Děti či dospělí 

s touto poruchou mají problém s pouţíváním jednotlivých hlásek či skupin hlásek v orální 

řeči. Vyšší výskyt dyslalie byl prokázán u chlapců. Dyslalie také patří mezi nejčastější 

poruchy komunikačních schopností, které postihují děti. U dyslalie se v různých publikacích 

uvádí mnoho klasifikací podle mnoha faktorů. Vzhledem k tématu, jímţ se práce zabývá, zde 

není moţné uvádět konkrétní klasifikace dyslalie. Tato porucha řeči se můţe projevit třemi 

způsoby: dítě můţe hlásku vynechat, nebo hlásku, která mu způsobuje problém, nahradí 

hláskou jinou, anebo se ji snaţí vytvořit, ale dochází k tomu, ţe ji tvoří chybně. (Škodová, 

Jedlička 2007) 

Dyslalie je jedna z poruch řeči, která je nejběţnější také u dětí se sluchovým 

postiţením. Nejčastěji se jedná o tzv. audiogenní dyslalii, která vznikla přímo jako důsledek 

sluchového postiţení, tato porucha se týká dětí, jeţ byly postiţeny ztrátou sluchu od narození, 

nebo ji získaly před úplným osvojením řeči. Případně se také hovoří o kofolalii, coţ je 

porucha řeči, která na rozdíl od audiogenní dyslalie vzniká jako důsledek ztráty sluchu, jeţ 

dítě postihne aţ po úplném osvojení řeči. (Krahulcová, 2002) O audiogenní dyslalii se dá 

uvaţovat při oboustranné ztrátě sluchu větší neţ 60-70 dB. Neslyšící děti díky této poruše 
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mají problém s artikulací a objevuje se u nich typický způsob mluvení, coţ je většinou jedna 

z charakteristik neslyšících dětí, jelikoţ jejich mluvený projev se velmi odlišuje od projevu 

jak slyšících dětí, tak i dětí, které jsou postiţeny lehkou nedoslýchavostí. Na rozdíl od dětí, 

které slyší a mají nesprávnou výslovnost, je u neslyšících dětí typická např. nepřirozená 

artikulace samohlásek. Samohláska, která jim dělá nejmenší obtíţe je A, ale samohlásky O či 

E jiţ artikulují méně zřetelně. Co se týká souhlásek, nejvíce je narušená výslovnost tzv. 

třených hlásek a R. Obtíţe neslyšícím dětem také způsobují hlásky, které mají podobnou 

artikulaci, ale liší se znělostí, například dvojice B-P či V-F. Neslyšící děti často vkládají 

samohlásky před začátky slov, mezi hlásky či slabiky. (Lechta, 2008) 

 

Audiogenní dysfonie 

Tato porucha se objevuje u dětí s těţkým sluchovým postiţením, souvisí s poruchou 

fonace neboli hlasu. Postihuje především děti, které mají ztrátu sluchu v rozmezí mezi 60 – 70 

dB. (Vitásková, Peutelschmiedová, 2005) Konkrétní projevy této poruchy jsou závislé 

především na stupni sluchového postiţení, a také na věku, v němţ sluchové postiţení vzniklo. 

Samotné sluchové postiţení způsobuje změnu hlasu, jelikoţ děti s velkou sluchovou ztrátou 

postrádají zpětnou sluchovou kontrolu, coţ má za následek, ţe jejich hlas můţe být příliš 

hlasitý či chraptivý, ale můţe být také drsný, křiklavý aţ pisklavý, nebo naopak v některých 

případek příliš hluboký. Poruchy hlasu postihují děti se sluchovým postiţením často v období 

mutace, stejně jako je tomu u slyšících vrstevníků, ale trvají déle. U dětí, které jsou postiţeny 

těţkou sluchovou vadou, se objevují mnohem častěji hlasivkové uzlíky, nedomykavost 

hlasivek nebo zvýšené prokrvení hlasivek. Poruchy hlasu se projevují ve třech konkrétních 

oblastech – kolísáním síly hlasu (tichý či křiklavý hlas), kolísáním výšky hlasu (příliš hluboký 

či příliš vysoký) a změnou barvy hlasu (nezvučný hlas blíţící se šepotu). (Lechta, 2008) 

2.6 Vliv rodiny na vývoj řeči dítěte se sluchovým postižením 

 

Při výchově či rozvoji dítěte se sluchovým postiţením je velký rozdíl, zda se narodí do 

rodiny slyšící či do rodiny, kde mají oba či alespoň jeden z rodičů sluchové postiţení. Jiný je 

přístup rodičů, kteří slyší, protoţe dítě se sluchovým postiţením pro ně představuje novou 

zkušenost, se kterou se musí potýkat, a je zde velká pravděpodobnost, ţe své dítě budou brát 

jako postiţené. Zatímco u neslyšících rodičů tato situace vůbec nastat nemusí, jelikoţ jsou 

sami sluchově postiţení, můţou mít ke svému dítěti úplně jiný vztah neţ slyšící rodiče.  
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Je prokázáno, ţe většina neslyšících dětí pochází z rodin slyšících rodičů. (Freeman, 

1992) Slyšící rodiče dítěte se sluchovým postiţením proţívají při zjištění poruchy sluchu u 

svého potomka velmi těţké ţivotní období, při kterém je zapotřebí, aby jim byla poskytnuta 

odborná péče. Rodina právě v této chvíli potřebuje nejen emoční podporu, ale také různé 

informace o dítěti, o jeho sluchovém postiţení, případně o předpokládaném vývoji. Je 

nezbytné, aby odborníci pomohli rodičům v překonání stádia litování sebe i dítěte, pokud toto 

stadium přetrvává, vede k nadměrně ochranitelskému přístupu k dítěti, coţ brání tomu, aby 

rodiče mohli přijmout dítě realisticky a kladli na něj přiměřené poţadavky. Rodiče musí 

pochopit, ţe jejich přístup ovlivní to, jak bude dítě schopno přijmout samo sebe. (Šedivá, 

2006) Výchova neslyšícího dítěte je pro slyšící rodiče obtíţná. Důleţité je překonat velkou 

komunikační bariéru, která vznikne mezi rodiči a jejich dítětem se sluchovým postiţením. 

(Potměšil, 1999) „Nedostatečný nebo opožděný vývoj řeči má velký vliv na rozvoj sociální 

komunikace dítěte.“ (Šedivá, 1997, str. 5) Pokud dítě nemá vytvořen kvalitní komunikační 

systém, je to velký problém, který mimo jiné vede také k omezení kontaktu s vrstevníky či 

k malé příleţitosti získat určité informace, které by mu zajistily přehled o jeho okolí. (Šedivá, 

1997) I mnoho neslyšících dětí ze slyšících rodin se učí znakovému jazyku. Většinou se učí 

znakový jazyk kolem šestého roku, kdy se dostávají mezi větší skupinu neslyšících dětí. Je 

prokázáno, ţe daleko rychleji si osvojí znakový jazyk děti, které bydlí na internátu, neţ děti, 

které se po škole vracejí do své slyšící rodiny. (Janotová, Řeháková, 1990) 

Neslyšící rodiče, kterým se narodí dítě se sluchovým postiţením, většinou nemají 

problém přijmout své dítě. Nevznikají u nich problémy při komunikaci s jejich potomkem. 

(Šedivá, 2006) Na rozdíl od slyšících rodičů, povaţují své neslyšící dítě za „intaktní“ jeho 

výchova pro ně nepředstavuje problém. Jelikoţ jsou sami neslyšící, mají většinou v okolí jiné 

neslyšící rodiny, které zvládly vychovat dítě se sluchovým postiţením bez obtíţí a vědí tak, 

co mohou od svého potomka či od jeho výchovy očekávat. Pokud neslyšící rodiče pouţívají 

při komunikaci se svým neslyšícím potomkem znakový jazyk, je pravděpodobné, ţe řečový 

vývoj tohoto neslyšícího dítěte bude ve znakovém jazyce probíhat téměř totoţným způsobem, 

jako je tomu u rozvoje mluvené řeči, kterým procházejí slyšící děti. (Freeman, 1992)  
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3. Komunikační metody pro děti se sluchovým postižením 

 

Pokud se rodičům, ať uţ slyšícím či neslyšícím, narodí dítě se sluchovým postiţením, 

otevírá se před nimi otázka, jakým způsobem budou komunikovat se svým dítětem, tudíţ 

jakou komunikační metodu si pro své dítě zvolí, coţ není zrovna jednoduchá volba, jelikoţ 

ovlivní další ţivot jejich dítěte. Mají na výběr hned z několika metod, některé jsou 

protichůdné, některé zahrnují více komunikačních metod najednou. Kaţdá z nabízených 

metod, které budou níţe uvedeny, má jak své klady, tak i zápory a zároveň své zastánce, i 

odpůrce.  

Ţádný odborník nemůţe rodičům doporučit jednu univerzální metodu, která by byla 

pro všechny děti se sluchovým postiţením ta nejvhodnější, protoţe kaţdé dítě je jiné a kaţdé 

je jedinečná osobnost, která vyţaduje individuální přístup. (Houdková, 2005) Volba 

komunikační metody záleţí zcela na rodičích, rodiče mají právo rozhodnout, jakou metodou 

chtějí s dítětem komunikovat a zda jejich dítě bude patřit do společnosti slyšících či 

neslyšících lidí. Na jejich rozhodnutí závisí celý ţivot jejich potomka, a proto mají k dispozici 

řadu odborníků, jako je například foniatr, logoped, psycholog či speciální pedagog, kteří jim 

pomáhají poskytnutím veškerých informací, které jsou k rozhodování nutné. Samozřejmě, ţe 

je třeba rodičům sdělit informace o konkrétních metodách, ale také informace, které odborníci 

získali při práci s dítětem o dítěti samotném. (Šedivá, 2006) 

3.1 Znakový jazyk 

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb. umoţňuje dětem, ţákům či studentům se sluchovým 

postiţením, aby byli vzděláváni pomocí znakového jazyka, respektuje tak jejich právo na 

vzdělání pomocí komunikačního systému, který jim vyhovuje. Pokud si tuto metodu zvolí 

rodiče jako komunikační, je potřeba, aby se znakový jazyk naučila celá rodina alespoň na 

komunikační úrovni. Rodiče neslyšícího dítěte, kteří se rozhodnou jen pro tuto metodu si musí 

uvědomit, ţe jejich potomek bude s největší pravděpodobností patřit do společnosti 

neslyšících lidí. (Houdková, 2005) Český znakový jazyk je na základě Zákona o znakové řeči 

č. 155/1998 Sb., (v novelizované úpravě č. 384/2008 Sb. Zákon o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob) povaţován za plnohodnotný komunikační systém, který 

umoţňuje dětem se sluchovým postiţením, aby se vzdělávaly podle svých komunikačních 

moţností. V souvislosti se znakovým jazykem se pouţívají pojmy český znakový jazyk a 
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znakovaná čeština, tyto pojmy však nejsou totoţné. Český znakový jazyk je komunikační 

systém, který je uznáván jako přirozený a plnohodnotný. Znakový jazyk je tvořen 

specifickými vizuálně-motorickými prostředky, mezi tyto prostředky patří například různé 

postavení rukou, pohyby, mimika a další. Gramatika českého znakového jazyka je také 

specifická a nezávislá na jakémkoli mluveném jazyce. Zatímco znakovaná čeština je uměle 

vytvořený komunikační systém, který ulehčuje dorozumívání mezi slyšícími a neslyšícími 

lidmi. Znakovaná čeština neboli znakovaný český jazyk pouţívá stejnou gramatiku jako český 

jazyk, lze proto současně znakovat i artikulovat znakované slovo či větu.  (Krahulcová, 2002)  

3.2 Bilingvální metoda  

 

Tato metoda zahrnuje komunikaci pomocí dvou jazyků. Jako prvotní jazyk by se mělo 

dítě se sluchovým postiţením učit znakový jazyk, tento jazyk bývá označován jako mateřský, 

pokud se ho neslyšící dítě učí v neslyšící rodině, nebo jako jazyk první, pokud dítě vyrůstá ve 

slyšící rodině. Kdyţ se dítě naučí základy mateřského či prvního jazyka – znakového jazyka, 

začíná se učit druhý jazyk, coţ je jazyk většinové společnosti. (Šedivá, 2006) Důvod, proč 

neslyšící dítě uţ od útlého věku má komunikovat nejdříve znakovým jazykem, je prostý, 

jelikoţ toto dítě má narušenou sluchovou percepci mluveného jazyka, a proto se zde nedá 

hovořit o přirozeném osvojování orální řeči, zatímco znakový jazyk si mohou neslyšící děti 

bez větších problémů spontánně osvojit.  (Jabůrek, 1998) Čeština je právě pro mnohé 

neslyšící děti aţ druhým jazykem, který se děti učí stejným způsobem, jako se slyšící děti učí 

cizí jazyk. Výuka neslyšících dětí by měla probíhat v jejich přirozeném mateřském jazyce – 

znakovém jazyce. (Kratochvílová, 2007)  Bilingvální metoda zahrnuje získávání informací 

jak ve znakovém jazyce, tak v jazyce majoritní společnosti, oba tyto jazyky se však neuţívají 

simultánně, to znamená, ţe komunikace s dítětem neprobíhá zároveň v obou jazycích. Při 

výuce neslyšící učitel nebo asistent komunikuje s dítětem pomocí znakového jazyka, zatímco 

slyšící učitel komunikuje mluvený jazykem a klade důraz i na jeho psanou podobu, učitel tak 

plní socializační i integrační funkci vzdělávání. (Krahulcová, 2002) 

3.3 Totální komunikace  

 

Totální komunikace je metoda, která pracuje se všemi dostupnými komunikačními 

prostředky, aby se u dítěte podařilo co nejvíce rozvinout jeho komunikaci. Na rozdíl od 
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bilingvální metody, která volí jako první způsob komunikace znakový jazyk, totální 

komunikace si neurčuje pořadí konkrétních metod - znakového jazyka, mluveného jazyka, 

prstové abecedy a dalších. (Houdková, 2005) Totální komunikace umoţňuje pouţívat takový 

způsob komunikace, který vyhovuje konkrétnímu dítěti se sluchovým postiţením. (Šedivá, 

2006) Vychází hned z několika tezí. Jednou z nich je, ţe většině neslyšících dětí brání jejich 

sluchové postiţení vytvořit si srozumitelnou mluvenou řeč, a to i při splnění podmínek včasné 

diagnostiky a včasné kompenzace sluchové vady, proto ji neslyšící děti nemohou vyuţívat 

jako primární komunikační systém. Kdyţ se vyuţijí moţnosti, které nabízí totální 

komunikace, uţívání znakového jazyka nezabrání rozvoji mluvené řeči. (Freeman, 1992) 

3.4 Orálně auditivní metoda 

 

 Orálně auditivní metoda je metoda, která si klade za cíl, aby si dítě osvojilo mluvený 

jazyk, kterým bude komunikovat se svým okolím. Tato metoda se snaţí maximálně vyuţít 

zbytky sluchu a od nejútlejšího věku u dítěte rozvíjet řeč, je nezbytná hlavně u dětí, které mají 

nebo budou mít kochleární implantát. (Houdková, 2005) Patří sem také odezírání, řečová 

výchova, podněcování dítěte k řečové produkci. Tato metoda má samozřejmě své výhody i 

nevýhody. Nespornou výhodou je určitě fakt, ţe dítě se učí jazyk, který pouţívá většina 

společnosti. Rodiče tohoto dítěte se sluchovým postiţením s ním tedy mohou komunikovat 

svým mateřským jazykem. Nemusí se učit nový jazyk. Další výhodou je, ţe mluvená řeč má 

shodnou i grafickou stránku v českém jazyce, tudíţ to, co děti říkají, si mohou ve stejné 

podobě i přečíst. Největší nevýhoda orálně auditivní metody spočívá v tom, ţe nelze pouţít 

univerzálně, tudíţ pro všechny děti se sluchovým postiţením, coţ vyplývá z výše uvedeného 

poznatku, ţe ţádná metoda není univerzální. Ne kaţdému dítěti se sluchovým postiţením 

dovolují jeho moţnosti rozvinout mluvenou řeč na takovou úroveň, aby mu stačila jako jediný 

plnohodnotný systém komunikace. Velkou roli při výběru této metody hraje včasná 

diagnostika sluchové poruchy, nejlépe v předřečovém období, coţ je kolem jednoho roku 

věku, a následná kompenzace sluchadly, popřípadě později kochleárním implantátem. 

(Šedivá, 2006)  
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4. Logopedická intervence u dětí se sluchovým postižením 

 

Logopedická intervence je pojem, který zahrnuje úsilí logopeda o identifikaci, 

eliminaci, zmírnění či překonání narušených komunikačních schopností. Probíhá ve třech 

úrovních, patří sem logopedická diagnostika, terapie a prevence. (Klenková, 2007)  

4.1 Logopedická diagnostika a prevence 

 

Logopedická diagnostika má tři úrovně. První úrovní je orientační vyšetření, coţ je 

vyšetření, které se provádí na základě vyhledávání neboli depistáţe dětí s narušenou 

komunikační schopností. U dětí v mateřských školách se provádí screening, který má právě za 

úkol odhalit, zda má dítě narušenou komunikační schopnost či ne. Pokud se zjistí, ţe dítě má 

narušenou komunikační schopnost následuje druhá úroveň a to základní vyšetření, ve kterém 

se zjišťuje konkrétní druh narušené komunikační schopnosti a provádí se tzv. základní 

diagnóza. Po té se provádí speciální vyšetření, coţ je třetí úroveň, kde se logoped snaţí určit 

co nejpřesněji zjištěnou narušenou komunikační schopnost a také se pokouší o stanovení 

následků. (Lechta, 1995) Krahulcová (2002) nazývá logopedickou terapii rehabilitací, 

zahrnuje sem metody reedukace či kompenzace (podrobněji zmíněny v další podkapitole).  

Prevence v logopedii se dělí na 3 oblasti. Oblast primární, která se snaţí předcházet 

narušeným komunikačním schopnostem v celé sledované populaci. Můţe zahrnovat celkovou 

podporu ţádoucího chování, coţ je například všeobecné prosazování správné péče o řečový 

vývoj dětí. Tato péče se dá označit jako nespecifická, protoţe se zaměřuje na všeobecná rizika 

při vývoji řeči. Zatímco specifická péče se zabývá konkrétními riziky, která způsobují 

narušenou komunikační schopnost, příkladem můţe být snaha o předcházení koktavosti a 

podobně. Druhou oblastí je sekundární prevence, ta se jiţ nezabývá celou populací, ale 

zaměřuje se především na rizikové skupiny dětí, coţ jsou děti, které jsou ohroţeny poruchami 

řeči. Sekundární prevence se zabývá dětmi, u nichţ se objevují odchylky, například vývojová 

neplynulost řeči, protoţe konkrétně tyto děti jsou ohroţeny rizikem vzniku koktavosti. Třetí 

oblastí prevence je terciární prevence. Na rozdíl od předcházejících oblastí prevence se 

zabývá dětmi, u kterých jiţ byla narušená komunikační schopnost identifikována, snaţí se 

předejít dalšímu negativnímu vývoji. (Škodová, Jedlička 2007) 
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4.2 Logopedická terapie u dětí se sluchovým postižením 

 

Logopedická péče usiluje o poskytnutí podnětů, které budou rozvíjet poznávání dítěte, 

pomohou mu rozvinout jeho představivost, podpoří jeho logické myšlení. Cílem logopedické 

péče není slyšet, ale rozumět. (Svobodová, 2005) Logopedická péče o děti se sluchovým 

postiţením je na našem území provázena bohatou tradicí. (Vitásková, Peutelschmiedová, 

2005) Počátky této péče jsou spojeny s učiteli dětí se sluchovým postiţením, které se dříve 

označovaly jako hluchoněmé. Učitelé jako první pracovali na odstraňování vad řeči. Kdyţ se 

pokoušeli vyvozovat hlásky u neslyšících dětí, museli se nejprve seznámit s fyziologickou a 

fonetickou stránkou řeči, coţ jim pomohlo při odstraňování řečových poruch i u slyšících dětí. 

(Klenková, 2000) 

Technický a vědecký pokrok se však nevyhnul ani oblasti logopedie, coţ vedlo k 

nalezení moderních a komplexních přístupů. Aby mohla být prokázána efektivita moderní 

logopedické intervence u dětí s těţkým sluchovým postiţením, je třeba dodrţet určité zásady, 

například respektovat aktuální trendy v oblasti logopedie. Dítě se sluchovým postiţením se 

musí často spoléhat na zrakové vnímání, proto je nezbytné, aby mělo k dispozici kvalitní 

mluvní vzor, který by mohlo napodobovat. (Vitásková, Peutelschmiedová, 2005) Dítě pomocí 

zraku vnímá pohyby mluvidel hovořící osoby při artikulaci hlásek ve slově a zároveň se 

pokouší předváděné pohyby napodobit. Zde můţe pomoci, kdyţ si dítě poloţí ruku na krk či 

hruď logopeda, aby mu bylo umoţněno vnímat vibrace hlasivek, a zároveň se samo pokouší o 

vibraci či vydání hlasu, coţ také kontroluje rukou na svém hrdle či hrudníku. (Krahulcová, 

2002) 

4.2.1 Tradiční versus moderní přístupy logopedické péče 

Tradiční přístupy surdologopedické péče, které se uplatňují při vzdělávání neslyšících 

dětí, mají různé sloţky. Artikulační sloţka zahrnuje nejen trénink zvuku řeči neslyšících dětí, 

ale také nácvik výslovnosti, a to od úplného počátku výstavby výslovnosti, aţ do nácviku 

výslovnosti hlásek, které dítě vyslovuje chybně. Zpočátku děti při artikulaci pouţívají i 

daktylní znaky, neboli konkrétní znak prstové abecedy k odpovídající hlásce, postupně 

daktylování omezují. Pořadí hlásek, kterým se řídí logoped při vzdělávání neslyšících dětí, je 

předem dáno podle toho, jak jsou hlásky náročné na artikulaci. (Lechta, 2008) 

Fonační sloţka usiluje o eliminování hlasových odchylek u neslyšících dětí. 

Logopedická péče se v tomto ohledu zaměřuje především na cvičení, která se snaţí odstranit 
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nesprávné fonační stereotypy a zároveň usiluje o nahrazení těchto stereotypů správnými. 

Nezbytné je zaměření se na sniţování hlasu u dítěte, snaha o navození měkkého hlasového 

začátku s klidnou fonací. Optická a kinestetická sloţka zahrnuje nácvik kompenzačních 

strategií při osvojování řeči na základě tradičních přístupů, ke kterým patří nácvik odezírání, 

kterému je věnována samostatná podkapitola. Dále percepční a vybavovací sloţka, která 

provází intenzivně celé vyučování dětí se sluchovým postiţením, má přímou spojitost se 

slovní zásobou dětí a zároveň se vzájemně doplňuje s konverzační sloţkou. Gramatická 

sloţka se věnuje, jak jiţ sám název napovídá, správné gramatické stránce řeči, coţ zahrnuje 

procvičování správného uţívání koncovek, skloňování či časování a také správný slovosled ve 

větách. Sluchová sloţka zahrnuje jiţ zmiňovanou sluchovou výchovu, která je podrobně 

rozebrána níţe. Konverzační sloţka pomáhá procvičovat běţná konverzační témata či 

stereotypy, jako je například pozdrav, osobní údaje, povídání o členech rodiny, o škole a 

podobně. Lexikální sloţka zahrnuje pasivní i aktivní slovní zásobu. (Lechta, 2008) 

Moderní přístupy vycházejí hlavně z rozkvětu medicíny a také technického pokroku, 

pracují například s kochleárními implantáty, které umoţňují dosahovat daleko vyšších cílů, 

neţ tomu bylo v minulosti. Moderní metody se dále dělí na polysenzorické a monosenzorické. 

Polysenzorické metody zahrnují reflexní metodu mateřské řeči a verbotonální metodu, 

zatímco monosenzorický přístup či metoda zahrnuje auditivně-verbální přístup, který se 

v dnešní době uplatňuje stále častěji. (Lechta, 2008) 

Reflexivní metoda mateřské řeči vychází z předpokladu, ţe klasický model rozvoje 

řeči se u dítěte v jeho přirozeném prostředí, tudíţ v rodině, přeruší teprve v době, kdy je 

odhalena porucha sluchu. Do této chvíle se rodiče ke svému potomkovi chovali zcela 

přirozeně, kdyţ však zjistí, ţe jejich dítě má sluchové postiţení, prochází stádiem 

emocionálního šoku, ve kterém na dítě přestávají mluvit. Právě reflexivní metoda mateřské 

řeči usiluje o to, aby usměrnila toto chování rodičů, a především se zaměřuje na chování 

matky, na to, aby jednání matky bylo přirozené. Prostředky této metody zahrnují rytmické 

vyprávění, výuku čtení a samozřejmě také průběţnou diferenciální diagnostiku. Cílem je, aby 

dítě nepřestalo vyuţívat svůj hlas a i nadále vnímalo zvuky. (Lechta, 2008) 

Verbotonální metoda si klade za cíl úspěšné osvojení řeči u dítěte. Její hlavní přínos 

spočívá především ve snaze rozvíjet rytmus, intonaci, artikulaci či poslech a samozřejmě 

orální řeč. Tato metoda striktně odmítá jakýkoli mechanický zásah do úst dítěte, logoped tedy 

nesmí pouţít klasické logopedické pomůcky, ale pracuje s trojrozměrnými modely 

artikulačního postavení mluvidel. (Lechta, 2008) 
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Auditivně-verbální přístup je spojen se jménem Angličanky M. Clarkové, prosazuje 

opačný přístup neţ polysenzorické metody. Děti se sluchovým postiţením mají právo na 

rozvoj sluchu i verbální komunikaci. Jsou jim poskytnuta sluchadla či kochleární implantát, 

který zajistí, ţe má dítě větší zbytky sluchu, neţ tomu bylo předtím a díky tomu se můţe učit 

přirozeným způsobem poslouchat mluvenou řeč a napodobovat ji. Děti jsou neustále vedeny 

k tomu, aby poslouchaly vlastní hlas i hlas ostatních osob, také se doporučuje co nejdříve 

naučit děti čtení. Nezbytná je také spolupráce odborníků lékařů, psychologů a dalších, kteří 

s dítětem spolupracují dle jeho aktuálních potřeb. (Lechta, 2008) Auditivně verbální přístup 

zdůrazňuje zapojení smyslů při vzdělávání, podle tohoto přístupu se mají při učení zapojit 

všechny smysly, kterými člověk disponuje. Tento přístup zdůrazňuje význam sluchové 

výchovy. Pracuje s předpokladem, ţe neslyšící dítě, u něhoţ je kompenzována sluchová 

porucha sluchadlem či kochleárním implantátem, se nepovaţuje za neslyšící. Zaměřuje se na 

celou osobnost dítěte, včetně jeho emocionálních, kognitivních či sociálních schopností. 

Velký důraz se také klade na poskytování poradenství a spolupráci rodičů, snaţí se pomoci 

rodičům dětí se sluchovým postiţením rozvíjet jejich rodičovské kompetence. Pro rozvoj 

sluchu i řeči vyuţívá kaţdodenní situace, do kterých se dítě dostává. (Diller, 2005) 

4.2.2  Rehabilitační metody 

Součástí rehabilitace jsou kompenzační a reedukační metody, rehabilitace si klade za 

cíl rozvíjet osobnost jedince, ale také se zaměřuje na sociální vztahy či sociální uplatnění ve 

společnosti. (Svobodová, 2005) Rehabilitace dětí se sluchovým postiţením by se také měla 

věnovat prevenci výskytu hlasových poruch, a to konkrétně nacvičováním správného dýchání, 

fonace či artikulace. (Krahulcová, 2002) 

„Faktory ovlivňující rehabilitaci dětí se sluchovým postižením: 

- věk, ve kterém byla sluchová vada diagnostikována a byla zahájena 

rehabilitace 

- příčina sluchového postižení, především zda došlo k postižení sluchu 

prelingválně 

- typ a stupeň sluchové vady 

- schopnost dítěte využít svého sluchového potenciálu 

- nadání dítěte pro řeč 

- celkový zdravotní stav 

- povahové vlastnosti a schopnosti 
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- inteligence 

- psychická odolnost 

- rodina. (Houdková, 2005, str. 55) 

4.2.2.1 Metody reedukace 

Reedukace sluchu – usiluje o to, aby dítě mohlo vyuţívat sluchový orgán i přes jeho 

poškození, a snaţí se co nejvíce obnovit jeho funkci. Stav sluchu není důleţitý jen pro 

správný vývoj řečových schopností, ale také má vliv na rozvoj rozumových schopností, 

volních a citových vlastností. Při rozvoji sluchové funkce je nutné respektovat vývojovou 

úroveň dítěte a také jeho zkušenosti, to všechno ovlivňuje výběr konkrétní metody a podnětů 

pro reedukaci sluchu. Také je nezbytné zajímat se o to, v jakém aktuálním stavu se dítě 

nachází, je třeba brát ohled na to, ţe dítě by mělo mít čas také na odpočinek či hru, a proto by 

sluchová cvičení měla být krátká. (Svobodová, 2005) 

Reedukace sluchu probíhá v několika etapách, nejprve se zaměřujeme na detekci, na 

to, aby si dítě vůbec dokázalo uvědomit sluchové podněty. Nejdříve je nutné dítě upozornit, 

ţe se má soustředit na podněty, postupně na ně dokáţe reagovat spontánně. Kdyţ dítě dokáţe 

zaznamenat sluchový podnět, trénuje se diskriminace neboli porovnávání dvou podnětů, zda 

jsou totoţné anebo naopak rozdílné. Následuje identifikace, kdy dítě má za úkol vybrat 

z několika podnětů ten, který slyšelo, například má identifikovat hudební nástroj. Také je 

důleţité při reedukaci sluchu procvičovat fonematický sluch, k tomu slouţí reprodukování 

vyřčených slov dítětem, není třeba, aby dítě chápalo význam slov. Po té uţ se trénuje 

porozumění, aby dítě rozumělo slovům, která slyší. (Svobodová, 2005) 

Reedukace řeči – přímo podporuje vývoj řečových schopností, zahrnuje mimo jiné i 

vytváření slovní zásoby, její aktivní vyuţívání a další funkce. Reedukace řeči také souvisí s 

vývojem orálních funkcí (zvuk a tempo řeči, artikulace, nácvik správného dýchání) nebo s 

hlasovou výchovou, která se věnuje i tomu, aby dítě dokázalo zaujmout přiměřenou hlasovou 

polohu. Vztah mezi řečí a sluchem je vzájemný, čím více se rozvíjí řeč, tím je rychlejší i 

rozvoj sluchového vnímání produkce řeči a zároveň kdyţ se pracuje na rozvoji sluchového 

vnímání, tak se rozvíjí i řeč a to po všech stránkách. (Svobodová, 2005) 

4.2.2.2  Metody kompenzace 

Metody kompenzace se věnují funkcím, které nejsou postiţené, snaţí se je rozvíjet, 

aby podpořily rozvoj komunikace pomocí mluvené řeči. (Svobodová, 2005) Příkladem těchto 

metod je odezírání. Odezírání je schopnost pozorovat mluvenou řeč, zaměřit se na artikulační 



33 

 

pohyby mluvidel, pozorovat pohyby celého těla, sledování mimiky či gestikulace. Odezírání 

však nikdy zcela nenahradí sluch, můţe se pouze pokusit o jeho zastoupení. Existuje hned 

několik metod odezírání, které vychází z různých přístupů. Analytické odezírání bylo 

preferováno především na počátku minulého století. Základem této metody je předpoklad, ţe 

odezírání můţeme zcela porovnávat s psaným textem a ţe kaţdé hlásce či fonému odpovídá 

určitý obraz mluvidel. Klíčem k analytickému odezírání byla tzv. faciální či obličejová 

abeceda. Při uplatňování této metody se však zapomnělo na fakt, ţe existují i hlásky, které 

nelze zrakem odezřít, a například souvislý dialog nelze pomocí této metody odezírat. 

Syntetické odezírání se na rozdíl od analytického odezírání zaměřuje na racionální stránku, 

základem je odhadování slov na základě zrakového vnímání. Na základě vizuálního vnímání 

jsme schopni vnímat širší obraz neţ pouze hlásku, děti mohou dozírat celá slova, která se 

v komunikaci běţně uţívají, například jména spoluţáků, učitelů, běţné pokyny. Tato metoda 

je spojena s globálním vnímáním, tedy s celkovým vnímáním slov, díky kterému odezírání 

probíhá velmi rychle i u malých dětí. Doplněné odezírání pouţívá pro doplnění mezer ve 

slovech prstové znaky, které pomohou identifikovat hlásky či části slov, které nelze odezřít. 

Schopnosti odezírání ovlivňují i vnější či vnitřní podmínky pro odezírání. Co se týká vnitřních 

podmínek, je důleţité znát úroveň vývoje řeči, které dítě dosáhlo, slovní zásobu dítěte, 

gramatickou stránku jeho řeči. Mezi vnější podmínky, které ovlivňují schopnost odezírání, 

patří například osvětlení, je důleţité, aby dítě dobře vidělo na obličej osoby, která hovoří. 

Vzdálenost mezi hovořící osobou a dítětem je obvykle mezi 0,5 aţ 4 metry, konkrétní 

vzdálenost je individuální, záleţí např. na věku dítěte a také na zkušenostech dítěte či hovořící 

osoby. Další podmínkou je, aby úroveň hlavy hovořící i odezírající osoby byla téměř stejná. 

Hovořící osoba musí umět správně artikulovat, je důleţité, aby artikulace byla přirozená a 

pečlivá. Odezírání je mnohem náročnější proces neţ běţné vnímání orální řeči. (Krahulcová, 

2002) 

4.2.3 Logopedické pomůcky 

Mezi základní pomůcky logopeda patří zrcadlo, které dítěti umoţňuje optickou 

kontrolu a nápodobu pohybů mluvidel. Dále logopedické sondy či špachtle, které mu 

umoţňují dát jazyk do správné polohy. Jsou to mechanické pomůcky, které kromě polohování 

jazyka umoţňují i nastavení správného čelistního úhlu. Díky sondám se u dětí se sluchovým 

postiţením a nejen u nich daleko rychleji fixují různé hlásky, logoped nemusí sloţitě 

vysvětlovat, jakou polohu mluvidel musí dítě zaujmout, aby mohlo vyslovit konkrétní hlásku. 
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V dnešní době máme několik druhů sond – sondy krouţkové, příčné či lopatkové. Pokud má 

dítě problém s představením si polohy mluvidel, kterou musí zaujmout, aby dosáhlo potřebné 

artikulace hlásky, mohou pomoci artikulační obrázky hlásek. Existují také elektronické 

pomůcky v podobě hláskových indikátorů, coţ jsou přístroje, které umoţňují zkontrolovat 

správnost vyslovené hlásky, reagují na výšku hlasu, melodii či intonaci. Indikátorů je také 

několik druhů – např. S-indikátor pro nácvik sykavek, R-indikátor pro nácvik souhlásky R, 

v současné době však lze pouţít univerzální indikátor. Lze také pouţít různé počítačové 

programy s logopedickým softwarem, Krahulcová (2002) se ve své publikaci zmiňuje 

například o Speech Viewer, coţ je logopedický počítačový program, který umí převést mluvní 

projev dítěte do grafické podoby a zároveň zhodnotí, zda projev dítěte odpovídá normě. 

(Krahulcová, 2002) Dalším příkladem počítačového programu, který se dá vyuţít i u sluchově 

postiţených dětí je program Mentio, coţ je program, který je určen jak dětem tak dospělým. 

Tento program se zaměřuje na řadu oblastí, například na výslovnost, čtení, psaní či rozvoj 

zrakového vnímání atd. Lze ho vyuţít i ve speciálních školách jako stimulaci či motivaci dětí 

s vadami řeči, se sluchovým postiţením a s dalšími poruchami. (http://www.mentio.cz/) Dnes 

existuje celá řada logopedických pomůcek, v této práci však byl uveden jen nepatrný výčet, 

jelikoţ podrobný popis logopedických pomůcek není náplní této práce.  

http://www.mentio.cz/
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5. Metodologie a cíle práce 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jak probíhá logopedie u dětí se 

sluchovým postiţením. Jedním z dílčích cílů bylo představit metody a postupy, které slouţí 

k rozvoji jejich řeči. Dalším dílčím cílem bylo zmapování dokumentace o logopedické péči, 

kterou si vede zvolená škola či třídní učitelka.  

Cíle práce a podobu praktické části jsem musela několikrát upravit, protoţe se mi 

nepodařilo uskutečnit své původní záměry. Nejprve jsem chtěla porovnávat průběh a výsledky 

logopedické péče u dětí ze dvou škol pro sluchově postiţené. Absolvovala jsem několik 

konzultací ohledně mé bakalářské práce na obou školách, a setkala jsem se s vstřícným 

přístupem pracovníků z obou škol. Bohuţel mi pak paní logopedka ze školy, kterou jsem 

oslovila jako první, na konzultaci sdělila, ţe musí sluţebně odjet. Místo sebe musí zaučit 

novou pracovnici a nebude mít dostatek času, aby se mi mohla věnovat. Tudíţ jsem od cíle 

porovnávání dvou škol upustila. Údaje pro svou bakalářskou práci jsem nakonec získala ze 

školy pro sluchově postiţené, kterou jsem oslovila jako druhou. 

Zde jsem chtěla nejdříve sledovat logopedickou péči u tří dětí, které budou ze stejné 

třídy a budou mít stejnou či podobnou diagnózu. Nepodařilo se mi však najít třídu, ve které by 

byly tři děti se stejnou či podobnou diagnózou. Proto jsem usoudila, ţe není úplně nezbytné, 

aby měly totoţnou diagnózu. Obzvlášť kdyţ je samozřejmé, ţe kaţdé dítě je individuální, coţ 

znamená, ţe stejná diagnóza nezaručuje, ţe se s dětmi bude pracovat úplně stejným způsobem 

a ţe u nich budou vyuţity úplně stejné metody či postupy k rozvoji orální komunikace.  

Nakonec jsem si tedy pro získávání údajů k sepsání bakalářské práce vybrala po 

domluvě s třídní učitelkou tři děti, které navštěvovaly třetí ročník základní školy. Ustoupila 

jsem z původního cíle sledovat, jak u dětí se sluchovým postiţením probíhá prvotní 

logopedická péče – vyvozování hlásek atd., protoţe děti, které navštěvovaly třetí třídu dané 

školy, jiţ měly všechny hlásky vyvozeny. Logopedická péče se tudíţ nezaměřovala na 

vyvozování hlásek jako takových, ale spíše na celkovou orální komunikaci dětí, kterou se paní 

učitelka snaţila rozvíjet pomocí různých logopedických metod. Proto jsem se v mé bakalářské 

práci zaměřila také na metody či postupy logopedické péče, které jsem měla moţnost 

zaznamenat právě u vybraných dětí.  

Jako hlavní techniku, která měla zmapovat průběh logopedické péče u dětí se 

sluchovým postiţením, jsem si zvolila kazuistiky zmíněných dětí. Dále pozorování ve třetí 
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třídě, které mělo slouţit k doplnění kazuistik. Z pozorování jsem chtěla získat informace o 

metodách, které se uţívají u dětí se sluchovým postiţením při logopedické péči. Zároveň jsem 

chtěla získat moţnost zjistit, jak probíhá klasická výuka dětí se sluchovým postiţením na 

základní škole. Pozorování bylo zaměřené především na hodiny logopedie, ale navštívila jsem 

i další vyučovací předměty. Neměla jsem přesně stanovené kategorie pozorování, ale věděla 

jsem, ţe se chci při pozorování zaměřit převáţně na tři vybrané děti. Pro nedostatek 

informací, které jsem potřebovala na sepsání kazuistik, jsem se rozhodla připojit ještě malý 

dotazník pro rodiče dětí se sluchovým postiţením, který byl dán jako příloha této práce.  
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6. Charakteristika zařízení  

 

6.1 Charakteristika školy  

 

Škola pro děti se sluchovým postiţením, kterou jsem si pro získání údajů 

k vypracování bakalářské práce zvolila, je škola, kde v jedné budově sídlí mateřská, základní 

ale i střední škola. Ke zpracování kazuistik a pozorování jsem si vybrala třetí ročník základní 

školy pro děti se sluchovým postiţením. Zvolená škola má zajištěný bezbariérový přístup, 

takţe umoţňuje vzdělání i ţákům se sluchovým postiţením, kteří mají přidruţené další 

postiţení. Ve škole jsou také moderně vybavené učebny včetně počítačových učeben.  

Stejně jako mnoho dalších škol pro sluchově postiţené, má i tato škola vybudovanou 

internátní školu. Ta zajišťuje ubytování pro děti či ţáky z mateřské, základní i střední školy, 

kteří nebydlí v daném městě, kde se škola nachází a nemají ani moţnost dojíţdět do školy. 

Děti jsou tedy ubytovány na internátu od pondělí do pátku a tráví doma víkendy či prázdniny. 

Internát nezajišťuje dětem jen bydlení a stravu, ale jeho pracovníci také zprostředkovávají 

program pro volný čas dětí formou vycházek, kulturních či dalších akcí.  

Součástí školy je také speciálně pedagogické centrum, které poskytuje své sluţby 

dětem se sluchovým postiţením od raného věku, a to nejen z města, ve kterém sídlí škola, ale 

také z dalších měst. Na škole jsou ţáci vzděláváni pomocí bilingválního systému výuky. Na 

základní škole by tedy v jedné třídě měl být k dispozici slyšící učitel. Ten vyučuje děti orální 

řeči a také pouţívá znakovanou češtinu, aby dětem vysvětlil danou látku, a někdy i znakový 

jazyk. Kromě slyšícího učitele je ve většině tříd přítomen také neslyšící asistent, který s dětmi 

komunikuje pomocí znakového jazyka. Údaje o výše zmíněné škole pro děti se sluchovým 

postiţením jsem získala z webových stránek školy, které však zde kvůli anonymitě školy 

nemohu uvést.  

 

6.2 Charakteristiky třídy 

 

Jak jiţ jsem v práci zmínila, vybrala jsem si pro získání potřebných údajů ke 

zpracování bakalářské práce třetí ročník základní školy pro sluchově postiţené. Tento ročník 

navštěvuje celkem sedm dětí, z nichţ je šest chlapců a pouze jedna dívka. To se mi zpočátku 

zdálo neobvyklé, ale později jsem zjistila, ţe na této základní škole jsou chlapci v početní 
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převaze a dívek je tu mnohem méně. K pozorování jsem si vybrala dva chlapce a zmíněnou 

dívku. Důvod, proč jsem zvolila právě tyto děti, je prostý. Kromě těchto tří dětí jsou ve třídě 

dva chlapci s kochleárním implantátem, u kterých logopedická péče probíhá jiným způsobem. 

Jelikoţ o logopedické péči u dětí s kochleárním implantátem jiţ bylo napsáno mnoho 

bakalářských prací, nechtěla jsem se věnovat tomuto tématu.  

Dále jsem pro získání potřebných údajů potřebovala děti, které nebudou mít 

přidruţené další specifické postiţení, jako je autismus, mentální postiţení, zrakové postiţení a 

další. Protoţe pak by výsledky práce nevypovídaly o tom, jak probíhá logopedická péče u dětí 

se sluchovým postiţením, ale spíše u dětí s kombinovaným postiţením. Dále třídu navštěvují 

dva chlapci. Jeden z nich má vypracován individuální plán - kvůli kombinovanému postiţení 

a druhý chlapec nemá sluchové postiţení, ale potřebuje specifickou péči, které se mu ve škole 

dostává. Všechny děti, kromě chlapce s individuálním plánem, mají od první třídy stejnou 

třídní učitelku.  



39 

 

7. Kazuistiky 

 

Kazuistiky tří vybraných dětí jsem zpracovávala hned z několika zdrojů. Kdyţ jsem 

začala sbírat údaje potřebné pro napsání kazuistik, předpokládala jsem, ţe nejvíce údajů 

získám z dokumentace dětí. Dále ţe v dokumentaci budou zásadní údaje týkající se 

logopedické péče, které mi pomohou objasnit, jak tato péče probíhala u daných dětí se 

sluchovým postiţením od mateřské školy aţ po současnost, tedy třetí třídu. Abych mohla 

nahlédnout do dokumentace dětí a přitom neporušila zákon o ochraně osobních údajů, 

potřebovala jsem souhlas rodičů. Spolu s krátkým dotazníkem pro rodiče jsem tedy sestavila i 

informovaný souhlas rodičů, který je přílohou této práce.  

Bohuţel jsem při náhledu do dokumentace vybraných dětí zjistila, ţe materiály 

neobsahují ţádná data o tom, jak probíhala logopedická intervence. Tudíţ jsem usoudila, ţe 

na získání potřebných údajů mi předloţená dokumentace určitě nepostačí. Také jsem zjistila, 

ţe některé údaje, které jsem chtěla vyuţít pro svou bakalářskou práci, se ani získat nedají. 

Dokumentace dětí obsahovala lékařské zprávy včetně zpráv od foniatra, psychologická 

vyšetření, doporučení SPC ještě z mateřské školy a také listy o nástupu do mateřské a posléze 

základní školy. Dále mě překvapilo, ţe kaţdé dítě mělo v dokumentaci jiné informace, 

případně jiná vyšetření. To mi objasnila třídní učitelka, jelikoţ mě informovala o tom, ţe je 

pouze na rodičích, jakou dokumentaci o svých dětech škole poskytnou. Tudíţ škola nemusí 

mít v záznamech ani veškerá důleţitá vyšetření dětí.  

Další zdroj informací mi poskytli sami rodiče vybraných dětí, kterým jsem předloţila 

jiţ zmíněný dotazník. S ohledem na nedostatek jejich času a někdy také porozumění otázkám, 

jsem sestavila pouze krátký dotazník, jenţ mi pomohl získat několik základních informací. 

Největší pomoc při získávání potřebných dat mi však poskytla třídní učitelka, která mi 

umoţnila i pozorování na svých hodinách, abych zjistila, jak probíhá výuka dětí se sluchovým 

postiţením ve třetím ročníku. Díky pozorování jsem také mohla zachytit informace o tom, jak 

probíhá logopedická péče u dětí, které jiţ mají všechny hlásky vyvozeny. Pozorovala jsem i 

konkrétní logopedické metody, které rozvíjejí komunikaci dětí. Paní učitelka mi také poskytla 

některé informace o tom, jak probíhala logopedická intervence od prvního ročníku do třetího, 

protoţe právě tuto intervenci dětem poskytovala ona. Na dané škole děti navštěvují SPC jen 

v mateřské škole, kde s nimi pracují pracovníci centra a také logoped. Od prvního ročníku 

základní školy s nimi po logopedické stránce pracuje třídní učitel. U dětí, které jsem si 
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vybrala pro svou bakalářskou práci, je to třídní učitelka, která vystudovala logopedii a 

surdopedii, tudíţ má potřebnou kvalifikaci. Učitelka nemá povinnost vést si dokumentaci o 

logopedické péči, jak mi sdělil zástupce ředitele školy. Tudíţ je logické, ţe si nemůţe 

pamatovat všechny informace, například jaká hláska dělala problém konkrétnímu dítěti. 

Přesto se mi snaţila poskytnout co nejvíce informací, abych mohla kazuistiky zpracovat. Ještě 

bych chtěla podotknout, ţe s ohledem na ochranu osobních údajů, zde nejsou uvedena pravá 

jména dětí ani konkrétní škola, kterou děti se sluchovým postiţením navštěvují.  

 

7.1 Michal 

Osobní údaje: 

Datum a místo narození: prosinec 2002 v Mostě 

Bydliště: Chomutov 

Diagnóza: Z dotazníků, které mi vyplnili Míši rodiče, vyplývá, ţe první, kdo získal podezření 

na sluchové postiţení u dítěte, byli sami rodiče. Toto podezření pojali přibliţně v jednom roce 

věku. Poté následovala vyšetření, která potvrdila, ţe Míša má opravdu sluchové postiţení, 

konkrétně oboustrannou vrozenou hluchotu. Podle klasifikace poruch sluchu v teoretické části 

jde o percepční poruchu sluchu. Co se týká poruch řeči, byl Míšovi diagnostikován opoţděný 

vývoj řeči a to jak po stránce expresivní, coţ zahrnuje samotnou produkci řeči, tak po stránce 

receptivní neboli porozumění řeči. Později mu byla diagnostikována vývojová dysfázie, o níţ 

také byla zmínka v teoretické části. Podle názoru paní učitelky u něj jednoznačně nelze 

prokázat tuto poruchu. Hrají zde roli ještě další faktory, které by bylo třeba zváţit, aby bylo 

moţné jednoznačně diagnostikovat tuto poruchu řeči. Kromě samotného sluchového postiţení 

je třeba vzít v úvahu také psychický stav dítěte, o němţ se budu zmiňovat níţe.  

Kompenzace poruchy sluchu: Míša ve třech letech podstoupil operaci, při které mu byl 

voperován kochleární implantát, jenţ mu měl umoţnit rozvinutí orální řeči. Tento implantát 

dnes nosí celodenně. Bohuţel Míša tuto kompenzační pomůcku dlouho odmítal. Nedocházelo 

u něj k tak velkým pokrokům, jako je tomu u mnoha jeho vrstevníků, kteří také měli 

voperován kochleární implantát. To je také důvod, proč jsem si Míšu vybrala i přesto, ţe jsem 

nechtěla ve své práci psát o dětech s kochleárními implantáty, u kterých logopedická 

intervence probíhá typickým způsobem. U Míši i přes kochleární implantát neprobíhá tato 

intervence standardně jako u ostatních dětí s kochleárním implantátem. Přesto ţe slyší, 

logopedická intervence se u něj někdy spíše podobá logopedické péči u neslyšících dětí.  
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Zdravotní stav: Informace o zdravotním stavu daného dítěte jsem získala z jeho lékařských 

zpráv, které byly obsaţeny v dokumentaci. Kromě sluchového postiţení je Míša po zdravotní 

stránce v pořádku. Co se týče psychické stránky dítěte, má Míša problém s úzkostí, coţ lze 

občas pozorovat i při vyučování. Při věcech, které mu nejdou, se tzv. zasekne a nechce dál 

pracovat. Je velmi přecitlivělý. Tento psychický stav můţe posilovat i to, ţe Míša pochází 

z dvojčat, ale díky své sluchové poruše navštěvuje jinou školu neţ jeho dvojče. Tudíţ je 

narušen klasický vztah mezi dvojčaty.  

Povahové vlastnosti: Jak jiţ bylo popsáno výše, Míša je velmi úzkostný a přecitlivělý. Kaţdý 

i menší neúspěch pro něj znamená trauma. Mívá také sklon k hysterickému chování.  Ale na 

druhou stranu je také velmi zvídavý. Má zájem o školu, o učivo, nejvíce ho samozřejmě baví 

věci, které mu nedělají potíţe. Je také kamarádský, coţ se projevuje zvláště ve třídě, zde nemá 

problém navázat se spoluţáky komunikaci. Co se týče chlapců, tráví s nimi volný čas i na 

internátě. Lze říci, ţe se mu podařilo bez problémů zapojit se do kolektivu. Dokáţe také 

spolupracovat při společných úkolech či činnostech. I přesto, ţe občas ţaluje na své spoluţáky 

a je trochu škodolibý, nevylučují ho z kolektivu a berou ho takového jaký je. Mezi jeho 

zlozvyky patří kousání nehtů, čímţ se projevuje jeho neurotická povaha. Mezi jeho kladné 

vlastnosti patří pečlivost. Má také dobrou paměť, dokáţe si zapamatovat spoustu informací. 

Údaje o rodině: 

Rodinné prostředí: Míša vyrůstá v harmonickém rodinném prostředí. Má úplnou rodinu, 

která se ho snaţí stimulovat k co největším pokrokům nejen v orální komunikaci, ale i 

v dalších oblastech jeho vývoje. Co se týče sluchového postiţení, je Míša jediný člen rodiny, 

který má problémy se sluchem, ani v širší rodině netrpí nikdo ţádnou poruchou sluchu.  

Matka: Míši maminka v současné době pracuje jako asistentka pedagoga v mateřské škole 

v místě svého bydliště. Předtím na Míšu pobírala příspěvek na péči aţ do jeho sedmi let. 

Maminka se Míšovi hodně věnuje a procvičuje s ním látku, kterou probírali ve škole. Dohlíţí 

na vypracování domácích úkolů. Kvůli Míšovi se učila znakový jazyk, navštěvovala kurzy 

znakového jazyka v místě bydliště. Také usiluje o to, aby se zlepšila komunikace mezi ní a 

jejím synem v orální řeči. S Míšou doma cvičí jednotlivá písmenka u velkého zrcadla a snaţí 

se trénovat jeho poslech, a to pomocí různých zvuků (např. klepání či zvonek). Chlapec má 

s maminkou velmi pěkný vztah. 

Otec: Míšův otec pracoval jako prodavač v jednom z velkých obchodů v okolí jeho bydliště. 

V současné době přišel o práci a je na úřadě práce. Je vidět, ţe otec má chlapce rád, ale 

problém mu činí komunikace s Míšou. Odmítl se učit znakový jazyk, protoţe chce, aby jeho 
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syn komunikoval převáţně orální řečí, coţ zatím není moţné. Tudíţ má občas problém se 

s Míšou dorozumět, něco mu vysvětlit, případně rozumět tomu, co mu Míša sděluje. Měla 

jsem moţnost setkat se s otcem Míši, kdyţ ho vyzvedával ze školy a byla jsem také přítomna 

situaci, kdy potřeboval pomoc paní učitelky, aby chlapci sdělil určité informace.  

Sourozenci: Míša, jak jiţ bylo výše zmíněno, má dvojče – sestru. Jeho sestra je slyšící, proto 

navštěvuje běţnou základní školu v místě bydliště. Jelikoţ je však Míšova škola daleko, musí 

být na internátě a tím vzniká jiţ zmíněné oddělení dvojčat, která se vidí o víkendech, případně 

o prázdninách. Zanechává to následky jak na Míšovi samotném (jeho úzkostnost), tak také na 

jeho sestře, která po psychické stránce trpí také úzkostí jako Míša. I přesto, ţe je Míšova 

sestra slyšící, učila se spolu s maminkou komunikovat pomocí znakového jazyka. 

Škola: 

Předškolní výchova: Míša navštěvoval nejdříve mateřskou školu v místě svého bydliště. 

Chodil do logopedické třídy, kde s ním učitelky komunikovaly orální řečí, bylo však zřejmé, 

ţe tento způsob komunikace Míšovi nevyhovuje. Speciálně pedagogického centrum 

v Chomutově doporučilo Míšovi, respektive jeho rodičům, bilingvální vzdělávání. Od 1. 9. 

2008 začal Míša dojíţdět do mateřské školy pro děti se sluchovým postiţením, která se 

specializuje na vzdělávání dětí pomocí bilingválního systému. Jelikoţ je tato mateřská škola 

hodně vzdálená od chlapcova bydliště, bylo nezbytné, aby chlapec bydlel přes týden na 

internátě. V mateřské škole s bilingválním vzdělávacím systémem prošel chlapec také řadou 

vyšetření, která provedlo příslušné speciálně pedagogické centrum. Vzhledem k věku chlapce 

bylo nutné mimo jiné posoudit školní zralost, proto Míša v březnu 2009 absolvoval 

komplexní psychologické vyšetření, které mělo určit, zda můţe od září nastoupit do školy. 

Z výsledků tohoto vyšetření vyplynulo, ţe byl zralý pro absolvování školní docházky. Na 

vyšetření se zjišťovala například chlapcova inteligence, podle testů byla v normě. Zjišťovala 

se také dominance pravé či levé ruky, Míša je jednoznačný pravák. Při kreslení se projevily 

mírné potíţe v grafomotorice, také špatný úchop tuţky. Ale vizuomotorická koordinace neboli 

koordinace mezi okem a rukou odpovídala jeho věku. Při vyšetření se občas projevila porucha 

koncentrace. Co se týče orální komunikace, Míša při návštěvě mateřské školy ţádný výrazný 

pokrok neudělal. Zdokonalila se spíše jeho komunikace ve znakovém jazyce.  

Základní škola: Rodiče Míši se rozhodli i na základě doporučení speciálně pedagogického 

centra, ţe Míša bude chodit do základní školy pro děti se sluchovým postiţením, která je ve 

stejném areálu jako jeho mateřská škola. Od 1. 9. 2009 tedy začal navštěvovat základní školu, 

která také vzdělává děti pomocí bilingválního systému. Tato škola má vytvořen vlastní školní 
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vzdělávací program pro základní vzdělávání, který vychází z rámcového vzdělávacího 

programu. Míša má od první třídy stejnou třídní učitelku, ve třídě má šest spoluţáků, se 

kterými si rozumí. Míšovi se ve škole líbí, má tam vrstevníky, se kterými můţe komunikovat 

ve znakovém jazyce. Výuka, jak jiţ bylo zmíněno, probíhá jak ve znakovém jazyce, tak 

v orální komunikaci, takţe Míša nemá problém v komunikaci s učitelkou či neslyšící 

asistentkou.  

Školní prospěch: Míša má stejně jako jeho spoluţáci osm předmětů. Z těchto předmětů se 

nehodnotí známkou pouze individuální logopedická péče, která je také součástí výuky. Míšův 

školní prospěch, stejně jako prospěch dalších dvou dětí je uveden v tabulkách, které jsou 

součástí příloh této práce. Školní výsledky jsou níţe komentovány.  

V první třídě měl Míša samé jedničky, jako většina jeho spoluţáků. Přechod 

z mateřské školy na základní školu zvládl bez větších obtíţí, čemuţ jistě pomohlo i známé 

prostředí. Ve druhé třídě měl v prvním pololetí jednu dvojku z jazykové komunikace, coţ je 

předmět, který zde zastupuje český jazyk. Děti se sluchovým postiţením se během tohoto 

předmětu učí nová slova a rozšiřují si tak svou slovní zásobu. Také se učí nové znaky. Ve 

druhém pololetí druhé třídy měl dvojku opět z jazykové komunikace a také z matematiky. 

Míša měl problémy s počty, především se sčítáním a odčítáním do dvaceti. Co se týče psaní, 

dokázal zapsat znakovaná slova, která na něj znakovala paní učitelka. V prvním pololetí třetí 

třídy měl Míša opět dvojku z jazykové komunikace a trojku z matematiky. Uţ mu nedělá 

problémy sčítání či odčítání do dvaceti, tak jako ve druhé třídě. Teď uţ se kromě jiného učí 

sčítání a odčítání do stovky, coţ mu dělá potíţe. Musí si to neustále opakovat a doma trénovat 

s maminkou. Paní učitelka jiţ začala probírat novou látku a Míša se bez pochopení předešlé 

látky neobejde. Ve třetí třídě také absolvoval psychologické vyšetření, které ukázalo, ţe jeho 

grafomotorika jiţ je daleko lepší, odpovídá jeho věku. Dříve mu chyběla potřebná motivace 

ke kreslení. Dnes jiţ kreslí i píše rád, při psaní se stále projevuje špatný úchop tuţky. Co se 

týče čtení, dokáţe si přečíst psaný text, ale nepouţívá při tom hlas. Text si automaticky 

převádí do znakového jazyka, to se týká hlavně textu, který uţ probíral. Pokud dostane nový 

text, vybírá z něj slova, která zná a ty znakuje. Stále zapisuje převáţně znakovaná slova, 

odezře pouze několik slov.  

Logopedická intervence:  

Jelikoţ má Míša kochleární implantát, dochází jako kaţdé dítě s kochleárním 

implantátem do Centra kochleárních implantací u dětí. Bohuţel z tohoto centra nejsou ţádné 

zprávy v chlapcově dokumentaci. Kochleární implantace od počátku vypadala u Míši 
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neúspěšně, na logopedických konzultacích, kam Míša docházel a doteď jednou ročně dochází, 

se nezjistilo, v čem je problém, proč má Míša potíţe s přijetím implantátu. Nejspíše to souvisí 

i s jeho psychickou stránkou. Jelikoţ se ve výše zmíněném centru specializují právě na rozvoj 

orální komunikace, která Míšovi dělala velké obtíţe, nedali paní učitelce ţádné doporučení, 

jak s Míšou pracovat. Začala jsem Míšovu třídu navštěvovat jiţ koncem druhého ročníku, do 

té doby neměla třídní učitelka s centrem ţádný kontakt, informace získávala pouze od 

maminky. Ve třetím ročníku se na Míšu byla ve škole podívat paní logopedka z výše 

zmíněného centra. Paní učitelka se jí ptala na nápady, jak s Míšou pracovat. Odpověděla jí, ţe 

způsob, jakým s Míšou pracuje, je vyhovující a Míša od té doby, co navštěvuje její třídu, 

udělal velký pokrok, hlavně co se týče smíření se s kochleárním implantátem. Jisté pokroky se 

projevily i v orální řeči.  

Jak jiţ jsem se výše zmínila, s Míšou se kromě centra pracovalo orálním způsobem jiţ 

v jeho první mateřské škole, která se nacházela v místě bydliště, zde to však nevedlo 

k ţádným výsledkům. Jeho komunikace jako taková se začala rozvíjet po nástupu do druhé 

mateřské školy, kde se s ním začalo pracovat bilingvální metodou komunikace. Rozvíjela se 

zde především komunikace ve znakovém jazyce. Co se týče orální komunikace, byla zde 

snaha o vyvození samohlásek a některých základních hlásek, ale díky tomu, ţe Míša odmítal 

přijmout svůj kochleární implantát, nebyla tato snaha příliš úspěšná. 

Po nástupu do první třídy jeho obtíţe s přijetím kochleárního implantátu přetrvávaly. 

Míša sice slyšel, ale odmítal přijímat jakékoli zvuky, „nechtěl“ slyšet. Přesto i v 1. třídě 

dosáhl určitých pokroků. Naučil se na základě sluchu rozpoznávat své jméno. Pokud na něj 

například třídní učitelka zavolala jeho jménem, otočil se. Ve škole bylo nezbytné, aby svůj 

kochleární implantát stále nosil.  

Během první a druhé třídy paní učitelka s Míšou cvičila nejen samohlásky, ale i 

souhlásky. Koncem druhé třídy uměl jiţ většinu souhlásek. Nácvik hlásek byl u Míši poněkud 

obtíţnější. U dětí se sluchovým postiţením je potřeba, aby hlásky, které nemohou zachytit 

sluchem a které se těţko odezírají, odhmataly prostřednictvím hrdla či úst logopeda. I kdyţ 

Míša hlásky slyšel, odmítal odezírat a trvalo poněkud déle, neţ začal odezírat alespoň 

jednoduchá či známá slova. Zpočátku nechtěl s paní učitelkou spolupracovat. Velké obtíţe 

pro něj představovalo právě zmiňované podstatné odhmatávání hlásek z hrdla či z úst, protoţe 

dotek odmítal. Nácvik hlásek díky Míšově neurotické povaze probíhal mnohem obtíţněji neţ 

u ostatních neslyšících dětí. Dlouho trvalo, neţ se naučil hlásky artikulovat. Během druhé 
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třídy také udělal pokrok týkající se kochleárního implantátu. Naučil se rozpoznávat některé 

zvuky. Dokázal přijmout kochleární implantát a začal ho vyuţívat právě k rozlišování zvuků.  

Ve třetí třídě jiţ Míša umí všechny hlásky, největší potíţe mu však působí hlásky K, R 

a Ř, které musí stále trénovat. Paní učitelka se však při logopedické péči zaměřuje na všechny 

hlásky nejen na problémové. Logopedická péče probíhá v hodinách individuální logopedické 

péče, ale také při ostatních hodinách, je součástí celého vyučování. Ve třetím ročníku byl 

Míša na logopedickém vyšetření, které zjišťovalo jeho pokrok v komunikaci. Podle vyšetření 

udělal velký pokrok. Jiţ dobře rozlišuje okolní zvuky, má dobrou slovní zásobu ve znakovém 

jazyce a úkolům, které se mu zadávají právě ve znakovém jazyce, bez problémů rozumí. 

Zlepšila se i jeho schopnost odezírání. Od úplného odmítání uţ se naučil odezírat jednoduchá 

či známá slova, i kdyţ pokynům v orální řeči rozumí málo. Na vyšetření zvládl číst 

jednoduchá slova, zároveň se znakováním. Pomocí orální řeči určoval barvy na obrázku a 

vyjmenovával předměty. Co se týče Míšova hlasového projevu, často zapomíná zapojovat do 

orální komunikace hlas. Přesto udělal pokrok i v pouţívání hlasu, protoţe podle údajů 

z dotazníku, Míša dříve hlas vůbec neuţíval. To se zlepšilo aţ s nástupem do školy. Jeho hlas 

je vysoký aţ pisklavý.  

Prognóza a doporučení:  

Míša během dvou a půlleté školní docházky dosáhl hned několik pokroků. Od přijetí 

kochleárního implantátu aţ do počátků komunikace orální řečí. Je určitě nezbytné, aby mu 

byla i nadále poskytována logopedická péče a to nejlépe třídní učitelkou, na kterou jiţ je 

zvyklý a ke které má vytvořen vztah zaloţený na důvěře. Díky pokrokům, kterých Míša 

dosáhl, lze předpokládat, ţe se jeho orální komunikace během školní docházky bude nadále 

rozvíjet. Myslím si, ţe by bylo na místě, aby se také nějakým způsobem pracovalo s Míšovou 

úzkostí. 

 

7.2 Jolana 

Osobní údaje: 

Datum a místo narození: listopad 2002 v Chomutově 

Bydliště: Chomutov 

Diagnóza: První osobou, která získala podezření, ţe Jolanka můţe mít nějaké sluchové 

postiţení, byla její teta, která pracovala ve speciální škole. Podle informací získaných 

z dotazníku, který vyplnil Jolančin tatínek, byly dívce v té době dva roky. Jolanka podstoupila 
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vyšetření sluchu, které poruchu sluchu potvrdilo. Konkrétně se jednalo o těţkou 

nedoslýchavost.  

Co se týče poruch řeči, u dívky byl nejdříve diagnostikován opoţděný vývoj řeči. 

Další vyšetření, které se zabývalo zkoumáním poruch řeči, ukázalo, ţe dívka má dyslalii. 

V dívčině dokumentaci jsem našla zmínku o klasické dyslalii, podle paní učitelky se jedná 

spíše o poruchu řeči, která se váţe na dívčino sluchové postiţení. Nejedná se tedy o klasickou 

dyslalii, tak jak ji známe u dětí, které nemají sluchové postiţení, ale o dyslalii audiogenní, 

která vzniká jako následek sluchového postiţení (tato porucha řeči je podrobně rozebrána 

v teoretické části).  

Kompenzace poruchy sluchu: Jelikoţ výsledky vyšetření sluchu u dívky jasně prokázaly 

poruchu sluchu, bylo nutné zvolit co nejdříve vhodný způsob kompenzace této poruchy, aby 

se u Jolanky mohla co nejdříve rozvinout orální komunikace. Jako vhodná kompenzační 

pomůcka zmíněné poruchy sluchu byla odborníky vybrána sluchadla. Podle lékařských zpráv, 

které měla dívka v dokumentaci, jí byla v březnu roku 2005 přidělena sluchadla. Musí je nosit 

celodenně a trvale. Sluchadla v Jolančině případě byla velmi prospěšná, díky nim dnes můţe 

bez problémů komunikovat orální řečí. Dívka se sluchadly, podle informací z lékařských 

zpráv, reaguje na vzdálenost čtyř metrů a bez obtíţí dokáţe nejen produkovat, ale také 

porozumět orální řeči.  

Zdravotní stav: Jolančin zdravotní stav byl od počátku jejího narození plný komplikací. 

Jolanka se narodila předčasně ve 29. týdnu těhotenství. Po porodu se u ní objevila časná 

asfyxie, neboli dušení způsobené nedostatkem kyslíku. Jolančina matka nerodila přirozenou 

cestou, ale pomocí císařského řezu, byl to její první porod. Porodní hmotnost Jolanky činila 

pouze 1016 gramů, měřila 40 centimetrů. Jolanka trpěla po porodu novorozeneckou 

ţloutenkou. Narodila se s rozštěpem měkkého a tvrdého patra. V roce 2006, tedy v jejích 

čtyřech letech podstoupila operaci tvrdého patra. U Jolanky se také objevila pupeční kýla, zde 

však nebyla nutná operace. Dívka se narodila s vrozenou srdeční vadou se stenózou plicnice 

neboli zúţením plicní cévy. Neurologické vyšetření, které dívka podstoupila, ukázalo, ţe má 

opoţděn psychomotorický vývoj.  

Povahové vlastnosti: Jolanka je velmi pečlivá dívka. Její pečlivost se projevuje například při 

plnění zadaných úkolů, které dětem paní učitelka zadává při výuce. Je snaţivá a usiluje o to, 

aby například cvičení, které má napsat do sešitu, napsala co nejlépe. To má však za následek, 

ţe je pomalejší neţ ostatní děti a při psaní na ní ostatní buď musí čekat, anebo si úkol 

dodělává později. Jolanka velmi ráda kreslí. Její kresba podle psychologického vyšetření 
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odpovídá jejímu věku. Dívka má kamarádskou povahu, bez obtíţí si hraje s chlapci ve třídě a 

vychází s nimi, i přesto, ţe je ve třídě jediná dívka. Její komunikační schopnosti vypovídají o 

tom, ţe je Jolanka sociálně zralá.  

Údaje o rodině:  

Rodinné prostředí: Jolanka neměla tak harmonické rodinné zázemí jako Míša. V roce 2003 

dívce zemřela maminka, takţe o ni od malička pečoval pouze její otec. Jolančin tatínek si 

našel novou partnerku a měl s ní potomka. V současné době ţije dívka opět jen s tatínkem, 

který se jí snaţí poskytnout co nejlepší moţnou péči. Co se týče sluchového postiţení, u 

nikoho v rodině kromě Jolanky se jakákoli sluchová porucha neprokázala.  

Matka: Jolančina matka, jak jiţ jsem se výše zmínila, zemřela, kdyţ dívka byla ve velmi 

nízkém věku. Z tohoto důvodu není v dívčině dokumentaci příliš zmínek o matce. Jediná 

zmínka se týká zdravotní anamnézy její rodiny, která slouţila k zjištění informací týkajících 

se zdravotních komplikací u některého člena rodiny. Z této informace vyplývá, ţe otec 

Jolančiny matky, tedy Jolančin dědeček, trpěl epilepsií.  

Otec: Jolančin otec do dívčiných sedmi let pobíral příspěvek na péči. Dnes je nezaměstnaný, 

dochází na úřad práce a stará se o dceru a domácnost. Co se týče nemocí v otcově rodině, jeho 

matka měla diabetes mellitus. Otec usiloval o to, aby jeho dcera komunikovala pomocí orální 

řeči, nevěděl však, jak má s dívkou komunikovat a jakým způsobem s ní pracovat, aby její 

vývoj dosáhl co největších pokroků. Otec ji v tomto ohledu zanedbával, proto se dívka 

dlouhou dobu chovala jako neslyšící a to i přesto, ţe přidělená sluchadla její poruchu sluchu 

zcela vykompenzovala. Školní docházka dívce velmi prospěla, a proto v současné době 

dokáţe s otcem komunikovat orální řečí. V dotazníku, který jsem s otcem vyplnila, mi otec na 

otázku, jakým způsobem komunikuje se svým dítětem, odpověděl, ţe pomocí orální řeči i 

znakového jazyka. Kdyţ jsem se ho však na to ptala, řekl mi, ţe on s dívkou komunikuje 

pomocí orální řeči, a Jolanka ho naopak učí znaky ze znakového jazyka, které ovládá. Tudíţ 

umí jen pár znaků a jeho skutečná komunikace s dívkou probíhá pouze orálně. Otec má 

Jolanku velmi rád a má s ní pěkný vztah. Snaţí se jí vynahradit čas strávený na internátě a 

často jí kupuje spoustu nových věcí, čímţ jí trochu rozmazluje. Dívka přesto není sobecká.  

Sourozenci: Jolanka nemá ţádné vlastní sourozence. Má však nevlastní sestru, kterou měl její 

otec se svou novou druţkou.  V dokumentaci však o ní ţádná zmínka není, od otce vím, ţe se 

s Jolankou její nevlastní sestra vídá velmi málo.  
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Škola: 

Předškolní výchova: Jolanka nejdříve navštěvovala mateřskou školu v místě svého trvalého 

bydliště. Stejně jako Míša chodila do logopedické třídy této mateřské školy, tudíţ se s Míšou 

znají uţ delší dobu. I kdyţ dívka slyšela, navštěvování logopedické třídy, do které chodil i 

Míša, ţádné výrazné výsledky nepřinesla. A to hlavně díky tomu, ţe dívka si neuvědomovala, 

ţe slyší. Stejně, jako v Míšově případě, navrhlo speciálně pedagogické centrum v místě 

bydliště mateřskou školu, která se zabývá bilingválním vzděláváním dětí se sluchovým 

postiţením. Tak Jolanka 1. 9. 2008 spolu s Míšou nastoupila do doporučené mateřské školy a 

jelikoţ bydlí ve stejném městě jako Míša, také musela bydlet na internátě. Ve speciálně 

pedagogickém centru prošla Jolanka také psychologickým vyšetřením, které se mimo jiné 

zaměřovalo i na to, zda je Jolanka připravená nastoupit do první třídy. I přes všechny 

zdravotní komplikace, které dívku potkaly, svůj opoţděný psychomotorický vývoj dohnala a 

speciálně pedagogické centrum potvrdilo, ţe můţe od září navštěvovat základní školu. 

Z výsledků vyšetření vyplývá, ţe její dominantní ruka je pravá, koordinace mezi rukou a 

okem nečiní dívce problémy. Jolančina inteligence je průměrná. Občas se u dívky projevuje 

porucha koncentrace a zvýšená unavitelnost. V mateřské škole se dívka začala učit 

komunikovat prostřednictvím znakového jazyka.  

Základní škola: Jolančin otec se rozhodl řídit doporučením speciálně pedagogického centra a 

Jolanka od 1. 9. 2009 začala navštěvovat stejnou základní školu jako Míša. Jolanka je jediná 

dívka ve třídě, ale i přesto s chlapci vychází bez obtíţí. Podle získaných informací je na 

základní škole, kterou navštěvuje Jolanka s Míšou, celkově méně dívek neţ chlapců. Jak jiţ 

jsem napsala, Jolanka nemá problém vycházet s chlapci ve třídě, horší je to na internátě. Díky 

nízkému počtu dívek nemá na internátě téměř ţádné kamarádky, se kterými by mohla trávit 

volný čas. Jediná dívka, která je jí věkově blízko, je dívka, která v současné době navštěvuje 

druhou třídu a také bydlí na internátě. Ostatní dívky, které jsou na internátě, jsou starší, a 

tudíţ mají jiné zájmy neţ Jolanka.  

Školní prospěch: Jolanka měla v první třídě samé jedničky, stejně jako její spoluţáci ze třídy. 

Dokázala se rychle zadaptovat v kolektivu spoluţáků. V první třídě dosáhla pokroku 

v matematice. Kdyţ nastoupila do první třídy, v prvním pololetí měla problémy 

s matematikou, konkrétně s vytvářením matematických představ. Coţ se projevilo hlavně ve 

sčítání a odčítání do dvaceti. Ve druhém pololetí se hodně zlepšila a koncem první třídy 

předčila i své spoluţáky a byla tak v matematice, konkrétně právě ve sčítání a odčítání 

nejlepší ze třídy. V prvním pololetí druhé třídy se v jejích školních výsledcích objevila jedna 
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dvojka a to z jazykové komunikace. Ve druhém pololetí přibyly dvojky z matematiky a 

prvouky. První pololetí třetí třídy se ve školních výsledcích, co se týče jejích zhoršení, 

projevilo v jazykové komunikaci. Ve třetím ročníku přibývá stále více nových slov. 

Samozřejmě, ţe stejně jako u Míši nejsou důleţité jen známky, které si Jolanka o stupeň 

zhoršila, ale také jedničky, které má z ostatních předmětů a které mají pozitivní dopad i na její 

psychiku a sebevědomí. V kazuistikách se však při komentování školního prospěchu všech tří 

dětí soustředím hlavně na známky, které se dětem zhoršily. Především kvůli tomu, abych 

mohla ukázat, v čem mohou mít konkrétní děti obtíţe. Co se týče školních dovedností, 

Jolanka ráda počítá. Ve třetím ročníku také dokáţe přečíst zadaný text. Čte pomaleji, ale text 

přečte. Problém jí při neznámém textu stejně jako ostatním dětem se sluchovým postiţením, 

dělá porozumění textu, které je potřeba stále procvičovat.  

Logopedická intervence:  

Z dotazníku, který mi vyplnil Jolančin tatínek, jsem zjistila, ţe první návštěva 

logopeda proběhla u Jolanky, kdyţ jí byly tři roky a tohoto logopeda navštěvovala do 

přestupu na mateřskou školu pro děti se sluchovým postiţením. Bohuţel v dokumentaci 

nejsou ţádné logopedické zprávy od tohoto logopeda či logopedky. Jelikoţ se Jolanka v první 

mateřské škole chovala jako neslyšící dítě, nedosáhla ţádného pokroku v rozvoji orální 

komunikace. Problém byl také v tom, ţe dříve Jolance nebyla poskytnuta ţádná konkrétní 

cílená péče.  

První pokroky nastaly po nástupu do druhé mateřské školy pro děti se sluchovým 

postiţením. Zde jak jiţ bylo zmíněno, se s Jolankou nekomunikovalo pouze prostřednictvím 

orální komunikace, ale také znakového jazyka, jehoţ základy získala právě v této mateřské 

škole. Zde se také paní učitelky snaţily o nácvik hlásek, případně jednoduchých krátkých 

slov. Jolanka se v této době stále ještě chovala jako neslyšící dívka a více neţ na orální 

komunikaci se soustředila na komunikaci ve znakovém jazyce.  

Při nástupu do první třídy byl nácvik samotných hlásek u Jolanky bez problémů, 

protoţe je jiţ uměla z mateřské školy. Udělala zde velký pokrok, co se týče sluchu, protoţe si 

konečně začala uvědomovat, ţe slyší, čímţ byla logopedická intervence mnohem snadnější. 

Dříve nedokázala poslechem rozeznat jednotlivá slova, zatímco dnes ano. Pomáhají jí v tom 

přidělená sluchadla, která jiţ se naučila vyuţívat. I přes logopedickou péči, kterou jí třídní 

učitelka věnovala, u Jolanky v první třídě převaţovalo ukazování neboli komunikace ve 

znakovém jazyce.  
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Ve druhé třídě dosáhla Jolanka dalších pokroků v orální komunikaci. Ve druhém 

ročníku nastal zlom v komunikaci a Jolanka začala kromě znakového jazyka vyuţívat i sama 

od sebe orální komunikaci. Stále se u ní cvičily hlásky, ale na rozdíl od čistě neslyšících dětí 

nebylo u Jolanky potřeba trénovat odezírání. Procvičované hlásky či slova mohla rozpoznat 

sluchem, tudíţ se trénoval především poslech. Také nebylo nutné, aby si Jolanka různé hlásky 

odhmatávala z hrdla či úst paní logopedky neboli třídní učitelky. Zde stačila nápodoba 

například před zrcadlem či pouţití klasické logopedické sondy či špachtle ke správnému 

nastavení mluvidel. Obtíţe se objevovaly při artikulaci sykavek a samohláskách I a E. 

Problémy také způsobovaly hlásky R a Ř, s nimiţ mají často obtíţe i děti bez sluchového 

postiţení. Jolanka, stejně jako jiné děti se sluchovým postiţením, měla problémy 

s nepřirozenými modulačními faktory, coţ je například melodie. Podrobněji je narušení 

modulačních faktorů řeči u dětí se sluchovým postiţením rozebráno v teoretické části.  

Ve třetí třídě jiţ Jolanka bez problémů pouţívá svůj sluch, vyuţívá ho ve všech 

běţných kaţdodenních situacích, aby mohla komunikovat pomocí orální řeči. I v tomto 

ročníku pouţívá znakový jazyk, zvlášť pokud jde o komunikaci se spoluţáky. Ale při 

komunikaci s třídní učitelkou pouţívá spolu se znakovým jazykem i orální komunikaci a 

v některých situacích i čistě orální řeč bez znakového jazyka. Jolanka se jiţ umí orientovat 

v kaţdodenních frázích, bez problémů jim rozumí. U dívky se v její řeči objevují 

dysgramatismy. Dělá jí obtíţe správné časování sloves nebo skloňování podstatných jmen a 

ostatních ohebných slovních druhů. Její řeč je srozumitelná. Také se jí stává, ţe občas 

vynechává hlásky při přepisování mluvené řeči. Konkrétním příkladem je například slovo 

vlasy, které psala na tabuli a zapomněla zde napsat písmenko y (místo vlasy napsala vlas). Jak 

jiţ jsem výše uvedla, Jolanka má obtíţe s porozuměním čteného textu, zvláště textu, který vidí 

poprvé. Jako pomůcku pro lepší pochopení textu vyuţívá hlasité čtení, které je nutné stále 

procvičovat. Hlasité čtení je také prostředek, který Jolance umoţňuje kontrolovat a vyuţívat 

svůj sluch.  

Prognóza a doporučení:  

Jolanka od mateřské školy aţ po třetí ročník základní školy zaţila velké úspěchy, a to 

nejen co se týče oblasti orální komunikace. Od dítěte, které se chovalo jako neslyšící a 

komunikovalo převáţně znakovým jazykem, se proměnila v dívku, která jiţ dokáţe vyuţívat 

svůj sluch a také komunikovat orální řečí. Myslím si, ţe i v dalších letech školní docházky se 

můţe nadále zlepšovat a zdokonalovat svou řeč. Určitě jí prospěje, kdyţ bude mít stejnou 

třídní učitelku, která Jolanku jiţ dobře zná a dokáţe posoudit, v čem udělala pokrok a co je 
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nutné dále procvičovat a zdokonalovat. Jolance určitě pomůţe, kdyţ se u ní i nadále bude 

podporovat snaha co nejvíce číst, coţ jí mimo jiné umoţní i rozvoj slovní zásoby. Podle 

informací z dotazníku se dívčin tatínek Jolance věnuje. Myslím si, ţe podpora nejen paní 

učitelky, ale i rodiny je pro dívku velmi důleţitá a také motivující.  

 

7.3 Jonáš 

Osobní údaje: 

Datum a místo narození: únor 2002 v Litoměřicích 

Bydliště: Jirkov 

Diagnóza: První podezření, ţe dítě můţe mít sluchové postiţení, pojala chlapcova matka. Na 

základě údajů z dotazníku bylo Jonášovi v té době šest měsíců. Chlapec absolvoval vyšetření 

sluchu, které prokázalo, ţe podezření matky je správné. Jonáš má těţkou oboustrannou 

sluchovou poruchu. Podle klasifikace uvedené v teoretické části má Jonáš vrozenou 

oboustrannou těţkou nedoslýchavost, která se projevuje pouze zbytky sluchu. U Jonáše je 

sluchové postiţení dědičné. Jonášovi také byla diagnostikována porucha, která se dnes 

označuje termínem syndrom ADHD, dříve označovaná jako lehká mozková dysfunkce. Tato 

porucha má samozřejmě vliv i na Jonášovo chování v hodině. Konkrétně se projevuje 

neklidem, při hodině nedokáţe udrţet pozornost příliš dlouho. 

Kompenzace poruchy sluchu: Po zjištění sluchové poruchy byla Jonášovi přidělena 

sluchadla, která však k plné kompenzaci nestačí. V chlapcově dokumentaci není uvedeno, 

v kolika letech tuto kompenzační pomůcku začal vyuţívat. Vzhledem k Jonášově rodinné 

situaci, která je rozebrána níţe v rodinné anamnéze, nebylo moţné, aby chlapec dostal 

kochleární implantát. Ten by mu mohl kompenzovat sluchovou poruchu lépe neţ sluchadla, 

která jsou nedostatečná. Chlapec se sluchadly reaguje převáţně na hlasité zvuky, coţ pro 

rozvoj kvalitní orální komunikace nestačí. Sluchadla nosí pouze ve škole a na internátě, 

v domácím prostředí se pohybuje bez sluchadel, protoţe je zde nevyuţije.  

Zdravotní stav: Z lékařských zpráv, které jsou obsaţeny v Jonášově dokumentaci, vyplývá, 

ţe Jonáš pochází z první gravidity neboli z prvního těhotenství své matky. Jonáš se narodil 

v předpokládaném termínu porodu, čemuţ odpovídá jak chlapcova míra, tak jeho váha. Jonáš 

po narození měřil 50 centimetrů a váţil 3450 gramů. Podle zdravotní dokumentace, kterou má 

k dispozici škola pro sluchově postiţené, kam chlapec dochází, neměl Jonáš za svůj ţivot 

ţádné závaţnější zdravotní komplikace. Ve zprávě byl sledován i jeho celkový 
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psychomotorický vývoj, coţ předchozí dvě děti v dokumentaci nemají. Jonáš se vyvíjel, co se 

týče motorické stránky jako intaktní dítě, coţ dokazuje i to, ţe chlapec seděl od sedmého 

měsíce věku a chodil od deseti měsíců. Také byl po této stránce sledován vývoj řeči, který je 

uveden v části logopedické intervence této kazuistiky.  

Povahové vlastnosti: Jonáš je i přes své těţké postiţení sluchu, které není plně 

kompenzováno, velmi kamarádský chlapec. Ve třídě nemá problém vycházet se svými 

spoluţáky a spoluţačkou Jolankou. Díky syndromu ADHD, který mu byl diagnostikován, je 

také velmi aktivní a rád na sebe upoutává pozornost. To můţe občas při hodinách výuky 

působit poněkud rušivě, a to nejen pro paní učitelku, ale také pro jeho spoluţáky. Jonáš má 

stejně jako jeho vrstevníci radost z kaţdé úspěchu či z pochvaly, kterou obdrţí, například za 

dobře vypracovaný úkol, od paní učitelky. Jonáš umí bez obtíţí napodobovat, coţ jsem měla 

moţnost zaznamenat i při hodině hudební dramatické výchovy, na kterou měly děti svou 

třídní učitelku. Rád napodobuje například emoce, které dokáţe vyjádřit velmi přesně. Můţe to 

být způsobeno tím, ţe jeho komunikace probíhá především ve znakovém jazyce. Zde hraje 

mimika velmi důleţitou roli. Jonáš má také rád kreslení. Při jedné hodině, na které byli 

přítomni jeho rodiče, jsem zaznamenala, ţe Jonáš má sklon k vymýšlení. Potvrdila mi to i 

jeho paní učitelka, která si určité informace od Jonáše raději ověřuje u jeho rodičů.  

Údaje o rodině:  

Rodinné prostředí: Jonáš vyrůstá v harmonickém rodinném prostředí, které tvoří úplná 

rodina včetně sourozence. Jonáš na rozdíl od svých spoluţáků pochází z neslyšící rodiny, coţ 

pro něj v raném vývoji představovalo určitou výhodu oproti jeho spoluţákům. Jeho rodiče 

neměli obtíţe při komunikaci se svým potomkem a mohli ji rozvíjet od chlapcova útlého 

věku.  

Matka: Jonášova matka je v současné době nezaměstnaná a pobírá plný invalidní důchod. Na 

chlapce, stejně jako rodiče předchozích dvou dětí, pobírala příspěvek na péči a to do jeho 

sedmi let. Chlapcova matka, jak jiţ jsem se výše zmínila, je sluchově postiţená. Absolvovala 

pouze základní školu pro děti se sluchovým postiţením. Shodou okolností chodila do stejné 

školy, kterou nyní navštěvuje její syn, takţe si jí někteří učitelé ve škole pamatují ještě z dob 

jejích studií. Chlapcova matka má také neslyšící sestru, tedy chlapcovu tetu a dva sourozence 

bez sluchového postiţení, jejichţ pohlaví není z dokumentace známo. Matka v dotazníku 

uvedla, ţe s chlapcem komunikuje hlavně pomocí znakového jazyka, ale snaţí se ho vést i 

k orální komunikaci. Na otázku jak s dítětem doma pracuje, mi napsala, ţe se chlapce pokouší 

rozvíjet v orální komunikaci tím, ţe na něj znakuje různá slova a on je má opakovat v orální 
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řeči. V chlapcově dokumentaci je také zmínka o jeho babičce, která je bez sluchového 

postiţení a spolu s rodiči doprovází chlapce na různá vyšetření. Tam zprostředkovává 

komunikaci mezi rodinou a lékaři. Od paní učitelky jsem se však dozvěděla, ţe babička, která 

s rodiči bydlela ve společné domácnosti, jiţ neţije. Z toho vyplývá, ţe některé údaje 

v chlapcově dokumentaci jsou jiţ zastaralé.  

Otec: Jonášův otec je nezaměstnaný. Vystudoval obor zámečník a má výuční list. Otec je také 

sluchově postiţený a stejně jako chlapcova matka, nemá poruchu sluchu nijak 

kompenzovanou. Jonášův otec má v rodině také jednoho neslyšícího bratra a čtyři slyšící 

sourozence. Dále z lékařské zprávy vyplývá, ţe kromě sluchového postiţení se do rodiny 

narodila dívka s oboustranným celkovým rozštěpem. Tato dívka je dcera otcova bratra, tudíţ 

Jonášova sestřenice. Otec pro dorozumění s chlapcem pouţívá znakový jazyk, pomocí kterého 

si bez problémů rozumí. Otec stejně jako matka s chlapcem pracuje, také mu znakuje slova a 

usiluje o to, aby chlapec daná slova kromě znakování převáděl do mluvené řeči. Bohuţel tu 

při tomto procvičování chybí zpětná sluchová kontrola od obou rodičů.  

Sourozenci: Chlapec má mladší sestru. Jeho sestra je také sluchově postiţená, ale na rozdíl 

od Jonáše má lehčí sluchové postiţení, konkrétně lehčí nedoslýchavost. Navštěvuje stejnou 

mateřskou školu pro děti se sluchovým postiţením, kterou navštěvoval Jonáš. Také se učí 

komunikovat prostřednictvím bilingválního systému. Jonášova sestra se svým bratrem 

komunikuje čistě znakovým jazykem. Jelikoţ oba navštěvují stejné školní zařízení, setkávají 

se častěji neţ Jonášův spoluţák Míša se svým dvojčetem. Jonáš i jeho sestra bydlí na stejné 

internátní škole.  

Škola: 

Předškolní výchova: Jonáš stejně jako jeho dva spoluţáci, o kterých jsem psala výše, 

navštěvoval mateřskou školu v místě svého bydliště. Zde také chodil do logopedické třídy, 

která však pro něj nebyla přínosná, jelikoţ pochází z neslyšící rodiny a nebyl zvyklý 

komunikovat orální řečí. Jonáš nejdříve navštěvoval Speciálně pedagogické centrum 

v Měcholupech, po té stejně jako jeho dva spoluţáci speciálně pedagogické centrum v místě 

bydliště, tedy v Chomutově. Toto speciálně pedagogické centrum dalo Jonášovým rodičům 

také doporučení, aby další ročník mateřské školy strávil ve stejné škole jako jeho spoluţáci 

Jolanka a Míša. Přechod z jedné mateřské školy do druhé, která je specializovaná na děti se 

sluchovým postiţením a má zkušenosti s rozvojem komunikace, musel být pro děti velmi 

náročný. Zvláště proto, ţe musely opustit své domovy a bydlet v tak nízkém věku na 

internátě. Měly však tu výhodu, ţe se všechny tři děti znaly z předchozí mateřské školy. I 
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Jonáš podstoupil psychologické vyšetření, které ukázalo, ţe jeho psychomotorický vývoj 

odpovídal normě. Měl však oslabenou vizuomotorickou koordinaci. Vyšetření také potvrdilo, 

ţe má Jonáš problémy s udrţením pozornosti. V kreslení se ukázalo, ţe Jonášovy 

grafomotorické schopnosti jsou vývojově opoţděny a stejně jako Jolanka a Míša má špatný 

úchop tuţky.  

Základní škola: Také Jonáš dostal od speciálně pedagogického centra doporučení, aby od 1. 

9. 2009 začal navštěvovat stejnou základní školu pro sluchově postiţené jako jeho spoluţáci 

Jolanka a Míša. Jonáš tedy nastoupil do stejné základní školy, do které chodila před lety jeho 

matka. V mateřské škole se nemusel učit od základů znakový jazyk, jelikoţ pochází 

z neslyšící rodiny, a komunikuje znakovým jazykem od útlého dětství. Chlapci se ve škole 

líbí. Jeho spoluţáci ho přijali bez problémů a to i přesto, ţe jako jediný z nich je čistě 

neslyšící, jelikoţ, jak jiţ jsem psala, sluchadla mu jeho sluchové postiţení nemohou 

vykompenzovat. O kochleárním implantátu se u Jonáše neuvaţovalo, protoţe kromě babičky 

neměl ţádnou osobu, která by s ním mohla procvičovat orální komunikaci i na základě zpětné 

sluchové kontroly. V tomto případě se nemohla řeč rozvíjet klasickým způsobem jako u 

mnoha jiných dětí s kochleárním implantátem.  

Školní prospěch: Celkově má Jonáš lepší výsledky neţ jeho spoluţáci Jolanka a Míša. Jonáš 

měl v první třídě také samé jedničky. Co se týče druhé třídy, na rozdíl od zmíněných 

spoluţáků měl jak v prvním pololetí, tak i ve druhém pololetí, samé jedničky. Jak Jolanka, tak 

Míša měli v prvním i druhém pololetí druhé třídy dvojku z jazykové komunikace, zatímco 

Jonáš měl jedničku. Jak jiţ jsem se zmínila, tento předmět dětem se sluchovým postiţením 

nahrazuje český jazyk a rozšiřují si zde slovní zásobu. Jonáš měl na rozdíl od svých spoluţáků 

mnohem větší slovní zásobu a to hlavně díky tomu, ţe uţ od nejranějšího věku s ním jeho 

rodiče komunikovali znakovým jazykem. Ve třetí třídě v prvním pololetí měl Jonáš dvě 

dvojky, a to z jazykové komunikace a z matematiky. Jonáš rád počítá. Kdyţ počítá na tabuli, 

jde mu to někdy lépe, neţ kdyţ počítá sám do sešitu. Matematika ho baví. Stejně jako jeho 

spoluţáci se nejvíce těší na matematické úkoly, které společně vypracovávají na interaktivní 

tabuli. Dokáţe při matematice spolupracovat se spoluţáky i ve skupinkách. Jonáš udrţuje bez 

problémů oční kontakt s třídní učitelkou, nemá problém ani s tím, aby kontakt sám navázal i 

s dalšími osobami. Co se týče udrţení pozornosti, udělal Jonáš velký pokrok. V první či druhé 

třídě udrţel pozornost maximálně deset minut při vykládání či probírání stejné látky. Dnes jiţ 

je tato doba daleko delší. Ani tak se však v hodinách třídní učitelka nevyhne občasnému 

narušení výuky z Jonášovy strany. Jonáš ve třetí třídě dokáţe psát jednoduché věty či slova. 
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Stále nesprávně uchopuje tuţku, jako jeho spoluţáci. Při přemýšlení o tom, jak větu správně 

napsat, lze u něj stejně jako u Míši pozorovat kousání pera. Pokud píše věty sám, má tam 

občas nějaké chyby. Někdy zapomíná, ţe věta začíná velkým písmenem a také se ve větách 

objevují chyby typu vynechání písmen či zapomenutí čárek či háčků. Tyto chyby se však 

neobjevují jen u Jonáše, ale i u většiny jeho spoluţáků. Co se týče domácích úkolů, má to 

Jonáš obtíţnější neţ jeho spoluţáci. Protoţe má neslyšící rodiče, kteří často jeho domácím 

úkolům nerozumí anebo se danou látku sami ve škole neučili, musí při vypracování domácích 

úkolů spoléhat sám na sebe a nemůţe se poradit s rodiči. 

Logopedická intervence:  

Podle informací, které mi poskytli Jonášovi rodiče na základě vyplněného dotazníku, 

se Jonáš dostal do péče logopeda poprvé kolem pátého roku. Coţ bylo v době, kdy 

navštěvoval mateřskou školu v místě svého bydliště. K tomuto logopedovi chodil půl roku. 

Bohuţel však v chlapcově dokumentaci nejsou ţádné zprávy o tom, jak probíhala logopedická 

intervence u zmíněného logopeda. Není tudíţ moţné zjistit, zda měl daný logoped při práci 

s chlapcem nějaké pokroky, na které by se v mateřské škole dalo navázat. Jonáš byl z hlediska 

psychomotorického vývoje sledován od raného věku. Ze zpráv odborníků jsou známy i 

některé údaje o rozvoji jeho orální komunikace. Jonáš podle těchto informací reagoval na 

silné zvuky a prošel i stadiem broukání a křiku. První jeho slabiky byly „ba“ a „ma.“ Kolem 

devátého měsíce pouţíval chlapec přibliţně pět slov.  

V mateřské škole, kterou navštěvoval v místě bydliště, ţádný pokrok v orální 

komunikaci nebyl zaznamenán. Po nastoupení do mateřské školy pro sluchově postiţené, kde 

byl vzděláván pomocí bilingválního systému komunikace, se však určité pokroky objevily. 

V této mateřské škole se na rozdíl od svých spoluţáků Jolanky a Míši nemusel učit znakový 

jazyk, protoţe jeho neslyšící rodiče s ním touto metodou běţně komunikovali. Co se týče 

znakového jazyka, neměl chlapec v mateřské škole ţádný problém a měl dostatečnou slovní 

zásobu, pomocí které se dokázal domluvit s učitelkami. V mateřské škole se naučil vyslovovat 

samohlásky a některé souhlásky.  

Po nástupu do základní školy pro děti se sluchovým postiţením, jak jiţ bylo výše 

zmíněno, uměl Jonáš jiţ z mateřské školy všechny samohlásky. Z hlásek měl nacvičené 

hlásky M, T, V a F. Zbytek hlásek se doučil během první a druhé třídy. Paní učitelka se 

snaţila naučit Jonáše hlásky pomocí několika pomůcek a pomocí několika technik. Mezi 

pomůcky, které pouţívala, patřilo například zrcadlo. Zde mohl Jonáš kontrolovat správné 

postavení mluvidel při vyslovení určité hlásky a napodobovat vyslovování hlásky od paní 
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učitelky. Pouţívala také logopedickou sondu, pomocí které mohla dát mluvidla do správné 

polohy, či vlastní ruku. Jonáš neměl obtíţe s odezíráním, neprojevovala se u něj nechuť 

odezírat, jako tomu bylo u Míši. Také mu nedělalo potíţe odhmatávat hlásky z hrdla či úst 

učitelky a pak následně hmatem kontrolovat hlásky na svém hrdle. Logopedická intervence 

jako taková se u Jonáše nesoustředila jen na izolované hlásky, ale především na nácvik hlásek 

rovnou do slov. Jonáš dnes umí všechny hlásky, ale protoţe je neslyšící, nepouţívá tyto 

hlásky spontánně, jako je tomu například u Jolanky.  

Chlapec ve třetí třídě dokáţe jiţ slušně odezírat, slova, která odezře zároveň i znakuje. 

Nedělá mu problém odezírat od své třídní učitelky. Stále při vyslovování neznámých slov či 

konkrétních hlásek pouţívá písmena daktylní abecedy. Jonáš umí dát dohromady větu 

například o třech slovech. Jelikoţ je neslyšící, je pro něj orální řeč sloţitá. Jeho vlastní řeč 

postrádá modulační faktory, jelikoţ melodii nelze odezřít ani odhmatat. Není moţné, aby 

svým sluchem zaznamenal melodii a mohl ji tak pouţívat ve své řeči. Jonášova řeč je většinou 

pro člověka, který nemá zkušenost s řečí dětí se sluchovým postiţením, nesrozumitelná. Jak 

jiţ jsem napsala, postrádá melodii, ale i intonaci. Jonášův hlas je díky jeho sluchovému 

postiţení nepřirozeně vysoký. To znamená, ţe při jeho snaze o orální komunikaci slyšíme 

velmi vysoké tóny, protoţe není schopen zpětné sluchové kontroly.  

Prognóza a doporučení:  

Jonáš dosáhl při navštěvování základní školy velkých pokroků. Dnes jiţ dokáţe 

udrţovat pozornost během výuky mnohem delší dobu, neţ tomu bylo při nástupu do první 

třídy. Správným přístupem, který pomůţe udrţet jeho pozornost déle, je časté střídání 

činností. Jonáš tak bude zaměstnán a nebude mít čas na narušování hodiny. Během školní 

docházky se chlapcova grafomotorika velmi zlepšila a kreslení se tak stalo jeho oblíbenou 

činností. Je také vhodné procvičovat jeho zrakovou paměť, aby se ještě více posílila či 

zdokonalila jeho vizuomotorika. Co se týče Jonášovy orální komunikace, jelikoţ je neslyšící a 

ţije v komunitě neslyšících, tak je zde velký předpoklad, ţe orální řeč spontánně nikdy 

vyuţívat nebude. A jeho řeč i nadále přes veškerou snahu zůstane nesrozumitelná. Přesto je 

třeba s ním orální komunikaci co nejvíce procvičovat a rozšiřovat jeho slovní zásobu nejen ve 

znakovém jazyce, ale také v orální řeči. A to hlavně proto, ţe i kdyţ je neslyšící a jeho řeč 

není srozumitelná, potřebuje umět číst i psát. To mu v budoucnu také můţe usnadnit 

potřebnou komunikaci se slyšící populací.  
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8. Pozorování výuky 

 

Do této kapitoly jsem zahrnula nejen logopedické metody, které jsem vypozorovala při 

sledování hodin individuální logopedické péče, ale také informace získané z pozorování 

předmětu Jazyk a jazyková komunikace. Tento předmět velmi souvisí s logopedickou 

intervencí u vybraných dětí. I kdyţ jsem navštěvovala školu, která vzdělává své ţáky pomocí 

bilingvální metody komunikace, kdy je v hodině přítomen učitel a má k dispozici neslyšícího 

asistenta, ve třetí třídě jsem tuto výuku neviděla. Neslyšící asistentka, která pomáhá paní 

učitelce ve třetím ročníku, byla bohuţel dlouhodobě nemocná. Přesto paní učitelka zvládala 

komunikaci s dětmi i jejich výuku bez nejmenších obtíţí. Ani jsem nepozorovala, ţe by ve 

třídě neslyšící asistentka chyběla.  

8.1 Jazyk a jazyková komunikace 

 

Tento předmět, jak jiţ jsem se v předchozí kapitole zmínila, zahrnuje český jazyk. 

Toto označení však vzhledem k bilingválnímu způsobu výuky není přesné, proto bych je zde 

vysvětlila. Pod názvem Jazyk a jazyková komunikace se neskrývá pouze český jazyk včetně 

literatury, ale také znakový jazyk. Ve čtvrtém ročníku k těmto dvěma jazykům přibude ještě 

cizí jazyk, kterým, jak jsem měla moţnost zaznamenat při praxi na této škole, bývá jazyk 

anglický. V prvních ročnících, kdy se ţáci teprve učí orálně komunikovat, převaţuje nad 

českým jazykem spíše jazyk znakový. Ten ţáci na počátku školní docházky ovládají lépe a 

také se pomocí tohoto komunikačního systému lépe dorozumí a pochopí vysvětlovanou látku.  

Úkolem českého jazyka je tvořit a rozvíjet řeč u dětí se sluchovým postiţením, učit 

děti přesnému a výstiţnému vyjadřování. Rozvíjet jejich schopnost čtení a psaní. U čtení jde 

především o porozumění čtenému textu, které zvlášť dětem se sluchovým postiţením činí 

velké obtíţe. Čtení má dětem také slouţit jako nástroj pro získávání informací. Díky němu si 

mohou vyhledávat různé informace na internetu, ve slovnících či v encyklopediích a dalších 

zdrojích. Důleţité je, aby dítě umělo daný text nejen přečíst a porozumět mu, ale také aby 

bylo schopné daný text interpretovat a vyhodnotit z hlediska získaných informací. Co se týče 

psaní, učí se děti v českém jazyce psát bez pravopisných či gramatických chyb. Učitel usiluje 

o to, aby jejich psaní mělo určitou odpovídající grafickou úroveň a bylo tudíţ čitelné. 

Z hlediska mluvnické stránky se děti učí tvořit slabiky, slova i věty. Rozvíjejí si slovní 

zásobu. Učí se, jak zachovávat správný pořádek slov ve větě či jak má vypadat věta – na 
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počátku velké písmeno, na konci tečka a mnoho dalších souvisejících věcí. (Učební 

dokumenty pro první aţ desátý ročník základní školy pro sluchově postiţené s bilingválním 

programem, 2006) 

Ve znakovém jazyce si také rozvíjí slovní zásobu a celkovou komunikaci. Učí se vést 

rozhovor a soustředit se na sledování cizího vyprávění. Učí se popisovat předměty, orientovat 

se v čase a konkrétních časových údajích i v hodinách. Třetí ročník, tak jako ostatní ročníky, 

provází určitá témata, ze kterých má učitel při výuce vycházet. Konkrétní témata, se kterými 

jsem se při výuce setkala, jsem popsala níţe.  (Učební dokumenty pro první aţ desátý ročník 

základní školy pro sluchově postiţené s bilingválním programem, 2006) 

Navštívila jsem hned několik hodin předmětu Jazyk a jazyková komunikace, abych si 

mohla udělat představu, zda tento předmět souvisí s logopedickou intervencí. Jelikoţ se děti 

právě v tomto předmětu zaměřují mimo jiné i na rozvoj slovní zásoby, jenţ je součástí 

logopedické intervence, lze vypozorovat vzájemné prolínání či doplňování předmětu 

s logopedickou intervencí. Také jsem se zajímala o to, jaké materiály paní učitelka pouţívá 

při výuce tohoto předmětu. Byla jsem informována, ţe většina materiálů, je buď zastaralá, 

anebo je pro druhý ročník. Některé učebnice, které děti mají, jsou pro ně nevyhovující, jelikoţ 

jsou příliš jazykově sloţité. Nejvíce paní učitelka čerpá z pracovních listů, které vydalo 

Pedagogické centrum v Plzni v roce 2001. Cvičení, která si vybírá z těchto listů, však musí 

upravovat, jelikoţ jiţ nejsou aktuální a vyskytují se zde pojmy, které jiţ dnešní děti neznají. 

Také čerpá z učebnic českého jazyka pro cizince. Jelikoţ děti se sluchovým postiţením se učí 

český jazyk jako cizí jazyk, protoţe jejich mateřským jazykem je jazyk znakový.  

Předmět je zaměřen na různá témata, a jelikoţ jsem třetí ročník navštěvovala od 

začátku školního roku 2011/2012 aţ do března tohoto roku (2012), byla jsem přítomna na 

výuce většiny daných témat. Paní učitelka má zpracovaný tematický plán, který sama 

vypracovala a kterým se řídí. Plán je rozdělený dle školních měsíců a paní učitelka si ho 

průběţně aktualizuje. Tento plán jsem přiloţila jako přílohu k této bakalářské práci. Témata, 

jejichţ procvičování jsem měla moţnost pozorovat, jsou: škola, rodina (součástí byly i 

Vánoce) a čas. Kaţdé téma se probíralo přibliţně dva měsíce a následně se k němu paní 

učitelka vracela při opakování. Pro upřesnění, jak výuka tohoto předmětu probíhá, jsem níţe 

popsala jednu z navštívených hodin.  

Na konkrétní hodině, kterou jsem si vybrala k popisování, se paní učitelka věnovala 

tématu Vánoce. Děti si nejprve měly osvojit slovní zásobu, která se týkala Vánoc. K tomu 
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paní učitelka pouţila interaktivní tabuli, na které měla jiţ předem připravené obrázky slov. 

Některá z nich byla pro děti zcela nová, s některými jiţ se setkaly. Vedle obrázků byl 

sloupeček se slovy – s názvy věcí, které byly na obrázcích. Nejprve si s dětmi prošla obrázky 

na interaktivní tabuli. Ve znakovém jazyce jim ukazovala znaky pro obrázky či vysvětlovala, 

co který obrázek či slovo znamená. Na obrázcích byla například slova: dárek, cukroví, 

Vánoce, brambory, ozdoby, salát, kapr, stromeček, svíčka a další. Kdyţ jim ukázala všechna 

slova ve znakovém jazyce, měly děti jeden po druhém přečíst slova ve sloupečku vedle 

obrázků a postupně si kaţdý zkusil posunout slovo či nápis ke správnému obrázku. Kdyţ toto 

cvičení dokončily, rozdala jim paní učitelka vytištěné obrázky a zvlášť vytištěná slova, která 

měly děti rozstříhat a nalepit je do svých slovníků. Nejprve nalepily obrázky a po té k nim 

přiřazovaly správné názvy, čímţ strávily zbývající část hodiny. Děti si doma měly slova ve 

slovnících procvičovat. Slovníky jim slouţí k rozvoji slovní zásoby a k učení nových slov. Dá 

se říci, ţe je to zároveň i logopedické pomůcka, protoţe slouţí k rozvoji řeči u dětí. Daná 

slova pouţívaly i v dalších hodinách, následující dny. Například si zkoušely různá cvičení, 

kde doplňovaly daná slova, anebo věty a pak je přepisovaly do sešitu a paní učitelka jim 

kontrolovala gramatické chyby. Pro mě je tento styl výuky zcela nový. Myslím si, ţe je velmi 

přínosný a splňuje svůj účel. Děti si opravdu rozšiřují svou slovní zásobu a díky slovníkům si 

nová slova mohou neustále procvičovat a mohou vést rozhovor na daná témata.  

8.2 Individuální logopedická péče 

 

Individuální logopedická péče je název předmětu, který se specializuje na rozvoj 

orální komunikace u dětí se sluchovým postiţením. Tento předmět se nehodnotí a není tudíţ 

součástí vysvědčení. Prolíná se do všech předmětů, jelikoţ ţáci se musí snaţit o orální 

komunikaci při výuce kaţdého předmětu. Ale protoţe ne vţdy je čas, aby se s ţáky například 

trénovala správná výslovnost hlásek, se kterými mají problém, nebo aby se procvičovala 

slova, jejichţ vyslovení můţe způsobit ţákům obtíţe, slouţí k tomu právě hodiny Individuální 

logopedické péče. Ţáci třetího ročníku mají tyto hodiny dvě – v pondělí první hodinu - tato 

hodina bývá trochu hektická. Pondělí je den, kdy ţáci přijíţdí z domova nejen do školy, ale 

také na internát a musí se opět aklimatizovat z domácího prostředí na školu.  

Protoţe nepřijíţdí všichni na osmou hodinu, zvlášť ne ţáci, u kterých logopedickou 

péči pozoruji, účastnila jsem se pondělní logopedie méně neţ páteční hodiny. Páteční hodina, 

alespoň zpočátku probíhá v klidu. Později bývá narušována příchodem rodičů, jelikoţ tato 
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páteční hodina je určena i pro rodiče dětí, aby se mohli podívat, jak s dětmi pracovat. Paní 

učitelka většinou s rodiči probere domácí úkoly, které mají přes víkend, případně co dětem šlo 

či nešlo a na co se při opakování zaměřit. Rodiče si děti vyzvedávají v různou dobu. Většinou 

před koncem hodiny odchází poslední dítě. Na tyto hodiny nechodí všechny děti, ale chodí na 

ně Jolanka i Míša a někdy i Tomáš, kterého si rodiče většinou vyzvedávají dříve.  

Paradoxní je, ţe hodiny individuální logopedické péče probíhají většinou skupinově. 

Tedy pokud na ní nezbude jen jedno dítě, pak lze hovořit o individuální péči. Pokud jsou však 

ve třídě děti, se kterými lze pracovat najednou, jedná se spíše o skupinovou logopedickou 

intervenci. Tyto hodiny probíhají přímo ve třetí třídě. Ţáci nemají k dispozici speciální 

logopedickou učebnu. Logopedem je sama třídní učitelka, která má odpovídající vzdělání.  

Dnes jiţ se logopedická intervence nevztahuje jen na rozvoj řeči či správný nácvik 

hlásek, ale specializuje se na rozvoj několika oblastí, které s rozvojem řeči úzce souvisí, a 

které je nutné také procvičovat. Mezi tyto oblasti patří rozvoj slovní zásoby, rozvoj zrakového 

vnímání či zrakové paměti, sluchového vnímání či sluchové paměti a mnoho dalších oblastí, 

na které se specializuje i paní učitelka při individuální logopedické péči. Abych ukázala, jak 

konkrétně probíhaly hodiny logopedické intervence, opět jsem si vybrala jednu hodinu 

z mého pozorování a tu jsem níţe popsala. Ukázala jsem v ní, jaké konkrétní metody při ní 

paní učitelka pouţila.  

K popisování hodiny individuální logopedické péče jsem si vybrala konkrétní hodinu, 

na které byli přítomni Jolanka s Míšou. Nejdříve se procvičovaly barvy. Paní učitelka 

rozloţila na stůl pexeso s barvami a ptala se nejprve Jolanky na konkrétní barvy. Řekla barvu 

a Jolanka musela najít obě kartičky. Při tomto cvičení se paní učitelka také zabývala 

správným nácvikem hlásek. Cvičila s dívkou hlásky, které jí dělaly obtíţe, například č – při 

barvě červená. Dále paní učitelka procvičovala barvy s Míšou. Také mu říkala barvy a on se 

snaţil kromě sluchové kontroly zapojit i odezírání. Míša rozeznal barvy v pexesu, ale měl 

problém s jejich vyslovováním. Zpočátku zapomínal pouţívat hlas, na coţ ho učitelka 

upozornila. Potom mu napsala název barvy na papír a on ho nejprve hláskoval po jednotlivých 

písmenech a doprovázel se jednoruční daktylní abecedou. Dále říkal barvy po slabikách. Pak 

mu paní učitelka říkala, jaké barvy jí má podat do ruky. Zatímco se učitelka věnovala Míšovi, 

zkoušela jsem si procvičovat barvy s Jolankou. Ukazovala jsem jí jednotlivé kartičky 

s barvami a ona mi říkala, jaké jsou na obrázku barvy.  Kdyţ paní učitelka procvičila s Míšou 

i Jolankou všechny barvy, které obsahovalo pexeso, tak jim kladla otázky – Jakou barvu má 

televize? Jakou barvu má skříň či okno? Děti měly zpočátku problém s přeorientováním se na 
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změnu tématu, které se sice týkalo barev, ale jiţ ne pexesa. Kdyţ se zorientovaly v tom, co po 

nich pani učitelka poţaduje, tak se při odpovídání střídaly. V této hodině se paní učitelka 

nevěnovala jen orální komunikaci, při které pouţila konkrétní logopedické metody - například 

nácvik správné výslovnosti hlásek, ale zaměřila se také na metodu cvičení poslechu hlásek. 

Děti musely sluchem rozeznávat hlásky či slovo, aby dokázaly správně určit vyslovovanou 

barvu. Procvičovala tedy jejich sluchové vnímání ale i vnímání zrakové.  

Dále jsem se v práci zabývala některými konkrétními oblastmi, které jsou součástí 

logopedické péče, a je tedy nezbytné, aby se jim logoped také věnoval. U kaţdé konkrétní 

oblasti jsem popsala metody či cvičení, které logoped – v mém případě paní učitelka, pouţila 

při procvičování dané oblasti, a které jsem měla moţnost zaznamenat při svém pozorování na 

hodinách.   

8.2.1 Rozvoj slovní zásoby 

Tato oblast je velmi důleţitá. Aby mohly děti orálně komunikovat, musí mít 

dostatečnou slovní zásobu nejen ve znakovém jazyce, ale právě v orální řeči. Konkrétní 

metodou, kterou paní učitelka pro rozvoj slovní zásoby pouţila, byl například nácvik nových 

slov, který jsem jiţ popsala v podkapitole Jazyk a jazyková komunikace. Zde jsem popisovala 

konkrétní hodinu tohoto předmětu, při které paní učitelka právě učila děti nová slova, čímţ 

rozvíjela jejich slovní zásobu. Další metodou, kterou můţe logoped vyuţít při rozvoji slovní 

zásoby, je například čtení textu. Při čtení jim paní učitelka vysvětluje slova, která děti neznají, 

aby porozuměly jejich významu a mohly je pouţívat při své komunikaci. Aby děti lépe 

porozuměly slovům, která se obtíţně vyslovují, je moţné vyuţít také vizuální projekce -  

například na interaktivní tabuli. Při jedné hodině, kdy se paní učitelka snaţila, aby děti 

pochopily určité emoce, jim vţdy pustila krátkou ukázku emoce. Zde jim názorně předvedla, 

co konkrétní slovo znamená. Tyto ukázky zpracovaly děti z brněnské školy pro sluchově 

postiţené. Tuto vizuální pomůcku, která mimo jiné rozvíjí i zrakové vnímání, jsem měla 

moţnost zaznamenat při hodině hudební dramatické výchovy. To opět dokazuje, ţe se 

logopedická péče prolíná i do ostatních předmětů.  

8.2.2 Rozvoj vyjadřovacích schopností 

Kromě rozvoje slovní zásoby jsou také důleţité samotné vyjadřovací schopnosti. Je 

nezbytné, aby se děti se sluchovým postiţením, které jsou schopny orálně komunikovat, 

naučily, jak se co nejlépe vyjádřit, aby jejich orální řeči rozumělo okolí. Paní učitelka se snaţí 

rozvíjet vyjadřovací schopnosti dětí nejen při hodině Individuální logopedické péče, ale i při 
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dalších hodinách. Pouţívá k tomu různé metody. Nejčastěji rozhovor s dítětem o daném 

tématu. Patří sem například cvičení, kdy dítě dostane obrázek a má ho popsat. Při tomto 

popisu nesmí vynechat předloţky, které se ve znakovém jazyce nepouţívají. K rozvoji 

vyjadřovacích schopností patří také nácvik správné gramatiky. Děti měly konkrétně obtíţe při 

časování sloves. Pokud právě procvičovaly první osobu, dávaly i do vět, kde měla být třetí 

osoba, osobu první. (např. Teta vařím jídlo.) Bylo proto nutné, aby se s nimi daná látka 

neustále procvičovala či opakovala, aby se naučily pouţívat příslušné osoby. Vyjadřovací 

schopnosti se také rozvíjely pomocí procvičování denního reţimu, kdy byly dětem kladeny 

otázky typu: Co děláš rád odpoledne? Co děláš o víkendu? A podobně.  

8.2.3 Rozvoj zrakového vnímání 

Rozvoj zrakového vnímání je zvlášť u dětí se sluchovým postiţením velmi důleţitý. 

Děti, které mají těţkou poruchu sluchu, která není dostatečně kompenzována, se při orální 

komunikaci spoléhají na odezírání. Při nácviku hlásek pouţívají také zrakovou kontrolu. 

Nácvik odezírání je tudíţ jedna z metod, kde si děti procvičují a rozvíjejí zrakové vnímání. 

Existují však také různá cvičení, která také slouţí k rozvoji zrakového vnímání. Jedno z nich 

jsem jiţ popsala při popisování hodiny Individuální logopedické péče, konkrétně šlo o 

procvičování barev. Aby mohlo dítě vyhledat správnou barvu, muselo ji nejprve na obrázku 

poznat a k ní vyhledat příslušnou odpovídající kartičku stejné barvy. Další metodou, kterou 

pouţívá logoped při rozvoji zrakového vnímání, jsou také různá artikulační cvičení.  Při nich 

se dítě učí, jak správně artikulovat hlásky či slova, aby vyslovovalo zřetelně. Tato metoda 

slouţí také ke zdokonalování orální komunikace. Zrakové vnímání také rozvíjí jiţ zmiňované 

čtení, jelikoţ klasické čtení je bez zapojení zrakového vnímání nemoţné.  

8.2.4 Rozvoj sluchového vnímání  

Sluchové vnímání je opět jedna z oblastí, jejíţ rozvíjení je při orální komunikaci 

nezbytné, zvlášť u dětí, které mají sluchové postiţení. K rozvoji sluchového vnímání si můţe 

logoped vybrat také z několika metod. Paní učitelka například pouţívala metodu zaloţenou na 

vytleskávání slabik u slov na základě jejich poslechu. Dítě si dané slovo vyslovilo a postupně 

vytleskávalo slabiky, které si u toho předříkávalo. Procvičování sluchového vnímání na 

základě metody vytleskávání slabik jsem také měla moţnost pozorovat prostřednictvím 

logopedického programu, který je právě zaměřen na procvičování počtu slabik. Na obrazovce 

počítače se objevilo zvíře, například kočka, a dítě mělo zadat číslo, které označovalo počet 

slabik. Pokud to udělalo správně, počítač zobrazil další zvíře. V tomto programu si dítě 
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zároveň procvičovalo zrakové vnímání, protoţe muselo rozpoznat dané zvíře, aby vědělo, 

z kolika slabik se skládá jeho název. Další metodou je rozpoznávání slov či hlásek na základě 

poslechu. Paní učitelka postavila dítě k tabuli. Dítě stálo zády k paní učitelce, tudíţ nemohlo 

vidět na její obličej a odezírat a muselo zapojit svůj sluch. Paní učitelka vyslovovala různá 

slova a dítě je zapisovalo na tabuli, čímţ procvičovalo nejen sluchové vnímání, ale také 

schopnost psaní. Dále je moţné před děti poloţit různé kartičky s obrázky a dítě vyzývat, aby 

jednotlivé obrázky postupně na základě sluchové kontroly podávalo. Jelikoţ děti ze třetího 

ročníku jiţ umí číst, tak paní učitelka nepouţívala pouze obrázky, ale také kartičky se slovy.  

8.2.5 Rozvoj paměti  

U dětí všeobecně, nejen se sluchovým postiţením, je také třeba trénovat paměť. Aby si 

mohly osvojit učivo na základní škole, musí si pamatovat spoustu věcí, které jsou vzájemně 

provázané. I u dětí se sluchovým postiţením je potřebné rozvíjet také zrakovou a sluchovou 

paměť, coţ napomáhá i při rozvoji jejich řeči. Zraková paměť je nezbytná například při čtení, 

děti si musí pamatovat, jak vypadá daná hláska v psané podobě. Postupně si ji mohou osvojit 

a učit se číst slova i celé texty. Zrakovou paměť je moţné rozvíjet pomocí různých cvičení. 

Například ukázat dětem na několik minut větší mnoţství obrázků a pak je schovat a děti mají 

říci, jaké obrázky si zapamatovaly. Zrakovou paměť paní učitelka procvičovala také pomocí 

vizuální techniky, kdy se děti koukaly na video a pozorovaly, jak se chovají osoby na videu. 

Následně je napodobovaly podle toho, co si zapamatovaly. Sluchová paměť je také důleţitá, 

zvlášť u dětí se sluchovým postiţením, které jsou schopny svým sluchem vnímat řeč. Protoţe 

pak si mohou zapamatovat, jak zní správně vyslovené hlásky či slova a upravovat do správné 

podoby i svou řeč. K rozvoji sluchové paměti mohou slouţit také různá cvičení. Paní učitelka 

například s dětmi probírala cvičení na doplňování známých sloves. Nejdříve děti určovaly, 

jaké sloveso by mohlo být v jaké větě. Následně, kdyţ měly cvičení ústně hotové, tak ho 

napsaly do sešitu na základě toho, co si zapamatovaly.  

8.2.6 Rozvoj motorických schopností  

S rozvojem orální komunikace také souvisí rozvoj motorických schopností. Při 

hodinách věnovaných logopedické péči jsem měla moţnost pozorovat metodu, která rozvíjela 

nejen motorické schopnosti dětí, ale také další jiţ zmíněné schopnosti. Děti seděly na ţidlích a 

paní učitelka kaţdému řekla, kam si mají stoupnout. Například Jolanka půjde ke skříni. Kdyţ 

se děti rozmístily na určená místa, tleskla a děti se měly co nejdříve přemístit na místo jiného 

dítěte a tím si své postavení vyměnit. Kdo byl nejpomalejší, ten byl vyřazen a šel si sednout 
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zpět na ţidli. U dětí se sluchovým postiţením je zvlášť nezbytné, aby procvičovaly motorické 

schopnosti. Právě tyto schopnosti potřebují ke komunikaci znakovým jazykem. Vyuţívají je 

také při orální komunikaci, a to nejen motoriku mluvidel, ale také daktylní abecedu při 

vyslovování hlásek či písmen ve sloţitých slovech. Děti při vyučování také procvičují 

motoriku ruky, a to hlavně při psaní na tabuli či do sešitu a také při kreslení obrázků. Kreslení 

paní učitelka často vyuţívá k tomu, aby si ověřila, ţe děti pochopily danou látku. Například 

kdyţ se děti učily emoce, měly si na konci hodiny kaţdý vybrat jednu emoci a nakreslit k ní 

příslušný obrázek.  

8.2.7 Rozvoj pozornosti  

Udrţení pozornosti je nezbytné při osvojování jakéhokoli učiva, ale také při 

komunikaci s druhou osobou. Myslím si, ţe všechny metody, které paní učitelka při práci 

s dětmi aplikovala, také rozvíjely pozornost dětí. Kdyby se děti nesoustředily, tak by metody 

nebyly úspěšné a nemohly by tak rozvíjet zmíněné konkrétní oblasti související 

s logopedickou péčí. Abych neopakovala metody či cvičení, které jsem jiţ v práci zmínila, 

uvedla jsem níţe příklad další metody, která můţe slouţit k rozvoji pozornosti. Aby si paní 

učitelka vyzkoušela pozornost dětí a zároveň také jejich sluchové vnímání, měly děti 

poslouchat slova, která paní učitelka vyslovovala. Pokud vyslovila předem určené slovo, měly 

tlesknout, coţ byl pro paní učitelku důkaz, ţe děti opravdu vnímají sluchem to, co říká a 

zároveň dokáţou udrţet pozornost.  

8.2.8 Rozvoj ostatních smyslů  

Zrak a sluch jsou velmi důleţité smysly, které člověk potřebuje ke svému ţivotu. Ţivot 

bez těchto dvou základních smyslů, je velmi náročný. Člověk však disponuje také dalšími 

smysly, které mají své uplatnění. Pro děti se sluchovým postiţením je dalším nezbytným 

smyslem hmat. Zapojují ho hlavně při rozvoji řeči, tudíţ tento smysl je velmi důleţitý i pro 

logopeda a proto s ním pracuje. Jak jiţ jsem se v práci zmínila, děti se sluchovým postiţením, 

které nedokáţou sluchem zcela zachytit vyslovované hlásky či slova, se učí odezírat. 

Odezírání je však závislé na zrakové percepci. Ale pokud odezírání nestačí, jelikoţ některé 

hlásky odezřít nelze, musí děti zapojit také svůj hmat. Logoped při práci s neslyšící dětmi, 

zvláště při vyvozování hlásek pouţívá právě metodu odhmatávání. Dítě poloţí svou dlaň na 

ústa či hrdlo logopeda, aby si mohlo odhmatat příslušnou hlásku a mohlo ji napodobit. 

Stimulaci smyslů čichu a chuti jsem neviděla, nemohu tudíţ popsat konkrétní metody, které 

paní učitelka při stimulaci těchto smyslů pouţila.  



65 

 

 

Výše zmíněné logopedické metody a konkrétní cvičení jsem měla moţnost 

zaznamenat přímo na hodinách logopedie, ale také na hodině Jazyka a jazykové výchovy, a  

na jedné hodině Hudební dramatické výchovy, kterou jsem navštívila. Při všech zmíněných 

cvičeních byli přítomni Míša i Jolanka, při některých z nich však chyběl Jonáš, protoţe nebyl 

v daný den ve škole. Některá zmiňovaná cvičení musela paní učitelka přizpůsobit Jonášovi, 

protoţe i kdyţ se snaţí komunikovat orálně, patří díky nedostatečné kompenzaci sluchu mezi 

neslyšící děti. Některé pokyny mu paní učitelka tlumočila do znakového jazyka, protoţe nebyl 

schopen je zaznamenat sluchem. Paní učitelka pouţívala znakový jazyk i u Míši a Jolanky, ale 

v hodinách logopedické péče se snaţila, aby spíše komunikovali orálně, s čímţ Jolanka 

neměla problém. Míšovi dané úkoly vysvětlovala ve znakovém jazyce, ale na konkrétní 

verbální pokyny reagoval. Na hodinách Individuální logopedické péče jsem měla moţnost 

zaznamenat nejvíce metod, které jsem uvedla v této práci. Přínos pro mě mělo i pozorování 

hodin jazykové komunikace. Zaujala mě také hodina Hudební dramatické výchovy, kde děti 

předváděly emoce. Zde se ukázalo, ţe Jonáš je v napodobování emocí nejlepší, zřejmě díky 

tomu, ţe odmalička komunikuje znakovým jazykem, ve kterém také velkou roli hraje mimika.  
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9. Shrnutí kazuistik a pozorování 

 

Jolanka, Míša i Jonáš mají mezi sebou kamarádský vztah. Na rozdíl od ostatních 

spoluţáků se znají jiţ z první mateřské školy v místě jejich bydliště. Jolanka má lehčí 

sluchové postiţení neţ oba chlapci. Dokáţe lépe komunikovat orální řečí, protoţe se 

sluchadly bez problémů slyší. Jonáš nemá problémy se znakovým jazykem, který od malička 

ovládá, ale orální komunikaci se, díky nedostatečné kompenzaci sluchového postiţení, nejspíš 

nepovede rozvinout na srozumitelnou úroveň. Míša si osvojil základy znakového jazyka a 

snaţí se i o orální komunikaci, ale i kdyţ s kochleárním implantátem slyší, musí na své řeči 

hodně pracovat, aby byla srozumitelná.  

Co se týče rodinného prostředí, kaţdé dítě vyrůstalo v odlišných podmínkách. To také 

mělo vliv na orální komunikaci všech tří dětí. Jolanka se sluchadly sice od útlého věku 

slyšela, ale díky tomu, ţe vyrůstala pouze s otcem, který nevěděl, jakým způsobem s ní 

pracovat, tak začala vyuţívat sluch aţ ve škole. Míša vyrůstal v harmonickém rodinném 

prostředí, ale měl problémy s přijetím kochleárního implantátu, coţ mělo vliv i na rozvoj jeho 

orální komunikace. Jonáš také vyrůstal v harmonické rodině, ale na rozdíl od Jolanky a Míši 

ho vychovávali neslyšící rodiče, tudíţ se chová jako neslyšící dítě, jelikoţ jeho sluchové 

postiţení není moţné dostatečně kompenzovat. 

Všechny tři děti mají sourozence, ale kaţdý má ke svému sourozenci jiný vztah. 

Jolanka má nevlastní sestru z otcovy strany, se kterou se nevídá příliš často, tudíţ zde není 

klasický vztah jako mezi sourozenci. Míša má také sestru dvojče, se kterou však, na rozdíl od 

Jolanky, vyrůstá v jedné rodině. Mají mezi sebou pěkný vztah, který však narušuje oddělení 

dvojčat. Jeho sestra nemá sluchové postiţení a navštěvuje běţnou základní školu v místě 

bydliště, zatímco Míša musí být přes týden na internátě. Toto oddělení působí traumaticky na 

oba sourozence. Jonáš má také sestru, která je mladší. Mají mezi sebou pěkný vztah, který na 

rozdíl od Míši není narušený internátním pobytem, protoţe Jonášova sestra je také sluchově 

postiţená a navštěvují tedy stejné školní zařízení.  

O komplexní logopedickou péči usilovaly paní učitelky jiţ v mateřské škole 

s bilingválním vzdělávacím systémem. Co se týče vyvozování hlásek, umí dnes děti vyvodit 

všechny hlásky. Pouţívat spontánně je však umí pouze Jolanka. Jonáš ani Míša hlásky či 

slova při své komunikaci spontánně nepouţívají a oba komunikují spíše znakovým jazykem, 

zatímco Jolanka komunikuje nejen znakovým jazykem, ale také orální řečí. Jolančina řeč je na 
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rozdíl od chlapců srozumitelná i pro člověka, který se běţně nedostává do kontaktu s lidmi či 

dětmi se sluchovým postiţením. Jonáš je sice neslyšící, ale má komunikativnější povahu neţ 

Míša. Míša je jediný, kdo navštěvuje ještě jiného logopeda, a to v centru kochleárních 

implantací. Zde však nejsou známy ţádné významné pokroky. S Jolankou a Jonášem pracuje 

pouze jejich třídní učitelka, která má však potřebné logopedické vzdělání i zkušenosti a díky 

její péči udělal určité pokroky i Míša. Paní učitelka má u dětí vybudovanou autoritu a děti s ní 

ochotně dělají různá cvičení i na hodinách logopedie. Na hodině Individuální logopedické 

péče, ale i na ostatních hodinách se snaţí pomocí logopedických metod rozvíjet různé oblasti 

jejich vývoje, které mají spojitost také s orální komunikací. Logopedické metody, které 

pouţívá a které byly výše v práci zmíněny, se většinou nezabývají pouze jednou oblastí, ale 

soustředí se hned na několik oblastí. Rozvíjí například sluchové i zrakové vnímání zároveň, 

často také motoriku a většinou všechny trénují pozornost dětí. Paní učitelka většinou pouţívá 

metody, které se vyuţívají při běţné logopedii. Musí si je však upravovat, aby jim děti 

rozuměly, a musí je Jonášovi a Míšovi spíše tlumočit do znakového jazyka. Všechny děti mají 

obtíţe s porozuměním čtenému textu, coţ je typické pro děti se sluchovým postiţením. Proto 

je nutné neustále trénovat jejich porozumění. Jolance při snaze pochopit čtený text pomáhá 

například hlasité čtení, kdy zároveň vnímá svůj hlas i čtený text. Chlapci čtený text převádí do 

podoby znakového jazyka, aby lépe porozuměli. Při vyvozování hlásek však vyučující 

pouţívala i metody, které jsou typické pro děti se sluchovým postiţením. Metody, jeţ nemají 

opodstatnění u dětí bez sluchového postiţení, jako je například nácvik odezírání či 

odhmatávání hlásek a slov.  
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Závěr 

 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem probíhá logopedická intervence 

u dětí se sluchovým postiţením. Také jsem se snaţila zjistit, jaké metody či postupy se 

pouţívají při rozvoji orální komunikace právě u dětí se sluchovým postiţením a zmapovat 

dokumentaci o logopedické péči, kterou si vede zvolená škola nebo třídní učitelka.  

V teoretické části jsem mimo jiné poukázala na to, jaké existují metody logopedické 

intervence. Také jsem se zabývala tím, jak je moţné kategorizovat sluchové postiţení. 

Popsala jsem narušení řeči, které je typické pro děti se sluchovým postiţením. Jak se ukázalo 

v praktické části, postihly některé poruchy řeči i děti, které jsem si vybrala pro získání 

informací na zpracování praktické části.  

Myslím si, ţe hlavní cíl, coţ bylo zmapování průběhu logopedické péče u dětí se 

sluchovým postiţením, se mi v rámci moţností podařilo naplnit. Pro splnění tohoto cíle jsem 

pouţila kazuistiky, do kterých se mi podařilo zahrnout průběh logopedické péče od mateřské 

školy aţ po současnou třetí třídu a také informace získané z pozorování. Bohuţel dané 

informace nejsou aţ tak podrobné, jak jsem si představovala. Neměla jsem dostupné zdroje, 

ze kterých bych potřebné informace mohla čerpat. I kdyţ jsem původně nezamýšlela získávat 

informace přímo od rodičů, musela jsem nakonec kvůli nedostatku informací z jiných zdrojů 

sestavit dotazník, který jsem předloţila právě rodičům vybraných dětí. Kazuistiky jsem také 

zpracovávala z dokumentace dětí. Největším přínosem mi byly informace získané od třídní 

učitelky. Díky pozorování jsem také mohla uskutečnit vytyčený cíl, který se týkal zmapování 

logopedických metod, které paní učitelka pouţila při rozvíjení orální komunikace. Myslím si, 

ţe i tento dílčí cíl se mi podařil díky pozorování splnit.  

Další dílčí cíl, kterým bylo zmapovat dokumentaci o logopedické péči, jsem však 

neměla moţnost naplnit. Zjistila jsem totiţ, ţe ţádná dokumentace, která by mapovala 

logopedickou intervenci u vybraných dětí se sluchovým postiţením, od útlého věku aţ do 

třetího ročníku, neexistuje. Informace, které mají děti v dokumentacích, jsou různé. Záleţí 

pouze na rodičích, jaké informace škole poskytnou. A škola sama nezakládá povinnost 

učitelům, aby vedli dokumentaci o logopedické intervenci a o pokrocích dětí v orální 

komunikaci.  Informace, které jsem získala do kazuistik, jsou hlavně od paní učitelky.  

Myslím si, ţe by bylo dobré, kdyby škola začala vést dokumentaci o logopedické 

intervenci u dětí. Podle paní učitelky není taková dokumentace potřeba, kdyţ s dětmi po 
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stránce logopedické pracuje pouze ona, tudíţ ví, jaké pokroky děti dělají a  čemu je potřeba 

věnovat více času. Ale přesto si myslím, ţe pokud by do třídy přišla nová paní učitelka, která 

děti nezná, neměla by na co navázat.  Trvalo by delší dobu, neţ by se zorientovala v tom, co 

které dítě umí a v čem má obtíţe. Zatímco kdyby měla danou dokumentaci k dispozici, mohla 

by z ní rovnou vycházet. Jedinou dokumentaci, kterou děti z této oblasti mají, jsou jejich 

slovníky – sešity, které jim pomáhají rozvinout jejich slovní zásobu.  

Podle mého názoru by také bylo vhodné, kdyby s dětmi pracoval logoped, který by se 

specializoval pouze na logopedickou intervenci a byl by tudíţ nezávislý. I kdyţ se paní 

učitelka snaţí s dětmi pracovat a rozvíjet jejich orální komunikaci, nemá dostatek času 

procvičovat s dětmi hlásky, které jim dělají obtíţe a věnovat se skutečně individuální 

logopedické péči. S dětmi na hodinách logopedie často pouţívá cvičení, která vycházejí 

z probírané školní látky. To je vzhledem k tomu, ţe je jejich třídní učitelka, přirozené. 

Zatímco nezávislý logoped, který by se věnoval pouze čistě orální komunikaci, by měl čas na 

procvičování všech hlásek, které by dětem dělaly problémy. Bohuţel však škola, podle paní 

učitelky, nemá dostatek finančních prostředků, aby si mohla opatřit logopeda, který by 

s dětmi pracoval. Také vidím problém v tom, ţe učitelé nikomu nepředkládají výsledky své 

práce s dětmi a jejich pokroky v orální komunikaci. Kdyby tuto povinnost měli, museli by si 

vést i dokumentaci, která by jejich práci dokazovala.  

 Tato práce je nástinem toho, jak můţe vypadat logopedická péče u dětí se sluchovým 

postiţením. Můţe slouţit jako podklad pro zkoumání logopedické péče na více školách, tak 

jak jsem to původně zamýšlela, anebo pro inspiraci k velkému výzkumu týkajícího se 

logopedické intervence na všech školách pro sluchově postiţené v České republice. Bylo by 

zajímavé prozkoumat, jak to mají jiné školy pro sluchově postiţené s logopedickou 

dokumentací. Zda si nějakou dokumentaci vedou a také kdo na jiných školách provádí 

logopedickou intervenci, jestli to vţdy dělá učitel, anebo mají některé školy vlastního 

logopeda, který se specializuje pouze na logopedickou intervenci a neučí děti.  
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Resumé 

Při psaní  teoretické části mé bakalářské práce jsem vycházela z poznatků, které jsem 

shromáţdila z odborné literatury. Tato literatura se specializovala především na problematiku 

sluchového postiţení a také na problematiku logopedické intervence u dětí se sluchovým 

postiţením. Teoretická část zahrnovala kategorizaci pojmu sluchové postiţení, obsahovala 

také informace o tom, jak se vyvíjí řeč u dětí se sluchovým postiţením a jak se tento vývoj liší 

od dětí bez sluchového postiţení. Dále zahrnovala komunikační metody a také metody 

logopedické intervence, které se pouţívají u dětí se sluchovým postiţením. V praktické části 

jsem se snaţila zmapovat průběh logopedické intervence u dětí se sluchovým postiţením. 

K naplnění cíle jsem si vybrala kazuistiky, kdy jsem na konkrétních třech dětech ukázala, 

jakým způsobem můţe probíhat logopedická péče. Součástí bylo také pozorování, ve kterém 

jsem získala další informace o metodách či postupech, které se při logopedické péči u dětí se 

sluchovým postiţením pouţívají. Také jsem chtěla zmapovat dokumentaci, která se zabývá 

logopedickou intervencí. Ţádná dokumentace však nebyla k dispozici. Práce můţe poslouţit 

jako ukázka toho, jak můţe vypadat logopedická intervence u dětí se sluchovým postiţením, 

ale také můţe být inspirací pro vypracování rozsáhlejší studie o tom, jak probíhá tato 

intervence na jiných školách pro děti se sluchovým postiţením.  

 

Summary 

During writing the theoretical part of my bachelor thesis I was drawing from the specialized 

literature. This literature was based especially on the issues of the hearing impairment and the 

speech intervention of the children with the hearing impairment. The theoretical part was 

based on the concept of hearing impairment, and the information about the development of 

the speech of the children with hearing impairment, methods of communication and speech 

intervention which can be used for these children. I used Case Reports to show on the specific 

three children how the speech care can work. By observing the children I learned about other 

methods which can be used at the speech care of children with hearing impairment. I also 

wanted to complete the documentation which is based on the speech intervention but 

unfortunately I did not found any documentation I could use. The thesis can be used as an 

example, how can look the speech intervention of children with hearing impairment but also 

can be an inspiration to develop larger study about how works this speech intervention at  

different primary schools for children with hearing impairment.  
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