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 Anotace 

 Diplomová práce se zabývá rozvojem komunikačních dovedností u dětí se 

sluchovým postižením v předškolním věku. Věnuje se komunikaci jakožto atributu 

lidské společnosti a základům teorie lidské komunikace. Uvádí čtenáře do problematiky 

vad sluchu, funkce sluchového analyzátoru a nastiňuje diagnostiku vad sluchu, 

klasifikaci sluchových vad a možnosti sluchové protetiky. Pojednává o vývoji dětské 

řeči a vlivech sluchových vad na komunikaci, možnostech komunikace u osob se 

sluchovou vadou a možnostech vzdělávání. Zabývá se také důležitostí předškolního 

vzdělávání dítě se sluchovou vadou, hlavními složkami rehabilitace a vzděláváním 

v mateřské škole (Holečkova ulice, Praha). Výzkum odpovídá na otázky, zda tato 

mateřská škola pozitivně ovlivňuje rozvoj komunikačních dovedností u dětí, které jí 

navštěvují, a jaký vliv má velikost sluchové ztráty a rodinné zázemí na rozvoj 

komunikace. 
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Thisdiploma thesis dealswithdevelopmentofcommunicationalskills in 
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Itpresentshearingimpairments, itsclassification and theposibilitiesof auditory prostheses. 

Itdisscusesthedevelopmentofhumanspeech and the influence ofhearingimpairments on 

it, thepossibilitiesofcommunication and educationofchildrenwithhearingimpairments. 
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1. Úvod 
  

Komunikace, tedy vzájemné dorozumívání a sdělování, je základním 

předpokladem pro pěstování a udržování mezilidských vztahů a vytvoření 

lidského společenství. Bez komunikace si neumíme svůj život představit. Pro 

účelné dorozumívání je nutné, aby dotyční jedinci chápali smysl sdělovaného, a 

rozuměli kódu, ve kterém je informace přenášena. To vyžaduje předem stanovit 

pravidla komunikace a naučit těmto pravidlům společnost, která tento 

komunikační kód bude používat. V naší zemi se jedná o český jazyk, který má 

svá pravidla a gramatickou strukturu a existuje v mluvené formě (mluva) nebo 

psané (text). Rodný jazyk se dítě učí přirozenou cestou již od útlého věku a dále 

se plošně o rodném jazyce učí na základních školách. Při každodenních 

činnostech člověk běžně používá ke komunikaci řeč nebo psanou formu jazyka a 

předpokládá, že je mu rozuměno.  

Jakákoli překážka v ontogenetickém vývoji komunikačních dovedností má 

dalekosáhlé a závažné důsledky. U jedinců, u kterých se vyskytne sluchová 

vada, se objevuje problém ve zpětnovazební kontrole vlastní hlasové produkce. 

Podle velikosti sluchové ztráty může docházek k deformaci, omezení nebo 

k úplné ztrátě schopnosti používat mluvenou řeč, což následně vede k obtížnému 

zařazení do většinové společnosti, která přirozeně k dorozumívání používá 

mluvenou řeč. Jinou možností u neslyšících osob je využití vizuo-motorických 

komunikačních systémů. Zejména osvojení českého znakového jazyka, který má 

vlastní gramatickou strukturu, existuje v trojrozměrném prostoru a je 

plnohodnotným jazykem.  

Výběr optimální komunikace u dětí se sluchovým postižením je 

v kompetenci rodičů, kteří si také mohou sami zvolit specializované nebo běžné 

školské zařízení. Mateřská škola pro děti se sluchovým postižením v Praze 

(Holečkova ulice) se řídí bilingválními principy. V jednom oddělení pracuje 

slyšící i neslyšící pedagog a dítě má možnost setkávat se se vzorem používajícím 

znakový jazyk a vzorem, který používá mluvenou formu jazyka nebo 

znakovanou češtinu. 
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2. Komunikace - vymezení pojmu, základní dělení lidské 

komunikace 

2.1. Komunikace - atribut lidské společnosti 

  

Každá živá bytost potřebuje ke svému životu dorozumívání. K tomuto 

dorozumívání a sdělování slouží různým druhům různé formy komunikace. K 

člověku, jakožto tvoru společenskému, patří komunikace sociální. Termín 

komunikace je používán v mnoha dalších disciplínách (psychologie, pedagogika, 

lingvistika, sociologie, kybernetika, doprava atd.) Pojem komunikace nemá 

v literatuře jednotnou definici. (Vybíral, 2000) 

Průcha v pedagogickém slovníku (2001) hovoří o komunikaci jako o 

sdělování a dorozumívání. Z pedagogického hlediska pojímá za důležitou 

komunikaci sociální (sdělování a dorozumívání mezi lidmi). Struktura této 

komunikace je složena z mluvčího, záměru sdělení, formulace sdělení, vlastního 

sdělení, posluchače, interpretace obsahu a záměru mluvčího a reakce 

posluchače. Sociální komunikace vytváří základní souvislosti mezi hlavními 

stránkami sociálního styku lidí (činnostmi, interakcemi a společenskými vztahy). 

Nazývá ji diadická nebo pedagogická komunikace. 

Průcha ve svém slovníku dále vysvětluje také pojmy komunikační bariéra 

a komunikační kompetence. Za komunikační bariéru považuje překážku 

psychickou (např. strach mluvit na veřejnosti) nebo fyzickou (vady sluchu, řeči 

aj.), která ztěžuje komunikaci jedince s vnějším prostředím – poruchy řeči. Dále 

uvádí překážku při osvojování cizího jazyka, kdy mluvčí nedokáže využít svou 

částečně rozvinutou znalost jazyka pro komunikaci. Mluvčí mívá ostych 

z jazykových chyb, kterých se dopustí (jazyková dovednost – kompetence, 

komunikační kompetence). Komunikační kompetencí rozumí soubor jazykových 

znalostí a dovedností umožňujících mluvčímu realizovat různé komunikační 

potřeby, a to přiměřeně k situaci, charakteristikám posluchačů aj. Mezi tyto 

kompetence řadí také uplatňování sociokulturních pravidel komunikace. 

Komunikační kompetence je složkou komunikačně orientované výuky 

mateřského a cizího jazyka. 
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Za komunikaci lze považovat sdělení určité zprávy jedním jedincem a 

přijetím této zprávy jedincem druhým. Komunikaci nebo dorozumívání lze 

chápat jako proces, ve kterém nastává výměna informací. Jeho základ tvoří čtyři 

vzájemně se ovlivňující pilíře (komunikátor, komunikant, komuniké a 

komunikační kanál): 

 Komunikátor – zdroj informace, osoba sdělující novou informaci 

 Komunikant – příjemce informace, na informaci se snaží reagovat 

 Komuniké – nová informace 

 Komunikační kanál – nezbytná podmínka úspěšné výměny informace, 

nutnost používat předem dohodnutý kód (Klenková, 2006) 

Systém komunikace vyžaduje obecné chápání znaků v dané společnosti. U 

člověka se jedná o komunikaci založenou na funkci jazyka, je zde nutná znalost 

symbolů, kterými se dorozumívá. Člověk je zařazen k určitému jazykovému 

společenství a určité kultuře (případně subkultuře). Komunikovat spolu mohou 

osoby, které ovládají stejný systém komunikace (např. jazyk). (Nakonečný, 

1997)  

„Cílem komunikativního chování člověka je kromě vzájemného 

dorozumívání a sdělování informací především vytváření, udržování a pěstování 

mezilidských vztahů.“ (Klenková 2006, s. 26) 

Význam a důležitost komunikace pro lidskou společnost je nedocenitelný. 

Bez komunikace nemůže žádná společnost existovat a vyvíjet se. Komunikační 

schopnost patří k nejdůležitějším lidským schopnostem. Řečová komunikace 

umožňuje vědomě používat jazyk jako složitý komunikační systém znaků a 

symbolů. (Lechta in Klenková, 2006) 

 

 2.1. Základní dělení lidské komunikace 

  

Komunikaci mezi lidmi lze rozdělit do dvou základních kategorií. Jedná se 

o komunikaci verbální a nonverbální (mimoslovní). Verbální komunikací se 

rozumí používání a chápání jazyka jako komunikační formy a to v podobě 
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mluvené a psané. Do nonverbální komunikace lze zařadit všechny způsoby, 

které nezahrnují prvky slovní podstaty. Dále lze o komunikaci hovořit jako o 

interpersonální, skupinové nebo masové.  

Verbální komunikaci vysvětluje Průcha v pedagogickém slovníku (2001) 

jako slovní sdělování, které může být jednostranné. Při této komunikaci se 

uplatňuje záměr mluvčího, formulace sdělení, porozumění sdělovanému u 

příjemce a účinek na příjemce. Obvykle bývá doprovázena neverbální 

komunikací. 

Verbální komunikaci lze chápat jako vyjadřování pomocí slov příslušného 

jazyka jak ve formě mluvené, tak ve formě psané (grafické). Je dominantní pro 

lidstvo, člověk může vyjadřovat svoje postoje, city, vůli, může komunikovat o 

svých poznatcích a jevech v jeho okolí. Vyvinula se později než komunikace 

nonverbální prostřednictvím artikulovaných zvukových řetězců. Její mluvená 

podoba je vždy doplněna nonverbální komunikací. (Klenková, 2006) 

Nonverbální (neverbální) komunikace je ontogeneticky starší. Může se 

vyskytovat samostatně, má výpovědní hodnotu i bez použití slov.  

Průcha v pedagogickém slovníku (2001) popisuje neverbální komunikaci 

jako mimoslovní, která je vývojově starší než slovní komunikace. Její podoby 

jsou: sdělování očí (řeč očí), sdělování výrazy obličeje (mimika), sdělování 

pohyby (kinetika), sdělování fyzickými postoji (konfigurací všech částí těla), 

sdělování gesty (gestika), sdělování doteky (haptika), zaujímání určité 

vzdálenosti (proxemika), sdělování úpravou zevnějšku (účes, oblečení, doplňky). 

Nonverbální komunikace doprovází, zpřesňuje a doplňuje verbální komunikaci. 

Slouží ke sdělování emocí, zájmů, postojů, záměrů atd.  

Čadilová (2010) dělí neverbální komunikaci takto: 

 haptika - dotyk 

 kinezika a její součást gestika - pohyby celého těla a rukou 

 mimika - pohyby obličeje 

 oční kontakt  

 posturika - postoj celého těla 

 proxemika - vzdálenost komunikujících 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Haptika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kinezika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gestika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimika
http://cs.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Dn%C3%AD_kontakt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Posturologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proxemika
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 chronemika - nakládání s časem při neverbální komunikaci 

(http://www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/2.Neverb_kom_A.pdf, 

přístup 10.3.2012, 17:40) 

 

Další dělení komunikace: 

Interpersonální komunikace je charakteristická sdělováním jednoho 

člověka člověku druhému. Střídají se role vypravěče a posluchače.  

Skupinová komunikace se uskutečňuje ve skupině lidí, kde hovoří každý 

s každým a kde je možné vysledovat role jednotlivých účastníků.  

Masová komunikace umožňuje oslovení velkého množství najednou. Bývá 

jednosměrná, sdělení od komunikátora směrem k posluchačům (televize, rádio, 

tisk, internet atd.). 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chronemika
http://www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/2.Neverb_kom_A.pdf


6 
 

3. Úvod do problematiky sluchového postižení 

 

3.1. Anatomie sluchového analyzátoru 

 

Sluchový analyzátor je lidský orgán, který umožňuje slyšení. Přijímá a 

transformuje akustický tlak, který mění na elektrický potenciál. Ten je 

sluchovými nervy veden do mozku a následně zpracováván. Skládá se z vnějšího 

ucha, středního ucha, vnitřního ucha, sluchového nervu a sluchového centra 

v mozku.   

 

 

    Sluchové ústrojí, obr.1 

(obr. 1, http://golgihoaparat.blog.cz/0903/21-nervova-soustava, přístup: 

10.3.2012, 19:30) 

 

 Vnější ucho – aurisexterna 

 Pracuje jako přijímač signálu (akustické vlnění), který se skládá z boltce, 

a zevního zvukovodu. Boltec je tvořen elastickou chrupavkou, která je pokryta 

kůží. Zevní zvukovod je zakřivený, kůže, která ho pokrývá, obsahuje mazové 

žlázy. Mazové žlázy produkují žlutohnědý ušní maz, který chrání kůži před 

http://golgihoaparat.blog.cz/0903/21-nervova-soustava
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vysoušením. Zevní zvukovod je zakončen bubínkem, který tvoří rozhrání mezi 

vnějším uchem a středním uchem.
1
 

  

Střední ucho – auris media 

Je složeno z bubínku a středoušních kůstek. Uloženo je v kosti spánkové a 

jeho prostředí je spojeno s nosohltanem Eustachovou trubicí, která slouží 

k vyrovnání tlaku mezi vnitřním a vnějším prostředím. Bubínek je pružná 

vazivová blána s průměrem 10 mm a tloušťkou 0,1 mm. Jeho zevní strana je 

pokryta kůží zvukovodu, střední vrstva je vazivová a do středního ucha 

pokračuje slizniční výstelkou. Zvukové vlny, které přichází zvenku, na něj 

narážejí a rozkmitávají jej. Tyto kmity dále přenášejí tři středoušní kůstky 

(kladívko, kovadlinka, třmínek) které jsou kloubně spojeny. Tyto kůstky 

převádějí kmitání bubínku na oválné okénko a zároveň zmenšují amplitudu 

zvukových vln a zvětšují tlak na kapalinu ve vnitřním uchu.
2
 

  

 Vnitřní ucho – auris interna 

    

 

 

 

  

  

  

 Cortiho ográn
3
, obr. 2 ↑ 

 Příčný řez závitem hlemýždě
4
, obr. 3 → 

  

                                                           
1
(http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Textbook_Textbook.php?intSectionId=112600, přístup 

7.5.2012, 13:30) 

2
(http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Textbook_Textbook.php?intSectionId=112600, přístup 

7.5.2012, 13:30) 

3
(http://www.cpe.byl.cz/clanky/fysiolog/fysiolog.htm#1, přístup 7.5.2012, 21:00) 

4
(http://bio1152.nicerweb.com/Locked/media/ch500/cochlea.html, přístup 7.5.2012, 21:30) 

 

http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Textbook_Textbook.php?intSectionId=112600
http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Textbook_Textbook.php?intSectionId=112600,%20přístup
http://www.cpe.byl.cz/clanky/fysiolog/fysiolog.htm#1
http://bio1152.nicerweb.com/Locked/media/ch500/cochlea.html
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Je ohraničeno pevným kostěným pouzdrem v kosti skalní (nejtvrdší kost 

v těle). Uvnitř je složeno z předsíně (vestibulum), tří polokruhových kanálků a 

hlemýždě (cochlea). V kostěné stěně vestibula se nachází oválné a okrouhlé 

okénko. Oválné okénko propojuje střední a vnitřní ucho. Kmitáním třmínku 

dochází k vychylování okénka a přenosu mechanického vlnění do vnitřního 

ucha, které je vyplněno kapalinou (perilymfou). Hlemýžď (kochlea) je kanálek 

stočený do prostorové spirály, která má 2 a ¾ závitu. Je podélně neúplně 

rozdělen kostěnou lištou, které dále pokračuje v rozdělení blanité (bazilární 

membrána). Kanálek hlemýždě tak tvoří dvě patra (scala vestibuli a scala  

tympani), která jsou vyplněná tekutinou (perilymfou). Obě patra jsou ve vrcholu 

propojena, místo propojení se nazývá helicotrema. Na basilární membráně je 

umístěn Cortiho orgán, který převádí pohyb bazilární membrány na nervové 

potenciály. Vláskové buňky v místě prohnutí začnou vysílat do připojených 

vláken sluchového nervu impulzy, které člověk vnímá jako zvuk. Sluchový nerv 

je zakončen v prodloužené míše, kde jsou tzv. jádra sluchového nervu a odtud 

pokračují dále do vyšších center ve středním mozku a mezimozku. Vlákna se 

částečně překřižují a končí v mozkové kůře ve spánkovém laloku. (Hrubý 1998) 

 

Průběh sluchové dráhy 

Sluchový vjem začíná zachycením zvuku boltcem, který vede zvuk 

zvukovodem až k bubínku. Kmitání bubínku se přenáší na sluchové kůstky 

(kladívko, kovadlinka, třmínek). Třmínek rozkmitá oválné okénko, čímž se 

rozechvěje perilymfa. Vlnění perilymfy rozkmitá endolymfu a to následně 

rozechvěje bazilární membránu Cortiho orgánu v určitém úseku podle výšky 

tónu. Vláskové buňky Cortiho orgánu narážejí na krycí membránu, tím se 

podráždí a vzniknou vzruchy, které jsou vedeny sluchovým nervem do 

sluchových jader v prodloužené míše. Po částečném křížení pokračuje sluchová 

dráha do centrálního korového analyzátoru ve spánkovém laloku. 
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3.2. Klasifikace sluchových vad 
 

Sluchové vady lze klasifikovat podle různých kritérií. Jedná se o období 

vzniku sluchového postižení, místo vzniku sluchového postižení a stupeň 

sluchové ztráty. 

 

3.2.1. Klasifikace dle období vzniku sluchové vady 

 

V této kategorii lze sluchové postižení dělit na vrozené a získané.  

Vrozené vady se dále mohou dělit na geneticky podmíněné a kongenitálně 

získané. Předpokládá se, že přibližně 30 genů může mít vliv na vrozený stav 

sluchu. Kongenitálně získané vady sluchu lze ještě rozdělit na prenatální a 

perinatální. V prenatálním období se na vzniku vady podílejí nemoci matky 

v průběhu těhotenství (např., zarděnky, toxoplazmóza, spalničky) a další (RTG 

záření, chemické vlivy a jiné škodlivé látky). Vznik vady v perinatálním období 

způsobuje např. protrahovaný porod, nízká porodní hmotnost, asfyxie atd.  

Získané vady sluchu lze dále rozdělit na získané před fixací řeči, tj. 

prelingválně – do 6. roku života dítěte a po fixaci řeči, postlingválně, po 6. roce 

a v průběhu života. Vady získané před fixací mají různá dopad na komunikační 

možnosti. Řeč se nevyvíjí nebo dochází k rozpadu řečových stereotypů. Mezi 

příčiny patří infekční choroby (virového charakteru – zánět mozkových blan, 

meningoencefalitida, příušnice, spalničky, zarděnky atd.), úrazy hlavy, 

poškození mozku, onkologická onemocnění atd. Mezi postlingválně získané 

vady sluchu patří zejména presbyakuzie (stařecká nedoslýchavost), kdy ve stáří 

dochází k odumírání vláskových buněk. Další příčiny vzniku postlingválně 

získaných vad jsou různé úrazy hlavy, poranění sluchového analyzátoru, 

dlouhodobé působení silné zvukové zátěže nebo působení toxických látek. 

(Horáková in Pipeková, 2006) 
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3.2.2. Klasifikace dle místa vzniku sluchové vady 

 

Podle místa, kde se sluchová vada nachází, lze sluchové vady dělit na 

převodní, percepční a smíšené. Tyto vady patří mezi periferní nedoslýchavost 

nebo hluchotu. Samostatně pak stojí centrální nedoslýchavost nebo hluchota. 

 Převodní vady jsou způsobeny různými překážkami, které znemožňují 

mechanický převod zvukových vln od zvukovodu k oválnému okénku středního 

ucha. Jde o poruchu kvantitativní, člověk s touto vadou slyší zvukový signál 

v menší intenzitě. Schopnost vnímat řeč je zachována. Příčinou této vady mohou 

být deformity vnějšího či středního ucha, ucpání zvukovodu, zánět vnějšího 

zvukovodu, zánět středního ucha, přerušení řetězu středoušních kůstek atd. 

(Hrubý, 1998) 

Při poruchách percepčního typu jsou porušeny funkce vnitřního ucha, 

vláskových buněk nebo sluchového nervu. Tato vada je kvalitativní, 

charakteristická špatným slyšením vyšších tónů. Jedinec není schopen rozeznat 

jednotlivé hlásky, nerozumí obsahu řeči. Mezi příčiny percepčních vad patří 

ototoxické látky (jedovaté pro sluchové smyslové buňky), infekce matky 

v období těhotenství, meningitida, úrazy hlavy atd. (Hrubý, 1998) 

Smíšené vady sluchu jsou kombinací vad percepčních a převodních. 

Centrální vady sluchu jsou způsobeny problémy ve zpracování signálu 

v korových a podkorových centrech.  

 

 3.2.3. Klasifikace dle stupně sluchové ztráty. 

  

Klasifikace se řídí podle sluchové ztráty v dB (decibelech), která se 

zjišťuje audiometrickým vyšetřením a znázorňuje se na audiogramu. Podle 

světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1980 lze sluchové postižení 

dělit do následujících kategorií: 

 0 - 25 dB normální sluch 

 26 – 40 dB  lehká nedoslýchavost 

 41 – 55 dB  střední nedoslýchavost 

 56 – 70 dB  středně těžké poškození sluchu 

 71 – 90 dB  těžké poškození sluchu 
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 Nad 90 dB, ale body v audiogramu i nad 1 kHz - velmi závažné 

poškození sluchu 

 V audiogramu nejsou žádné body nad 1 kHz – neslyšící 

 

 Klasifikace sluchových ztrát dle WHO z roku 1991
5 3

 

                                                           
5
 (http://www.who.int/pbd/deafness/hearing_impairment_grades/en/index.html, přístup 2.5.212, 

19:30) 

 

 

 

Odpovída

jící 

audiometrické 

ISO hodnoty: 

(průměr 

hodnot na 

frekvencí 500, 

1000, 2000, 

4000 Hz) 

Projevy Doporučení 

0– 

Normální 

sluch 

25 dB 

nebo lepší (na 

lepším uchu) 

Žádné nebo velmi 

mírné problémy se 

sluchem. Schopnost 

slyšet šepot. 

 

1 – 

Lehká 

ztráta 

sluchu 

26 - 40 dB 

(na lepším 

uchu) 

Schopnost slyšet a 

opakovat slova 

promluvená normálním 

hlasem na vzdálenost 1 

metru. 

Poradenství.  

Mohou být 

užívány kompenzační 

pomůcky.  

2– 

Střední 

ztráta 

sluchu 

41 - 60 dB 

(na lepším 

uchu) 

Schopnost slyšet a 

opakovat slova 

promluvená zvýšeným 

hlasem na vzdálenost 1 

metru. 

Obvykle jsou 

doporučovány 

kompenzační pomůcky. 

3 – 

Těžká 

ztráta 

sluchu 

61 - 80 dB 

(na lepším 

uchu) 

Schopnost slyšet 

některá slova, pokud se 

křičí do lepšího ucha. 

Potřeba 

kompenzačních 

pomůcek. Pokud 

kompenzační pomůcky 

nejsou k dispozici, mělo 

by se vyučovat 

odezírání ze rtů a 

znakový jazyk.  

4 – 

Velmi 

těžká 

ztráta 

81 dB 

nebo horší 

(na lepším 

uchu) 

Neschopnost slyšet 

a porozumět ani hlasu, 

který je křičen. 

Kompenzační 

pomůcky mohou 

pomoci při porozumění 

slov. Nutná podpůrná 

http://www.who.int/pbd/deafness/hearing_impairment_grades/en/index.html
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Hrubý (1997) rozděluje ve své publikaci sluchově postižené osoby do tří 

skupin. Jedná se o nedoslýchavé, ohluchlé a prelingválně neslyšící.  

Nedoslýchaví jsou ti, kteří se sluchadlem v tiché místnosti rozumějí 

mluvené řeči i bez odezírání. Největším přínosem pro nedoslýchavé děti je vývoj 

a zlepšování sluchadel, které jim mohou pomoci dobře rozvinout mluvenou řeč a 

následně mohou navštěvovat běžnou základní školu. Ohluchlí jsou lidé, kteří 

ohluchli po částečném rozvoji mluvené řeči, což může být již ve dvou až čtyřech 

letech života. Tyto osoby budou mít menší problémy při komunikaci se slyšícími 

než ti, kteří se narodili jako neslyšící nebo ohluchly v nejranějším věku před 

rozvinutím řeči. Mezi hlavní problém ohluchlých řadí Hrubý problém 

psychologický. Tito lidé ví, co je to slyšet, rozumět lidské řeči a velice tento 

smysl postrádají. Prelingválně neslyšící jsou osoby, které se jako neslyšící 

narodili nebo úplně ztratili sluch před rozvojem řeči (do roku a půl života). 

Pulda (1994) charakterizuje jednotlivé kategorie sluchově postižených 

takto: dítě lehce nedoslýchavé (sluchové ztráty 20 – 40 dB), dítě středně 

nedoslýchavé (sluchové ztráty 40 – 50 dB), dítě těžce nedoslýchavé (sluchové 

ztráty 70 – 90 dB), dítě se zbytky sluchu (sluchové ztráty víc jak 90 dB), 

neslyšící dítě, dítě později ohluchlé a dítě s kombinovanou vadou. 

Dítě lehce nedoslýchavé slyší řeč ve vzdálenosti větší než 3 metry, ale má 

obtíže porozumět za nevhodných akustických podmínek. Jeho řeč je 

srozumitelná s výskytem vady výslovnosti (hlavně sykavek). Sluchové obtíže se 

dají dobře kompenzovat sluchadlem. 

Dítě středně nedoslýchavé selhává v porozumění řeči z obvyklé 

vzdálenosti. Slyší pouze hlasitou řeč ve vzdálenosti 3 metry. Běžná komunikace 

je díky sluchadlu možná, řeč i přes nedokonalou výslovnost srozumitelná.  

sluchu, 

včetně 

hluchoty 

rehabilitace. Odezírání a 

někdy nezbytné užití 

znakového jazyka.  

Stupně 2, 3 a 4 jsou klasifikovány jako omezující 

ztráta sluchu (disablinghearingimpairment) 

Dospělí: 41 dB a 

více (lepší ucho) 

Děti do 15 let 

včetně: 31 dB a více 

(lepší ucho) 
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Dítě těžce nedoslýchavé slyší velmi hlasitou lidskou řeč do 3 metrů. 

Slovní komunikace je problematická, vnímaná řeč deformovaná. Rozvoj řeči je 

opožděn, za pomoci sluchadel může probíhat sluchovou cestou. 

Dítě se zbytky sluchu má silně omezené sluchové vnímání. Reaguje 

pouze na silné zvukové podněty. Za pomocí sluchadel je někdy možné využít 

zbytky sluchu k tvorbě mluvené řeči.  

Neslyšící dítě nemá možnost rozvíjet řeč spontánně, ale musí se vystavět 

uměle. Jsou to děti s vrozenou hluchotou nebo získanou v raném věku. 

Dítě později ohluchlé je takové, u kterého došlo ke ztrátě sluchu až 

v době po ukončení základního rozvoje řeči. Řeč byla vytvořena, zůstává 

zachována, ale mění se zvuková stránka, protože chybí sluchová kontrola. Náhlá 

ztráta sluchu může způsobit duševní otřes, je důležité k těmto dětem přistupovat 

citlivě a ohleduplně.  

Dítě s kombinovanou vadou má mimo vady sluchu ještě další postižení 

(mentální postižení nebo vadu zraku). Děti s takovým postižením jsou omezeny 

nejen v rozvoji řeči, ale i v celém osobnostním rozvoji.  

 

3.3. Diagnostika vad sluchu 
  

Zkušenosti ukazují, že včasné odhalení sluchové vady, její odborná 

diagnostika a včasná speciálně pedagogická intervence má rozhodující význam 

pro vybudování komunikačních schopností dítěte. Pozdní odhalení sluchové 

vady se projeví negativně ve složitějším budování komunikačních schopností a 

těžší socializaci. Vyšetření sluchu se provádí na foniatrii pod vedením 

specialistů. 

Před vlastním vyšetření sluchu zjišťuje lékař u vyšetřovaného osobní i 

rodinnou anamnézu a provede otoskopii (vyšetření zevní části ucha a bubínku). 

U novorozence a kojence sleduje lékař nepodmíněné reakce na silné zvukové 

podněty ze vzdálenosti 0,5 – 1 m. Při vyšetřování od osmi měsíců do tří let 

sleduje lékař pátrací reflex na tiché zvukové podněty (zvukové hračky, chrastítka 

atd.). Pokud podezření na sluchovou vadu přetrvává, je nutné provést další 

vyšetření. (Horáková, 2012) 

 



14 
 

Lejska in Horáková (2012) dělí vyšetřovací metody na subjektivní 

zkoušky sluchu a objektivní audiometrii.  

 

Subjektivní zkoušky sluchu jsou založeny na spolupráci vyšetřované 

osoby. Patří sem Klasická zkouška sluchová a subjektivní audiometrie.  

Klasická zkouška sluchová je orientační zkouška konaná za účelem 

posouzení stavu sluchu i rozumění na základě opakování předříkávaných slov. 

Hodnotí se rozdíl v opakovaných slovech (nízkofrekvenčních a 

vysokofrekvenčních), vzdálenost, ze které vyšetřovaný slova opakoval a rozdíl 

v pochopení mezi šeptanou a hlasitou řečí. 

Subjektivní audiometrii jsou děti schopné absolvovat od tří až čtyř let. 

Prahová tónová audiometrie je standardizovaná zkouška pomocí přístroje, který 

se jmenuje audiometr. Provádí se ve zvukově odizolované místnosti. Zjišťuje se 

nejnižší intenzita sluchu, kterou je vyšetřovaný schopen zachytit. Vyšetřuje se 

vzdušné i kostní vedení a výsledek se zaznamenává do audiogramu. Slovní 

audiometrií se vyšetřuje rozumění řeči. Používá se deset foneticky i akusticky 

vyvážených slov.  

 

Objektivní audiometrie nevyžaduje spolupráci vyšetřované osoby. Mezi 

vyšetřovací metody patří tympanometrie, otoakustické emise (OAE), BERA, 

NN-ABR, SSEP. 

Tympanometrií se měří tlak před a za bubínkem, zjišťuje se tuhost 

bubínku, přítomnost hlenů a stav středoušních kůstek. Výsledky se 

zaznamenávají do tympanometrické křivky.  

Otoakustické emise (OAE) lze použít už druhý den po narození dítěte. 

Zkoumá se funkčnost vláskových buněk, zpětná reakce na jejich podráždění. 

V případě nevýbavnosti odpovědi na podráždění lze předpokládat sluchovou 

vadu. Neurčuje typ ani stupeň sluchové vady. 

BERA je vyšetření evokovaných potenciálů mozkového kmene. Vyšetřuje 

celou sluchovou dráhu od hlemýždě až po korovou oblast. Provádí se ve spánku 

u jedinců, kteří nejsou schopni absolvovat audiometrické vyšetření (děti, jedinci 

s mentálním postižením nebo kombinovaným postižením). 

SSEP je vyšetření ustálených evokovaných potenciálů. Přístroj měří ve 

frekvenčním rozsahu 250 – 8000 Hz na hladinách slyšení 10 až 125 dB. 
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Vyšetření se provádí ve spánku, výsledky jsou zaznamenány do grafu. 

Z výsledku lze odvodit odhadovaný audiogram prahového slyšení. (Lejska in 

Horáková, 2012) 

 

 

3.4. Sluchová protetika 

  

Jedincům se sluchovým postižením je v dnešní době nabízena celá řada 

kompenzačních pomůcek a technických vymožeností, které jim pomáhají 

překonat sluchový handicap. Jedná se zejména o sluchadla a kochleární 

implantáty. Dále pak o další pomůcky usnadňující běžný život.  

  

Sluchadla je možné rozdělit na kapesní, brýlová, závěsná a sluchadla 

nitroušní. Kapesní sluchadla obsahují mikrofon, elektrické obvody a napájecí 

zdroj. Tyto součásti jsou umístěné v malé krabičce, ze které vede kablík 

zakončený sluchátkem a tvarovkou. Kapesní sluchadla se v dnešní době 

využívají minimálně, mezi jejich nevýhody patří velikost, viditelnost kablíku, 

zesilování různých šumů. Brýlová sluchadla mají zesilovací mechanismus 

umístěn ve straničkách brýlí. Používají se zejména pro kostní vedení. Závěsná 

sluchadla jsou nejčastěji využívána pomůcka u osob se sluchovým postižením. 

Obsahují mikrofon, elektronické obvody, sluchátko i napájení je umístěno 

v malém pouzdru, které je zavěšeno za uchem. Zesílený zvuk je veden hadičkou 

zakončenou tvarovkou přímo do ucha. Tato sluchadla se dělí na analogová a 

digitální, podle způsobu zpracování signálu. Analogová jsou levnější, pouze 

zesilují zvuk. Digitální patří mezi dražší, jsou schopny potlačit šum a zesílit řeč. 

Nitroušní sluchadla se vkládají do zvukovodu, výhodou je miniaturizace, nejsou 

téměř vidět. Jsou citlivější na vlhkost a znečištění ušním mazem. Vzhledem 

k manipulaci nejsou vhodné pro seniory a děti. (Hrubý, 1998) 

Kochleární implantáty (CI) jsou elektronické smyslové náhrady, které 

umožňují sluchové vjemy. Jsou tvořeny dvěma částmi (vnější a vnitřní). Vnější 

část je složena z mikrofonu, který je umístěn v závěsném sluchadle (za boltcem 

ucha), řečového procesoru (nové typy implantátu používaného v ČR mají řečový 

procesor v závěsném sluchadle, starší typy mají řečový procesor umístěn 
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v pouzdře kdekoliv na těle, kde hrozí nejmenší poškození – u dětí na zádech za 

pomocí kšand) a vysílací cívky, která vede ze závěsného sluchadla do místa, kde 

je voperovaná vnitřní část CI. Vnitřní část je složena z přijímací cívky uložené 

v pouzdře a svazku elektrod, který je zaveden do hlemýždě. Vnitřní část je 

voperována do kosti skalní. Mikrofon přijímá signál, který je zpracován 

v řečovém procesoru a veden do vysílací cívky. Ta signál předá přijímací cívce 

ve vnitřní části, signál putuje do svazku elektrod a v hlemýždi dráždí sluchový 

nerv v příslušném místě slabým elektrickým proudem (tonotopie je zachována). 

Sluchový nerv přenáší signál a mozek jej vyhodnocuje jako zvuk. 

Kmenový implantát se používá k obnově sluchových vjemů tam, kde je 

přerušen sluchový nerv. Stimulační elektrody jsou umístěny v blízkosti 

kochleárních jader v mozkovém kmeni (jádra nižší etáže sluchové dráhy pod 

stropem čtvrté mozkové komory). (Horáková, 2012) 

Mimo výše zmíněné základní technické pomůcky pro osoby se sluchovým 

postižením existuje celá řada dalších, které těmto osobám usnadňují život. Jedná 

se o různá signalizační zařízení (světelná či vibrační) a pomocníky při 

komunikaci (psací telefon, mobil, PC, email atd.). (Hrubý, 1998) 

  



17 
 

4. Sluch, vliv sluchového postižení na komunikaci 
  

4.1. Sluch a vývoj dětské řeči 

 

Sluchový analyzátor se vyvíjí již v prenatální fázi a v prvním trimestru je 

nejcitlivější vůči různým infekcím, nemocem a chemickým vlivům. Zhruba od 

dvacátého týdne těhotenství má plod základní (elementární) sluch a během 

následující doby se dále vyvíjí. Plod je schopen slyšet zvuky z vnějšku matčina 

těla. Do čtvrtého měsíce po porodu se děti lekají náhlých nebo silných zvuků, 

začínají lokalizovat zvuky. Mezi třetím a šestým měsícem po porodu se o různé 

zvuky zajímají, experimentují s vlastním hlasem. Od šestého do dvanáctého 

měsíce lze pozorovat u dětí broukání, porozumění jednoduchým slovům a 

pokynům. Dále se formují první slova, zlepšuje porozumění a u jedince dále 

nastává prudký vzrůst v komunikaci.
4
 

Řeč umožňuje porozumět a vyjádřit myšlenky, emoce a názory. Receptivní 

řeč (porozumění) předchází vývoji expresivní řeč (mluvení). 

Měřítka vývoje sluchu a řeči (Listen Learn and Talk, 2005) 

0 – 3 měsíce 

Poslech: uvědomování si sluchu, odpovídá na zvuk otočením, mimikou, 

zklidněním, rozeznává známý hlas 

Receptivní řeč: reakce na náhlé zvuky, odpovídá na řeč úsměvem nebo 

zklidněním 

Expresivní řeč: nespokojenost a potřeby vyjadřuje pláčem, počátek 

vokalizace 

Mluva: pláče, brouká, mumlá 

                                                           
4
(http://www.widex.cz/Hearing%20loss/WFC/Children/LearnAboutHearingLoss/Signs

OfHearingLoss/NormalHearing.aspx, 18.5.2012, 23:15) 

 

http://www.widex.cz/Hearing%20loss/WFC/Children/LearnAboutHearingLoss/SignsOfHearingLoss/NormalHearing.aspx
http://www.widex.cz/Hearing%20loss/WFC/Children/LearnAboutHearingLoss/SignsOfHearingLoss/NormalHearing.aspx
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Poznávací schopnost: pozná známé osoby, krátce pozoruje předměty a 

obličeje 

Sociální komunikace: počátky naslouchání mluvčímu, krátký oční kontakt 

 (sledování úst), reakce na známou osobu (směje se, brouká) 

4 – 6 měsíců 

Poslech: zvuky začínají mít význam, naslouchá pozorněji, rozlišuje 

intonaci hlasu, přesněji lokalizuje zdroj zvuku, naslouchá vlastnímu hlasu 

Receptivní řeč: otáčí se za zdrojem zvuku, začíná reagovat na své jméno, 

začíná  rozlišovat zvuky přátelské a nepřátelské 

Expresivní řeč: vokalizuje v případě vlastní potřeby něčeho, vokalizuje 

jako odpověď na zpěv, brouká, mumlá, křičí, různou vokalizací dává 

najevo libost či nelibost 

Mluva: směje se, brouká, žvatlá, křičí, mění délku a výšku a intenzitu 

hlasového projevu, užívá samohlásky pro označení předmětu, hraje si se 

zvuky, vymyšlené slabiky 

Poznávací schopnosti: pozoruje předměty, sahá na ně, počátek učení o 

příčině a následku (chrastítka), rozpoznává známé tváře, dává předměty do 

úst 

Sociální komunikace: udržuje oční kontakt, napodobuje mimiku obličeje, 

přebírá iniciativu ve vokalizaci, začíná rozvoj komunikace – reaguje na 

hlas dospělého 

7 – 9 měsíců 

Poslech: přesně lokalizuje zdroj zvuku, udrží déle pozornost, spojuje se 

slovy  jejich význam, rozliší samohlásky od slabik 

Receptivní řeč: objevuje se rozlišování jmen členů rodiny, odpovídá 

příslušnými  pohyby na slova (pápá), sleduje rozhovor druhých, reaguje 

na své jméno, začíná  pojmenovávat předměty a ukazovat na ně, reaguje 

na pokyn ne! 
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Expresivní řeč: opakuje slabiky (papapa adt.), počátky hry (schovávaná, 

paci paci), vokalizací vyžaduje pozornost, užívá některá gesta či mimiku 

(kroucení hlavou…), vydává hlasité zvuky 

Mluva: žvatlá, mlaská, užívá melodický hlas, napodobuje intonační vzory, 

používá níže položené samohlásky, užívá některé souhlásky (p, b, m, d) 

Poznávací schopnosti: napodobuje fyzickou činnost, poznává známé 

předměty, předává věci z ruky do ruky, směje se na sebe do zrcadla, 

podává, ukazuje, předvádí 

Sociální komunikace: uvědomuje si komunikaci jako dvousměrnou, 

přikyvuje, mává, tleská, vyžaduje pozornost, žádá si o věci ukázáním, 

zajímá se o obrázky 

10 – 12 měsíců 

Poslech: chápe, že s jedním objektem je spojeno více výrazů (pipi, koko, 

slepice), monitoruje hlas svůj i ostatních, rozlišuje hlas mluvčího od okolí  

Receptivní řeč: nadšení z nových slov, je schopno naslouchat řeč bez toho, 

aby ho zmátly jiné zvuky, občas žádá o hračku slovně, občas poslechne 

jednoduché příkazy (pusť to…), reaguje na hudbu pohybem 

Expresivní řeč: používá čtyř a víceslabičný žargon pro tvorbu větných 

struktur, iniciuje hry využívající pohyby a slova, mluví na hračky a 

předměty, užívá delší verbální vzorce, napodobuje zvuky, objevují se první 

slova (pápá, máma…) 

Mluva: imituje zvuky a několik slabik po ostatních, užívá delší spojení 

slyšených slabik, samohlásky a souhlásky jsou systematicky střídány (badi 

badi), častěji užívá souhlásky explozivní a nazální (p,b,d,m) 

Poznávací schopnosti: klade odpor, když je mu odebrána hračka, chápe 

vztahy  mezi předměty a činnostmi, reaguje na smích smíchem, poznává 

dva identické předměty, staví věž ze dvou kostek 

Sociální komunikace: začíná rozumět otázkám a odpovědím, rozumí 

pozdravům, zlepšuje se úchop, vokalizuje jako odpověď na volání, začíná 
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dávat příkazy tím, že druhého vede, vydává hlas a gestikuluje při 

nesouhlasu 

13 – 15 měsíců 

Poslech: identifikuje více slov, zapamatuje si slovo na konci věty, 

rozeznává často užívané věty, rozumí jednoduchým pokynům 

Receptivní řeč: nárůst pochopení nových slov, rozumí jednoduchému 

pokynu během hry, chápe jednoduché otázky (kde je…?), v souboru věcí 

rozpozná požadovanou a ukáže na ní, začíná rozeznávat jména a základní 

části lidského těla 

Expresivní řeč: užívá cca 7 slov, používá hlas a gesta k získání chtěného, 

do žvatlání vkládá opravdová slova, spontánně imituje nová slova 

Mluva: imituje střídání hlásek, přibližuje se jednotlivým slovům, užívá 

více hlásek při hře s jazykem, užívá více souhlásek explozivních (p,b,d) a 

nazálních (m,n), užívá frikativy (souhlásky úžinové), užívá hlásky I a J 

Poznávací schopnosti: zajímá se o objekty déle než 2 minuty, postaví věž 

ze dvou kostek, demonstruje funkční užití různých předmětů, otevře 

krabici 

Sociální komunikace: pokračuje udržování očního kontaktu s mluvčím, 

rozvoj  vyjadřovacích schopností, na požádání podá předmět, lidem 

kolem sebe ukazuje hračky, začíná rozumět otázkám jak? proč? co? 

16 – 18 měsíců 

Poslech: vybírá mezi více frázemi, napodobuje slyšená slova 

Receptivní řeč: rozumí většímu množství jednotlivých otázek, začíná 

porozumění delším frázím s klíčovým slovem uprostřed, slovní zásoba se 

rozšiřuje, rozumí okolo padesáti slovům 

Expresivní řeč: mizí žargon (žvatlání), rozšiřuje slovní zásobu na deset i 

více smysluplných slov, snižuje používání gest, spoléhá na komunikaci, 

více se ptá 
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Mluva: zvyšuje se přibližná podoba jednotlivých slov, přítomnost více 

samohlásek (T) 

Poznávací schopnosti: napodobuje kruhové čáranice, vyhledává chtěné 

hračky i přes překážku, uchopí malé předměty, ukazuje obrázky v knize a 

začíná obracet stránky, uvědomuje si existenci předmětu bez vizuální 

opory 

Sociální komunikace: dožaduje se věci nebo pomoci dospělých s pomocí 

gest a  křiku, navazuje kontakt pomocí hlasu, upřednostňuje přítomnost 

známých lidí, je opatrný při styku s neznámou osobou, napodobuje ostatní 

děti 

19 – 24 měsíců 

Poslech: rozlišuje písničky, rozlišuje příkazové věty, chápe instrukce o 

dvou  krocích, poznává některé nadřazené pojmy 

Receptivní řeč: splní dva po sobě následující požadavky, porozumí 

pokynům, začíná chápat osobní zájmena, denně poznává a učí se nová 

slova, rozumí 250 –  300 slovům 

Expresivní řeč: dvou až tří slovné věty, správně užívá nová slova, aktivní 

slovník okolo třiceti slov, pokouší se vyprávět příběhy, začíná používat 

svoje jméno v řeči o sobě, používá přivlastňovací zájmena (moje)  

Mluva: lépe napodobuje výslovnost slov, zaměňuje L za R, izolovaně 

zvládá  většinu samohlásek a souhlásek, začíná užívat K, G, T, N, 

ustálené P, B, M, H,  N, D užívá na začátku slov, souhlásky často 

vynechává uprostřed a na konci slov 

Poznávací schopnosti: symbolická hra, navlékání, trhání papíru, třízení 

objektů, užívá dvě hračky současně, staví věže z kostek, jednoduchá 

puzzle 

Sociální komunikace: projevuje větší důvěru, podněcuje hru „na něco“, 

odpovídá na dotazy dospělých, informuje se (co je to?) 
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25 – 30 měsíců 

Poslech: poslouchá nahrávky oblíbených písniček, chápe delší sdělení, 

poslouchá z větší vzdálenosti 

Receptivní řeč: začíná komplexně rozumět lidské řeči, rozumí složitějším 

příkazům, začíná rozumět rozdílům ve velikost, předložkám (v, na, pod) a 

pojmům kvantity, rozumí zájmenům 

Expresivní řeč: užívá některá osobní zájmena, říká si o pomoc pomocí 

dvou a  více slov, pojmenovává základní barvy, klade otázky (kde, jak, 

co, kdo), recituje a zpívá, používá zápory 

Mluva: experimentuje s prozodickýmmi vlastnostmi řeči, začíná správně 

používat přízvuk, opakuje slova a věty, objevuje se F a V, hlásky P, B a M 

užije na konci slova, slova či věty zkracuje, prostřední hlásky vynechá, 

tendence přehánět výslovnost, objevuje se šepot 

Poznávací schopnosti: pokračuje symbolická hra, opětuje podání ruky, 

užívá hračky podle jejich účelu, dá dvě části jedné věci dohromady 

Sociální komunikace: rád mluví, spojuje řečové akce s pohybovými, při 

hře více mluví, dělí se o hračku, užívá delší verbální projevy 

31 – 36 měsíců 

Poslech: posloupnost dvou částí informace ve správném pořadí, poslouchá 

nahrávky příběhů 

Receptivní řeč: rozumí a reaguje na komplexnější řeč a pokyny, splní dva 

až tři povely v jedné větě, rozšiřuje pojmovou slovní zásobu, identifikuje 

části objektu, porozumění časovým údajům 

Expresivní řeč: mluví o kresbě, zná své jméno i příjmení, konverzuje ve 

třech až čtyř slovných jednoduchých větách, začíná používat množné číslo 

Mluva: objevuje se záměna některých hlásek, souhlásky uprostřed ještě 

nevysloví správně, objevuje se L, R, Š, S, Z, Ch, samohlásky a dvojhlásky 

se ustalují, výslovnost se stává přesnější,  
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Poznávací schopnosti: třídí a kombinuje hračky, rozvoj zájmu o psaní a 

kreslení, pojmenuje objekt, pokud je jeho část ukázána 

Sociální komunikace: podělí se, recituje rýmy, začíná se ptát na svolení, 

vyjadřuje pocity, zahajuje konverzaci 

37 – 42 měsíců 

Poslech: sleduje tři a více informací v pořadí, převypráví krátký příběh, 

splní tři úkoly, sleduje větu o šesti slovech 

Receptivní řeč: posluchu příběh 10 – 15 minut, rozumí složitějším pojmům 

(noc, den), rozumí místním předložkám, začíná chápat srovnání, rozumí 

asi 900 slovům 

Expresivní řeč: používá správné gramatické struktury, předá zprávu, 

odpovídá na otázky co když? Co chybí?, používá asi 500 slov 

Mluva: používá některá souhlásková spojení (ML, SV, PT….), objevují se 

souhlásky Ť, Ď, Ň, výslovnost se zdokonaluje 

Poznávací schopnosti: začíná vzájemná komunikace, objevuje a osvojuje 

si složitější pojmy (plný, stejný…), porovnává objekty, rozvíjí 

představivost 

Sociální komunikace: střídá se při hře, hraje si přiměřeně s ostatními 

dětmi, dává najevo porozumění potřebám druhých, oblíbené rolové hry 

43 – 48 měsíců 

Poslech: zpracovává delší a složitější větné celky, plní úkoly se 

složitějšími pojmy, převypráví detailně delší příběh 

Receptivní řeč: pokračuje v rozšiřování slovní zásoby, chápe minulost, 

přítomnost a budoucnost, porozumění 1500 – 2000 slovům 

Expresivní řeč: používá přivlastňovací zájmena, popisuje obrázky a 

pohádkové knížky, užívá porovnání, dělá závěry, používá složitější větné 

celky, aktivně zvládá 800 – 1500 slov 
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Mluva: redukuje se vynechávání a záměna hlásek, fixují se souhlásky, 

rychlost a rytmus jsou v normě, používá správnou intonaci 

Poznávací schopnosti: nakreslí jednoduché předměty, rozumí časovým 

pojmům, spojí si předměty s povoláním, zvyšuje se koncentrace, vyvozuje 

důsledky 

Sociální komunikace: zvyšuje se sebedůvěra a sebeúcta, iniciuje 

konverzaci, přizpůsobuje se změně tématu, říká si o pomoc 

  

 4.2. Dopady sluchového postižení na komunikaci 

 

Omezení, deformace či chybění zvukových vjemů má velký vliv na 

optimální rozvoj řeči. Chybějící zpětná sluchová vazba a absence mluvního 

vzoru nedovoluje přirozený rozvoj řeči. Řeč je narušená nebo dokonce úplně 

chybí, což má neblahý vliv na zařazení jedince do většinové, slyšící společnosti.  

Mluva bývá často monotónní, příliš hluboká či vysoká, nesrozumitelná, 

rychlá nebo naopak pomalá. Někteří lidé se sluchovým postižením nadměrnou 

sílu hlasu a opačně. Řeč každého člověka se sluchovým postižením je jiná a je 

nutné dodržovat individuální přístup při reedukaci. (Janotová, Řeháková, 1990) 

Narušeny bývají všechny fáze verbální produkce řeči (dýchání, fonace i 

artikulace) a modulační faktory. 

Dýchání bývá změněno především z kvalitativního pohledu. Většina dětí 

se sluchovou vadou neumí dobře hospodařit s dechem. Je důležité naučit je 

správně dýchat. Základem je naučit dítě vědomě se nadechovat nosem, což je 

nezbytné pro správné hospodaření s dechem při mluvení. Pozornost je nutné 

věnovat intenzitě foukání, přílišná zbrklost a intenzita vede k chraptivému nebo 

tlačenému hlasu. 

Fonace bývá patologická v přímé závislosti na stupni a typu sluchové vady 

a době jejího vzniku. Böhme in Krahulcová (2002) označuje tyto faktory za 

audiogenní dysfonie, mezi jejichž hlavní projevy patří: kolísání tónové výšky 
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hlasu, kolísání síly hlasu, monotónnost hlasového projevu, změna barvy hlasu, 

časté hlasové vady. Hlas kongenitálně a nelingválně neslyšícího bývá drsný, 

pisklavý, křiklavý nebo příliš hluboký. Hlas nedoslýchavým bývá tichý, bez 

přirozené rezonance. (Krahulcová, 2002) 

Artikulace (výslovnost) se spontánně nevyvíjí. Omezující vliv sluchového 

postižení zapříčiňuje to, že výslovnost osob se sluchovým postižením je velmi 

nápadná, narušená a nepřirozená. Artikulaci je věnována intenzivní péče 

v komplexu logopedické péče.  

Modulační faktory jsou deformovány díky absenci či deformaci zpětné 

sluchové vazby a mluvního vzoru. Při mluvě osoby se sluchovým postižením tak 

bývá narušena intonace, melodie a rytmus. Stupeň deformity modulačních 

faktorů je závislý na velikosti sluchové ztráty a její následné korekci. 

(Krahulcová 2002) 

Výše zmíněné aspekty mají neblahý vliv na rozvíjení slovní zásoby a 

gramatickou strukturu řeči u osob se sluchovým postižením. 

Slovní zásobu získává takové dítě zpravidla umělým procesem (nedochází 

k přirozenému rozvíjení slovní zásoby). Slovní zásoba bývá redukována, její 

rozvoj u dětí kongenitálně a prelingválně neslyšících bývá velmi obtížný a často 

málo efektivní. Z kvalitativního hlediska není důležitý počet zvládnutých slov, 

ale jejich porozumění. Náročné je abstrahování pojmů, děti mají sklon chápat 

význam slov názorně, v činnosti a na základě manipulace. V mluveném projevu 

se objevuje abnormální počet podstatných jmen, což je znakem konkrétního 

myšlení.(Krahulcová, 2002) 

Dysgramatismus je vývojová neschopnost používat gramatické slovní 

tvary a větnou skladbu na různém stupni. Na jeho vzniku se velkou měrou podílí 

nízká mluvní zkušenost a omezené mechanismy zvládnutí gramatiky mluveného 

jazyka. Gramatický vývoj nedoslýchavých dětí odpovídá stupni nedoslýchavosti 

a jejich věku. Liebmanova škála rozlišuje tři stupně dysgramatismu: 

 Dysgramatismus slovní – chyby jsou v gramatických slovních tvarech, 

dítě nesprávně skloňuje, časuje, používá nesprávné koncovky 
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 Dysgramatismus větný – chyby se objevují ve větné skladbě, dítě 

používá nesprávný slovosled, slova do sdělení řadí bez gramatických 

souvislostí 

 Dysgramatismus větný, zkratkovitý – dítě netvoří souvislé věty, není 

schopno se vyjádřit (Krahulcová, 2002) 

 

 4.3. Vliv velikosti sluchové ztráty a doby vzniku sluchového 

postižení na rozvoj komunikace 
 

Významnou roli při rozvoji řeči hraje velikost sluchové ztráty i doba 

vzniku sluchového postižení. 

Doba vzniku sluchového postižení ovlivňuje u jedince způsob 

komunikace. Drtivá většina (možná všichni) lidí, kteří o svůj sluch přišli 

v pozdějším věku, využívá ke komunikaci výhradně mluvu, kterou dobře 

ovládají. Při komunikaci se opírají se o odezírání a znakový jazyk nevyužívají 

vůbec. Lidé, kteří o svůj sluch přišli po ukončeném rozvoji řeči, patří do skupiny 

postlingválně neslyšících (kapitola 3.2). Jiná situace nastává v případě, že dítě 

ztratí sluch v průběhu života, ovšem před dokončeným vývojem řeči nebo se 

jedná o dítě s vrozenou vadou sluchu. Takovéto dítě nemá osvojený rodný 

mluvený jazyk a automaticky jej nepoužívá. Znakový jazyk u těchto dětí nabízí 

další možnost komunikace. V kapitole 3.2 (klasifikace sluchových vad) se 

jedinci, kteří o svůj sluch přišli před ukončením vývoje řeči, nazývají jako 

prelingválně neslyšící. 

Velikost sluchové ztráty určuje, do jaké míry bude jedinec schopen svůj 

sluch využít pro tvorbu komunikace. Krahulcová (2002) uvádí, že od ztráty 60 

dB je možné pozorovat charakteristické změny ve vývoji řeči. Jak je patrné 

z předešlé kapitoly, je mluva člověka se sluchovým postižením ovlivněna mnoha 

faktory. Včasná diagnostika a přidělení vhodných sluchadel či kochleárního 

implantátu hrají klíčovou roli při budování komunikace v mluveném jazyce u 

dětí s těžkými vadami sluchu. 
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5. Možnosti komunikace a vzdělávání u osob se sluchovým 

postižením 

  

5.1. Auditivně – orální komunikace, odezírání 

  

Mluvená řeč je produkována spojením hlasového, fonačního a 

artikulačního ústrojí a vnímána je sluchem. Mluvíme tedy o audio-orální cestě. 

U jedinců se sluchovým postižením může sluchový vjem úplně chybět nebo být 

deformován. Těmto jedincům tak chybí nenarušená zpětná vazba a jejich řeč 

bývá narušena. Mluvená řeč je důležitá pro komunikaci v majoritní slyšící 

společnosti. Čím více je řeč sluchově postiženého narušena (z hlediska 

gramatické či zvukové stránky), tím větší obtíže nastávají při integraci a 

začlenění do společnosti. (Horáková, 2012) 

Vnímání zvuku (audio kanál) je nejvíce ovlivněno korekcí sluchového 

postižení. V dnešní době existuje celá řada kvalitních sluchadel, provádějí se 

kochleární implantace a je tak na odbornících, aby pomohli najít jedinci tu 

nejlepší vhodnou korekci sluchu.  

Produkce řeči (orální cesta) je do značné míry ovlivněna vnímáním zvuku. 

Pokud zpětná vazba chybí nebo je narušena, jsou při tvorbě řeči využity zrakové 

a hmatové funkce, které umožňují nový způsob vnímání řeči. Zrakem lze vnímat 

jednotlivé pohyby mluvidel, které se účastní artikulace a hmatem lze zachytit 

funkci hlasivek (vibrace). Počáteční fáze tvorby řeči je pro neslyšící velmi 

namáhavá, jedinec si uvědomuje každý izolovaný pohyb mluvidel. V průběhu 

dochází k automatizaci a dotyčný si slovo spojí v celek. Vznikne mluvní 

stereotyp. Tvorba samohlásek a dvojhlásek v českém jazyce se nejvíce opírá o 

pohyb a polohu jazyka, čelistní úhel a tvar retní štěrbiny. Dobrou oporu zde tvoří 

výrazný optický mechanismus. Dalšími mechanismy pro tvorbu samohlásek jsou 

aktivní polohování mluvidel a napodobování mluvního vzoru, pasivní 

polohování (pomocí špachtlí, sond atd.) a napodobování zvuku na podkladě 

taktilně – vibračního vjemu. U samohlásek je situace výrazně horší, nebývá 

často dostatečná vizuální opora. Problém nastává při rozlišení znělosti a 

neznělosti a mezi oralitou a nazalitou. Mezi metody vyvozování souhlásek patří 
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předartikulační přípravná cvičení, vyvození z významových zvuků v situaci 

(onomatopoií), přímé vyvození hlásek, substituční metoda a metoda mechanická. 

Velkým pomocníkem při tvorbě aktivní mluvené řeči jsou pomocné artikulační 

znaky, které podporují správnou artikulaci příslušné hlásky. Dále splňují funkci 

daktylních znaků (stejný počet jako hlásek) a jejich realizace je přímo napojena 

k mechanismu tvoření hlásek. Z praxe víme, že jsou pomocné artikulační znaky 

cenným pomocníkem při rozvoji řeči u dětí se sluchovým postižením. 

(Krahulcová, 2002) 

Odezírání je velmi úzce spjato s orální komunikací a proto jej lze zařadit 

k orální komunikaci i přes to, že se jedná o vizuální vjem artikulované řeči. 

Krahulcová (2001) cituje Sováka: „Odezírání je vnímání orální mluvy zrakem a 

její chápání podle pohybů úst, mimiky, tváře, výrazu očí, gestikulace rukou i 

celého těla“(Sovák, 1965, s. 251). Schopnost odezírat je schopnost přirozená, i 

slyšící dítě má schopnost odezírat. Při komunikaci pozoruje obličej matky, 

sleduje výraz  obličeje a gesta rukou i pohyb celého těla. Odezírání ale 

představuje určité nadání, které je třeba u dětí se sluchovým postižením důsledně 

rozvíjet. Ne každé sluchově postižené dítě má pro odezírání stejné vlohy. Proto 

je velmi důležité rozvíjet zrakové vnímání (oční kontakt) a odezírání v co 

nejranějším věku, kdy využíváme běžných denních činností podobně jako u 

výchovy sluchové a řečové. Právě v těchto situacích máme mnoho příležitostí 

užívat stejná slova, která se dítě učí přirozeně odezírat. Dítě začne vnímat nejen 

pohyby úst mluvící osoby, ale i výraz obličeje, gestikulaci rukou, gestikulaci 

celého těla a začne chápat celou situaci. (Krahulcová, 2002) 

Strnadová (1998) ve své knize píše jak odezírání usnadnit: 

 výběr vhodného, klidného a dobře osvětleného místa, světlo musí 

osvětlovat tvář, jehož řeč má být odezírána; 

 natočením tváří k odezírajícímu člověku; 

 dodržením vhodné vzdálenosti, odezírající si sám určí vzdálenost, ze 

které se mu nejlépe odezírá; 

 před začátkem hovoru je třeba neslyšícího upozornit, počkat, až se 

podívá; 



29 
 

 je třeba předem upozornit na téma, o kterém se bude mluvit, 

nepřeskakuje se z tématu na téma, změnu tématu je třeba zdůraznit; 

 mluva je výrazná (ne přehnaná) a trochu zpomalená (neslabikuje se a 

neoddělují jednotlivá slova od sebe); 

 způsob hovoru se přizpůsobuje jazykovým schopnostem odezírajícího 

člověka; 

 při mluvení se nezakrývají ústa a nežvýká se; 

 je třeba vyhýbat se nic neříkající větě; 

 v hovoru je nutné střídání, odezírání je velmi namáhavé a je potřeba si 

od něj odpočinout; 

 pro potvrzení o pochopení sděleného se používá: „Co jsi rozuměl?“; 

 z odpovědí odezírajícího se zjišťuje, kdy rozuměl dobře a kdy odezřel 

omylem jiná slova; 

 

5.2. Vizuálně – motorické systémy komunikace 

 

V této podkapitole se seznámíme se znakovým jazykem, znakovanou 

češtinou a prstovou abecedou. 

Znakový jazyk (český znakový jazyk) je označován přívlastkem ryzí, není 

odvozen od jazyka mluveného. Má vlastní gramatiku a zákon č. 384/2008 Sb. jej 

definuje jako jazyk přirozený a plnohodnotný, který je tvořen specifickými 

vizuálně – pohybovými prostředky (tvar ruky, jejich postavení, pohyby, mimika, 

pozice hlavy a horní části trupu). Nejmenší významovou jednotkou znakového 

jazyka je znak, který je složen ze složky manuální a nemanuální. Manuální 

složku znaku představuje místo, kde je znak produkován, tvarem ruky a 

pohybem znakující ruky. Nemanuální složka znakového jazyka je tvořena 

mimikou a gestikulací. Díky této složce je možné sdělení ve znakovém jazyce 

měnit a je tedy velmi důležitá. Obě tyto složky existují v trojrozměrném prostoru 

současně. (Macurová in Horáková, 2012) 

Znakovaná čeština využívá gramatickou strukturu českého jazyka. 

V tomto komunikačním systému se při hlasité mluvě (případně bezhlasé 

artikulaci) současně produkují znaky, které jsou převzaté z českého znakového 
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jazyka. Tento komunikační systém preferují většinou lidé se znalostí gramatiky 

českého jazyka - nedoslýchaví nebo ohluchlí, kterým vyhovuje odezírání. 

Primárně jsou sledována ústa mluvčího a znak slouží k doplnění sdělovaného. 

(Horáková, 2012) 

Prstová abeceda využívá formalizovaných a ustálených postavení prstů a 

dlaně jedné ruky nebo obou rukou. Existuje tedy jednoruční nebo dvouruční a 

používá se k zobrazení jednotlivých písmen české abecedy. Využívá se 

k odhláskování cizích slov, odborných termínů, jmen a dalších pojmů. Lidé 

v dospělém věku preferují dvouruční prstovou abecedu. Na školách se často 

používá jednoruční prstová abeceda při výuce čtení (analýza a syntéza textu). 

Produkce prstové abecedy je výrazně pomalejší než mluva a není ji tedy možné 

využití jako komunikační systém. (Horáková, 2012) 

 

 5.3. Orální metoda ve vzdělávání 
 

Je to metoda, při které se sluchově postižené děti při současném využívání 

zbytků sluchu (samozřejmostí je užívání kvalitního sluchadla) učí mluvené řeči. 

 Jejím prostřednictvím děti pronikají do života „slyšící“ společnosti a do její 

kultury. Čisté orální metody mají důkladně propracovanou metodiku výuky 

hlasité řeči. Zásadně odmítají znaky a prstovou abecedu. Využívají odezírání, 

taktilní a vibrační vnímání jako prostředek kontroly a zpětné vazby. Zaměřují se 

na rozvíjení obsahové složky řeči, na modulační faktory řeči a tím i na její 

srozumitelnost a komunikativní funkci. Hlavní zásadou je, že dítě vyrůstá 

v mluvícím prostředí. (Krahulcová, 2001) 

 

 5.4. Bilingvální systém ve vzdělávání 

 

Průcha (2001, s. 25) v pedagogickém slovníku definuje bilingvismus takto: 

„Bilingvismus neboli dvojjazyčnost je schopnost jedince mluvit dvěma 

jazyky. V přesnějším psycholingvistickém vymezení je bilingvismus druh 

komunikační kompetence, umožňuje realizovat různé komunikační potřeby 

pomocí jak prvního, tak druhého jazyka. Z pedagogického hlediska je 



31 
 

bilingvismus důležitý zvláště v těch teoriích, kde se souběžně používají dva 

jazyky, a kde se proto také vyučují ve školách.“ 

Bilingvální metoda se u osob se sluchovým postižením začala používat v 

80. letech zejména ve skandinávských zemích poté, co byla prokázána existence 

znakového jazyka jako jazyka plnohodnotného. Touto metodou se rozumí 

takový systém práce ve výchově a vzdělávání sluchově postižených, kdy jsou 

nezávisle na sobě užívány dva jazyky. Primární je jazyk znakový, kterým děti 

komunikují již od útlého věku. Mluvený jazyk nastupuje sekundárně, a to 

především psaná podoba jazyka majoritní společnosti země, ve které neslyšící 

člověk žije. Tato metoda má vést k porozumění a k respektu ke kulturním 

odlišnostem sluchově postižených, k utváření sociálních dovedností, chování a 

hodnotového systému, ke snaze identifikovat se se znakovým jazykem a 

domlouvat se jím. Objevuje se zde termín ,,jazyková menšina“ ve vztahu k lidem 

se sluchovým postižením a používání jejich znakového jazyka jako jazyka 

mateřského. Výuka bilingvální metodou probíhá za přímého působení dvou 

pedagogů, a to jak v mateřské škole, tak i při výuce na základní škole. Jeden 

z pedagogů užívá pouze mluvenou řeč v jazyce majoritní společnosti (pedagog 

není sluchově postižený) a druhý komunikuje pouze ve znakovém jazyce 

(pedagog by měl být sluchově postižený, je nutné perfektní ovládání znakového 

jazyka). Dítě má možnost vybrat si formu komunikace, která mu nejlépe 

vyhovuje. Cílem bilingválního vzdělávání neslyšících dětí je normální jazykový 

vývoj, porozumění a úspěch. (Krahulcová, 2002)  

Jabůrek uvádí důvody, které hovoří ve prospěch bilingválního vzdělávání 

neslyšících: „Znakový jazyk je jediný přirozený vizuálně – motorický 

komunikační prostředek, na jehož základě si může neslyšící dítě spontánně 

osvojovat znalosti a uspokojovat své emocionální a sociální potřeb. Mluvený 

jazyk je komunikační systém, který mu usnadní plné zapojení do společnosti, ve 

které žije, a která je asi v 90% případů společností a jazykem jeho rodičů“ 

(Jabůrek, 1998 s. 12) 

V mateřské škole pro děti se sluchovým postižením (Holečkova, Praha) je 

výuka realizovaná tak, že spolu se slyšícím pedagogem vyučuje neslyšící 

asistent a vyučovací proces probíhá na základě jejich vzájemné spolupráce. 
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 5.5. Systém totální komunikace ve vzdělávání 

  

Je definována jako filozofie využívající všech vhodných sluchových, 

manuálních a orálních prostředků komunikace k dosažení efektivního 

dorozumění se s osobami se sluchovým postižením a osoby se sluchovým 

postižením mezi sebou navzájem. Totální komunikace zahrnuje dle Krahulcové 

(1996) orální řeč, odezírání, prstovou abecedu, pomocné artikulační znaky, 

gesta, mimiku, pantomimu, sluchovou výchovu, psanou řeč, televizi, video aj.  

Těžiště totální komunikace spočívá ve znakovém systému. Znaky se 

maximálně využívají pro rozvoj myšlení, slovní zásoby a komunikace u dětí se 

sluchovým postižením. Tyto faktory následně ovlivňují schopnost používání 

mluvené orální řeči. Dbá se na kombinaci všech komunikačních prostředků, 

které dítěti vyhovují. Všechny komunikační formy jsou rovnocenné, žádná není 

nadřazená. Totální komunikace vyžaduje, aby se okolí, tj. rodiče, učitelé, 

vychovatelé přizpůsobili světu dítěte tím, že budou používat všechny zmíněné a 

později jeho preferované komunikační prostředky, a tak mu umožní optimální 

duševní vývoj. Zdůrazňuje se uplatnění totální komunikace v co možná 

nejranějším věku, kdy fungující komunikace na základě manuálních prostředků 

motivuje dítě ke snaze o slovní řeč. Hlavním principem totální komunikace je 

možnost volby mezi komunikačními prostředky, čímž je respektována 

individualita dítěte. (Krahulcová, 2002) 
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6. Role mateřské školy, hlavní složky rehabilitace dítěte 

se sluchovým postižením 
  

6.1. Dítě se sluchovým postižením v mateřské škole 

  

V mateřské škole dítě získává celou řadu nových zkušeností. V dětském 

kolektivu se objevují nové řečové podněty v interakci s hrou, prostředím a 

kolektivní činností. Na dítě jsou kladeny určité požadavky, snaží se plnit zadané 

úkoly a začínají respektovat autoritu učitele. (Květoňová-Švecová, 2004) 

Mateřské školy pro děti se sluchovým postižením bývají při základních 

školách pro děti se sluchovým postižením. Plní nejen obecné cíle stejně jako 

běžná mateřská škola, ale má také specifické úkoly. Priorita je kladena na rozvoj 

komunikačních dovedností (komunikační a jazykové výchově), překonání 

komunikační bariéry a dosažení funkční gramotnosti. Mateřskou školu 

navštěvují děti od 3 – 6 (7) let. Pedagogickou práci vykonávají speciální 

pedagogové, logopedi a pedagogičtí asistenti. Děti, které nemají možnost do 

mateřské školy dojíždět denně, mohou využít služeb internátu nebo své dítě 

integrovat do běžné mateřské školy v místě bydliště. Integrace dítěte se 

sluchovým postižením do mateřské školy vyžaduje splnění specifických 

podmínek tak, aby zařazení dítěte do kolektivu intaktních dětí a jeho celkový 

rozvoj nebyl ohrožen. (Horáková, 2012) 

Sobotková in Horáková (2012) vymezuje specifické úkoly mateřské školy 

pro děti se sluchovým postižením. Jsou to: 

 Navazování komunikace 

 Tvoření a rozvíjení hlasu 

 Rozvíjení zrakového vnímání zaměřeného na nácvik odezírání 

 Seznámení dítěte s možnostmi hmatového vnímání 

 Rozvíjení jemné a hrubé motoriky 

 Reedukace či edukace sluchu 

 Rozvíjení řeči od nejranějšího věku a snaha vytvořit u dětí kladný 

vztah k mluvení 
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 Začátky globálního čtení 

 Dosažení funkční komunikace s využitím nonverbálních prostředků 

(mimika, gestikulace, přirozené posuny nebo znakový jazyk) 

 

 6.2. Hlavní složky rehabilitace dítěte se sluchovým 

postižením 

  

Stejně jako u dítěte zdravého, tak i u dítěte se sluchovým postižením jde 

v první řadě o celkový harmonický rozvoj. Je tedy nutné rozvíjet dítě ve všech 

směrech současně a respektovat etapy vývoje a jejich návaznost. Zároveň také 

respektovat individualitu dítěte a jeho možnosti. Tak jako u dětí slyšících je u 

těchto dětí důležité rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, rozvoj kognitivních 

funkcí, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj sluchových a řečových funkcí. 

Edukace a reedukace sluchu a řeči jsou základním prvkem rehabilitačního 

procesu dětí se sluchovým postižením. Rozvoj zrakového vnímání je důležitý 

pro odezírání. 

Sluchová výchova (reedukace sluchu) je soubor speciálně pedagogických 

přístupů, kterými se zlepšuje výkon v oblasti postižené funkce. Jde o rozvíjení 

schopnosti auditivního vnímání a zprostředkování akustické zkušenosti. Pro 

úspěšnou reedukaci je důležitá včasná diagnostika a optimální korekce (vhodné 

sluchadlo, kochleární implantát) a znalost vývojových fází (kapitola 4.1), aby 

reedukace probíhala systematicky. Dítě se sluchovým postižením prochází 

stejnými fázemi. Nemusí však těchto úrovní dosáhnout v čase, který udává 

norma. To ale neznamená, že jich nemusí dosáhnout vůbec. Cílem sluchové 

výchovy je dosáhnout porozumění smyslu řeči odpovídáním na otázky, 

prováděním pokynů nebo účastí v rozhovoru. Před dosažením porozumění 

prochází dítě třemi stádii: 

 Detekce – uvědomění si přítomnosti zvuků. Dítě se učí reagovat na 

zvukový podnět a pohybovou reakcí dát najevo, zda slyší či nikoli. 

Cílem je naučit dítě využívat sluch v průběhu celého dne. 
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 Diskriminace – porovnání dvou podnětů. Dítě hodnotí, zda dva 

zvukové podněty jsou stejné nebo odlišné. Cvičí se schopnost vnímat 

podobnosti a rozdíly mezi zvukovými podněty. 

 Identifikace – je fáze, kdy vedeme dítě k tomu, aby vyjádřilo (ukázalo 

nebo řeklo) co slyšelo. Z vymezeného souboru obrázků, slov nebo 

zvuků vybere dítě ten, k němuž patří prezentovaný podnět. 

 Porozumění – je fáze kdy dítě chápe obsah sdělení. Odpověď dítěte je 

odlišná od prezentovaného podnětu, nejde již o opakování, ale o 

samostatný projev založený na pochopení otázky nebo vyprávění. 

Řečová výchova je neoddělitelná od výchovy sluchové a odezírání. I zde je 

nutný respekt individuálních možností a vývojových etap. Při výchově řeči je 

snaha o co největší přiblížení přirozenému vývoji (kapitola 4.1). K tomuto 

vývoji jsou používány speciálně pedagogické přístupy. I přes intenzivní 

speciálně pedagogickou péči může řečový vývoj zůstávat opožděný nebo ustrne 

na nižším vývojovém stupni. 

Rozvoj zrakového vnímání probíhá současně s rozvojem ostatních smyslů. 

Zrak je využíván především pro získávání prostorových informací. V případě, že 

je sluchové vnímání omezeno nebo znemožněno, přebírá zrak dominantní funkci 

pro příjem informací. Pomocí dobře rozvinutého zrakového vnímání se může 

jedinec dobře naučit odezírat mluvenou řeč a komunikovat se slyšícími lidmi. 

Rozvoj zrakového vnímání a odezírání je prioritní spolu s rozvojem sluchu a 

řeči. Všechny tyto dovednosti jsou úzce provázané a ovlivňují se navzájem 

  

6.3. Mateřská škola pro děti se sluchovým postižením 

v Praze (Holečkova ulice) 
 

Škola se nachází na Smíchově, v blízkosti centra Prahy. Je obklopena 

zahradou a rozsáhlými městskými sady Petřína a Kinského zahrady. 

Zřizovatelem školy je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V areálu 

jedné budovy je mimo mateřské školy ještě speciálně pedagogické centrum, 

základní škola pro sluchově postižené, střední škola a internát. Mateřská škola je 

umístěna v 1. patře budovy. Součástí těchto prostor je i internát pro děti 
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navštěvující MŠ. Pedagogický sbor tvoří učitelé, neslyšící asistenti a zkušené 

logopedky na část úvazku. Se školou spolupracuje psycholog, foniatr a každé 

pondělí dochází do školy dětský lékař. Mateřská škola je vedena vedoucím 

učitelem mateřské školy, který podléhá statutárnímu zástupci ředitele a řediteli 

školy. Mateřská škola je rozdělena na tři oddělení, kde pracují vždy jeden slyšící 

učitel a neslyšící asistent. Po skončení dopolední činnosti a po obědě odchází 

část dětí domů a dále je provoz rozdělen na dvě skupiny. Jedná se o děti 

internátní a externí, kteří odcházejí domů později. Pedagogický dozor zajišťují u 

každé skupiny dva slyšící učitelé. U internátních dětí je jako třetí člen 

výchovného týmu neslyšící asistent. V noci má u dětí dozor jedna noční 

vychovatelka. Počet zapsaných dětí v mateřské škole je k 30.dubnu 2012 

dvacettři (kapacita mateřské školy je 24 dětí). Tento počet se může během roku 

měnit. Většina dětí má těžkou sluchovou vadu, někteří z nich v kombinaci s 

dalším postižením. Děti, které do mateřské školy nově nastoupily, jsou zařazeny 

do I. oddělení s výjimkou dětí, které nastupují další školní rok do 1. třídy 

základní školy. Pro předškolní děti je určeno III. oddělení mateřské školy. Děti, 

které jsou v mateřské škole druhým a dalším rokem a nepůjdou v následujícím 

školním roce do 1. třídy základní školy jsou zařazeny do II. oddělení mateřské 

školy.  

Ve školním vzdělávacím programu této mateřské školy se na straně 10 a 

11 se píše: „Naše škola je tradičně zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí 

s nejtěžšími sluchovými vadami a dětí s kombinovanými vadami. Při práci 

s těmito dětmi je nejdůležitější používat takový způsob komunikace, který by 

umožňoval rozvíjet komunikační kompetence a myšlení těchto dětí podobně, jako 

je tomu u dětí slyšících.  

Ve škole jsme vytvořili systém bilingválního (dvojjazyčného) vzdělávání 

upravený pro potřeby našich dětí, který již několik let rozvíjíme, a s jehož 

pomocí dosahujeme s ohledem na stupeň, typ a kombinaci postižení dítěte velice 

dobrých výsledků. Systém bilingválního vzdělávání respektuje individuální 

možnosti a potřeby dítěte. Zajišťuje komunikační a kognitivní vývoj sluchově 

postiženého dítěte podobně, jako je tomu u dítěte slyšícího (odpovídající rozvoj 

slovní zásoby, komunikační kompetence, rozvoj myšlení…). Umožňuje 

poskytnout dítěti informace, rozvinout jeho komunikační kompetence a myšlení 
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v rozsahu, který se blíží informačním a komunikačním kompetencím jeho 

slyšících vrstevníků. Zvolený bilingvální systém vzdělávání je v souladu se 

zákonem o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 

č.155/1998 Sb. v platném znění, se školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném 

znění a se zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. v platném 

znění. 

Na počátku práce se sluchově postiženým dítětem klademe největší důraz 

na rozvoj komunikačních kompetencí dítěte, rozvoj jeho myšlení a pojmové 

zásoby. Malé děti si nejsnáze osvojují komunikační kompetence a pojmovou 

zásobu využitím komunikačních systémů neslyšících osob (znaků), názoru a 

didaktických materiálů. Získané komunikační kompetence může dítě i učitel 

následně využít při osvojování komunikačních systémů českého jazyka - mluvené 

a psané řeči. Mluvená řeč se při použití systému bilingválního vzdělávání vyvíjí 

sice pomaleji, učitelé ji však od začátku požadují a podporují jako rovnocennou 

a prosazují ji neustálou interakcí se znaky (znakovanou češtinou a českým 

znakovým jazykem), ve kterých má dítě pojmovou zásobu odpovídající jeho věku. 

Komunikační základ získaný využitím komunikačních systémů neslyšících osob 

používáme jako prostředek pro osvojení českého jazyka a získávání informací a 

vědomostí. 

Významnou složkou systému bilingválního vzdělávání je účast neslyšícího 

asistenta ve vyučování. Výuku organizuje, připravuje a řídí slyšící učitel.  

Neslyšící asistent je komunikačním vzorem prostředí sluchově postižených 

a s dětmi komunikuje českým znakovým jazykem.  

Slyšící učitel je komunikačním vzorem sociokulturního prostředí slyšící 

populace a s dětmi komunikuje komunikačními systémy sluchově postižených 

vycházejícími z českého jazyka, to je mluvenou řečí, znakovanou češtinou, 

prstovou abecedou, vizualizací mluvené češtiny a písemným záznamem mluvené 

řeči. Při komunikaci komunikačními systémy sluchově postižených vycházejícími 

z českého jazyka vždy dodržuje gramatická pravidla českého jazyka. Ve třídách 

jsou děti s nejrůznějším typem a stupněm sluchového postižení často 

kompenzovaným sluchadlem nebo kochleárním implantátem, proto při 

komunikaci užívá slyšící učitel vždy hlasitou mluvenou řeč, kterou doplňuje 
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podle potřeby ostatními komunikačními systémy neslyšících vycházejícími 

z českého jazyka. Český znakový jazyk používá slyšící učitel jen v případě, kdy 

není přítomen asistent a je třeba dětem látku vysvětlit českým znakovým jazykem. 

Od dětí při komunikaci vyžaduje mluvenou řeč. Pokud je postižení dítěte takové, 

že dítě nedokáže ani za pomoci a podpory učitele mluvenou řečí komunikovat, 

vyžaduje učitel od dítěte komunikaci s využitím komunikačních systémů 

neslyšících vycházejících z českého jazyka. Zvláště v mateřské škole a na 

základní škole pomáhá slyšící učitel dětem zlepšovat a upravovat artikulaci tak, 

aby byla co nejlépe využitelná při komunikaci s většinovou slyšící společností. 

Bilingvální způsob vyučování vyžaduje efektivní a promyšlenou spolupráci 

učitele i asistenta. 

Významnou roli při vzdělávání sluchově postižených dětí hraje 

odpovídající vybavení pomůckami, obrázkovými encyklopediemi, obrázky, 

počítačovými programy a didaktickou technikou, která do jisté míry umožňuje 

kompenzaci sluchové vady.  

Systémem bilingválního vzdělávání se škola snaží dětem vytvořit zázemí, 

které nenásilnou formou rozvíjí jejich schopnosti a zohledňuje specifika 

sluchového postižení. Největší význam má využití komunikačních systémů 

neslyšících při bilingválním vzdělávání sluchově postižených v počátečních 

obdobích vzdělávání, kdy tyto systémy umožňují rychlé vybudování funkční 

komunikace, která zajistí u sluchově postiženého dítěte rozvoj pojmové zásoby a 

rozvoj komunikačních kompetencí dítěte. Ve vyšších ročnících klademe při 

bilingválním vzdělávání největší důraz na rozvoj čtení s porozuměním a na 

rozvoj vyjadřování dítěte v komunikačních systémech vycházejících z českého 

jazyka. 

Cílem práce školy je vybavit každé dítě vším potřebným pro úspěšný život 

ve většinové slyšící společnosti a naučit dítě rozumět sobě i světu, v kterém žije.“ 

Plánování činností v mateřské škole vychází ze školního vzdělávacího 

programu vytvořeného pro tuto MŠ. Na každý měsíc je vytvořen plán výchovně 

vzdělávací práce podle aktuálního tématu (podzim, matematické představy, 

Mikuláš, vánoce, zima, zimní sporty, povolání, vlastnosti předmětů (tvary, 

povrchy, materiály…), jaro, velikonoce, město a vesnice, škola, školní potřeby, 
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barvy, dopravní prostředky, počasí, vlastnosti a činnosti, rodina, potraviny, 

oblečení…). 

Vzdělávání v mateřské škole je rozděleno do pěti oblastí. Jsou to: dítě a 

jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět. 

 Dítě a jeho tělo 

Do této oblasti je zařazena pohybová a tělesná zdatnost, sebeobsluha, 

hudebně pohybová výchova, rozvoj jemné motoriky a smyslová a estetická 

výchova. 

V pohybové a tělesné zdatnosti se děti učí prostorové orientaci, správnému 

držení těla a zvládání různých překážek, házení míče, manipulace s různým 

nářadím, relaxační cviky, hry se vztahem k roční době (zima – sníh a led)…., 

základní plavecké dovednosti, relaxační a vyrovnávací cviky, lidské tělo, jeho 

části a rozdíly. 

Při sebeobsluze si děti upevňují správné návyky v oblasti hygieny (WC, 

mytí rukou), dále oblékání a svlékání, stolování (používání příborů, samostatnost 

při donášce a odnášce jídla, úklid stolu…), úklid třídy a péče o hračky a zařízení 

ve třídě. 

Při rozvoji jemné motoriky se soustředíme na koordinace ruky a oka. Učí 

se správně zacházet s předměty denní potřeby, manipulace s didaktickými hrami 

(puzzle, různé stavebnice), navlékání korálků, práce s modelínou, tužkami, 

barvami, papírem a nůžkami. Součástí jsou grafomotorická cvičení (uvolňovací 

cviky, rozvoj pohybů ruky, příprava na psaní). 

Hudebně-pohybová výchova je zaměřena na rytmizační cvičení, poznávání 

hudebních nástrojů (sluchová výchova) a hudebně-rytmické hry (chůze na 

buben, ukaž co slyšíš……). 

Ve smyslové a estetické výchově je kladen důraz na rozvoj všech smyslů. 

Jde o vnímání a rozlišování předmětů všemi smysly, sluchové rozlišení zvuků, 

zrakové rozlišení barev, tvarů a polohy, čichová a hmatová cvičení. Nedílnou 

součástí jsou různé kulturní akce (divadlo, výstavy, hudba, výlety…) 
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Dítě a jeho psychika 

Je zpracována do tří podoblastí. První tvoří jazyk a řeč, druhá poznávací 

schopnosti, fantazie a představivost a ve třetí se nachází sebepojetí, vůle a city. 

Jazyk a řeč je jedna z nejdůležitějších součástí ve vzdělávání sluchově 

postižených. Je zaměřena na rozvoj slovní zásoby, řečové a sluchové hry, 

rozhovory a vyprávění, pojmenovávání věcí kolem nás, popis obrázků. Dále se 

soustřeďuje na dechová, hlasová a artikulační cvičení, vyvozování a fixaci 

hlásek, poznávání písmen, daktylní znaky, základy globálního čtení a nácvik 

odezírání. 

V podoblasti poznávacích schopností, představivosti a fantazie je důraz 

kladen na rozvoj zrakového vnímání, rozlišování barev a předmětů dle pravidel, 

třídění podle určitého znaku, základní matematické představy (čísla 1-10, číselná 

řada 1 - 10) a geometrické tvary. Dále časoprostorové vztahy (den, noc, dnes, 

zítra, včera, ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, jaro, léto, podzim, zima 

a doma, škola, jídelna, park, pod, nad, za, před, uvnitř, venku) a vlastnosti (malý, 

velký, krátký, dlouhý, lehký těžký, první, poslední, studený, teplý, mladý, starý 

atd.). 

Sebepojetí, city a vůle působí při sebeovládání, získání důvěry, přijímání 

radosti ze zvládnutého i neúspěchu, vztah ke kamarádům, blízkým a odloučení 

od rodičů na určitou chvíli (školy v přírodě, pobyty u moře, výlety s třídou…). 

 Dítě a ten druhý 

Je oblast soustředící se, na vztahy dítěte k okolí. Jde především o 

navazování kontaktů s dospělými i dětmi, udržování přátelství, vnímání autority, 

komunikování, spolupráce, řešení konfliktů, respektování druhých a uzavírat 

dohody. Samozřejmostí je dodržování stanovených pravidel, umění dělit se 

(hračky, sladkosti…) a obrana proti vnějším nepříznivým vlivům (ubližování, 

násilí…). 

 Dítě a společnost 

Je oblast zabývající se základy společenského chování a vybudováním 

těchto zásad. Dítě by si mělo osvojit, pochopit a zafixovat poprosit, poděkovat, 
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zdravit, požádat o pomoc, uposlechnout instrukci, adaptovat se na nové 

prostředí, spolupracovat a přijímat autoritu, přizpůsobit se, dodržovat pravidla, 

respektovat ostatní, komunikovat s ostatními a uzavírat dohody, vyjadřovat se 

pomocí výtvarné a pohybové formy. 

 Dítě a svět 

Má za úkol vytvořit u dítěte základní povědomí o okolním světě a vytvořit 

správné postoje k němu. Dítě učíme bezpečné orientaci doma, ve škole, v okolí 

školy a na ulici. Ukazujeme správné chování na ulici, v parku, v obchodě, u 

lékaře v MHD, na výstavě atd. Pozorujeme s dětmi zákonitosti přírody, péče o 

životní prostředí (pěstování květin, třídění odpadků). 

Každá živá bytost potřebuje ke svému životu dorozumívání. K tomuto 

dorozumívání a sdělování slouží různým druhům různé formy komunikace. K 

člověku, jakožto tvoru společenskému, patří komunikace sociální. Termín 

komunikace je používán v mnoha dalších disciplínách (psychologie, pedagogika, 

lingvistika, sociologie, kybernetika, doprava atd.) Pojem komunikace nemá 

v v literatuře jednotnou definici. (Vybíral, 2000) 
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7. Výzkumné šetření v MŠ Holečkova 

  

7.1. Plán výzkumu (cíl, použité metody, výzkumný vzorek, 

vstup do terénu) 
 

Ve výzkumu v diplomové práci byly propojeny prvky kvalitativního i 

kvantitativního výzkumu. Výzkumník použil metodu pozorování, analýzu dat a 

nestandardizovaný test (vytvořil testový soubor se sedmi subtesty). Testování 

probíhalo od února 2011 do února 2012. 

Kvalitativní výzkum popisuje Průcha v pedagogickém slovníku (2011, s. 

111-112) takto: „Druh pedagogického výzkumu, rozvíjený od 60. let 20. století, 

aplikující jiné metodologické principy (jiné paradigma) než klasický 

kvantitativní výzkum. Je nazýván též „pozitivistický“, „naturalistický“. Hlavní 

znaky: Je založen na fenomenologické filozofii (→ fenomenologie, 

hermeneutická pedagogika); zdrojem dat jsou přirozená prostředí (např. školní 

třída); důraz je kladen na výklad zkoumaných jevů očima samotných aktérů; 

produktem je detailní popis často jednotlivých případů; metody jsou přejímány 

hlavně z etnografie a sociologie, zejm. zúčastněné pozorování, etnografický 

rozhovor, případové studie, výzkum životního příběhu. =>fenomenografie, 

školní etnografie.“ 

Kvantitativní výzkum popisuje Průcha v témže slovníku (s. 112) jako: 

„Ustálené označení pro metodologii výzkumu v pedagogice a sociálních vědách, 

která je založena na filozofii pozitivismu (odtud je kvantitativní výzkum nazýván 

též „novopozitivistický“). Hlavní znaky: Zdrojem poznání je pouze objektivní a 

co možná nejpřesnější zkoumání reality (v pedagogice edukační reality), 

podobně jako v přírodních vědách. Cílem výzkumů je objasňování jevů na 

základě teorie a ověřování hypotéz. Nálezy je žádoucí prezentovat tak, aby 

splňovaly požadavek reliability, validity a reprezentativnosti výběru a pokud 

možno byly vyjádřeny též kvantitativními daty. Hlavní metody: experiment, 

pozorování, dotazník, rozhovor. Mezi kvantitativní metodologií a kvalitativní 

metodologií není kontradiktorní vztah, nýbrž obě se doplňují a kombinace jejich 

metod umožňuje celistvější poznání.“ 
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Smíšený výzkum definuje Hendl (2005, s. 60) jako: „využití kvalitativního i 

kvantitativního výzkumu uvnitř jednotlivých fází výzkumného procesu. 

V zjednodušeném třífázovém modelu výzkumného procesu se nejdříve určují 

výzkumné otázky, pak se shromažďují data a nakonec se analyzují. Tyto kroky 

mají v kvalitativním a kvantitativním výzkumu zhruba následující strukturu. Cíle 

výzkumu: Typické cíle kvalitativního výzkumu jsou explorace a popis případů, 

typické cíle kvantitativního výzkumu jsou statistický popis, predikce nebo 

verifikace příčinných hypotéz. Typy dat: Kvantitativní výzkum se opírá 

především o standardizované kvantifikovatelná data, kvalitativní výzkum se 

zabývá texty, slovy, obrazy. Typy analýzy a interpretace: Kvantitativní výzkum 

zahrnuje statistickou analýzu, kvalitativní výzkum používá interpretování metody 

hledáním témat a pravidelností v narativních datech. 

 

Cíl výzkumného šetření 

Hlavním cílem je analýza dosažené úrovně komunikačních dovedností u 

dětí se sluchovým postižením v mateřské škole, Holečkova ulice Praha.  

Dalším cílem je zjistit, jaký vliv má velikost sluchové ztráty a rodinné 

zázemí na rozvoj komunikačních dovedností u dětí se sluchovým postižením 

v mateřské škole. 

Stanovená hypotéza: 

Speciální pedagogické působení v mateřské škole (Holečkova ulice, Praha) 

pozitivně ovlivňuje rozvoj komunikačních dovedností u dětí, které ji navštěvují. 

Výzkumné otázky: 

Jak ovlivňuje velikost sluchové ztráty rozvoj mluvené řeči a znakového 

jazyka? 

Má rodinné zázemí vliv na výběr komunikace u dítěte se sluchovým 

postižením? 
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Metody použité při výzkumu 

Zúčastněné pozorování definuje Švaříček (2007, s. 143) jako 

„dlouhodobé, systematické a reflexivní sledování probíhajících aktivit přímo ve 

zkoumaném terénu s cílem objevit a reprezentovat sociální život a proces“. 

Studované jevy se zkoumají přímo v prostředí, kde se odehrávají.  

Analýza dat – při výzkumu se analyzovaly dokumenty, které jsou uložené 

ve složkách dětí v mateřské škole. Jedná se zejména o lékařské zprávy 

(praktický lékař, foniatr případně jiní specialisté), zprávy speciálně – 

pedagogických center a psychologických vyšetření.  

Nestandardizovaný test – pro výzkum v této diplomové práci byl vytvořen 

soubor sedmi testů. Testuje se rozlišení zvuků, identifikace a produkce slov a 

znaků, odezírání, porozumění jednoduchým větám a pokynům. Testy jsou 

jednoduché, nenáročné na čas, provedení a vyhodnocení.  

Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek tvoří děti, které navštěvují mateřskou školu pro děti se 

sluchovým postižením v Praze v Holečkově ulici. Jedná se o čtyři děti (dva 

chlapce a dvě dívky).  

Kritéria výběru: 

 Věk dětí 

 Rodinné zázemí (dvě děti z neslyšící rodiny, dvě děti ze slyšící rodiny) 

 Velikost zbytků sluchu (po korekci sluchadly) 

 Souhlas zákonných zástupců 

Vstup do terénu 

Výzkumník v této mateřské škole pracuje jako učitel na hlavní pracovní 

poměr. Se vstupem do terénu nebyl žádný problém. Výhodou při výzkumu byla 

možnost každodenního pozorování výzkumného vzorku při všech aktivitách a 

zařazení testového souboru do plánu činností tak, že probíhalo jako součást 

výchovně vzdělávací práce. Probandi byli testováni v přirozeném prostředí, které 

dobře znají a nevědomky prošli testováním v rámci pedagogického působení. 
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Nebyli zatíženi testováním nad rámec činností v mateřské škole. Výzkumné 

šetření probíhalo rok (od února 2011 do února 2012), každé dítě absolvovalo test 

čtyřikrát, vždy s odstupem tří měsíců. 

 

7.2. Soubor testů vytvořený pro výzkum v diplomové práci 

 

Test 1 – Identifikace okolních zvuků 

Cíl: Testem se zjišťuje, zda je dítě schopno identifikovat zvuky ve svém 

 okolí. 

Postup: Na zácvik použijeme jednoduché hudební nástroje (buben, píšťala, 

triangl) a jejich obrázky. Nejprve necháme dítě, aby si samo nástroje 

vyzkoušelo, potom hrajeme na nástroje sami a vyzveme dítě, aby ukázalo stejný 

nástroj na obrázku. Následně provedeme totéž bez zrakové kontroly. Zahrajeme 

za zády dítěte a vyzveme ho, aby ukázalo příslušný obrázek. Když dítě chápe, co 

od něj žádáme, přistoupíme k vlastnímu testu. Test obsahuje soubor deset 

obecných zvuků nahraných na CD. Pokud dítě zvuk rozpozná, zaznamenáme do 

záznamového archu (k nahlédnutí v příloze) správnou odpověď znaménkem +. 

Pokud zvuk nerozpozná, prezentujeme ho ještě jednou. Pokud ani podruhé 

nerozená prezentovaný zvuk, zaznamenáme do záznamového archu znaménko – 

(chyba). Maximální počet správných odpovědí je 10. 

Použité zvuky: Buben, hasiči, zvoneček, pila, píšťala, hodiny, pes, klíče, 

kráva, telefon 

(zdroj obrázků použitých v testu – kapitola 9. (literatura a zdroje), zdroj 

 zvuků – výukový program BREPTA (Petit o.s.) 
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Test 2 – Lingovy hlásky  

Cíl: Schopnost dítěte identifikovat zvuky řeči – Lingovy hlásky. Tyto 

hlásky zastupují celý frekvenční rozsah řeči. Pokud zjistíme, že dítě dokáže 

hlásky nejen detekovat, ale i akusticky od sebe rozlišit, můžeme předpokládat, 

že z audiologického hlediska je schopno vnímat mluvenou řeč v celém jejím 

spektru.  

Postup: Před vlastním testem seznámíme dítě s obrázky hlásek. Nácvik 

provádíme s podporou odezírání, vlastní zkoušku pak již bez vizuální podpory. 

Hlásky vyslovujeme normální hlasitostí ze vzdálenosti přibližně jednoho metru. 

Soubor osmi hlásek bude prezentován třikrát, přičemž sled hlásek bude různý. 

Správnou odpověď označíme v záznamovém archu znaménkem +, nesprávnou 

znaménkem -. Maximální počet správných odpovědí je 24.  

Použité hlásky: I, E, A, O, U, S, Š, M 

 

(zdroj obrázků – Logopedie v praxi, Perutková, Svobodová, 1995) 
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Test 3 – Identifikace slov, znaků  

Cíl: Testem ověřujeme schopnost dítěte identifikovat slova auditivně, 

audiovizuálně a ve znakovém jazyce. 

Postup: Test obsahuje 10 slov (2 jednoslabičná, 6 dvouslabičných a 2 

tříslabičná). Seznámíme dítě s obrázky a vybídneme ho, aby ukázalo 

požadovaný obrázek větou: „ukaž, kde je…“. Nejdříve testujeme identifikaci ve 

znakovém jazyce, potom audiovizuálně a nakonec pouze auditivně. Každé slovo 

ze souboru je možné jednou zopakovat. Správnou odpověď zapíšeme do 

záznamového archu jako +, chybnou jako -. Maximální počet správných 

odpovědí je 10. 

Použitá slova: pes, vlak, bota, auto, děda, banán, motýl, houba, opice, 

jahoda 

 

(zdroj obrázků použitých v testu – kapitola 9. (literatura a zdroje)) 
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Test 4 – Produkce slov, znaků  

Cíl:Testem ověřujeme aktivní slovní zásobu dítěte v mluveném a 

znakovém  jazyce. 

Postup: Test obsahuje 10 slov (2 jednoslabičná, 6 dvouslabičných a 2 

tříslabičná). Seznámíme dítě s obrázky a vybídneme ho, aby pojmenovalo 

obrázek, na který ukážeme. Nejdříve vyžadujeme znak a prezentujeme celý 

soubor obrázků. Následně soubor opakujeme a vyžadujeme slovo. Správnou 

odpověď označíme v záznamovém archu znaménkem + a chybnou znaménkem -

. Maximální počet správných odpovědí je 10. 

Použitá slova: pes, vlak, bota, auto, děda, banán, motýl, houba, opice, 

jahoda 

 

(zdroj obrázků použitých v testu – kapitola 9. (literatura a zdroje)) 
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Test 5 – odezírání  

Cíl: Testem prověřujeme dovednost dítěte odezírat slova.  

Postup: Při tomto testu je třeba dbát na dodržování správných podmínek 

pro odezírání. Při opakování testu musí být podmínky vždy stejné, aby nedošlo 

ke zkreslení výsledků. Test obsahuje 10 slov (2 jednoslabičná, 6 dvouslabičných 

a 2 tříslabičná). Vyzveme dítě, aby ukázalo obrázek slova, které jsme vyslovili 

bez hlasu. Pokud dítě slovo nerozpozná, můžeme ho jednou zopakovat. 

Správnou odpověď označíme v záznamovém archu znaménkem + a chybnou 

znaménkem-. Maximální počet správných odpovědí je 10.  

Použitá slova: pes, vlak, bota, auto, děda, banán, motýl, houba, opice, 

jahoda 

 

(zdroj obrázků použitých v testu – kapitola 9. (literatura a zdroje)) 
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Test 6 – identifikace vět v mluveném jazyce a znakovém jazyce 

Cíl: Prověřuje schopnost dítěte identifikovat větu v uzavřeném souboru. 

Postup: Seznámíme dítě se souborem obrázků. Poté přistoupíme 

k vlastnímu testování. Požádáme dítě, aby ukázalo obrázek, který se vztahuje 

k vyslovené větě. Pokud dítě nereaguje, zopakujeme větu ještě jednou. Nejdříve 

zkoušíme identifikaci celého souboru ve znakovém jazyce a následně analogicky 

v mluveném jazyce. Mluvíme klidným tempem s přirozenou artikulací, 

nezvyšujeme hlas. Správnou odpověď označíme znaménkem + a chybnou 

znaménkem -. 

Použité věty: Auto jede. Máma šije. Pepa kope. Eva mele. Pán staví. Teta 

plave. Kluk láme rohlík. Holka trhá kytku.  

 

(zdroj obrázků – Logopedie v praxi, Peroutková, Svobodová, 1995) 
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Test 7 – Porozumění jednoduchým příkazům v mluveném jazyce a 

znakovém jazyce 

Cíl: Prověřit schopnost dítěte porozumět a následně provést daný pokyn. 

Postup: Dítěti vysvětlíme, co od něj budeme požadovat a několik pokynů 

provedeme společně. Pro zácvik pokyny: zatleskej, hoď mi míč, zadupej. Po 

zácviku přejdeme k vlastnímu testovaní. Test obsahuje osm pojmů. Podle 

záznamového archu zadáváme postupně jednoduché pokyny a kontrolujeme 

reakci, pokud dítě nereaguje je možné pokyn jednou zopakovat. Nejprve 

testujeme celý soubor ve znakovém jazyce a následně celý soubor v mluveném 

jazyce. Výsledky zaznamenáváme do záznamového. Správnou odpověď 

označíme znaménkem + a chybnou znaménkem -. 

Použité pokyny: Zácvik: Pepo, zatleskej. Pepo, zadupej. Pepo, hoď mi míč. 

Testový soubor: Pepo, podej mi medvídka. Pepo, zavři dveře. Pepo, 

zamávej. Pepo, vezmi si bonbón. Pepo, vyskoč. Pepo, zaštěkej jako pejsek. 

Pepo, otevři pusu. Pepo, lehni si. 

Použité pomůcky:Míč, medvídek, bonbón, dveře 
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7.3. Výsledky výzkumu z MŠ Holečkova (únor 2011 – únor 

2012) 

   

7.3.1. dívka MH 

  

MH je dívka narozená v listopadu 2006. Má neslyšící rodiče a neslyšícího 

bratra, který navštěvuje základní školu pro sluchově postižené v Praze, 

Holečkově ulici. Do MŠ nastoupila v září 2010 a přes týden zůstává na internátě 

mateřské školy. Foniatrické vyšetření odhalilo percepční oboustrannou vadu 

sluchu hereditární etiologie - těžká nedoslýchavost vlevo, středně těžká vpravo. 

Praktický lékař ve své zprávě uvádí ještě nadváhu a ploché nohy. Při nástupu do 

mateřské školy měla kapesní sluchadlo, které nenosila. V březnu 2011 jí byla 

přidělena nová závěsná sluchadla, která se velmi osvědčila. Už při prvních dnech 

nošení stále vyluzovala různé zvuky a hrála si s hlasem (prozatím 

neartikulovaně). Tento moment odstartoval stále se zlepšující mluvní projev. Od 

září 2011 byla zařazena do třídy mateřské školy, kde jsou děti s velkým 

potenciálem pro tvorbu mluvené řeči. Zde probíhá výuka primárně orálním 

způsobem. V rodině se komunikuje pouze znakovým jazykem, který dívka dobře 

ovládá. 

Test 1, Identifikace okolních zvuků- graf 1. 

 

Z výsledku testu, který představuje tento graf je patrné, že během jednoho 

roku došlo k nárůstu rozlišených zvuků z nuly na devět (z deseti testovaných). 

Velkou zásluhu na tomto zlepšení mají sluchadla, která byla přidělena v březnu 
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2011. Korekce sluchadly v tomto případě je zdařilá, což je zřejmé z posledního 

testu provedeného v únoru 2012. MH správně identifikovala devět zvuků 

z deseti. 

Test 2, Lingovy hlásky – graf 2. 

 

  

V grafu 2. je patrné jasné zlepšení výsledků během testování. Při prvním 

testování získala dívka pouze sedm správných odpovědí z dvaceti čtyř. Při 

opakovaných testech se výkon stále zlepšoval, až v únoru 2012 dosáhla MH 

dvaceti správných odpovědí z dvaceti čtyř. I v tomto testu se projevil výrazný 

efekt nových sluchadel. Potíže přetrvávaly při identifikaci sykavek (s, š). MH 

bude moci k tvorbě mluveného jazyka využívat zpětnou sluchovou vazbu. 
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Test 3, Identifikace slov, znaků – graf 3. 

 

Výsledky tohoto testu jasně ukazují, že MH neměla žádný problém 

s identifikací slov ve znakovém jazyce. To je dáno rodinným prostředím, ve 

kterém dívka žije. Matka, otec i bratr jsou neslyšící a komunikace tak přirozeně 

probíhá ve znakovém jazyce. Dále můžeme zpozorovat zlepšení správně 

identifikovaných slov jak auditivně, tak audiovizuálně přičemž při testování slov 

audiovizuální cestou se dívce dařilo vždy lépe, neboť si pomáhá odezíráním. 

Zlepšující výsledky jasně ukazují, že korekce sluchadly hodně pomohla při 

identifikace slov jak auditivně, tak audiovizuálně. 

 

Test 4, Produkce slov, znaků – graf 4.  
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Stejně jako u předešlých výsledků je nyní patrné, že dívka neměla žádný 

problém s produkcí ve znakovém jazyce, ale s produkcí v jazyce mluveném. I 

zde je jasně vidět, že korekce sluchadly v březnu 2011 pomohla rozvoji řeči. 

 

Test 5, Odezírání – graf 5. 

 

 

Ve výsledcích tohoto testu vidíme nárůst správně odezřených slov. Tento 

nárůst dokazuje zvětšující se slovní zásobu u dívky v průběhu jednoho roku. 

Výsledky jsou velmi pozitivní. Pokud porovnáme graf 5 a graf 3 z testu 3 -

identifikace slov, znaků zjistíme, že výsledky, kde se slova identifikovala 

audiovizuálně a nyní kde se testovalo odezírání, jsou téměř shodné. Tato shoda 

není překvapivá, MH (i další děti se sluchovým postižením) si při komunikaci 

přirozeně pomáhají odezíráním. 
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Test 6, Identifikace jednoduchých vět – graf 6. 

 

Grafy v tomto testu jasně ukazují rozdíl v pochopení sděleného 

v mluveném jazyce a ve znakovém jazyce. Se znakovým jazykem neměla dívka 

žádný problém a bezpečně identifikovala všechny zadané věty (mimo jediné 

věty v únoru 2011). V mluveném jazyce došlo k rozvoji opět po přidělení 

sluchadel a dále v průběhu roku. Pozitivní zjištění je vidět při porovnání 

výsledků testů z února 2012, kde se plně shoduje porozumění ve znakovém 

jazyce a mluveném jazyce.  

 

Test 7 – Porozumění jednoduchým příkazům – graf 7. 
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I zde je patrné, že dívka naprosto správně provedla všechny úkony podle 

zadání ve znakovém jazyce. Opět se potvrzuje, že MH se se znakovým jazykem 

setkávala již od útlého věku a komunikace v tomto módu jí nečiní žádný 

problém. V pochopení zadání instrukce v mluveném jazyce se ukazují značné 

problémy při prvních dvou testováních. Zde dívka nerozuměla a nedokázala 

provést žádnou ze zadaných instrukcí. Později je však patrné, že se pochopení 

mluvenému jazyku u MH zlepšuje a vyvíjí. V únoru 2012 je pochopení instrukce 

v mluveném jazyce shodné s pochopením instrukce v jazyce znakovém. 

 

 7.3.2. chlapec MP 

 

MP je chlapec narozený v dubnu 2007. Do mateřské školy nastoupil 

v lednu 2011 na celotýdenní pobyt. Oba rodiče jsou slyšící, ale je s nimi 

problematická spolupráce. O rozvoj svého syna nejeví velký zájem. MP má 

dospělou nevlastní slyšící sestru ze strany otce. Výsledek foniatrického vyšetření 

ukazuje na velmi těžkou sluchovou vadu (totální hluchota na pravém uchu a 

vlevo malý zbytek sluchu). Žádné další zdravotní potíže nemá. Sluchadla nenosí, 

rodiče v mateřské škole oznámili jejich ztrátu. Nárok na další sluchadla hrazená 

pojišťovnou bude v květnu 2013. Při nástup do MŠ používal chlapec ke 

komunikaci jednoduchá gesta a mimiku, ojediněle izolovaný znak. Neudržel 

zrakový kontakt a těžko se soustředil. Vzhledem k těžké sluchové vadě 

doporučilo speciálně pedagogické centrum budovat komunikaci ve znakovém 

jazyce.  
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Test 1, Identifikace okolních zvuků – graf 8. 

 

V tomto testu nebyl chlapec opakovaně schopen identifikovat ani jeden 

zvuk. 

 

Test 2, Podmíněná reakce na hlásky – graf 9. 

 

V tomto testu MP nedosáhl žádných pozitivních výsledků. Při testování 

v červnu 2011 je zaznamenána jen jedna správná odpověď. Během testování 

chlapec pouze hádal, častokrát nereagoval na vyslovenou hlásku ve správném 

časovém sledu. Možnosti zpětné sluchové kontroly při tvorbě mluvené řeči jsou 

v tomto případě mizivé.  
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Test 3, Identifikace slov, znaků – graf 10. 

 

 

Při testování identifikace slov a znaků je patrný propad mezi identifikací 

auditivně a identifikací ve znakovém jazyce. Auditivně nebyl chlapec schopen 

identifikovat žádné slovo, a to i při opakovaných pokusech. Při testování 

s vizuální podporou, kde se mohl opírat o odezírání, byl schopen správně 

odpovědět v několika případech. Nejlépe si však vedl při použití znakového 

jazyka, kde správně identifikoval nejvíce pojmů. Evidentní je nárust znakové 

zásoby v průběhu roku. Správná odpověď se po roce zdvojnásobila. V únoru 

2012 zvládl chlapec správně identifikovat všechny pojmy ve znakovém jazyce 

z testového souboru.  
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Test 4, Produkce slov, znaků – graf 11. 

  

Produkce slov a znaků potvrzuje předešlé výsledky. Mluvenou řeč MP 

vůbec nepoužívá a výsledek byl vždy nula. Při produkci znaků bylo možné 

sledovat zlepšování v čase. Znaková zásoba v průběhu roku lineárně vzrůstala. 

 

Test 5, Odezírání – graf 12. 

 

Testování odzírání prokázalo i zde zlepšování v čase. Počet správných 

odpovědí vzrostl z jednoho na pět, což je polovina z celého souboru testovaných 

slov. Při porovnání těchto výsledků (graf 12) a výsledků z testu 3 (identifikace 

slov a znaků – audiovizuálně, graf 10), zjistíme, že se výsledky podobají. Tím se 
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potvrzuje fakt, že se jedinec opírá pouze o odezírání a sluchová vada 

neumožňuje využití auditivní opory. 

 

Test 6, Identifikace jednoduchých vět – graf 13. 

 

Tento test ukazuje velký propad v porozumění sděleného v mluveném a 

znakovém jazyce v průběhu roku. Z grafu je vidět, že chlapec na začátku 

testování nedokázal identifikovat věty v mluveném ani znakovém jazyce (s 

výjimkou jedné správné odpovědi). V průběhu roku se značně zlepšovala 

identifikace ve znakovém jazyce, kdežto v mluveném jazyce se držela stále 

pozadu. 

Test 7, Porozumění jednoduchým příkazům – graf 14. 
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V tomto testu se opakuje stejný fenomén propadu mezi mluveným a 

znakovým jazykem. Počet správných odpovědí byl při zadání instrukce 

mluvenou formou vždy nula, kdežto při zadávání instrukce v jazyce znakovém 

zaznamenáváme jasný, téměř lineární nárust (bez dosažení maxima). 

 

 7.3.3 . chlapec  FJ 

 

Chlapec narozený v září 2006. Oba jeho rodiče jsou neslyšící, má dva 

starší neslyšící sourozence. Matka a otec žijí odděleně. Foniatrické vyšetření 

prokazuje percepční vadu sluchu velmi těžkého stupně, minimální zbytky 

sluchu, z posudkového hlediska vrozená oboustranná hluchota. Nosí sluchadla. 

Komunikace v rodině probíhá pouze znakovým jazykem, který je u chlapce 

rozvinut na vynikající úrovni. Mluvená řeč není rozvinuta vůbec. Vyluzuje 

pouze neartikulované zvuky. V rámci speciální pedagogické podpory navštěvuje 

v mateřské škole individuální logopedickou péči. Jednou týdně dochází s matkou 

na individuální logopedii ke klinickému logopedovi.  

 

 Test 1, Identifikace okolních zvuků – graf 15. 

 

Při identifikování okolních zvuků nebyla u chlapce zaznamenána ani jedna 

správná odpověď a to při všech čtyřech testováních. V průběhu testování nebyla 

zaznamenána žádná reakce na zvukový podnět.  
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Test 2, Lingovy hlásky – graf 16. 

 

I v tomto testu byla situace podobná jako při identifikaci okolních zvuků. 

Chlapec správně neodpověděl ani jednou a výsledky jsou vždy na nule. Během 

testování nebyla zaznamenána žádna reakce na vyslovenou hlásku a lze tak 

usoudit, že se jedná o chlapce neslyšícího, který nemá možnost využít zpětnou 

sluchovou vazbu při tvorbě řeči. 

 

Test 3, Identifikace slov, znaků – graf 17. 

 

Při identifikaci slov a znaků je vidět, že znaková zásoba je bohatá. Již při 

prvním testování v únoru 2011 dosahoval FJ maxima správných odpovědí. Při 

zadání instrukce auditivní cestou nezvládl naopak ani jedinou správnou odpověď 

a výsledek byl vždy na nule. I zde chyběla jakákoliv reakce na vyslovené slovo. 
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Zajímavé jsou výsledky při testování audiovizuální cestou. Při testování v únoru 

2011 byly správné odpovědi v polovině. Při dalším testování se vyšplhaly 

k maximu a tam se dále držely. Chlapec je schopen dobře odezírat a při 

komunikaci využívat vizuální podporu, což dále potvrdí i výsledky testu 5 

(odezírání) 

 

Test 4, Produkce slov, znaků – graf 18. 

 

 Tyto výsledky ukazují, že chlapec nemá žádné problémy při využití 

znakového jazyka, neboť správné odpovědi při všech čtyřech testováních se drží 

na maximu testovaných slov. Opakem je produkce slov v mluveném jazyce. Zde 

FJ nedosáhl nikdy žádné správné odpovědi. Mluvený jazyk nepatří mezi jeho 

kompetence a vůbec jej při komunikaci nepoužívá. 

  

Test 5, Odezírání – graf 19. 
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Výsledky testování odezírání plně korelují s testem 3 (identifikace slov a 

znaků – audiovizuální forma, graf 17). Chlapec je schopen dobře odezírat a 

využívat vizuální podpory při artikulaci. 

 

Test 6, Identifikace jednoduchých vět – graf 20. 

 

Výsledky z tohoto testu (graf 20) ukazují jasný rozdíl správných odpovědí 

při zadání instrukce v mluvené formě a v jazyce znakovém. Ve znakovém jazyce 

došlo k pochopení u všech testovaných vět, ale při zadání úkolu mluvenou řečí 

nedosáhl chlapec v únoru 2011 ani v červnu 2011 žádných správných výsledků. 

V následujícím testování je patrné zlepšení v pochopení zadání věty v mluveném 

jazyce. FJ se vždy opíral o odezírání, což naznačují zlepšující se výsledky. Tyto 

výsledky jsou v nepoměru s identifikací ve znakovém jazyce. 

Test 7, Porozumění jednoduchým příkazům – graf 21. 
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I v tomto testu se opět potvrzuje značný rozdíl při pochopení zadané 

instrukce mluvenou formou a znakovým jazykem. Znakovému jazyku 

porozuměl chlapec vždy ve všech případech, kdežto při zadání v mluveném 

jazyce měl velké problémy. Při prvním testování porozuměl při zadání mluvenou 

formou pouze jednomu pokynu a dále se vždy zlepšil o jednu správnou 

odpověď. I tak jsou ale výsledky z února 2012 ve velkém nepoměru (osm 

správných při použití znakového jazyka, čtyři správné při použití mluveného 

jazyka). 

 

7.3.4.dívka KV 

 

Dívka narozená v srpnu 2007. Oba rodiče jsou slyšící, žijí odděleně. Dívku 

má v péči matka, otec si ji k sobě bere jedenkrát za 14 dní na víkend. 

Sourozence nemá. Péče ze strany matky není optimální, nejeví velký zájem o 

rozvoj své dcery. V mateřské škole je celotýdně (využívá služeb internátu). 

Foniatrickým vyšetřením byla odhalena oboustranná percepční sluchová vada, 

vpravo těžká, vlevo středně těžká až těžká. Nosí sluchadla, je na ně zvyklá a 

z testů a každodenního pozorování vyplývá, že přínos sluchadel je velmi dobrý. 

 

Test 1, Identifikace okolních zvuků – graf 22. 
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Dívka v tomto testu při prvním testování (v únoru 2011) správně 

identifikovala čtyři zvuky z deseti. Při dalším testování se počet správných 

odpovědí zdvojnásobil a dále zvládla identifikovat všechny zvuky ze souboru 

testu.  

 

Test 2, Lingovy hlásky – graf 23. 

 

Pozitivní výsledky z toho testu ukazují, že dívka je sluchem schopna 

identifikovat všechny testované hlásky. Výsledky se drží při horní hranici 

správných odpovědí a potvrzují velký potenciál využití sluchu při tvorbě 

mluvené řeči. 

 

Test 3, Identifikace slov, znaků – graf 24. 
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Při identifikaci slov a znaků se dívka řídila převážně sluchem. Odpovídají 

tomu shodné výsledky při zadávání instrukce auditivně a audiovizuálně. Při 

prvním testování dosáhl počet správných odpovědí poloviny z celkového počtu. 

Správné odpovědi dále rostly a v říjnu 2011 již dosahovaly maxima. Zajímavý je 

zlepšení znakové zásoby. Při prvním testování KV dosáhla pouze jedné správné 

odpovědi. Při následujících testováních počet vzrůstal a při posledním testování 

v únoru 2012 dosáhl počet správných odpovědí stejné úrovně jako identifikace 

auditivní i audiovizuální cestou. 

 

Test 4, Produkce slov, znaků – graf 25. 

 

 

U výsledků z testování produkce slov a znaků je možné zaznamenat malý 

propad při odpovědi ve znakovém jazyce proti mluvené řeči (testování v únoru 

2011 a červnu 2011). Při dalších testováních se hodnoty shodují a postupně 

vzrůstá počet správných odpovědí jak v mluvené podobě, tak i ve znaku. 

V únoru 2012 dosahují výsledky maxima ze souboru testovaných slov. 
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Test 5, Odezírání – graf 26. 

 

 Výsledky testování odezírání ukazují, že se dívka primárně řídí sluchem. 

Je to patrné při porovnání výsledků z testu 3 (graf 24, identifikace slov, znaků – 

auditivní, audiovizuální cestou). Výsledky testování odezírání jsou horší než 

testování identifikace auditivně a audiovizuálně (test 3). V grafu 26 je evidentní 

pozvolné zlepšování správných odpovědí v čase. Maximum se objevuje u 

posledního testování v únoru 2012 v polovině správně odezřených slov 

z testovaného souboru.  

 

Test 6, Identifikace jednoduchých vět – graf 27. 
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Při identifikaci jednoduchých vět došlo k pochopení poloviny vět při 

zadávání mluvenou formou (únor 2011) a následnému zlepšování v čase až 

k maximu (říjen 2011). Opakem bylo pochopení zadání ve znakovém jazyce, 

kdy dívka v únoru 2011 neodpověděla správně ani jednou. I zde je vidět 

vzrůstající tendence, ta ovšem značně zaostává za výsledky pochopení 

v mluvené formě. 

 

Test 7, Porozumění jednoduchým příkazům – graf 28. 

  

Obdobně jako v předešlém testu i zde jsou rozdílné výsledky při zadávání 

instrukce v jazyce mluveném a znakovém. Odpovědi ve znakovém jazyce 

dosahují při posledním testování (únor 2012) polovinu správných odpovědí 

z celého souboru. V jazyce mluveném (únor 2012) dosahují naopak maxima 

odpovědí z testového souboru. I zde je z grafu patrný nárust správných 

odpovědí, jak při zadávání instrukce mluveným jazykem, tak i jazykem 

znakovým. 
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7.4. Závěry šetření 

  

Ve vytvořeném souboru sedmi testů se nachází celkem 12 zkoumaných 

položek, které byly testovány u každého dítěte celkem čtyřikrát. V testech 1,2 a 

5 je vždy pouze jedna položka, v testech 4,6 a 7 najdeme položky dvě a v testu 3 

jsou obsaženy tři položky. Při prostudování výsledků šetření (všech grafů) 

můžeme zaznamenat zlepšení v čase u jednotlivých položek. Pro potvrzení či 

vyvrácení hypotézy výzkumu nás zajímají pouze položky z testování v únoru 

2011 a únoru 2012 (s odstupem jednoho roku). 

U dívky MH je zaznamenáno zlepšení v osmi položkách z celkového 

počtu dvanáct. Tyto výsledky odpovídají 66%. 

U chlapce MP je zaznamenáno zlepšení u sedmi položek z dvanácti. Tento 

počet odpovídá 58%. 

U chlapce FJ je zaznamenáno zlepšení u čtyř položek z dvanácti, což 

odpovídá 33%. 

U dívky KV je zaznamenáno zlepšení u dvanácti položek z celkového 

počtu dvanáct. Tyto výsledky odpovídají 100%. 

Stanovenou hypotézu (Speciální pedagogické působení v mateřské škole 

(Holečkova ulice, Praha) pozitivně ovlivňuje rozvoj komunikačních dovedností u 

dětí, které ji navštěvují) je možné na základě výše uvedených výsledků potvrdit. 

U všech dětí došlo během jednoho roku ke zlepšení ve výsledcích. Speciálně 

pedagogické působení má pozitivní vliv na rozvoj komunikačních dovedností 

  

Shrnutí poznatků z testování dívky MH 

 

Výsledky testování MH v průběhu roku poukazují na několik zajímavých 

faktů. Lze si všimnout, že prostředí neslyšící rodiny, která používá pouze 

znakový jazyk, ovlivnilo její výběr komunikace. Dívka primárně používá 

znakový jazyk, ve kterém je na dobré úrovni. To nám potvrzují testy identifikace 

slov a znaků, produkce slov a znaků, identifikace jednoduchých vět, porozumění 
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jednoduchým příkazům i identifikace částí těla. Dále z testů vyplynulo, že pokud 

je korekce těžké sluchové vady efektivní, v tomto případě výběrem vhodných 

sluchadel, a jedinec je začne využívat, je možné, aby se vývoj řeči razantně 

zlepšovat. Tento případ popisuje nemluvící dívku, která po přidělení sluchadel a 

adekvátní speciálně pedagogické péči začala komunikovat i orální cestou, 

přestože původně používala pouze znaky. Tento fakt potvrzují výsledky z října 

2011 a února 2012 z testování identifikace okolních zvuků, Lingovy hlásky, 

identifikace slov a znaků, produkce slov a znaků, identifikace jednoduchých vět, 

porozumění jednoduchým příkazům i identifikace částí těla. V grafech je patrný 

narůst správných odpovědí při testování mluvenou formou. Znakový jazyk při 

komunikaci zůstává pro MH stále primární. Do budoucna lze předpokládat, že 

bude schopna používat oba komunikační kódy na dobré úrovni. 

 

Shrnutí poznatků z testování chlapce MP 

  

V celém testovém souboru, kde byla instrukce zadávána slovně, nebo 

požadována slovní výpověď, nedokázal dát chlapec téměř žádnou správnou 

odpověď. Stejná situace byla zaznamenána při testování aktivní slovní zásoby 

v průběhu roku. Přestože MP pravidelně v rámci mateřské školy podstupoval 

individuální logopedickou péči, nebyl schopen produkovat žádné slovo 

z testového souboru. Snažil se napodobit artikulaci, ale bez velkého úspěchu. 

Jeho schopnost nápodoby je na nízké úrovni. Podle doporučení speciálního 

pedagogického centra byla komunikace v mateřské škole budována primárně ve 

znakovém jazyce. Tato cesta se po zhodnocení výsledků testů identifikace slov a 

znaků, produkce slov a znaků, identifikace jednoduchých vět a porozumění 

jednoduchým příkazům jeví jako optimální. Nárust správných odpovědí byl 

v těchto testech téměř lineární. Při posledním testování v únoru 2012 dosahoval 

MH horní hranice úspěšnosti a ve dvou případech dosáhl maxima. 
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Shrnutí poznatků z testování chlapce FJ 

  

Výsledky testů odpovídají velmi těžké sluchové vadě, která byla 

prokázána foniatrickým vyšetřením. Při testování identifikace okolních zvuků a 

Lingových hlásek neměl opakovaně žádnou správnou odpověď. Nezvládl také 

odpovědět na žádnou instrukci zadanou mluvenou řečí bez odezírání, což nám 

potvrzují výsledky testu identifikace slov a znaků. Žádnou správnou odpověď 

neregistrujeme ani v testu produkce slov. Naopak ve všech testech, kde byla 

instrukce zadána znakovým jazykem nebo byla výpověď v tomto jazyce 

požadována, dosáhl FJ pokaždé maxima správných odpovědí. Z výsledků 

testování odezírání a identifikace slov a znaků (audiovizuálně) vyplývá, že je 

chlapec schopen dobře využívat odezírání. To se potvrzuje i testy identifikace 

jednoduchých vět, porozumění jednoduchým příkazům a identifikace částí těla, 

kde při zadávání slovní instrukce FJ sledoval artikulaci a odezíral sdělované. 

V grafech těchto testů je evidentní nárůst v pochopení odezřené informace.  

 

Shrnutí poznatků z testování dívky KV 

  

Z výsledků uvedených v předešlých grafech je čitelné, že dívka 

v maximální možné míře využívá svůj sluch a spoléhá se na něj při komunikaci. 

Znakový jazyk u ní nebyl při nástupu do MŠ vůbec rozvinut. Z výsledků celého 

souboru testů je patrné, že u KV došlo v průběhu roku ke zlepšení. Dobré 

výsledky ukazují testy identifikace okolních zvuků a Lingovy hlásky. V těchto 

testech se dívka držela u horní hranice správných odpovědí. Jasný propad je 

mezi použitím mluvené formy jazyka a jazykem znakovým. Nepoměr je mezi 

testováním odezírání (graf 26, test 5) a identifikací slov a znaků (graf 24, test 3 - 

auditivně a audiovizuálně). Tyto výsledky potvrzují fakt, že se dívka spoléhá na 

sluch. Znaková zásoba se v průběhu roku zlepšila a v testech identifikace slov a 

znaků a produkce slov a znaků dosáhla při posledním testování (únor 2012) 

maxima správných odpovědí. Při testech porozumění jednoduchým příkazům a 

identifikace jednoduchých vět se výsledky v pochopení zadané instrukce 

podstatně liší. Pochopení ve znakovém jazyce je horší než pochopení zadané 
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instrukce jazykem mluveným. I zde je ale evidentní zlepšování v čase. Primární 

komunikační cesta je pro dívku v mluveném jazyce, výhodou je i částečná 

znalost jazyka znakového, která se speciálně pedagogickým působením 

v mateřské škole vyvíjí a zlepšuje. 
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8. Závěr 
  

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda speciálně pedagogické působení v 

mateřské škole pro děti se sluchovým postižením, v Holečkově ulici v Praze, 

pozitivně ovlivňuje rozvoj komunikačních dovedností u dětí, které jí navštěvují. 

Výzkumník vytvořil testový soubor, který obsahuje 7 subtestů. Testování 

opakoval u vybraných jedinců čtyřikrát s odstupem tří měsíců po dobu jednoho 

roku. Z analýzy výsledků vyplynulo jasné zlepšení u všech jedinců, což 

odpovídá kladnému hodnocení vlivu mateřské školy na rozvoj komunikačních 

dovedností u dětí. Testový soubor, který byl pro tyto účely vytvořen, bude dále v 

mateřské škole plošně využíván. Výsledky testování ukazují cenné informace, 

které budou zajímavé jak pro pedagogy, tak i pro rodiče, kteří budou moci 

zhodnotit pokroky svých dětí. Pro plošné testování bude třeba test ještě upravit 

tak, aby bylo možné využívat jej po dobu tří let (doba, kterou většina dětí tuto 

MŠ navštěvuje). To znamená zařadit do testů více slov a pro přehlednost upravit 

test tak, aby měl alespoň dvě úrovně obtížnosti, které na sebe budou navazovat. 

Testování by mohlo probíhat pouze dvakrát během jednoho školního roku. První 

testování po adaptaci od poloviny září (v případě nástupu dítěte do MŠ 

v průběhu roku po adaptaci na nové prostředí) a další v měsíci květnu, aby byl 

dostatečný čas na samotné testování a analýzu získaných dat a vyhodnocení.  

Dále se šetření zabývalo vlivem velikosti sluchové ztráty a rodinného 

prostředí na rozvoj komunikace u dětí se sluchovou vadou. Analýza dat a 

pozorování odhalily velký vliv velikosti ztráty sluchu na rozvoj mluvené řeči. 

Dále však ukazuje, že pokud se přidělí vhodná sluchová protetika (v tomto 

případě sluchadla), je možné u jedince zvýšit šance na rozvoj mluveného jazyka. 

Přidělení vhodné sluchové protetiky závisí na zákonných zástupcích, většinou 

rodičích. Ne všichni rodiče dětí, které se staly předmětem zkoumání, přikládají 

hledání optimální korekce sluchu velkou váhu. Podle spolupráce s rodiči dětí 

plyne překvapivě celkový nezájem u rodičů slyšících a zájem u rodičů 

neslyšících. U rodičů dívky MH se snaha o optimální korekci sluchu zlepšila po 

dodání některých základních informací a rozhovorech o možnosti zlepšení 

v oblasti mluvené řeči a jejího využívání jako druhého jazyka. Matka chlapce FJ 

dbá na jeho optimální rozvoj, byla by ráda, kdyby se naučil komunikovat 



76 
 

mluvenou formou, má přidělená vhodná sluchadla, ale vzhledem k těžké ztrátě 

sluchu je není schopen dostatečně využít. Rodiče dívky KV a chlapce MP, kteří 

mají oba rodiče slyšící, se o maximální rozvoj svých dětí příliš nezajímají. Stává 

se, že rodiče nemají dostatek informací z oblastí týkajících se možností korekce 

sluchových vad, vzdělávání aj. Proto je důležité rodiče v maximální možné míře 

informovat o důležitých novinkách v pedagogické, zdravotnické a sociální 

oblasti. Spolupracovat s odborníky a v případě nezájmu rodičů vymyslet 

strategii, která povede ke zlepšení situace. Závěry šetření a doporučení jsou 

platné pouze pro zkoumaný vzorek čtyř dětí, není možné je dále zobecňovat. 
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10. Přílohy 
 

Výzkum DP – záznamový arch  Zpracoval: 

Jméno:    Věk:  Pozn. 

…………………………………………………………………………………… 

 

TEST 1 – identifikace okolních zvuků 

  únor 11 červen 11 říjen 11 únor 12 

 Buben         

 Hasiči         

 Zvoneček         

 Pila         

 Píšťala         

 Hodiny         

 Pes         

 Klíče         

 Kráva         

 Telefon 

    
SKÓRE:         

 

 

 

TEST 2 – Podmíněná reakce na hlásky 

Únor 2011                   

              

 

 

 

 

 

Celkem:    

A  I  Š                

I  M  E  

Š  A  O  

O  O  M  

U  Š  V  

S  E  S  

E  S  A  

M  U  I  

skóre  skóre  skóre  
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Červen 2011  

                

  

              

 

 

 

Celkem:    

 

Říjen 2011  

                

  

              

 

 

 

Celkem:    

 

Únor 2012  

                

  

              

 

 

 

Celkem:    

 

A  I  Š                

I  M  E  

Š  A  O  

O  O  M  

U  Š  V  

S  E  S  

E  S  A  

M  U  I  

skóre  skóre  skóre  

A  I  Š                

I  M  E  

Š  A  O  

O  O  M  

U  Š  V  

S  E  S  

E  S  A  

M  U  I  

skóre  skóre  skóre  

A  I  Š                

I  M  E  

Š  A  O  

O  O  M  

U  Š  V  

S  E  S  

E  S  A  

M  U  I  

skóre  skóre  skóre  
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TEST 3 – Identifikace slov 

  

A                  

únor 
11 

AV                                  

únor 
11 

ZJ                             

únor 
11 

A                               

červen 
11 

AV                                              

červen 
11 

ZJ                                                  

červen 
11 

A                                                 

říjen 
11 

AV                                              

říjen 
11 

ZJ                                                        

říjen 
11 

A                              

únor 
12 

AV                                 

únor 
12 

ZJ                                                  

únor 
12 

 Pes                         

 Vlak                         

 Bota                         

 Auto                         

 Děda                         

 Banán                         

 Motýl                         

 Houba                         

Opice                         

 Jahoda 

            SKÓRE:                         

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TEST 4 – Produkce slov, znaků  

 

  

slovo                  

únor 11 

znak                                  

únor 11 

slovo                               

červen 11 

znak                                               

červen 11 

slovo                                                 

říjen 11 

znak                                               

říjen 11 

slovo                              

únor 12 

znak                                 

únor 12 

 Pes                 

 Vlak                 

 Bota                 

 Auto                 

 Děda                 

 Banán                 

 Motýl                 

 Houba                 

Opice                 

 Jahoda 

        SKÓRE:                 
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TEST 5 – odezírání  

  únor 11 červen 11 říjen 11 únor 12 

 Pes         

 Vlak         

 Bota         

 Auto         

 Děda         

 Banán         

 Motýl         

 Houba         

Opice         

Jahoda 

     SKÓRE:         

 

 

TEST 6 – identifikace vět v mluveném jazyce a znakovém jazyce 

Mluvený jazyk 

  únor 11 červen 11 říjen 11 únor 12 

 Auto jede.         

 Máma šije.         

 Pepa kope.         

 Eva mele.         

 Pán staví.         

 Teta plave.         

 Kluk láme rohlík.         

Holka trhá kytku. 

     SKÓRE:         

 

Znakový jazyk 

  únor 11 červen 11 říjen 11 únor 12 

 Auto jede.         

 Máma šije.         

 Pepa kope.         

 Eva mele.         

 Pán staví.         

 Teta plave.         

 Kluk láme rohlík.         

Holka trhá kytku. 

     SKÓRE:         
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TEST 7 – Porozumění jednoduchým příkazům v mluveném jazyce a 

znakovém jazyce 

Mluvený jazyk 

  únor 11 červen 11 říjen 11 únor 12 

 Zamávej (udělej pápá).         

 Zavři dveře.         

 Podej mi medvídka.         

 Vem si bonbón.         

 Vyskoč (udělej hop hop).         

Zaštěkej jako pejsek.         

 Otevři pusu.         

Lehni si (udělej hají). 

     SKÓRE:         

 

Znakový jazyk 

  únor 11 červen 11 říjen 11 únor 12 

 Zamávej (udělej pápá).         

 Zavři dveře.         

 Podej mi medvídka.         

 Vem si bonbón.         

 Vyskoč (udělej hop hop).         

Zaštěkej jako pejsek.         

 Otevři pusu.         

Lehni si (udělej hají). 

     SKÓRE:         

 


