
ROZHOVOR 1

František (10 let), vrozená sluchová vada (těžká nedoslýchavost).
Sluchadla nosí od dvou let. 

Rodina úplná. Matka (42 let), otec (42 let).
Oba rodiče VŠ vzdělání (matka přírodovědné a otec ekonomické).
Mladší bratr Antonín (1 rok), také vrozená sluchová vada.

Rozhovor proběhl v domácím prostředí, v době, kdy mladší chlapec spal a starší byl ve škole. 
Přítomna a tázána byla pouze matka. 

Nejdříve se Vás zeptám na věk a vzdělání.
Tak mě je 42 let a mám vysokou školu, u manžela je to stejné.
A ta vysoká škola byla humanitního typu?
Nene. Já přírodovědného typu a manžel ekonomku.
Tak na začátku bych chtěla, aby jste mi představila vaší rodinu. Vzdělání věk už vím, teď 
děti…Fanda a?
No byl akorát Fanda…tehdá…
A Fandovi je?
Fandovi je deset a nějaké měsíce. Skoro deset a půl.
A pak máte ještě jedno?
No..teďka malý.
To je taky chlapeček?
Chlapeček…Toník a tomu je rok.
Toník…dobře. A my si teda budeme povídat o Fandovi…Můžete Fandu nějak 
charakterizovat?Jako vlastnosti myslím…Jakej se Vám zdá…
No, jestli ho znám (směje se). No…tak...tak Fanda je, no…byl jako dítě takovej docela veselej a 
otevřeném, až extrovertní. Teďka je teda víc uzavřeném než býval jako malej kluk. A zajmá se 
především o knížky a o počítač a o všechny takovýto intelektuální stimuly. Knih teda přečte 
opravdu kvanta. A rád si povídá o takovejch problémech, i filozofickejch teda (směje se) a 
vědeckejch. Nerad se pohybuje teda…možná je to tim, že má takový špatný držení těla a dělá mu 
to větší obtíž než třeba někomu jinýmu. Je hrozně nadšenej že má bráchu a je na něj takovej 
hodně něžnej a brání ho…i před náma vlastně (směje se).
To je hezký (taky se směju).
Říká, ať se mu víc věnujeme…a je takovej hodně soucitnej bych řekla. Myslím, že mu to hodně 
prospělo. No a….vobčas teda působí dost nevychovaně…tak jako že…dost často říká nebo…jak 
se cejtí a jak to myslí, tak to opravdu tak říká…no a dost nevybíravě často. A málokdy teda…pro 
okolí působí takovej dost zahleděném do sebe, jako takovej mimoň. Protože…nevim, nedokážu 
odlišit, co je sluchová vada a co je jeho povaha. I tatínek přestože je slyšící je tak trochu jako…
Žije ve svým světě?
Má svůj svět (smějeme se) a Fanda teda ještě víc. Někdy působí jako nesměle..navenek, protože 
se obává, že třeba nebude slyšet odpověď, to vím. Nebo že…má málo…jakože ta odezva 
z venku je pro něj těžko čitelná, takže někdy ani nezdraví a neptá se lidí, ale jinak….bych řekla, 
že je docela ambiciózní a mrzí ho když není třeba…nebo nebavěj ho věci, kde se nemůže umístit 
na zřetelně dobrým místě a jinak je jako soutěživém docela a…(přemýšlí)…
To asi stačí.
A rád, rád něco tvoří novýho.
Je zvídavej?
Jo vynalézá nebo maluje si a dělá nějaký masky…nějakou tvorbu jako.
A pak se ještě stručně zeptám na malýho. Je to teda chlapeček…
Chlapeček.



Je mu rok.A můžu se zeptat jestli slyší? Nebo ještě nevíte?
Noo, tooo…tak víme části. Pravděpodobně má lehkou až střední sluchovou vadu. Má teda 
sluchadla, už máme doma, ale zatím to vypadá velice dobře.
A dáváte mu už je?Oni neradi ty malinký…
No, dáváme, ale on si je tahá a jí je (směje se), takže sme teďka usoudili, že vzhledem k tomu že 
vlastně se pohybuje docela v mý blízkosti a je tady ticho v tý domácnosti a je velice dobrá 
odezva na řeč a sám má už docela slovník bohatej a je to vlekej rozdíl oproti Fandovi, tak sme 
zatím ty sluchadla…vlastně od nich teďka upustili. Takže je máme připravený, jsou nastavený na 
nějáký co vyšlo z těch přístrojů, z těch měření, ale…já vlastně mám i trochu strach jestli je to 
nastavený dobře, protože u Fandy to taky nebylo na první pokus...jako ta diagnostika a je 
tam…ale nějáká sluchová vada tam bude, protože ta genetická vada je tam taky.
Tak, teď se teda vrátíme k tomu Fandovi a bude to teda o něm.
Hmm.
A já bych se chtěla zeptat, kdy jste přišli na to, že má nějákej problém v oblasti sluchu?
No tak já sem taková hodně podezíravá (směje se), takže sem to miminko moje první - měla 
jsem načetlý ty brožůrky – hodně sledovala a viděla sem i jiné problémy než sluchové (směje se) 
a ve čtyřech měsících mi už přišel takovej trochu divněj…i protože kamarádka měla stejně starý 
dítě a to mý reagovalo jako hůř. Prostě….je teda pravda že to její dítě i teďka v tom vyšším věku 
je takový jako senzitivnější, takže o to větší tam byl rozdíl, ale třeba na bití hodin bicích tamto se 
prostě rozbrečelo...reagovalo…Fanda se ani neohlíd, neohlídnul. Takže sme ho vlastně doma 
pořád testovali a všechno to vycházelo různě, protože sme si nedokázali představit, že to není 
černobílý, že ty lidi buďto slyšej nebo vůbec neslyšej, že ty lidi slyšej v nějákejch frekvencích 
nějáký zvuky...i že ta nedoslýchavost…sme si vůbec nedokázali představit, že ta může existovat 
něco mezi tim, protože sem se předtím nikdy nesetkali. No a tak něják v pěti měsících sem řekla 
doktorce svojí a ta řekla že teda a něják v šesti nás tam někam objednala na foniatrii a tak něják 
sme byli neúspěšně diagnostikovaný až tak něják nakonec úspěšně dostal sluchadla ve dvou 
letech.
Ve dvou letech?! A kde ste prodělali ten proces tý diagnostiky?
Prvně na foniatrii v Žítný. Měl BERU, která byla pravděpodobně asi špatně interpretovaná, ale to 
těžko říct. Jisté je, že ta vada je vrozená. Takže je…má jí od narození, ale bohužel se k tomu 
přidávaly středoušní, teda převodní nedoslýchavost, takže ty doktory to mátlo. Takže po té, co 
sme absolvovali několik léčení zánětu středního ucha, vyndání mandlí a tak dále. No, takže 
teprve asi po….necelym roce. Ve tři čtvrtě roce byl diagnostikovaném tou BEROU, tam vlastně 
řekli, že je to jenom převodní nedoslýchavost a že máme kontrola ve třech letech. Kontrola řeči 
ve třech letech (směje se), tak jsem se uklidnila. A všichni říkali chlapeček, to je dobrý, první 
dítě, nemusí reagovat. No ale, tak sem se na nějakou dobu uklidnila, že teda sem blázen já a že 
všechno jsou to teda výchovný problémy ne problémy sluchu. Pak znova sem ale říkala doktorce 
za čtvrt roku, ať mě objedná jinam, tak mě objednala do Motola a tam bohužel se nechali trochu 
ovlivnit tou zprávou z tý Žitný, takže nevěřili úplně tomu co jim vyšlo na tom SSEP, takže sme 
opět absolvovali nějaký mandle a je nevim, různý ty otoskopický operace a potom teda, protože 
měl vlastně vodu ve středouší, až vlastně až asi za půl roku dostal sluchadla.
To si teda docela užil, takhle už maličkej, když mu furt něco někam takhle strkali, chudákovi…
No…a my s nim, protože sme byli po těch nemocnicích a pak největší problém byl vlastně ten, 
že to dítě musíte něják vychovávat a já teprve teď na tom Toníkovi vidím, co už to dítě  tom roce 
umí, jak reaguje krásně, ta komunikace. A tam vlastně to hrozně vázlo. Protože, podle mě, Fanda 
byl velice frustrovaném a já taky teda, protože tady lítal, dělal strašněj hluk. Bral hrnce, mlátil 
s nima o zeď…
Tak on to neslyšel…
No on slyšel až ty velký rány (smějeme se). A v podstatě sme s Fandou teda i později byli 
dvakrát na výplachu žaludku, protože tomu se nedalo říct, ne, nejez to, nebo…byl jak neřízená 
střela. To tady s tim vůbec nemám žádný problémy. je teda možný, že je to taky tim, že je to 
druhý dítě, ale zas je taková přestávka mezi tim (směje se). Tady stačí říct ne, nedělej to a von to 



vlastně slyší, jo. Fanda se vůbec…tam se to dítě vůbec nedalo vychovávat příliš do těch dvou let, 
aspoň teda pro mě….
A ta reakce na sluchadla?Jak Fanda reagoval na sluchadla?
Byla úžasná…Fanda reagoval, nestrhával si je ani…
Jakoby začal fungovat?Jako v tom, když jste řekla tohle nesmíš, Fando nebo takhle?
No to né, vlastně…protože on nevěděl, co je to nesmíš, nevěděl co to znamená. ale my už vlastně 
předtím, než ty sluchadla dostal, protože jsem byla dost zoufalá s tou výchovou, tak konečně sem 
se odhodlala jaksi použít kontakt na FRPSP. To už sme ale vlastně byli v tom Motole, už sme 
vlastně znali tu první diagnózu negativní. A tak sme začali se znakovou řečí, ještě než teda začal 
nosit sluchadla. Tam byl  velikej ohlas, jako od toho Fandy, on vlastně poznal, že s nim konečně 
něják navazujem kontakt a už tohle nám hrozně pomohlo. On se stával ovladatelnějším, měli 
sme vlastně.. i pohádky sme si vyprávěli ve znakový řeči.
A to jste chodila vy na znakovou řeč?
Ne, chodila sem studentka.
A učila Vás?
A učila nás oba. Takže slovník byl takovej dětském, jako dětská znaková řeč. Ale 
v podstatě…docela...myslim, že Fanda sám užíval 50 znaků jako slovíček. Sám ukazoval. To 
bych se musela podívat do záznamu, kolik přesně to bylo. Prostě jednoduchý příběhy sme si 
říkali. On teda sám znal aktivně jen jednotlivý znaky, co teda dělal, ale ta reakce byla velice 
dobrá. Tam už nějáká komunikace byla. No a v těch dvou letech sme vlastně začali na logopedii 
na Mrázovce, s paní Mgr. Holmanovou. A ta mě učila, jak vlastně mluvit s dítětem, jak mu 
vysvětlovat, jak se jmenujou jednotlivý věci. Takže to bylo takový…ten vývoj nebyl 
přirozenej…byl takovej, že sem se to musela naučit. Protože takhle to jde postupně, úplně samo 
od sebe, když dítě ..když na dítě mluvíte, ono něják reaguje, tak nemusíte nic vymejšlet a tady 
vlastně máte už docela staré dítě ve dvou letech. A ještě naštěstí tam byla ta znakovka, takže já 
sem si tu pak psala seznam věcí (ukazuje záznam v sešitě), co vlastně zná. Jaký zná znaky, jestli 
to zná i ve slovu a jak von to říká. Protože sem taky chtěla vědět…nevěděla sem, jestli ty 
sluchadla zaberou nebo ne, to byla všechno neznámá. A trvalo to nějakou dobu, pár měsíců, než 
vůbec on sám něco řekl. Takže to sme vlastně nevěděli, jestli máme tlačit na ten kochleární 
implantát. Já sem teda měla velice jako…sem to viděla dost dramaticky než...viděla sem ty 
úskalí vlastně jinde, než třeba dneska vidim, ale hodně sem se toho bála. 
Kochleáru nebo tý situace?
Né! (velmi rozhodně) Spíš situace, naopak sem chtěla kochleár. Protože to byl 
takový…nejsilnější nástroj (smích).
Fanda teda nebyl nikdy čekatel na kochleární implantát? Není tam tak velká vada?
Nebyl, protože byl vždycky hraniční. A teď má vlastně…má to lepší ucho. Má jedno ucho tu 
ztrátu asi sto a na druhým je to vlastně těsně na té hranici implantovatelnosti nebo prostě 
kvalifikace pro kochleární implantát. My sme vlastně říkali, že seženem ty peníze, někde to 
zaplatím, ale nedovolili nám to (směje se), takže to není možný v podstatě.
Prostě to neschválili kvůli tomu lepšímu uchu?
Neschválili. Vůbec nás vlastně nezařadili, přestože sem měla zájem.
Tak ono to tenkrát bylo přísnější...
Bylo to tenkrát přísnější, ale já sem vlastně ještě před dvěma lety mluvila s doktorem Myškou, 
protože to pořád trochu zvažuji. Nebo teď po nějáké době zase sem se k tomu vrátila a on říkal, 
že pořád vlastně ta hranice je taková, ale možná že kdybychom se něják víc snažili, tak že to 
prosadíme.
Takže Vy by ste o něj stále pořád?
Já to zvažuju, protože myslim, že tomu Fandovi to hodně škodí z hlediska sociálního. A teďka se 
mi zdá, že něják hůř slyší, přestože ty audiogramy má stejný, tak mi přijde, jak takhle sedíme 
spolu vedle sebe (ukazuje vzdálenost přes jídelní stůl mezi námi), tak metr vzdálenost, tak pokuď 
to téma není úplně triviální, tak pořád se ptá, když se bavíme s manželem „Co, co, co ste říkali?“, 
takže já vůbec nechápu jak v tý škole může fungovat teda, to mi není jasný (směje se).



Ale funguje (směju se).
No funguje, ale myslím, že se to odráží na jeho povaze. No prostě že je takovej uzavřeném, často 
přehnaně agresivní na nějáký věci, prostě fakt neslyší. Já si myslim, že fakt slyší velice špatně. A 
nevim jak…myslim, že mu to škodí, že by byl otevřenější, že by si ten život i víc užil.
Můžu se ještě zeptat...Já sem ještě vrátim zpátky, k tomu období, kdy ste vy už věděli, že je tam 
nějáká zrada, když byl ještě miminko. Jestli jste to někomu svěřila a jaký byly reakce toho okolí?
Nooo (zamýšlí se).
Tak předpokládám manžel, kamarádka…
No říkala sem to všem, celému okolí…a …tak…říkali, prarodiče…někteří říkali, to bude dobrý 
(směje se). Tak každej nechce si připustit negativní věci. A já sem takovej trochu pesimista, 
takže většina si myslela co zase vidí, ale vono je to hrozně těžký u tak malýho dítěte říct si, že to 
tak je. A ani já, přestože sem měla to podezření, tak sem to FRPSP dlouho nekontaktovala, 
protože sem si nechtěla připustit, že budu mít invalidní dítě. Protože předtím mi tak jako všechno 
vycházelo, na ty jedničky (směje se), jestli to chápete?
Asi chápu…
Tak to je hroznej psychickém zlom si to připustit, že to dítě, který vypadá úplně krásně, 
perfektně, že má nějako vadu a že to je dost vážný, protože já sem vůbec…i teda než sem 
přistoupila vůbec na to, že teda budeme užívat znakovej jazyk tak to byl pro mě dost…teda tak 
to byl dost pro mě teda psychickém zlom (směje se). Člověk se často bojí věcí, který…kterých se 
bát nemusí. A naopak (směje se).
A ten první dojem, když Vám teda – tu nejistotu kolem toho a frustraci z toho, jak to bylo 
protahovaný chápu - ale takový to, když se to teda potvrdilo, tak to byl co za pocit?
No, hrozný. 
Jakože bezmoc nebo strach co bude? Já si to asi neumim úplně představit….
No tak za prvé v tý nemocnici, když mi to teda pan doktor sděloval tak ani něják…tenhle pan 
doktor je zrovna znám svoji ne příliš velkou taktností…no, nevim, jestli to ty ostatní zvládají líp.
Častej problém u lékařů…i co si pamatuju ze své bakalářské práce…
Tam dete s velkou nejistotou a ani bez jakýkoli (přemýšlí)….
Přípravy…podpory….
Ani to že vám dají…vám prostě nějakou druhou větou řeknou „to se dá napravit tímhle tím 
,budeme postupovat tak a tak dál“, aby teda dali nějakou šanci na nějakou nápravu, tak vám 
řeknou: „No, já myslim, že má levý ucho úplně…no, že je hluchej.“ nebo něco takovýho.
Tak to byl způsob dělení diagnózy?
Noo, jo.
A byl Fanda  u toho? Měla ste ho aspoň u sebe v tu chvíli?
No, měla sem ho.
Já jen že oni to dítě ještě občas izolujou.
Ne, měla sem ho, on hlavně nic neslyšel. Já si ani neuvědomuju, jestli tam byl…ale byl to dost 
velkej šok. To sme se pak s rodičema shodli, že všichni zažili tohlecto…protože to vlastně byl 
jedinej přístroj v republice v té době a vlastně (směje se), ten doktor to sděloval stejným 
způsobem všem.
A to je to SSEP?
Jojo, jen myslim, že se to píše jinak…a teďka (listuje v sešitě)…
To kdyžtak nemusíte hledat, já chodím do centra kochleárů, tak se tam zeptám na čem to měří.
Není to BERA, je to….
No, BERU znám…
Já vám to řeknu…pak asi…
Dobře, já si tady napíšu měřící přístroj a pak se na to podíváme. A chtěla bych vědět, jestli Vám 
už ten lékař tenkrát vysvětlit, v čem spočívá Fandova vada, jestli Vám to popsal a vysvětlit?
No právě že né…on to ani nevěděl. On to byl rok, já nevim…2001…2002 ..A přesto že se už 
daly dělat genetický testy…i v cizině i u nás se daly dělat genetický testy z krve, takže by ihned 
byla objasněná příčina, tak to nebylo tehdá standardní součástí vyšetření. No doktoři říkali: „To 



ste mohla mít v těhotenství virózu a ani nevíte.“ Takže já sem měla hrozný výčitky svědomí, 
protože já sem vlastně v době těhotenství dělala státní zkoušky a měla sem nervy veliký a bála 
sem se, že třeba tomu dítěti uškodim, že sem něják něco zanedbala. Takže tam byly…sem měla 
strašný výčitky svědomí. I pořád sem přemejšlela, co sem udělala špatně a ta diagnóza tý 
genetiky byla pro mě teda hrozně úlevná.
A vy to teda máte tak že oba ste nositeli toho genu a sešlo se to?
Ano, ano, ano. Takže na jednu stranu takový nepříjemný prokletí případný i pro ty další děti, na 
druhou stranu strašná úleva, že za to nemůžu vlastně něják aktivně (směje se).
Pak bych se chtěla zeptat – my už sme o tom teda mluvily, ale stejně – co bylo jako nejvíc 
náročný? Co ste vnímala jako největší problém z hlediska sluchového postižení v tu chvíli?
No komunikace a výchova toho dítěte, protože já sme si myslela...nebo měla sem představu, že 
skončím jako ty matky, co mají třeba doma dítě postižený Downovým syndromem, že už mě 
vlastně nečeká žádnej jinej život než dělat neustálého tlumočníka tomu svými postupně 
stárnoucímu dítěti (směje se). To byla moje představ, taková…že mě v podstatě už nečeká nic 
jiného než dělat asistenta a překladatele a …no, taková byla představa prostě (směje se).
A pak se chci teda zeptat – Vy jste říkala, že ste to středisko rané péče kontaktovala, když byly 
Fandovi dva roky?
Né, předtím něják….rok a půl.
Rok a půl…A chci se zeptat, kde ste ten kontakt získala?
V nějakých sdělovacích prostředcích sem ho našla nebo na internetu. A ještě  i kamarádka mi ho 
dávala…ale já sem ho vlastně měla skoro čtvrt roku a nepoužila sem ho...sem si říkala, přece, 
přece moje dítě není jako tyto děti (směje se).
A jak hodnotíte vzájemnou spolupráci se střediskem rané péče?
No výborný, hodně mi to pomohlo.
Měli ste...psycholožka třeba chodila k vám domů? Nebo speciální pedagožka?
No to v tý době vůbec nebylo
Já nevím, jak fungovali předtím, před deseti lety…
No oni mi hlavně zařídili tu slečnu. Teďka to tak není, ale tehdá se to vlastně rozjíždělo a k nám 
chodila vlastně slyšící studentka, která uměla znakový jazyk velice dobře, oba nás vlastně učila. 
Nejen že ta návštěva do domu, do bytu byla príma, ale eště sme se vůbec učili jako mluvit, to 
bylo skvělý a pučovali nám nějáký ty pomůcky, hračky takový zvukový…Vůbec že se tim někdo 
zabýval, to bylo taky úžasný. A další velká pomoc byla, že nám zprostředkovali kontakt 
s rodinami, který už jako byli...už to zvládali. Byly třeba o dva, o tři roky dál a takže my sme 
vlastně jeli do Českejch Budějovic, jeli sme tady po Praze….asi jednu nebo dvě rodiny a s nima 
sme vlastně mluvili a viděli sme ty starší děti. A uvědomili sme si, že to není tak jako…že se to 
dá zvládnout ta životní situace. Předtím se nám to zdálo, že je to konec světa. A pučili nám taky 
deníky, co v těch rodinách malovali, takže to sme pak dělali deníky. Dva roky, tři roky sme 
dělali deníky. A to nám hrozně pomohlo, že sme si vlastně malovali. Co sme prožili s tim 
Fandou...a ukazovali sme si...V podstatě nejen že to byla pro mě arteterapie (směje se) protože 
sem si po večerech malovala deníky…ale taky že sme si mohli ukázat, „ano, pudem tam“ a byl 
tam namalovaném doktor, protože sme to ještě nedokázali říct ani. On neuměl ten znak. Vlastně 
sme se dorozumívali přes ten papír.
A pak bych se chtěla zeptat, jestli máte pocit, že když se teda přišlo na tu diagnózu, když teda 
byla stanovená, jestli se změnil Váš přístup k Fandovi? Jestli máte pocit, že se to něják jak 
změnilo.
To nevim no, to je těžký říct. Samozřejmě, člověk má jako chvíle, kdy to dítě to…lituje…
Pořád?
Nee, to ne.
Myslim, jestli to máte ještě dneska? Jako že v nějáky situaci to přijde…
Jo, to jo, to samozřejmě. Je to samozřejmě špatný asi…A já se snažim, aby to něják nekošatilo 
ve mě. Jsou chvíle, kdy si říkám: „Ano, kdyby byl zdravej, tak by tohleto všechno moch 
dělat“...to jsou jako úplný banality…jako když má jet s kamarádama někam kde je bazén, tak je 



to hrozně problematický. Přesto že předtím mluvěj na sebe, tak on si pak musí sundat sluchadla 
nebo nemůže dovádět ve vodě s těma už sluchadlama…A vlastně…né že teda to ten běžném 
život nekomplikuje, pořád vlastně člověk musí na to dávat nějákej zřetel a je problém 
v kině…To je jako jeden možný pohled na to. Snažim se tomu…snažim se na to  takhle 
nekoukat, ale jsou samozřejmě chvíle, kdy tomu tak je. A pak možná…možná sem se ho snažila 
moc trénovat, to teďka vidim. Když jsme zjistila tu diagnózu, tak sem vlastně, nejenom že tam 
byla ta úzkost a takový ty depresivní stavy, ale napřela sem se…v tý době sem všechno vypustila 
a snažila sem se do něj jako hustit ty slova, dělat tu znakovku. Prostě to sme nedělali nic jiného, 
slovníky… Takže von chudák od těch dvou let nebo krátce před těma dvěma letama byl pořád 
trénovaném. My sme se vlastně několik hodin denně učili nebo v uvozovkách učili. Něco sme 
furt spolu dělali, ale takový…nebyla to ta volná hra, která možná je jako vlastní nebo měla by 
bejt umožněná těm dětem. Takže tý si užil míň. Bylo to příliš jako řízený bych řekla, když to 
vidim zpětně. Možná že takový...i teďka se občas snažim domejšlet, co vlastně von nemůže jako 
zachytit. Nebo takovej ten…přílišná asistence nebo vstupování do toho vývoje.
A jak teda vnímáte ten rozdíl mezi přístupem k Toníkovi a Fandovi? Já vim, že ste i mluvila o 
tom, že je ten rozdíl danej mírou ty sluchový vady…
Tak tady to nechávám víc plynout a mám menší strach o to co s nim jako bude. Tam sem jako 
opravdu měla dost permanentní úzkost, jestli to všechno zvládáme a jestli se to vyvíjí dostatečně 
rychle a jestli doháníme ty vrstevníky slyšící. Psala jsme si počty slov prostě po tejdnu (směje 
se). Prostě změny po týdnu, tak možná že ta úzkost taky je vidět, prosakuje. Nejen že je vnitřně, 
ale i na to dítě to má negativní vliv. Což si myslim, že teda jsem měla být více uvolněná. No, ale 
to vono je to těžký (směje se). A zpětně se s tim vlastně nedá nic dělat. 
A přístup v komunikaci to ste vlastně říkala. Vy ste s Fandu zkusili znakovat. Do kolika let tak 
jako ste znakovali?
Noo...asi tak po pár…čtyřech pěti měsících, co měl ty sluchadla, tak sme to postupně opouštěli. 
Prostě pak….
On sám taky zřejmě…
Prostě jakmile začal reagovat na ty slova, tak čím dál tím víc převažovaly. To nebylo jakože 
najednou sme to utnuli, ale vlastně znaky mizely. Pak sme mluvili…a i teďka užíváme pár 
znaků, ale to sou jen takový bezpečnostní znaky jako „pozor nebezpečí“ nebo „stůj“ nebo 
takovýhle. Já už to taky…v podstatě sem zapomněla. A on to aktivně nepoužívá, jenom když 
vidí třeba na… dálku třeba že na dálku ukazuju „pozor nebezpečí“ tak si dá pozor větší, 
no…nebo auto a tak.
No a s tím kochleárem je to teda tak, že Fanda má to jedno ucho hraniční, ale že ste se o to 
tenkrát pokusili a že nad tím přemýšlíte pořád?
Hmmm (přitakává). No dlouhou dobu sme nad tím nepřemejšleli, sme to vlastně vypustili, ale 
teďka je taky důležitý, co si o tom myslí Fanda, protože těžko můžete desetiletý dítě vzít a 
nechat mu operovat hlavu bez jeho souhlasu nebo teda je to opravdu obtížný. Musíte ho 
přesvědčit o tom, že to teda je pro něj dobrý a von teda nechce a (směje se) a…Fanda teda tvrdí, 
že slyší dobře a rozhodně nechce žádnou díru do hlavu, ale je teda fakt, že sem nevyvinula žádný 
extra velký úsilí abych jako strávila víc času a snažila se ho o tom přesvědčit, protože sama 
úplně přesvědčená nejsem, ale já se obávám, že stejně jako…asi k tomu možná dojde…taky se 
mi samozřejmě nechce, aby měl něco, co nejde vyndat a dát tam třeba něco….sluchadla maj tu 
výhodu, že ten vývoj pokračuje těch sluchadel a sluchadla můžete kdykoli vyndat a nahradit 
modernějšíma. Můžete mít víc sluchadel naráz a je to jenom o penězích a nejsou to tak horentní 
peníze jako u toho kochleáru a není tam vlastně zásah do těla, že jo. Což kochleár když vlastně 
vám někdo jednou voperuje, tak je malá pravděpodobnost že až za rok vymyslej jako lepší, tak 
vám ho reoperujou.
No oni pak měněj jenom tu vnějškovou část…
No jo, ale právě i ty elektrody do toho, do tý kochley, já nevim, původně jich bylo jedenáct, těch 
stimulujících…. elektrickejch ….



Hmm (přitakávám).
…já nevim, jak se to jmenuje. Teď je jich já nevim…dvojnásobný množství.
Asi dvacet čtyři je to teďka…
Takže ono se vlastně zlepšuje i ta část, která je voperovaná dovnitř a mění se i ten venkovní
procesor.
No to je stejný jako s tou vnější částí, dřív měli krabičku a teď už maj normálně banánek za 
uchem.
No jo, ale ten banánek, to se dá vyměnit, to je stejný jako s tim sluchadlem, ale to co máte 
voperovaný to už málokdo mění. I ten jaksi...i ta schopnost to ucho neponičit se zlepšuje podle 
mýho. Oni teda furt tvrděj, že jaksi buňky zachovaj a že to moc neponičí, ale já teda …nebo co 
aspoň jsme slyšela a četla, tak to zas tak slavný není a nevěřim tomu úplně a myslim si 
že…Takhle, čím víc se to dá oddálit, tím samozřejmě líp, protože ten implantát, kterej by mu 
tam dali bude lepší, co se týče  techniky. Taky sem…taky se možná přijde na nějáký kmenový 
buňky nebo jinej úplně systém, kterej by tomu vlastně moh pomoct jinak tomu uchu…že by se 
daly vypěstovat ty chybějící nebo špatně zásobený buňky, ale to je samozřejmě na dlouhý…na 
dlouhou dobu. No zatím, zatím to takhle zvládal, tam ty sluchadla se asi opravdu podařilo dobře 
nastavit a fakticky ta jeho slovní zásoba  i ta výslovnost byla dobrá. Teď mě přijde že...prostě 
jsou jiný výzvy, jako ty životní, když stárne (směje se), jak je větší a že…že by to býval užil, 
no...asi…to zas není tak jednoduchý s těma sluchadly, když vlastně rozumí a na blízko je 
schopen odpovídat na cokoliv tak…hlavně sociálně to vadí si myslim a vadí to, že …bych řekla, 
že to má vliv negativní na jeho povahu. A tak, to sou takový těžko měřitelný parametry, takže …
Ještě bych se chtěla zeptat, chodíte na logopedii? Eště pořád nebo už moc ne?
Noo, už moc ne. Teďka sme vlastně měli velkou pauzu, protože vlastně jak se narodil Toník, tak 
já sem neměla hlídání a tam není bezbariérovém vstup. Je tam hodně schodů, tak to bylo těžko…
Chodíte na Mrázovku na logopedii?
Ne. Chodili sme tady do Ječný do SPC…SPC?SCP?
SPC.
A my sme teda zvolili tu bližší lokalitu, aby sme tam mohli chodit častěji. Ta logopedie byla 
nejvíc užitečná do tak čtyř let Fandy. To opravdu jako spolupracoval a dělali sme všechno. A 
pak…moc nechce teda. Takže bylo to takový, že nás paní logopedka vždycky zkontrolovala, 
jestli se to něják vyvíjí, ale už vlastně…už to nemělo tu domácí podporu, protože to s nim 
bylo…byl teda zápas velkej. Takže teď to děláme tak, že se snažíme domácí úkoly, co má ze  
školy normálně, tak třeba my tomu říkáme „číst jako do rozhlasu“, že přitom jako děláme tu 
logopedii, aby se jako snažil to vyslovovat dobře, jo. On je schopen téměř všechno vyslovit 
dobře, ale běžně…v běžný mluvě, ale vlastně patlá...přitom…a nemá smyl ho pořád vlastně 
opravovat, protože to by ho vlastně opravoval člověk pořád. Tak máme vždycky 
desetiminutovky, kdy se snaží, kdy si říkáme, aby aspoň po tu dobu vyslovoval, jak nejlíp umí, 
no.
A to děláte jak často, tyhle čtení?
Tak dvakrát tejdně…
Hm. A jak to vidíte s tím rozvojem řeči do budoucna? Jak si myslíte, že to Fanda bude mít?
No tak já předpokládám, že až sám bude chtít…já nevim, až třeba bude mít nějakou holku 
(směje se) nebo někde…nebo mu to bude vadit, že …ho kamarádi, prostě se mu smějou, tak 
třeba začne…až bude mít vlastní zájem tak třeba začne sám si pilovat a trénovat. Nevim, tak 
já...takhle se říká, že teda ty malý děti jsou ovlivnitelný a pak teda až teda když člověku 
samotnýmu na tom záleží, tak začne něco dělat. Teď je to opravdu…jemu je to úplně fuk. 
Tak a teď bych se chtěla zeptat na školu. Fanda, jestli si to dobře pamatuju, chodí normálně do 
integrace od první třídy.
Ihm.
A šel o rok později? Měl odklad?
Ihm, ihm.
A bylo tam nějáký zvažování ohledně volby školy?



No, tak samozřejmě sme prošli tady všechny školy v okolí a ….
A všechny byly klasický, neuvažovali ste nad speciální školou?
Neuvažovali, protože už chodil...už byl integrovanej v mateřský školce.
Taky tady někde v okolí?
No.
A tu ste taky pečlivě vybírala?
No, tak jasně..ale předtím ještě chodil do Ječný, jako do školky pro sluchově postižený děti.
A tam ste nebyli spokojený?
No jo, byli, ale vlastně ty děti na tom byly všechny hůř a mě přišlo, že to je…že to není dobrý 
pro Fandu, že...protože oni vlastně všichni mluvili hůř než Fanda, takže on jim za prvé 
nerozuměl…On vlastně naopak...pro něj je dobrý prostředí, kde ty lidi vyslovují co nejlíp. Teďka 
byl v létě na táboře s divadelníky a to bylo úplně perfektní, protože ty lidi tak krásně artikulují, 
že pro Fandu je to to nejlepší co může bejt a taky samozřejmě má ty vzory...nepatlavý. Když je 
nějáká třída, kde se vlastně soustředěj ty logo děti…děti co mají problém s logopedií, jako 
s výslovností, tak voni navzájem jako docela tápou…
To je pravda no (smějeme se).
Tam vlastně chodil rok nebo tak něják a pak ještě, že sme to střídali, že já nevim, dva dny chodil 
tady do tý integrovaný a ještě den tam, takže ten postup byl ..přechod byl postupný. No a pak 
vlastně sme…nebo chtěli sme…nebo tu školu sme vybrali i kvůli tomu, že tam vlastně většina 
těch dětí co měl ve školce, tak přešla do týhletý školy. 
Eště by mě k tý škole zajímalo – v Ječný ty děti chodí pravidelně na nějakou logopedii v tý 
školce, když jsou tam takhle soustředěný nebo ne?
Noo, já myslim, že snad jo, že si je vytahovala paní logopeda. Už si to zas tak úplně nepamatuju. 
Ale tak jako tam se neznakovalo teda. Dělaly se nějáký básničky a tak, ale…tak za prvé sme 
chtěli, aby měl kamarády tady v okolí, to byl taky jeden z argumentů, za další tam byly děti –
přibývaly děti nejen jako s problémem s nedoslýchavostí, ale i že měli třeba já nevim 
kombinovaný postižení nějáký, pak tam bylo...pak tam byly třeba děti cizojazyčné. Ono vlastně 
těch dětí tam nebylo tolik, těch nedoslýchavejch nebo nedoslýchvejch…byly tam spíš problémy 
nebo děti s problémy řeči, to znamená z různejch důvodů, což si myslim, že pro něj nebylo úplně 
to nejlepší prostředí, tak proto sme to teda i takhle vyklínili.
A s tou školkou, když ste hledala to zařízení, který Fandu příme, byli třeba všichni ochotný a 
akorát tam byl třeba problém, že se Vám něco v tý školce nelíbilo?
No nikdo teda moc nechtěl, ani tyhle ne, prostě nechtěli a ani nás vlastně nevzali napoprvé, až 
pak sme tam Fandu přivedli a oni…on jim tam něják něco řekl a oni viděli, že to vlastně není tak 
strašný…ta komunikace.
Jakože ste tam přišla s tím, že vaše dítě neslyší a má sluchadla…
A oni nechtěli no…
A oni automaticky řekli, že ho nepřijmou?
Že to nezvládnou…
Aniž by se Vás jako zeptali, jestli Fanda se dorozumívá mluvenou řečí…
Nooo…to jsem jim říkala.
Já spíš myslim z jejich strany, jestli byl nějákej zájem nebo rovnou…
Noo ona ta situace je taková, že všechny školky maj převis dětí, takže oni maj vlastně těch méně 
problémových dětí tolik, že ani ty všechny nevezmou. Tak… já docela chápu že…proč si to jako 
ještě komplikovat, když (směje se). Né nechtěli ho vzít prostě proto, že se báli, že to nezvládnou. 
A Vy jste je teda přesvědčila?
Já jsem tam byla …
A zakročila..(smějeme se)
ještě jednou sem tam šla a ještě jednou jsme to zkusila…a prostě sem je přesvědčila. Tak 
nakonec ho vzali. Byli pak perfektní, dělali mu deníček. Každém den mu psali zápis, co se tam 
dělo v tý školce, protože tam nastal druhej problém, že předtím vlastně my sme si večer povídali 
nebo komunikovali vo tom, co se přes den stalo a takhle já sem…najednou mi to dítě uniklo a já 



vůbec nevěděla, co si vo něm…vo čem si povídat. Takže sem po nich chtěla takovej deníček 
jako „Dnes bouchl Marka“ nebo „Rozbil to a to“, aby sme si večer mohli říkat, co se stalo. No 
tak to plnili celou dobu a vlastně myslim že se…že to vlastně zvládli dobře.
A tam už pak nebyl problém během tý docházky?
No, neuvědomuju si. No akorát, akorát vlastně při besídkách vánočních tak to Fanda jednou až 
plakal, protože taky chtěl a on tam byl tak zařazenej, ale vůbec se nechytal. Při nástupu písní…to 
bylo hodinové pásmo písní a …a říkadel a to bylo prostě nad jeho síly se chytnout. 
A to už ty paní učitelky něják neřešily, jak třeba Fandu líp začlenit?
Taaak...je to pro ně složitý, no.
Kolik tam bylo těch dětí?
Noo, hodně. Já nevim, jestli dvacet...
Dvacet a dvě paní učitelky?
No to nevim, jestli jedna na ně náhodou nebyla. Oni se střídaly…
Aha..
Oni nemohly požádat o zmenšení stavu, protože se báli, že je zrušej. 
A vyřešit asistentem to nešlo? Nebo ste nechtěla?
Noo, oni nechtěly snad ani. 
Dobře..
Nikde nechtěli...takhle, tam ho vzaly jenom s tím, že nebude integrován. Takhle, že nebude 
považován za dítě integrované. 
A to proč?
Protože se bály právě, že jim naříděj menší stav a že pak tu školku zruší. 
Aha.
Byly jistý…už předtím byly jistý nějáký náznaky. Dokonce pak tu školku…tam zrušili ředitelské 
místo a sloučilo to s nějakou jinou školkou, co se týče tý agendy. Tak oni se báli dalšího...další 
možné záminky k tomu aby školka byla zrušená. To byla velice malá školka o dvou třídách. My 
sme schválně chtěli takovouhle. Tak oni se bály, že když budu mít ještě míň dětí, že je zrušej.
A Fanda reagoval na školku – na školky – i na tu první dobře? I na Ječnou i na tuhle?
Docela jo, no. Docela jo. Nikdy tam nebyli nějáký scény, že by se zmítal a brečel...Jo, tak někdy 
se mu tam nechtělo.
Ne, já spíš myslim něco, co by ste pak vyloženě vypozorovala třeba v tý první školce z hlediska 
toho, že tam teda byly ty děti, co patlaly a on mě ztížený to jim rozumět a v tý druhý školce teda 
to že nemohl se zúčastnit některých aktivit. Jestli třeba to, kromě toho, že to dítě to vyjádřilo 
bezprostředně v tý situaci, že je nešťastný, tak jinak?
Ne, to ne. Jinak ne. A dokonce byl na školce v přírodě a zvládal to daleko lépe než školy 
v přírodě. A tak chodil jenom na dopoledne.
Na dopoledne. A potom teda ste zvolili tu školu, protože tam šly děti z tý školky, aby zůstal…
Taky.
…v tom kolektivu.
Taky...mimo jiné taky. Byl to jeden z… z faktorů. Jinak se nás…nám  ta škola jako líbila. Vůbec 
je taková jako menší, je blízko, není přes žádnou rušenou cestu, kterou by teda musel 
překonávat, aby moh chodit do školy sám. A ta škola se nám jevila jako moderně…moderní 
přístup, veselá atmosféra, příjemná paní ředitelka…
A tam reagovaly na Váš požadavek jak?
Noo, dobře. Ta paní ředitelka byla velice vstřícná. A…. vlastně zajímaly se vo to, co a jak, ale 
paní učitelka taky nechtěla. Tam teda je veden jako integrovaný, ale nechtěla asistenta. Řekla, že 
vlastně Fandu vezme jenom za předpokladu, že s tim nebudou další jako jiný opletačky, že by 
musela chodit někam na školení, mít asistenta. To rozhodně né, to odmítla. Prostě pokud to 
zvládne jako s ostatníma dětma. Taky ani stav není zmenšeném, tý třídy..
Kolik ono jich tam vlastně je?
Dvacet dva….něják tak. 



Protože já sem je vlastně neviděla všechny…
Dvaadvacet bylo, myslim.
Dvaadvacet.
Ale myslim, že teď to kolísá.
A Fanda je jediný, který má integraci?
No, no. Ale maj tam třeba dva cizince nebo víc cizinců, což paní učitelka pak prohlásila, že už na 
něj má míň času, protože tam přišel chlapeček z Ukrajiny, kterej vlastně neuměl česky….
Toho sem neviděla, no..
…a s nim zápasila teďka, protože se musela věnovat jemu. Ten by na tom hůř, co se týče výuky 
(směje se). Tak vlastně má na toho Fandu míň času. 
A zpětně se na to díváte jak, na to jak ste volili Fandovo vzdělávací dráhu?
Dobrý.
Je to volba, kterou by ste opakovala?
Asi jo. Asi jo, no.
A jak to vidíte dál s Fandou v rámci vzdělávání? Já vim, že je eště trochu brzo, ale přece jenom 
tak něják…
No já bych chtěla, aby šel na gympl tak za dva roky…aby to vlastně zkusil.
A do Ječný nebo na normální gympl?
Na normální gympl, protože Ječná tam…Já nevim, no. Pokud to zvládne, tak určitě na normální. 
Fanda se velice dobře učí a v tý Ječný jsou strašně vomezený osnovy. No a myslim, že je to 
takovej určitém skleník jako…že on vlastně ani s tim sluchem...že by to mohl zvládnout s těma 
sluchadlama. Tady ta škola byla výborná v tom že vlastně dostaly…nebo dostávají děti napsáno, 
co mají dělat. Každém tejden dostanou. I pro rodiče je to dobrý, že věděj, co se ten týden bude 
dělat, jaký sou úkoly. Takže je tam prostě ten základ je na tom papíře napsanej a to je taková 
kostra. A to není obvyklý. To je opravdu u…procento škol to dělá. Zápasej s tim i matky nebo 
mý kamarádky, který maj stejně starý děti a ty vůbec netušej, co třeba ve škole se děje, protože 
ani ty slyšící děti to samozřejmě…ty to pustěj z hlavy. Takže tohlecto je pro nás úžasný a ta paní 
učitelka si myslim, že má takovou jako přirozenou vlohu s tim Fandou komunikovat, takže 
s nima zvládá i diktáty. A myslim, že tam panuje…nebo aspoň já, přestože sem nebyla v tý třídě, 
když…nebo neznám to jako z osobního prožitku, tak co takhle vim, tak je tam hezká atmosféra a 
že ty děti ho berou jako normálně a i mu pomáhaj. Že teda tam neprobíhá nějáká šikana nebo 
nějáký utiskování. Že naopak ho… ten zájem o Fandu, co já vim, že mu telefonujou „Může 
s náma Fanda jít tam…ať jde domů k nám.“ Je vo něj větší zájem než on má o ně, což teda je 
smutný na jednu stranu, že já bych chtěla, aby měl zájem o ty lidi, vo ten lidskej kontakt nějakej, 
ale on to prostě ani dost často nechytá, co si povídaj mezi sebou, protože jakmile sou dva další 
kluci, tak von to prostě nechytne, tak si třeba radši čte nebo prostě vyhledá takový ty 
kontakty…ty návštěvy, kde si jdou na počítač a něco si tam hrajou, což je samozřejmě...Tam 
exceluje potom, protože to je jasný téma, nikam neodbíhaj konverzačně a mě to mrzí. 
Samozřejmě tohlecto já nepreferuju. Taky teda bohužel ty sporty nedělá a je pro něj i 
komplikovaný když ten míč odněkaď letí, že neví odkaď ale….tak…ať se vrátim, tak já myslim, 
že ta atmosféra v tý třídě nemůže bejt lepší. Teda já nevim, to líp vidíte Vy, jak to bylo?
Já sem přemejšlela teďka – Vy vnímáte tu Fandovu vadu jako že mu komplikuje sociální kontakt 
se slyšícími vrstevníky?
Noo, ano. 
Dobře…
A že teda pokud by na tom byl intelektově hůř, že teda ty děti, aspoň co mi říkala paní učitelka, 
že si ho jaksi žádají do hry, protože má znalosti a je takovej jako docela bystrej, takže jim třeba 
vyhraje nějáký body, že je to s nim dobrý, že po týto stránce je to bonus, tak že by dost zápasil 
s tim jako zařazením se do tý společnosti. Co jim jako nabídnout, že jo, těm dětem, protože….
A učivo Fanda, já teda sem měla možnost vidět, že je bystrej nebo to, jak si ho děti žádaj, aby jim 
vyhrál body, ale zajmalo by mě, jestli musíte doma něco dodělávat. Jestli Fanda třeba přijde ze 
školy a opravdu s ním musíte ještě pracovat nebo tak to prostě není?



No, on si udělá sám udělá úkoly, já mu to zkontroluju, ale….
Jestli nepotřebuje občas něco dovysvětlit, něco co nevzal při výkladu?
Nooo…děláme angličtinu, protože tam teda je to jiná paní učitelka, tam to moc nefunguje. Teď 
jsem zjistila od kamaráda, že seděj v poslední lavici například. A ptám se Fandy, jestli slyší…já 
sem  ho teda něják nechávala plout teďka (směje se). No a byl tam teda ten kamarád teďka a ten 
říkal: „No, Fanda moc neslyší.“ A já se ptala: „A jak to teda řešíte.““No já mu to řeknu.“ Je to 
teda jeden z nejslabších (směje se). Je to dvojka dobrá….
Který z nich to byl?
Adam (směje se).
Jééé (směju se), ten mu asi moc nepomůže.
Takže angličtina probíhá tím stylem, že Adam tlumočí Fandovi angličtinu a Fanda teda Adamovi 
poradí, jak to má bejt. Tak a seděj v poslední lavici, takže opravdu výborný. Já se právě chystám 
promluvit opět s paní učitelkou, přestože má Fandu už x-tý rok, byla instruovaná…
A ta angličtinářka, to není paní učitelka třídní?
Ne, tam právě to je jedinej předmět…já právě tušim, že to bude daleko komplikovanější na 
druhym stupni nebo na gymnáziu, protože tam…s jednim učitelem…mu to můžete bezvadně 
vysvětlit a je tam ta interakce, že jo, určitá, ale když bude víc učitelů, no tak to bude dost 
náročný. A né všichni lidi to maj jako vrozený, že jim to jednou řeknete a oni třeba…oni 
nedokážou o tom mluvit, nedokážou na to myslet. Tady samozřejmě paní učitelka to ví a já sem 
říkala klukům: „Proč ste si nesedli dopředu?“ „No, ono je to většinou obsazený, ty první lavice.“ 
Oni jsou tm eště dvě třídy spojený…
Eště to?
No oni sou dvě třídy rozdělený podle znalosti angličtiny, tak prostě...oni maj jako tu lepší 
znalost, takže půlka a půlka třídy, spojej to něják nebo co, ale oni tam choděj později, to 
znamená, že ty první lavice jsou už obsazený, už no, ale tak…ta angličtina tam vůbec stojí za prd 
si myslim v tý škole (směje se). Tak bohužel, takže tu děláme doma a trénujem hlavně tu 
výslovnost, protože Fanda docela tu angličtinu…mu de, ale on to vyslovuje tak jak se to píše, 
takže to je prostě paskvil…takže to teďka...já sem se rozhodla, že než pude na to gymnázium tak 
musí tohleto zvládnout. Pak budou další předměty který...s kterejma…ještě nevíme, co nás 
vlastně čeká, tak aby ten základ měl, tak to děláme...jakože s nim čteme anglicky, nahlas. 
A to gymnázium, to chcete to víceletý gymnázium?
Noo, chtěli bychom…
To je od šestky?
Od šestky, po šestce…je to tak?
Já mám pocit, že v pátý třídě se dělají příjímací zkoušky…
Máte pravdu, máte pravdu. Takže má vlastně eště rok u půl. Čtyřku a pětku. Já myslim, že 
potřebuje víc zaměstnat, jako mozek…
To jo no, jen já si říkám…Já sem teďka chodila ke školní psycholožce…
Nooo?
….na gymnázium a tam bylo strašný konkurenční prostředí a ty děti normálně, na tom…tydle 
maličký….
Nooo?
….co tam přijdou, ty první dva roky, já sem to s ní i jako probírala, ona říkala, že oni sou na 
sebe jak psi….
Fakt?
….že jak se chtěj jako předvést, že pak si to jako sedne po těch dvou letech.
Když už se jako vokouká kdo…
A že ty čtvrťáci ,ty to jako nemaj, ty velký, ale ty maličký, co tam jako přijdou ,že...no je to jedno 
gymnázium, já nevim jak vlastně…
Noo, jasně…
Jak je to prostě hrozně konkurenční prostředí, že tam pak jakoby nefunguje…nebo ty první 
roky…u nich…



Já vim, no.
Je to teda její zkušenost, ale ona teda dělá školní psycholožku... dělá dlouho tam…že prostě to 
asi bude chtít získat školu, kde budou mít školní psycholožku, která s tou třídou něják ošetří tu 
situaci..
Jasně.
…aby se Fanda nestal obětí nějáký šikany…jakože by to byla škoda, protože já si fakt myslim, že 
je opravdu velmi bystrej…
Noo…
….a že opravdu jenom potřebuje nějakou specifickou…nebo usměrnění v tý situaci nebo mít 
osnovu už na začátku…Určitě bych teda byla pro, aby měli školní psycholožku, která se Vám 
bude zdát dobrá…
No mi zase sme uvažovali o gymnáziu, kde už tam nedoslýchavého měli tak podobně…s 
podobnou vadou, ale tak nevíme jestli se tam dostane…
Nebo tak paní učitelka…
No to hlavně nebude mít jednu.
Já myslim třídní, někoho, kdo bude ošetřovat tu situaci, aby tady tomu nedošlo…
Noo…děkuju teda za upozornění, mě zas přijde že…teda tady se říká, že ten druhej stupeň není 
už tak jako dobrej a ….
No vono i tady, když vezmete tu jejich třídu, von tam ten Fanda nakonec tak jako vyčnívá….díky 
tomu že teda neslyší, tak nevyčnívá moc…On se zaměstná a řekne se, že neslyší, ale …
Hmm…
Já si totiž myslim, že on by se takhle zaměstnával i kdyby slyšel. On by se tam prostě nudil, 
protože když vezmete konkrétně toho Adama, toho si opravdu dobře pamatuju, než ten něco 
pochopí, tak Fanda má další čtyři cvičení vypracovaný, aspoň z toho, co sem viděla já, takže by 
se asi začal nudit i jakoby…
Zrovna s Adamem docela kamarádí, tak i (směje se)..
Možná jak Adam používá….jak má i menší slovní zásobu, že je pro Fandu čitelnější, bych 
řekla…
Jo, on je hrozně hodnej, jako takovej…
A je takovej výrazněn…jako že mi přijde, že je takovej….jakože některý děti jsou takový…
Jo on je takovej empatickej…Zase na druhou stranu …
Neběhá…Adam  neběhá. Je pro Fandu takovej….jako někde u něj mi přijde.
Jo takhle, jo aha…Pro mě byl Adam…taky pro mě…byl to můj informační kanál, jako co se děje 
ve třídě…protože on je…má vlastně absolutní přehled, co se tam šustne, takže od něj se dozvim 
úplně všechno, když teda chci něco vědět. Fanda ten zase tolik nemá přehled, ale zas…taky něco 
ví, kupodivu. To se až divim, co ty holčičky tam dělaj a tak…to,to…
To Adam ví (smějeme se).
Adam ví úplně všechno (pobaveně). 
To jooo (směju se). Já sem se Vás ještě chtěla zeptat…Fanda trpí něják na záněty ucha, ještě 
pořád nebo je to trochu lepší?
Noo, je to trochu lepší, ale vlastně…nás to dost pronásleduje. Protože se třeba bojíme chodit do 
bazénu nebo do něčeho...nebo když se…třeba teďka měl v létě problém, kdy se zapařovalo 
ucho…nebo teda i v zimě, tak musíme vlastně přes den vyndávat to sluchátko. To je asi jediná 
pomoc. Když de do bazénu tak musí….
A to má na obě uši …trpí nebo jenom na jedno?
No vobě, na vobě, no. A máme prostě několikrát….jednou do měsíce nějáký záněty. 
A to řešíte tak že…při zánětu teda musí mít vyndáno..
No a snažíme se preventivně ty sluchadla vyndávat. To znamená, že si přes den vyndá to 
sluchátko třeba na hodinu, aby se mu to jako vyvětralo, no…
Když přijde domů ze školy třeba? 
Noo.



A pak komunikujete jak?
No, nějak. Von si čte. A nebo jako pak ně něj…Já někdy nepoznám, že to sluchadlo nemá...Já 
takhle na něj…On jak blbě slyší, tak často nereaguje ani když mu říkám něco a sluchátko má, 
takže mě se často stane, že má sluchadla vyndaný a já to ani nepoznám, protože stejně mu musim 
všechno říkat pětkrát. Tak si říkám, sakra dneska von je opravdu…von vopravdu vůbec 
neposlouchá a pak třeba zjistím, že to sluchadlo nemá.
O on odezírá klasicky…když nemá sluchadla, tak odezírá prostě? 
Já myslim, že dost odezírá, ale hlavně si...než odezírá, tak si hlavně dost domejšlí. Bohužel 
někdy si domyslí věc, kterou…která je úplně jiná, jo. A pak se stávaj jako fatální věci. No, 
fatální...dost věci, že se třeba ..máme někde sraz a já sem třeba...“Víš kde?“…kontrola byla a pak 
byl někde jinde, protože...Musí se opravdu ty základní věci zkontrolovat a nechat si to od něj 
říct, což je strašně pro něj…Von teďka jak přichází do tý puberty, tak ho to opravdu strašně 
otravuje, že ho pořád kontroluju a pořád chci…„Jóoo, vždyť sem to slyšel“ a „Nech mě bejt.“ Já 
to chápu, že je to hroznej vopruz pro něj, ale…von to třeba v polovině slyší, třetinu si domyslí a 
pak ta třetina…prostě udělá něco zásadně opačného nebo …koupí něco jiného nebo…teď si 
nedokážu vzpomenout, ale jsou to někdy velice legrační …věci, co napáchal…já nevim ,že třeba 
vodu naleje někam jinam, protože si myslí, že sem to tak chtěla…prostě udělá něco jiného.
A ty záněty trvaj, jak dlouho? Jak dlouho pak Marek nemůže mít to sluchadlo, když má zánět?
No, minimálně tři dny, ale je to tři až pět dnů.
A to von už asi pozná, ne že to zase začíná?
No…za prvé mu začne smrdět to ucho hodně a pak to voteče do červena, že si tam nemůže dát tu 
tvarovku vlastně ani…to ucho se samo brání, že vlastně oteče ta sliznice toho středouší  a to byl 
vlastně jako další argument pro ten kochleární implantát, protože fakt ty převodní vady nás 
pronásledujou. Je to teda teď lepší…teď má spíš ty záněty zvukovodu než ty záněty středního 
ucha. Předtím měl jaksi chronickém zánět středního ucha, když byl malej. To sme byli furt na 
píchání uší. Pak dostal i gromety, to měl několik let…Jestli víte, co to je?
Nee.
Taková trubička do bubínku, která vlastně permanentně ventiluje to středouší nebo ten hnis tim 
vyteče. Tak to hodně pomohlo a urychlilo to vlastně tu léčbu. 
A to moh mít sluchadlo, když měl tu grometu?
No, jo…ale muselo se třeba když šel do sprchy, tak ucpávku. Byla s tim dost jako obstrukce. Do 
vany si musel ucpávat uši. Nesmí tam natéct voda, že jo...a dost často z toho třeba tek hnis, ale 
rozhodně sme se aspoň vyhnuli tomu, že by měl to klihový…že by nastalo to klihový ucho, 
protože on měl předtím několik měsíců nebo rok téměř měl vodu v tom středouší, zvlášť u toho 
levého ucha, takže tam vlastně sme mnoho let řešili nebo řešíme vlastně ty převodní problémy.
A myslíte, že na to mělo vliv to sluchadlo, když ho teda začal nosit jako malej a že to teda ucpává 
to ucho…
Noo, néé. Na to středouší asi né, ale na ten zvukovod venkovní to jo, protože to samozřejmě 
dráždí tu sliznici a když si dáte igelit na ucho nebo na jakoukoli část, tak se to prostě zapaří, že 
jo. 
A ty záněty středouší měl tak jak děti občas mívaj prostě s angínou a pak to tam zůstalo?
No von měl vlastně né angínu, ale spíš jenom rýmu…tak vlastně jakákoli rýma u nás končila…
Jakože se to hloupě sešlo s tím, že on teda nosí sluchadla, tam vlastně není příčinná souvislost.
Není…nezávislá…
U toho sem si právě nebyla jistá, já vim, že děti to maj často…Pak sem se ještě chtěla zeptat, ta 
raná péče, jak dlouho ste byli v kontaktu s tou ranou péčí?
No...určitě do…ještě těďka občas konnzultujem nějáký rozhodnutí.
Ihm…
Aaa…do toho předškolního věku.
Do předškolního věku …A kromě teda tý studentky tam nebyla žádná další péče?
Joo, logopedie. 



Logopedie…
Sme chodili k magistře Kopecký a byli sme hlavně na tom týdenním pobytu v Krkonoších 
dvakrát. Tehdá to bylo v Krkonoších, teďka je to v Seči nebo na Slapech. To bylo výborný...to 
byl pro mě jako takovej úvod nebo zdroj do tý foniatrie a ORL znalostí…prostě to pro mě byl 
zdroj informací, protože vlastně dělali ty přednášky s těma doktorama…probíhal tam takovej 
workshop mezi těma rodičema. Jako já sem toho hodně využila to...to…v podstatě ty hračky 
nebo taková ta speciální pedagogika to bylo asi to nejmenší, ale vlastně bylo vlastně dobrý že 
pořádali ty přednášky a umožnili vlastně to setkání těch rodičů.
A navázali ste tam pak třeba přátelství s nějakou rodinou, s kterou jste se stýkali nebo stýkáte?
Noo, nooo. Do teďka vlastně z těch…z toho prvního pobytu v Krkonoších, tam vlastně do teďka 
těm lidem občas volám a sou z nás přátelé. To bylo něják tak v takovej moment, kdy sme se jako 
sešli. Je to určitá vypjatá situace životní. Tak sme si to tam…vlastně za ten týden sme se 
spřátelili a do teďka se vlastně stýkáme tak velice intenzivně s jednou rodinou, protože maj 
stejně starý dítě taky a párkrát…ten vztah je živej asi s dalšíma třema rodinami.
Pak bych se chtěla zeptat ještě jednou, ta podstata tý Fandovo vady je teda v tom genetickym, tim 
že ste oba nositelé?
Ihmm.
A nositelé čeho? Já si to přesně nepamatuju, jestli to víte něják blíž…
No je to nějáká mutace na jednom chromozomu, která nic nedělá, když má člověk jenom ten 
jeden poškozenej chromozom, ale v podstatě když má dva, což je 25 % šance, není velká teda, 
bůh ví jak to funguje…Když má teda od rodičů oba poškozený, tak…v době kdy se Fanda 
narodil se tvrdilo, že sou to vždycky těžké nedoslýchavosti, teďka už se teda opravují…i 
v literatuře, že to teda není tak, že jsou to i lehké nedoslýchavosti…a že taky záleží na tom, 
jakého charakteru je ten…ta mutace
Ihmm.
Ono to teda neni tak jednoduchý, jak se to prezentovalo tehdá…Trochu tragický na tom je, že ti 
doktoři vždycky to dobový poznání prezentují jako…jako že to je definitivní (směje se), jako 
nebylo to tak…My sme se strašně báli…já sem vlastně zjistila již z plodový vody nebo 
z diagnostiky plodový vody, že to druhé dítě bude nositelem této vady a tak vlastně…to nebylo 
samozřejmě nic příjemného a vlastně mě mile překvapilo, že ta vada může bejt jenom lehká.
Ještě bych se k tomu chtěla zeptat, je to takový hodně intimní…
Hmm.
…tak mi to nemusíte říct, jestli ste nad tím přemejšleli, kvůli té vadě, jestli budete mít druhý dítě 
nebo jestli ste třeba říkala, až Fanda bude větší, jestli ste to jako zvažovali hodně?
No proto sme právě…proto právě sme měli takovej dlouhej odklad mezi těma dětma, protože 
v těch prvních třech letech to vypadalo, že...za prvé že žádný jiný dítě by sme nezvládli nebo 
teda přitom, kolik práce bylo s Fandou, ale pak sme vlastně hrozně dlouho řešili, jestli 
vůbec…nebo snažili sme se vyhnout tomu, aby sme měli druhý postižení dítě. Tak sme se snažili 
(směje se)…sem vymyslela program preimplantační diagnostiky.
Co to znamená?
No že sem vlastně chtěla zvolit umělé oplodnění s tim, že se vybere zdravé embryo.
To jde? To já vůbec nevim…
No jde to. Jedna studentka si na tom dělala někej postgraduál nebo co...Jenže je to vlastně strašně 
na dlouhej loket a v podstatě člověk musí být v dobrých plodných letech, aby jaksi bylo z čeho 
vybírat. Musíte mít hodně těch embryí, aby se dalo vybrat to jedno zdravý a není to tak 
jednoduchý, jak se to teda jeví a je to docela…je to…náročný na to, aby se všechno uchytilo a 
prošlo to tak, jak si člověk jaksi matematicky naplánuje. No tak to se nepovedlo a vlastně nás to 
zdrželo v reprodukci (směje se).
Jakože ste do toho něják aktivně investovali jakože čas a všechno a nevyšlo to?
Tak už sme se vlastně…pak už to vlastně vypadalo, že žádné dítě nebudeme mít, protože pak 
sme se vlastně snažili mít alespoň nějáké dítě (směje se) a skoro to nešlo. Pak vlastně sme 
byli…sme volili alternativní pomoc a máme Toníka (usmívá se).



A Vy jste teda šla na amnioventézu, jestli tomu teda rozumim. 
Ano.
A to ste musela nebo chtěla?
Tak nemusí nikdo.
Bylo to doporučeno, takhle sem to chtěla říct.
Noo  ano, po třiceti pěti letech je to doporučeno. 
Jo vlastně klasika…Mě vůbec nedošlo, že..
Já už sem dost stará na to mít dítě (umívá se), ale naštěstí všechno ostatní bylo v pořádku a 
jenom tam byl ten connexín 26…já sem to chtěla vědět dopředu. Ale…je teda fakt, že…kdybych 
bal třeba rok potom těhotná nebo …co bych měla Fandu nebo po Fandovi…tak teda bych 
asi…asi…já nevim…možná bych zvažovala i jako ukončení těhotenství, potrat prostě. 
Ale amniocentéze se dělá v kterym měsíci? Nebylo to už …nebylo to proto, že by ste se ještě 
rozhodovala nebo ano?
Néé, tady …
To už šlo jenom o diagnostiku?
Prostě v každym životě…v každý životní situaci to vidíte jinak, no. Jakože teď to pro mě nebylo 
to rozhodující.
Jakože myslíte, já si nejsem jistá, jestli sem Vám rozuměla, jakože si myslíte, že kdyby byl 
Fandovi třeba rok a půl a Vám řekli, že další dítě…
…bude hluchý…
…tak by ste šla na interupci? Chápu to správně? Nebo zvažovala interupci?
Hmm…zvažovala. Nevim, jestli bych to udělala. To samozřejmě nikdo…člověk neví dopředu, 
ale …už proto, že sme teda …já sem nechtěla jít na interupci, proto sme právě chtěli tu 
preimplantační diagnostiku, ale…bylo to nějáký úplně scestný myšlení, protože je to strašně 
ožehavý a člověk na to může daleko víc jako doplatit nezískat. Tím, že chce mít nějáký jako 
vylepšený dítě, než mu je jaksi nalosovaný. Taky sme nemuseli mít žádný nakonec. A já sem 
strašně ráda, že vůbec Tondu máme. Bylo to takový zahrávání…jako sem si říkala, že (směje se) 
…hlavně jak strašně nebezpečný je vůbec se řídit těma informacemi, který sou vlastně známý. 
Podle toho stavu tý vědy, že jo, protože se myslelo, že sou jenom těžký vady…jako středně těžký 
až těžký, když vlastně diagnostikujou ten connexin. Není to pravda, no. A to se tehdá 
nevědělo….nebo aspoň tady se to nevědělo. Takže člověk by vlastně vyloučil dítě, který by 
vlastně sluchadla třeba ani nemuselo nosit…No je to…poučení…velký. Člověk jako 
přehodnocuje.
Ještě bych chtěla vědět jestli ste v současnosti v péči nějákého SPC nebo poradny.
Sme s Fandou, to je ten kontakt s tou Ječnou. 
To je SPC, ta logopedka?
Jojo, SPC. A pak se občas radíme FRPSP.
S Fandou nebo s Toníkem? 
No s Toníkem určitě, protože to co Vám tady říkám, to se vyjevuje až v poslední době. To až 
teďka komunikuje nebo začíná komunikovat. Taky už sme absolvovali řadu vyšetření, protože já 
sem vlastně když se narodil ho považovala za hluchýho…tam byl případ opačný...se mi mělo 
narodit hluché dítě (směje se) a teď se to jeví, že to bude obráceně. Tak to je ten paradox…takže 
tam sem naopak šla do těch vyšetření co nejdřív, aby měl třeba co nejdřív všechny ty pomůcky, 
který mu usnadní slyšet, aby sme vlastně neměli dva roky skluz, proto sem vlastně žádala o 
pomoc FRPSP, abych získala nějáký aktuální informace o vyšetřeních, o doktorech a o 
pomůckách.
A mělo to obdobnej scénář? Byla ta situace obdobná?
Noo, tak tam to bylo lepší. Za prvé ty výsledky byly lepší…a já už sem vlastně…mě už nemohlo 
nic překvapit…no kdyby byl diagnostikovaném jako zbytky sluchu…každém decibel dobrej to 
vidim u Fandy…ale v podstatě sem byla připravená.
Jakože tam už to bylo jasně daný, že ta situace byla čitelnější? Rozumim tomu?
No né…já sem prostě věděla, že se mi narodí dítě se sluchovou vadou.



Takže tam prostě neproběhlo to období pochyb a reakcí okolí, protože už to bylo prostě daný?
Noo, tak rodiče byli zklamaný, ale já sem jim to říkala, už když se mělo narodit…
Jako Vaši rodiče?
Nonono. Vlastně oboje rodiče. Než se mělo narodit dítě, tak sem jim říkala, že teda bude 
sluchově postižený, ale zase už sme to brali tak, že Fanda aspoň bude mít někoho blízkého, 
kterej je na tom stejně.
A jak se oni dívali na to vaše rozhodnutí? Jakože ste do toho šli, i když ste věděli, že Toník může 
mít sluchovou vadu?
To nevim, ale my sme se jich neptali a nechtěli sme znát jejich názor. 
To chápu. Ještě bych se chtěl zeptat, jak se na to dívá Váš manžel, jak tu situaci přijímá…
Noo….
Jakože tam panuje nějáká shoda asi…
Noo, shoda. 
Jakože to bude obdobný předpokládám.
Noo.
A pak ste mluvila o tom, jak to vidí Fanda. Mluvíte s ním o tom, jak vnímá svoji sluchovou vadu? 
Nepřijde mi teda, že by ty rozhovory podněcoval sám, ale možná se pletu…
No, kdysi sme s nim o tom mluvili, už nevim, kterej rok to byl…možná první třída a to se něják 
ptal, kdy už mu ty sluchátka sundaj, kdy už se to jako zlepší. Teď sme s nim dlouho o tom 
nemluvili, jenom v souvislosti s tim kochleárním implantátem a to je, jak sem Vám říkala – on si 
myslí, že slyší dost dobře. On právě neví, co neslyší (směje se). To je právě ten problém…a že 
žádnou díru do hlavy mít nechce…to je teda ten výsledek. Já nevim….nemyslim, že by sebe 
něják litoval…prostě akorát tam v těch společnostech, kde se nemůže něják uplatnit, kde se 
k němu nedostávaj ty informace, tak tam nechce chodit. Prostě tam se mu nelíbí. Jinak nevim 
jestli…já sem s nim teďka dlouho nemluvila…jak sebe…jak to hodnotí. Zatím nic…sluchátko 
něják…za něj nestydí. Nosí sluchadlo a myslim, že to bere sportovněji než my.
A ještě sem se chtěla zeptat, přece jenom děti ve Fandovo věku už ledacos zvládaj – jako 
nakoupit si a takovýhle – tam není problém, kromě toho že si teda třeba domyslí nebo dojde 
někam jinam, jak ste o tom mluvila? Jestli jsou tam nějáký…v tý samostatnosti…já si to neumim 
úplně představit, jak s nim nežiju v jedný domácnosti…
No…sou tam takový…určitě bylo daleko těžší ho cokoli učit, protože mu to všechno musíte 
vysvětlit v klidovým stavu face to face, prostě to všechno dopodrobna vyložit několikrát než se 
to naučí, proto to všechno bylo jako docela posunutý, ale hlavně třeba když se člověk snažil, aby 
třeba cestoval sám k babičce metrem, tak musí domyslet všechny možný situace dopředu a to mě 
jako z toho až bolí hlava...mozek (směje se), kdy vlastně si to všechno tak musim představit 
v hlavě, co se všechno vlastně na tý trase může stát, kde von vlastně…je třeba nějákej zvukovém 
signál, kterej von neuslyší. Kde prostě třeba „Vystupte, prosím“ nebo „Konečná“, kterej von 
neuslyší a nebude vědět, co se děje. Nebo změna trasy…na metru né, ale třeba tramvají. Tak to 
člověk musí vlastně ze svý zkušenosti všechno dopředu promyslet, tak si to něják představit, co 
vlastně ho čeká a probrat to s nim, ty klíčový momenty, který vlastně můžou nastat…a musí taky 
vystihnout ty momenty, kdy von vlastně je ochotnej poslouchat, jo. A to je vlastně téměř u každý 
činnosti, což je teda vyčerpávající a v případě, že je to činnost, kde bude muset spolupracovat 
ještě s někym jinym….třeba pude do Sokola cvičit, tak musíte i těm druhejm to vysvětlit, co se 
může stát například a co maj dělat. Tak to je na tom to nejvíc vyčerpávající. Někdy ale se 
samozřejmě bojim, že nedomyslim všechno. Jsou prostě věci, co vás nenapadnou…že neslyší 
cinknutí mikrovlnky, že končí nebo že se vaří voda, tu páru…Totiž člověk vlastně neví, kolik 
toho kontroluje tim sluchem...jednoduchejch věcí…příjezd auta nebo cyklisty, tak to ještě tak 
člověka napadne, ale pak sou věci jako tekoucí voda nebo jiný...vlastně když to člověk neslyší, 
tak vás můžou ohrozit i na životě v extrémních situacích třeba…když je v přírodě třeba člověk. 
Fakt toho hodně kontroluje tim sluchem, aniž si to uvědomuje. Tak prostě třeba trnu, když de 
s těma skautama. Teď se snažíme, aby chodil na skauta. Snažíme se otužovat a zvykat, ale je to 
spíš otužování nás. ..Tak teda trnu, protože to sou vedoucí…takový vysokoškoláci, kluci  a těm 



to říkám a myslim, že to prochází jednim uchem ven, těm to prostě nedochází a ty to prostě 
nedomyslej a obávám se, že třeba bude stát uprostřed řeky a bez sluchadla nebo i ze sluchadlem 
a ani budou říkat: „Tam nechoďte, tam k tomu jezu“ (smějeme se). Tak to sou moje noční můry.
Tak to snad ne…
Nebo veselá hra a jedinej Fanda neuslyší, že je konec hry. Není to tak jako nereálný…tý  mý 
jedný kamarádce právě syn na škole v přírodě spadl s nějákýho svahu, protože hráli nějakou hru 
a on jediný neslyšel, že je tam svah. Oni si všichni o tom mluvili, že tam je svah, ale on to prostě 
nezaslechl. To je nejčastější problém, že všichni ví, že něco bude, všichni to berou jako za 
samozřejmou a veřejně známou věc, protože se o tom celý týden nebo celý dva dny o tom mluví. 
Všichni si o tom povídaj, ale Fanda to prostě neví. A to je…s tim se setkáváme doma...třeba si 
týden povídáme, něco si vyprávíme…třeba že někdo přijede a pak zjistim, že Fandu to minulo. 
On takový ty řeči mimochodem neslyší. Noo, tak to je prostě největší nebezpečí, prostě „Dyť 
sme to všichni věděli!“Celá skupina lidí to ví, celá ta společnost, ale tyhlecty lidi, ti to nevědí, 
protože pokaď si ho takhle neposadíte a neřeknete mu to, tak von to prostě nechytne…takhle 
z éteru. A to je samozřejmě na jednu stranu nebezpečný a na druhou stranu ho to odděluje od 
toho sociálního života, protože kolik věcí se takhle jako…málo kdy si vlastně člověk ty 
informace předává…nebo to už musí bejt, že si teda sednete s někym a něco si říkáte s velkým 
důrazem. Většina věcí se jen tak prohodí jen tak mimochodem. A taky…takhle se ty děti učej 
chovat k těm ostatním. Třeba jak se lidi hádaj v domácnosti a jak se z těch hádek 
vybruslí…prostě jak ty lidi žijou. Právě to je to hrozný, to jde mimo něj, protože on to neslyší. 
To je to hrozný. Teda na jednu stranu ho to ochrání před mnohejma problémama, ale on prostě 
žije v takový bublině a tyhle ty věci si já uvědomuju až po mnoho letech…že von vlastně, že je 
vohrožený to, že von nebude vědět, jak se žije s tim partnerem, protože neslyší to, že my se třeba 
hádáme, ale pak se udobříme nebo že si to vydiskutujem, protože von vlastně slyší možná zvuk.
Zvlášť když při hádce slyšící lidi málokdy sedí proti sobě, aby to on mohl pozorovat…
No právě…to není, že si lidi prostě řeknou a artikulujou…
…že ta scéna pro něj není právě výhodná. protože když se neslyšící budou hádat a on by seděl, 
tak by viděl…protože oni skončí až když budou chtít odejít z té situace, dokud budou chtít 
diskutovat…
…a tady na sebe křičíte přes tři dveře často …
No jasně a pak je eště ten efekt s těma bouchnutýma dveřmi a křičením přes dveře….
..ale je to strašně důležitý pro ten život. 
To mně nenapadlo, to je pravda…
Tam se vlastně člověk učí, že druhýmu může ublížit…že něčim jo a něčim ne. Já samozřejmě se 
snažim jako každém rodič mu být advokátem, proč třeba se tak chová neomaleně v něčem a 
nejsou všichni nedoslýchavý tak neomalený jako on, ale mě někdy přijde jak slon v porcelánu 
v těch…že třeba se třeba chce omluvit, ale že je mu strašně za těžko se omluvit, protože nevidí, 
že ty ostatní to taky dělaj normálně jako a málokdy člověk přijde k tomu druhýmu a sedne si a 
je…s tim aby si tam ještě nastavil to neslyšící dítě, aby odezíral. Je to velice těžký, aby byl 
asistentem toho normální života. Tak to má takovej děcáček v tomhlestom (směje se). To není 
v tom, že tatínek by nefungoval. On je velice dobře zapojenej v tom a snaží se. Snažíme se, aby 
sme měli společný ty rodinný akce, ale právě už když se snažíte a když to děláte vědomě, tak už 
tim je to umělý. Neni to ta přirozenost toho denního….denní agendy, toho, když to děláte 
přirozeně, protože když už já musim myslet na to, že tomu Fandovi…aby taky se k němu něco 
dostalo, tak už volíte jiný slova, už se něják stylizujete do něčeho. A to je…i když se tady 
bavíme s manželem u večeře o něčem, co teda by Fandu nemělo zajmat nebo je to jenom naše 
věc a von často se ptá: „Co, co, co si říkal?“, tak když mu to řeknu ještě jednou, tim samym, jak 
sem to říkala tomu manželovi a von znova nerozumí, ani po další nerozumí, že mě třeba blbě 
slyší, tak málokdy má člověk tu energii to ještě jednou artikulovat a už ten fór z toho nebo ten 
náboj tý věty taky pohasne a často to třeba přeformulujete, že mu to třeba řeknete jinak, tak…už 
to třeba jako vohladíte...takže ta přirozenost z toho unikne. 



A modifikujete třeba něják výběr akcí, podle toho, že Fanda třeba…Nevim…třeba jak to máte 
s kinem?
No do kina jenom když je z titulkama.
No aspoň že tak rychle čte už teďka…
No to byl taky motiv hlavní, že se naučil číst večerníčky…on čte asi vod třech nebo čtyřech let. 
To něják samospádem…když sme se učili tu logopedii, tak sme to vlastně měli napsaný, tak se 
globálně naučil číst před školou. Tak to bylo vlastně strašně důležitý, že vůbec…ta škola by se 
bez toho vůbec nedala zvládnout, bez toho, že by uměl číst.
No to taky, ale já to spíš myslim, jestli si třeba řeknete: „To jo, na tohle by sme fakt jako rádi 
šli“…třeba takový ty akce pro rodiny co bývaj v Praze…
Nooo.
…a často je to hudební nebo s nějakým hudebním doprovodem – má on z toho něco nebo je to 
tak že ne?
Noo, ty hudební, to mu je spíš nepříjemný. Když doma si třeba vezme CDčko, ale spíš vážný 
hudby…
A to se mu líbí?
To se mu líbí. To si poslouchá. Má svůj přehrávač a...ale má ucho na tom, tak takový ty 
venkovní, reprodukovaný nebo na konzerty ho tahala babička nebo na opery předtím a to teda 
protrpěl. Je mu to nepříjemný. Hudba je mu jedině příjemná, když to má z toho přehrávače.
A pak se chci ještě zeptat k těm prarodičům nebo k tý části rodiny z kterou ste víc ve styku, jak 
oni se staví tady k tomu? Vy říkáte, že občas je složitý lidem zpřístupnit, jak se k Fandovi mají 
chovat a co ještě v jeho chování tolerovat, protože je to spíš důsledkem jeho sluchový vady než 
nějáký nevychovanosti? Jestli třeba s prarodičem byl problém jim vysvětlit, že v některých 
situacích je třeba k Fandovi přistupovat něják jinak?
Noo…musim teda předeslat, že všichni ty prarodiče byli úžasný, že si ho brali už třeba v těch 
dvou letech, když měl ty sluchadla čerstvě. Ne tejden si ho vzali a prostě fakt to…fakt se hodně 
snažili, když samozřejmě ta práce byla na mě, ta logopedická, tak nebyl, že by byl odříznutý od 
těch prarodičů a opravdu si jich užil hodně. A teďka taky, protože už ho berou jako velkého a 
v podstatě měl by zvládat všechno. Hlavně to společenské chování jim vadí a vadí jim takovéto, 
že rád si s tou knížkou někam zaleze a že ho taky spousta věcí nebaví nebo už říká, že ho nebaví 
(směje se). Když je to dítě malý konzumuje, co se mu…co se mu dá. Takže občas je to těžký 
vysvětlit,ale…Mě to teda taky samotný štve, to jako né že by mě to nechávalo klidnou a štve mě 
to o to víc, že nevim co s tím mám dělat.
Když já si myslim, že to možná, to je teda jen takovej laickém  názor ze zkušenosti, že to možná 
není jen důsledek Fandovi vady. Jak ste mluvila o tom, že manžel má tak. ..se mnou rodiče řešili 
obdobnou věc, jakože celý příbuzenstvo, babičky a ty všichni, že si třeba stěžovali, že se 
schovávám do svýho světa s tou knížkou a to slyšim... A taky to bylo takový, že se to nelíbilo a 
špatně se to snášelo, přitom to dítě tim nikoho jako něják neobtěžuje…
No je to takový, že všichni chtěj nějakou akci pořád…
Je tam konkrétní představa, co má dělat desetiletý dítě a Fanda ji asi úplně nenaplňuje…
Samozřejmě všichni, i ty prarodiče, pro něj chtěj to nejlepší a maj představu k tomu, jak k tomu 
dojít. Mě taky vadilo, že se moc nezabývá tou hudbou…a že to bude svět pravděpodobně pro něj 
nezábavnej, protože nás to baví s manželem. Vždycky asi, když máte zdravý smyslově dítě nebo 
jinak, tak vás asi nemile překvapí, když to dítě nebaví to, co baví vás (směje se).
No, nesdílí tu číst světa, kterou by ste chtěli.
No...je to cizí...je to jinej člověk, než sme my (smějeme se). Jako smířit se s tim je vždycky 
komplikovaný, ale Fandu by ta hudba asi i bavila, protože von si teda i zpívá sám od sebe, což je 
teda opravdu neúnosný pro okolí, což je teda…no snažíme se to přetrpět (smějeme se). 
Eště teda k tomu, co je jako nevychování, tak on často bere, že se mu někdo…nebo teď posledně 
to tak nebylo, ale předtím i ze školy měl pocit, že se mu někdo vysmíval, ale ono to tak nebylo 
vůbec. Prostě to byla nevinná, běžná legrace a on to bere strašně osobně a neadekvátně na ty děti 
útočil...fyzicky i. Tak sme se to snažili vysvětlit, tak teď už to něják…ne tolik pominulo, ale 



..některý věci si jako bere příliš a bere to jako osobní, že ho někdo…že se mu někdo vysmívá, že 
ho schválně jako dráždí a že je něco nefér. Tak hnedka jako útočí, což je taky těžko 
odbouratelný. 
No já si říkám, že nějakým způsobem je těžký žít v tom jeho světě, když se jenom otočí, zaslechne, 
že třeba děti si něco řeknou, otočí se, vidí že se dívaj na něj a že se smějou a on neví a prostě 
není ta chvíle, kdy by mohl říct čemu.
Já vim, ale…já si to takhle krásně rozeberu a pak to všechno škrtnu, všechny tyhlety myšlenky a 
říkám si „To je cesta do pekla.“, protože pak vlastně to vede akorát k tomu, že to dítě lituje a že 
vlastně předem…prostě je to tak a může mu to člověk akorát vysvětlit, že se lidi prostě 
nesmějou, že to tak nemyslej a že nesmí hnedka útočit. Nevim, jestli to bude mít moc velkej 
ohlas…musí to prostě zvládnout rozumem člověk, protože první nastartuje samozřejmě to 
„Sakra, oni se mě smějou.“, první…
No ale on přece ještě nemá tu…
Ten rozum…
No…přece dítě ještě nemá tu volní složku tak…
Tak co s tim máme dělat, nic, akorát by sme ho litovali, což je teda cesta do pekel tak to musíme 
nechat plavat a zkusit mu to pořád…to něják jako usměrňovat mírně. Jinak abych na to pořád 
takhle myslela, to by ho to znevýhodňovala ještě víc si myslim.
Tak a eště se Vás chci zeptat, jestli ste měla před Fandovo narozením zkušenost s neslyšícími 
lidmi. Já nevim, viděla ste je někde, něco ste si o tom myslela, literatura, něco z filmu…
No, tak my sme bydleli v Liboci a tam je koupaliště a tam se scházej neslyšící a znakující. Tak to 
je jediný co sem znala, že tam je takový společenství lidí, který znakovali. Tak to je asi jediný, 
že sem je viděla na koupališti (směje se). A s nedoslýchavými sem měla zkušenost, protože otec 
měl nějákej pracovní úraz a byl hodně nahluchlej. Teda nenosil sluchadlo protože nechtěl, ale 
bylo velice těžký jako…nebo takhle…museli sme dobře artikulovat, protože nás pořád proháněl, 
že jako špatně mluvíme, protože nám nerozumí a neslyší nás. Tak to sou jako jediný asi 
momenty. 
A jak to máte teďka? Šla ste se třeba podívat do divadla, když tlumočej hru nebo zajmalo Vás...
No byli sme na tom Tříkrálovym konzertu a samozřejmě člověk…potom ho to tematicky 
přitahuje a v rámci vlastně Federace…tam bylo spoustu přednášek, kde neslyšící a znakující 
rodiny říkaly, jak oni žijou a jak oni to viděj, no ale tim že Fanda je schopen zvládat orální 
dorozumění, tak je to pro mě dost teda cizí svět. 
Ne, mě jenom zajmá konkrétně ta zkušenost, jestli ste se jako zkusila na to podívat….
No a to…
..a to říkáte, že jo.
No, jako líbí se mi to, ale není to můj svět. Je to jako když se koukám na Japonce…a 
vlastně….sem hrozně ráda, že s Fandou můžem mluvit, že jeho mateřskej jazyk je stejnej jako 
můj, prostě proto že…sice bych mohla s velkym usilím se naučit jakžtakž znakový jazyk a to 
dítě tim vychovat, ale člověk je vo dvě lekce dál, což je dost nanic. Nemůžete mu předat pestrost 
toho jazyka a chápu samozřejmě ty neslyšící, že vychovávaj svoje děti ve znakovym jazyce, 
protože jim můžou předat tu košatost, že jo…ale já i kdybych se snažila, tak můj znakovej jazyk 
by byl vždycky mizerněj. Pro mě teda bylo strašně důležitý, že ten Fanda…že sme se jako mohli 
dorozumět a že sme mohli vychutnat tu češtinu a že von teďka má hrozně bohatou slovní zásobu 
a že čte, rozumí tomu textu, že takhle můžem spolu mluvit. A snažila sem se mu teda i zpívat. To 
teda probíhalo tak, že mu zpíváte do ucha (směje se)…ňaják večer, aby teda nebyl ochuzeném o 
ty prostonárodní písně a o to, co teda ten jazyk jako nese sebou. Takže pro mě je to cizí pole 
jaksi…kultura neslyšících. 
A myslíte, že to Fandu jednou může začít zajmat? Jako samotného – sám od sebe? Nebo že bude 
preferovat kulturu Neslyšících?
No těžko říct, pokud by mu…pokud by se mu vlastně sluch zhoršil a moh mít kochleární 
implantát, tak si myslim, že zůstane v tomhle světě…



No já to spíš vnímám, že on by tam jakoby…že jsou děti, který choděj…. jsou tak jak Fanda jsou 
integrovaný všechno, ale volnej čas trvěj s neslyšícíma, protože ve sportu a volnočasovejch 
aktivitách s nima nejsou handicapovaný. 
Hmmm.
Většinou si i velice rychle osvojujou ten jazyk na nějáký jako základní komunikační úrovni. Tak 
proto se ptám, jestli třeba vnímáte, že by to Fanda jednou, je to úplně čistě hyptetetický, mohlo 
přitáhnout?
Já sem o tom takhle uvažovala, taky sem se snažila ještě nějákou dobu udržovat nějáký rodiny, 
kamarády, který maj vlastně to nedoslýchavý dítě, ale on vlastně si víc rozumí s tim 
sourozencem toho dítěte (směje se), protože maj stejný zájmy. Ono je to těžký ty děti zcukávat 
jenom proto, že maj teda stejnou vadu (směje se).
No, pochopitelně.
A ta holčička teda taky mluví a on jí teda málokdy rozumí...nebo hůř jí rozumí, protože taky 
trochu patlá. A znakovej jazyk…On se o to…my sme měli najáký ty brožury, tak se o to zajmal, 
něják si to zkoušel sám, ale…musim říct, že mě to, aby se rozvinul v tý češtině tak vyčerpalo, že 
sem vlastně neměla ještě energii ho dovážet někam, aby znakoval. 
To chápu.
Myslela sem si, že by to bylo jako dobrý, kdyby si udržoval kontakty s timhletim světem a uměl 
znakovej jazyk, protože…za prvé proč ne a za další, fakt by se mu to hodilo. Ten sluch se může 
zhoršit nebo kochleár nevyjít a co pak….bude jenom psát? To je jako blbý...nebo 
odezírat…Rozhodně si myslim, že by to bylo pro něj dobrý, ale něják sme neměli energii a nikdo 
tady v okolí není nebo nic blízkého, takže pro nás by to znamenalo ho někam dovážet, což prostě 
je nad naše síly. 
To chápu.
Ale něják to nevylučuju…do budoucna. Já si třeba myslim, že až bude třeba student, kterej se 
sám umí dopravit po Praze kam chce, tak ať si klidně jezdí se učit znakovej jazyk, proč ne. Na 
druhou stranu sem teda radši, že těm jeho kamarádům rozumim. No, než…radši se budu učit 
anglicky nebo zdokonalovat v jazycích než ve znakovym jazyce. Je to pro mě jako důležitější 
než…v tom, že se mi rozšíří další obzor. Přeci jenom těch nedoslýchavejch je daleko menší 
skupina a ta jejich kulturní produkce není tak…tak mocná, oproti tomu, co se vám otevře, když 
se učíte nějákej jinej jazyk. 
Chápu no, já si sice domluvim s nima, ale když mám anglickej text, tak bojuju (směju se).
Toho času je tak málo…
….že si musíte vybrat.
…že si musíte vybrat a já radši i toho Fandu teďka učim tu angličtinu, než aby znakoval, protože 
prostě …Já si myslim, že on se bude živit jako mozkem, na nic jiného to zatim nevypadá, že by 
byl schopen se uživit rukama (směje se). A k tomu bude nezbytný, aby uměl angličtinu…nejen 
angličtinu i jiný jazyky. Prostě ten čas i jeho je tak krátkej že...prostě musíme volit...no, tak sme 
volili takhle.
Chtěla bych se ještě zeptat, jestli vnímáte něco jako chybějící v tý nabídce pomoci, co by Vám 
jako pomohlo – tenkrát, teď…
Myslíte jako v tý Federaci?
Tak celkově – ve Federaci i celkově.
No tak celkově mi přijde, že ten přístup toho zdravotnictví byl katastrofální v tom že teda.. „Tak 
dítě máte hluchý a za půl roku přijďte.“ …nebo za čtvrt roku. Bez toho aby mi řekli, jestli mám 
to dítě zavřít do skříně na toho čtvrt roku nebo co s nim mám děla, jak s nim mám mluvit 
nebo…žádná instrukce nebo žádná pomoc, žádné východisko, ani kontakt na nějakou nezávislou 
organizaci, která by se tim zabývala nebo…
Vy ste prostě nedostali kontakt na Federaci u toho lékaře?
Nee, tam se prostě to sabotuje. To je naopak, voni to nechtěj, aby…
Proč?
No protože jim to ubírá klienty.



S kterýma oni stejně nic nedělaj, jestli tomu rozumim?
No ne, na tý Mrázovce, tam maj potom logopedii a tam nebyla špatná ta logopedie ze začátku, to 
né že ne, ale prostě voni …za prvé nelíbil se jim příliš znakovej jazyk, přeci to byla doba, kdy ho 
úplně…
Už tam byla paní psycholožka?
Jojo. Sice tam tehdá už vůči němu striktně nebyli, ale…proti znakovýmu jazyku, ale že by ho 
horentně podporovali, to zase né. A samozřejmě jakékoli lékařské prostředí ja charakterizovaný 
tim, že nepochybuje o svejch výrocích a diagnózách, což je v opozici k tomu, co dělá třeba 
Federace. Co dělaj rodiče, pacienti…ty prostě pochybujou o tom, srovnávaj přístupy dvou 
lékařů…Tak to se prostě něják…nevim jestli to vůbec lze v tom lékařským prostředí. rozhodně 
by to šlo víc, než to dělají. Tak oni k tomu byli tak jako vedený  a ta gloriola neomylnosti, tak...a 
jaksi toho, že to je jediná správná cesta…Tak to by teda se asi hodně mění, ale tehdá to bylo 
hodně zraňující a teda špatný i pro toho Fandu a to teda nám pak ta Federace zachránila, ale…A 
potom teda mi samozřejmě vadila ta špatná diagnóza, ta první v tý Žitný. Za prvé nás to zdrželo 
asi o tři čtvrtě roku a já sem pak a neměla čas se s někym soudit a co taky…Uříznou vám jednu 
nohu a ten lékař pak dostane pokárání od Komory…nebo jinou nohu teda. Tak co 
jenom…tohleto by byla vlastně maličkost. A tý době sme se museli věnovat spíš Fandovi…tak 
tohleto teda byl ten zápas s tim lékařskym světem, no…potom v tý logopedii sme měli docela 
kliku. Na začátku i později.
A co Vám pomohlo nejvíc v tý době? Co hodnotíte tak…
Nejvíc mi pomohlo…no že sme byli seznámený s těma jinejma rodinami, který nás pozvaly.
Ty rodiny co byly dál, jak ste říkala?
Jo, „služebně starší rodiny,“ tak to byl teda úplně balzám a že sem pak taky mohla těm matkám 
zavolat, já nevim… „Prali ste se taky s timhletim a dělal to taky ten váš?“ Ty vlastně byly úplně 
nejzkušenější, jako vychovaný tim životem. „Jojo, to dělal před rokem.“ Tak to bylo takový 
uklidňující. Potom s nima konzultovat, to sme dělali hodně a hrozně nám pomoh taky ten týdenní 
pobyt vod Federace vlastně pro ty rodiny, kde sme se seznámili ještě s jinejma a viděli sme jaký 
všechny varianty ještě můžou bejt a že na tom nejsme vlastně ani tak zle, ať někňouráme, že sou 
vlastně na tom lidi daleko hůř. No a co ještě…jo a pomohly nám ty deníky, to teda bylo…to nám 
pomohlo hodně. A vadilo mi, že teda nemáme ty sluchadla hned, že nám je dali hrozně pozdě, 
když teda věděli, že se to prodloužilo ještě o těch půl roku. To byla prostě ztráta času vyloženě. 
A to bylo proč?
No protože zkoumali, jak moc velká je tam ta převodní složka, protože ta první diagnóza byla 
vlastně špatně, protože ta vycházela jenom na ten převod a že vnitřní ucho je v pořádku, tak když 
jim potom vyšlo že vnitřní ucho….nebo že je vada taková a taková, tak se vlastně čekalo na 
vodendání mandlí, vyčištění…a dobrý středouší než to vlastně bude změřený druhý a pak vlastně 
bude mít sluchadla. Takže tam vlastně my sme potom ještě dostali jedny sluchadla aspoň mírně 
nastavený od jedný paní doktorky, která byla ve Federaci, tak i ty Fanda přijímal dobře…asi dva 
měsíce předtím, která nám je pučila. Hlavně ta důvěra, že nám je pučila, jen tak na blind. No 
hlavně se něco dělo, to taky. No, tak co by nám ještě bylo bývalo pomohlo….
Nebo co by Vám třeba pomohlo teď, co třeba vnímáte jako chybějící v tý péči? 
No teďka by mě docela pomohlo, kdyby třeba se…V tý škole, jakmile je tam nějáký jiný dítě, 
který má nějákej handicap, tak samozřejmě na Fandu není čas už. Vono samozřejmě, von je 
chytrej, ale i ta jaksi hladovost toho intelektu se dá taky posuzovat jako něco, co by potřebovala 
nějakou specifickou péči. Že on by potřebovala trochu víc v tý škole, aby mu dávali namáhavější 
úkoly a třeba při výuce těch jazyků…tak to je úplně nedostačující z hlediska školy. To je prostě 
málo a tam by sme potřebovali toho asistenta a já teda skoro někoho hledám. Asi budu muset 
hledat, protože to je prostě nedostačující a ta škola vlastně nechce nebo…ty učitelky toho maj 
takhle dost a nemaj čas se vlastně tim zabejvat vůbec. A pokud chceme integraci, tak voni nemaj 
vůbec žádnou kapacitu se tim zabejvat. Tam se vyplní jednou ročně nějákej papír „Individuální 
plán,“ ale to je jenom pro formu vlastně, aby se dostali nějáký trochu peníze pro tu školu a proto, 
že se jim tam koupil třeba koberec nebo závěsy proto, aby se vlastně odhlučnila ta třída, ale na 



skutečnou práci vlastně nejsou v tom kalupu vůbec…vůbec… nějáký ty prostory. Prostě co si 
rodič nezařídí sám, to nemá. Taky jak to prostě stagnuje…nebo stagnuje, jak se vlastně opakuje 
ta diagnóza v takový…bez očekávanejch změn nebo sledovanejch, tak…v podstatě i teďka, když 
máme skvělého pana doktora, tak co si neřeknu, že chci, aby mu otestovali, tak nebude. Ten 
impuls musí vycházet z mý strany, což je teda hrozně náročný, protože musíte vědět, co chcete a 
to si musíte zjistit, co chcete nebo co se dá měřit nebo zjišťovat. A i takovou tu strategii, jakou 
pomůcku, jaký sluchadlo, furt se ptát, protože vim, že to levý sluchadlo je hrozně nedostatečný 
pro tu vadu a on ho má i málokdy zapnutý, protože vůbec nevnímá, že ho potřebuje. Takže tam 
musim já sama aktivně zjišťovat, jestli nějáký nový sluchadla na trhu, který by se jako daly 
kombinovat. Teďka musíte zjišťovat názory více lidí, protože né ten první vám řekne to jako 
dobrý…No a potom ten člověk musí myslet, jestli teda tou Fandovi něco nechybí, jestli je na tý 
správný cestě, jestli tam není nějákej velkej kiks, kterej by sme jako mohli zachránit něčim.
A to je pan doktor z Mrázovky?
Ne.
Z Ječný?
Nenene.
Já sem se teď asi úplně ztratila…
No máme teďka úplně jinýho.
Jako úplně jinýho foniatra?
Nonono, kterej vopravuje…seřizuje sluchadla.
Tam ste přešli z Mrázovky?
Ano, ano.
Protože ste nebyli spokojený tam?
Nooo, to né. Tam vlastně to funguje…nebo né že by sme nebyli tak extra spokojený, ale tam to 
funguje tak, že ten doktor nenastavuje ty sluchadla rovnou, musíte jít k nějáký sestře…
Tam je to „kolečko“.
Kolečko no a to je na x-dní a ten personál na to není ani něják extra…no není úplně prvotřídní. 
Lepší když ten doktor to sám nastaví, takže mi sme přešli k doktorovi, kterej sám jakoby sám 
změří, sám nastaví ty sluchadla a rozumí jim do mrtě těm sluchadlům. Né nějáká byť snažící se 
sestra. 
Můžu se zeptat, kde ten pan doktor?
Doktor Jedlička z Widexu. On má i svoji ambulanci, takže pár dní je tam a pár dní ve Widexu.
Já už sem se s tim taky setkala, že z Mrázovky jsou právě jinam.
….ale on nemá ty přístroje…tu BERU a SSEP, takže to vlastně člověk stejně musí nejdřív do 
toho Motola nebo do tý Žitný a pak teprve se může rozprchnout k nějakými foniatrovi. Ale 
v postatě to je známo pět jmen, ke kterým můžete jít, že víc jich jako….neni. 
V Praze?
No, tak ty rodiče si většinou předávaj ty zkušenosti, s kym sou dobrý a s kym ne. Pak většinou, 
kterej je dobrej, tak je pak zavalenej prací (směje se). Potom, co s nim dál a jak to zvládá, nikdo 
jinej než ten rodič nemůže posoudit a občas bych si potřebovala s někym promluvit, protože dost 
věcí člověk zjišťuje až posléze, co se stanou a sou nevratný.
A v tom ta Federace nezafunguje? Já vim, že už tam nespadáte do raný péče, ale stejně.
Bohužel, pro ty děti školní už vlastně nic…
SPC, PPP?
No to jo, tak mi tam vlastně sme klienty. Občas se bavíme vlastně s Ivou Jungwirthovou, 
ale...docela bych uvítala nějákej rodičovskej kroužek, aby si…
A paní Jungwirthová zrovna má syna na nějakým gymnáziuu…
Nonono. Ale vlastně docela mi chybí takovýto si pokecat s těma rodičema, kterým maj jaksi 
podobný děti a to vlastně už...Federace na to nemá energii vlastně dělat ještě tohlecto…



No voni maj jenom pro ty malý, ty předškolní.
A vlastně mi to chybí, protože ten workshop rodinek je výbornej…protože když se bavíte jen 
s tou jednou osobou, byť teda sama má dítě, tak je to jenom názor tý jedný osoby. Kdežto když 
máte deset rodičů, tak často chytíte od každého nějákej střípek, kterej je zajmavej.
Asi chybí v rámci Federace máma, která by to organizovala pro mámy neslyšících dětí – ty 
slyšící, protože pro neslyšící to tam funguje, to voni se jako scházej.
Já vim, no…ale za prvé je ta lokalita strašně daleko pro mě. 
Zvlášť teďka…
No předtím to bylo dobrý na tom Smíchově, ale teďka je to prostě hodina náročné cesty.A já 
sama už sem si teda myslela, že bych teda něco mohla dělat, ale…
Je to strašně náročný na čas, že jo?
…a to teďka s tim miminem není možný. A když nebylo mimino tak byla prostě moje 
práce…tak prostě…těžký no. 
A eště se chci zeptat…už budem na konci….
To máte rozsáhlý teda…
…co Vám to přineslo, jako pozitivně i negativně..
Hmm.
To už vyplívá z toho rozhovoru, ale jestli by jste chtěla ještě něco vypíchnout…
Tak je to životní zkušenost. Samozřejmě velká…a životní zkušenost teda to, že sme to zvládli 
jako rodina. To že sme se nerozvedli a že sme se...jako spíš že sme se utužili. A že sme se 
vlastně z toho šoku…že sme se z toho dostali vlastně. teď je to taková jako spíš chronická (směje 
se) …chronickém problém nějakej, ale není to teda nic extra dramatickýho. Tak to je asi to 
hlavní. A že přestože ta hlavní tíha toho řešení byla na mě, tak ten partner teda něják byl účasten 
a teďka teda funguje a je to výbornej tatínek. Potom…se člověk možná naučil víc…jako lépe 
chovat k těm s handicapem. Teda né že bych byla nějákej vlčák před tim (směje se), ale že má 
nějákej větší soucit…teda soucit né, né to je špatný slovo, ale empatii…vcítění se spíš než soucit 
teda. ..a to spíš myslim takovej ten praktickej, než že by mi jich teda bylo líto, takovej ten že se 
nad tim dokážu zamyslet, jak ten druhej to třeba technicky třeba hůř zvládá. My sme teda měli 
ještě předtím v rodině ještě podobnou a to že teda otec můj je po mrtvici a byl jako 
neschopen…tak to byl jako takovej předskok, tak tohle pak jen gradovalo tim…Tu schopnost se 
trošku víc vcítit než předtím. No…přátele…dobrý, s tý doby…z těch rodičů. No, co ještě…Tak 
něják člověk získá informace s okruhu foniatrie, ale né že bych teda bývala byla neměla 
informace radši z jiný oblasti (směje se). Nevim jako, co jinak…
No, mě to teda stačí. A ještě se chci zeptat, jestli sem se třeba na něco nezeptala a je to pro Vás 
důležitý to jako říct k tomu. 
Hmm.
Nebo jestli mi tam něco chybí, co vy považujete za důležitý?
No…nevim, no. Ještě možná k tomu, co mi schází. Tam k tomu bodu…Tak…nechtěla bych 
něják posuzovat ty děti, že jsou něják pokřivený psychicky, ale možná že teďka vidim, než ta 
podpora někoho, kdo se zabejvá vyloženě výchovou dítěte nebo k tomu jako…něco jako dělá ta 
paní Prekopová, tak by byla taky potřeba, protože…zvlášť teda u rodičů, kteří sou třeba 
prvorodiči…
Výchovou dítěte obecně nebo výchovou dítěte nedoslýchavýho?
Jaksi…samozřejmě lepší, kdyby měl poznatky v obém…
Jakože by dokázal poznatky, který vidíte u paní Prekopový, dlouholetou praxí uplatňovat…
Přesně tak…na ty handicapovaný děti…na ty nedoslýchavý, protože mě přišlo, že když člověk 
jde za někym, kdo se zabývá jenom těma nedoslýchavejma, tak ty psycholožky už jsou tak jako 
deformovaný. Jako „Jo, von je dobrej.“
Nemaj normu…
Jo, voni se pohybujou po tý svojí škále…
Maj svoji normu…



Nonono. Voni se pohybujou v tom svým světě, protože maj už…jiný pacienty nemaj a už jsou 
vlastně jako deformovaný profesně. A to samý vlastně platí o všech těch speciálních pedagozích 
a celym tom světě, protože člověk má něják jako omezenej čas a věnuje se pak něják jako určitý 
specializaci a fakt je deformovaném si myslim. Tak by to chtělo někoho, je to strašně těžký, kdo 
má to pole jako široký, a dokáže poznat nebo poradit…i tomu, kdo se pohybuje v někym spektru 
jako bočnim, ale tak aby to nebylo jako zavádějí tak, jak sou tyhle specializovaný rady. A ta 
podpora mi vlastně chyběla. Teďka vidim, že sme to i my sami zanedbali…No, zanedbali. My 
sme vlastně tápali, jako rodiče a zvlášť když máte takhle to první dítě, že se nevyvíjí samo od 
sebe a že to vlastně není jenom radost a soustřeďujete se na tu práci, vlastně logopedickou a 
přijde vám to jako boj, tak vlastně my sme nevěděli, jak to dítě vychovávat nebo co vlastně dělat. 
Mezi těma ostatníma nedoslýchavýma, vlastně tim, že sme měli ty slovíčka a ty nám dobře šli, 
tak vlastně Fanda byl taková jako hvězda a člověk si myslel, že to stačí a ono to ne úplně stačí. 
Takovýto společenský chování bych myslela, že nám vlastně...že by bývalo se dalo více rozvíjet 
a to třeba formou divadla nebo nějáký dramatizace….to divadlo by bylo docela dobrý, protože 
tam sou různý situace ze života, který se teda přehrávaj a bylo by to takovou hrou. Vlastně by 
sme potřebovali v tomhle tom, že sme k tomu došli až později a teďko už se vlastně moc v tý 
pubertě…nedá s tim dítětem tolik dělat. No a pak vlastně i to, že ta pomoc…odborná i teda 
Federace, ta vám pomůže do nějákýho jako průměru, ale když to dítě je …To neznamená, že 
když má sluchovou vadu, že není na něco nadaný…jako může bejt výbornej fyzik, výbornej 
malíř, i lingvista, proč ne a to už vám pak s tim nikdo nepomůže, ale ty děti potřebujou pomoc i 
dál, aby mohli v tom svým handicapu dosáhnout toho vrcholu v tom svým talentu jo...To už je 
daleko komplikovanější, protože všichni jsou většinou spokojený s tim, že vám pomůžou „No, 
jedničky má, tak to je dobrý.“ Jako já se vyjadřuje jako neobratně a koktavě, protože to mě 
napadá teď a nemám to ještě…srovnaný, ale…já nevim, jestli tomu rozumíte?
Já myslim, že tomu rozumim. To je teda za mě všechno, jestli už nic nemáte?
Nene. 
Tak moc děkuju za rozhovor.



ROZHOVOR 2

Lukáš (22 měsíců), vrozená sluchová vada (těžká nedoslýchavost).
Sluchadla nosí od sedmi/osmi měsíců. 

Rodina úplná. Matka (27 let), otec (31 let).
Oba rodiče VŠ vzdělání (matka v době rozhovoru dokončovala školu humanitního typu, otec 
dokončená VŠ přírodovědného typu).
Chlapec nemá sourozence.

Rozhovor proběhl v domácím prostředí v době, kdy chlapec spal. Přítomna a tázána byla 
pouze matka.

Tak já se Vás nejdřív zeptám na vzdělání Vaše, jestli je humanitního typu a jakýho kdyžtak.
Humanitního typu. 
A můžu se zeptat na vzdělání Vašeho manžela?
Přírodovědné. Dělá experimentální botaniku.
Já se ptám hlavně z toho důvodu, že třeba když někdo studoval speciální pedagogiku, tak ta 
situace, když se narodí dítě s nějakým handicapem je trošku jiná. Tak proto se Vás na to ptám.
To určitě. Já mám pocit, že už bych si klidně mohla udělat zkoušku ze speciální pedagogiky. 
To je možný no (smějeme se). Tak teď s zeptám na Vaši rodinu, jestli mi ji můžete představit.
Jako svoji matku a takhle?
Nene, tady tu rodinu, tu Vaši primární. Jako věk, kolik máte dětí…
Jojo, takže jedno dítě. Mě je dvacet sedm, myslim (směje se). A manželovi, tomu je třicet jedna, 
takže sme docela mladý. Já jsem ještě s dítětem nepočítala, ale přišlo. Takže 2009 narozenej a je 
mu dvacet dva měsíců tím pádem. 
A máte teda jedno dítě?
Jedno.
Lukáška. A budeme si teď povídat o Lukáškovi. Je mu teď teda dvacet dva měsíců, říkám to 
správně?
Noo.
A jak by jste ho charakterizovala, jakou má povahu?
Noo…povahu má zvídavou, určitě je hrozně šikovnej, všechno chce vyzkoumat, jak to funguje. 
Na malování nebo takový věci moc není teda…ono ho to teda baví, takhle malovat…
Koukám no (na stole a sedačce jsou Lukáškovi „kresbičky“ – smějeme se).
No to jo, ale že by se něják snažil, to ne. A teďko poslední dobou je takovej…no sem tam trošku 
vzteklej, protože jednak si říkám, že má to období vzdoru, který už začalo. Říká se, že  to něják 
od roku a půl. Musim říct, že to na něm pozoruju a jednak se trošičku obávám, jestli tam nemá 
problém s tim, že nerozumí. Takže proto je třeba někdy vzteklej, no. Jinak je milej  Má milou 
povahu, že na lidi se směje a navazuje kontakt hodně. 
A můžu se zeptat, kdy ste přišli na to, že v oblasti sluchu by mohl být nějáký problém?
No to přišel manžel, když bylo Lukáškovi si pět měsíců. Mě by to vůbec nenapadlo, ale on 
jakoby zjistil, že já sem si s nim tady třeba hrála a on na něj neviděl a když manžel přišel, tak na 
něj promluvil a Lukášek se na něj neotočil, ale když se potom dostal do jeho zornýho pole, tak 
měl Lukášek hroznou radost, že ho vidí. Takže sme si říkali, že to je nějaký divný. Tak sme to 
tak různě zkoušeli a pak sme šli k doktorovi a vlastně zjistili sme to v sedmým měsíci jeho, že 
byla…že bylo nějáký to vyšetření. 
A svěřili ste se někomu s těma obavami? Když ste začli tušit, že…
Určitě, já sem takej ten typ, kterej to hodně řeší s těma kamarádkami, na rozdíl od manžela, 
kterej si to nechává spíš pro sebe. Jemu to hodně vadí, když to ty ostatní vědí. Ale já sem o tom 
hodně mluvila se svejma kamarádkama a mám právě kamarádku, která má maminku a to je 
doktorka internistka a ta mě vlastně…hlavně ona mě nutila, ať jdu k tý doktorce, ať jí to řeknu. 



Já sem ze začátku…nechtěla sem tomu věřit, říkala sem si, že to bude v pohodě, že to nic 
neznamená. A ona pořád tlačila že tam si bude nějáká ..těžší vada.
A jak na to reagovali lidi ve Vašem okolí? Teď jste mluvila o té mamince, ale jak na to reagovali 
ostatní lidi ve Vašem okolí?
No...ostatní…jakoby ty moji přátelé, ty se mě snažili uklidnit. Říkali, že je to normální, že ty děti 
se třeba neotáčej takhle brzo. Třeba mám kamarádku a ta říkala že mám počkat, že ten její se 
třeba taky vždycky neotočí. No, takže ty mě spíš uklidňovali, říkali, že to tak nebude.
A pomáhalo to? 
Nooo…myslim, že v tomhle směru to bylo spíš kontraproduktivní, že já sem...že mě to tak jako 
ukolébalo. Naštěstí, že tady byla ta maminka, ta internistka, že sem do toho šla nakonec, ale 
jinak já bych se na to asi vykašlala a možná bychom to zjistili mnohem pozdějš, že by mě to 
uklidňovalo…Jako mě to pomáhá, když…hlavně když s nima můžu o tom mluvit, takže mě to 
samozřejmě jako pomáhalo. 
A k tomu lékaři jste teda šli v sedmi měsících?
Nene, tam sem šla…asi tak v pěti měsících. A tak za čtrnáct dní nebo za tři tejdny na to, co mi to 
manžel řek, že si to myslí, tak sem šla k tý doktorce – pediatričce tady a ta mi řekla, že se nám 
v Motole vysmějou, ale že mě tam teda pošle. 
A vysmáli?
V Motole mě hrozně rozčílili, protože řekli, že má asi rýmu. Voni mu dělali vlastně emise a 
řekli, že jsou nevýbavné, což je většinou jasný že tam je problém a voni řekli: „No, von má asi 
rýmu“, což mi přijde, že je úplná blbost a řekli ať přijdeme až za měsíc nebo za dvě měsíce. To 
si myslim bylo úplně neprofesionální, protože i kdyby měl rýmu, tak to je prostě za čtrnáct dní 
pryč a mohli by to udělat znova už za čtrnáct dní a né až za takhle dlouho. Takže mi sme právě 
přes tu internistku se dostali do Žitný. Tam je foniatrická klinika, takže tam sme se dostali a …až 
někdy v tom srpnu, takže někdy v tom sedmym měsíci.
A tam teda dali už diagnózu?
No, tam sme měli to vyšetření BERA, kde prostě mu naměřili téměř nic na levym uchu a na 
pravym uchu něco kolem 80 decibel při 2000 hertzích. 
A dali Vám k tomu ještě najáký další informace v tý Žitný?
Ta Žitná...já sem strašně ráda, když to teďko slyšim od ostatních maminek, tak sem hrozně ráda, 
že sme na to přišli…že se na to přišlo v tý Žitný, protože ty co maj zkušenost, že jim to objeví 
třeba doktor Myška v Motole, tak sou z toho úplně na prášky.
Já má pocit, že s tim pánem se potkám v každym rozhovoru (smějeme se).
No jako já sem se o hrozně bála, protože my sme tam byli před čtrnácti dny, protože sme podali 
žádost do centra kochleárních implantací a on je úplně v pohodě, akorát nemá moc cit, ale jinak 
si myslim že je to normální doktor. Člověk, když je připravenej, tak je to v pohodě. No ale sem 
ráda, že mi to řekla právě…ale i ten můj doktor bych nebyla ráda, kdyby mi to řekl, ale byla tam 
zrovna paní doktorka Krejčí, která…prostě nám to podala takovým způsobem, že to bylo…skoro 
jako kdyby to říkala optimisticky, že to je vlastně super (směje se), že vona tam vlastně měla na 
výpomoc nějakou mladou doktorku, která nám řekla to je těžká vada sluchu a odešla. Tak to byl 
hrozněj šok a pak přišla tady ta doktorka a začla nám to vysvětlovat a člověk z toho měl úplně 
takovej pocit, že všechno bude dobrý, že všechno na co sme se chtěli zeptat, i úplný hlouposti, 
člověka napadá třeba jestli si najde holku, jestli bude mít zaměstnání, jestli bude žít 
plnohodnotnej život. V tuhletu chvíli to jako nemusíme řešit, ale ty rodiče to napadá. Vona na to 
krásně odpovídala a nespěchala nikam a bylo hrozně milá, takže sem do dneška ráda, že to byla 
ona, protože jinak by sme se tam…nebo já bych se tam teda asi zhroutila.
A když si vzpomenete, jak vám to teda řekli…mluvíte o šoku. A jakej byl pak ten další pocit, když 
vám teda řekli, že neslyší?
No já sem úplně první vážný podezření měla, když sme byli asi měsíc předtím na ORL a tam je 
jako hodně dobrá doktorka a ta mi říkala, že si myslí, že to bude blbý a tak to sem si prošla 
takovým prvnim šokem a potom vlastně už sem byla trošičku připravená na to, že to asi opravdu 
bude blbý, ale až takhle blbý sem nečekala. A mě to hrozně…to byla taková situace...bylo to 



jako hodně těžký, že já sem jakoby měla pocit, že mě manžel podrží a že mě rodina podrží, ale 
nakonec to bylo tak, že sem podržela já tu rodinu a toho manžela. Prostě v tu první chvíli to byl 
pro mě šok, já sem se tam rozbrečela, ale pak přišla ta doktorka, právě ta Krejčí, a ta mě jako 
uklidnila a já sem pak už od tý chvíle fakt hrozně dlouho nebrečela a …Takže ta doktorka Krejčí 
mi hrozně pomohla a já sem byla smutná a tohle, ale myslim, že sem docela přemejšlela 
racionálně. A potom sme jeli domů metrem, to si do dneška pamatuju, nevim proč se mi to tak 
vrylo, že jedeme domů tim metrem a stály sme tam s manželem a koukali sme na toho Lukáše a 
skoro sme se usmívali. Prostě sme to vůbec neřešili. Já sem akorát posílala smsky známem, 
protože já sem opravdu ten člověk, kterej to potřebuje sdílet. Takže sem jim to posílala a oni mi 
posílali zpátky reakce. Většinou jako že nevěděj, co na to říct, že to je hrozný, ale že to bude 
v pořádku, že to bude v pohodě. No a potom doma to bylo opravdu takový blbý, no protože sem 
musela …Babička ta prožila ten šok způsobem, že dělala, jako by se vůbec nic nestalo, jako 
moje babička. Ta vlastně…vůbec na to nereagovala a potom ještě asi za půl nebo za tři čtvrtě 
roku mi říkala: „No ale to se zlepší ne? To má jenom teďko dočasně a ono se to zlepší.“Tak sem 
ji musela vysvětlovat, že ne. Ta to jako úplně...no jako kdyby to nebylo. A moje máma, tak ta se 
z toho rozbrečela. To mě tehdy hodně šokovalo, protože sem ji v životě brečet neviděla. Takže 
sem ji musela uklidňovat no a pak sem vlastně…se lekla, protože sem poslala tu smsku i 
manželově mamince a říkala sem si: „Já sem blbá, takovýhle věci se smskou neoznamujou.“, tak 
sem jí ještě volala, abych ji uklidnila a ona byla úplně v pohodě. Já nevim, jestli měla taky ten 
šok jako ta moje babička, že vo tom sme mluvily jestli dvě minuty a pak mi začala vyprávět, že 
je docela hezky a že jde na procházku…prostě takovýhle věci, to s tim vůbec nesouviselo, tak 
nevim, co to jako bylo...taky do dneška to moc nechápu.
Asi popření no…takovej ten první obrannej mechanismus, bych řekla…že to v tu chvíli prostě 
eště nemohla přijmout.
Noo, to asi jo, prostě to chtělo delší dobu. 
A manžel u toho teda s Váma byl, jakože ste tu diagnózu slyšeli najednou?
Noo, já sme ho tam chtěla mít s sebou. A vod tý doby to začalo být takový hodně zajímavý, 
protože von vlastně v tý době finišoval dizertačku a to bylo na konci srpna a on musel vlastně na 
konci září tu dizertačku odevzdat hotovou. Vopravdu musel v týhle blbý, kritický době, musel 
opravdu makat. No a já sem se snažila to hrozně řešit. Hledala sem na internetu spoustu 
informací vo tom no a tak sem mu to i přeposílala…no a to byl právě ten moment, kdy on za
mnou přišel a brečel, což sem taky v životě neviděla a už to doufám neuvidim, prostě musela 
sem ho zase podržet. Von mi říkal prostě ať mu vo tom nepíšu, že prostě teďko musí makat a 
nemůže se tim jako…nemůže to číst, protože ho to příliš rozrušuje a nedokáže se přitom 
koncentrovat na tu práci, kterou musí už dodělat, protože kdyby to nedodělal, on už to dělal osm 
let tu dizertačku, tak už by ho jako vyhodili. No a vod tý doby to začalo bejt takový jako dost 
divný, že já sem si říkala, tak já ho s tim nebudu otravovat a nechala sem si to pro sebe a vlastně 
měsíc nebo dva sme se o tom nebavili spolu. On už to pak měl odevzdaný a všechno, ale já sem 
tak něják čekala a bála sem se vlastně, že von zase začne brečet. Tak sem vlastně před nim vo 
tom vůbec nemluvila a byla sem právě hrozně silná a hrozně sem to řešila a chodila sem za tim 
doktorem a my sme pak vybírali ty sluchátka s tim doktorem a von byl hrozně dobrej ten doktor 
v tom, že dal Lukášovi hned za čtrnáct dní první sluchátka, což byla jako super, protože někdy ty 
maminky čekaj třeba tři měsíce, než vůbec...Takže první sluchátka na vyzkoušení dostal za 
čtrnáct dní a my sme potom řešili nebo já sem potom řešila, který ty sluchátka mu koupit, což je 
taky docela…Je to drahý. Rozhodnout se, co pro něj bude nejlepší. Najednou prostě člověk neví 
vlastně jaký sluchátka sou pro to dobrý nebo jaký sluchátka sou vůbec dobrý, co sou ty hlavní 
parametry…Takový ty technický věci, který sem si myslela, že budeme řešit s manželem, ale 
von vůbec to se mnou jako neřešil jo takže…nebo von se na to neptal a já sem se bála mu to říct. 
Takže sem to řešila sama. Řešila sem to spíš s kamarádkami než s nim. No a potom už sem se 
naštvala a říkám: „Hele, ty se do toho jako celou dobu nezapojuješ, na nic se neptáš. Mám 
poslední prostě věc, buď to koupim tydle sluchátka nebo tydle sluchátka, tak aspoň v tom mi 
pomož, vybrat mezi těma dvěma.“ Teďko sem mu to vyprávěla, který ty sluchátka jsou …ty 



parametry, ty který jsou na nich, prostě co sem si za tu dobu našla na internetu. Pak tam se mnou 
šel a vybírali sme spolu ty sluchátka aspoň. No a potom zase dlouho nic. Já sem mezi tim 
kontaktovala FRPSP, tak ke mně začali jakoby chodit, byla sem tam na nějáký konzultaci. 
Zjišťovala sem informace, povídala sem si tam s těma maminkami, prostě sem to řešila celý 
sama jako kdyby von vůbec…vůbec s tim nepomáhal.
A teď je to jak?
No to prošlo myslim takovym poměrně standartnim vývojem, protože vono to bylo vlastně loni 
v srpnu a člověk tu energii prostě nemá to táhnout sám. Takže já sem to furt táhla, furt táhla, až 
sem se někdy v lednu už definitivně zhroutila, že už to nešlo a začala sem chodit na ňajakou 
psychoterapii a tam sem vlastně chodila asi čtyři měsíce nebo takhle a pak sem došla k závěru, 
že už to vlastně nepotřebuju, protože sme tam přestaly řešit ty zásadní věci pro mě. Vono to že jo 
funguje tak, že prostě člověk přijde se vykecat a já už sem neměla chuť mluvit tady o tom. Měla 
sem pocit, že už to mám celý probraný, tak sem tam přestala chodit. Nicméně sme se domluvili 
na tom, že to úplně zbytečně táhnu sama a že ho do toho mám prostě zapojit, že vo tom máme 
mluvit. Takže někdy v tom...já nevim…březen sem vo tom s nim začala mluvi víc. No a 
von…samozřejmě se bránil, že sem mu nic neřekla, tak nevěděl, ale tak…asi by ho mohlo 
zajímat jak to s tim synem…No a ono to má samozřejmě ty tendence…člověk se samozřejmě 
nezmění hned, že by jako člověk přepnul a začal bejt jinej. Takže to dál nesu spíš sama na sobě, 
ale současně si to uvědomuju a když už toho mám plný zuby, tak mu to řeknu nebo když řešim 
něco, co už …mám pocit, že už na to nestačim, tak mu to začnu vyprávět. Měla bych mu si 
vždycky, když třeba přijdu s logopedie nebo když přijdu od doktora mu o tom říkat, ale…Jako 
myslim si, že už to říkám čím dál tím víc, jakože se o tom čím dál tim víc bavíme, ale furt to 
ještě není úplně ideální. Ideálně bych si představovala, že on předvede jako nějákej aktivní zájem 
a to jako se neděje. 
Ještě se vrátim zpátky. Vysvětlili Vám lékaři, jak vznikla Lukáškova vada?
Nonono. Moje máma je genetička vystudovaná, takže já v tom mám docela jasno a udělali sme 
test na conexin 26 a vyšel pozitivní, takže tam není co řešit.
Prostě to máte oba…
Máme to s manželem oba a u něj se to sešlo. 
Tak dál bych se chtěla zeptat, co pro Vás bylo nejvíc náročný, ale to mám pocit, že jste 
zodpověděla. Rozumim tomu tak, že to nakonec bylo na Vás, aby jste byla tak silná. A co ste 
vnímali nebo Vy vnímala jako největší problém z hlediska diagnózy sluchovýho postižení?
Jako největší problém?
To co bylo…to co Vás nejvíc šokovalo. To  o čem ste mluvila, jestli si najde práci, jestli bude mít 
partnerskej vztah a plnohodnotnej život – to byly ty největší obavy?
Hmm, todle to byly ty největší obavy. Todle to…spíš jak se jemu bude žít. To byly jako ty první 
obavy, který mě napadly. Úplně první blbosti mě napadly, jak bude třeba sportovat 
nebo…pamatuju si, že když sme tady to ještě nevěděli, tak sem vo tom mluvila s kamarádkou a 
říkala sem, von nebude vědět, že mu upad kufr v metru. Prostě úplná blbost, ale člověka to 
napadne…protože sem viděla zrovna chlapa v metru. Von na to nekoukal, upad mu kufr a ten 
člověk to slyší, že něco spadlo, ale říkala sem si, že on to oni neuslyší…taková blbost. Mám 
pocit, že úplný blbosti člověka napadaj. …spíš takový všední věci. 
Mě to nepřijde hloupý. Já myslim, že jim to, že nad situací musí mít vizuální kontrolu občas 
znesnadňuje život…
Hmm.
Pak tady mám…byli ste v kontaktu se střediskem rané péče…s tím v kontaktu ste, jestli sem to 
dobře pochopila?
Hmm, sme. Chodí k nám paní Šírová. 
A můžu se zeptat, jak jsou ty návštěvy časté? já nevim, jak přesně to tam mají…
No, oni něják něco říkaj, že by měli chodit každých čtrnáct dní, ale choděj spíš každém 
měsíc…nebo ona chodí každém měsíc. A já chodim každém tejden, teda teďkon se snažim od 



září, předtím sem to moc nezvládala, chodit na ty středeční setkání. Oni maj takový středeční 
setkání…
Já vim. A jak dlouho ste v kontaktu se střediskem rané péče?
No vlastně hned jak sme to zjistili, tak sme hned hledali na internetu a jestli…dvacátého srpna 
sme to zjistili…
Jako měli potvrzení diagnosticky dvacátého?
No ano. Tam sme měli tu BERU, takže jestli za tejden sem jim už volala a na začátku září oni 
přijeli k nám na tu první schůzku.
Takže kontakt máte s internetu?
S internetu. 
A jak hodnotíte vaší vzájemnou spolupráci?
Já myslim, že je to dobrý. Jako já si myslim, že voni kdyby nebyli, tak já nevim, co bych dělala, 
protože to co ty rodiče vůbec nejvíc potřebujou na začátku, je to, že voni vůbec nevěděj, co se 
děje a co s tim dítětem dělat a jako…teoreticky to víte, ale prakticky přesně jako vemte kostičky 
a házejte je do krabičky a říkejte: „Áááá, hoooop!“…to sou prostě věci, který vás nenapadnou. 
Takže oni říkaj spojit si prostě to zvukový s tim zrakovym a potom to třeba zkoušet, aby na to 
nekoukal a už to jako slyšel nebo takhle. Tak člověk jako ví, že něco takovýho má dělat, ale co 
přesně, to neví. A nemůžete třeba dělat jednu věc, která je tam jako příklad napsanej v knížce. Je 
potřeba těch věcí dělat víc a dělat to tomu dítěti zajímavý, aby ho to bavilo. Tak to si myslim je 
jeden z největších přínosů, že voni nám jako nosej hračky. Já jich tady mám jako spoustu, 
protože já si vždycky ty nejlepší nechávám. Tohle třeba baví Lukáše úplně nejvíc (ukazuje 
hračku), že si stavíme takovej…takovou věž a tam dáváme zvířátka. A vono je to prostě…to 
dítě, když má hračku, tak ho za čtrnáct dní přestane bavit a je blbost kupovat furt dokola nový 
hračky a todle je super, že voni prostě přinesou nový hračky a nenásilnou formou se pořád 
buduje nějáká ta…nějákej ten sluchovej vjem u toho dítěte, protože vlastně ty děti, který špatně 
slyšej nebo lidi, který špatně slyšej, tak upřednosťujou to co viděj a on se s těma sluchadlama 
vlastně může rozvíjet i sluchově. Tak je nutný vědět jak…nebo prostě, aby se naučil to vnímat, 
to co slyší. No, takže tady s tim si stavíme. Ze začátku děláme „haf – haf“ (ukazuje znak „štěká“) 
a pak už jenom „haf – haf“ bez toho znaku a s odezíráním a bez odezírání jako „Tady do tý 
krabičky dej toho pejska.“Jsou to takový blbosti, ale jeho to baví.
A ta jedna návštěva trvá jak dlouho?
No ona přijde většinou kolem půl desátý a odchází kolem jedenáctý nebo půl dvanáctý. Je to 
většinou tak, že Lukášek dokud je schopnej spolupracovat tak spolupracuje. Potom si de lehnout 
a já si tady s ní ještě povídám o tom, co se stalo, co nás čeká, ptám se na rady a tak. Takže ona 
vlastně přijde, dá sem…teďko hlavně komunikuje s Lukášem ze začátku, protože zatím drží 
pozornost. Vytahuje ty nový hračky, hrajou si spolu s tim. Současně já na to koukám. Je to pro 
mě nápověda, jak si potom spolu s nim hrát s těma hračkami. No a potom, když už ho to nebaví, 
když už nedrží pozornost, tak ho dám do postele a pak si prostě popovídáme. A ona řekne, jaký u 
něj vidí pokroky a já řeknu, co si taky myslim., co jsou za pokroky, co jsou za úskalí. Nevim, co 
s tim dělat. Ona mi poradí. Je to taková i logopedka do toho, i když samozřejmě nejsou něják 
proškolený. Nejsou to logopedy klinický, ale ona má taky doma holčičku, která špatně slyší. 
Takže má zkušenosti, který jsou pro mě ještě mnohokrát důležitější než teoretický znalosti. 
A máte pocit, že s diagnózou se změnil Váš přístup k Lukáškovi?
Jako k dítěti? 
Ihm.
Já se právě hrozně snažim, aby ne, protože mám takovou zkušenost…úplně ze začátku, když sem 
byla někdy úplně ze začátku na tom středečním setkání, tak Lukášek byl ještě hodně malej, bylo 
to někdy kolem tři čtvrtě roku a tak se tak něják batolil po takový místnosti, kde se konala 
přednáška a bylo tam i jiný dítě, který bylo mnohem starší a už mohlo bejt s těma staršíma dětma 
vedle, s těma vychovatelkami nebo co to je. S těma co se tam o ně staraj, zatím co sou maminky 
na přednášce, ale ta maminka ho tam očividně nechtěla dát. A byla to taková ta pozitivní 
diskriminace, že vona mu všechno dovolila. On má postižení, tak on všechno může…tak on 



házel po Lukášovi takový kostky a fakt se do něj jako strefoval a ona se tomu smála nebo to moc 
jako nevnímala. Bylo jí to v podstatě jedno. Takže tohle mě jakoby…sem si říkala, to nejde. To 
přeci musí být normální člověk a né že já ho budu jako něják upřednostňovat proti těm ostatním. 
Takže já se snažim s nim jednat úplně normálně. Samozřejmě…je to teda můj cíl, ale 
samozřejmě, že se člověk nejdřív musí vyrovnat s tou vadou sám v sobě a potom k němu může 
přistupovat, takže to samozřejmě mělo určitej vývoj, ale od začátku sem se snažila s nim jednat 
úplně normálně. Jako zakazovat mu věci, který bych zakázala i zdravými dítěti. Samozřejmě 
s ohledem na to, že mi nemusí rozumět nebo něco, ale….
A jaký ste zvolili přístup v komunikaci? Jak komunikujete v dnešní době?
No myslim, že se tomu říká totální komunikace. Takže znaky i slova. Snažim se říkat slova stále 
ty stejný, hodně mimika…Takže když auto, tak je to vždycky auto, ne třeba automobil nebo vůz 
nebo nějáký jiný slovo…a doplníme to znakem. A teďkon sem byla právě u logopedky, kde nás 
většinou hodně chválej a dneska mě moc, né nechválila, ale neříkala nic pozitivního úplně…a 
myslim, že to s těma znakama přeháníme, že by sme měli jakoby trošičku…jakoby samozřejmě, 
vždycky když se potřebujeme domluvit, tak to tim znakem podpořit, ale trošičku víc 
upřednostňovat, aby on rozuměl, co říkám, protože mám pocit, že třeba řeknu: „Čepice. Kde je 
čepice?“ a on na mě kouká a nic. A tak to dělám znova a znova. A pak řeknu čepice a dělám 
(ukazuje znak pro čepici) a on jde pro tu čepici. Možná je to o tom, že mě neposlouchá, jenom na 
mě kouká. 
Možná ty sluchadla nestačí, aby to tak úplně slyšel…jako že to dítě často upřednostní…já nevim, 
jak je to úplně s těmahle dětma bez implantace, ale co tak málo vim od těch maminek, tak ti děti 
sami, v okamžiku, kdy dostali dostatečně funkční sluchadla, přešly na tu mluvenou 
komunikaci…já předpokládám, že vy s manželem ji spolu taky upřednostňujete
Noo, taky. 
Takže by sám měl začít vyhledávat. Pokud sám dává přednost znakům, tak bych mu je nebrala.
Hmm.
Ale je to jen můj názor.
No, jasně…ale zní to dost logicky. 
Já sem samozřejmě teprve studentka. Něco málo vim, pár let se v tom pohybuju. Chodila sem do 
FRPSP hlídat děti slyšících matek, děti neslyšících matek… ale spíš by Vám řekli oni.
Hmm. Je to těžký, no. Člověk mu zase nemůže nedávat ty znaky, protože on sem musí něják 
rozvíjet a musí nám rozumět, co se děje, že jo. 
A teď ke kochleáru. Vy ste teda čekatelé, pochopila jsem to správně?
Noo, je to takovej problém. Jako úplně nejvíc nejlogičtější by bylo, kdyby Lukáš dostal 
implantát do pravého ucha, který je v podstatě úplně hluchý…s tim, že na tom levym by měl 
sluchadlo. On má na těch 2000 Hz, který sou tak něják pro ten hlas  má něco mezi 70 – 75 Db 
jakoby hranici, práh sluchu a potom se to zhoršuje na těch vyšších frekvencích, kde to je kolem 
90 dB. Ty sluchadla by to měly korigovat, ale já to vidim, že on prostě zvoneček neslyší. Tim, že 
neslyší zvoneček si myslim…jo a eště děláme ty Lingovy zvuky, to je takový to A, O, E...ne O 
tam není myslim…A, E, M, U, I, S, Š. A to jsou jakoby...třeba že lidi, který špatně slyšej, tak 
mívaj problém se Š a často sou pro ně i hůř rozeznatelný i U a I, který jsou taky takový hůř 
rozeznatelný…jako na vyšších frekvencích. No tak já to u něj zkoušim a zjistila sem, že S a Š 
neslyší. Takže ve chvíli, kdy mu řeknu: „Sedni si.“, tak slyší „Edni i.“, a táta neříká, říká: „Áa.“ a 
když mu řekneme: „Mňau“, tak on řekne: „Áám.“.Takže to M tam je, ale to T mu taky někým 
způsobem nejde. Říká „Áa“ a to...takže si říkám, že ty sluchadla tak úplně ideální nejsou, protože 
neslyší zvoneček, neslyší vyšší zvuky, neslyší sykavky, tak to asi není úplně ideální, no. Takže 
sem si říkala, že úplně ideální by bylo na pravý ucho implantát. A od začátku nám to říká i ten 
náš doktor. Vlastně ta doktorka Krejčí, co nám udělala tu BERU, tak nám řekla: „Všechno je 
jako v pohodě, bude to dobrý.“ Tak ta nás uklidnila. A potom když sem šla na tu první schůzku 
s tim doktorem, tak první co řek prostě: „Implantát.“. Nás to dost zarazilo, protože sem si 
říkala…tam byl vlastně manžel ještě se mnou…takže tak sem si říkala…tak sme si říkali: „To je 
divný, vždyť by mohly stačit sluchadla, snad to na ten implantát ještě není.“ Člověk si to 



samozřejmě nechce připustit, že to je tak špatný. Rok mi trvalo, než sem dospěla k názoru, že to 
teda na ten implantát bude. Ten doktor mi to teda neustále opakuje, že jo. Takže sem v sprnu 
podala žádost do Centra kochleárních implantací. Byli sme na tý první schůzce s tim doktorem 
Myškou a ten nám řek…vlastně ta první schůzka vypadá tak, že se de k němu o on vás pošle ke 
psychologovi a na logopedii. 
U paní doktorky Vymlátilový ste byli?
Nebyli, protože von nás tam vůbec neposlal. Von řek, že on to nepotřebuje, Lukáš, že podle něj 
k tý implantaci nedojde, protože vlastně těch 70 dB na tom levym ucho je kontraindikací ke 
kochleární implantaci. Takže teďko sme z toho takový…docela jako nesví, protože člověk se 
k tomu rok dostává, jestli implantaci jo nebo ne, pak si to připustí, dobře, tak implantaci a zažádá 
a oni mu řeknou, že to nejde. No..takže je to takový na prd. Nevim, co s tim teď.
Jakože má malou sluchovou ztrátu na lepším uchu a proto nebude doporučenej ke kochleární 
implantaci?
No, vlastně tam máte hranici 95 dB snad na všech frekvencích na obou uších snad aby dostal ten 
kochleární implantát. Nicméně ta doktorka nebo ta Mgr. Holmannová, která tam je logopedka, to 
je výborná logopedka, tak ta mu dělala vyšetření VRA, což je takovej pes s blikacíma očima a to 
v podstatě došla k tomu, že Lukáš ty vysoký frekvence teda neslyší a že s tim jako neslyší úplně 
dobře, s těma sluchadlama a že by nám určitě doporučila kochleární implantaci. Eště nám tam 
dala takovej katalog a tim implantátem, s tim co tam jako všechno je, co si k tomu můžeme 
dokoupit…tak už to vypadalo, že to na tu implantaci bude a ten doktor nás zase úplně...jako že 
ne. Akorát nás poslal další vyšetření. Vlastně máte vyšetření BERA a pak máte vyšetření SSEP, 
což je něco takovýho podobného….možná na trošku jinym principu. Takže tam máme jít ještě na 
jedno vyšetření, na to SSEP, jestli se tam prostě něco nezhoršilo nebo co. Moc tomu jako 
nerozumim, jak to bude dál. My by sme byli rádi pro ten implantát, protože si myslíme, že se 
nám nevyvíjí po tý verbální stránce…nebo že nám nerozumí. Říkám, zkoušim to prostě i bez 
znaků, říct slovo a i když na něj dělám „Če-pi-ce“ (výrazně artikuluje), tak prostě mu to 
nedochází. Takže si prostě myslim jako…ty sluchadla nestačej. 
Ještě rodiče často řešej u toho kochleáru ten operační zákrok…to jste asi taky dlouho 
rozvažovali nebo ne?
Noo…hlavní věc…ten kochleár je, teď už si to myslim, fakt zázrak. Když sem o tom slyšela ze 
začátku, tak sem o tom samozřejmě nechtěla ani slyšet, protože sem si říkala, že ty sluchadla 
stačej…že to je…když sou sluchadla, tak to je jako kdyby ta vada nebyla tak těžká, zatímco když 
je ten kochleár, tak to je jasný že ta vada je těžká, takže než si to člověk připustí, že ta vada je tak 
těžká, tak si říká, že sluchadla stačej. Potom další věc je takovej…jak bych to 
řekla…kosmetickém…nebo…nebo jak to říct….že sem viděla dítě s kochleárem na tom 
středečním setkání a musim říct, že sem se fakt lekla, protože prostě..to bylo hrozně veliký, co 
měl za tim uchem. Ono to bylo malý dítě a prostě ta věc za tim uchem s těma baterkami….
Ale už nemaj krabičku, už maj banánek takovej?
Noo…právě mu to za tim uchem tak jako….
Právě dřív měli ještě krabičku…měli kabílek… na zádech nebo na prsou krabičku…
No tady ten měl právě na zádech batůžek…
Ale teďka už dělaj právě jako v banánku…
No, no.
Ale na těch maličekejch, jim to padá…nedrží to za tim uchem, ale oni sou kolikrát implantovaný 
menší, než je Lukášek….
No, no, menší. 
Tak ty to pak maj…
Vobrovský.
No, že jim to padá. 
Tady to právě bylo nějáký takový malý dítě, tak mě to právě šokovalo. A potom eště vlastně už 
kdysi, kdysi dávno, když sem chodila ještě na gympl, tak sem jela domů a viděla sem právě před 
sebou chlapečka a ten měl právě tady ten (ukazuje na hlavu v místě spánkové kosti)….



Magnet – úchytku…
No…a říkala sem si: „Ježiš, co to má?!“Takže to taky bylo takový, že si člověk říká: „Tohle pro 
něj nechci“, ale člověk to vidí spíš jak to vypadá, co si o tom ty lidi okolo něj řeknou, aby ho 
brali jako na rovinu a takhle, ale postupem času prostě docházím k tomu, že to je to nejlepší, co 
pro něj můžu udělat. Taky sem na tom webu www.kochlear.cz a tam sem prostě dala do diskuze 
takovej nějákej…tak mi na to tam lidi odpovídali, do tý sekce implantace dětí. Tak sem jim 
napsala, jestli si myslej…napsala sem jim dB, všechno a jestli si myslej, že bych ho měla nechat 
implantovat, právě než sem se rozhodla, že teda jo. A oni mi to všichni chválili a to co mi tam ty 
lidi psali, tak mě prostě absolutně přesvědčilo, že to je to nejlepší, co pro něj můžeme udělat a 
teďko zase zjišťujeme, že nám to nedaj, protože pojišťovna nebo nevim kdo si prostě stanovil 
nějakou hranici, no. 
Já si jenom říkám, že na ten web choděj možná jenom lidi, který nechali svoje děti implantovat.
No, určitě. 
Že jakoby nemáte názor z tý druhý strany…
Z tý druhý strany tam názor není, no…ale  zase jsou to často lidi, kteří jsou sami implantovaní a 
mají sami zkušenost, takže…to mi přijde důležitý.
Já si jen tak představuju, že na ten web chodí fandové toho implantátu….
Fandové, fandové…
Já jako nevim…já sem chodila na praxi k tý psycholožce do toho centra implantací a ona mi 
ukazovala ten postup a to je pravda, to je to něco úplně jinýho…
Jakože to je dobrý?
Já si myslim, že jo. Samo za sebe nevim, jak bych se rozhodla, ale já se pohybuju trochu někde 
jinde, tím jak vidím do komunity, znám kulturu…takže si netroufám posoudit…ale znám třeba i 
neslyšící rodiče, který mají obě svoje děti implantovaný. 
Jojo…taky znám tu jednu rodinu. Slyšela sem ale, že i hodně kamarádů se od nich kvůli tomu 
otočilo zády…
Tomu bych i věřila. Oni jsou jako komunita hodně zvláštní. Ještě bych se chtěla zeptat, jak často 
chodíte na logopedii? 
No, tak odkaď bych začala…no minulej…Já začnu od toho minulýho tejdne, abych to tim jako 
vysvětlila. Minulej tejden ve středu byla arteterapie s tou paní ve FRPSP (v rámci programu 
středečních setkání ve FRPSP) a tam mi konečně vysvětlila nebo řekla mi psychologickým 
termínem to, co sem si celou dobu myslela a to je nějáká jakoby a teďko nevim ten 
výraz…nějáká jakoby obrana proti tomu...prostě sem si říkala, že mám snad mozek ve stand-by, 
že mi to vůbec nepřemejšlí. Já si napíšu do diáře, že tehdy a tehdy máme jít na logopedii…no a 
to s tim souvisí, jak často tam chodíme totiž (směje se). V pondělí si řeknu: „Ve středu jdu na 
logopedii, hlavně na to nesmim zapomenout.“ V úterý si řeknu: „Hhhh (leknutí) logopedie. Jo, 
ve středu, dobrý.“ Ve středu večer si řeknu: „A do Prčic“ a takhle se mi to stalo ve čtyřiceti 
procentech případů. Minulej rok to prostě bylo tak, že sem ve čtyřiceti procentech  těch případů 
na tu logopedii zapomínala. A ještě sem s ní měla dohodu, ať mi říká ty časy kdy mám přijít o 
patnáct minut dřívější, protože prostě sem nebyla schopná se tam dostavit včas. No a teďkon si 
myslim, že už je to trošičku lepší, že už sem se s tim trošičku víc smířila, že prostě šlo o 
to…nebo jak sme se o tom bavili ten minulej tejden, že člověk když něco nechce jako fakticky 
úplně přijmout, tak ten mozek to jako úplně...nevim jaký slovo bych pro to použila. Já mám 
pocit, že jak sem na tý mateřský, že něják mi chyběj slova (směje se)….že ten mozek se prostě 
snaží to…jako kdyby to nebylo.
Já myslim, že vytěsnění…
Ano, vytěsnění a tim i když vim, že tam mám jít, tak to povědomí to nějakým způsobem…i když 
tam chci jít…ale to podvědomí, tam to furt eště sedí. Snaží se to vytěsnit a člověk na to 
zapomene jak na smrt prostě. Takže to se mi stávalo hrozně často, hlavně minulej rok. Já sem 
tam začala chodit v lednu na tu logopedii s Lukáškem a vlastně během toho prvního půl roku ve 
čtyřiceti procentech případů sem tam prostě nedorazila…ale k doktorovi sem dorazila vždycky, 
ale na tu logopedii prostě ne, tam mi to dělalo nějákej problém. No a teďko už sem se snažila 
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zavést si nějakou disciplínu a fakticky si to víc hlídat, takže…málem se mi zase podařilo na to 
dneska zapomenout, ale naštěstí sem si vzpomněla…jak sem Vám taky napsala, že sem 
zapomněla, že mám dneska logopedii. No tak sem si vzpomněla, že tady někde to mělo bejt, tak 
sme se rychle podívala no a naštěstí to nebyl včera, ale dneska. 
A kam chodíte na logopedii?
Chodim do Žitný…paní Mgr. Hladilová. 
A ste tam spokojená?
Sem tam spokojená. Je tam jedinej problém v tom, že vlastně…že ona je spíš na děti, který maj 
dysfázii než na děti, který maj vadu sluchu, takže ona je spíš školená na ty děti s dysfázií. 
Nicméně si myslim, že všechno to, co tam děláme, je přesně to, co je potřeba. Takže sem tam 
spokojená. A ona je hrozně milá.
A kolik času věnujete rozvoji řeči doma?
No, to je taky problém. Já se snažim…já se fakt snažim to něják zavést, že třeba každý 
dopoledne nepudeme ven, budeme doma a budeme si hrát aspoň jednu tu logopedickou hru, ale 
stane se málokdy, že se mi to podaří. Spíš to potom doháním v tom smyslu, že během toho dne 
se snažim s Lukáškem komunikovat tak, abych s nim nějakým způsobem logopedicky cvičila. 
Takže spíš v průběhu toho celého dne se ten způsob komunikace snažim dělat takovej, aby t 
sloužilo k rozvoji tý řeči…ale dělat přímo ty cvičení se mi stane málokdy a když se mi to 
povede, tak je to ve většině případů, kromě toho…tamhle máme ještě v takovym kufříku 
zvířátka…tak ty zvířátka sou naše, ale jinak je to ve většině případů s těma věcma, co nám 
přiveze ta paní Šírová z toho Tamtamu…že ono ho to i baví. A já když vim, jak s tim mám 
pracovat, tak aby to sloužilo k rozvoji tý řeči…Tak tam se nám to daří, ale že by to bylo každej 
den….prostě, že dopoledne pudem a uděláme jednu tu hru, tak to ne. To se mi nedaří. 
Ještě sem se k tomu chtěla zeptat, teďka když mluvíme o tý řeči, jak to teda teďka Lukášek má? 
Kolik používá a nakolik reaguje znaků a slov?
No já sem vlastně někdy než sem šla k tý paní Holmanový...někdy na konci července udělala 
seznam všech znaků, který mi na něj děláme a který on dělá zpětně na nás, když třeba něco chce 
nebo to. A někdy právě v půlce těch prázdnin sem došla k tomu, že sám dělá aktivně dvacet pět 
znaků a my na něj děláme něco přes sto znaků. No a teďkon poslední dobou se ten počet těch 
znaků hrozně zvyšuje. Každém tejden je to aspoň jeden nebo dva nový znaky, takže touhle 
dobou já bych řekla, že má takovejch…no nechci to přehnat, ale takovejch pěta čtyřicet znaků by 
moch mít. 
Sám aktivně používá?
Jo. A co rozumí…já si to píšu pod sebe, že sou nový, ale nepočítala sem to. A já hlavně sem 
teďkon taky začala chodit na znakovku, takže ty svoje nový znaky já už si taky nepočítám. Takže 
si musim zase nad to sednout…
A odhadem? Fakt stačí přibližně.
No jestli to v půlce prázdnin bylo sto znaků, který sem si spočítala, tak teď bych ně něj mohla 
klidně těch sto padesát znaků dělat. No nechci to přehánět…mám ze sebou zkušenost, že spíš se 
podceňuju než to….Tak nevim, já bych řekla sto padesát znaků. 
Chodíte do Aldey? (vzdělávací agentura) 
Jojo, do Aldey. 
K pánovi k paní?
K panu Ptáčkovi (smějeme se). S nim je sranda. 
To je (směju se). Já sem chodila k paní Mrzílkový, s tou sranda nebyla. Teď chodim taky k panu 
Ptáčkovi.
Do těch pokročilejch?
No…já chodim už do konverzace. No, pokročilejch, já občas když hodnotim ten svůj znakovej 
projev, tak je mi trochu proti srsti užívat termín pokročilý (smějeme se)….no, domluvim se 
s nima, ale občas je to zoufalství.
Tak to je dobrý! 



Noo…jsou tam mnohem nadanější…
To Vás nesmí drtit (směje se).
A s těma slovama je to jak?
No…mi na něj děláme „Mňau“ a on dělá takový to „Ma-u, ma-u“…
Takový, že vy to poznáte….
No, takže to vim, že je kočka. Potom auto, to dělá „Auva – auva“, tak to vim, že je auto. Potom 
„Hají“, to říká hezky, potom „Ham“. „Ee“…tak to nevim, jestli je slovo, ale je to výraz, že je 
pokaděnej (směje se). „Áa“, někdy řekne jako táta, tak to bych asi neříkala a „Mám“ někdy řekne 
jako že máma…Tak jestli…no do deseti slov určitě. Bude to mezi pěti až deseti slovama. Deset 
bude max…a dělá „Brm – brm“, když jede auto…
A ta reakce na slova, když má možnost i odezírat a  slyší, tak bude reagovat? 
Jaký slova?
Třeba to s tou čepicí nebo „Ham“. Předpokládám, že používáte jeho dětském slovník…
No já na něj dělám sedni si a tam je právě hodně těch sykavek, ale protože to na něj dělám už 
fakticky asi tři čtvrtě roku…jako nenapadlo mě na začátku, že jsou tam ty sykavky…tak mám 
pocit, že to rozumí a potom na něj dělám a rozumí: „Kde je?“ „Bota“, „Žába“, „Balón“…jo taky 
říká takový „Eba – eba“, „Kočka, pes, prase.“ Tak já bych řekla do nějákejch dvaceti, třiceti 
slov, kdy sem si jistá, že mi rozumí, i bez toho abych k tomu dělala znak. Jestli 
odezírá…většinou u toho odezírá.
A bude reagovat, když na něj mluvíte, pokud jste za ním o on Vás nevidí? Myslim reagovat na 
mluvený slovo?
Reaguje na Lukáška, na zavolání…že se otočí.
To jsem viděla…
….ale že by byl zády a já bych mu řekla: „Dej mi….“ něco a „Kutululu“, tak to ne…nebo „Kde 
je bota?“ To se vždycky na mě otočí, podívá se mi na pusu nebo když udělám znak a jde to 
udělat.
A jak to vidíte do budoucna s tou řečí? Jakože jste mluvila o tom, že mu znaky berou slova…já 
sem eště si vzpomněla, že sem četla takovou tu knihu Znakování s batolaty nebo tak něják a tam 
je taky řešený to, že pro ně sou znaky jednodušší než slova v tohle věku…tak možná i proto je 
upřednostňuje….já teda zatím nemám dost zkušeností…ale možná i to hraje roli, že pro něj je to 
zatím jednoduší a že Vy mu prostě vycházíte vstříc.
Já vim…třeba kamarádka dělá plavání s miminky a má tam holčičku, se kterou ta maminka od 
malička znakuje…normálně zdravá holčička a ta prostě dělá takhle (ukazuje znak pro kačenku), 
že je kačenka, ale neřekne to. Oni na ni normálně mluvej, ona jim rozumí, ale neřekne to.
A kolik jí je?
No, dva roky.
Tak to ještě přijde…
No…ale ona dělá jen takhle (znak), ale neřekne to…ani že by řekla aspoň „káč – káč“.
Asi je to pro ni jednoduší. Co já mám takhle zkušenost, tak oni na to asi všechny děti reagujou 
pozitivně, když jim nabídnu neverbální komunikaci. Ochotně na to přistupujou a mám pocit, že
kolikrát si je i snáž získám takhle ty malý...takový to poslat pusinku a tak…že to je člověk hrozně 
snadno nabudí a pozitivně na to reagujou…
No to tam všechno je a pak to člověk hrozně špatně odhadne, kdy zrovna to jeho dítě bude mít 
ten věk, kdy se začne rozvíjet verbálně. Jestli si prostě musí říct, tak on se prostě nemůže rozvíjet 
verbálně, protože proto prostě nemá dostatek nějákejch těch stimulů nebo si prostě řekne, že von 
je na to ještě malej. Prostě jednak s tim člověk nemá absolutně žádnou zkušenost jako 
rodič…předchozí a jednak, to dítě je stejně každý jiný, takže…Takže těžko říct, jestli dělá hlavně 
znaky proto, že je to pro něj jednoduší nebo proto, že prostě nedokáže vyloudit žádnej zvuk, 
protože nic neslyší. To je prostě věštění s křišťálový koule…
Já vim, no…to je jeden z těch faktorů, který sou takový jako složitý…Nemáte před sebou jasně 
danou cestu.



Nonono. Furt člověk musí něco řešit, hledat, doufat, že si to myslí dobře a ten doktor většinou 
nepomůže. Ten doktor naopak chce od toho rodiče vědět, jak to je, protože ty objektivní 
přístroje, výzkumy, BERA…tohlecto všechno se může mýlit a ten rodič by měl bejt ten, kterej 
řekne: „Je to takhle“..což je taky na tom takový těžký, protože kdybych tam s nim přišla a oni 
řekli: „Cvak – cvak, je to takhle a uděláme to takhle“, tak je to vlastně těžký v tom, že je to šok a 
všechno, ale bylo by to jednoduší pro toho rodiče jako to rozhodnout…na celej život.
Hmm. A pak vim, že je docela brzo, ale jak to vidíte jako dál – další vzdělávání třeba volbu 
školky…určitě ste nad tm přemejšlela. 
Já sem nad tim přemejšlela. Já teďkon sem se rozhodla, že už příští rok, vlastně někdy už v září 
bych ho dala na poloviční docházku do toho Pipanu, kterej je pro ty děti s postižením, ale vlastně 
i pro zdravý děti, protože chci, aby se začal trošičku víc osamostatňovat a byl trošičku víc mezi 
dětma, ale potom…to bych chtěla tak na rok, ale potom bych ho chtěla dát – normálně integrovat 
do školky pro zdravý děti, prostě zkusim to tady někde v místě bydliště, když to pude, když to 
nepude, tak prostě to zkusim jinam, protože ty školky ho nemusej vzít. No a potom bych chtěla 
normálně pokračovat s normální školou samozřejmě…ale zase já nechci logopedickou školku, 
protože ty děcka, co tam sou špatně mluvěj a myslim si, že je pro něj bude lepší, aby byl mezi 
dětma, který budou dobře mluvit, aby se prostě naučil mluvit. Zase na druhou stranu by tam měl 
tu logopedickou péči, což by bylo pozitivní…takže to je jedno z druhym, těžko říct. No a potom 
ta škola…bych chtěla, aby byl mezi zdravejma dětma, ale kdyby se mu tam nelíbilo, kdyby 
chytil špatný kolektiv, protože děti dokážou bejt zlý, tak zase bych se nebránila tomu dát ho do 
tý Ječný, do tý školy vlastně pro ty děti se sluchovým postižním, i když tam dou pomalejš, ale 
zase pro mě je důležitý hlavně aby on byl spokojenej, aby měl prostě partu kamarádů…aby se 
necejtil, že je horší nebo něco. Oni ty děcka dokážou bejt jakoby vstřícný, že…občas už teďkon 
když jdeme na hřiště, tak ty holčičky malý sou takový: „Co on to má za ouškem?“ a teďkon sem 
byla v nějakým dětskym koutku a tam byla holčička a ptala se, že co to má za ouškem a když 
sem řekla že sluchadlo a že komunikuje hlavně znakama, tak ona si sama ode mě řekla pár znaků 
a já sem jí je naučila a ona s nim komunikovala a bylo to hezký…ale pak samozřejmě můžou 
bejt děcka, což sem četla taky v tom Info zpravodaji (časopis, který vydává FRPSP), že tu 
integraci fakticky dost znemožňujou, protože si vymejšlej jako že: „Paní učitelka ti říkala, že 
máš jít k tabuli“ a to děcko to prostě neslyšelo, tak si myslí, že to neslyšelo, protože má tu vadu, 
tak jde k tabuli a všichni se mu smějou a takovýhle věci. Tak to bych nechtěla…ale zase nevim, 
jestli mi to řekne….ale prostě bych ho chtěla integrovat, když to bude možný, aby měl co 
nejlepší vzdělání a když to nebude možný, tak ho dát prostě mezi jeho kolektiv, kde si bude 
rozumět s těma děckama. 
Pak bych se chtěla zeptat, jestli jste měla před narozením Lukáška zkušenost s neslyšícíma 
lidma? Literatura, film, nějáká vlastní zkušenost?
No s neslyšícíma lidma…jediná zkušenost ve filmu, že jo Pelíšky…myslim, že to bylo 
v Pelíškách, ten kluk neslyšící tam…
Pupendo?
Pupendo, pupendo. Jinak s neslyšícíma já sem nikdy žádnou zkušenost neměla, ale vlastně mám 
kamarádku, která je nevidomá, takže trošičku sem věděla už…a ona je docela dobrá, ona byla i 
v Paříži na Erasmu…takže přes tu sem do tady toho světa trošičku víc nahlídla, ale jinak 
s neslyšícíma sem žádnou zkušenost neměla.
Tohohle světa jako světa lidí….
Do světa lidí s nějakým s někym postižením, nějakým handicapem…jinak já neznám vůbec 
nikoho…akorát jeden náš kamarád má roztroušenou sklerózu, ale to je vlastně jakoby nemoc, to 
nevidim jako handicap…nebo je to handicap, ale prostě dokud není na vozejku, tak to je…ale 
prostě ten svět lidí, který sou nějakou menšinou, ta společnost je bere nebo nebere…lidi se třeba 
bojej s nima komunikovat nebo nevěděj jak na to…potíže s hledáním práce, s hledáním partnera 
prostě takovýhle věci ze života.
A jak ste na tom s poznatky ohledně jejich kultury dneska? Přečetla ste si třeba něco…
Jako neslyšících?



Hmm.
No jestli sem si něco přečetla…já sem třeba…mě se hrozně líbil film, kterej natočila Marcela 
Peřinová…ta je z Olomouckého Tamtamu. Ona má vlastně čtyři neslyšící děti a ta její dcera 
natočila takovej krátkej dokument o světě neslyšících a ten si mi hrozně líbil. Bylo to asi hodinu 
dlouhý…no, nebylo to dlouhý, ale bylo to prostě hrozně zajímavý a já už sem to říkala 
v Tamtamu, že bych to chtěla třeba lidem poslat odkaz, aby se na to mohli podívat, protože oni 
něco říkali, že je to na internetu, ale něják nikdo neví, kde by to tam mohlo bejt.
A kde ste to našla?
Já sme to viděla, když sem byla na tom pobytu. Voni dělaj každém rok pobyt v Srbsku…
Jojo, to vim.
No, tak tam sem to viděla. Takže tam mi to hodně pomohlo nahlídnout do tý jejich kultury a 
potom ten kontakt s těma neslyšícíma ve FRPSP.
Tam jich vlastně chodí víc….na ty středeční setkání….
Jojo. 
Máte teda pocit, že to pro Vás bylo nějakým způsobem přínosný, že ste se v rámci FRPSP setkala 
nejen se slyšícíma maminkama ve stejný situaci, ale i s neslyšícíma maminkama?
Určitě, protože ty slyšící maminky jsou na tom stejně, zatímco ty neslyšící maminky mi můžou 
ukázat, že ten život je prostě plnohodnotnej a normálně se smějou a nejsou někde zalezlý prostě 
a vystresovaný z toho, že neslyšej…že vlastně můžou žít úplně normálně. 
A ještě bych chtěla vědět, jestli Vám chybí něco v nabídce pomoci, který se Vám dostává?
Mám problém akorát v tom, že bych potřebovala doktora, na kterého se můžu kdykoliv obrátit a 
kdykoliv to s nim probrat. Já tady na toho můžu taky, ale on je tak zahlceném jakoby lidma a 
pacientama, že nemá absolutně čas a já bych potřebovala odborníka, doktora, se kterým bych 
mohla kdykoliv konzultovat právě tyhle problémy týkající se jako toho implantát ne-
implantát…prostě tady ty věci týkající se medicínského charakteru.
Takže to je to, co by Vám teď nejvíc pomohlo?
To by mi nejvíc pomohlo a ne jenom teď, ale vod začátku jakoby…protože já když tam u něj 
sem, tak já mám klidně možnost si tam s nim hodinu povídat, ale já…mě to všechno nenapadne a 
třeba mě to napadne, až když jdu domů, že sem se na to mohla zeptat a pak už mu nechci volat 
nebo ho otravovat, protože vim, že toho má fakt hodně…ale on je takovej ochotnej klidně 
z člověkem dvě hodiny strávit na telefonu, což já sem mu taky teď poslední dobou hodně volala, 
ale mám z toho takovej blbej pocit. Tak bych potřebovala někoho, s kym bych to mohla probrat 
beze stresu z toho, že ho otravuju nebo že má moc práce.
A to je pan doktor….?
To je pan doktor Černý. Oni ho nemaj ve FRPSP rádi, ale já myslim, že je docela dobrej.
A proč ho nemají rádi?
No, oni říkají že právě v tom kontaktu s těma maminkama, s těma rodičem…já sem to nikdy 
pořádně nepochopila, proč ho nemají rádi…ale že ten kontakt s těma rodičem není úplně…on 
většinou říká, co si myslí…Nám taky hned poprvé řek: „Implantát.“ Myslim, že v tom taky nemá 
moc tykadla, jako asi všichni chlapi…
Možní jako všichni lékaři…teda skoro všichni, abych jim nekřivdila.
No. Takže tohlecto na něm nemaj rádi, ale já si myslim, že jako lékař je asi dobrej. 
A je něco, co je pro Vás třeba ještě dneska obtížný? Něco konkrétního, co by ste z toho třeba 
ještě jako vyzdvihla? Já ten rozhovor mám i pro maminky starších dětí a Vy jste pořád ještě 
v tom aktuálním…ale co z toho je pro Vás jako největší….
Jako nejtěžší jako psychicky?
No jakkoli…jak Vy to vnímáte, co je pro Vás teď nejvíc obtížné?
Nejvíc obtížný je pro mě ten závazek, že musim rozhodnout za něj, co pro něj bude nejlepší a že 
musim v podstatě se stát speciální pedagožkou, která ho naučí mluvit a do toho foniatrem, kterej 
rozhodne, co pro něj bude to nejlepší. To je pro mě to nejtěžší, vzhledem k tomu, že sem 
humanitně vzdělaná a prostě nemám úplně…prostě nejsem tady v tom oboru úplně zběhlá…i 
když touhle dobou už vim taky o hodně o vnitřnim uchu a vnějším uchu, ovšem prostě (směje 



se)…fakt hodně…si myslim, že bych mohla rovnou udělat atestaci a jít rovnou někam léčit 
(směje se)...ale tohle je pro mě to nejtěžší, že oni hodně spoléhají na to, co jim řekne ten rodič. 
To je samozřejmě jasný,  ale je to hrozná zodpovědnost.
Pak bych se chtěla ještě zeptat, jestli můžete zhodnotit, co Vám život s dítětem se sluchovým 
postižením přinesl?
No tohle je zajímavý, tohle je zajímavý, protože právě ta internistka, co mě furt nutila, abych tam 
šla, tak já se potom za ní přišla a jako děkovala sem ji za to, že mě donutila jít na to vyšetření 
z Lukášem a ona říkala: „Nic si z toho nedělejte, nakonec uvidíte, že vás to ještě obohatí.“ A já 
sem si říkala, že je to pěkná blbost, proč by mě něco takovýho mělo obohatit a zpětně to teďkon 
vidim, že měla pravdu, že to fakt člověka obohatilo. Já sme totálně přehodnotila svůj život, 
všechny hodnoty a todlecto, prostě věci, ze kterejch sem byl vystresovaná předtím a přitom je to 
úplně prostě jedno…když sem byla v práci a teďkon voni mi řekli, že musim todle udělat a 
teďkon já sem to dělala a nemohla sem třeba dohledat nějákej údaj a byl sem z toho celá 
vystresovaná, že to nemůžu dohledat a teďkon už si řeknu, tak na to prostě kašlu, tak za nima 
pudu a zeptám se, kde bych to mohla zjistit, přece se kvůli tomu nezbláznim, ale předtím sem 
z toho byla třeba vystresovaná. Takže teď jsou věci, který mě nepřijdou důležitý a který mě 
předtím hodně draly a eště k tomu si jako myslim, že vidim…že mám jakoby víc nohy na zemi, 
že prostě víc vidim to, co je opravdu důležitý a to co důležitý není. No ty hodnoty…prostě že 
sem to přehodnotila
Eště mi došlo, že když sme řešili tu komunikaci a tak, že sem se Vás nezeptala na prarodiče. Jak 
na to reagujou, jestli sou ochotný se naučit nějákej ten znak a tak…jak k Lukášovi přistupujou?
No vona máma moje pořád říkala, jak s nim nemůže komunikovat a tak, jak von na ní něco 
ukáže o vona neví, co to je. Tak já sem jí natočila CDčko se znakama, že sem tady seděla před 
kamerou a dělala sem tam něco a k tomu bylo co je to za znak a co Lukáš dělá a takhle a ona to 
samozřejmě někam dala a vůbec to neviděla…no ale nakonec se mi ji podařilo přesvědčit a 
začala se mnou chodit taky do tý Aldey, tak chodíme spolu, což sem hrozně ráda. No jinak…ani 
manžel nechce nikam chodit…můj jakoby táta ten myslim zaujal stejnej postoj jako manžel, 
jakoby se nic nedělo…akorát mi platí baterky do sluchadel pro Lukáška a snaží se mě jakoby 
podpořit finančně spíš než psychicky a znaky teda na něj nedělá, mluví na nej normálně. No a ty 
druhý dvě….manžel už nemá tatínka, ale ta maminka jeho…ta se to jako hrozně líbí, jak Lukáš 
znakuje, ale…my sme tam taky jednou za měsíc, tak ona nemá moc šanci, ale už si jako 
pamatuje, že takhle je jako napít (ukazuje znak pro pít) nebo že chce papat…jako sama to na něj 
nedělá, ale aspoň mu jako rozumí. Aktivně se ptá, co je to za znak, ale sama na něj znaky nedělá. 
A když se teda vrátím…rozumim tomu tak, že Vás manžel s nim nechce ukazovat?
Jojo, von ukazuje. On se učí z takový tý učebnice Učíme se český znakový jazyk…tady z tý 
(ukazuje učebnici)…já se mu furt snažim vysvětlit…jakože já sem se třeba špatně naučila 
kytku…já sem dělala takhle (staticky část znaku, ale už sem nedělala takhle (ukáže celý znak 
zahrnující pohyb)…
No, z toho nebude mít ten zážitek….
No… a nebo von to dělá: „Hele, tady to ukazujou, že se to ukazuje přesně takhle.“A já říkám: 
„No jo, ale každém to ukazuje trochu jinak.“…Takže n se to učí, ale….
Akademicky.
Akademicky (smějeme se)…ale já sem s nim jednou o něčem mluvila a obec sem nechtěla dojít 
k tomu, aby na ten zakovej jazyk chodil, ale než sem stačila říct, o čem vlastně mluvil, tak ně mě 
vyjel, že nebude nikam chodit.
Jakože má pocit, že toho má v práci moc a už by to jak nestíhal?
Já nevim proč, já sem se to z něj snažila dostat, ale nedostala sem to z něj. Já nevim proč…ale 
jako ukazuje…všechno. On v podstatě papouškuje všechno, co přinesu domů.
Třeba je to pro něj jednoduší…
Asi jo, no.



Ono nakonec totiž napříč kurzy si nevzpomínám, že bych se setkala s nějakým tatínkem…všechno 
sou to maminky.
Maminky, no.
A co dělám teď ty rozhovory to sou taky samý maminky….a nikde žádnej tatínek….
No buďto sou to slaboši nebo naopak…nebo ne naopak, ale jinej typ člověka, kterej to řeší sám 
v sobě. To ženský to spíš řešej, že se vykecaj.
No já myslim, že u chlapa to celkově bude spíš to přijetí tý role…že si to častěji řešej sami v sobě 
a že to pak kolikrát maj těžší…
Myslim si, že to maj těžší, určitě. 
No ta role chlapa daná tou socializací v tý západní společnosti…
….patriarchální….
Tady to třeba bude, že to přijetí maj jako těžší, že málokdy se obracej na to sociální…takoví to 
sdělim to těm kamarádkám a je mi aspoň o něco líp…
Hmmm. Určitě jo. Voni jeho kamarádi fakt vůbec nevědí. Sem potkala jeho kamaráda v tramvaji 
a říkala sem, že du na znakovku a on říkal proč, jestli je to s Lukášem tak špatný…a to je po 
roce, co prostě to víme a je to jeden z jeho nejlepších kamarádů.
Já co takhle jako vim, tak oni často…oni v těch přátelstvích sdílej úplně jiný věci…
Noo (smějeme se).
Takový jako pro mě třeba nepochopitelný…
Zbytečný….
A naopak…
No my tady třeba narážíme třeba v tom Facebooku, protože já tam třeba napíšu: „Zase sme se 
nedozvěděli, jestli implantát bude nebo nebude.¨“ Já tam jako na sebe nebo na lidi kolem sebe 
nic nepíšu, abych tim nikoho neurazila nebo tohle, ale když mě něco trápí, tak to tam napíšu, 
třeba: „Zase celej den na Mrázovce a zase nevíme, jestli implantát bude nebo nebude.“…a jemu 
to pak vadilo, jakože sem toho na sebe vyzradila moc, na nás vyzradila moc…že sem to tam 
neměla psát…Mě to ale přijde, že je to úplně jedno, jestli to Pepa bude vědět nebo nebude (směje 
se). 
Asi tam ještě s něčim bojuje….
No, asi. On říká, že se ho pak lidi na to v práci ptaj, protože on má třeba některý kamarády stejný 
jako co sou i moji kamarádi nebo přes ten Facebook přiblblej, takže voni si to tam přečtou a pak 
se ho na to ptaj, což jemu se nelíbí, no. 
A ještě se zeptám, jestli máte pocit, že sem něco důležitého zapomněla, co by ste ještě chtěla říct?
Ne, já sem se většinou ke všemu, co sem chtěla říct dostala nějakým způsobem (směje se). Takže 
asi ne. Jako pro mě ty nejdůležitější body sou, že to prostě člověk nemůže vydržet celou dobu, že 
to nemůže táhnout sám…to byli takový moje zjištění. Potom že ten chlap nepomůže…a ještě 
sem měla jedno takový modro…no, teď si nevzpomenu. V podstatě sem to všechno během toho 
rozhovoru řekla. Vždycky sem se k tomu něják dostala, abych to mohl a říct, protože mi to přišlo 
důležitý. 
Tak děkuju za rozhovor. 



ROZHOVOR 3

Petr (7 let), vrozená sluchová vada (velmi těžká nedoslýchavost).
Sluchadla nosil od dvou let a tři čtvrtě, kochleární implantát má rok (progrese sluchového 
postižení). 

Rodina úplná. Matka (38 let), otec (38 let).
Matka SŠ (oblast služeb), otec OSVČ (vyučen v oblasti elektrotechniky). 
Starší sestra (18 let), slyšící. 

Rozhovor proběhl v kavárně, chlapec byl také přítomen. Tázána byla pouze matka. 

Tak já bych na začátku chtěla, aby jste mi představila Vaši rodinu.
Takže my sme celá rodina. Manžel, ten je soukromá osoba, pak vlastně já. Sme oba dva stejně 
starý, je nám oběma třicet osm let. Pak máme osmnáctiletou dceru Kláru, která je zdravá a 
sportovně založená. A pak mám sedmiletého syna Petra a ten se narodil s těžkou 
nedoslýchavostí. 
Dobře. Víc dětí není?
Ne, stačí.
A my si budeme povídat o Péťovi. Péťovi je teda sedm, jak sem teďka pochopila. A jak by ste ho 
charakterizovala, jakou má povahu, vlastnosti?
Péťa je hodně společenskej, usměvavém kluk, ale na druhou stranu hodně dominantní…hodně 
dominantní a zásadovej. Špatně spolupracuje, když je něco, co nechce dělat, co ho nebaví. A 
jinak je to ve zkratce veselý dítě, který nepociťuje, že má nějákej handicap.
Tak to bylo krátce k Péťovi a Vy jste říkala, že Péťa má starší setru Kláru a že jsou rozdílný. Tak 
jaká je Klára?
Sice sou ve stejnym znamení, ale jsou hodně rozdílný.
A to je?
To je lev. Takže jsou oba dominantní, ale každej jinak. Petr ten má lokty, ten si to všechno 
vybojuje. A Kláru je taková ústupná, až moc do ústraní. Nepoužívá žádnou zlou taktiku…takej 
intelektuál. Ona to řeší všechno dohodou.
Takový protikladný…
Hodně protikladný sou.
Já se vrátim zpátky k Péťovi. Kdy ste přišli na to, že by mohl mít v oblasti sluchu nějáký 
problém?
Až ve dvou letech. Vlastně i na to, že sem byla druhorodička, tak sem to sama nepoznala. I když 
můj otec už  roce tvrdil, že ten kluk neslyší. Asi sme si to spíš nechtěli připustit, že něco 
takovýho by mohlo bejt, protože nikde není v kolika rodech žádný postižení. Až pak ve dvou 
letech se to zjistilo, když manžel přijel na motorce z práce. Motorku nevlastníme, měl ňajákou 
půjčenou a my sme se všichni strašně lekli. Trhli sme sebou, protože to byl strašném hluk. Jenom 
Petr se neotočil. Takže manžel na můj pokyn schválně nejel až k němu a opřel se tou 
pneumatikou o lejtko u nohy…a Petr se vůbec nelek, jen se tak jako „co se děje“ trochu otočil, 
takže tam sme pochopili, že je nějákej problém. A když dětská tvrdila, když sem jí říkala, že 
nemluví, tak říkala, že kluci sou líný, že to je normální, že má do tří let času dost. 
A svěřila ste se někomu? I když u Vás to asi neproběhlo jako klasický období obav…já se 
vždycky maminek ptám, jestli se někomu svěřili, když mají v tom vývoji takový ty obavy..rodině, 
kamarádkám…
Ne. Já sem asi spíš opačném typ člověka. Já se nerada svěřuju. Nerada přidávám bolest. Hlavně 
třeba rodičům sem to vůbec nechtěla říct, protože ty to špatně snášej. Takže sem jela nejdřív za 
dětskou doktorkou, ta tomu nevěřila, že kluk je v pořádku, že mu dělali sluchový…to znamená 
jenom těma foukacíma věcma. Tak sem říkala, že to není optimální, že to se nepozná. takže mě 
nikdo nevyslechl. Tak sem si odjela sama do Prahy, do nemocnice, kam jezdil s dětma na 



alergologii. Tam sem si normálně došla do Thomayerovky na ORL a řekla jsem jim svůj 
problém, že teda si myslim, že slyší, ale né tolik, že tam je nějákej problém. Tak oni že ho 
vyšetřej, ale že nejsou specializovaný na děti, takže to probíhalo strašnym způsobem. Sestra byla 
nepříjemná. Chtěli, že na něj budou mluvit a on musí sedět, nesmí se pohnout, musí reagovat. 
Tohle ale nejde vysvětlit dvouletýmu dítěti, který reaguje na nějákej zvuk, kterej slyší a 
nerozumí slovům, aby zareagoval. Takže tam byl přístup strašnej. A ještě horší bylo, když pak 
konečně se podařilo něco natočit na počítači, nějáký ty grafy, tak sem se ptala doktorky a 
doktorka mi řekla, že se k tomu nebude vyjadřovat, že nás pošle na specializovaný pracoviště do 
Bohnic. Takže sme potom měli jet za dva měsíce jet do Bohnic na Centrum vývoje sluchu a řeči 
a tam vlastně..to bylo blbý období, že byli zrovna prázdniny, takže všichni doktoři odjížděli na 
dovolený. Takže my sme museli vlastně dva měsíce jakoby čekat a nechápala sem tu logiku, že 
mi vlastně paní doktorka nechce nic říct, že já budu čekat vlastně dva měsíce na nějáký 
objednání, tam mi vlastně potvrděj tu její diagnózu a já se budu vracet zpátky k ní, aby ona mi 
řekla tu její diagnózu. Takže to nemělo smysl. Takže sme se tam trošku nepohodli. 
A vy ste teda byli v Bohnicích v tom Centru vývoje sluchu a řeči?
To je ten Med..nebo tak něják. Teď sou jinde, teď jsou v Řešovský. 
Takže to takhle proběhlo?
Takže to takhle proběhlo Tam odsaď sme odešli, něco sme si s paní doktorkou řekly…ne nic 
hezkého, ale něco ošklivého (směje se)…protože když ste máma a chcete vědět, co to je a oni 
Vám to neřeknou a dělaj s tim tajnosti, tak na to se nedá jinak odpovědět, protože ty nervy 
pracujou. Člověk tam jede s tim, že ví, že tam nějákej problém bude a myslí si, že je 
připraveném, tak stejně připraveném není. Takže sme potom byli v těch Bohnicích a paní 
doktorka Čechová vlastně jenom když slyšela Petra jak si hraje v herně a jak je hlučném, tak 
říkala hned, že to vypadá na těžkou nedoslýchavost.
A tahle paní doktorka už Vám teda řekla?
Jojojo. Ta vlastně hned ze začátku řekla, že to tak vypadá a pak vlastně sme byli objednaný na 
BERu, na SSEP a na spousta dalších vyšetření.
A vzpomenete si, jaký to bylo, dozvědět se, že Petr neslyší, že má teda těžkou nedoslýchavost?
Strašný. Jako černí díra. Tma. Nic a pro nás to byl konec světa, protože člověk se předtím 
s žádným handicapem nesetkal, takže to bylo takový těžký. My sme věděli, že tam nějáká vada 
je, ale že je takhle těžká, to sme si vůbec nepředstavovali. 
A když si vzpomenete, jak vám to ta paní doktorka řekla, máte pocit, že to proběhlo v pořádku?
Sdělení bylo adekvátní…
To jak nám to řekla, to bylo všechno v pořádku, i to, jak se k nám chovala. Až potom, co se týče 
sluchadel, tak tam byl velkej problém. To bylo neodborník.
To bylo už jinde?
To byla pořád ta samá….ta paní doktorka Čechová. Vlastně Petrovi řekli tu diagnostiku vlastně 
na konci listopadu v těch dvou letech…a sluchadla dostal něják březen duben, což je hodně 
špatný.
A proč je tam taková mezera?
To nám nikdo neřek a my sme to v tý době ani nevěděli. My sme mysleli, že se to posílá něják 
extra zvlášt, takže sme vůbec netušili, že sluchadla se maj do tejdne nebo do deseti dnů dostat. 
Tak sme furt čekali, čekali a pak když sme je konečně dostali, tak si paní doktorka nikdy 
nepracovala s dětma nebo já si to nedovedu představit, protože kluk má vlastně…díky vlastně 
tomuhle handicapu mu LADD syndrom, to je Ladův syndrom a díky tomu vlastně má atypickém 
tvar uší. Má šálkovitej tvar uší, takže vlastně tady ta jamka tady je hrozně mělká (ukazuje na 
Petrově uchu), takže jen tak nic nedrží za tim. Teď už to třeba povyrostlo to ucho, ale předtím to 
bylo strašný. 
No on má malinký ouška.
No, malinký ouška a ještě tahle jamka není dost hluboká, aby tam zapadlo to sluchadlo. Takže on 
když dostal sluchadla, a ty hadičky paní doktorka ani neustřihla a my nevěděli, co se s tim dělá, 
tak mu to takhle viselo (ukazuje do prostoru pod ucho). Takže mu to takhle viselo a on nosil 



tenkrát dlouhý vlasy…ale my sme říkali, že to takhle nechcem, že to stojí hodně peněz a že se to 
může ztratit. A hlavně ta zpětná vazba, ono to potom pískalo. Takže to bylo i pro něj 
nepříjemný…tak ona řekla, že jak má ty dlouhý vlasy vlnitý, že mu to vlastně sluší, že je skoro 
jako holčička, že má jako náušnice. Až když sme pak přijeli na pobyt ve FRPSP vlastně 
s Tamtamem, tak tam vlastně paní Peřinová si nás vzala pod ruku a ustřihala to a všechno (směje 
se) a zkoušelo se všechno možný a přivazovat…Takže lékař nám v tomhlectom neporadil. 
A kolik bylo teda Péťovi, když dostal ty sluchadla? Dva a půl?
Péťovi bylo…dva a tři čtvrtě…což je hodně. 
A ještě se k tomu zeptám. Vysvětlili Vám teda lékaři, jak vznikla Péťova vada?
To nikdo neví, protože oni mu potvrdili ten Laddův syndrom. To nám zjišťovali na genetice 
v Benešově. 
A tam je prostě ten syndrom a u toho je jedním z projevů ta sluchová vada. Já mám pocit, že 
jsme to hledala na internetu, když ste byli v centu kochleárů, tak mi říkala paní doktorka, že se 
na to mám podívat, ale já si to tak úplně nepamauju…četla jsem to jen jednou.
Hm. Tam jich je víc těch vad. Tam je sluchová vada, tam je potom ten šálkovitej tvar uší, ta 
velikost těch boltců, pak je tam u prstů to zúžení, pak je tam problém s ledvinama, to nemá a pak 
je tam eště problém s přirozenim, to taky nemá a pak už si nevzpomínám.
Takže neřešíte nějaký další problém krmě tý sluchový vady?
No byly sme na speciálním vyšetření, i ty ledviny sme nechali zkontrolovat, protože třeba já sem 
se z ledvinami léčila, takže všechno sme nechali zkontrolovat a vlastně nikde nic, jen ten sluch je 
tam. A vlastně i kvůli tomu sluchu a vlastně že dlouho neslyšel a pak s těma sluchadlama málo, 
tak vlastně tu motoriku…je to znát, je takovej těžkopádném a jemná motorika taky. Teď sme 
vlastně hodně dřeli grafomotoriku, takže se to trošku rozcvičilo. 
A co je pro Vás nejvíc náročný? V čem vidíte největší problém, respektive v čem ste ho viděla 
tenkrát?
Tak tenkrát….
Co Vás vyděsilo nejvíc na tý sluchový vadě?
Na sluchový vadě? No vůbec že se nám to přihodilo, to si každá máma říká „proč“, že jo, „proč 
zrovna my“. A pak asi co nejvíc…co nejtěžší…no, tak asi proč znakovat. Já sem se tomu straně 
bránila, tomu znakování. 
A  můžu se zeptat proč?
No, protože bydlíme na malym městě, malý vesnici a ty lidi na nás věčně koukali. Už jenom 
hledali u kluka jestli má ty sluchadla nebo ne…jak sem říkala, že měl dlouhý vlasy a eště ta 
představa, že budu znakovat. Já sem se toho hrozně bála…i toho že se to vlastně nenaučim, 
protože mi to připadalo nenaučitelný. 
Takže rozumim tomu tak, že jako největší problém ste vnímala narušení v oblasti komunikace…je 
to tak? 
Tak.
A byli ste v kontaktu se střediskem raný péče? 
Ano, byli.
A od kolika?
Tak v listopadu se zjistila ta vada a asi v březnu…březen duben dostal sluchadla a u nás byli 
něják květen červen….
A kontakt ste získala kde?
Kontakt sem dostala přes jednu kamarádku, která zaslechla že se někomu něco takovýdleho stalo 
a kontaktovali je. Takže ta mi dala kontakt přímo na paní…který s ranou péčí už spolupracovali. 
Já sem zavolala a oni snad do dvou dnů přijeli. Takže to bylo úplně supr a vlastně od tý doby, co 
přijeli – co odjeli, od tý doby se mi zdálo všechno mnohem lehčí…že to nani takový to složitý, 
co sem si představovala přetim …takový hrozný.
A jak hodnotíte vaší vzájemnou spolupráci?
Jako s Tamtamem?



Hm.
No já sem byla nadšená. 
A vy jste…
…my už sme skončili. Do sedmi let. Vlastně o prázdninách u nás byla paní Jungwirthová 
naposledy. Pro nás to byl velkej přínos, jak psychicky, tak nás nasměrovala. Když sem nevěděla, 
zavolala….cokoliv…nebyl problém. Jako já sem byla nadmíru spokojená. 
A můžu se zeptat co konkrétně Vám z nabídky jejich služeb nejvíce pomohlo?
Co mi nejvíc pomohlo? No…hodně mi pomohlo, že k nám jezdila jedna z pracovnic, co sama 
má dítě se sluchovou vadou. Tak už jenom to, že sedim z člověkem, kterej to zažil taky. To bylo 
jedno…a pak vlastně, když viděla nás jak si hrajeme nebo když na něj něco mluvim, tak mi 
vždycky řekla co je špatně, co je dobře a poradila mi, což bylo supr, protože on se mohl rozvíjet. 
A pak co bylo supr, tak ty pomůcky různý….protože ty hračky sou fakt drahý některý a člověk 
ani neví, co má všechno koupit, protože se v tom nepohybuje. A pak…nejvíc mi asi pomohl 
pobyt.
No, to rodiče hodně říkají…
Ten pobyt byl …byl hodně záživnej a ten pokrok tam byl. Po tom tejdnu, co tam vlastně chodili 
na to kolečko celý, tak ten kluk byl úplně jinej. A my sme si taky hodně oddychli a pokecali 
s těma všema ženskejma.
A vy ste byli na pobytu jak se jezdí od FRPSP jak se jezdí teďka do Srbska tušim.
Hmm.
A ještě ste byli na pobytu kvůli kochleáru?
Ne, to sme už nebyli.
Dobře. A ještě bych se těla zeptat, jestli máte pocit, že s diagnózou se změnil Váš přístup 
k Péťovi?
Ne.
A máte pocit, že k němu přistupujete jinak něž k ostatním dětem?
Ne. Naopak…spíš větší nároky na něj mám. Furt mu tu laťku vyhazujeme vejš (směje se). 
A jaký ste zvolili přístup v komunikaci? Jak jste komunikovali tenkrát a jak komunikujete 
v dnešní době?
No, když sme měli sluchadla, tak sme hodně používali znakovej jazyk. A teď už míň a míň. Teď 
už s tim implantátem je to lepší…ta komunikace je lepší.
A k tomu kochleáru se teda zeptám, podle čeho ste se rozhodovali, jestli kochleár?
No…já sem byla o kochleár žádat…já nevim, kolik přesně mu bylo…tak čtyři roky…tak čtyři 
roky, protože pořád sme vlastně s paní Myslivečkovou řešili Péťu ve školce a on měl období, 
kdy prostě najednou boom a všechno mu to strašně šlo a pak měl dlouhý dlouhý úplně 
dlouhýýýý období, kdy to prostě fakt nešlo. Ať sme dělali, co sme dělali…že sme opravdu doma 
denně dřeli. Takže sem…viděla sem ty jiný děti, který postupujou a ono to nešlo, takže sem byla 
žádat o implantát. Tam sme neprošli a potom, něják v pěti letech, se mi zdálo, že ten kluk něják 
míň slyší a že to je limit, co se ze sluchadlama naučíme, že už to nepokračuje dál, že už to 
opravdu nejde, že ta slovní zásoba se zastavila, že to dál nepokračuje. Takže sme znova jeli do 
Motola za doktorem Myškou a tam sem chtěla, aby ho teda znova vyšetřili a tam teda viděli, že 
mluví dobře, ale má malou slovní zásobu, takže pak se zjistilo, že opravdu přišel o dalších 
patnáct decibel sluchu. Takže z devadesáti bylo sto pět a už bylo jasný, že ten implantát je 
potřeba. 
A ta spolupráce s doktorem Myškou byl v pořádku pro Vás?
Úplně v pořádku.
Oni jsou takový rozporuplný reakce…
Právě, sem taky slyšela. 
…ale teď sem byla u maminky na rozhovor a ta taky říkala, že v pohodě…ale ta první maminka, 
tam zase v pohodě nebyl.
Hmm.



Tak já se zase vrátim. To rozhodování o kochleáru…měli ste jasno hned nebo ste dlouho 
zvažovali?
To sem strašně chtěla. To už sem věděla od kamarádek, co už maj děti naimplantovaný. To sme 
už takhle všechno probrali  s kamarádkama. 
Neměla ste tam žádný takový, co ten zákrok, jak to Péťa zvládne?
No…to sem v tu chvíli neřešila, protože za ten implantát bojujete vyloženě. To chcete, na to rok 
čekáte. Takže to že se pak bojim jít na implantát, to až když máte všechno odsouhlasený tak až 
pak řešíte tady ty věci, až kdy máte termín tý operace. 
Můžu se zeptat, kdy ste poprvý slyšeli o kochleáru?
O kochleáru? Ve školce v Pipanu. Tam chodil s těma dětma, co už byli naimplantovaný…
Jojo, s těma holčičkama…
No, to sou velký kamarádi dodneška.
A Péťa má teda implantát od kdy?
Od loňského října. 
Takže je to teď rok?
V září byl naimplantovanej a v říjnu byl nastaveném. Takže rok.
A splnil implantát Vaše očekávání?
Nadmíru.
A jak to teď Péťa má ze slovní zásobou? Pasivní, aktivní. Se znakma, se slovama. Kolik toho teď 
umí?
No znaky ubývaj a slova přibývaj.
A kolik třeba umí slov?
Ježiš, to nevim…to už nejde spočítat.
Už je toho moc…
Už je toho moc.
A reaguje na všechno?
Na všechno. 
Nemusíte třeba ještě používat kratší věty?
Ne, to ne…ale třeba když je ve škole a tam je hluk, tak tam znakuju nebo teda přidám nějákej 
znak, aby to bylo důraznější…aby třeba viděl, že teď musíme rychle odejít, že nemůžu čekat a 
takovýhle ty příkazy a zákazy, když potřebuju vyloženě rychle, tak když tam je hluk...to pak 
používám znaky. 
Ještě se zeptám u tý znakovky – vy jste s ním teda určitý období spíš znakovali zřejmě?
Ale vždycky sme k tomu mluvili.
To chápu, jen mě zajímá, když ste si pomáhali znakama a učila jste se znakovku Vy, jak to bylo 
ve Vaší rodině? Sestra, manžel…
Sestra jo, manžel ne. Ten si pamatoval akorát znak zapomněl, protože ten to zapomínal pořád 
(smějeme se).
Ale pokoušel se o to teda?
Snaha by byla, ale hlava mu to nebrala.
Aha. Tak a jak často chodíte na logopedii?
Každý týden. Sem do školy. 
A jak on to Péťa má s tou školní docházkou?
On chodí jenom do Ječný a je tam dva dny na internátě a tři dny ho vozíme. Jenom v úterý 
vlastně nejedu do Prahy. V pondělí ho odvezu a ve středu odpoledne si pro něj přijedu. Ve 
čtvrtek ho vlastně přivezu a čekám na něj a v pátek to samý.
Takže spí na internátě dvakrát týdně?
Jo.
A to Vám takhle vyšli vstříc, že to není problém?
No, panu řediteli se to nelíbilo, ale já sem si za tim stála, protože si myslim, že…protože na 
internátě se s nima učej, ale nemaj tu možnost třeba po chvilkách a víckrát během toho večera, 



protože maj svůj plán, že jo. A on potřebuje hodně individuální péči, protože byl 
naimplantovanej dlouho a ta slovní zásoba je malá. 
A ještě se zeptám, kolik času týdně asi věnujete tomu rozvoji řeči? Kolik času Vás to stojí?
No…celej den pořád mluvíte…nebo někam dete a ukazujete, co to je, i když víte, že si to 
nezapamatuje. Furt, furt. 
A máte to třeba ještě tak, že si s Péťou sednete ke stolu a děláte něco? 
Logopedii? Děláme. 
To by mě zajmalo, kolik času Vám třeba tohle zabere – kdy u toho vyloženě sedíte.
To je třeba po chvilkách. Po deseti, dvaceti minutách. Záleží, jestli ví, že je to obrázek vyloženě 
s logopedii…to je pak kratší dobu, ale když je to třeba s kostkou a s Člověče nezlob se a k tomu 
nějáký kartičky, tak to vydrží dýl…často když se zapojí celá rodina. Tak já nevim, kolik Vám 
můžu říct…já nevim…tak hodinku denně….ani ne. To není každej den.
To už na něj musíte mít asi nějáký finty…
To sou finty, no. To sou třeba hračky poschovávaný po bytě a to pak hledáme a třeba o tom 
zvířátku si pak povídáme a takhle. Všechno se na něj musí od lesa. Je to chlap, je jinej (smějeme 
se).
A jak to vidíte s rozvojem řeči do budoucna? Máte teda pocit, že to postupuje, potom co byl 
implantovanej?
Potom, co sme zažili se sluchadlama, tak jo.
Takže to vidíte jako dobrý?
Hmm.
Tak a teďka sme mluvili o tý škole…Péťa teda je v Ječný a to je speciálka?
Hmm. 
A logopedii má teda v tý škole, ještě na tom internátě a s Váma? Je to tak? Cvičej s nima na 
internátě?
No, tam s nima píšou úkoly, ale nejsem si jistá, jestli s nima dělaj logopedii….na to sem se teda 
neptala, ale logopedii teda máme ve škole u paní Svobodový. Pak oni vlastně mají jednou nebo 
dvakrát tejdně logopedii jako normálně zařazenou do vyučování
A rozhodli ste se pro tu Péťovo školu..byl tam nějákej jako výběr, že ste přemejšlela, kam teda 
bude chodit, jestli do integrace nebo…protože on byl ve školce integrovnej, jestli si dobře 
pamatuju?
No...vlastně…my sme zvažovali…Takhle, já sem věděla, že do normální základky nepude. To 
prostě nešlo, protože on by těm zdravejm dětem nesahal opravdu ani ke kotníkům. Takže by 
musel dřít a stejně by neměl dobrý výsledky a to se bojim, že by ho zranilo, protože moc 
pracovat se mu nechce. Musí se to všechno dělat oklikou. Takže jsem věděla, že určitě pude do 
nějáký speciální školy nebo do nějáký malý školy, kde by se mu mohli věnovat…třeba že by sme 
zaplatili asistentku, ale…Já sem si prošla všechny školy. Byla sem se podívat v Radlicích, byla 
sem se podívat na Smíchově a šla sem se podívat do Ječný. A ta Ječná se mi líbila nejvíc. Sice je 
blbě situovaná, že je to tady náročný s tim ježděnim…že tady není kde zaparkovat a je to hlučný, 
takže on když sedí ve škole, tak on slyší, že jede ten pan doktor. Slyší, že jedou hasiči, tak to 
hned hlásí a prostě….už potom tolik nereaguje na učitelku. 
A je jich míň ve třídě třeba?
Pět. Pět kluků.
No, to musí bejt divočina…
Ale se sluchovou vadou je jenom Péťa a pak ještě jeden, ale ten má jen malý sluchadlo na 
jednom uchu. 
A ti druzí mají teda co?
Ten jeden má problém s chováním, má nějákej neurologickej problém, pak je tam chlapeček, 
kterej má tupozrakost něják spojenou s řečí, ale jinak mluví dobře a pak je chlapeček, kterej je 
autista.



A na tý škole se Vám nejvíc líbilo co? Přístup těch učitelů?
Já sem se byla podívat přímo do vyučování….na matematiku. Tam byla úžasná paní učitelka, 
která měla nadhled a byla strašně prostě…nebyla nervní, strašně hezky to vysvětlovala těm 
dětem, když to bylo náročný…To se mi strašně líbilo. Pak sem byla eště na českym jazyce se 
podívat na hodině a tam taky. Ty učitelky prostě věděj, co s těma dětma maj dělat.
A ten internát…to teda bylo jak to rozhodování o internátu?
Tam…my sme byli rozhodlí, že ho necháme jenom jeden den v týdnu. Tak aby se ulevilo tomu 
ježdění a aby vlastně on byl ve společnosti svejch dětí, který sou vlastně stejně handicapovaný. 
A on je společenskej, takže on chtěl. No a já sem vlastně na konci července podstoupila operaci 
obou nohou, takže s tim ježděnim to bylo horší…takže sme říkali, „zkusíme dva dny, to se mi 
uleví“…protože vlastně první tejden v září jezdil manžel ale od druhého tejdne v září už sem 
musela jezdit já, ale bolelo to. Tak sme nechali ty dva dny a oni nás pořád tlačili k tomu, že víc a 
víc….ale my sme řekli, že ne, že takhle dva dny.
A jak Péťa reaguje na internát?
Péťovi se tam moc líbí a říká, když sem ho tam teď nechala o jeden den navíc, protože šli do 
cirkusu a vraceli se až po osmý večer, takže to by sme domů dojeli kolem desátý hodiny a druhej 
den by sme zase vstávali, tak sem říkala, že ho tam nechám o jeden den navíc, tak pak když sme 
jeli domů, tak říkal: „Dvakrát spinkat stačí, hotovo konec. Tři moc.“
Tak on je malej, že jo….
No. 
To je trochu problém tady u toho…
No…ale ty dva dny sou úplně v pohodě. On to ví, že když ten druhej den se vyspí, tak de do 
školy a když zazvoní, tak on se de podívat a já tam vždycky sedim. Prostě nikdy nepřijdu pozdě. 
Vždycky už tam před tim zvoněnim sedim, aby prostě viděl, že tam sem. Tak to von je šťastnej, 
no. A prostě nepláče, nic. Jakmile by si smutněl, tak prostě ho stáhnem. 
Tak to je dobrý, že to takhle zvládá. A zpětně to rozhodnutí vnímáte jak? Rozhodla by ste se 
dneska jinak? O tý škole, o internátu…
No o škole ne. Internát asi taky ne, to si myslim, že sme rozhodli dobře. Akorát v půlce září sem 
zvažovala, jestli sem udělala dobře, že sem ho vůbec dala do školy, že sem si myslela, že sem 
mu možná měla nechat ještě ten druhej rok odkladu…že to opravdu nešlo. Bylo to opravdu 
náročný ho cokoliv naučit, ale pak sem si říkala, že vlastně když tam ta první třída je rozdělená 
vlastně do dvou let a to je jakoby přípravka, tak sem si říkala, že snad to zvládnem. A strašně mě 
potěšilo to, že vlastně když sem se ptala, jak na tom je, s paní učitelkou máme vždycky takovej 
super rozhovor, že to chci vědět na rovinu, žádný zaobalování, tak vlastně na začátku říkala, že 
Péťa má to porozumění nejhorší v tý třídě. Takže vlastně byl v tý třídě nejhorší…ale vlastně po 
tom měsíci a půl už toho jednoho chlapečka přeskočil…takže to člověka hrozně potěší a takže je 
vidět, že to de…že to sice bolí, je to namáhavý, ale de to.
Takže ste spokojená?
Hmm, určitě. 
Já bych se ještě chtěla zeptat, jak ste mluvila o tom syndromu, to je teda genetická vada…
Ihm.
A ty ostatní děti maj ten conexin 26 a to je, že jsou oba rodiče nositelé. Vy to máte taky tak nebo 
vám k tomu už nic neřekli?
Ne. 
A pak bych se chtěla zeptat, jestli ste před Péťovo narozenim měla zkušenost s neslyšícíma 
lidma…z literatury, z filmu, nějakou vlastní zkušenost….
Ne, vůbec.
A jak ste na tom dneska? 
Dneska mám docela dost kamarádů ohledně neslyšících. Ve škole se vlastně taky vídám 
s neslyšícíma rodičem, tak je vlastně strašně milý, když si s nima můžu zaznakovat, protože oni 
už věděj, že jim rozumim a když nerozumim, tak na ně já nevim…vyvalim voči a oni už věděj, 
že nerozumim a tak se mi to snažej vysvětlit jinak.



Chodíte znakovat dlouho? pořád ještě chodíte?
Nene, už ne. 
A chodila ste teda jak dlouho? 
Jenom rok, ale chodila sem na dva kurzy najednou. Navíc taky ve školce nás něco…
No kdyby ste rok chodila na angličtinu, tak si taky o základních věcech povídáte, navíc mám 
pocit, že ten jejich jazyk…že těch znaků je jakoby míň….
No, jeden znak pět slov…
Takže obsáhnete nějakou….
No akorát jak to člověk nepoužívá, tak hodně zapomene. 
Já pořád chodim a pořád s tim bojuju ….
Já sem taky bojovala (smějeme se). 
Chtěla bych se ještě zeptat, jestli ste četla nějakou publikaci o životě neslyšících, potom co ste se 
dozvěděla, jak je Péťa na tom s tou sluchovou vadou?
No akorát ty modrý zpravodaje z FRPSP…akorát to. 
A to vám chodí pořád?
Pořád.
A ještě do FRPSP…teďka teda ste skončili s Tamtamem a s FRPSP jste třeba něják 
pořád…chodíte třeba na nějáký ty jejich setkání…já vim, že to třeba máte daleko…
No teď sme nebyli dlouho. 
A chodili ste třeba na ty středeční setkání?
Chodila sem, no.
Když byl Péťa menší?
No, když byl malej, když měl eště sluchadla. Od tý doby, co má implantát, tak sme tam snad byli 
jednou. 
Tak..pak sešli ste se s neslyšícím člověkem…tak to už v tý školce to je jasný…
Hmm. A s panem Ptáčkem si píšu. 
Emaily?
Nooo (smějeme se).
A pak bych se Vás chtěla zeptat, když se takhle ohlídnete zpátky i tak jak je to teďka, jestli Vám 
něco chybí v nabídce pomoci?
Jako ve FRPSP?
Celkově  v tom co je nabízeno pro vás jako rodiče dítěte se sluchovou vadou. I ve FRPSP klidně. 
Jestli je něco, co by ste tenkrát potřebovala, někdy v tom průběhu nebo i teďka. 
Nic mě nenapadá.
A je pro Vás třeba ještě dneska něco obtížnýho díky tý vadě s Péťou? Maminky třeba říkaj, že je 
nutný dítě zastavit, když mu chcete něco vysvětlit, vyžádat si tu pozornost. Tak jestli s tim taky 
nebojujete, když je takovej svéraznej…
Taky, ale to mi nepřijde nic zvláštního. To i kdyby byl normální hyperaktivní dítě.
Ještě se vrátím ke škole…jak to vidíte dál, tu školní kariéru? V Ječný je to až do devátý třídy?
Do devátý, tam je i gymnázium.
Takže vychodí Ječnou? Nebo se ještě uvidí…..
No uvidí se. podle toho, jak nabere tu řeč s implantátem. Ječná má osnovy jako normální 
základka, takže kdyby to bylo možný, tak by sme určitě byli rádi, kdyby se vrátil k nám do 
školy. Tam má spoustu kamarádů a proto ho vlastně i vozim ze školy domů, že není celej tejden 
na intru, aby neztratil tu návaznost s těma dětma, se kterejma vyrůstal, aby nebyl pak odstrčenej. 
Takže určitě bych byla ráda, kdyby se vrátil do školy od tý čtvrtý nebo pátý třídy v tom druhym 
stupni, ale myslim si, že je to nereálný…ale kdyby to bylo, bylo by to super. No asi si myslim, že 
to bude nereálný…i tim jeho přístupem k tý škole, ale vůbec neřešíme jako….hlavně aby jakoby 
prošel, aby byl šťastnej jako člověk a jestli mu to pude na jedničky, na trojky nebo na čtyřky to 
je úplně jedno. Hlavně aby byl společensky naladěném, aby tohle všechno zvládnul….a jinak 
sehnat pak podle toho nějáký zaměstnání. 



Když už mluvíme o školách a zaměstnání…já sem se vás na začátku zapomněla zeptat, jaký máte 
vzdělání Vy a Váš manžel?
Tak já mám středoškolský s maturitou a manžel má učňák bez maturity. Dcera je na gymnáziu. 
Ještě se zeptám…Péťa teda chodí ven normálně s vrstevníkama bez implantátu a všechno je 
v pohodě?
Hmm. Je jich teda málo, s kterýma já ho pustil samotnýho.
Ale sou to děti slyšící a normálně to funguje.
Hmm.
A poslední otázka…ne, ještě budou dvě. Tak předposlední…chtěla bych poprosit, jestli můžete 
zhodnotit, co Vám život s dítětem se sluchovým postižením přinesl…něco, co máte pocit, že by 
jinak nepřišlo…. 
No…co nám přines? Já si myslim, že docela dost. Myslim, že se nemůže říct, že nám toho hodně 
vzal…to že máte jinej náhled na život neřešíte blbosti, řešíte ty samý hodně nutný potřebný 
věci…to že vlastně sme se naučili trochu ten znakovej jazyk, že vlastně sme poznali ty neslyšící, 
to je taky velký plus…tu jejich komunitu…je to stejný jako u slyšících, jsou dobří a horší slyšící 
a dobří a horší neslyšící…to je asi dobrý. A že ta výchova a tok tý domácnosti…že je to jiný než 
to bylo, ale v tom dobrym slova smyslu.
Tak a poslední otázka…máte pocit, že sem se na něco nezeptala a je to důležitý? Co by jte chtěla 
říct…
Nevim…
Nebo jestli máte pocit, že mi v těch otázkách něco chybí…
Třeba ste se nezeptala jaký sme měli s doktorama jako zážitky…nebo prostě jaký byli, jak se 
chovali…
A můžete mi o tom ještě něco říct?
Můžu (usmívá se).
Maminkám se do toho občas nechce, že to jako pak někde řeknu….
To klidně řekněte…to klidně i podepíšu. Já si za tím stojím. Takže u tý paní Čechový, to už sem 
říkala…V tý Thomayerce to nedopadlo dobře teda a pak sme byli u tý paní doktorky Čechový a 
to si myslim, že je odbornice, ale co se týče dětí, tak tam to nedopadlo dobře s těma 
sluchadlama…Tam udělala velkou chybu myslim…jako čtyři pět měsíců nechat dítě bez žádný 
kompenzace tak to je dost…dost zavádějící. Tak to. Jinak teda na dítě a všechno, tak to byla 
hodná, ale tohleto nám teda hodně vadilo. To, když tam ty sluchadla visely a já sem jí několikrát 
žádala, aby si zavolala do tý firmy, že ty sluchadla prostě…každej máme jiný uši, že jak to 
připevnili, aby to neviselo a todlecto. Tak ona se na to vyloženě vykašlala. Třikrát sme jí to 
říkala a ona na to odpověděla, že mám šikovného manžela, že on si s tim poradí. Takže to není 
názor odborníka. Takže pak sem řekla, že tam už nikdy nechci a tam sme chodili hlavně proto, 
že tam byla úžasná sestra, která Petra od mala vycepovala tak, že to AUDIO vždycky perfektně 
odhlásil…že ho to prostě naučila.  I na to jak neměl vlastně skoro žádnou slovní zásobu, že uměl 
asi deset slov…A ona ho na to opravdu vydřela. To byla paní Bobková, která má sama neslyšící 
dceru. Tenkrát jí bylo asi čtyřicet tý dceři. Takže ona věděla, o čem to je. Takže jenom díky ní 
sme tam chodili. Pak sme vlastně dostali kontakt na jednoho pana doktora..už nevim, jak se 
jmenoval…a tam sme vlastně přišli s těma sluchadlama…Pan doktor Fischer…a ten byl zase 
super v tom, že vlastně když sme přišli, tak si poradil s těma sluchadlama.  Vzal kluka na klín, 
rozebral to všechno, ukázal a todlecto. Takže v tom byl dobrej, ale druhá návštěva byla 
katastrofická. Petr už se bál doktorů, že jo…od malička furt s ušima…On mu měl vzít otisky na 
tvarovky a Petr brečel a doktor nebyl naladěnej, tak řek, že mám kluka magora a že bych ho 
měla dát na intr a né ho vozit do Prahy do školky. Tak to byla těžká sprcha. Takže tam už sme 
taky příště nešli. A na to že si myslim, že sem vyřídilka…nebo že si dokážu vyjednat 
všecko…ale v tu chvíli se nezmůžete na nic. Ta to nás konsternovalo…to sem tam byla ještě 
s mámou svoji…Takže tam už sem nikdy nešla, protože to si nemůže dovolit jako člověk…natož 
ještě jako lékař. 



To rozhodně ne.
Takže tam sme měli další špatnej ten…Takže mi už sme nevěřili, že prostě najdem ňákýho 
lékaře. Strašně sme chtěli, protože sme slyšeli, že pan doktor Jedlička je bezvadnej, hlavně teda 
na děti…ale měl plno a nebral. Tam hlavně…protože když sme byli na pobytu, tak sme se ho 
ptali, jestli bere a on říkal, že už těch dětí má moc…ale asi do roka se nám podařilo se k němu 
dostat, přes jednu paní, která dělá ve Widexu…to je opravna sluchadel…tak ta paní nás tam 
dostala…a to je jak …já nevim, my sme byli jak v sedmym vidění, protože měly přijít zase 
otisky…takže já už panickou hrůzu, co zase bude, že Petr bude brečet, nebude si chtít dát dělat 
otisky, doktor bude křičet…
A jak oni vlastně provádí ti otisky, já sem to nikdy neviděla…asi je to něják náročný pro to dítě…
No, tlačí to na zvukovod, takže to trošku jakoby bolí. Tam je vlastně tam je taková hmota…
Jako modelína?
No, jako modelína. A ta se natlačí do ucha. A to dítě b správně nemělo brečet a povídat, aby se 
tam nepohyboval ten zvukovod….aby tam nebylo to chvění, aby to prostě bylo v klidu. Vlastně 
to mu tam natlačej, nechaj to zatuhnout…předtím vlastně mu tam daj eště vatičku…
To musí bejt nepříjemný, co?
No, tlačí to. Je to vlastně jako nepříjemný. A pak to vytáhnou. A to je ten otisk. To se pošle 
vlastně do Žitný nebo kam se to posílá…asi každej doktor jinam. No takže u doktora Jedličky 
prostě úžasný. Nejdřív si s klukem pohrál. Vysvětlil mu to. Nechtěl ani abych ho držela já. Došel 
si vedle do ordinace pro pani doktorku. On si ho sám podržel. A Péťa vůbec….jako trošku se 
bránil, bojoval…Doktor si ho udržel….bez problémů. Od tý doby chodíme k doktoru Jedličkovi. 
Péťa nikdy nebrečí. Jsou velký kamarádi. Nic není problém. Všechno mu doktor vysvětlí než mu 
de něco dělat.
A tenhle pan doktor působí kde?
Na Marijánce Praha šest. A ještě má soukromou ordinaci v tom Widexu. 
A tam ste teda spokojená?
Moc. Nadmíru. 
A do tý Thomayerovky ste prostě šli jednou a pak už ne.
Hmm.
No a jak to třeba máte v tom Centru kochleárních implantací? 
No tam sme byli za tim doktorem Myškou. S tim sem opravdu v pohodě, s tim sem neměla 
žádnej problém. Pak sme tam chodili na logopedii k paní Holmannový ta taky v pohodě. Paní 
Vymlátilový…..
No, klidně to řekněte, když nebude chtít, tak já to tam nedám…
To ne, já jen nevim, jak to mám formulovat totiž. 
Fakt mě zajímá, jak to viděj ty rodiče…
No tak to vyšetření, tak ona tomu rozumí…Všechno co tam má…ty krabičky a todlecto…ale 
zarazilo mě, když tam měla tu dceru, to mi přišlo to její vyšetření o ničem.
Dceru?
Ihmm.
Jak tam měla dceru?
No dceru její….
Já vim, že její dcera tam dělá sociální pracovnici, ale….
No, tak my sme jí tam měli při jednom vyšetření. 
No já sem se s tou dcerou tam nepotkala. Znám jí ze školy. Chodily sme spolu na jednu 
přednášku.
No, byl to takovej zvláštní zážitek. 
A to Vám jako řekla, že tam má dceru a….
Ne, to já sem se jako pak dozvěděla, že to je dcera….Mě to jako něják přišlo jako neodborný, to 
vyšetření. 
A to tam jao byla s váma a ta dcera vás vyšetřovala.
Ano.



Vyšetřovala?
Ano. No tam byla jenom ona…
Aha.
…ale napsaná tam pak byla paní Vymlátilová…jako pod to….Tak to mi přišlo takový zvláštní.
A co s váma dělala ta dcera?
Ježiš, tak to už si nepamatuju. No jenom si vesměs pohrála s Petrem a ptala se na ty samý věci, 
který už tam v počítači byly. 
Tak to paní Vymlátilová dělá taky tak….
No my sme tam byli dvakrát…třikrát.
A z toho jednou vás vyšetřovala ta dcera?
Z toho jednou nás vyšetřovala dcera. 
Pěkný….
No jako tam mi to nepřijde, že by to mělo posun…Tam to asi nemá mít posun nebo já nevim. 
Jako mě to tam přijde úplně zbytečný…i když ona to tam asi posuzuje, když se de na ten 
implantát…ale co mě hrozně zarazilo, tak ten dotazník. Ten mi teda vyloženě vadil. Tam byl 
dotazník, kterej sme vyplňovali vyloženě než sme šli na implantát a to sme byli s manželem. 
Dostali sme každej svůj papír a tam byli různý otázky, co se týče implantátu…co od něj 
očekáváme, jak bude…jak si myslíme, že bude moc telefonovat a já nevim, co všechno…prostě 
takovej dotazník. Tak jako dobrý, dotazník bych vyplnila, ale zarazilo mě to, že sme ho měli 
vyplnit tak, jak nám paní Vymlátilová řekne. Jako že sme na to nemohli mít svůj názor…A já 
mám na to svůj názor, protože každý dítě je jiný a i když mu daj stejnej implantát, tak každý dítě 
s nim prosperuje jinak. A tak…to mě zarazilo, že sme to vlastně museli vyplnit tak, jakoby podle 
těch osnov…aby sme si jakoby nemysleli, že ten implantát nahradí ten sluch na sto procent. To 
snad každej ví, že to není náhrada za sluch…
Rozumim tomu tak, že vám řekla, co máte kroužkovat v tom dotazníku?
No.
A řekla vám proč? Nebo prostě řekla, že tady máte dotazník a ona vám řekne…
No jakože podle předlohy…Tak sem říkala paní Holmanový, že to sem to nemusela vůbec 
vyplňovat, to stačilo, když mi to dá jen podepsat. To je k ničemu.
A co na to řekla paní Holmanová?
Paní Holmanová? To říkala, že to taky nechápe…ten dotazník. Že nejsem jediná, která si…nebo 
takhle,  že sem jedna z mála, která si stěžuje, protože tam ty rodiče…..jim je to jedno. Mě to 
prostě přijde…takový věci mi přijdou nesmyslný. 
Já si tak říkám, o co vlastně jde…asi o to, aby ona mohla říct, že vy máte náhled na to, že 
implantát není zdravý ucho…že ten dotazník to má zjišťovat…
Asi aby sme si od toho mi rodiče nebrali strašně…aby sme si nemysleli, že to dítě bude pak 
v uvozovkách normální….
No ale já myslim, že to bych právě viděla, že kvůli tomu je ten dotazník, že pak se do něj podívá a 
řekne třeba, takhle to je a takhle ne….nebo nezlobte se, asi máte nerealistický očekávání…
No, ale takhle to není. 
A máte pocit, že mi tam ještě něco chybělo?
No asi jen to, že prostě je to na těch doktorech a že je to strašně důležitý….že ty doktoři…že 
vlastně ty rodiče, který sou z toho zoufalý, že se jim tohle přihodilo, tak očekávej od těch 
doktorů strašnou pomoc, že jo…ale nejenom že jakoby v uvozovkách to dítě opravěj, ale 
takovou tu psychologickou, psychickou pomoc..a že budou prostě jako v uvozovkách vlídný, že 
prostě když vidíte nějáký postižení dítě tak na něj neřvete. Snažíte se bejt na něj milá a takhle si 
myslim, že by to mělo fungovat i u těch doktorů…jakože trošku jako nápomocný, protože jako 
odborníci musej vědět, co se v těch lidech odehrává. …nebo aspoň trošku je pochopit…a některý 
lékaři teda…
No…když už i psychologové….to je džungle…
Katastrofa. 



A vy ste se vlastně s paní Vymlátilovou viděli před implantací a pak dvakrát po implantaci?
To nevim, to nevim přesně. Jako pře implantací určitě a možná s tou dcerou to bylo taky ještě 
před implantací….
No já sem vás tam viděla až implantovaný…
No, tak předtím tam byla ta dcera…protože poprvý byla doktorka a pak nás vyšetřovala dcera…
A Vám to někdo jako vysvětlil? Když ste tam přišli, tak ste se asi divili, že tam sedí někdo jinej…
No já sem se ptala paní Holmanový, kdy to je, protože tý jako důvěřuju tam. Tu znám, protože 
k ní sme chodili na logopedii. Tak sem říkala: „Kdo to je?“ a ona říkala: „Dcera.“A já sem 
říkala: „…ale ona nás vyšetřila.“ Tak se taky divila. 
Aha. Tak děkuju, to asi bude stačit. 
To asi nemáte takový špatný zprávy (směje se).
No špatný, tohle sem nevěděla….já sem dělala rozhovor s maminkama, který maj hraniční děti, 
takže nemaj zkušenost s implantací.
No to my sme byli taky hraniční. Musej si dupnout, protože jinak to nejde. Ono jako se jim 
nebude chtít. Je to finančně náročný a je to risk. Nevědí, jestli to pomůže nebo nepomůže. A my 
sme byli taky hraniční a teďkon toho lituju, že když sme byli poprvý žádat, že sem si měla za tim 
stát. Já vim, že nikdo nemoch předpokládat, že ten sluch vymizí….ale už by byl dávno někde 
jinde. Ono taky záleží na jakejch frekvencích hraniční…ale my sme fakt zbytečně dřeli…protože 
to nešlo…nešlo to dál. 
Tak jo, tak děkuju za rozhovor.



ROZHOVOR 4

Anna (6 let), vrozená sluchová vada (velmi těžké nedoslýchavost).
Sluchadlo od jednoho roku. Kochleární implantát od dvou let.

Rodina úplná. Matka (35 let), Otec (46 let).
Oba rodiče VŠ vzdělání (matka speciálně pedagogické, otec umělecké).
Starší bratr Josef (8 let), slyšící.

Rozhovor probíhal v domácím prostředí v době nepřítomnosti dětí. Tázána byla pouze matka.  

Tak na začátku bych Vás poprosila, aby jste mi představila Vaši rodinu.
Celou?
Celou.
Tak naše rodina to sem já, manžel a dvě děti. Starší syn je osm a půl. Josef se jmenuje a slyší. A 
dcera, který bude teď šest let. Anička, který neslyší a od dvou let má kochleární implantát. 
Ještě se zeptám na Váš věk...
Mě je třicet pět.
A manželovi?
Manželovi je čtyřicet šest. 
A teď se Vás ještě zeptám na vzdělání...
Jako obor?
No, můžete. 
No já mám bakalářský studium, shodou okolností taky speciální pedagogiku, ale vychovatelství. 
Mám to dálkově, co sem si dělala k zaměstnání. 
Až po narození Aničky nebo už před?
Nenene, už před. 
A manžel je taky speciální pedagog nebo tak něco?
Nenene, manžel je restaurátor (směje se). 
A budeme si teda povídat o Aničce. Aničce je teda šest let....
Ihm.
....a jak by ste ji charakterizovala, jakou má povahu Anička?
No, taková hodně sebevědomá, sebestředná, ale hodná, žárlivá, hodně hravá, hodně taková 
jakoby...má velkou fantazii. Jinak tak...kamarádská hodně. Vyžaduje furt nějáký kamarády, takže 
je i hodně společenská. 
A ještě se Vás zeptám...budu chvílema možná trochu přeskakovat...
Nevadí.
Tak máte ještě syna a tomu je teda osm. Slyší a chodí do běžné základní školy?
Ihm. Slyší a chodí. 
Tak to bude stačit takhle. A vrátím se k Aničce. Kdy ste přišli na to, že v oblasti sluchu by mohl 
být nějáký problém u Aničky?
No, my sme na to nepřišli. Přišla na to naše doktorka dětská a to asi v devíti měsících, když sme 
byli na nějáký takový tý...co choděj děti na ty prohlídky preventivní nebo kontroly. Tak tam 
vlastně na to přišla, že nereagovala na sluchový podněty. A chcete jako celou tu historii potom?
No, můžete (smějeme se). 
No takže tam vona nám...ale zrovna tam se Anička probudila, takže...my sme vůbec 
netušili...nebo by nás to nenapadlo, že...a tam sme tu paní doktorku uklidňovali, že slyší dobře. 
Sme si říkali, tak se zrovna probudila a neotáčí se...no ale tak nám říkala, ať si to doma ještě 
zkoušíme, že jakoby aby sme měli tu jistotu. Tak sme to doma zkoušeli a zjistili sme, že neslyší 
nebo že nereaguje a šli sme teda na ty vyšetření. 
A to ste šli....



My sme šli nejdřív do Žitný, ale tam nám to...no, to byla taková jakoby peripetie. Bylo to takový 
zdlouhavý, protože něž vás tam objednají...Tak sme čekali asi tři týdny. Pak sme se dostali jen k 
takovýmu obecnýmu vyšetření, který ale bylo myslim velmi dobře udělaný. I tam jí jako 
natočili...to tam měli nějákou jakoby starou BERU, protože tenkrát usnula...a to nám dělala ta 
paní primářka tam...ale potom si nás objednala na tu BERU přes noc, co se tam musí jakoby 
spát, že jo a to bylo zase za další měsíc, protože tam maj plno na to...a zrovna ten den ona 
nemohla, takže den předtim nám říkali, že to bude dělat nějákej jinej pan doktor...a to bylo 
takový jakoby nepříjemný, protože Anička měla problémy se spánkem a pořád se budila a špatně 
tam usínala. Usnula tam špatně. Pan doktor ji to přesto začal natáčet, i když neměla ten tvrdej 
spánek. Teď ten přístroj se pořád vypínal a blbnul...a natočil to, že na jedno ucho slyší normálně. 
Takže potom já sem druhej den zase volala jiný paní doktorce, kterou sem měla přes nějáký 
známý a ta mi říkala, že slyší, že dobrý, že na jedno slyší a na druhý ne a že vlastně nic, že ani 
sluchadlo ji nebudou dávat na to ouško a že dobrý. To bylo něják před Vánocema jakoby těsně. 
No ale my sme zase už přes nějáký jiný známy (směje se) už měli kontakt do Motola na pana 
docenta Kabelku a věděli sme, že to teda neni pravda, že teda neslyší. I když ta první reakce byla 
“Hurá”, ale asi za dvě hodiny sem si říkala: “No, to neni možný, aby se neotáčela za 
hlasitým.”...jakoby když ji u ucha něco dělám. Tak sme počkali ještě na ten Motol. Tam sme šli 
asi tejden po tomhle vyšetření. Tam nám tedy změřili, že teda neslyší vůbec...na tom vyšetření, 
co dělaj v Motole zase. A to sem teda potom volala na tu Žitnou, že sme si to teda nechali 
zkontrolovat ještě v Motole a tam se všichni jako naštvali, že jako proč chodíme...a že voni by 
nám to samozřejmě ještě jednou změřili a takhle a já sem říkala: “No a kdy by ste nám to 
změřili? Za půl toku, za rok. “ No, tak tam byli takový jako naštvaný. Ta doktorka, že se to 
prostě jako nedělá....
Doktorka, no (smějeme se). 
No, tak to už mi bylo jedno. To už sme byli v tom Motole a tam nás rovnou nasměrovali na 
Mrázovku. Tak to sme byli spokojený, no. 
Takže jestli tomu rozumim, tak vy ste neprošli takovým tím klasickým obdobím obav, kdy ty 
rodiče nejdřív sami a pak teprv doktorka říká...
Nene.
Jo. A když to teda bylo tak že....asi ste to vůbec nečekala na tý prohlídce preventivní...
Hm, hm.
...tak se Vás zeptám...teda to je dost specifický, to jste zatím jediní....
No, my máme takovou pečlivou paní doktorku (směje se). 
...a zdá se Vám, když to zpětně hodnotíte, že Vám to sdělovala přiměřeně?
Jojojo. To ona je taková jako velmi pečlivá a vyloženě na ní bylo vidět, že se tam lekla...a že je z 
toho jakoby...jakoby to hodně prožívala...a já sem byla taková, že mýmu dítěti přece nic nebude 
a když jako....A jak ona měla tu poruchu spánku, tak ona se pořád budila. Tak třeba přišel Josífek 
domů a ona se hned vzbudila...no tak já sem si říkala, vždyť vona se pořád jako...vždyť voni jí ty 
děti buděj...když někdo kolem kočárku proběhne, tak se hned vzbudí. A Josef byl zase takovej 
hodně hlučnej, takže sme si toho něják ani jakoby nevšimli. No a ta doktorka to říkala velmi jako 
citlivě. 
A ona Vám teda řekla, že si myslí, že je tam nějákej problém s tim sluchem?
Hm, hm. Ona říkala, že by se prostě měla otáčet, I když jako...já sem ji potom měla...ona se 
potom začala otáčet, ale protože ta doktorka tam stála. Najednou všichni odešli za ní, což třeba 
potom...V tý Žitný, ta docentka Černá, ta dělá velmi dobrý tohle vyšetření. To sme byli vopravdu 
tři čtvrtě hodiny a ona ještě různě pískala po místnosti...ještě se sestřičkou, ale třeba potom ta 
druhá, ta paní doktorka Bendová, ta si stoupla taky za ní a zavolala: “Aničko!” a ona se otočila, 
protože že jo...Takže to mi přišlo úplně jako amatérskej úkon. 
A ta první paní doktorka se teda jmenovala?
Černá, myslim. To je tam ta hlavní, v tý Žitný.
A ještě se zeptám, u tý vaší pediatričky to bylo teda tak, že ona Vám dala nějákej kontakt?



No, ona mi řekla, že si můžu vybrat, že buď mi to udělaj v Žitný nebo v Motole. Pro mě ta Žitná 
byla taková jako schůdnější, že to je blíž...a to Motola se mi nechtělo nebo nevěděla sem, že to 
dělaj na Mrázovce....tak sem si prostě vybrala Žitnou. 
No a když ste teda byli v tý fázi, že už jste jako tušili od tý pediatričky, ale ještě to nebylo úplně 
diagnostikovaný...předpokládám, že ste se někomu svěřili s tím. Mě by zajímalo, pokud to 
proběhlo...nějáký takový svěřování přátelům...
To my sme říkali, protože jako my sme tomu...tak já nevim čtrnáct dní, tři neděle...no čtrnáct 
dní...No, asi tejden sme říkali: “Hele, představ si, doktorka nám řekla todle, ona se úplně 
zbláznila.” Úplně byla vystrašená. Já sem jí musela uklidňovat, že jakoby ona byla ta, která se 
jakoby lekla a prožívala to. Takže spíš sme říkali všem jako taklenc tak. No potom jak sme to 
zkoušeli, tak sme si říkali: “No, asi jako neslyší.” ....nebo prostě špatně. Tak sme nevěděli, jak 
moc špatně, že jo....nebo tak. Pak sme to říkali tak, že prostě nereaguje a že budeme muset jít na 
vyšetření. 
Mě by zajmalo, jak na to reagovali ty lidi....Ostatní mluví třeba o tom, že říkají :”To bude 
dobrý.” a tak. Tak jestli ste se s tim taky setkali nebo to bylo jinak třeba....
Nooo....tak neříkali, že to bude dobrý. Spíš nás jenom vyslechli a říkali: “No, tak jako uvidíte, co
to vyšetření.” Všichni čekali spíš na to vyšetření. A tak jako jo, bylo tam takový to....i my sme se 
utěšovali, že to bude to bude jakoby dobrý, že dostane sluchadla. To si člověk neumí představit, 
co je za tim. To já se utěšuju pořád (směje se). 
Ještě se teda zeptám, takový to první, když vám teda potvrdili tu diagnózu...to vám teda řekli v 
Motole. To už vám teda řekli, jaký sluchový ztráty Anička má...
No, to jo. 
....jakou prognózu...
Ihm.
A byl to pan doktor....
Myška, no. 
A dobrý?
No, my už sme jako byli rádi, že nám někdo něco řek, takže jakoby už sme to věděli a už sme 
jenom čekali, protože bylo strašně právě nepříjemný to období. A bylo to strašně dlouhý. To 
bylo vlastně ty tři měsíce....nebo poprvý vlastně to ta doktorka řekla někdy v září...tak po třech 
měsících, kdy sme si každej den říkali tak jo-ne, tak už sme byli strašně rádi, že nám někdo něco 
řek. Tak pan doktor to neřekl...tam, byla fajn ta sestřička. Já sem spíš na ty sestřičky než na ty 
doktory. Tak jakoby....samozřejmě sem šťastná, když je nějákej doktor jakoby fajn nebo....ale 
tam byla výborná ta sestřička, která jí to měřila a pan dokor....no, my sme tam byli přes známý, 
tak nevim, jak by se choval, ale i tak se nechoval něják jako supr (směje se).
Takže vy ste taky slyšela, co o něm povídají, že to říkáte.
Ale, jo, no (smějeme se)....ale on je takovej typ. 
Jako že je ráznej?
No...neměl by tam bejt, ale zrovna já s nim nemám jako nějákou...Člověk se nesmí bavit o těch 
dětech. My sme se hned začli bavit o nějákym našem zaměstnání nebo podobně. On to prostě 
neumí s dětma. A když s nim člověk naváže rozhovor jako o docela něčem jinam, tak on 
normálně se baví.
To je zajmavý, že pan doktor, co to neumí s dětma, sedí tam, kde je spousta dětí....
No, to je prostě jako...jako jasný, že by tam bejt neměl. Píšeme teď i jako nějáký  dopisy proti 
němu, ale to....
Třeba to k něčemu bude....
No, oni slibujou, ale...
A ještě se Vás zeptám, jestli vám lékaři vysvětlili nebo teda konkrétně pan doktor, jak vznikla 
Aniččina sluchová vada?
Ne, to jakoby nevěděl. Ty informace nám jakoby nedal. On nám vlastně hned nabídl sluchadla, 
což sme se tam hned u toho prvního vyšetření měli rozhodnout, což bylo náročný, protože sme 



jakoby nevěděli...¨Tak sme říkali, tak nám dejte jaký sou a řekněte nám, co by ste nám doporučil, 
protože tam člověk neměl možnost nějákýho internetu nebo nějákých informací.
A to byly Aničce dva roky?
Nene, rok. 
Takže tady rok a při implantaci dva.
Nono. Při implantaci dva, při tom vyšetření rok...necelej rok. 
A vy ste si teda měli hned vybírali sluchadla. Při prvním vyšetření, kdy Vám řekli diagnózu?
Hmm. 
To vám dali katalog a řekli: “Tak, teď si vyberte?”
Ne, řekl jenom, jaký sou typy. Nám řekl pro naší...prostě pro takhle těžkou ztrátu sou čtyři 
typy...jakoby Siemens a já nevim co eště a tydle a todle. A já sem říkala: “No, tak co nám 
doporučíte.” A on říkal: “Tak tyhlencty.”
To já bych byla tak mimo, že bych si asi vůbec nic nevybrala (smějeme se). 
Tak on možná řekl, že můžeme doma a já sem mu pak možná volala jakoby z domu. Potom řekl
eště, aby sme si to promysleli doma...ale já sem říkala: “No, tak já doma na nic jinýho nepřijdu.”
Takže vám vlastně jakoby poradil....
No, ale on nám nechtěl jakoby poradit, ale já sem mu říkala: “Tak nám poraďte, já se v tom 
nevyznám, tak co by Vy ste svý dceři vybral...protože já se v tom nevyznám a nikdo z mýho 
nejbližšího okolí se v tom taky nevyzná.”
Vy vlastně musíte ty sluchadla platit, že jo?
No, částečně. Jenom málo. Jakoby většinou tam přispívá pojišťovna. 
A co pro vás v tý době bylo nejvíc náročný? Co ste vnímali jako největší problém z hlediska 
diagnózy sluchovýho postižení? Třeba čeho ste se u toho třeba nejvíc lekli, že má sluchovou 
vadu....
No...ono jako...já sem se ani tak něják ničeho nelekla, protože to je tak malý miminko, že vlastně 
je to miminko stejný jako všechny ostatní miminka. Takže já sem říkala, budu si užívat prostě 
dokud...ty problémy přijdou nebo...že by sme se vyloženě lekli...Tak nepříjemný byli ty 
sluchadla, který nechtěla a nepříjemný bylo čekání na tu implantaci...s vůbec zvažování, jestli je 
na to vhodná nebo ne. A jestli nám jí jakoby.....nebo jak to všechno dopadne, ale jakoby 
vyloženě...to člověk jakoby neví. Potom když sem kontaktovala, hned vlastně ještě předtim 
Motolem, hned po tý Žitný, ranou péči, takže vlastně ještě předtim než sem znala tu diagnózu...tu 
konečnou, tak sme používali první znaky. Takže potom člověk spíš jakoby....že se musí učit ty 
znaky. A to zaměstná. A dostane literaturu, což vás taky zaměstná hodně a tak....Myslim, že teď 
je to....eště jak je  to miminko, vy ho kojíte, teď nespí a musíte všechny v tom okolí jakoby 
utěšovat, že jo...nebo nechcete, aby se kvůli vám někdo trápil, tak sme na nějáký jako osobní 
city...ani sme neměli něják...
Jak mluvíte o tom utěšování okolí...měli ste třeba problém s vašima rodičema nebo takhle? O 
tom maminky taky mluvěj...
Mno jako....já sem měla s našima, že voni nemaj spolu něják strašně dobrej vztah. Tak sou spolu 
už já nevim....strašně moc let a je to takový...otec je cholerik, máma je depresivní, takže z toho 
byli takový nervózní...nebyli lítostivý nebo tak, ale takový jakoby nervózní...takže se začli víc
hádat. Tak to jim do teďka vyčítám....nebo ne, řekla sem jim to, ale že tenkrát jakoby mi to 
hodně ublížilo, že sem potřebovala klid. No...ne abych ještě řešila nějáký jejich spory.
Takže Vy ste tam třeba vůbec neměla takovou tu fázi: “Neslyší, jak se s ní domluvim.” To jako 
vůbec?
No, to sem měla asi den (smějeme se). Než sem zavolala do Tamtamu. 
Aha, tak to je dobrý. 
To byla jako nějáká úplně shoda okolností....že já sem byla někde u doktora v čekárně a protože 
mi sme tady měla totiž zase jenu ranou péči...pro nevidomí. A tam byl časopis a byli tam právě 
různý ty raný péče. Tak já sem si chtěla přečíst o týhle raný péči, co dělá nebo tak a přitom sem 
tam narazila...a říkala sem si, hele Tamtam, to je docela dobrej název pro děti co neslyšej a tak 



něják mě to zůstalo v tý hlavě...půl roku před timhle. Takže když sme se potom dozvěděli, tak 
sem si hned sedla a dala sem si to... vyhledala sem si to.
A v tom centru pro nevidomí ste pracovala nebo?
Nenene, Jenom sem si to chtěla to....
Že ste si to takhle zapamatovala, to je dobrý. 
Sem si to něják zapamatovala to...ten název. 
Pak bych chtěla vědět, jestli máte pocit, že s diagnózou se změnil Váš přístup k Aničce?
No, to určitě, no. Tak předtim ji člověk bral jako slyšící dítě že jo, takže úplně jinak. Teď eště 
vona byla taková, což byl takovej asi jako největší rozdíl, jakoby vůči těm dětem v okolí, že 
vona jak neslyšela, tak na nás pořád koukala. A ty miminka na vás takhle pořád nekoukaj, že by 
vám prostě jako půl hodiny hleděli do tváře. Takže to bylo jako strašně hezký období...já nevim 
asi ten půl rok, tři čtvrtě rok. Kdy nám všichni říkali, jakou máme báječnou dceru, že takovýhle 
miminko nikdy jako neviděli, který jakoby....že je strašně charismatická. Všichni ji měli hrozně 
rádi a tak říkali, to bude prostě nějákej úplně....že bude nějáká jakoby geniální...a my sme si tak 
jako libovali v tom, že jo (směje se). Tak samozřejmě potom sme zjistili proč to je. I to okolí 
vědělo proč, tak nám to přestali říkat, že máme báječnou dceru....ale tak měli jí rádi, že jo....ale
už to nebylo (usmívá se)...
No...já vůbec nepochybuju, že je Anička charismatická. Já si pamatuju, že ona a Péťa byli pro 
mě v tý školce úplně největší oříšky. Se vůbec nedali získat, jako ty ostatní (smějeme se). Takový 
osobnosti, no (smějeme se). A máte teda pocit, že máte k Aničce jiný přístup něž k jejímu 
bratrovi?
No, to určitě. 
A že to teda je sluchovou vadou ne jenom charakterovýma vlastnostma dětí? 
Tak...je to hodně těma vlastnostma, ale ty myslim hodně vyvěraj z tý sluchový vady. Takže...ten 
přístup je jakoby...i ten pohled do budoucnosti. Nemůžu říct, že to slyšící mám radši, ale je to 
takový bezstarostnější s tim slyšícim. A to neslyšící máte spíš takovej vochranitelskej pořád a ste 
taková přecitlivělejší...Hodně jakoby citlivá. Na okolí reagujete jinak. Je to takovej 
strach....věčněj. A potom co je takový asi největší....tak u toho slyšícího dítěte vy nemáte tak 
velkou zodpovědnost….jakoby za ten jeho vývoj a vzdělání…a u toho neslyšícího to považuju z 
takovej….že má teda zdravej intelekt a že je teda na mě ho rozvinout. Tak to je takový….asi 
největší….taková tíha. 
A z toho co ste teď říkala…já si nejsem jistá, jestli sem to úplně pochopila…Vy máte pocit, že 
některé Aniččiny vlastnosti jsou determinovaný tou vadou. Pochopila sem to správně?
Hmm.
A co třeba?
Myslim, ta sebestřednost hodně a takový to….taková žárlivost. A chce pořád….ona má takový 
zaběhlý věci a když je něco jakoby jinak, tak jí to strašně rozhodí. 
Jako denní režim?
No, to ani ne, ale třeba teď sme byli na výletě se sokolama. Tam chlapeček zahučel do bláta. Já 
sem měla nějáký náhradní boty, protože sem čekala, že se to stane nám (směje se). Tak sem mu 
je pučila. A ona úplně…že to je její…a proč mu to jako pučuju…a strašně těžko to snáší…Teď 
už je to teda lepší, že si to dá líp vysvětlit, ale jako...je to takový jako, co normální děti v tomhle 
věku jako nemívaj. Myslim, že je to taky tim, že to má všechno zpožděný…že tohlencto …tohle 
sou reakce já nevim dvou, tří letejch dětí….s tou žárlivostí a takovym tim, že nepřenesou některý 
věci. 
Ihm. A zeptám se jakej přístup ste zvolili v komunikaci a jak komunikujete v dnešní době s 
Aničkou?
No, nejdřív sme teda zvolili znaky…a vice méně jakoby to bylo takový to, kde sme udělali 
chybu…nebo chybu, no tak…že jakoby jak sme začali znakovat, tak sme přestali mluvit…nebo 
jako nám to nikdo tolik nezdůraznil, že to mluvení je tam hodně potřeba. A mě prostě 
nemotivovalo to, když vona vlastně neslyší a nemluví na ní něják moc mluvit….Takže vlastně 
do tý doby než ona začla jako trochu mluvit sme hodně znakovali a málo mluvili. A potom třeba 



já když sem chodila…tak tady u pana Ptáčka, tam se mluví do tý znakovky trošku…ale třeba 
když sem předtim chodila do Pevnosti, tak tam sem se naučila úplně jinej způsob tý znakovky, 
kde se vůbec nemluví, která sice je….asi kdyby byla bez implantátu, tak by třeba chodila asi spíš 
tam, protože tam je to takový…že i ten svět člověk začně vidět jejich očima, ale….No, tak sme 
teda znakovali a postupně….teda i mluvili sme. Manžel neznakuje a bratr na ní taky mluvil…ale 
já sem hodně znakovala. A potom když začla první nějáký slova a trošku se rozmlouvala, tak to 
ustupovalo…nějáký znakování a asi od pěti let neznakujem vůbec…asi rok. Jako znakujeme, 
když já chci...nebo znakujeme…ono to neni taková znakovka, že jo. Taková spíš dopomoc 
znaků….třeba když mi něco špatně řekne a já jí nerozumim, tak se jí zeptám, aby mi to 
ukázala…nebo když je ve vaně nebo a autě…kde je ruch, tak tam jako si pomáháme.
A Aniččin bratr a Váš manžel teda vůbec nepoužívají znaky?
Nee. 
Ani dopomoc?
No, manžel teda zná asi pět znaků, který se teda pořád plete (smějeme se). Takže to taky byly 
spory, aby se naučil víc těch znaků. Teďkon sem viděla, že mu to nejde…Tak to bylo taky 
takový jakoby nepříjemný. 
Ale jako byl tomu přístupnej?
To jo to byl. To von se to jako chtěl…ale není něják vůbec schopnej si to zapamatovat. No, je to 
pro něj hodně těžký…ale zase von je takovej hodně komunikativní, že třeba…Mě bylo 
nepříjemný s ní chodit i na hřiště…že sem říkala, tak vždyť jako neslyší a teď sem tam viděla ty 
slyšící děti a tak sem s ní spíš byla doma. A von chodil na to hřiště. A von je takovej, že přijde na 
to hřiště a ze všema se tam seznámí. Myslim, že jí naučil takovou tu…tu seznamovačku…že to 
má jakoby po něm.
A teď se teda zeptám na kochleární implantát. Podle čeho ste se rozhodovali o kochleární 
implantaci?
No…já sem trošinku jakoby o tom věděla. Sme se o tom učili ve škole, když to právě začínalo, 
ale učili sme se to tak, že to vlastně jakoby skoro vůbec nepomáhá. No a potom nám řekli…já 
myslim, že v tom Motole hned u těch sluchadel…Ta sestřička nám to říkala, že sou ty 
implantace. A trošinku nám to tam jakoby nastínala. A pak asi paní logopedka na Mrázovce 
trošku…A potom ve FRPSP v knihovně sem si něco našla. Tak jakoby postupně.
Teď se vrátim ještě k tý informaci ve škole…jakože to vůbec nepomáhá, to Vás učili ve škole?
Nono. Ne jakože vůbec, ale že sou s tim špatný výsledky…že to je takový jako hudba daleký 
hodně budoucnosti. 
A bylo to těžký rozhodnutí?
No, trošku jako sme….Tak bylo sme pro jí to dát, ale trošinku byl člověk takovej nabušenej tim 
světem Neslyšících a řešili sme takový to…jako kde bude šťastnější nebo…nebo sme si říkali, 
vždyť to zvládnem, vždyť to bude pěkný, když bude jakoby nějakou svoji komunitu a kdo ví, jak 
s tim bude slyšet, ale víceméně sme byli rozhodnutý pro to, no. A protože taky sme viděli, že to 
všichni dávaj a že na těch školách je těch dětí strašně málo….a že prostě to…Pak sme byli 
samozřejmě rádi, že sme jí to dali. 
Ještě by mě tady u toho zajmalo, to jak ste říkala s tim světem Neslyšících, to už ste chodila do 
Pevnosti?
Nenene, to ještě ne. To až po implantaci.
A pak mě eště zaujalo to, že ste teda s Pevnosti šla do Aldey jestli tomu rozumim?
Noo.
Takových tam moc nebude.
Nooo (smějeme se)…protože právě jakoby je už sem tu znakovku nechtěla dělat jednak 
tak…jednak sem tam nešla k závěrečnejm zkouškám po tom kurzu…
Ale oni to maj něják jakoby jinak ty moduly…oni to maj po půl roce?
Noo, já sem chodila půl roku...ale dvakrát. Jako mě tam ta znakovka…na jednu stranu se tam 
člověk jako naučil toho hodně, ale já sem jí nepotřebovala jako až takhle. Hodně tam bylo 
mladejch studentek. Člověk tam byl jakoby nejstarší. Takže úplně jakoby…sem tam teda chodila 



eště s jednou kamarádkou…Takže tam člověk pořád narážel na jejich názory, protože to byly 
právě studentky z Češtiny v komunikaci neslyšících….a tak celkově je to tam…
Jako názory na implantaci?
Třeba na implantaci. 
To sou ale slyšící holky, ne?
Nonono.
A oni sou proti implantaci?
No tak jim to…celá ta Pevnost je jakoby proti.
Tak to chápu, pokud jde o ty mladý Neslyšící jako pan Vysuček a podobně, ale že i slyšící 
studentky…
No. Teda ne že by byly neják jako….tak to sou mladý holky. Kdybych šla jako studovat a někdo 
by mi řek, že je to jako…tak bych to asi taky….Takže…jakoby…taky nemůžu říct, že by mi pan 
Ptáček jakoby vyhovoval. Ze začátku strašně moc. To se mi ta znakovka v Aldey líbila. Tam je 
hodně ta čeština…že to bylo hodně to, co sem používala s dcerou. Mluvení do toho 
jakoby…Takže je to taková spíš znakovaná čeština….a že je to právě takový…nepoužívaj se 
tam…A to taky v Pevnosti sem znakovala, jak sem byla zvyklá s dcerou. Já sem třeba říkala: 
„modrá“ a ještě sem to říkala jakoby do rytmu (ukazuje a artikuluje: „mod – rá“). A to sem 
nesměla dělat. A třeba ten učitel říkal: „Já tě chápu, ale tady to prostě nesmíš, protože přijde 
Vysuček a zaškrtí mě.“ Mě ta Pevnost přišla taková…že tam maj všichni trošinku strach. No ty
učitelé…že nejsou takový…Není to takový svobodný, no. 
Já mám někdy stejnej  pocit….
A co takhle narážím jakoby…co sem třeba ze začátku...Jakoby jak máme ten domeček, tak mi 
sme to dole pronajímali. No tak já sem říkala, když máme takhle Aničku, tak já si sem nastěhuju 
nějakou holku neslyšící, protože neuslyší ty naše povídání (smějeme se)  a že se mi bude starat o 
Aničku, že ji naučí a i mě znakovat. A to byl problém….já sem říkala i jakoby párek jakože mi 
nevadí kluk – holka nebo i dvě holky a prostě sem nabízela za úplně minimální cenu…a tam je 
všechno. Je to docela v centru. Tady ba to měli do školy blízko. A pak jedna jakoby že jo a ta 
dělala pro Pevnost a nemohla jakoby…muselo by to bejt přes Pevnost. A tim se to tak strašně 
zkomplikovalo, že ona nemohla jakoby svobodně…
Jako bydlet nemohla?!
Hmm…oni jsou jakoby…jako kdo dělá pro Pevnost, tak nemůže nic dělat jako sám. To znám 
několik případů. Třeba v Pipanu, ta učitelka, co učila vlastně znakovku…Vendula Stará, tak ta 
vlastně se s nima znala, mohla by to učit, ale učila i v Pevnosti a Pevnost jí to zakázala. A 
muselo to bejt prostě přes Pevnost a za jejich ceny a podobně…nebo jedna maminka, ta taky 
vlastně  ji taky učili a to má prostě ještě syna, taky chodil do Pipanu…Jí učila taky nějáká paní 
neslyšící a pak začla pracovat pro Pevnost a Pevnost jí to zakázala…že jako nemůže ve svým 
volnym času. Dokonce to i něják hlídali. Je to takový hodně…
Tomu moc nerozumim. Já mám teda Pevnost trochu démonizovanou od paní Mrzílkový, co učila 
nás (směju se), ale co chodili se mnou holky, tak byly o prázdninách na nějakým kurzu v Pevnosti 
a byly fakt nadšený. Ta jedna tam dokonce odešla. 
Tak jako jo…Oni tam jakoby….tak já kdybych byla mladá, tak by se mi to taky líbilo….ale je to 
vopravdu…tydlencty věci se člověku jako nelíběj…že to přes ně musí všechno jakoby jít…ale 
jinak to…taky by tam mohli jako líp učit. Jako třeba nemaj moc materiálu a když už se tomu 
věnujou, že nějáký jakoby obrázky tam nějáký maj…ale starý…ale tak začíná to pořád, že jo.
Já sem nikdy nepochopila ten boje mezi nima…vždycky si říkám, že místo aby vítali, že lidi třeba 
v mým věku ve svým volnym čase choděj a učej se tohle…přitom ve škole všichni akorát chtěj, 
aby ste uměla anglicky, že jo…
Hmm. No ta Pevnost, což mě taky překvapilo…že nejsou k těm rodičům něják jakoby vstřícný. 
Prostě když vidim rodiče, kterej má teda neslyšící dítě a de se tam teda učit…tak ten učitel, 
mladej kluk…ale že ani pan Vysuček nebo ta Radka Nováková, že prostě nepřijdou a 
nenabídnou…že tam prostě člověk jako vůbec…To byly jako nulový nějáký jakoby kontakty. 
A v Aldee je ten přístup jinej? To já totiž nemůžu posoudit…



Tak to určitě. Třeba pan Ptáček i paní Mrzílková se vždycky jakoby ptají. Tak co já vím, tak to u 
rodičů takhle vítaj, že chodí znakovat…. Aldea to nejsou takový jakoby ti neslyšící, který říkaj: 
„Nedávejte dětem implantát, neslyšící budou šťastnější.“Tak si člověk myslí, že teda jo, ale „Tak 
nám Neslyšící pojďte taky pomoct.“ Jako aspoň nějákej kontakt nebo….a to je prostě nulový. To 
není problematický, aby za váma přišli do tý třídy a řekli třeba: „Nepotřebujete s něčim pomoct 
nebo něco vysvětlit.“ A to né no. 
A teď se zase vrátim zpátky k tý kochleární implantaci. Já bych chtěla vědět jaký to pro vás celý 
bylo, potom když už to teda probíhalo? 
Jako ta operace?
Vůbec. Ten proces předtim, potom, během…
Tak vlastně mi sme půl roku nosili to sluchadlo. To teda víceméně odmítala nosit. Neříkala nic, 
ani citoslovce. Ta slovní zásoba byla nulová….prostě nic. Takže potom sme byli pozvaný do 
Motola na nějáký to předoperační…ne předoperační, tu diagnostiku jestli teda má voči dobrý a 
nějáký rentgeny a takovýhle, což bylo dobrý, protože se tam člověk před tou operací trošinku 
jakoby voťukal….že vlastně tam o nic nešlo. Byli to jen takový jako běžný vyšetření…a člověk 
věděl ten koloběh…jak to tam jako de. Já sem nejvíc měla strach, že vona jak se budila pořád a 
ještě byla vlastně kojená, tak sem si říkala, jak to tam bude s tim spánkem. Sem si říkala, tak já 
nemůžu jet domů, teď jestli mě tam nenechaj s ní spat, kde tam budu spát…
To ještě nenechávali maminky přes noc?
No, voni nenechávaj…prostě sou tam určitý přednosti…Tam na tý JIPce, tam nemůžete bejt….a 
když jsou tam třeba ještě miminka nebo nějáký vážnější věci, tak vás prostě nenechaj. Znám 
rodiče, který tam nemohli bejt…nebo třeba den dva tam nebyli a chodili třeba spát na ubytovnu. 
Tam je nějáká ubytovna.
To jo, no.
Jenomže mě se ta Anička budila třeba co hodinu…
To si vůbec neumim představit, tam to dítě takhle nechat…
...tak z toho sem měla strach…nebo jak to pude…naštěstí nám dali pokoj i při těch vyšetřeních i 
při tý operaci…tak to bylo dobrý. Takže to byly ty vyšetření a pak sme čekali už na datum tý 
operace. To sme dostali teda…teď bylo trošinku jako nepříjemný, aby nebyla nemocná…tak to 
je trošinku takovej jakoby stres, protože byli zrovna rýmy…jakože podzim takovejhle. Takže 
vona ji samozřejmě měla taky, tak to sme jakoby něják vykurýrovali. A pak sme teda šli na tu 
operaci a tam se jí ta rýma zase spustila, protože ten Motol byl celkově tak jako vysušenej…a 
celou noc nám tam prokašlala. Tak sem si říkala, že ji nevezmou i sestřička říkala: „To jí 
nemůžeme vzít.“ Takže ta noc byla taková strašně…že sme nevěděli, jestli to ráno jo nebo ne. 
Ráno doktor říkal, že jo, že to prostě odsajou, že jako bez problémů. No, takže sme pak jako byla 
taková čerpaná…spíš po tý noci a že sem byla jako nervózní. Takže sem se něják ty operace ani 
nebála…nebo že bych to něják jako prožívala…to ne.
A jak dlouho to vlastně trvá? Tři hodiny?
No…třeba čtyři, ale ona tam třeba dvě hodiny leží a nic s ní nedělaj. Oni ji třeba odvezou a 
připravěj jí a pak tam vidíte pana doktora, jak tam kecá eště hodinu dvě a ona už tam je 
připravená a už jí udržujou v tom spánku. Pak tam přijde jedna doktorka, která vlastně udělá 
všechnu tu hrubou práci. Pak přijde pan docent a ten tam šoupne ten implantát a pak zase odejde 
(smějeme se). Pak to ta doktorka zase zašije. Takže člověk neví jakoby přesně. Já si myslim, že 
to není tak jako dlouho. Podle mě dvě hodiny maximálně jako celej ten výkon.
A Anička to snášel dobře po tý operaci?
No, jo. Byla taková po tý operaci…ale musim říct, že jo. Vlastně druhej den už potřebovali tu 
JIPku. Takže ten jeden den ji operovali, potom spala v noci…Tak sme ji zkoušeli dávat napít, tak 
to občas vyblinkala…ale ráno říkali: „Potřebujem JIPku, běžte na hernu.“ Tak měla sice teplotu, 
dávali jí antibiotika, ale…tak oni to ty děti snášej dobře. 
No a teď se Vás zeptám, jak to zpětně hodnotíte. Vlastně vůbec ten průběh a jestli kochleární 
implantát splnil Vaše očekávání?



No tak…ten průběh byl jako dobrej. Já sem vlastně neměla nějakou špatnou…až vlastně z tý 
Žitný, že byly tenkrát jakoby rozladěný…Tak vlastně já sem neměla žádnou špatnou zkušenost. 
Nikdy. S žádnejma sestřičkami, doktorama. Všichni byli milý. Dobrý to bylo. A ten 
implantát…von člověk si to nedovede představit. Takže já sem jako představy radši moc žádný 
neměla. Jako takový to že třeba bude mluvit úplně nebo všechno bude slyšet. Já sem vždycky 
jako chodila se koukat na nějáký děti a…tak jako někdy sem byla zklamaná, že ty děti mluvěj 
hůř než sem si představovala…některý zase mluvili výborně…Tak já sem si říkala, budeme rádi, 
když třeba nebude mluvit, ale když třeba něco aspoň uslyší a pomůžu nám to jakoby v tý 
češtině…že jako sem měla největší hrůzu, jak jí jako naučit tu češtinu, kdyby jako vůbec 
neslyšela. A to pomocí jenom toho znakového jazyku sem si to nedovedla představit. 
A v Centru kochleárních implantací taky všechno v pořádku?
Jooo. 
Tam ste asi taky chodili na logopedii?
Tam sme chodili na logopedii a pak teda sme se dostali k paní doktorce Roučkový do 
Holečkovky. A ta nám vlastně strašně moc pomohla. Do teďka chodíme vlastně každej tejden. 
No ona je prostě výborná logopedka. Myslim, že lepší není. A ona je zároveň naše speciální 
pedagožka…nebo jakoby poradkyně v tý integraci a ve všem. To bylo takový jako další…paní 
doktorka Roučková se moc neměla ráda s Tamtamem a tam byl jakoby takovej spor o nás….že 
nám třeba radila něco a Tamtam byl jako proti tomu, takže sme potom jakoby něják…No, to 
bylo takový jako nepříjemný. 
A na logopedii teda chodíte jednou týdně?
My chodíme jednou týdně k paní Roučkový a potom chodíme na Mrázovku…jednou za tři týdny 
asi. 
K paní Holmanový?
K paní Voříškový. 
A kolik asi času týdně věnujete rozvoji řeči doma?
Noo…to nevim (směje se). No, to je furt….
Jestli třeba máte každý odpoledne…
No, nemáme to jako pravidelně. No, máme to, když je chvilka čas. Já s ní dělám hodně, že sme 
začly číst. Takže to ráno čteme, potom když přijde…
Anička už čte?
No, jako nerozumí tomu, co čte.
Jako globálně?
Ne, jakoby slabikově…ale čte ráda, některým slovům rozumí, ale ona jako…třeba takhle, když 
se člověk baví, tak to vůbec nerozumí, ale takový ty konkrétní věci, tak to rozumí. Takže ráno 
třeba dvacet minut. A odpoledne…se snažim, není to v celku, ale hodina…zase po těch dvaceti 
minutách. A večer čteme pohádky, což jí taky jakoby rozvíjim. Takže eště tak čtvrt, půl hodinu 
večer. 
A jak to vidíte s rozvojem řeči do budoucna?
No, vidim to dobře, protože třeba teď to jde hodně rychle. Třeba teď půl roku je to opravdu jako 
zrychlení a dohání to rychle. 
A Anička teda už teď neznakuje?
Neznakuje, ale to mluvení není moc….je jí teda rozumět. Lidi jí jako něco rozuměj, něco ne. 
Takový ty konkrétní věci, když věděj o čem povídá, tak ji rozuměj. A myslim, že jí rozuměj čím 
dál tím víc, protože to začíná…ale třeba vona třeba nepoužívá třeba „do školy“, tak to „do“ 
vynechává, ale to „školy“ řekne dobře, neřekne „škola“, řekne: „Půjdeme školy“. No, něco 
drmolí, ale když se jí řekne, tak to řekne dobře. 
A Anička je teda v mateřský škole integrovaná?
Ona je integrovaná, no. 
A jak vidíte cestu dalšího vzdělávání?
No, to je takový dilema (směje se). Teď sme to teda ještě vyřešili, že jí dáváme teda odklad. 
Takže bude velká, ale pude do přípravnýho ročníku na základní škole. 



Na běžný základní škole?
Na běžný, no. V Karlíne. Teda ještě nás tam nevzaly, tak nebudu předbíhat, ale to sem ráda, že 
tam uvidim, jestli teda vůbec je schopná bejt v tý normální třídě nebo ne.
A to bude mít asistenta?
No, tam bude bez a potom kdyby šla do tý první třídy, tak ta škola by si asi požádala…nebo 
nevim, třeba ten přípravnej ročník si taky požádá. To záleží zase na nich.
Ještě se zeptám, jestli ste měli problém s hledáním školky nebo jestli v tý škole byl problém kvůli 
sluchový vadě?
No, ze školky teda jakoby jo, proto sme šli tady, kde chodil syn. A tam teda paní ředitelka se 
netvářila moc. Řekla prostě, asi měla nějáký blbý zkušenosti s nějakou integrací, že se bojí, že 
voni jí nezajištěn ňákej jakoby rozvoj….nebo že po nich nemůžu chtít, aby ona uměla nějáký 
básničky, písničky nebo co voni se v tý školce učí, protože voni nejsou schopný tohle to 
postižení dítě naučit….a že ona teda není ta učitelka, která by jí měla a že se zeptá učitelek, co na 
to hlavně voni. A ta paní učitelka byla hodně vstřícná, říkala: „Jojojo.“ Hodně jí to zajmalo. 
Potom tam byli s Tamtamu i…takže řekli tak jako, co a jak…Tak řekli, že je, že to teda zkusej a 
tu možnost asistentky využili. 
A Anička teda chodila nejdřív do Pipanu….
No ,vona chodila asi od roku a půl….nebo něják před tim druhym rokem. Před tou implantací 
začala chodit do Pipanu na jeden, dva dny. A tam byla až do těch třech a půl let.
A pak ste teda zkusili běžnou mateřskou školu?
Hmm.
A to ste udělali proč? Kvůli rozvoji řeči?
To sme udělali, protože nám to doporučovala…No, jednak kvůli takový tý socializaci. Já sem to 
teda nechtěla moc. Já sem byla v Pipanu spokojená a věděla sem, že teda integrace bude obnášet 
hlavně to, že to bude všechno na mě…ale paní doktorka Roučová nám to doporučovala. Říkala, 
že jestli jí budeme chtít integrovat, tak aby potom ve škole…že už by se měla víc učit mezi těma 
slyšícíma dětma. A Pipan tenkrát končil…nebo teda stěhoval se a všichni odcházeli a bylo ta 
takový jako nejistý a já sem nevěděla, co tam bude za děti. A já sem si říkala, tak aby chodila 
nevim k jaký učitelce, nevim kam, nevim s jakejma dětma…Takže sme potom jakoby sem 
říkala, tak mi pudem do normální, ale třeba do toho Pipanu by chodila taky, ale pak sme to 
jakoby úplně odbourali. 
A s tou školkou ste pak byla spokojená? Nebo teda ste, Anička ještě vlastně chodí do školky…
No, prostě…kdybych jí brala jako školku, kde by se měla něco naučit, tak bych spokojená 
nebyla, protože vona tam jako neslyší moc, takže neví. Nerozumí tý paní učitelce, když tam něco 
vykládá nebo tak…ale co se týče tý socializace, tak to sem. 
Jedna maminka mi vyprávěla, že byl hrozněj problém na těch vánočních pásmech, že ten chlapec 
byl jako úplně vyčleněnej. Tak s tim asi taky bojujete…
No, to mi taky. To sem byla i naštvaná kolikrát, že prostě jí tam…Tak neni úplně blbá, tak jí 
můžou…No, kdyby tam neměla tu asistentku, tak by mi to bylo asi jedno…
No, ona má vlastně tu asistentku…
No, má asistentku. 
Ten chlapec byl bez asistentky…
A ještě tam měla kamarádku, která měla hrozný dětství. Rodiče byli feťáci…vlastně taky 
neuměla mluvit vůbec. Vyrostla někde v zahrádkářský kolonii. Uměla jenom sprostý slova. 
Takový hrozně milý manželé si jí adoptovali a začala chodit do týhle školky. Takže se hodně 
upnula na Aničku, protože jí ostatní děti neměli rádi. Byla taková jiná.  No a tyhle dvě holky se 
tam celou besídku držely za ruce a koukali do blba. Sem si říkala, kdyby je aspoň nějákej 
taneček naučily. Jako mě by to potěšilo a hlavně i ty rodiče, který z dítěte, který bylo úplně 
šílený se snažej udělat normálního člověka. A to my máme jako výborný ty učitelky. To nejsou 
žádný…kdyby chodila do normální školky….To dřív byla taková soukromá, polosoukromá 
školka a ty učitelky sou…
A jak se to teda stalo, že Anička má tu asistentku a není začleněná do toho programu?



No, ona nemá asistentku. Ona je asistent pedagoga.
Aha. A kapacitně je to tam jak? Kolik dětí je na jednu paní učitelku?
No v tý třídě je dvacet pět dětí.
Na jednu paní učitelku?
No, je tam jedna paní učitelka a pak ta asistentka, ale oni se krejou…teda v ňákejch těch časech 
sou tam tak vlastně dvě učitelky. Vlastně tim je to pro ně strašně výhodný. 
Zvláštní…třeba nevěděj jak na to.
No, tak oni se ani neuměj vžít, že jo…Ty lidi, co se s tim setkali nebo s tim i pracujou, tak se 
uměj třeba vžít i do těch rodičů…nebo tak.
Pak se teda zaměřim na to středisko raný péče. Takže v kontaktu s Tamtamem ste byli.
Hmm.
A kontakt ste si našla sama, protože ste si pamatovala ten název.
Hmm.
Takže ste to hledala na internetu?
No, na internetu. 
A v kontaktu ste teda byli od Aniččina….
No, ani ne rok ji byl.
Do…vy vlastně ještě spadáte do střediska nebo už ne?
No, už ne….My teda sme nikdy…no, oni k nám něják přestali chodit (směje se), ale nerozvázali 
sme tu smlouvu. Oni to tam maj…každá ta poradkyně si to vede jako trošinku jinak. A ta naše si 
to vede zase jinak…
A k vám chodil kdo?
Paní Péčová. 
A? Jakože to něják vyšumělo? (smějeme se) Mě zrovna ona přijde taková strukturovaná…
No, já myslim, že zrovna ona není….což vidim v tom jakoby problém, že voni jsou různý. 
Tak ona paní Péčová to vede, že? Tak toho má asi hodně. 
No, ale neřeknou to na rovinu…protože bylo období, kdy sem si říkala, že je docela jako 
potřebuju a proč k nám nechodě častěji, když k ostatním choděj…A pak člověk je hrozně takovej 
přecitlivělej…tak sem si říkala: „Tak oni sou na mě asi naštvaný.“ Potom sem chodila k paní 
doktorce Roučkový, tak to sem i říkala: „Tak to sou určitě naštvaný.“…protože vono je to 
takový, že voni třeba čekaj, že nám něco řekne ta paní doktorka Roučková. Ona zase čeká, že 
nám to řeknou oni. Tak ono se to tam vopravdu…no, nebylo to moc dobrý, no. 
A kvůli čemu oni jsou jako takhle rozkmotřený? Tomu jako moc nerozumim…Něco osobního?
No, oni dělaj jako různý integrace, který dělat nemaj…nebo psali jako různý posudky…a to 
můžou dělat jenom…
…školský zařízení? Takže SPC?
Noo. A pak třeba někoho nedoporučovali do integrace nebo naopak a měla ho právě i paní 
doktorka Roučková. A něják se kvůli tomu hádali. Je to takový oboustranný, no.
A vaší vzájemnou spolupráci s Tamtamem hodnotíte jak?
No, tak musim říct, že mi jako ze začátku hodně pomohli….že vlastně díky nim sem vlastně 
nikoho moc nezatěžovala….třeba kamarádky nebo tak. A bylo to takový jako období, kdy oni 
sou na vás hodný. Vyslechnou si vás a všechno v váma jako dlouho řeší. Tak to mě strašně 
jakoby uklidňovalo… nebo že víte, že tomu někdo rozumí, že můžete kdykoli někomu zavolat a 
řeknou vám. Ta FRPSP mi přišla výborná. No ale potom už nechodili tak často nebo nebylo to 
tak…Bylo to trošinku chaotický, jakoby…Já sem od nich čekala něco…že mi daj třeba jako 
ňákej program, že třeba teď…nebo plán nějáký činnosti….že to bude takový hlubší…že třeba 
řeknou: „Tak tenhle tejden dělejte třeba tohlencto, todle…“…což dělaj třeba logopedi, ale když 
k nim nechodíte často, tak vám to vlastně nikdo moc neřekne. Takže…jako po tý psychický 
stránce mi pomohli jako hodně. Vlastně ta školka mi pomohla taky hodně. Tam sem se vlastně 
naučila, jak se s těm dětma pracuje….ale úplně stoprocentní to nebylo.
A jak často k vám chodili?



No, tak ze začátku…paní Péčová, když byla nemocná, tak třeba tři měsíce….A ono ze začátku to 
potřebujete často. Tak já nevim…tak jednou za ty dva měsíce? Potom jednou za půl roku, jednou 
za rok. A třeba teď já bych…tak mám tu paní Roučkovou, ale kdybych jí neměla, tak já bych 
potřebovala, aby právě v tomhle věku….jako teď je tý práce strašně moc. Takže kdybych jakoby 
nikoho neměla nebo se to sama nenaučila, tak…Myslim, že by to mělo bejt jako delší.
Takže oni k vám prostě jako docházet přestali?
No, oni jako něják říkali, že všechno jako umíme…Já sem se pak jako ptala paní Péčový, že jak 
to maj, proč k nám nechodě třeba častěji…A ona říkala, že maj vlastně hodně dětí a že ty rodiny 
maj vlastně rozdělený, kdo třeba potřebuje častěji, kdo míň a my že sme v takový tý kategorii, že 
třeba už jenom jednou za  rok. 
Aha. A ona spadá pod SPC až když nastoupí povinnou školní docházku?
Nene, už v tý školce.
Takže je to tam ošetřený?
Hmm.  
To je zvláštní…
No, ono se to pak takhle kryje, což i říkala paní Péčová, že jak začnu chodit k paní Roučkový…
Taková podmínka…(smějeme se)
….že je nemá ráda. No né že by to říkala, ale říkala, že se to bude jakoby krejt….což paní 
Roučková zase byla naštvaná, když jako tam šli s Tamtamu do tý školky, to pak říkala: „No, to 
jako….“…což byla trošinku pravda, protože voni jim tam jako…Voni jak to berou do hloubky, 
jako v dobrym, tak člověk si říká, že ty slyšící v tom okolí, že pro ně to bude jakoby zajímavý a 
že všechno se jako naučej a takhle…A potom ta ředitelka a ty učitelky, po tý návštěvě 
z Tamtamu byly takový jako opařený a říkaly: „A musíte nám napsat ten slovníček, jaký slova 
teda používá a musíte nám napsat tohle a my nevíme, jak to zvládnem.“ A já sem říkala: „No, to 
nevim, co vám jako říkali, ale o se vůbec ničim netrapte. Já sem ráda, že sem může chodit a až 
bude nějákej problém, tak ho budeme řešit. Já nevim, co za dva měsíce bude používat za slova, 
to já vám teď psát nebudu“ A pak tam šla zase paní Roučková, která má zase ten přístup „Vy ste 
tak hodný, že jí sem prostě berete.“ A ta je zase tak jakoby uklidnila. 
Teda…to je trochu bordel…
Noo.
Takový pionýrský furt…Teď bych chtěla vědět, jestli vnímáte nějáký nedostatky v nabídce pomoci 
teď…To ste teda říkala a co by Vám pomohlo…Tak to sem pochopila, že teďka konzultace 
ohledně řeči nebo?
No, mě by pomohlo (směje se)…nebo teda největší problém, co já vidim je právě to, co je třeba  
Anička nebo pár dětí takhle, který šly do integrace a tak úplně na tu integraci nemaj. Takže oni 
sou jenom proto, že jsou ve společnosti těch slyšících. Postupně se učej ty slovíčka, ale plynulý 
řeči tam nerozuměj a nerozuměj nic z tý jakový jakoby výuky nebo rozuměj strašně málo. Takže 
já musim vlastně veškerou tu vzdělávací práci a ten rozvoj jakoby intelektu dělat právě doma. A 
to je pro mě strašně jakoby náročný. A i když sem doma a nechodim do práce…nebo teda beru 
nějáký brigády občas…tak jako vymyslet, co jako s ní dělat….každej den. A to bych potřebovala 
něco, aby jako existovalo i pro tydlecty děti i co se týče pomůcek, aby sme prostě dostávali 
nějáký balíčky prostě věcí…knížek a všeho podle věku různě.
Jako aby ste si to vlastně nemusela ještě sama vyhledávat?
No, protože je to náročný. Je náročný…já jí vlastně nemůžu číst normální pohádky. Málo je 
pohádek s vobrázkama. Takže já si třeba vyhledávám cizí knížky a objednávám si je 
z ciziny…jako pohádky, co sou vobrázkový….aby se prostě rozvíjela. To samý různý materiály. 
Tak člověk neví, že jo pořád, co má jako…co by měla ještě vědět a jak jí to rozvinout. A i když 
chodíme jednou tejdně na logopedii, tak tam jako se to taky úplně všechno nestihne. 
Takže ta časová investice a to, že ještě musíte investovat do toho samotného vyhledávání 
materiálu, tak to je pro Vás to obtížný a to je to, co Vám teď chybí v tý nabídce péče, jestli tomu 
dobře rozumim?



Ihm, no. To jako nemusí bejt raná péče, ale obecně udělat jako nějákej systém jako právě pro ty 
děti, co sou v integraci jako předškolní, tak co všechno by měly umět do tý školy než pudou…a 
prostě udělat nějakej balík jakoby věcí, který se daj dělat nebo…
Aby se to jako něják „srovnalo“…když jsou takhle rozházený po tý Praze…
Hmm, hmm. 
Jo, rozumim. Pak bych chtěla vědět, jestli ste měla před narozením Aničky zkušenost 
s neslyšícíma lidma? Osobní, literatura, film…něco…
Já myslim, že teda vůbec né. Ňákej film sem viděla…Ty Bohem zapomenuté děti…a jinak si 
myslim, že na. Tak v televizi člověk viděl tlumočníky, ale jinak ne. Nikoho sem ani neznala. 
A u toho se eště zeptám, když ste mluvila o tý škole, tak tam ste měla nějáký povědomí z tý školy?  
Já nevim, jak je to z vychovatelstvím a speciální pedagogikou…
No, tak jako jenom vstupně…
Ale to s implantátem bylo ze školy?
To jo. To sem zjistila, že nebudu dělat logopedii (směje se). To nám tam promítali nějákej film a 
nějakou logopedkou, která tam měla strašně aktivní holčičku, která tam prostě nevydržela 
minutu sedět. A nám říkali: „No, takhle vypadá logopedie u těch neslyšících dětí. Vy je musíte 
prostě zaujmout, ale je to prostě jak neslyší vůbec nezajmá. Takže vám budou pořád odbíhat a je 
to strašně náročný.“ No a ta paní logopedka opravdu tam pořád s něčim jako….a ta holčička 
pořád běhala kolem stolu. Vždycky si sedla tak na půl minuty…se tam tak koukla a zase 
odběhla. Takže to sem si řekla….
Teda. To bylo nějáký motivační video…(smějeme se). 
Tak to sem byla pak překvapená, že je to vlastně jakoby naopak…že ty děti vydržej jako dýl než 
slyšící. Jak sou zvyklý…
No, to nám pouštěli ve škole spíš jako naopak….
No, já nevim, že tady to bylo….
Tak možná i ten rozdíl těch let…změny pohledu…
No, já nevim…
Ještě bych chtěla vědět, jak to máte s poznatky o kultuře Neslyšícíh dnes? Tak vzhledem k tomu, 
že ste chodila i jako do Pevnosti, tak…
Jóoo. Tak já mám kamarádku, co vlastně její dcera Petruška chodila do školky. Tak ta má vlastně 
bráchu neslyšícího.
Bez implantátu?
Hmm. Takže to člověk tak s nima má ten kontakt…takže tak vim co se děje mezi těma mladejma 
(směje se). No, tak odebírám Gong a tak jakoby povrchně se o to zajmám.
A četla ste nějakou publikaci po otm, co ste se dozvěděla, že Anička neslyší…to sem pochopila, 
že jo a že vlastně čtete dodnes….
Jo, to bylo s Tamtamu. 
Pak ten Gong a s neslyšícím člověkem ste se taky setkala…
Joo. 
A pak bych se chtěla zeptat…Můžete zhodnotit, co Vám život s dítětem se sluhovým postižením 
přinesl?
Nooo….a co mi vzal….
A pak budeme končit, už tam není žádá záludnější otázka (smějeme se)…Můžete i vzal….
Pár let (směje se). Co mi přineslo? No, tak třeba tu Petrušku a její maminku…že se s nima teď 
kamarádíme. To je docela kamarádství velký. A že jo…i ostatní maminky, že se tak něják jakoby 
stýkáme….Takže se člověk zase…já nevim…trošinku naučil něco v tý komunikaci…nebo že se 
dostal do oboru, o kterým dřív jakoby nic nevěděl. Na jednu stranu nám to jako vzalo nervy, ale 
na druhou stranu třeba taky určitém nadhled nad nějákejma věcma, že je třeba člověk klidnější 
v něčem…ale…Tak celkově myslim, že nám toho víc vzal…že jako ty nervy a všecko…Je tam 
takovej velikém strach z tý budoucnosti. Člověk ví, že si představuje vždycky třeba něco 
špatnýho, ale jak to bude, jaký bude mít zaměstnání, aby nějáký chlapy jí prostě nenapálili…tak 



tam to prostě pořád šrotuje v tý hlavě. A pak šrotuje takový to, co se právě musí naučit a co vy jí 
musíte naučit…a co bude neb nebudu vidět, když to bude umět nebo nebude. 
Ještě se zeptám…Vy ste ty kontakty na ostatní maminky měla ze školky nebo ste chodila na 
takový ty středeční setkání?
Chodila, no. To už bylo. 
Takže ty kontakty tam?
Hlavně tam, no.
Dobře. A pak mám poslední otázku, jestli je něco důležitého, na co sem se nezeptala a co by ste 
ještě chtěla říct?
Ne.
Nebo jestli máte pocit, že mi tam třeba něco chybí?
Ne, myslim, že ne.
Tak děkuju, potom je to teda všechno. 



ROZHOVOR 5

Štěpán (3 roky), velmi těžká nedoslýchavost.
Sluchadla měl již pře prvním půl rokem. Kochleární implantát od jednoho roku. 

Rodina úplná. Matka (37 let), otec (40 let). 
Oba rodiče VŠ (matka vzdělání přírodovědné a humanistické, otec přírodovědné).
Starší bratr Tadeáš (9 let), slyšící. 

Rozhovor probíhal v restauraci za přítomnosti chlapce. Tázána byla matka, v době přítomnosti 
také otec. 

Tak na začátku bych chtěla, aby si mi na představila tvojí rodinu.
Tak to sem já, mě je třicet sedm a jsem vysokoškolačka. Chceš vědět přesně co?
No, můžeš…
Tak to je zeměpis na přírodovědném fakultě a anglistika – amerikanistika na filosofický fakultě. 
Manželovi bude čtyřicet teďka. Ten pracuje na pedagogický fakultě. A děti…to je Tadeáš, tomu 
je devět let. Chodí teďka do třetí třídy. A Štěpán, tomu budou teď tři roky a ten je neslyšící. 
A budeme si povídat o Štěpánovi. Štěpánovi budou v únoru tři, říkám to dobře?
Jo. 
Jak by si ho charakterizovala? Jakou má povahu Štěpán?
Povahu? Je hodně tvrdohlavej...takovej svéráznej a spokojenej…spokojenej a veselej. Musí bejt 
hodně věcí podle něj.
Tak třeba jí a spí dobře?
Jo, jo. Jí, spí…V takovejch těch denních věcech je třeba šikovnější než Tadeáš. 
A ty si teda říkala, že oni jsou s Tadeášem něják jako rozdílný. Je to tam něják hodně vidět?
No, nevim jestli to taky není tim, že ten Štěpán je rozmazlenej, tim jak je menší...ale, ale…no 
protože ty druhý děti bejvaj jiný...jako že to třeba není jenom tim, že jako Štěpán by byl úplně 
jinej. Tedeáš je takovej…hodně citlivej. Takže možná taky těžce nese to s tim Štěpánem, že jo. 
Štěpán má samozřejmě hodně velkou péči. I od těch babiček, že jo…hodně ho hlídaj….i vode 
mě…ale Tadeáš je takovej…prostě není tak tvrdohlavej. No takhle…možná Štěpán v budoucnu 
bude takovej hodně cílevědomej a to ten Tadeáš není. Třeba i ve sportu sem si říkala…protože 
mi sme sportovní rodina a on…v něm není dravost. Není prostě dravej…i když třeba říkám, že 
ve škole by se měl snažit…On prostě vůbec v sobě nemá tu dravost. 
A Štěpán má?
Ten jo. Já si myslim, že to není jen taková ta…všechno podle něj, ale že…To vidíš i v tom 
sportu, že on všechno chce dělat a de mu to...a de mu to dobře, Štěpánovi. V tom sou jako jiný. 
Tadeáš je takovej citlivější, Štěpán je takovej otrkanější…i prostě…i tak by asi byl, i kdyby 
slyšel. 
A když mluvíš o tý péči těch babiček…Máš třeba pocit, že Štěpánovi je dávaná ta větší péče 
jenom proto, že je mladší nebo i proto, že je tam ta sluchová vada?
Ne. Třeba z mojí strany, u mejch rodičů je tam velkej rozdíl v tom, že oni šli do důchodu a teďka 
jak já chodim do práce, tak voni ho tak jednou až dvakrát tejdně hlídaj celej den. A maj na něj 
čas. Předtím byli v práci a toho Tadeáše…jako malý dítě ho vlastně vůbec nezažili…To sme tam 
prostě byli o víkendu a teďka…třeba ten děda se v něm úplně vzhlíd. Takže tam je taková 
úplně…jakoby zvláštní vazba…a s tim sluchem…to souvisí s tim rozmazlením. Voni přesně 
neví, co s nim. Nedomluví se s nim tolik. Takže spíš ustoupí a o to víc je rozmazlenější…ale 
jako maj k němu větší vztah než k tomu Tadeášovi. Tak a Michalovi rodiče…ty k němu taky 
přistupujou jinak, že je menší, takže je to takový „ňuňuňu“, ale není to tak znát. U těch našich je 
to větší rozdíl. Samozřejmě Tadeáše maj taky rádi, ale prostě už je to velkej kluk. 



Pak bych chtěla vědět, kdy jste přišli na to, že by v oblasti sluchu by mohl být nějakej
problém?
Hned v porodnici, protože v tý naší dělali hned po porodu screening sluchu. Takže než tě 
propustí, ten den večer, což bylo u nás třetí den, protože čtvrtej den při normálním porodu pouští. 
Tak večer udělaj screening sluchu, což se nepodařilo. Tak to dělali hned druhej den ráno, ten 
čtvrtej den…znova a znova se jim to nepodařilo. Takže to už sme se jakoby báli. Teda já sem se 
bála hned. A potom sme vlastně dostali takovou kartičku a poslali nás na následný vyšetření na 
ORL. Tam dělali emise…průchod…
Otoakustický emise?
Jo. To víš co, to oni ti říkaj „to se jako vůbec nestresujte s tim“…to může bejt tim, že tam má 
třeba mázek….ale mě už to bylo prostě divný, protože jemu nenaměřili nic. Jo, jako většinou 
třeba maj ty hladiny snížený, ale jemu prostě najednou na obou uších nic…Takže to bylo fakt 
divný….to že by bylo nějakou vodou nebo jenom nějakým mázkem nebylo…No a potom nás 
poslali, že máme tak do tří tejdnů, že máme zase jít na to vyšetření na to ORL na ty emise. A 
říkali, že se čeká ty tři kvůli tomu mázku nebo tý vodě, ale já sem šla hned…asi eště ten tejden. 
Nás ve středu pustila a já sem  tam podle mě v pátek šla.  A šla sem tam znova ten další 
tejden…Eště k tomu u něj byl problém to, že měl trošku rýmu. Takže mi eště říkali takovýto že 
to třeba bude od tý rýmy…ale prostě jemu to nevyšlo nikdy nikde. Dvakrát v nemocnici, dvakrát 
na ORL v rámci čtrnácti dnů. No a na to konto potom ta doktorka na tom ORL řekla, že už 
prostě uděláme tu BERU, že nemá prostě smysl pořád chodit na ty emise. A tu BERU sme dělali 
třicátého dubna. To si pamatuju. 
A Štěpánovi bylo v tý době?
Dva a půl měsíce.
Tak to sme měli krátký to období jako obav, ale když si začla mít obavy…Jestli to chápu, tak 
nejřív ses bála jenom ty. Si říkala: „já sem se bála hned“….
Jo, hned. Hned tu středu.
A svěřila ses s tim někomu?
Jo, hned. Já sem se bála hned, protože si vybavuju…ten snad první den po tom porodu…Já sem 
byla na nadstandardu a Štěpík spal jako v postýlce a tam přišla sestra a ona strašně flákla 
dveřmi…ale fakt strašně…a já sem u něj zrovna stála a prostě on neměl žádnou reakci…ale to 
sem jenom postřehla a nezabejvala sem se s tim, protože většinou ty děti maj takovej ten…že 
sebou trhnou, víš?
Reflex….
Jo. A to prostě neměl nic. Takže v momentě, kdy ta sestra to den nebo dva na to začala jako řešit, 
tak já sem si to vybavila…protože už sem Tadeáše…jedno dítě měla, že jo. Tak to trochu 
vim…Tak sem si říkala, že on ale opravdu nereagoval. Ona prostě flákla těma dveřmi o on ani 
nemrk těma očima…prostě nic.  No takže sem hned…No, už tu středu sem panikařila a volala 
sem to Michalovi. A hned sem to řešila. Hned tu středu…to sem to řešila hodně…a to tam za 
mnou přišla moje kamarádka, dětská doktorka…Já mám hodně těch kamarádů doktorů a ty 
všichni říkali: „Ale to se neboj, to nebude, protože u vás nikdo není neslyšící.“ Takže sem pak 
ještě právě…já mám hodně dobrýho kamaráda neonatologa ve Švédsku, tak s tim sem to teda 
přes mejl řešila. Tan mi teda první napsal, ať kdyžtak kdyby to nedopadlo, tak když tak je eště 
kochleární implantát. Tak to byl první člověk od kterého sem asi tejden po porodu slyšela o tom 
kochleáru, protože já sem to neznala musim říct.
Tak ono nebylo odkaď….
Jako vybavuju si zpětně, že sem asi nějáký dítě viděla v nějakým obchodě…víš že sem si toho 
třeba všimla, ale že sem se tim moc nezabejvala.
No a jak na to třeba reagovali lidé v okolí?Tohle sou ty kamarádi…a co třeba Michal?
No, Michal…Michal…já vlastně nevim hele, protože…spíš mě jako uklidňoval. Asi se taky 
bál….asi jo…ale něják mi to…



Jako že si toho byla tak plná, že asi si neměla na to, aby ste to ještě sdíleli? Já teda si neumim 
představit ani stav po porodu, natož když eště přijde něco takovýho….
Víš co, já sem měla ten porod právě všechno strašně rychlý…pohoda…Já bych prostě šla domů 
hned…všechno takový…Já sem prostě nevěděla, takže pro mě to byla taková…z tý euforie 
jakože paráda jdu domů strašná darda. Já sem si všechno…to těhotenství všechno úplně všechno 
jako…
Jako užila?
Jo. Já tyhle věci prostě neřešim. Všechno to naštěstí vždycky proběhlo tak, že sem se k tomu 
nedostala nikdy, že bych to musela řešit, víš. 
Jako těhotenství nebo nějakou komplikaci?
Všechno. Já sem vobě těhotenství měla v pohodě. Porod byl rychlej….Prostě nic, vůbec. Já sem 
pořád pracovala, pořád někde lítala, zařizovala…A najednou „Ha, mám jít rodit“, tak sme to 
během půl hodiny vyprdla a odešla sem. To víš prostě…i  Michal říkal, že to byla taková první 
naše životní darda. Všechno to vždycky běželo, řešili sme takový ty normální věci, ale 
všechno…Všechno mi vždycky vyšlo, víš co…se školou, s Michalem a najednou…najednou, že 
to je taky možný. Já sem to hlavně pořád….prostě jak sem přišla domů, tak sem to řešila…na 
internetu, přes ty kamarády…spíš z hlediska toho zdravotnictví. Michal…
No, chlapi to asi berou jinak….
No nevim jestli Michal…to by ses ho musela zeptat…jestli jako ty první dny, kdy já sem mu to 
řekla…Já sem o tom jako byla naprosto přesvědčená, že je hluchej.
A Michal třeba neříkal, že zbytečně přeháníš nebo tak?
To právě si nevybavuju…
Mě taky nepřijde, že bys byla ten typ ženský, co by vyváděla…
Ale jó, to já byla hysterická úplně…
Fakt jo?
Jo, ale spíš sama v sobě, víš. Né že bych tak vystupovala jako na ven, ale to víš, to je prostě 
darda…úplně strašná...že sem to pořád řešila…Sem psala na internetu jak to a jestli to…Já sem 
byla spíš fakt od začátku přesvědčená, že fakt neslyší, že mě jako neuklidňovali takový ty…že 
spousta těch maminek si jakoby vsugeruje….ale zkoušeli sme to taky samozřejmě. Já si 
pamatuju, že sme pořád tleskali, dělali kravál…ale já sem to prostě věděla….jako že prostě 
neslyší. proto sme to taky pak začali tak rychle řešit. No nebylo to tak jako, že to bude 
dobrý…Ale pomohli mi ty doktoři, ty mý kamarádi, který mi prostě řekli: „Jó je ten kochleární 
implantát…“ do toho Motola mě objednali oni…To všechno oni zařídili. 
A to bylo teda jak…do toho Motola?
No, my sme měli vlastně hned během těch čtrnácti dnů…to sme měli ty emise. To mu byli dva 
tejdny. Věděli sme prakticky už, že neslyší. Ta doktorka rozhodla, že pude na BERU, ale ta 
BERA byla až v dubnu a mě tahle kamarádka řekla, ať se i přesto objednám do Motola, že tam 
sou dlouhý doby na objednání. Takže já sem hned v tom březnu volala do Motola a objednala 
sem se tam někdy na půlku května…a řekla sem jim, že du na BERU v dubnu a oni říkali, že 
kdyby to dobře dopadlo, tak to zrušíme. Jo, takže já sem si už mezitím zařídila to v tom Motole. 
No a pak sme šli na BERU v dubnu, kde se to teda definitivně potvrdilo a to bylo takový jako 
největší psycho
A pamatuješ si, jaký to bylo, když to ten doktor říkal? Byli ste u toho oba?
Byla sem tam jenom já. Michal byl v práci. Takže sme tam šli…oni ho něják uspali a byl tam u 
toho jenom sestra. A ta doktorka, která je u nás v nemocnici je prostě příšerná. Ona je tim i 
známá. Ta dělá na ORL jako děti a přitom bych řekla, že děti vůbec nezná a nesnáší je. No a ona 
byla tenkrát u něčeho úplně jinýho…někde něco operovala nebo já nevim…a ono je to vyšetření 
dlouhý, že jo. Takže oni ho uspali a já sem s nim seděla sama. Teď vždycky přišla ta sestra a tam 
běhali nějáký ty hodnoty …vlnovky, že jo. A já, i když sem věděla, že neslyší…tak tohle je 
takový, že ti to někdo řekne…jako už fakt na tvrdo. A je to tak…prostě je to tak…a teď tam 
přišla ta sestra a já sem říkala: „Je to asi špatný, že jo?“ A ona to věděla ta sestra, ale neřekla mi 
to. To bylo takový : „No, já nevim, eště to jako nedoměřilo.“ Takže psycho šílený, když sem tam 



s nim seděla a viděla sem ty hodnoty, který tam prostě jako nenabíhaly. Já už sem to měla jakoby 
vokoukaný, jak to jako vypadá, co to jako dělá…ten přístroj. No a pak tam prostě přiběhla ta 
doktorka a já už si to prostě přesně nepamatuju, ale bylo to strašný. To tam mezitím dorazil 
Michal, myslim. To sem mu jako mezitím psala, ať přijde, že to jako vypadá blbě. No a vona ta 
doktorka tam pak přiběhla mezi nějakým případem a prostě jako teda řekla, že je teda hluchej a 
že se to dá jako řešit ti kochleárním implantátem. A to eště řekla: „No, buďte ráda, že eště není 
postiženém něják víc.“ Víš co, nějáký děti maj eště přidružený vady k tomu. Takže pro mě jako 
darda…Chovala se prostě naprosto neosobně. Prostě takový, že ti to tam …prostě vůbec, že by si 
něják se mnou sedla, něják mi něco vysvětlovala….vůbec. A pak mi řekla, že bude asi 
potřebovat sluchátka nebo nějakou další…a to mě poslala naproti do dveří…Tam je foniatrie, 
víš…což mi v tu chvíli bylo úplně ukradený, protože já sem si potřebovala  nejdřív zpracovat 
svoje a né řešit nějáký sluchátka. A tam je to ještě horší bába. Prostě stará bába, která prostě taky 
nesnáší děti. Celej život dělá ze starejme lidma, který taky neslyší…prostě má ten přístup ke 
starejm lidem. A teď to dítě se hejbe a vono jí to vadí, že to dítě se hejbe. Prostě vůbec neví, jak 
s těma malejma dětma….a eště takhle malý dítě, to tam snad nikdy neměli. Víš co, jemu byly 
dva měsíce a ona mu měla dělat otisky. Víš co, ve dvou měsících, když vona dělá stoletejm 
lidem…
A že ste se k ní vrátili, že ste neodešli…
Tam nebyl kdo. Tam není kam jinam…tam prostě nic jinýho není. Dneska už bych asi jela do 
Prahy, víš….že bych se na to vyflákla, ale tenkrát mě to nenapadlo. 
No a jako teda ten první pocit, když ti teda řekla, že neslyší?
Ta na tej BEŘE? No, tak to sem z toho byla úplně špatná.
A co tě třeba napadalo tomu?
Já nevim. Já fakt nevim…
No, některý mámy maj takový to: „Ježiš, najde si někdy holku…“ a  „Bude někde pracovat…“
To určitě, ale ne v tu chvíli. V tu chvíli ne. V tu chvíli jen to, že neslyší. To je takový to v tom 
momentu. To víš, že je to i taková ta sebelítost…
Jako „proč já“?
To sem řešila spíš hned po tom porodu, ale ani né tak proč já, spíš čím já sem to způsobila…to 
byla další věc.
A to bylo až u tý BERY?
Ne, hned. Hned jak sem přišla z porodnice, tak sem začla zkoumat, čim já sem to způsobila…že 
sem měla chřipku v ňákým šestym tejdnu, protože to máš, že to může bejt tim…Sem 
samozřejmě měla chřipku jak když sem jí neměla, ale samozřejmě že zpětně to vidíš: „Ježiš, 
měla sem chřipku.“ Potom našim známým vyhořel barák a já sem jim to pomáhala likvidovat, 
když sem byla těhotná. A tam to všude smrdělo. Těm jako fakt shořel barák…jako všechno.  Tak 
sem si říkala: „Ježiš šmarija, jestli já sem se tam nenadejchala ňákejch jedů.“ No a zase jiná moje 
kamarádka mi řekla, ať se objednáme na genetiku, že to je divný, když ten Štěpán je úplně 
zdravej…A zase všichni mi říkali, že je to blbost. Já sem říkala, že sem měla chřipku, která byla 
infekční. Oni říkali, že to je blbost, že to z toho není. Já říkala, že sem se nadejchala kouře. Oni 
zase, že to je blbost. Já zase, že sem byla na koncertu. A zase, že je to blbost…A ona říkala: „Víš 
co, dojdi si na tu genetiku.“ Takže já vlastně….teď si nejsem jistá, jestli už před tim Motolem a 
nebo něják okolo….asi tejden na to sem se dozvěděla, že to bylo z tý genetiky, že to byl ten 
connexin…což mě na jednu stranu jako strašně pomohlo….takový to, že já za to 
nemůžu…protože já bych asi byla strašná…Já bych si to do smrti vyčítala, kdyby to nebyla ta 
genetika, ale na druhou stranu problém, kdyby sme chtěli další děti, víš….ale to sme tam měla 
jako velkou….já si myslim, že sem…já si myslim, že sem měla fakt jako takovou tejden, čtrnáct 
dnů fakt jako velkou depresi z toho. Jako fakt hodně velkou. To sem fakt jenom ležela a 
nevycházela sem z postele s tim Štěpánem. 
Ale o něj si se postarala?
To jo, to jo.
A Tadeáše si měla někde u rodičů?



No, chodil do školky…
Ale o něj ses taky zvládla postarat?
Jo, jo. Ale před nikym cizím…Víš co ,asi sem nebyla v takový tý úplný depce, protože sem se 
kontrolovala. Prostě těch čtrnáct dní sem se něják s nikym neviděla…to nevim, jestli bych se 
kontrolovala s někym cizim..ale prostě pořád sem na venek působila jako….né že bych byla 
happy, ale nedávala sem na sobě znát takový to…Takhle…eště další…naši to nevěděli. To 
nevěděl nikdo, protože my sme to nikomu neřekli. My sme prostě na začátku, to sem ti vlastně 
neřekla. To sem věděla jenom já a Michal. Asi do tý BERY to nikdo nevěděl. 
A po tý BEŘE? 
To sme jim to řekli. To všichni začali brečet. Nejhorší byla asi reakce těch babiček, protože už si 
na něj zvykly….víš co, kdyby si jim asi přinesla úplně nový dítě a řekla ji, že neslyší, tak je to 
asi jednoduší. Štěpík ale už byl takovej jako to….pro ně zdravý dítě. Na to sou asi ty příklady 
těch jiných maminek, který na to přijdou pozdějš. A to bylo: „Vždyť ten náš Štěpík.“ Oni taky 
říkali, že to není možný, že neslyší. Vždyť je krásnej…ale taky to bylo spíš takový to samo pro 
sebe. To nikdo nevěděl. Takže si myslim, že ten druhej třetí tejden sem měla tu depku já. No a 
pak….pak už se to jakoby dozvěděli ty ostatní.  A vlastně ta moje nejlepší kamarádka z tý Anglie 
to věděla a ty doktoři…ale rodina to nevěděla. Těm sme to neříkali. A Tadeáš, ten to taky věděl 
od začátku. 
A jestli tomu rozumim, tak vám doktoři vlastně nic nevysvětlili…že to vždycky byl ňákej tvůj 
kamarád?
Jo.
Ta tvoje kamarádka, to je taky lékař? Jak říkala, aby ste si došli na genetiku?
Ihm. No ta moje dětská doktorka….ta mě poslala do toho Motola. 
Vaše pediatrička?
Nene, ta moje kamarádka. Ona je dětská doktorka ve špitále.
A co vaše pediatrička?
No, ta…tam sem měla hned problém, protože musíš kvůli pojišťovně asi do tejdne po porodu 
přijít za pediatrem nahlásit to dítě a to já sem vůbec neřešila, protože sem…
…si řešila svoje věci?
Jo, přesně. A to já mám takovou starou pediatričku k ničemu…ale já sem jí v životě 
nepotřebovala, protože jak mám kolem sebe ty doktory všechny…To je taková formální 
pediatrička pro mě….že mám prostě ňákýho doktora s razítkem. No, takže si pamatuju, když 
sem tam…no, měla sem asi tři dny zpoždění nebylo to nějáký zásadní….tak ona měla 
nějáký…víš jako s pojišťovnou, že by jí to jako neproplatili. Já sem jí to pak vysvětlila…Já sem 
si řešila…A ještě sem chodila za svojí ORL doktorkou…ta byla fajn. To je Tadeášovo…je 
dětská a tam sem se taky vydala.
Tadeáš má ňákej ORL problém?
No, měl od mala…mandle mu brali. Trpěl na uši…víš z bazénu a tak. 
Eště mě zaujalo, že ste to řekli tomu Tadeášovi….jak třeba ten na to reagoval?
No, my sme mu to podle mě řekli úplně hned. Já si myslim, že n to reagoval tak, že mu to 
nedošlo…že on nevěděl, co to znamená. My sme mu to řekli a pak sme mu snad i řekli, aby to 
nikomu neříkal. On to tak něják věděl a fungoval a tim jako s informací možná zajmvou, že 
Štěpík neslyší. On vůbec nevěděl, co to je. Ale řekli sme mu to hned. Hned sme to s nim řešili: 
„Hele Štěpík asi nebude slyšet, on bude mít ten kochleární implantát asi.“ Nežil v žádnym bludu. 
Ten to prostě věděl hned. A zkoušel to s náma….Sme říkali: „Už ho nech na pokoji a on pořád 
kolem něj běhal s těma….“ (směje se).
A co pro vás bylo nejvíce náročné?Co jste vnímali jako největší problém z hlediska diagnózy 
sluchového postižení?
….že to vůbec bylo. Jako myslim si, že to potom nebylo ani něják…protože v tu chvíli…je 
pravda, že když víš, že se to dá řešit, tak se do toho člověk obuje a bere to už jako jinak. Já sem 
hned potom šla na internet. Našla sem si blogy těch dětí v Americe, kde prostě sem je 
viděla…hned sem si to do noci přehrávala. 



Těch implantovanejch dětí?
No, těch. Nějákýho Kevina, to si pamatuju. Víš co, já sem to nikdy neviděla do tý doby. Já sem 
sice už měla informace, že je nějákej kochleární implantát, ale v životě sem to neviděla. Já sem 
si prostě ty děti vyhledala. Mě nenapadlo je hledat v Čechách. Já ani nevim, jestli je na internetu 
nahraný nějáký český dítě…že bys ho viděla jak zpívá nebo jede autem.
No je takový to www.kochlear.cz....
Ale nevim, jestli sou tam nahraný nějáký děti. Tam sou příběhy…to sem taky četla. Ale…tam 
sem viděla…nastavování tam maj nahraný. Různě velký děti. Pak mě zajmalo, jak vypadaj 
teenageři s tim. Víš co, u toho malýho dítěte…chtěla sem to vidět u nějákýho většího člověka. A 
to mi pomohlo. Ten Kevin, ten je úžasnej. Tak to sem si říkala: „To bude v pohodě.“ Takže to mi 
hrozně pomohlo. Takže nejhorší byl asi ten začátek. Hned po tom porodu…to bylo takový 
vakuum a potom ta BERA…když ti to jak řekli na tvrdo….ale nejvíc po tom porodu. To bylo asi 
nejhorší…ale Michal ti to se mnou nikdy ňák psychicky neřešil. Spíš jakoby ty formality…co se 
musí udělat a to….ale spíš si myslim, že mě tim šetřil než aby jako…ho to nebralo. 
No a když ses dostala za tu první fázi, za to „ježiš, to je hrozný“, tak co tě jako napadalo? Co tě 
děsilo na tom, že prostě neslyší?
Co mě napadlo na začátku?
A koukám, že vedle nás znakujou…(vedle u stolu)
To je prča…(směje se) To sem ti zrovna chtěla říct, že mě napadlo, to sem říkala tej svojí 
kamarádce, tej dětskej doktorce: „No přece já se nebudu učit ňákou znakovou řeč.“ Jako pro mě 
to bylo úplný psycho. Jako něco úplně vzdáleného…Já to jako v životě…jako sešla sem se u 
nás…jako u nás ve vesnici byl kluk, kterej byl neslyšící, ale já sem…jako osobně…já sem 
nevěděla vůbec jako co…Jak se s nim domluvim. Samozřejmě pak mě napadalo takovýto to…a 
to mě napadá do teďka…Jak ten Štěpán bude fungovat až bude větší. Jestli ho někdo bude chtít. 
Proto, zase říkám, sem ráda, že má takovouhle povahu…že není prostě uťáplej….protože se 
bude muset v životě dvakrát tak ohánět sám, že jo. Takže tohle mě taky napadlo. Je jinej. Budou 
se na nás dívat….že von prostě bude jinej. Jo…protože vždycky sme jako fungovala jako dobrá 
úspěšná supr rodina. 
VIP…
No a teď jsme ještě VIP k tomu (smějeme se). Víš co, já sem zase taková…já nechci nikde 
vybočovat. Nejsem takovej ten, aby si na mě někde…A to sem ti taky měla na začátku….když 
měl pak…a to ti mě asi to sluchátko vadilo víc…jestli sem na to eště nebyla zvyklá….že ten 
implantát ti mi něják míň vadí…Já nevim….nebo už sem něják dál mentálně…ale že asi v tej 
první fázi se mi moc nechtělo, aby lidi na ulici…aby to se mnou někdo řešil a tak. Teď je mi to 
úplně ukradený.
Takže ti vadilo, že je to vidět?
Je to vidět, no….protože samozřejmě si toho lidi…a takový ty maminky…
A to se ti jako stávalo, třeba když byl v kočárku, že se tě fakt jako zeptali? Co to tam má na tý 
hlavičce?
Myslim, že se mě nikdo nezeptal…že většinou když to…tak já sem to hned sama říkala. Myslim 
si, že situace, aby na něj někdo zíral a pak se mě zeptal, nenastala. Nevim o tom. Nevybavuju si 
to. Teď mě na tom implantátu spíš štve to nepraktično, víš…že ho to něják omezuje. Von leze, 
teď mu to někde padne…má to, nemá to. Ty technický věci mě na tom štvou. Kolikrát si říkam: 
„Ty jo, kéž bys to neměl.“ Jako že ani neuvažuju o ňákym sluchu, ale že je to pro něj omezení. 
To je no. A máš pocit, že se s diagnózou změnil váš přístup ke Štěpánovi? Já vim, že vy ste to 
měli takový hodně časný….
No jinej vztah….My sme měli jako čas to strávit. To bylo už od začátku…ale taky sem měla 
momenty, že sem si říkala, že bych ho nechtěla. V tej krizi…Víš, že sem si říkala jako….
Jakože kdyby si to věděla, tak….
To ne, ale jakože sem si říkala…v tej chvíli, jak na mě padla taková ta depka…nějákej 
problém…že kdyby vlastně nebyl tak by ten problém nebyl. Víš, to je takový, že si prostě 
řekneš…a teď to bylo čerstvý…Teď už bych ho v životě nedala…ani v ten moment, ale 
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že…takový to: „Kdybys tady nebyl, tak já bych to nemusela řešit. Nemusela bych se tady 
plácat.“…že mě to jako uvrhlo někam…na co ten člověk nebyl připravenej. Takový to: „Co jako 
,co?!“ a už sem byla taková unavená ze všeho…ale nikdy sme neměla, že bych ho jako něják 
odstrkovala. To ne. Já sem se pak strašně bála. To je takovej boj sama se sebou. Víš jako že na 
jednu stranu sem si tohle říkala a na druhou stranu sem se sama bála, abych si těma depkama 
třeba nepřivodila, že třeba přijdu o mlíko. Jo…že sem ho kojila a teď sem si říkala, že jestli budu 
takhle v depkách, tak ho nebudu moc kojit. Kojila sem ho nakonec přes dva roky…skoro tři 
roky….a to…víš takový…ale třeba už teď si říkám, kdyby sme měli to další dítě, tak bych to na 
devadesát devět procent prostě nedokázala dát pryč, i kdybych to věděla. Jako ten Štěpán je můj 
první…je to jako miláček všech a to nejde, ale prostě s nim přišel ten problém a v tý krizi….Už 
bych ho jako nedala pryč, ale kdyby to vůbec jako nebylo…
A máš pocit, že se ke Štěpánovi chováš jinak než k Tadeášovi vlivem tý sluchový vady? Že to tam 
něják jakoby zasahuje?
To si myslim, že ne…že Tadeáš by stejně rozmachanej když byl malej. Stejně. Mě spíš přišlo 
takový to, co mi Michal někdy říká, že sem z toho Štěpána úplně jako podělaná a na Tadeáše 
zapomínám…ale to je tim, že je to pro mě malý dítě, víš co. A Tadeáš je najednou jakoby 
větší…No, víc má tu pozornost…ale s tou sluchovou vadou…Ani ti nemám ty pocity, že bych 
ho jako litovala…ani trochu.
No…je takovej ďáblík trochu…
No, právě. On s tou svojí povahou ti to víš…Kdyby to bylo ňuká uťáplý, ubrečený dítě…ale on 
všechny odhrne a ze všema je hned vyřízenej (směje se). Tak u něho ani nejsou ty momenty, aby 
ho člověk litoval. Já se spíš bojim, aby těm ostatním neublížil nebo něco (směje se). On je prostě 
strašně dominantní (směje se). 
To si v tý školce ještě sjedná pořádek (směju se).
Toho se právě bojim…
Tak oni ho ty učitelky zvládnou.
Já si myslim….Včera sme třeba ale byli v dětskym koutku…to mi jako moc nechodíme, jak já 
věčně někde lítám a že bych měla volnej čas…tak sem šla. A byl strašně prostě hodnej. On se 
s těma dětma otrká. On na druhou stranu je má rád. Třeba když chodíme po plavání do dětského 
koutku, tak tam maj jedno auto. A on prostě miluje auta. To vždycky jenom pohledem ty děti 
zpraží, když se mu k tomu autu blíží. Tak vono pak naštěstí ty děti dou pryč, když ho vidí (směje 
se)…ale pak by třeba i do nich strčil, jo. Já si myslim, že to je ale takový dětský. Já si myslim, že 
z toho vyroste….ale rozhodně je dominantní. 
No a jak si říkala s tim dalším dítětem….rozmejšleli ste si to třeba kvůli tomu? Jako kvůli 
Štěpánově vadě?
No Michal chtěl…Michal chtěl vždycky třetí dítě. Já sem jako nevěděla, ale teď bych 
třeba….Jako já, kdyby Štěpán slyšel, tak do toho du na sto procent. Teď je to takový…Michal do 
toho má ještě tu práci, takže sme se k tomu ještě nedostali, aby sme to něják navážno 
probrali…ale musela bych to asi příští rok něják řešit.
Jako že by si do toho šla? I za cenu toho, že může bejt další dítě taky neslyšící?
Jo, jo. 
Pak bych chtěla vědět jakej jste zvolili přístup v komunikaci? Jak komunikujete v dnešní době?Já 
si pamatuju, že sem ti pučovala ty CD - čka (myšleno se znakovou řečí), ale nevim, jestli ste pak 
jako ukazovali….
No, znakovali sme….ale protože on byl opravdu malej a byl implantovaném v roce, takže si se 
pak nedostala….Já sem pak chodila i na znakovku. 

U vás?



Jojo. V SPC to tam dělaj. A vůbec sem se nedostala k ňákejm složitějším věcem, protože v roce 
už byl implantovanej. Ale je to supr. Fakt je to supr. Říkala sme si, že i kdybych měla slyšící 
dítě, tak to s nim budu dělat.
To znakování pro miminka?
Jo. Protože to je výborný. Je to výborný. A Štěpán jako do dneška to užívá. V těch normálních 
věcech ty znaky užíváme. Teď sme se teda trochu zasekli….že mě jako moc nenutí to 
rozšiřovat….ale vždycky mám takovou vlnu…třeba mě něco zaujme, tak si to vyhledám. Jakože 
spíš individuálně slova že si vyhledám. Třeba na tom plavání, jo…že mu to jako pomáhá. A 
Michal jako co pochytí. On má prostě to svoje „hotovo“ (ukazuje znak pro hotovo). To je jako 
strašná sranda…On strašně rychle používá ty znaky. To říkala i paní Jungwirthová. To prostě 
jednou ukážeš a on to okamžitě okouká. On má ty ruce prostě hrozně šikovný. Je neuvěřitelně 
šikovnej na ruce.
To myslíš teď Michala nebo Štěpána?
Štěpána. Takže ten znak mu ukážeš a on okamžitě si to zpracuje. A jak má šikovný ty ruce, tak 
on to rychle dokáže udělat, víš…jak mu to rychle z tý hlavy přejde do těch rukou. Takže on by 
znakoval dost. A do dneška to jako používá, i když my už to teďka tolik nepoužíváme…ale jo, 
určitě je to dobrý, ale Michal jenom to, co pochytil ode mě. Michal o to nikdy aktivní zájem 
neprojevil. Nikdo jinej…jenom já. To co sem ho já naučila a já sem ho učila…
Co třeba Tadeáš?
Jo, ten jako jo. Chtěl na něj znakovat, ale takový…ale ne že by to něják intenzivě studoval….ale 
jako jo, tomu se to líbilo. 
A prarodiče? Jak ty se stavěli k tomu znakování?
Ty něják…jako něják. Ty se mě tak třeba ptali, co to znamená, ale že by na něj někdo jinej 
znakoval, to ne. Jenom já…ale tak von sotva v tom roce už měl ten implantát…To sotva jako 
začal něják komunikovat. Všichni na něj spíš mluvili. Mě se to ale jako osvědčilo…ho 
podporovat těma znakama. A do dneška to používáme. Já se vždycky zaseknu a pak něco 
najdu….Jako to mě baví.
A jak dělal tohle (opakuju Štěpánův znak), to bylo jako pozor?
To bylo jako „čekej“ (používají znak upravený). Zvířata dělá všechny, konec dělá, „hami“…i 
když to „hami“ už říká hodně. Sprchovat, blikat, čůrat. My máme hodně takový svoje…že sem 
to zjednodušila pro něj….ale rozhodně to jako doporučuju všem. Fakt je to jako dobrý. 
A teď teda víc mluvíte?
Určitě. Jako je. Maximálně něco jako nějakým znakem podpořim, ale jako jo.
A jak  to děláte, když nemá implantát?
Když nemá implantát…tak to je vlastně jenom situace večer.
A to plavání?
No, to plavání von odkoukává. 
A když se s nim potřebuješ na něčem domluvit…jestli používáte znaky třeba tam tu chvíli…
Hm. Takový to „čekej“, „vyčůrat se“, „dem se vysprchovat“. Tam jako není moc na to prostor. 
Tam sme v bazénu a tom von všechno okoukne. On kouká. On jako neumí vodezírat a oni se to 
asi nikdy nenaučí, protože von když…von s tim implantátem prostě dobře slyší.
No ono pro odezírání máš taky určitý vlohy a buď je máš nebo ne…
No mě říkala i paní Jungwirthová…jako že už od mala, že se má učit odezírat, že má „koukat do
pusy.“ A on vždycky koukal a teďka to podle mě něják nepotřebuje nebo já nevim. 
Tak teď sme u toho kochleáru. Jak ste se teda rozhodovali? Mě přišlo, že si od začátku byla jako 
nadšená, že si to viděla jako východisko, ale nejsem si jistá, jestli si to neviděla třeba jinak. 
Jo, určitě.
Jakože to byla ňáká naděje pro vás?
Já sem byla přesvědčená, že ty sluchátka mu prostě nepomůžou….že měl tu hluchotu hodně 
velkou…Tak už sem to viděla a směřovala sem to, aby byl co nejdřív implantovanej. Pak už sem 
na Myšku vyběhla, aby měl ty dva implantáty….víš už takovýhle. 
Bylo to těžké rozhodování?Pro vás asi ne…



Vůbec. 
Jakože ste měli jasno?
Já sem jako nějáký rizika nebo to sme si….
Jakože ses nebála?
Vůbec.
Ani Michal?
Ten…já myslim, že ne. Michal k tomu vždycky přistupoval jako k druhej vlně…že když já sem 
se nebála, tak von se taky nebál. Michal zas že by se tomu ňák extrémně věnoval…to jako…
Takže většina věcí, jako to vyhledávání informací nebo tak, to byla tvoje činnost?
Moje.
A poslouchal tě třeba?...nebo měla si potřebu mu to říkat?
Jojo. to jo. 
Teď bych ještě chtěla, aby si mluvila o tom zákroku. Jestli to bylo všechno v pohodě, jak to zvlád 
Štěpík, jak si to zvládla ty….Já si pamatuju, že když sem za váma byla, tak tam něco opravovali. 
Štěpán to teda neslyšel, protože eště neměl tu zevní část implantátu, ale pro tebe to mohlo bejt 
docela nepříjemný. A jak si vnímala třeba tu operaci…jak dlouho trvala…
Ta operace trvala…Jednak my sme tam byli na tom předoperačním vyšetření v lednu, kde to 
bylo docela dobrý v tom, že už člověk jako se tam otrkal. Takže když sme tam šli za ty tři čtyři 
měsíce, tak už to pro mě bylo docela dobrý…že sem byla jako na tom samým jakoby pokoji 
nebo víš…to prostředí, že už sem měla trošku zaběhlý…že to nebylo jako operace a eště tam 
ňákej Motol a eště ten systém…Tak to bylo docela dobrý. A v tomlectom….já nevim. Mě tam 
asi jediný vadilo…Operace byla v pohodě. To bylo v pondělí. To sme byli nervózní 
samozřejmě…jako kvůli tej operaci samotnej, když sme jako čekali na to. Ta operace byla ňák 
delší, protože mu to tam něják pořádně…ňák doktor Kabelka říkal, že jako musel ňák víc si s tim 
hrát, ale jinak naprosto nic. Žádná komplikace při tej operaci nebyla. No a…já sme ti k tomu ňák 
nepřistupovala jakoby k operaci, abych se toho jakoby bála. Pro mě to bylo ňák jakoby že mu 
pomáhaj. A potom já sem s nim vlastně byla na tom oddělení…zrovna tam nikdo nebyl, bylo 
tam volno. Bylo strašně jako příjemný. Pak já sem ho hned měla na tom pokoji. Hned sem si ho 
kojila. Já sem ho měla u sebe, takže to bylo všechno. Mě vadilo jediný…že sem se tam nemohla 
vyspat…tou postelí, víš….že on v noci by spal…My spíme jako spolu v posteli do dneška a tam 
stejně to nešlo, protože tam nebyla vůbec ta moje postel. To si pamatuješ ne? Tam byl jenom ten 
gauč. Tak já sem si ho potom v noci vzala k sobě na ten gauč a tam se prostě nedalo dva lidi. Tak 
sem tak jako kontrolovala, aby on se tam tak jako rozvalil. Jemu to nepřišlo, on se vyspal, ale pro 
mě už to bylo dlouhý, jak sem byla unavená. A tam třeba kdyby se dalo i v poledne si ten gauč, 
protože on v poledne spal v tej postýlce, takže kdybych si mohla v poledne ten gauč rozložit a 
vyspat se s nim…to nesmíš, takže úplný psycho. Tam je stejně klid. Nikdo nic jako nedělá.  Tak 
já sem tam vždycky dřímala na tom křesle. Tak to mi vadilo, že sem byla unavená. Máš se na 
tom malým prostoru starat vo to dítě, který sem moc nechtěla aby chodilo do herny mezi ty 
nemocný děti…protože tam čekali děti na mandle a různý, takže jo…i tam mohli bejt děti 
s něčim nakažlivym…a na tom malym prostoru s nim celej tejden bejt….protože ty děti sou 
většinou po tej operaci v pohodě…což byl…Je nic nebolí nebo víš…už tam lítaj. Chtěl běhat, tak 
to bylo takový dlouhý. 
A on spí pořád s tebou v posteli?
Jasně, my spíme spolu. Tadeáš se odstěhoval od nás s postele, když se narodil Štěpán…protože 
sme se tam všichni nevešli. Občas tam eště spíme všichni. 
To si moc neumim představit, ale možná to mám jen s domova…možná je to hezký….
Je to hezký. Hele s tim Tadeášem…že jako bude mít s tim problémy a nic. 
A usne tam jako bez vás?
Ne, du s nim a pak vodejdu. 

Aha…to si moc neumim představit….



To dělá hodně maminek s malejma dětma. A u mě to vzniklo tim kojenim. Já ho kojila dlouho a 
on u toho usínal. Takže sem s nim ležela…a teď je zvyklej. Akorát je na mě fakt jako zvyklej, že 
třeba ani s Michalem…Takže spíme spolu díky tomu kojení pořád. I ten Tadeáš tam zůstal a 
všichni říkali, že už nebude chtít pak spát sám. On se normálně sebral a odešel a spí v posteli. Už 
je prostě velkej. A on spí vedle. Má vedle pokojíček, má otevřený dveře a spí vedle. A o víkendu 
ho nechám, že k nám přijde…Oni ty děti sou na mě takový…a mě to jako nevadí…On mě třeba 
drží za ruku v noci…Máme mezi sebou takovej vztah…Myslim, že to ale není, že by pak tu 
postel neopustil. Tadeášovi sme taky říkali: „Tedýs, musíš jít spát...“ a on šel. A u 
babiček…všude spí sám. Víš, je to takový…Není to že by ho musel někdo všude….prostě je rád 
s náma. 
A když se vrátíme k tomu implantátu, zpětně teda hodnotíš ten průběh v pohodě kromě toho 
gauče?
Jo a eště tam teda bylo jedno…že ono ho to jako večer začalo svědět…snad hned ten první 
večer. Jednak tam byla jedna komplikace…a to že mu to začalo hrozně otejkat pod tim obvazem. 
Oni mu to ňák hodně utahli a já sem najednou zjistila, že má strašně napuchlou hlavu. Tak tam 
ňák přišel doktor Kabelka a zjistil, že mu to ňák opravdu hodně otejká, tak mu nechali ještě ňák 
o den dýl antibiotika. A já sem potom ňák…aby mu to tolik nepřitahovali, aby mu to tolik 
neotejkalo. Tak to pak bylo v pohodě. A pak tam ňák bylo, že ňák dva večery po sobě byl 
nepříčetném, protože ho to začalo svědět. Oni říkali, jak mu do toho začli prorůstat vlasy…víš, 
prostě malý kousíčky, že ho to hrozně svědí a on si to nemoch podrbat, tak to začal ze sebe rvát 
ty obvazy. To tam pak byl jeden moment docela krize, kdy to fakt rval…já už sem byla 
unavená…To sme mu pak dávali ňuká lehký sedativum, aby usnul…
A splnil KI vaše očekávání?
Asi jo, asi jo. Já nevim. To je eště takový jakoby krátký, ale zatím asi jo. Myslim si, že jo. 
A chodíte na logopedii?
Chodíme. Jednou za měsíc do nemocnice k logopedovi. To je u nás v nemocnici a to je taková ta 
logopedie oficiální pro ty děti. Plus eště chodíme do SPC, takže vlastně  chodíme jednou za 
čtrnáct dnů. 
A děláš s nim i doma ňáký cvičení?
Děláme, ale né pravidelně. 
A kolik času tejdně myslíš, že to zabere?
Kolik tomu věnujem? (obrací se na manžela)
M (otec): A co všechno do toho počítáš? Soustředění na něj a ňákou výuku jako ňákou….
J (matka): My se snažíme s nim pořád ve všem….jakože třeba jedem autem a teď si jako 
povídáme…
M: To jo, ale že si třeba sednem a začnem si s ním hrát…
J: …takový to u stolu
Jo, myslim to cíleně. I během hry, ale kdy je to cíleně.
M: Jasně, kdy ta hra je pro to aby….i s tou logopedií.
Jojo. 
M: Tak i s tou logopedií….tak hodinu denně?
J: Hodinu denně. 
Takže tak těch sedm hodin tejdně to vyjde?
J: Jo. Jako abych ti řekla pravdu, stihla bych to dělat ňák víc….
M: Ale on je ještě malej…
J: On u toho nevydrží, u něj musíš strašně…Já když vidim pak ty větší děti…třeba sou věkem 
Tadeáše, tak u nich už to je jiný, ale u něj musíš opravdu pořád..a ještě vymyslet jako formou, 
protože jeho už pak ty hry….von už to třeba pak zná…
…a už ho to nebaví.
A už ho to nebaví, ale zase samozřejmě je těžký každý to slovo ho ňák naučit. Něco na něj 
vymyslet…protože von opravdu celý dny chodí a žvatlá si. A potom prostě vidíš, jo…“máma“ 
„táta“ a to ti vzorně vysloví. „Tadík“ „děda“ „babi“…Teď se naučil, protože babička tam má 



postavenou autodráhu, tak se vzorně naučil krásně říkat „nahoru.“ Jo víš to…takový, když má 
ňákej ten motiv. To slovo…třeba to s tou miskou…Já mu ráno tu misku nedám k tej snídani. On 
musí říct, že mu mám dát misku. Já mu dám blbou misku a on mi řekne, že to není ona, že to ne. 
Víš takhle, aby ho to nutilo. Nedám mu tu lžíci a řeknu: „Co ještě nemáme Štěpí?“ a on řekne: 
„Lžíci.“
M: „Jakou misku?“ „Modrou.“ 
J: „Modrou.“ On má jenom modrou. A takovýmhle systémem. 
Chápu. 
…ale jako ňákym intenzivním…vždycky ňákou chvilku, ale…s nim je to těžký. Jako říct si, že 
se s nim budu učit hodinu, to fakt jako…s jeho povahou…
A jak to třeba teďka je s počtem znaků a s počtem slov, kterým rozumí a pak který používá sám?
Tak rozumí hodně…hodně prostě. Jako takovíto co se s nim bavíme. My sme jeli takovej ten 
systém, proto taky tomu lepší rozumí…To děláš ňák pořád jakoby stejně. A jemu to vyhovuje 
s jeho povahou pedantskou prostě…až nás to dohání k šílenství….ale…rozumí pěkně bych řekla. 
Samozřejmě, kdyby si začala něco…jako vidim ten rozdíl mezi tim Tadeášem a jim jako v tom 
věku. To vnímám. S Tadeášem my sme od mala strašně rádi četli knížky. To bylo pořád „číty, 
číty.“ Tadeáš už v roce mluvil docela pěkně. On začal strašně brzo. Zvířata uměl. To ten Štěpán 
neumí. A prostě v tomhle věku už sme četli. To ten Štěpán…on si z toho jako něco vybere, ale 
abys mu souvisle četla pohádku…i že třeba máš tu leporelovou…Ne. To von si ňákýho momentu 
všimne a tam se zaseknem…On u toho strašně gestikuluje. Strašně rád se třeba dívá na Mata a 
Pata. To přesně…gestikuluje ty jejich scény (směje se)…ale že by vnímal ten příběh, jako „šel 
pejsek a potkal kočičku“ to nestíhá. To eště prostě nerozumí…ale těm denním 
úkonům…takovýto „Umejt ruce, obléct, svléct, umějt ruce, na záchod“ to rozumí. A říká…já 
nevim, kolik toho říká….Já sem to psala do počítače…
Zhruba. Já to nepotřebuju přesně.
Kolik on může říkat…Řekla bych, že jich říká tak sto, ale né čistě.
Ale ty jim rozumíš?
Já jim rozumim. A těch čistejch…to řekne tak dvacet, o řekne fakt hezky.
Jako „máma“ a „táta“?
Jojo. A třeba řekne i „mámo“ a „táto“, když volá….že vodliší prostě. Potom „Tadí“, „babi“, 
„teta“, „tady je“ a „není“…
A znaky? Používá sám znaky?
Znaky…ale těch asi…no padesát jich bude určitě. Možná i víc…že ono člověku to takhle 
nepřijde, ale možná kdybych to napočítala dohromady, tak možná i víc. Teď říkám, že sme to 
trošku utlumili….To já vždycky když ho v tom jako podpořim, tak zase se víc rozjede…tak asi 
tak. 
Jo….já vim, že je eště brzo, že je malej, ale jak to vidíte dál…jako s dalším vzděláváním. Třeba 
školku….
Do školky nastupuje v září. To je s waldorfskými prvky. Je to školka kam chodil Tadeáš. Pude 
tam v lednu k zápisu a sou na něj jakoby zatím teoreticky připravený. Ví o tom. Znaj ho od mala. 
A tam nebyl problém kvůli implantátu?
Ne, protože to je naše kamarádku, co tam jako pracuje….
Máte všude kamarády (směju se).
M: No u nás je to malý.Vem si kolik máš kamarádů ty tady v Praze.
J: Malý, no. (směje se).  Takže tam chodil Tadeáš. Ona ta holka pochází ze stejný vesnice jako já 
a je výborná. Takže ta řekla, že to není problém. Ona je taková, že nic není problém. Takže tam 
pude na zápis a oni už si s nim poradí (směje se).
Nepochybně (směju se). No a dál….máte už ňákou vizi?
No potom…potom je tam otázka, jestli bude mít asistenta nebo ne v tej školce. To se teprve bude 
řešit. Možná by sme byli pro to, aby tam asistent v tej školce byl. Taky trošku problém ho 
získat….



No, oni tam kolikrát ty děti bez toho asistenta sou takový bezprizorní….že jako jedí s nima a tak, 
ale když pak maj třeba vánoční program, tak ta učitelka už jako nezvládne to dítě do toho 
zapojit….jemu spousta věcí uteče…a ještě když je takovej jako neřízeném….
Tak to jako uvažujem. To eště nevíme, jak to bude. A potom…já bych jako chtěla, aby tam byl. 
Sme říkali, že když už nic, tak je to další člověk do tý třídy. Nemusí to bejt asistent vybranej 
přímo Štěpánovi, ale prostě asistent….
Hmm, asistent pedagoga. 
Jo. To sem si já říkala, že by to bylo dobrý…že kdyby to bylo možný, tak by to bylo dobrý. A 
potom by teoreticky moch jít do školy, co je Tadeáš. Tam už taky měli dítě postižený 
sluchově….ale to je eště daleko. To se může změnit.
Jasný. 
Ale jako řešíme to. Teď pudu právě s paní Jungwirtovou do školky. No aby jim tam prostě 
řekla…Ona k nám chodí pořád. 
Měli jste před narozením…zkušenost s neslyšícími lidmi (literatura, film, vlastní zkušenost)?
Ne…No, já jenom…tam odkud pocházím, tam byl kluk, kterej měl neslyšící rodiče a byl 
neslyšící a jako zdravili sme se….ale…jako znala sem, že lidi znakujou, ale…A s filmů sem 
viděla to Piano…tam byla neslyšící tenkrát?
No ona nemluvila. Byla slyšící, ale nemluvila. 
No…tak ňáký filmy sme určitě viděla, ale takhle….ne, přímo ne. 
A jak seš  na tom dneska  s poznatkama ohledně jejich kultury?Změnilo se v tom něco?
Ne, řekla bych že ne.
Tak možná trochu s tim znakovym jazykem....když seš učila…
No, to jedině. Víc si toho všímám….když ty lidi znakujou, že si toho jako všimnu víc…ale 
abych do toho ňák jako víc pronikala
Že si třeba nečetla ňákou publikaci o životě neslyšících po tom, co si se dozvěděla že neslyší?
No já jako čtu ty noviny….jako různě nebo tak…
Jako z FRPSP ty noviny?
No, z FRPSP. A viděla sem…to teda bylo moc hezký…viděli sme, jak sme byli na pobytu v tom 
Srbsku, tak sme viděli ty filmy….
Sešli jste se s nějakým neslyšícím člověkem?
Ne…ale tam pouštěli film, co točila ta…..
Peřinová?
Jo! A to bylo hezký…moc hezký. To se mi líbilo. 
A pak teda s tim střediskem rané péče….V kontaktu teda ste….
Sme. 
A potřebovala bych vědět od kdy…Kolik mu bylo?
No…my sme tenkrát byli v řijnu na tom Černym mostě (pobyt pro čekatele na KI) a 
potom…hned ten tejden po tom u nás byla ta konference hned s tim Kabelkou, kde byla paní 
Jungwirthová a tam já sem se s ní dala dohromady. 
Takže vlastně až potom, co ste byli na tom soustředění kvůli kochleáru?
Jo
A o teda pořádá kdo ty soustředění?
Mrázovka.
Aha. Tak to vás tam poslala ona. 
Takže v listopadu sme se s ní dali dohromady a v září sme byli na Mrázovce. 
Takže kontakt sis dojednala přímo face to face….
Jo. 
A jak hodnotíš vaší vzájemnou spolupráci?
Výborný. 
Máte teda paní Jungwirthovou a tak k vám jezdí jak často?
Teď jednou za dva měsíce. Předtím jezdila jednou za měsíc, teď teda jednou za dva.



A co je pro tebe nejvíc důležitý v tý spolupráci s ní? Co ti nejvíc pomohlo?
No, jakoby její zkušenosti, že jo. No, že ona mi s nim vždycky ukáže ňáky věci a pak taky, že 
mám s ní taky srovnání…protože já nemám žádný srovnání, co je normální a co není u něj. To 
ona mi vždycky…ona s těma dětma dělá, tak mě vždycky nasměruje….
Ještě bych potřebovala vědět, jestli vám něco chybí v nabídce pomoci?
M: Systém.
J: Systém, no. to sem taky chtěla říct. A hlavně teďka třeba v tom servisu k těm implantátům. 
Oni prostě odimplantujou a naschle.  
M: Celej systém….že by se nad tim někdo zamyslel a řek prostě…My sme, dejme tomu, alespoň 
průměrně inteligentní lidé, že se dokážeme zorientovat v těch právních věcech i v těch 
zdravotnických….
Jako že vám nikdo nedal návod a kdyby ste plavali, tak v tom prostě plavete?
J: No…že ti prostě daj takovouhle věc, což fakt není jen tak a teď seš…..prostě nevíš. 
M: To mě na tom jako do dneška…je to prostě tak velká operace, tak vlekej zásah….
J: Mrázovka a nic….
M: To je peněz, řečí kolem toho strašně moc….
Ale vy to neplatíte, ne?
M: Ne, to ne. My ne.
J: Ale vem si, ten stát do toho dá milion korun a nechaj to takovej anarchii. 
Třeba jak složitě vybíraj, komu ten implantát dají?
M: Třeba.  Třeba nám nikdo prakticky neřek, že máme chodit…jak se to menuje…na echo…
J: Na audio.
M: Nám nikdo neřek, že po každym nastavení si máme dojít na audio. To nám řekla až paní 
Jungwitrhová. 
Tak to maj řešit na Mrázovce, ne?
M: Samozřejmě.
J: Tam vůbec nic neřeší. 
M: Ta Mrázovka…to je podle mýho…sou tam hodný lidi, sou tam výborný lidi a dělaj to 
dobře…ale už nestíhaj. Je jich málo. To bylo nastavený….
J: Nikdo se tam tomu, co se týče ňákejch novech věcí nevěnuje…Prostě i v tom světě se to ňák 
vyvíjí. Teď já sem třeba četla ňákej výzkum, jakým způsobem tyhle malý děti monitorujou. 
Dávaj ti srovnání, co to dítě má umět a nemá umět. To v tom Nothinghamu a Anglii…to je 
největší centrum tam…a teď je prostě ňákej manuál, podle kterého voni ty děti ňák hodnotí a 
dávaj výstupy…tady…
M: Celej ten systém je nastaveném na pár desítek nebo stovek dětí s implantátem a teď už jich je 
prostě hodně. 
J: Víš ten vývoj…ten výzkum…třeba jako u nás…ty logopedie, to sou logopedi, co jim to tam 
ňák přihodili…víš, prostě…tam se na to specializujou…i logopedi fungujou u těchle 
kochleárních implantátů…si udělali ňuká svoje…podle toho to vyhodnocujou, podle toho to 
jede….Tahle tam má ňákejch deset dětí normálních, mezitím jí přijde jedno s implantátem…Ona 
se snaží, je hodná, všechno…ale….
M: Stejně tak ta Mrázovka….má ňáký kapacity a těžko to může zvětšovat. Ten systém je prostě 
nastaveném….obrovský prachy do operace….
J: Všechno to řešíš spontánně. Teď něco přijde, tak to řešíš. Třeba teď kabely…ale není snaha. 
Není snaha ani mezi těma rodičema…že to prostě funguje tak ńák docela divně. Prostě ňák tomu 
pomoc…ňák ujednotit i legislativu, že by se prostě….
M: Tak ty rodiče maj práci sami se sebou…
J: Tak svým způsobem i my..člověk fakt toho má….pak to řešíš…ale vidim, že ten svět je prostě 
úplně jinde. 
Byli ste u psycholožky?
J: No, byli. To bylo takový úplně o ničem. Strašný. Tam je taková stoosmdesátiletá pani….Sem 
to opisovala paní Jungwirthovej. Ta se tim do dneška baví. Takže v tom SPC…(směje se).



A v tom centru implantací?
Jo, ta je v pohodě. Ta má Štěpána ráda. Ona říká, že je inteligentní a ňák se s nim obzvlášť 
nezabejvá. Ta nám i pomohla. To je hodná paní. 
A teď už chci jenom vědět, co vám život se Štěpánkem přinesl….zajmá mě to hlavně z hlediska 
specifika tý vady….
J: Sem víc na nervy...(směje se).
M: No jako s každym jinym dítětem…
J: No ne…je to náročnější…
M: No ta komunikace s nim…
J: Ta komunikace s nim prostě fakt jako…
M: Je těžší…
J: Je to samozřejmě i tim, jak člověk žije…My jak máme hektickém život už takhle a do toho 
máš eště jakoby…jinak komunikovat…
Chápu. A teď už chci jenom vědět, jestli máš/máte pocit, že sem se na něco nezeptala?
J: Ne. Nic už mě nenapadá. Nic tam měnit nechci. 
Tak díky za rozhovor. 



ROZHOVOR 6

Jaroslav (16 let), těžká nedoslýchavost.
Sluchadla od 

Rodina úplná. Matka (44 let), otec. 
Oba rodiče VŠ (technické zaměření). 
Mladší bratr (11 let), slyšící. 

Rozhovor probíhal v restauraci. Přítomna a tázána byla pouze matka. 

Tak bych tě chtěla poprosit, jestli můžeš představit vaší rodinu.
Co se týče počtu členů?
Členů, věk…
Čtyřčlenná rodina. Kompletní. Rodiče a dva syni, z toho starší, šestnáctiletý, ten má tu sluchovou 
vadu a mladší, jedenáctiletý, ten je slyšící.
A ještě se zeptám na vzdělání – tvoje a manželovo.
Vysokoškoláci. Oba.
Něco humanitního?
Ne, technické. 
A my si teda budeme povídat o tvém starším synovi Járovi. Járovi je teda šestnáct. A jak bys Járu 
charakterizovala? Jakou má povahu?
No Váha, takže…takovej jaký Váhy bývaj. Takový né úplně jako pečlivý a ke spousty věcem 
jakoby lhostejný…ale jinak co ho zase zajímá, tak houževnatý, no. Záleží hodně na tom, co ho 
zajímá. Tak podle toho. A prudký taky…
Tady se ještě zeptám – a pak už se budu věnovat jenom Járovi – máte teda ještě další děti. 
Chlapce, mladšího, jedenáct let.
Hmm.
A jsou hodně rozdílný s Jardou povahově?
Noo…ani bych neřekla, že by tam byl nějákej velkej rozdíl. Ten mladší je takovej jako 
empatickej vůči okolí. Ten starší, toho jako hodně zajímá to, co sám dělá. Na to okolí tak nedá. 
Možná je to i tou vadou, ale myslim si, že by se to projevovalo i osobnostně. On prostě je spíš po 
tom otci, takový spíš do sebe zahleděný, kdežto ten mladší je opravdu…furt někoho opečovává. 
Takže on je mu hodně k dispozici…bráchovi. Když něco potřebuje, tak on mu pomůže.
Takže si myslíš, že to není jen tou sluchovou vadou?
I jako osobnostní rys.
A může k tomu přispívat ta sluchová vada?
Může k tomu přispívat, ale řekla bych, že to je osobnostní rys. Nějáká jako trochu zahleděnost 
sama do sebe.
Jo. A teď se zeptám, kdy jste přišli na to, že by v oblasti sluchu mohl být nějáký problém?
No, my sme na to bohužel nepřišli, protože…on je asi poměrně hodně inteligentní. Takže 
všechny tyhle svoje neduhy sluchový nedával něják…nebo nevšimli sme si toho, protože on na 
všechno reagoval velmi bystře. V podstatě přišla na to jedna moje kamarádka, která je dětská 
lékařka. Tak když bylo Jardovi asi rok a čtvrt, tak byla u nás na návštěvě a protože měla asi o rok 
starší dítě…chlapce, tak měla srovnání…a taky to byla lékařka. Tak potom, když odešla od nás
z té návštěvy, tak mi potom volala a říkala: „Buď jako ten tvůj syn je hloupý, má nějakou 
vadu…mentální….“
Teda…to chtělo odvahu to takhle…
No, ona to samozřejmě neřekla úplně takhle.
Ale stejně…
No, my sme jako kamarádky, takže…Tak říkala, že buď je tam nějáká vada jako něco 
v tomhletom směru, něco mentálního a nebo neslyší. No a tak já od té doby sem to začala 



sledovat a bylo mi jasné, že tam ta chyba je, ale jak předtím si to člověk neuvědomil. Jak on byl 
starší a to dítě je první a ta matka se mu hodně věnuje…A pokud to dítě nemá jinou vadu a není 
úplně hluchý, jo takže trochu tam zbytky sluchu sou a ta maminka je u něj blízko, tak se kolikrát 
ta vada skreje. A to i poměrně těžká. 
A to mu teda bylo kolik, když přišlo tady to?
Rok a čtvrt.
Rok a čtvrt. A tam teda probíhalo nějáký období, co ste to doma zkoušeli…po tom, co to ta 
kamarádka řekla?
No v podstatě mě to pak došlo okamžitě, protože sem…On třeba v době, kdy jiný děti četly rádi 
si knížky s prohlížely si obrázky, tak on v žádným případě nechtěl sedět na klíně zády ke mně, že 
si budeme číst…prohlížet nějakou knížku…To nesnášel. To mi utíkal. A mě to vlastně pak 
zpětně došlo, že to kvůli tomu, že vůbec netušil, že já za nim…proč za nim sem. Co tam dělám.
Ihm. No a když přišlo tady to, tak dál se to vyvíjela jak ta situace?
No, tak jako že bylo to…pro mě osobně to bylo takový….Já sem si vlastně okamžitě řekla: 
„Ano, ta vada tam taková je.“ Vlastně pak sme čekali jenom na to, do jaký míry bude vážná...ale 
pro mě bylo nejdůležitější, že sem nevěděla, jak jako s ním komunikovat. A další věc byla ta, že 
pokud už sem si potom tu cestu nějakou začala hledat přes nějáký lidi známý, nebo prostě co 
sem se seznámila, tak právě třeba ve FRPSP s rodičema, který měli třeba starší neslyšící děti, tak 
já už potom poměrně sem si nějakou tu cestičku jako vyšlapala, ale jako ta rodině, třeba manžel, 
tchýně a tyhlety lidi mi prostě říkali, že ten syn slyší, že vůbec žádný obavy mít 
nemusim…protože on opravdu hodně broukal. On pořád vydával nějáký zvuky. On byl velmi 
hlučnej. On napodoboval hlas. On opravdu melodicky pořád něco říkal, ale nic mu nebylo 
rozumět…ale to bylo v tom roce a čtvrt a to kluci většinou nemluví, že jo…ale on právě mluvil 
strašně moc, ale pořád to byly nějáký melodický záchvěvy. Nejhorší bylo to, že když sem se já 
s tim musela poprat, a to i do teďka s tim mám problém, ale nejhorší bylo, že ta rodina 
s manželovi strany, ty mě říkali, že sem blázen a že mám jít do blázince a že už sem…Jak člověk 
je z toho takový špatný a snaží se s tim vyrovnat, tak já sem takový člověk hodně pracovitý a 
když vidim jako řešení, tak za nim jdu. Kdybych ho neviděla, tak se asi z toho hroutim….ale to 
řešení sem prostě našla, ty lidi mi ho ukázali…jak bych si toho syna mohla vychovávat. Tak já 
sem se snažila poměrně rychle zorientovat, ale ta rodina z tý manželovo strany mi to hodně 
podkopávala. Takže tam já sem se pak od všeho odtrhla a proti všem sem si prosadila tu cestu a 
toho syna sem vychovávala. Až v podstatě za ňákou dlouhou dobu se ukázalo, že to byl asi 
jedinej vhodnej způsob pomocí toho všeho co šlo, pomocí tý totální komunikace, aby sme se 
s nim postupně domluvili všichni, né jen já…ale ten začátek byl velmi krutej. Mě prostě třeba 
pomáhali…někam sme třeba přišli na foniatrii a potkali sme tam sestřičku a ona říkala, že má 
velký neslyšící dítě, klidně mi v noci zavolejte…Tak já opravdu třeba v jedenáct hodin sem jí 
volala, ptala sem se jí. To období bylo prostě zjišťování informací….co bude dál. To byla prostě 
nová situace. nikdo mě v tom neuměl jakoby poradit. A pak další taková zlomová věc bylo, kdy 
v té době, to bylo v roce 1995, tak ten znakovej jazyk byl ještě takovej….to se o tom ještě tolik 
nemluvilo a samozřejmě ze strany těch lékařů…Ty to nedoporučovali, že jo. A zase sem viděla u 
těch dětí, v tu dobu už sem na ně někde narazila…u těch dospělých mi to přišlo jako správná 
forma. A teď já sem pořád měla ten pocit, že mi někdo musí říct, co mám dělat. Jestli mám jako 
začít ukazovat nebo ne. No a samozřejmě mi nikdo neporadil. Všichni mi jenom říkali, jak to 
funguje a to rozhodnutí, že jako to přijmu, tuhletu formu komunikace a vrhnu se do toho, sme 
musela udělat sama. Navíc ještě proti tomu zbytku rodinu, což bylo hrozně těžký, ale prosadila 
sem si to. Bez ohledu na zbytek rodiny sem se prostě rozjela nějakou cestou…a to bylo hrozně 
těžký…nebo pomoc těch psychologů, že jo…dřív to prostě nebylo. Dneska už ty centra raný 
péče a to…ale naštěstí tam fungovala taková ta komunitní pomoc. Nebyl internet tenkrát. Dneska 
taky to hledání těch informací je jednodušší. Dřív to bylo…ta situace dneska už je jako jiná. 
Nedá se to srovnávat.
A manžel se teda k tomu stavěl jak? Já teda teď rozumim, že ty jeho rodiče ne a on teda?



No, on taky. On to vůbec jako nechápal, protože ten syn nebyl jako němý a na nějáký zvuky 
reagoval, ale to že tam je problém v tý komunikaci, to ten muž když chodí do práce, tak on si 
toho tolik nevšimne. Tak pro něj to dítě je tak malinký, že tyhlety věci a to jejich řešení, když 
s tim dítětem je málo…Tak on prostě k tomu vůbec neměl jako žádný vztah. 
A byl tam ještě někdo, komu si se třeba svěřila s těma obavama? Mě by třeba zajmalo, jak na to 
ty lidi reagovali. Kromě té jedné kamarádky pediatričky…
Hmm. Já moc pocit, že už si to ani nevzpomenu…protože já potom, sem se hodně uzavřela do 
sebe, protože sem potřebovala, něják si to v sobě srovnat a najít si nějakou cestu. Takže já sem 
pak věnovala velký úsilí tomu, aby sme začli chodit na všechnu tu logopedii a to…a já sem 
v podstatě do takovejch čtyř a půl let věku toho dítěte, sem se věnovala jenom jemu. Prostě 
opravdu nic jinýho sem nedělala, úplně všechno sem odstřihla, protože tam ta prodleva…jakoby 
ta prodleva tý komunikace byla strašně obrovská. Já sem jednoznačně cítila potřebu mu to 
všechno vynahradit. Prostě najít tu cestu. Takže já sem podle mě s nikym v tu dobu ani 
nekomunikovala. Ani si to nepamatuju. Já sem se hrozně uzavřela a věnovala sem se jenom 
jemu.
A jak to vlastně tenkrát bylo? Teďka je to tak, že buď maminky řeknou v porodnici udělali 
screening OAE a hned sme věděli nebo my sme si toho nevšimli  a udělali mu BERU….Tak to 
bylo tenkrát taky tak, že prostě se šli na BERU a…
No…byl to takovej přístup…Ten přístup tý foniatrie nebyl asi ideální…protože tu BERU mu 
udělat nemohli, protože byl malej a neusnul v době, kdy ta BERA…
Teďka asi uspávaj ty miminka…
Mo, jasně. Jenže teda dřív řekli, že buď teda ho uspí…No, vzali nás tam na noc…na tu foniatrii, 
ale v podstatě, když mu udělali jenom takový ty první zkoušky, tak tam už z toho…Potom já sem 
zpětně, když už sem všechno pochopila, když sem se to naučila tomu rozumět, tak už tenkrát 
z toho vyšlo, že opravdu téměř neslyší, ale ten lékař to zlehčil. Tenkrát mi řek, že se ještě uvidí, 
ale přitom evidentně už bylo vidět…Já už sama sem to tenkrát tušila, že ten problém je poměrně 
velkej, že to není jenom nějáká nedoslýchavost. Ten lékař to ale zlehčil a odložil to ještě o 
nějakou další dobu. Takže sem zpětně si uvědomila, že sem s tim byla velmi nespokojená, 
protože už v tu dobu kdyby řekl: „Ano, ta vada je poměrně vážná, akorát nevíme její rozsah.“ 
Tak vlastně…
A to byl lékař tady v Praze?
Na foniatrický klinice….to jméno si nepamatuju. Byl to někdo, s kym už teďka nepřicházím do 
styku. 
A to bylo…..
Na Žitný. 
A když vám to teda poprvý někdo potvrdil….Já jestli tomu rozumim, tak Jára má těžkou 
nedoslýchavost?
Hmm.
A poprvý vám to potvrdili v tý Žitný nakonec? Když tam bylo to „mlžení“….
Takhle…ono už mi to potom bylo v podstatě jedno. V určitou fázi já už sem to věděla, protože 
jakmile to někdo pojmenoval, tak já už sem věděla, čeho si mám začít všímat. A už sem věděla, 
že ten problém je, akorát sem ho samozřejmě nedokázala něják matematicky kvantifikovat, že to 
teda je ztráta tolik a tolik…ale jinak to v tu chvíli bylo jedno. Já už sem v tu chvíli…to byly 
takový podružný věci, který byly potřeba kvůli sluchadlům. Byly samozřejmě důležitý, ale v tu 
chvíli pro mě byla prvotní ta komunikace a proto já už sem věděla, že ta vada je veliká a že se 
prostě běžně nedomluvíme. A to bylo takový, že to bylo důležitý, ale muselo to jet paralelně, 
protože způsob tý komunikace a kompenzace sluchadlama….Prostě nemohla sem čekat na 
výsledky nějakých vyšetření, když už sem věděla, že s tim dítětem se nedokážu 
domluvit…protože jakmile už ta kamarádka ten problém pojmenovala, tak mě už to…Tak za tři 
dny sem říkala: „To je ono. Jo, to je ono. On neslyší.“

A to myslíš, že si to třeba celou dobu tak něják tušila?



Ne, ne. Opravdu ne. Přísahám. 
A nebylo tam třeba nějáký…já si to moc neumim představit, tim jak nemám dítě...že by sis třeba 
říkala: „Ty jo, tak už je mu rok, jakoto, že na tohle nereaguje?“
Ne. On opravdu hrozně mluvil a protože byl první…Bylo to první dítě a furt sem byla u něj. A i 
měl třeba nějáký motorický problémy, takže ani něják jako brzo neběhal, takže ten kontakt tam 
byl pořád velmi úzkej a já v podstatě sem ho nosila a pořád sem na něj mluvila. On na jedno 
ucho, tam malinko zbytky má…takže on tim jednim uchem jakoby neustále jakoby něco 
opakoval….nějáký „ááá“ pořád říkal, ale to samozřejmě nás nenapadlo, že až jako potom začně 
běhat, že jako přestal poslouchat. To bylo…Naštěstí ta kamarádka mě na to takhle brzo 
upozornila. 
A ty motorický problémy, to je něco jakoby vážnýho?
Nenene. To spíš bylo, že jako byl opožděnej, ale v běžným rozsahu. To nebylo, že by třeba ve 
dvou letech nechodil. 
A mě by zajmalo, jakej byl teda ten prvotní pocit, když to teda nebyl lékař. Jestli to dobře chápu, 
tak pro tebe ten prvotní impuls byl od tý kamarádky…takový to „neslyší“?
Hmm. 
A jakej byl ten první pocit?
Takové zoufalství. Taková beznaděj. Jakože sem nevěděla, co vůbec budu s tim dítětem dělat, 
protože každej rodič má nalajnovaný nějáký představy a teď prvotní bylo získat nějáký představy 
o tý komunikaci. A teď než sem se na někoho nekontaktovala, tak sem vůbec netušila. Až 
později mi třeba došlo, že sem třeba měla na vysoký škole spolužačku, která neslyšela a s náma 
studovala…ale ta byla úplně neslyšící. Odezírala, všechno, ale dneska už taky zpětně to 
hodnotim, že vidim, jak ona byla mimořádná…že vůbec to pro mě nemohl být tenkrát vzor. Kdy 
ona sama potom, když sem se s ní radila, tak říkala, že v žádným případě neukazovat, to 
ne…protože ona nikdy…nikdy na ní neukazovali…přitom byla úplně neslyšící…ale zase mi 
přispěla nějákýma myšlenkami do tý mojí výchovy, ale určitě, přestože sem s takovým člověkem 
přišla poměrně často do styku…ve škole…sem se s ní jakoby kamarádila, tak přesto ten můj syn 
je úplně jinej než ten člověk s kterým sem mohla bývala podle něj tu situaci řešit. Přesto sem se 
rozhodla jinak, protože sem viděla v tý komunikaci to důležitý a viděla sem, že nám by to doma 
nešlo.
Když ono je to sluchový postižení, tak heterogenní…ta oblast….mám pořád pocit, že se v tom 
občas ztrácim…
Hmm…ale taky bylo úžasný, ve vší tý beznaději, já sem tam vždycky viděla to, že ten syn nemá 
žádnou jinou vadu, jo…protože bylo vidět, díky tomu že to tak jako zakrýval, že na všechno 
reagoval něják….celkem přirozeně, takže bylo vidět, že tam je zřejmě jenom to sluchový 
postižení, což zase je na druhou stranu to, co jakoby ho žene dál, protože se mu dá všechno 
vysvětlit. Pokud se mu to vysvětlí správným způsobem. 
A rozumim tomu teda dobře, že nejděsivější pro tebe byla ta oblast komunikace…nebo to 
zoufalství teda že bylo z toho, jak se s nim domluvit?
Určitě. Určitě…nebo takový to, jak bude žít…jak jednou…koho si veme, jak si vydělá peníze, 
když nerozumí…takový to…vůbec ten život. Né jen jak já, ale potom i jak dál. 
A pak  by mě zajímalo, jestli vám lékaři vysvětlili, jak vznikla jeho sluchová vada?
Abych pravdu řekla, já už si to moc nepamatuju, ale určitě tam bylo vidět, že ta vada je velká, 
takže to musí být nějáká porucha ve vnitřním uchu….
To jo, já se spíš ptám, jestli taky máte ten connexin 26….
To jo, ale to sme v tý době…My sme šli na tuhletu zkoušku asi až po třech letech…než sme 
chtěli mít druhý dítě.
A ten conexin tam nebyl?
U syna je. My oba s manželem tu vadu máme. Takže to jedno dítě je úplně tou vadou postižený a 
to druhý jí ani nenosí. 

To oni pak dělaj genetický testy i tomu dalšímu dítěti?



Nono. On není ani nosič ten druhý. A dneska už se to dělá tak dokonce, že sou rodiče a maj osm 
embryí a z toho pět bylo neslyšících a tři slyšící a s tim, že jim při umělým oplodnění zavedli 
jednu z těch slyšících holčiček (směje se) a mají krásnou slyšící holčičku. 
No…
Maj taky ten connexin.
No...mě to přijde už trochu zvláštní, ale tak já nevim, co to obnáší, ta výchova….Dovedeš si čistě 
hypoteticky představit, že bys toho využila, kdyby to tenkrát šlo?
Hmm, asi jo. Asi bych toho taky využila.
Takže by ste vlastně do toho museli jít tenkrát ještě s tim rizikem, jestli to chápu?
No my sme do toho tenkrát šli, protože já když sem viděla, jak tam ta komunikace…jak ty 
bariéry sou hrozně veliký, protože sme vždycky chtěli mít dvě děti, ale pak jako to bylo takový 
období, kdy já sem úplně všechno přestala dělat a věnovala sem se jenom jemu…jenom tomu, 
aby sme dohonili to, co bylo…No a pak v jednu dobu bylo vidět, že bez toho sourozence to dítě 
bude postižený už jenom tim, že ho nemá, že je samo…že to prostě nezvládnu…že mu to 
nemůžu nahradit, přestože bych mu jako maminka dala všechno. Tak sme říkali, že jedině 
sourozenec, i za to riziko, že bude sluchově postiženej…a v podstatě nechtěla sme si nic nechat 
říct…jestli je to kluk, jestli je to holka…prostě nic. Až když se narodil druhej syn, tak sme 
rozepli takhle plenky a on se hrozně lek toho zvuku, tak sem věděla, že slyší. Tim to bylo jasný, 
že to je kluk, kterej slyší (směje se). 
Teda, to musí bejt taky napínavý…
No ale dneska už ta vada toho connexinu je u těch rodin řešitelná…ale určitě to nějákej finanční 
obnos stojí a samozřejmě je v tom to riziko toho umělého oplodnění…ale vim, že tahle ta 
maminka, která tu holčičku má, že je z toho nesmírně šťastná, protože ten starší syn její má 
implantát, ale je to v tý komunikaci a operace a…Takže pokud to těhotenství první probíhá 
normálně a není tam nějákej důvod se obávat toho umělého těhotenství…Tak dneska už se třeba 
tohle dá řešit. 
Mě o tom říkala jedna maminka….
No v době, kdy mi sme se rozhodovali o druhým dítěti, tak tam opravdu to nešlo jakoby to 
tenkrát zjistit…nebo možná by to šlo. To bylo před jedenácti lety, tak to ten pokrok jde hodně 
dopředu…takže sme do toho šli s tim rizikem, že polovina těch dětí bude sluchově postiženejch. 
A ještě by mě zajmalo, jak to bylo teda s lékařem…s jejich službami jako vůbec…Jak si s tim byla 
spokojená? Přistup při vyšetřeních, při sdělování výsledků, se sluchadlama….
No ty první…já si to už teďka opravdu nevybavuju, jak už je to hodně dlouho….
Stačí pocit…
…ale takovej ten pocit, kdo mi dal nejvíc, tak to byli právě ty rodiče…Zkušenosti těch, kdo už 
něco zažili…protože ten lékař to hodnotil opravdu pouze po tý rovině tý vady a 
sluchadel…nějáký kompenzace, výše tý vady…což je sice hezký vědět, že já nevim…výše tý 
ztráty je tolik a tolik a tolik a tolik decibelů, ale ten život je jako úplně o něčem jiným. Takže my 
ty lékaře nezbytně potřebujeme, ale…ten lékař samotnej vůbec nestačí. To je prostě jenom 
zlomeček. To terpv postupně nastoupí nějáká jeho důležitost, ale v začátcích určitě jakoby je 
potřeba podpora mnohem větší. Já myslim, že dneska už to funguje…i na tom internetu jsou 
různý fóra. To dřív jako nebylo. Dřív jako kdo nebyl aktivní a nechodil a todle…třeba když byl 
někdo z dálky, tak nemohl si ani ty informace sehnat. Takže tomu věřim, že to muselo bejt velmi 
obtížný, se k těm informacím dostat. 
No ale s těma lékařem je to asi furt stejný právě že…to se hodně opakuje…že právě rodiče maj 
takový občas jako pro mě hrůzný zážitky…
Já už si to jako moc nepamatuju, ale pro mě vim….že pro mě byly hrůzný zážitky, když mě 
prostě…když měli synovi točit tu první BERU, tak mě…tak on tam prostě plakal, teď já sem 
brečela…Teď já sem neměla žádný zázemí, neměla sem babičku a druhá babička, ta mě 
v podstatě posílala do blázince, protože já sem tenkrát jako opravdu v podstatě byla z toho šílená 
ze všeho…Takže občas sem si musela nějakou cestu najít a nikdo mi nebyl k ruce. Teď moje 
maminka byla daleko…



A kolik ti bylo v tý době?
Dvacet osm. Osm a dvacet, když teda sme přišli na tu vadu…ale něják…bylo to takový, že nikdo 
mě…Já sem si to muselo probojovat i vůči tý rodině. A já sem si jako utekla spíš k těm lidem, u 
kterých sem viděla, že to řešení mají…a s tou rodinou sem nekomunikovala. Moje maminka byla 
daleko, takže to bylo takový…
A ta třeba chápala tu tvojí cestu?
To jo, ale zase moje maminka má takovou tendenci ke zveličování těch problémů a to taky neni 
úplně dobře. Tady člověk musí být hodně na zemi a něják konkrétně řešit a dělat…a né se ani 
hroutit a né to ani zveličovat, to pak není cesta.
A ještě bych chtěla vědět, co pro tebe bylo jako nejvíc náročný? Co jsi vnímala jako největší 
problém z hlediska tý diagnózy toho sluchového postižení? Zase tu komunikaci?
Hm, určitě tu komunikaci. Způsob, jak tomu dítěti předám ty informace. Jak mu budu zpívat, jak 
mu řeknu…nebo třeba vždycky sem měla hrůzu z toho, i když třeba nosil sluchadla, tak 
v noci….Jak se třeba domluvíme v noci, že jo…když on nemá sluchadla, nevidí…jak se 
domluvíme ve tmě. Prostě takový ty nebezpečný situace jak zvládnu…který je potřeba tomu 
dítěti vysvětlit. To bylo pro mě takový nepředstavitelný. Potom samozřejmě, když už sme se 
dostávali do nějáký formy tý komunikace. Už sem věděla že ty metody sou jak to zvládnout…že 
se dá sahat i na tělo, když je úplná tma…ale bez toho, aniž bych potkala ty úplně neslyšící, ty 
echt neslyšící, který opravdu jenom ukazujou, bez toho aniž bych viděla ty děti, starší i 
mladší…My sme tenkrát jezdili na takový ty…vždycky byla nějáký víkendová akce, kde byli 
čtrnáctiletý neslyšící děti, kde byli neslyšící dospělý. A to mě hrozně pomohlo, když sem viděla, 
že oni to všechno zvládnou, ale jak…že třeba to blikání, bouchání…to co je pro slyšícího 
člověka strašně nepřirozený…ale tim, že sem viděla že to jde a začala sem to hned používat sme 
získala sebejistotu a už sem si jí nenechala vzít. Tu sebejistotu, že to co už sem začala, to je 
správně a tou cestou sem šla. A přestože manžel, vlastně teď chodí na znakovou řeč, protože má 
ze synem se problém domluvit…Tak já opravdu už od mala sem nastoupila tu cestu a 
potřebovala sem si vytvořit tu cestu…nějákej plán, co teda budu dělat, ale už sem ten plán měla a 
už sem z něho nesešla. 
To je cílevědomý…
Nono. Já sem takovej člověk, kterej musí mít kudy jít. A pak, když to nejde, tak bych našla jinou 
cestu…ale jakmile sem tu cestu měla a věděla sem, že je správná, protože se to od toho dítěte 
pak vracelo velmi rychle. Velmi rychle získával ty informace, velmi rychle je kumuloval, velmi 
rychle startoval ty odezvy, tu mluvu, jo…ty slova, věty…to byl úplnej třesk….Když sme se 
naučili spolu domluvit, tak to byl takovej raketovej třesk prostě…přestože v roce a čtvrt neuměl 
nic, tak ve třech letech používal věty. Zpíval mi písničky, takový jednoduchý, pomocí znaků 
nebo takhle…já sem mu rozuměla, že je zpívá. On je ukazoval. A když dostal digitální sluchadla, 
tak ve třech letech normálně komunikoval….se mnou. S okolím né…ale tam jako…já sem se 
v tu dobu vzdala toho, že bude komunikovat s někym jinym, protože sem si uvědomila, že já sem 
ta cesta k tý komunikaci a že teprv potom ode mě se to jako naučí dál….že sem jako neměla tu 
ambici, aby se jako domluvil ze všema. Já sem se jako uzavřela. My sme byli jenom sami dva 
spolu. My sme v tu dobu ani žádného tatínka…možná to byla taková chyba. ale v tu dobu já sem 
se prostě nasměrovala úplně na něj…což taky by asi bylo dobrý, aby těm rodičům někdo řek že 
oni by měli hodně pracovat jako vcelku, jako ta rodina. Jako ta skupina, což u nás nebylo, 
protože já sem jela hrozně rychle a tomu manželovi sem utekla a tak něják sem to všechno držela 
sama, což bylo i jako hodně psychicky náročný. Já sem třeba v noci spala čtyři hodiny, protože 
přes den jakmile ten syn něco, jakmile naznačil nějakou chuť ke komunikaci, tak já sem 
okamžitě všeho nechávala a komunikovali sme…po vyspání…Hodně sem to jako 
plánovala…jak sme takový ty technický typy, tak sem si udělala takový plány a fakt sme podle 
toho jeli. Je pravda, že to podle mě pro něj muselo být hodně vysilující…ale jinak to prostě 
nešlo. Každý rodič je nějáký, tak já sem si to udělala takhle. 
A v tý době s nim teda tvůj manžel komunikoval jak?



No jako né….do tý doby něž se ten syn naučil mluvit tak, že mu bylo rozumět, což bylo asi 
v takových pěti letech, že mu rozumělo i okolí…protože když byl malinkej, tak sem mu 
rozuměla jenom já. On mluvil ve větách a souvětích, ale rozuměla sem mu jenom já. A právě 
proto, že sme používali ty znaky, tak já sem věděla, co říká a okamžitě sem na to nabalovala 
další informace, ale prostě bylo to za cenu toho, že ta hlava se mu vyvíjela…nebo teda myšlení, 
ale ta komunikace s tim okolím nastoupila až jako potom, až on byl schopen tu informaci 
vyjádřit srozumitelně. On měl spoustu informací, chtěl jich moc, ale to okolí mu 
nerozumělo…až do nějákejch já nevim….třeba těch čtyř let. 
No mě spíš zajmalo, jestli když manžel viděl, že děláte se synem pokroky, jestli třeba taky chtěl 
taky umět nějáký znaky….
Abych pravdu řekla, já vůbec nevim…protože já sem byla fakt strašně zaměřená na to dítě…což 
je taky chyba, ale já v podstatě nebyla v tu chvíli schopná…manžela…já v podstatě vůbec 
nevim, že sem ho měla.
Ale byl tam… (směju se)
No když to hodnotim zpětně, tak tam jako byl…něják fungovat musel. Třeba v době, kdy sme 
chodila na kurz znakový řeči, kterej sem si prosadila, že na něj budu chodit, tak on s tim dítětem 
něják musel komunikovat…ale podle mě to zase byly takový doby toho odpočinku, kdy 
relaxovalo i to dítě…od tým tý velmi intenzivní práce…Takže to bylo takový nějáký…
(Směju se) Si představuju takovej ten obrázek toho táty s tím dítětem na břiše, jak spí před tou 
televizí…
No v podstatě to tak asi bylo (směje se). V podstatě to bylo asi užitečný pro všechny strany.
A znakovka to byla kde?
Já myslim, že už tenkrát Aldea….ale už si to úplně nepamatuju.
Tak ale v Praze byla možnost…
Hmm. A to bylo intenzivní. 
Jako že dvakrát tejdně?
No v pátek večer šest hodin a v sobotu celý dopoledne. 
Teda…
No, to bylo opravdu velmi intenzivní. Jeden rok…kdy já sem se ale neučila tim způsobem 
takhle, jak jedeme (myšleno téma za tématem a konverzace). Já sem tam vždycky šla a měla sem 
spoustu slov, který sme potřebovali. Jakože s dítětem nepotřebuješ, to co se tady učíme (myšleno 
témata: politika, móda apod.), takže já sem měla dopravní prostředky, zvířata…Já sem furt jela, 
co sme zrovna probírali doma, co sme se zrovna učili. Takže když sme já nevim…chodili do 
zoologický, tak sme museli umět všechny zvířata. Když sme chodili autama, tak sem se učila 
značky aut…Vždycky sem jakoby postupovala podle toho…Takže znaky jako sex sem se 
v podstatě naučila až teď. Předtím sem je ignorovala. Předtím sem je nepotřebovala (smějeme 
se). Nebo prostě...takový postupný.
Pořád větší slovní zásoba…
Nonono. Takže já sem si to v podstatě hodně uzpůsobovala, ty informace sem brala podle toho, 
jak to dítě bylo veliký. To je prostě smysl, jak se to nejlíp to dítě naučilo. 
To chápu…a sluchadla teda měl od?
No…měl sluchadla od roku a tři čtvrtě, protože přestože sme nějáký jakoby testovali, tak jak se 
prostě všechny ty věci nabalujou jedno na druhý, tak on měl potom velký problémy s kůží 
v uchu, měl tam nějáký opary. Bylo vidět, jak to ucho bylo opravdu už přetěžovaný, protože 
předtím jakoby spalo a teď…Takže se to tak jako projevilo, ten čas tý práce nějáký intenzivní 
mojí…Takže se to sluchadlo trošku odložilo…ale v tu dobu mi už sme jako komunikovali. V tu 
dobu už sme komunikovali bez těch sluchadel. Já sem si uvědomila, že na tom nemůžu být 
závislá.
A ty znaky teda byly tak od roku a čtvrt?
No, to ne. Až tak od roku a půl. Já…víš co, já bych musela přinést takovej sešítek…

To nemusí být přesně…



…ale ve třech letech mluvil ve větách.
Ve znacích? Já teď si nejsem jistá, jestli rozumim…
No, on mluvil. On mluvil….
Mluvil a ukazoval zároveň?
Mluvil a ukazoval a já díky tomu sem rozuměla, že umí už jako některý věci…že umí už jako 
skloňovat, že místo „kolo“ třeba říkal „na kole“…
Takže ukazoval znak pro „kolo“, ale říkal „na kole“?
Jojo…ale už sem to z toho…Kdyby sme neukazovali a on to nepoužíval…ty znaky, tak já bych 
mu nerozuměla, že jo…protože ta mluva byla strašně nejasná, nezřetelná…ale ta hlava mu 
strašně prostě pracovala. Strašně těch informací nabíral. Za cenu toho, že sem mu rozuměla 
jenom já. A postupně se to teprv jako pilovalo. 
A máš pocit, že se s tou diagnózou změnil tvůj přístup k němu?
Jako…já si myslim, že potom už né…že důležitý bylo, že sem to pochopila sama, o co asi pujde, 
že jestli to bylo 85 nebo 90 decibelů pak už nehrálo roli. To pak hrálo roli postupně při vybírání 
sluchadel a nějakým testování a tak…ale v tý komunikaci to nehrálo vůbec žádnou roli.
A ten základní přístup k němu jako k dítěti? Tim nemyslim komunikaci, to sem teď pochopila, jak 
se to změnilo…celá ta situace, ale nějakým způsobem, jakým si se k němu vztahovala…jestli máš 
pocit, že se to třeba změnilo, když si zjistila, že neslyší. 
Nene. To myslim, že né…že bych ho něják odmítala nebo víc začala milovat nebo chránila…
Jakej koliv pocit…
Ne, to ne. Spíš jako sem vždycky měla takovej pocit, že toho bude muset umět víc než…že ho 
nemůžu jako nechat jen tak proplouvat životem…že za mojí podpory se bude muset naučit 
víc…aby obstál…ale určitě né takovej, abych já ho postrkovala celej život. To je takový moje 
krédo…aby opravdu byl jako samostatnej…i za cenu toho, že třeba udělá nějakou chybu. 
A máš pocit, že k němu máš jinej přístup než k druhýmu synovi? 
Řekla bych, že sem na něj mnohem přísnější. Mnohem tvrdší a mnohem víc toho od něj 
vyžaduju.
Teď je otázka, co je vlivem toho, že je to starší dítě…
…a co je vlivem…nono….
…a co je vlivem sluchového postižení…
No, to je určitě pravda taky. 
Tak a teďka…jaký ste zvolili přístup v komunikaci…to chápu tak, že tenkrát to byla totální 
komunikace…
Hm, hmm.
A dneska je to? Dneska je to taky totální komunikace?
Taky…protože to záleží na tom, jaký je stav…Když nemůže nosit sluchadlo, tak…
Trpí třeba na záněty v uchu?
Hmm. Teď momentálně nemůže tři měsíce nosit sluchadlo, protože má nějáký problémy s kůží, 
takže musíme nutně ukazovat. Ve škole holt, musí se protloukat jak to jde…ale doma…já 
ukazuju, bohužel manžel není tak úplně…jde mu to ztuha…
Já mu rozumim, mě to jde taky ztuha…(směju se)
No…ale on to nutně potřebuje…Teď to teda zlepšuje. No a ten mladší syn, ten když Jarda má 
sluchadla, tak s nim mluví. Ten jakoby neukazoval. To je jako lenost mužská…To je něco navíc, 
že jo, co je obtěžuje…ale teď poslední dobou se taky snaží, protože ví, že se s bráchou jinak 
nedomluví. A psát mu nebude…to je ještě větší obtíž (směje se).
A ten mladší se učí od něj v běžný komunikaci?
No, musí se učit…On jakoby…On ho to právě ten starší syn neučí, protože on mluví normálně. 
On mluví normálně, téměř jako my. On nepotřebuje když potřebuje informaci vydat. On nemusí 
ukazovat, ale při přijmu ji potřebuje…Takže ten mladší syn s nim jezdí na tábory s neslyšícíma a 
vlastně teď já ho učim něco trochu, nenápadně…Tak trošku něco občas už ukáže, ale jako že by 
něják to používal, to ne. Určitě ho to otravuje, že musí ukazovat. (směje se) Určitě je to něco, co 
ztěžuje tu komunikaci. 



A Jarda teda nemá kochleární implantát?
Nemá.
A proč?
Protože oni mu ty sluchadla hrozně pomohly. Velmi brzo měl digitální sluchadla. On měl snad 
jako jeden z prvních v republice digitální sluchadla. V roce já nevim…bylo mu asi dva a půl 
roku, což bylo tenkrát v tom roce 1997. To byly jedny z prvních těch digitálních sluchadel, který 
sem Widex přivez…a on je měl. A od tý doby co je dostal, to byla neuvěřitelná změna. To bylo 
opravdu…Dostal je někdy na začátku prosince a v prosinci začal zpívat koledy, písničky…s 
těma sluchadlama. Jo…takový po jeho samozřejmě…ne jako když si můžem představit slyšící 
dítě, když by zpívalo, ale opravdu, když sme říkali nějakou písničku nebo básničku, tak byl 
schopen to jakoby opakovat…i takovej rytmus nějákej. Ty sluchadla digitální byly ohromném 
pokrok. A přestože sme o tom jakoby uvažovali o tý implantaci, tak on, protože na to jedno 
ucho…tam ty zbytky sluhu má, tak zatím to odkládáme a záleží na něj, jestli někdy o to požádá. 
Určitě by o to požádat moch, protože tu ztrátu na to má…ale tam jde o to dneska….všechno to 
finanční a ty komise a….jestli by mu to přiřkly. Zatím to necháváme takhle být. Kdyby se to 
zhoršilo, tak ale bude muset asi jít na ten implantát. To on ví…protože tam by už jiná cesta 
nebyla.
A jak on se k tomu staví…k implantátu?
Teďka za poslední asi dva, tři roky, co to vnímá, že by něco takovýho mohlo být, tak to 
odmítá…že nechce. Vnímá to jako operaci a to nechce, i když zná děti, který maj implantát…ale 
bohužel teď…nebo nevim…Jak nemůže nosit tři měsíce ty sluchadla, kvůli tomu že má ten 
problém v uších, tak před čtrnácti dnama přišel a říkal, že by možná chtěl, protože by mu to bylo 
jedno, že si do těch uší nemůže dát tu vložku…protože pro něj je to opravdu velkej problém, 
když nemůže mít to sluchadlo.
On vlastně nosí na obou uších, že jo?
No, ale potřebuje jakoby hlavně jedno. Na to druhý…to je takový kosmetický. 
A teď teda nesmí si to vůbec dát do toho ucha?
Nonono. Je to vlastně jako kdyby úplně ohluchnul, což je hrozný, protože ve škole nerozumí, 
doma nám nerozumí, s bratrem nemůže komunikovat. Takže jakoby si zvykl teďka, protože sem 
odmítla, že bude mít nějáký úlevy. Říkala sem :“Nedá se nic dělat, už je ti šestnáct, už si to 
musíš umět vyřídit. Může se ti to stát kdykoliv.“…ale právě jak už to trvá dlouho, tak už si asi 
sám uvědomil, že kdyby měl implantát, tak tohle by ho nemuselo ovlivnit, protože pak se do 
toho ucha přímo nic nedává. On jako v podstatě nemůže kvůli problému v uchu to sluchadlo mít, 
což je pro něj hrozně zatěžující, protože ve škole se s nim nedokážou domluvit. On se může ptát. 
Může pořád mluvit, ale nikomu nerozumí…něco, co odezře, ale odezírat bez těch sluchadel není 
zvyklej. Takže pořád o tom jakoby…pořád to máme v nějakých možnostech…co by mohlo být, 
kdyby bylo potřeba něco řešit. Určitě pořád to sleduju, ten vývoj…jak to probíhá. 
A byli ste se třeba ptát v tom Centru kochleárních implantací? Nebo víte, že ta ztráta je tak 
velká, že by ten implantát dostal?
Určitě. Nonono. To my komunikujeme s tim našim lékařem, protože ten vlastně je v tý komisi 
pro implantaci dospělých. Takže on jako…Zatím sme to hodnotili tak…před asi čtyřmi lety, že 
zatím ne. 
Implantace dospělých děla taky Mrázovka?
Ne, to dělá myslim Žitná, respektive tady Karlák, kam my chodíme. Takže ten doktor má k tomu 
pozitivní vztah, ale je realista. Ten foniatr, ten co ho máme teď. Ten je výbornej.
A pak bych se chtěla zeptat, jak je to s logopedii….Tak vy už asi nechodíte, ne?
Syn chodí.
A spolupracuje?
Takhle…ono když…To byl další důležitém záchytnej bod. To by mělo zaznít někde na začátku. 
To je možná důležitý. My sme chodili na klinickou logopedii do Žitné, kde…i na Mrázovku sme 
chodili, ale tam ta klinická logopedie probíhala v prostředí, kde ta logopedka má…Opravdu je to 
čistě logopedka. Má bílý plášť. U toho telefonovala…



Jako na Mrázovce?
V Žitný…u toho telefonovala…u tý tři čtvrtě hodiny, co sme tam měli být a tak sem říkala, že to 
ne. To nemá smysl…protože to je potřeba, abych se to naučila já, protože pak to s nim stejně 
musim dělat sama. No ale pak naštěstí…já už ani nevim kdo, nás osud zavál do Radlic, do SPC a 
tam byla jedna stará paní. Teď už tam teda není. Asi od tří let má syn jinou, tady tu. A to není 
logopedka. To je taková…My jí říkáme teta. To je člověk, kterej dělá tu logopedii, ale k tomu i 
spoustu věcí. Takže pro mě to byl psycholog, pro Járu to byl logoped. Plus teď je to pro něj teta, 
která když má nějákej problém, tak on ho řekne jí a mě jako matce ho ani neřekne. Takže ona se 
třeba dozvěděla i o šikaně ve škole. Já sem se to dozvěděla až od ní. Jo…takže takovýhle věci. 
To je dobrá….Můžu se zeptat, kdo to je?
Paní Chudomilová. 
A to s je v SPC….
…v Radlicích, no…paní Lada. A ta je fakt úžasná. A todle u nás byl další takovej bod, kdy ona 
nás vedla. Tu práci, jako jak s nim komunikovat, co se týče tý řeči. To je hrozně důležitý, aby to 
jako někdo uměl vysvětlit…ale ten klinickém logoped, to bylo absolutně nedostačující. Bylo to i 
nevhodný. Bylo to takový…ani né tak formou her…kdežto tady, tahle jakoby naše teta, s nim 
během hodiny a půl udělala spoustu věcí…formou her. Mě to naučila a byla i taková trpělivá…a 
postupně řeší i tu školu s náma. A pomáhá. Chodí do školy. Já se snažim teďka už jí tolik 
nepřetěžovat, ale dřív sem jí i volávala třeba večer domů, když byl nějákej problém. To je taky 
takový mimořádný. A to by mi žádnej lékař, žádný centrum já nevim jaký, i to nedá. 
A ona je speciální pedagožka?
Ona je odborník v SPC. 
A to je teda v Radlicích při škole…
No. SPC v Radlicích při škole. A to je opravdu člověk, kterýmu já sem vděčná, za to jak nás 
vedla….co se týče mateřský školy, pomáhala dojednat integraci. Radila nám. Se školou vyjedná, 
když je tam problém. A teď vlastně Jára tam pořád chodí na tu…jako ona to je jako oficiálně pro 
něj logopedie, ale ona s nim dělá i různý takový vnímání. I takový emoční věci o učí na různejch 
obrázkách, aby vnímal, že jiný lidi…že každý má tu reakci jinou na jinou situaci. Už to ani není 
logopedie. Teď sme se třeba domluvily, že s nim bude dělat „Z“, protože to hodně potřebuje do 
němčiny. A on jak ho neslyší, tak ho prostě vypouští, ale na tu němčinu ho zase potřebuje…Tak 
sme říkaly, že občas s nim udělá nějáký cvičení na „Z“, ale jinak teďka, v tom věku tý puberty, 
s nim dělá takový různý věci…ty sociálně…takový různý věci, což taky je úžasný, že jo.
A ona s nim i ukazuje?
Hmm…Já si myslim, že moc né. Takhle když byl malej, tak něco věděla…ale tam to bylo jako 
na logopedii. A on byl zvyklej, že na něj lidi okolo mluví, protože jenom já sem byla ten, kdo mu 
pořád všechno předával. Potřebovala sem si být stoprocentně jistá. Takže on jakoby ode mě měl 
informace a základ logopedickej, ale to že se potom musí pohybovat ve světě slyšících…To se 
pohyboval vždycky, protože tatínek na něj nikdy neukazoval, že jo…ani brácha. Takže tohle 
byla…to sem možná zapomněla na začátku říct…SPC: Jak jedna paní, co sme tam měli, tak tahle 
paní, co vlastně od tří let se o nás stará…Tak díky jim si taky myslim, že sme tam, kde 
sme…protože bez toho trpělivýho přístupu a tý mravenčí dlouhodobý práce…protože klinická 
logopedie je na půl hodiny a „nashledanou.“ Tady třeba byla i dvouhodinová návštěva, kde sme 
mezitím i šli na záchod a svačili…a mezitím se řešili jiný věci…ale tam byla ta péče opravdu 
komplexní. 
A jak často teď chodí na tu „logopedii“?
Tak jednou za čtrnáct dní. 
A doma trénujete řeč spolu?
Né, to už né. On…

…nechce?



Není to potřeba. No my sme to dělali hodně do takovejch…možná eště v druhý třídě, kdy syn 
ráčkoval. Nejdřív neuměl „Ř“ a pak ráčkoval eště…Takže to „Ř“ sme se naučili, kdy to už bylo 
na hraně, kdy už byl v tom věku, kdy nechtěl…kdy už sem věděla, že mám poslední šanci a pak 
už nebudu nikdy ho logopedii učit. No a pak sme ještě odstranili to ráčkování, který možná bylo 
zbytečný, ale nevim…protože už sem odnaučila manžela ráčkovat. S tim sem taky proběhla 
logopedii (směje se). Tak sem se rozhodla, že to dítě to taky naučim. Takže to sme ještě 
odstranili a pak už sem ho nechala úplně být.  Pak už sme to doma nikdy nedělali. Jedině, když 
se učíme cizí jazyk, tak musim po něm chtít, aby vyslovil občas něco, aby si byl vědom, že „us“ 
je „jůs“ a né „ús.“
Takže on se učí angličtinu i němčinu?
No, teď musíme i němčinu…ale teď nemá ty sluchadla, tak je to velmi komplikovaný…protože 
v tý angličtině, tam už něco slyšel, tak to má, ale tu němčinu…On by jí asi zvládl líp, protože 
ona je tvrdší a tam je ta fonetická podoba hodně podobná…ale on teď nemá ty sluchadla, takže 
to je takový hodně komplikovaný…ale jako on je schopen i anglicky, když něco řekne, tak 
člověk, kterej si je vědom toho, jak to jako vnímá…Tak se mu dá i jako rozumět. 
A to se ale doma teda spolu učíte ty jazyky?
No, my sme angličtinu jeli jenom doma. To já sem se vůbec na školu nespolíhala…protože on
byl integrovanej od mala…nebo takhle, že když byl malej, tak střídal školku pro neslyšící a pro 
slyšící. To my taky vyšli vstříc, což bylo úžasný, protože normálně děti choděj do jedný školky. 
Tak já jeden rok sme ho vodila do dvou školek. Tři dny byl ve slyšící a dva….
To teďka už dělaj…s Pipanem to dělaj třeba. 
…ale dřív to bylo neobvyklý a právě v Pipanu mi to umožnili. A vlastně mi to umožnila i ta 
ředitelka v tý školce pro ty slyšící děti….že tři dny chodil tam a dva dny tam. Taky to asi nebylo 
pro ně ideální. Vim, že to tam pro ně narušovalo ten cyklus, ale pro něj to bylo dobrý, že tam měl 
zase jinej cyklus a že se naučil ukazovat trochu. 
A bylo problematický najít školku?
No, právě že nám tady ta paní logopedka tenkrát doporučila a nikde jinde sem se nesetkala 
s takovým přístupem jako tam, co nás doporučila, tak sme ho pak vodili tam, kam mám 
doporučila…protože tam byla prostě neuvěřitelná paní ředitelka a paní učitelka. On měl i 
poměrně dost štěstí na pedagogy. To je totiž taky hrozně důležitý. To je náhoda, ale opravdu syn 
měl velký štěstí na všechny pedagogy, co měl. Byli takový…když ho třeba nevnímali moc s tou 
vadou, ale vždycky byli takový, který mu vyhovovali tou povahou. A tak něják to vždycky jako 
zvládali.
A v tý školce si byla tenkrát spokojená? Jakože byl dobře začleněnej?
No. Takhle…ona to byla speciální třída dětí, který měly logopedický vady. Měly vady řeči, takže 
samozřejmě ta komunikace mezi těma dětma tam nebyla. To prostě nebylo…protože ten 
neslyšel, ten špatně mluvil…To bylo jako…Samozřejmě ideální by byla školka se slyšícími 
dětmi, kde je speciálně pedagogická péče. To se ale nedalo tenkrát něják zařídit. Takže tady zase, 
tim že tam bylo málo dětí a jemu se tam hrozně moc věnovali…On se tam hrozně moc naučil. A 
oni úzce spolupracovali i právě s tou paní s SPC. Takže to opravdu probíhalo bych řekla velmi 
ideálně. Jo a i to byly i osobnosti, co Jardu učili. To nebyly jenom kantorky. To byly i takový 
psycholožky…že třeba když doma s nim byl problém, tak sem se s nim mohla svěřit a tak. A to 
bylo hodně důležitý. Bez pomoci tady těch dalších lidí by to takhle nikdy nedopadlo.
A tam si byla taky spokojená?
Taky.
A pak teda byla základka a to ste šli do integrace?
No, to sme šli. 
A byl tam odklad nebo ne?
No, syn je říjnovej, takže nebyl.
A ta integrace…bylo složitý vybrat školu? Nebo vůbec rozhodování o integraci?



Ne. To už já sem byla rozhodnutá dřív, protože co sem slyšela od těch dětí, co sem slyšela od 
těch rodičů těch starší dětí…jaká ta úroveň v těch školách je, tak sem byla ochotná jít za cenu 
jakýchkoli obětí do integrace. 
O školách pro děti se sluchovým postižením?
Nono. Jaký to je nekvalitní, jak tam sou omezený osnovy…Já sem viděla to dítě. On v pěti letech 
začal číst, takže tam ani sem neuvažovala o tom, že bych ho dala někam jinam. A pak sem se 
prostě rozhodla, že to budu řešit potom. No ale určitě ta integrace byla jakoby jasná.
Bylo těžký tu školu sehnat?
My sme obešli strašně moc škol. Dělal přijímací řízení do výběrových škol. Vzali ho i do 
výběrovejch škol. Třeba tady byla jazyková škola…nějáká speciální, ale já sem nakonec zvolila 
školu…protože tu školku sme měli hrozně daleko a ukázalo se, že je potřeba ještě ta integrace 
poškolní s těma dětma, takže tam to chybělo. Takže sem potom zvolila školu, která byla 
v podstatě nejblíž. A byla tam...zase náhodu, paní učitelka, která dva roky učila neslyšící. 
Neměla k nim vůbec žádnej vztah, protože učila v Holečkovce. Ona na ně jenom mluvila, ale 
věděla, že se od nich nesmí hnout, aby jí rozuměli. A to Járovi jakoby stačilo, protože on už číst 
uměl, když šel do první třídy. Matematiku, to v podstatě taky zvládal. On byl hodně napřed. 
Takže on v tý třídě v podstatě potřeboval, aby ta učitelka na něj koukala. A ona ty dva 
roky…Ona neměla žádnej vztah k neslyšícím. Ani neukazovala jako něják extra, ale ona ho furt 
nutila, aby se na ní koukal. Furt u něj stála. A to stačilo pro tu první třídu. 
Tady teda trochu odbočim. Docela mě zaujalo, jak si řekla „Ona k nim neměla žádnej vztah, 
protože učila v Holečkovce.“ Tam je to v tomhle jako nějáký zvláštní?
No tam….Takhle…já nevim, jak je to teď. Dřív tam byly ty nejhorší vady, ty nejhorší 
děti…nebo nejhorší…
Tak pak ale tim hůř, když je tam učitelka, která neukazuje…
No, né…Ona k nim neměla žádnej vztah. Ona tam asi nějakou náhodou v životě dva roky učila, 
ale stačilo to. Já sem to věděla, že k nim nemá žádnej vztah, ale pro mě bylo důležitý, že ona mi 
řekla: „Já vim, že se na něj musim koukat.“ A já sem věděla, že to je ten základ, protože Jára nic 
jinýho nepotřeboval, než aby se na něj ten učitel koukal. A když sem věděla, že je to třetí 
nejbližší škola, kterou můžeme zvolit…Tak sem říkala, já ho nebudu vozit do nějáký výběrový 
školy, která by sice možná byla dobrá, ale zas tam nebude ten dosah s těma dětma…A tak sem 
ho nechala takhle. A druhej rok už měl jinou paní učitelku. A on byl…na druhou stranu to byla 
zase určitá nevýhoda toho, že toho uměl tolik dopředu, protože on byl vlastně nejlepší v češtině 
ve třídě…do pátý třídy. On měl samý jedničky, protože on jak hodně četl, tak vůbec neměl 
problém s pravopisem. Nic, ani problémy v matematice. Jediný, co sme museli pořád dodělávat 
doma, byl ten jazyk. Tam jako…To sem věděla, že ve škole se nenaučí nic, takže my sme doma 
dělali…Jako sme měli paralelně domácí výuku. Bez ohledu na to, že ve škole něco probírali, tak 
sme dělali úplně jiný učebnice a úplně jiný věci. Jako ten jazyk si ho v podstatě učim sama, ale 
teď už na tom gymnáziu, vlastně dva roky, tak tu angličtinu už né…protože už to vlastně 
nestíhám. A oni našli nějákej způsob, jak ho to budou učit. Jako po dlouhých letech zkoušení, 
vlastně dva roky, našli způsob, jak ho to budou dál učit, protože já už sem teď vlastně nebyla 
schopná…s těma znalostmi, co mám. On mě vlastně přeskočil ve znalosti jazyka. (směje se)
Takže Jára chodil na normální základní školu…
…ale jenom pět tříd. Jenom pět tříd, protože on končil v páté třídě a šel na gymnázium. 
A tam ta docházka…
No, máme problém s vedením školy a s výchovnou poradkyní. Problém s učitelem nemáme.
A co je tam za problém?
No…v podstatě každý roj nám naznačují, že máme možnost odejít ze školy. 
To je nějákej velkej gympl?
Noo, je tam asi přes pět set…není to žádná…ale tady to vedení školy a ta výchovná poradkyně 
nám každý rok při vytváření individuálního vzdělávacího plánu na další období, tak vždycky tam 
zazní to, že ať sme rádi, že tam sme, protože pro nás sou speciální školy a že máme určitě 
vždycky možnost odejít…do těch speciálních škol (směje se).



Mají psycholožku?
Mají, ale ta paní psycholožka…sem jí viděla jednou a ona hodnotila Járovu situaci tak, že zná 
slečnu, která je nevidomá a ta se naučila po těch schodech chodit, protože pak věděla, kudy ty 
schody vedou, takže Jára se to taky naučí…To že on má každou vteřinu tu situaci s odezíráním 
jinou, že u něj to není tak, že projde stokrát za den stokrát prošlapaný schody, ale že každou 
vteřinu se to mění, to co se kolem něj říká a že on musí na to okamžitě reagovat…To ona mě se 
teda takhle pohřbila na začátku. Takže já bych jí nikdy ani nevyužila.
Sem si teď vzpomněla na takovej ten hezkej citát, že slepota odděluje lidi od věcí a hluchota od 
lidí….
Nonono, ale ona vůbec…Ona timhle tim návodem, tim jak přirovnávala Járovu situaci k tomu, 
že se nevidomá naučí chodit po schodech kolem zábradlí…Tak já sama interně v duchu sem si 
řekla: „No tak s váma paní já už v životě komunikovat nebudu. Nemám to zapotřebí.“ Takže ani 
bych jí nevyužila k ničemu. Já nemám potřebu jí to všechno vysvětlovat. To ona je to na 
odborník, aby to uměla. Né já…Já mám jiný zdroje, který mi pomůžou, když něco potřebuju. 
Takže tam není možný tohleto využívat. A už bych ani po takovýmhle vstupním antré….Jako já 
sem na to něják nereagovala. Já sem si prostě řekla, že vim, že existuje a to je pro mě všechno. 
Ty jo…
No. Nicméně to Jára vždycky měl i když byl na tý základní škole…Kontakt s ředitelem byl 
absolutní fiasko.
Jako i na tý základní škole?
Jo. Prostě kamkoliv sem zavolala, tak všichni říkali: „No víte, my na to nemáme podmínky a 
sme si toho vědomi.“ Vždycky vedení tý školy, kromě teda tý školy mateřský, tak to bylo totální 
fiasko. Já ale sem si vždycky říkala, že ten ředitel do toho stejně pak nevidí. A vždycky ty 
učitelé, to sou naopak velmi výborný lidi. Vždycky se s nima dá mluvit. Vždycky to vedení u nás 
velmi skřípe. Přesto to pak probíhá velmi dobře, na to jak tam jako…nebo velmi dobře…šikana 
nějáká tam je a problémy sou a tohleto, ten kluk není nějákej extra snaživej a dává to najevo těm 
učitelům…nějáký takový jako nechuť a to…ale ty učitelé sou vždycky fajn. A vždycky se s nima 
dá mluvit, kromě nějakých vyjmečných případů, kdy se jedná o šedesáti pěti - letýho profesora, 
kterej má velký zdravotní problémy, kterej se na to dítě nebude dívat, protože mu to nepřipadá 
důležitý. Tak pak samozřejmě je potřeba vždycky na začátku školního roku si vychytat, kterej 
profesor špatně otvírá pusu. Takže třeba šestá, sedmá třída sme se doma učili fyziku, protože 
sme věděli, že pan profesor není schopen žádný změny…ale ostatní věci něják šli. Letos třeba 
vim, že bude problém a až do maturity čeština, protože paní učitelka se neustále usmívá, culí a 
neotvírá pusu. Já si vždycky otipuji ty kantory. No a pak se holt snažim něják to vést, tu 
komunikaci…Tak holt vim, že teďka máme problém v češtině, protože jí nebude syn vůbec 
rozumět.
A jak to teda má v tý třídě? On sedí někde ve předu?
No, vždycky ve předu sedával. Teď na gymnáziu experimentovali, že měl lavici u katedry 
bokem, aby viděl na třídu. No a je to takový, že to dítě jak je integrovaný, tak ono nechce 
vybočovat. Takže teď momentálně si tu lavici zase dal zpátky. Učitelům se to moc nelíbí, ale 
nechtěj mu to pořád připomínat, protože už tak jakoby pořád něco, že jo…musej upozorňovat 
nebo komunikovat. Tak to teď tak něják nechávám bejt. 
A jak to teda má v tý třídě? Tam sou nějáký problémy?
Tak třeba na tý základce se to pak ke konci vyhrotilo tak, že…Já sem ho jako záměrně…Já 
nevim, jak je to teďka, ale když on byl na základní škole, tak když druhý třídě děti dělaly 
přijímačky na jazykový školy. On by na to býval měl, ale já sem si říkala, že ho přeci nemůžu 
nechat se učit jazyk, když on má takový problémy…Takže já si myslim, že bohužel sem ho 
nechala v tý třídě a oni mu všechny ty děti, který byly sečtělí v tý třídě….nebo četly, tak odešly. 
A on tam zůstal v tý třídě s dětma, který vůbec nezajímalo, že sou nějáký knížky, že 
existujou…A pro něj to byl naopak jeho život…prostě literatura a knihy. Takže to byla 
taková…Mě to vůbec nenapadlo, že ty kamarádi, který za ty dva roky měl, že odejdou. A on 
potom ve třetí třídě měl jednoho výborného kamaráda. Ten se mu odstěhoval a tim tam začaly 



velký problémy, protože ty ostatní děti už ho utiskovaly. On měl úplně jiný zájmy. On studoval 
encyklopedie. To zas bylo takový daný tou vadou a tim, že ty knihy mu dávaly všechno ostatní. 
Takže on si s těma dětma vůbec nerozuměl a poslední dva roky o přestávkách prožil ve třídě 
nebo na WC a četl si knížky…nebo utíkal někam o přestávkách…že tam byly velký problémy 
takový…ale to už sem potom moc neřešila. A něják to prostě proběhlo.
A na gymnáziu?
Na tom gymnáziu…no teď je klid. On teď říká: „Já mám úplnej klid. Nikdo mě v té třídě 
neotravuje.“…protože oni pořád, že jo…něco mu psali na internetu. Na stránky třídy o něm psali 
jako hanlivě…ale on byl takovej, že si taky přisazoval…Takže to potom přilejval…no prostě 
kluk, no. Holka by to asi řešila jinak. To si myslim, že v tý integraci taky hraje roli. No, 
takže…teď je klid. Akorát se s těma spolužákama velmi špatně domlouvá, ale říkal, že pár kluků 
se třeba snaží mu i něco říct několikrát….že se fakt ty děti snaží a že postupně, jak stárnou kolem 
něj ty lidi, tak se to bude asi ještě trošičku upravovat…ale určitě už mu nikdo neubližuje. Nikdo 
ho teďka nešikanuje. A když toho kluka potká na chodbě, tak už je nad věcí. Už jakoby dozrál. 
V těch šestnácti už má nějakou svojí stabilitu. Už nad tim mávne rukou. Řekne mu „Ahoj“ a jde 
pryč. To dřív nebylo. To se rvali. Rozbili mu taky sluchadlo (směje se). 
A tráví svůj volný čas s neslyšícíma?
No, někdy. Snaží se…snažíme se. On od jedenácti let jezdil na bitvy skautský s neslyšícíma. Já 
sem si byla vědomá, že ta jeho vada je skutečně těžká, že on by si nenašel ty skutečný přátele 
mezi slyšícíma. To by musel bejt někdo hrozně obětavej.
Má někoho takovýho blízkého?
No, má bráchu. Ty se milujou.
Já si jen říkám, že je tam velkej věkovej rozdíl…že třeba ten starší řeší něco jinýho než ten 
mladší…
No, takhle…ono je mezi nima čtyři a půl roku, ale ten starší syn je takovej nemotornej. Ten 
mladší je naopak sportovně velmi vyspělej…
Já to myslela spíš jako holky…
No, to jo…On měl jednu holku, která mu hrozně pomáhala. Byl do ní zamilovanej hrozně…
Slyšící holku?
Hmm. Já si myslim, že ona k němu taky něco cítila, ale ona je teď na dva roky v Anglii 
s rodičema. Takže se myslim, že…no, možná je to k něčemu dobrý, protože já si myslim, že pro 
něj do života nebude vhodná slyšící partnerka. On má tu vadu hodně těžkou…ale je to jeho 
volba. Ať si dělá co chce. On má na výběr. 
Jako že si myslíš, že by pro něj bylo lepší, kdyby si našel neslyšící, přesto že vyrůstá ve slyšícím 
světě?
To nevim. To si musí rozhodnout sám. Minimálně co já sem mu do života dala, tak umí 
ukazovat, umí mluvit, bude umět cizí řeč…Jak se o sebe postará, to už je jeho věc. Mě osobně je 
to jedno…ale já osobně bych cejtila, že pro něj bude lepší, když bude mít taky sluchově 
postiženou partnerku. Tam ta jeho sluchová vada je opravdu hodně velká. Nevim no.
Jako že by to pro tu slyšící partnerku bylo…zatěžující?
Asi, no. 
Já si nejsem jistá, jestli tomu rozumim…
Myslim si, že to je hrozná zátěž. I takhle doma pro nás je to hrozná zátěž…protože ta 
komunikace se musí neustále otáčet…On ty informace nemá. My mu je musíme neustále 
dodávat, takže proto on hodně ví. Já na to dbám. Cokoli se doma řekne, tak já mu to třeba za půl 
hodiny doplnim, když vim, že on by to asi vedle v pokoji neslyšel. Takže já mám pořád tak půl 
svojí hlavy jako jeho a ty informace mu doplňuju…ale normálně by mu je nikdo nedoplnil…jako 
manžel nebo mladší syn by mu je nedoplnili…
Jako že tohle by teda musela dělat ta partnerka?
No…a jestli by si to uvědomovala. To já nedokážu odhadnout, ale myslim si, že by to bylo dost 
komplikovaný. Nevim. Nicméně tuhletu slečnu nicméně oslovil velmi, protože vim, že nějákej 
ten vztah mezi nima byl…platonickej, ale byl.



Třeba se zase vrátí slečna… (směju se)
No, to už ale bude někde jinde…(směje se)
Tak a teď bych chtěla vědět, jestli ste měli před narozením Járy zkušenost s neslyšícíma 
lidma…Klidně i literatura, film, vlastní zkušenost…Prostě nějakou představu.
Jedině já tu neslyšící spolužačku, co sem měla na vysoký škole. Jinak ne.
A dneska? Mě přijde, že toho víš docela dost…
No, tak já chodim hodně…Třeba minulej tejden sme byli v tom klubu (myšleno setkání 
neslyšících) nebo tak se o to zajmám…komunikuju…
Časopisy?
Taky. Gong odebírám, Můžeš odebírám….To je z konto Bariéry.
Můžeš neznám…
To je z konto Bariéry časopis, protože ty nám dávaj peníze na sluchadla, tak já zase každej rok, 
jako recipročně, si objednávám ten jejich časopis. 
Peníze? Vy si sluchadla hradíte sami? Já myslela, že to hradí pojišťovna?
No, některý…no, část jenom. Když je potřeba digitální sluchadla, která jediná jsou u syna cesta, 
aby se ty zbytky sluchu daly zužitkovat, tak ty běžný příspěvky na to nestačí. 
A jak velká je pak ta částka, kterou musíte dát dohromady, aby je dostal?
No tak čtyřicet až padesát tisíc to musí bejt. Taky záleží na tom, jaký tu sluchadla sou, protože 
třeba první sluchadla co měl, tak ty měl digitální. Ty má do teďka. Samozřejmě už sou velmi 
špatný, ale pořád ještě fungujou. Druhý co měl digitální sluchadla, tak ty se mu za každá dva až 
tři roky každý z nich jakoby rozbilo nebo prostě přestalo fungovat…nějáká vada…Takže teď má 
jakoby další. Má teď třetí sadu digitálních sluchadel. No, vždycky je potřeba sehnat takovejch 
třicet až čtyřicet tisíc od nadací nějákejch.
A to teda řešíte jak? Jako oslovováním nějákejch…
Nadací, no. Oslovováním nadací.
To si moc neumi představit….To tam jako zavoláš?
Ne. Musim napsat. Nejdřív si musím to sluchadlo otestovat a vybrat. Tam už musim jít 
s konkrétním požadavkem, že potřebuju tolik a tolik peněz na ten a ten typ sluchadla. A lékař 
musí napsat, že mu vyhovuje…protože já nemůžu říct, že bych chtěla na sluchadlo. To už tam 
musim přijít. Vždycky si to hlídám.  Vim, že pět let je období, kdy máme možnost od tý 
pojišťovny to čerpat. Pak to bude až za sedm. Pak se to změní, až bude to dítě dospělý. No, tak 
vždycky po těch pěti letech hlídám, co je na trhu nového. Potom vim, že musíme testovat to 
sluchadlo. Oni jsou různý typy, různý výrobci, že jo. Tak my už víme, co mu vyhovuje. Nicméně 
nějáký si otestujeme. No a pak řekneme že ano, že tohle by sme chtěli. Tak si ho třeba i už 
pučíme a složíme nějakou zálohu. Pak žádáme ty nadace, jestli by nám pomohly ho získat. 
A je to hodně problematický, získat ty peníze?
No, je to zdlouhavý samozřejmě. Není to hned. To znamená, že v době, kdy by se to sluchadlo 
třeba rozbilo…tak to vůbec není cesta, protože to je potřeba mít to sluchadlo jakoby hned 
k dispozici. To je prostě otázka plánování…protože třeba loni, než sme tohle absolvovali, tak už 
od dubna sme o tom jakoby mluvili, že to budeme dělat. Pak nějakou dobu to nešlo. Sme to 
nemohli testovat, protože syn měl něco s uchem. Pak sme to vybírali něják na podzim. Pak ty 
žádosti…A já už ani nevim kdy…To trvá dvanáct měsíců, než se to všechno uzavřelo. Než ty 
peníze přijdou a než ty žádosti se vyřídí…než se může říct: „Tak a teď už to máme.“ Takže je to 
poměrně dlouhá doba. Já aspoň vždycky, protože to plánuju, tak vim, že než se napíšou ty 
žádosti…Loni už sem chtěla po synovi, aby se toho účastnil, protože sem mu řekla, že už to 
sama psát nebudu, že musí vědět, co tam je. Pak místo mě dvou dnů to zabere mnohem víc času. 
Když jako chci, aby to dítě se toho účastnilo…ale jiná cesta nevede, když jako chci, aby si to 
dělal sám. 
A to rozdělujete mezi víc nadací tu částku?
No….ne. My vždycky žádáme…Je nějáká ta částka, kterou musíme doplatit. To znamená, že o 
stejnou částku žádám ty nadace, ale oni vždycky dají kousek jenom…že nikdy nedají celou 



částku. Vždycky musíme doplácet. I když třeba nám dvě nadace dají, pojišťovna kousek něco dá 
a my ještě stejně doplácíme. 
No…to je teda boj….
…ale vzhledem k tomu, že se to dá plánovat…pokud se to nerozbije, tak se to dá plánovat. Tak 
vim, že jednou za nějakou dobu tohle kolečko děláme, že s tim musim počítat.
A kolik tak většinou investujete vy sami do těch sluchadel?
No, letos se nám povedlo, protože syn si i vybral jedno, který nebylo digitální, že mu sedělo, tak 
letos to byla úplně minimální částka…Nějákých…do tisíce korun…ale kdyby byly obě ty 
sluchadla digitální, kdyby je chtěl nebo sme zjistili, že mu obě sedí, tak by sme bývali tak deset 
tisíc dopláceli.
A to je teda tak, že on dostane nějáký modely vyzkoušet. Vy si prostě vyberete a tamty, co zkoušel 
vrátíte?
Hm, hmm. 
No, musí se tam dát nějáká záloha….
…ale tu vám vrátí, když to sluchadlo vrátíte nepoškozený?
Nono. Musí se vrátit nepoškozený.
Pak bych chtěla vědět, jestli si četla nějakou publikaci o životě neslyšících, když ses dozvěděla, 
že neslyší? Teda jestli ono vůbec tenkrát už něco bylo...v češtině…nebo možná spíš v angličtině…
No, to taky. To sem komunikovala s…ježiš, jak se to menovalo…no, si teď nevzpomenu…Četla 
sem publikace, co tenkrát byly ve federaci od paní Strnadový. Já teda úplně miliju knížky od 
paní Strnadový…
Jojo Dívej se, povídám a tyhle….
Nono. První takovou publikaci měla Potom ti to povíme a já sem nikomu darovala a už sem jí 
nezískala, tak jí nemám…
No, to mě úplně dojala. Fakt výborná….
….a ta jako mi dala směr do života. Tak, jak to má fungovat…že žádný „potom ti to povíme“, že 
to nikdy nesmí bejt. To byla taková moje bible. Bohužel sem o ní přišla, ale ta mě tak 
poznamenala, že myslim, že už jí ani nepotřebuju číst…(směje se)…ale ráda bych jí zase někdy 
získala. No a potom všechny knížky její…o odezírání…A pak já nevim…Via lucis…od Heleny 
Kellerový.
To neznám….
Loni vyšla. Tu sem dokonce i synovi koupila. A ten říkal, že to nebude číst v žádným případě. A 
pak to úplně hltal. Ona teda byla ke konci už taková…No, je to o tý hluchoslepý Američance, jak 
se učila. Je to opravdu…
Já znám jenom ten českej film o tý holčičce Elišce…
No, tohle je takovej popis toho života…jak to chodilo kdysi. Tohle už je taková 
historie…prehistorie. 
Já myslim, že sem o ní slyšela….
Ti jí můžu pučit, kdybys chtěla, protože my jí stejně máme akorát doma. To už nikdo nečteme. 
To zapadlo (směje se).
Jojo, určitě. Ráda si to přečtu. 
Jinak já čtu všechno. Tenkrát, když byl Jára malej, protože tady u nás nebyly takový ty…Tak 
sem komunikovala s nějakou americkou nadací a chodily mi s Ameriky takový papírovo –
learningový materiály. Já už si nevzpomenu, jak se to jmenovalo…Tenkrát sem i z ciziny 
čerpala, protože nebyl internet, že jo. 
To byla ale taková velká intervence od tebe…Jakože kdyby si nevyvinula nějáký jako velký 
úsilí…
No, to určitě ne…no…Já sem tu svojí depresi, přeměnila do strašného pracovního úsilí. Já sem 
nechtěla sedět doma a zoufat. Sem si říkala, že co bych pět minut seděla a zoufala, tak něco 
udělám…a protože toho zoufání by bylo bejvalo hodně, tak já sem toho hodně dělala (směje 
se)…aby se na to zoufání nedostalo. Takže ono to bylo v podstatě jako záchrana…terapie pro 
mě. Zase na druhou stranu sem tím získávala informace, který mi pak pomohly, ale byla to 



taková moje self terapie. Ta práce, to získávání informací, to by bylo dneska jednoduší. Dneska 
bych nemusela psát do Ameriky žádný dopisy. (směje se) Dneska bych si to všechno 
postahovala…
Ale sou rodiče, který říkaj, že pořád hodně čerpaj z anglický literatury a tak….
Hmm, určitě.
Mě maminka vyprávěla o serveru o implantacích…že jsou tam záznamy těch dětí…
Hmm. Jo. To je. U nás těch informací je pořád málo. U nás to pořád moc nefunguje. 
No v češtině ta literatura…
To je ale se všim. To prostě ten náš jazyk není takej, aby se v něm tyhle informace daly dobře 
získávat. 
Zatím není…Já pořád věřim, že to bude jinak…(směju se)
Já myslim, že ne. To spíš za chvíli začnem všichni mluvit anglicky…(směje se)
To je teda pro mě dost temná vize (smějeme se). No a s neslyšícím člověkem ses teda sešla. To 
byla tenkrát ta spolužačka…
To bylo nevědomky. No a pak ve FRPSP sem viděla…Tam byli neslyšící rodiče neslyšících dětí. 
A ty pro mě byli…taková studnice informací jako nějákejch. 
Takže pro tebe bylo důležitý vidět i neslyšící rodiče s neslyšícíma dětma?
Nono. I ty dospělý že sem viděla…co dělaj, jak komunikujou…a jak některý právě neuměj 
česky. To pro mě bylo velkou výstrahou…že sem věděla, že bych chtěla, aby se domluvil 
s neslyšícíma, ale určitě né tak, aby neuměl číst…aby nerozuměl čtení. Byla to pro mě v podstatě 
jakoby výstraha…některý ty poznatky. 
Pak se zeptám, jestli jste byli v kontaktu se střediskem raný péče…To sem pochopila, že jo.
No, to je to SPC. 
To nebyl Tamtam?
Ne. Oni v podstatě takhle vystupujou. 
A to byly hned ty Radlice?
No. Tam sme byli v péči hned od začátku. 
A kontakt si na ně získala kde?
Já si myslim, že jednou někde ve vlaku. 
A Járovi v tu dobu bylo?
No, to mu musel bejt ten rok a půl. Hned někdy brzo. 
A ve vlaku?
Ve vlaku. Já si myslim, že sme jeli od babičky. A jak už sme jako ukazovali a bylo vidět, že ta 
maminka s tim dítětem komunikuje…Tak tam byla nějáká stará paní a řekla, že tma pracuje v tý 
škole, aby sme tam přišli.
Tak to je fakt náhoda…
No, já si myslim, že to bylo někde…úplně hroznou náhodou. Tak já bych se k tomu asi časem 
propracovala přes tu FRPSP, ale…To tenkrát bylo tak, že já sem sbírala fakt odevšad.
A s tou FRPSP to teda bylo tak, že si jí nekontaktovala?
Já už si to nepamatuju…Myslim, že sme tenkrát byli někde na Mrázovce a tam nějáká sestřička 
měla neslyšící, už jako velkou, dceru. Takže mi dala nějáký informace a já už sem …Já si to fakt 
úplně nepamatuju. Já jak mám tu cestu takovou hodně nalajnovanou, tak tyhle věci už jako 
z hlavy zahazuju. Vědoměji je prostě vytěsňuju. Už tam nejsou. Já bych si musela vzít nějáký 
svoje záznamy a podle toho….
No a jak hodnotíš vaší vzájemnou spolupráci s SPC?
No, úžasný. To se snad ani nedá popsat. Jako bez nich by sme nebyli tam, kde sme. To jako to 
vedení logopedický, to vedení s tou školou, to zázemí…To centrum raný péče asi nedá to zázemí 
s tou školou…ale asi je to individuální. Záleží…protože ta osoba, která se tam o nás stará je 
prostě opravdu výborná. Vždycky záleží na těch osobách. Já třeba…Já sem znala všechny SPC, 
jak Žitnou, tam sme taky byli na logopedii…tak SPC v Radlicích, tak SPC v Holečkovce…a 
jednoznačně to vyhrála tady ta paní…v tý komunikaci….protože v Žitný sme byli a tam se mi 
komunikace s tou paní v tom SPC určitě nelíbila. Já sem si jako obešla všechno, i tu klinickou 



logopedii. A pak sem začla chodit tam, kde se mi zdálo, že to dává největší smysl…ale chápu, že 
každej na tohle nemá čas.
A pak bych chtěla vědět, jaký vnímáš nedostatky…teda pokud nějáký vnímáš v nabídce pomoci. 
Teďka i v průběhu toho všeho. Tak já to chápu tak, že před těma rokama to bylo všechno 
v plenkách ještě víc, než je to v plenkách teď…
Hmm.
…že to asi byla trochu jedna velká temnota…
Hmm.
…že by vám lékař dal kontakt na FRPSP to asi….
To určitě né.
Tak to je problém ještě teď, takže tenkrát to asi bylo úplně sci-fi….A vnímáš tam něco jako fakt 
markantního? Co by tenkrát jako pomohlo v tý nabídce pomoci?
No, určitě ten nějákej psycholog. Jako já nevim…mě osobně pak chybělo takovíto pravidelnější 
setkání těch rodičů…že kdyby si je člověk nevyhledal sám, tak by….
To FRPSP ještě nedělala v tý době?
Dělala. Dělala, ale já si myslim, že i když ty děti sou potom větší, tak ty rodiče pořád si mají co 
sdělovat…a co předávat…nějáky informace. A ty děti jak stárnou, tak ty rodiče už se nescházej a 
já si myslim, že je to chyba. A potom si myslim, že tam chybí takovej ten střední stupeň, ta péče 
o ty děti…ale možná se to taky teď zlepšuje. Jára, jak není v tý škole speciální a je integrovanej, 
tak takový to vzdělávání pro ty neslyšící…to pochopení…protože jsou kurzy…třeba v Radlicích 
pro děti dělaj „Jak používat tlumočníka,“ ale syn můj…ten se k tomu v životě nedostane.
A nemůže jít jen na ten kurz?
No, to je v rámci výuky. On nemůžu z vyučování….
Já myslela, že sou to nějáký semináře…
Nene…nebo jsou…třeba olympiáda v českém jazyce pro neslyšící, ale on je taky 
neslyšící…Jenže je to jenom v těch školách…nebo hry sluchově postižené mládeže
A to třeba česká komora tlumočníků znakového jazyka nedělá takový věci?
Dělaj, ale při těch školách. A on by tam musel být v rámci tý školy…nebo takový ty aktivity, 
teďka už sou ty kurzy češtiny, tak to on nepotřebuje, ale třeba ty kurzy cizích jazyků…Ty už se 
taky začali nabízet…to je důležitý…nebo nějáký doučování…
A kdo vyučuje jazyky pro neslyšící?
Ulita.
Aha…
Tak třeba tam by ta angličtina byla, ale chtěla sem po nich, aby sehnali něco na matiku a už se 
neozvali. Sem prostě řekla, že potřebuju doučování pro neslyšícího středoškoláka…matematiku 
gymnaziální, takovou tu už těžkou a neozvali se. Asi nikoho nesehnali…nebo na mě zapomněli. 
Tak mohli aspoň odpovědět…
Tak oni odpověděli, že budou shánět a pak už se neozvali…nebo tam chybí takovíto 
vzdělávání…nebo možná že už to i je…takovíto pro ty teenagery, jak jako ustát tu svojí situaci 
ve světě a jak to umět vysvětlit, to svoje postižení. O tom by podle mě s nima měli mluvit ty 
dospělí neslyšící a to by pro ně měli dělat. Oni jim to zase jednou vrátí. Takoví ty co jsou trošku 
moderněji vychovávaný, tak…protože my mu v tý rodině nejsme schopný tohleto předat. Pro mě 
je to hrozně komplikovaný. Třeba: „To, že někomu řekneš, že nemáš sluchadla, to je pro mě, 
jako bych někomu řekla, že mám růžový tričko.“ To pro někoho vůbec nic neznamená. Ty musíš 
umět vysvětlit, co to znamená. A už třeba syn má ode mě půl roku úkol, aby si přečet tu knížku 
paní Strnadový o odezírání, aby to uměl vysvětlit, co potřebuje…ale jeho to nezajmá. On to 
necítí jako potřebný. A já si myslim, že tohle právě by měli předat ty dospělý neslyšící, protože 
já mu to předat nemůžu. On to prostě ode mě nebere. Přesto, že si myslim, že se hodně snažim, 
tak tohle sou věci, takoví ty…Jednak ty integrační tábory jsou výborný. To je prostě nutnost…
A to dělá?
To je různý…ale vždycky chtěj, aby tam měli slyšící i neslyšící děti…protože o tom to asi je. 
Důležitá je ta interakce a taky aby do toho byli zapojený ty sourozenci. 



A o jezdíte od FRPSP?
Nene….ale od mala. Už co Járovi byli tři roky, tak byl na prvním táboře…ale jezdil tam s nim 
tatínek, přesto že neuměl ukazovat.
Integrace pro oba (směju se)…
No. Takže já ho od mala posílala na všechny tábory s tatínkem a co se pak narodil druhej syn, 
tak jak moch, tak jezdil s nima. Takže já je posílám vždycky na tábory. Manžel už tam teď dělá 
vedoucího, přestože neumí moc ukazovat…ale na těch sportovních táborech se jako muž a 
sportovec uplatní, takže tam dělá jako pomocníka. Takže oni tři jezdí. Pro mě je to terapie, že 
mám klid. Pro ně je to terapie, že se učí ukazovat.
A kdo to teda dělá?
To je různý. Třeba logopedie Přerov, nějáký ty antitábory. Pak olomoucká Unie neslyšících. 
Katka Červinková-Houšková taky dělá nebo dělala…nevim jestli letos. Tak tyhle ty tábory sou 
hrozně důležitý, aby se jako sdružovalo. No, takže tim, že já sem ho od mala rvala do těhle akcí 
s tim manželem, že ve čtyřech letech byl pást ovce s neslyšícíma a v pěti letech byl jezdit na 
kole. A se Sašou Zvonkem s Brna jezdili i s bráchou zase na jinejch kolech…jezdí lyžovat a se 
skautem jezdí na bitvy s neslyšícíma. Tam sou všichni namixovaný. Já ho záměrně vracim od 
doby, co to jako šlo, co už byl trošku samostatnej, co sem věděla že ho mám někam poslat. 
Záměrně ho vracim do tý komunity, jak to de…jako záměrně. On vůbec netuší, co já pro něj jako 
záměrně všechno dělám. 
Takže to vlastně děláš na obě strany. Chceš, aby fungoval ve slyšícím i neslyšícím světě.
A takhle sem si to nastavila, už když byl malej. 
A to je asi těžký…
No je, protože on nikdy neukazoval potom. On kdy byl malej tak ukazoval a pak přestal. On to 
na tý základní škole do tý pátý třídy nepotřeboval. Já sem ukazovala. On to potřeboval, aby on 
mi rozuměl, ale on to nepotřeboval. On nemusel. On výborně mluvil. On opravdu má výbornou 
slovní zásobu. On jak pořád čte, tak má větší slovní zásobu než já.  Já nejsem schopná v práci si 
stoupnout před lidi a prezentovat něco. On nemá problém si připravit prezentaci a mluvit o 
čemkoli, co mu řekneš. Jakýkoliv téma…Nemá problém. A je mu rozumět. Opravdu mu všichni 
rozumí. To není…třeba občas nějakou tu sykavku…ale normálně plynně hovoří. Všechno. I 
anglicky by to zvládnul…ale já záměrně, prostě od určitý doby, protože sem viděla, že vůbec 
neukazuje…On to jednu dobu vůbec neuměl. A ani nechtěl s těma neslyšícíma někam jezdit. A 
já sem ho v podstatě přinutila. Do toho skauta sem ho pořád vodila, což samozřejmě bylo 
daleko…Bylo to komlikovaný. Teď jezdil sám. Bylo mu jedenáct. .a prostě v blátě a se 
sluchadlama a přijel a byl úplně špinavej…ale byl o víkendu s neslyšícíma. A říkal: „Já už tam 
nechci, já jim nerozumim.“ Fakt. Nechtěl…ale já sem ho tam záměrně furt…ty maminky…to 
jedenáctiletý dítě se ještě dá oblafnout…Takže já sem ho tam záměrně rvala zpátky do tý 
komunity, aby tam ty kontakty měl, aby  se naučil ukazovat. No a dneska…nejlepší kamarády 
má a sou to ty hluchý, který uměj česky….s kterejma se domluví, protože se slyšícíma se tak 
nepokecá….protože jim nerozumí. A oni si s nim psát nebudou. Proč by si s nim psali, když si 
s nim ve škole můžou popovídat…jenže on si s nima nepopovídá. Takže nejlepší kamarády má 
v Olomouci, který sou neslyšící a uměj výborně česky, takže furt si jako komunikujou. No, ale to 
opravdu bylo tim, že já sem si řekla, tak teď ho naučim česky. Nejdřív ho naučim komunikovat, 
pak ho naučim česky a pak ho musím narvat zpátky, aby se někde naučil ukazovat. Teď už ať si 
dělá, co chce. A teď ho musim naučit, aby se o sebe uměl sám postarat. 
Takže to pořád není, ať si dělá, co chce…(smějeme se)
No, není. No, jakoby…musim ho ještě naučit, aby poznal všechny ty systémy, co kolem něj 
probíhají. Takže třeba teď už sem ho půl roku nutila, že mu předám všechny dokumenty, co 
mám o něm a že už se o to nechci starat…že mu budu pomáhat, ale že už se o to starat nebudu. 
No a teď sme to dělali, minulej víkend prostě asi pět hodin…protože nechtěl, že jo. Takže já sem 
mu to dala a říkala sem: „Tady máš.“ Naházela sem mu ty šanony. A říkala sem: „Tady to máš. 
Já už se o to nebudu starat.“ Já sem na něj fakt hrozně tvrdá. A teď tam byly žádosti nadace na 
sluchadla, žádosti o sociální příspěvky, příspěvek na péči, individuály ze školy, audiogramy…To 



sou prostě mraky věcí, který furt já mám, abych v tom měla přehled. Musim evidovat různý 
zákony…A on vždycky tak jako (protáčí oči) a já sem říkala: „Ne.“ Pak viděl hromadu, tak už 
věděl, že to myslim vážně. Tak to začal se mnou probírat. Asi pět hodin sme to probírali. A on 
říkal: „No a todle sem.“ A já říkala: „Né, to je úplně jinam. To je úplně jiný zákon, jiná vyhláška, 
kamaráde. To si musíš dát do tohohle šanonu. A teď si to budeš hlídat. A na tenhle příspěvek
máš nárok za pět let a máš ho proto a proto a proto. A musíš vědět proč. “ A on teda byl úplně 
zdrchanej a pak říkal: „No, ještě se v tom úplně neorientuju, ale už vim, jak to mám rozdělený.“ 
To je ale nejhorší, tady to, by ty neslyšící se sami o sebe naučili…Já jo…ještě jako krok. Ještě 
furt mám…ještě před sebou máme ňákej krok…ale to je jediná cesta, že on si všechno bude dělat 
sám. A já jenom když on mi řekne, tak mu pomůžu, ale už mu jako nechci pomáhat…Už to 
nechci tahnout. Takže teď sem mu předala jeho administrativu, ale vim, že v tom má ještě 
guláš…ale tak on ví, který nadace žádal o sluchadla, on ví, že tyhle tři mu určitě nedaj, že nemá 
cenu, aby to zkoušel…že už si to ale musí najít. Už je mu prostě šestnáct a nemůže se do dvaceti 
let spolíhat, že za něj budu všechno dělat. Takže ví, kde má vyhlášku na příspěvky a co tam měl. 
V jakym horizontu časovým co dostával, za co to dostával, jak se tvoří ty žádosti, jak se to dělá, 
jak se to vyřizuje. Pak musí zase že tyhle ty sluchadla, kde se to, že na to je zase úplně jinej 
systém. Pak že má příspěvek na péči, kolik to je, jak to bylo, kam sme se odvolávali…tydle ty 
informace sem na něj všechny před čtrnácti dnama už přehrnula, ať se v tom něják potopí, a že 
postupně jak to pude mu to něják budu doplňovat, ale už sem ho v tom musela utopit, protože on 
jak je pořád takovej klučíčí, tak by furt hrál hry, což je fajn, ale ten jeho život ho nemine. 
Tohleto ho nemine a já mu to ve dvaceti předávat nechci. To už by taky mohlo bejt pozdě. No, 
tak to je další krok. A další je, že teďkon sem zjistila, že on opravdu neumí tu svojí vadu popsat. 
Neumí o tom vůbec mluvit. A to je takový, že si myslim, že tim by to mělo bajt završený u toho 
neslyšícího, že bude odborník sám na sebe a že o tom bude umět slušně mluvit…abych nikoho 
neurazil, abych ze sebe nedělal chudáka, ale bude to s ňákym patřičnym, že jo…Musim umět 
toho člověka zaujmout. Musim umět vysvětlit. To si myslim, že je ještě nějákej takovej krok a 
pak už nevim. Nemám žádný ambice. (směje se). Je to celej jako systém, co sem si na něj 
vymyslela a zatím mi to opravdu jako vyhází. A ono pravdu když jako ho někdo pozná, tak 
docela ho maj ty lidi rádi, že třeba pokud je ve škole naštve, že si hraje pod stolem v mobilu a má 
třeba učitele, který maj doma kluky…když má učitele, který maj doma holky a neznaj kluky, tak 
to má s nima problémy ale když má učitele, který maj kluky, tak ty sou i schopný pochopit, že 
někdy toho má už fakt dost a že ho štvou ty slyšící, že jim nerozumí a že udělá nějákej ksiht i při 
hodině. Někdo to nechápe a hrozně ho to rozhodí a tu spolupráci s nim překazí, ale zejména ty 
učitelé, o maj doma kluky a vědí, že s nima je to takový, tak si mysli, že jim se ty vztahy se jim 
tam navázaly. Ty učitelé vědí, kde sou ty jeho limity a oni mu to nezlehčujou, ani ho nepruděj a 
tak něják to probíhá. 
A pak by mě ještě zajímalo, jestli můžeš říct, co ti život s dítětem se sluchovým postižením 
přinesl. Některý maminky říkají i co jim vzal, tak klidně můžeš i to. 
Já si to vůbec neumím představit, co mi vzal, protože nevim, jaký by to bylo bez něj. Asi bych 
měla možná nějakou kariéru, protože já sem vlastně osm let byla doma úplně a teprve letos sem 
začala dělat na plnej úvazek. V jeho patnácti letech. Patnácti letech…Já sem předtím dělala na 
zkráceném úvazek. Když už sem začala pracovat, tak to byly furt čtyři hodiny, pět, šest…Takže 
teprve letos pracuju na osm hodin. A pořád něco kvůli němu dělám, no ale myslim si…Já nevim, 
co mi vzal. Nedokážu to posoudit. Asi nějakou lepší kariéru…To se si nedá…
A to co přinesl? Jako pozitivního něco…
No, určitě já sem i z domova naladěná tak, že moje maminka se starala  o postižení lidi, jo. 
Takže já sem k tomu i tak jako tíhla. Dává mi to takovej smysl života…ale takovej 
zase…Snažim se to transformovat tak, abych nepomáhala jemu jako jemu osobně, ale spíš 
konkrétně tý skupině celý…že když něco řešim, tak né že konkrétně on, Jára, ale spíš jako, že 
koukejte, ty neslyšící by něco potřebovali…že se nesnažim to vztahovat na něj. Samozřejmě 
vycházim z tý osobní zkušenosti, ale snažim se tu komunity vnímat jako takovou. Jak ty 
implantovaný, tak ty neslyšící, který nečtou, tak jeho, kterej v podstatě potřebuje tu 



znakovku…spíš potřebuje, aby mu jí někdo přepisoval. A to si myslim, že je taky často problém, 
že každej si vnímá tu skupinu odděleně. A pak to prostě neklape, protože každej si řeší to svoje a 
to prostě není dobře. Musí se vzít to od toho, co je společný a od toho to budovat. No…takže já 
se opravdu snažim mít ten záběr hodně velikej. 
Ty se takhle dost angažuješ ne? Teď si byla na nějáký konferenci….
No ,ale jenom kolik to de. Teď už taky nemůžu tolik, když už pracuju. Dřív to bylo víc. Teď už 
to nejde. Když mě loni práce vytěžovala na tolik, že sem musela pracovat i po večerech, tak sem 
to všechno pustila…ale bohužel ten, kdo je na tom bit je ten můj mladší syn, protože ten asi 
v životě žádný gymnázium mít nebude, oproti tomu staršímu…Ten jako se životem tak 
protlouká sám. Toho žádnou angličtinu…to co sem dala tomu staršímu, tak ten v životě to 
nemůže očekávat (směje se). Takže zase si myslim, že jemu to hodně vzala, přestože mu to něco 
zas dalo….třeba velkou samostatnost.
A pak bych chtěla ještě vědět, jestli máš pocit, že sem se na něco nezeptala a je pro tebe důležitý 
to říct. Jestli mi tam něco chybí….
No, určitě to speciálně pedagogický centrum, který tam na začátku nezaznělo, tak to jako mělo, 
protože bylo rozhodně klíčový. Hmm, hmm….ani né no. 
Jakože by jsi ho v těch mejch otázkách přeřadila na jiný místo? Když já se pak ptám na ranou 
péči…
Ne, to spíš v těch mejch odpovědích. To mělo už na začátku zaznít.
Já se ptám spíš na mojí formu, jestli by si tam něco změnila…nebo nějakou otázku bych třeba 
měla pokládat jinde podle tebe….
Tak noo je to i hodně specifický….
Chtěla bych vědět, jak rodiče vnímaj že jim kladu takový otázky…
Já myslim, že je zajímavý, mít s tý rodiny ten rozhovor i s tim otcem…
No…oni nechtěj. (směju se)
No, oni nechtěj. To jedna agentura chtěla udělat průzkum, už ani nevim, kvůli čemu to bylo…Jo. 
Nějáká nadace, asi Petra Kellera, toho magnáta, chtěla dát peníze na nějáký postižený děti. A teď 
nevěděli na jaký. Tak museli vybrat z těch různejch typů vždycky někoho. A samozřejmě 
nechtěli ženský. Chtěli taky chlapy. Tak já sem říkala manželovi: „No, tak tam prostě di. Já tam 
pudu s tebou a tak to tam jako odříkám.“ (směje se)…ale vim, že ten manželův pohled na ty věci 
je úplně jinej, než ho mám já, ale úplně jinej.
No…já mám těch rozhovorů šest…a s řadou lidí sem se už předtím setkala a tak…No a většinou 
je to tak, že ta žena vezme všechny síly a začne jako bojovat a de…
Hmm.
No a teď třeba u tebe vidim, že de ještě třeba v těch šestnácti. Já to viděla u maminek, co maj 
malý děti…ať má jakýkoliv vzdělání, věkově…třeba maminka prakticky v mym věku nebo 
starší…a de…a ten muž tam tak jako někde…U jedný maminky, tam je. Ten se mi k tomu i tak 
něják vyjádřil a ty bych asi měla možnost mít oba, ale organizačně to nešlo. Ten táta se tam teda 
trochu vyjádřil a ty jeho čtyři odpovědi jsou vlastně nejvíc, co od těch otců mám…
No, ale od těch tatínků by to myslim bylo něco úplně jinýho, ale myslim si, že by to bylo taky 
zajímavý. Jako pohled těch matek je vždycky takovej…to sou takový záchranářky. Ty to musej 
něják řešit, ale ty otcové….Ty podle mě nemusej. Tak by bylo zajímavý, jak to vnímaj. 
No, já sem chvíli měla pocit, že neseženu ani matky, takže….pak sem říkala, že aspoň takhle. 
A jak starý sháníš?
Já sem to neměla daný věkově. Ani sme v tý heterogenitě nehledala už nic…kromě slyší rodič –
neslyší dítě. Nehledal sem už nic dalšího společnýho. 
A potřebuješ ještě nějáký další kontakty?



V tuhle chvíli ne. Já jsem i měla ještě nějáký další…třeba s jednou neslyšící slečnou, ale…tam to 
něják nevyšlo, jednak udělat ten rozhovor a pak…tam se toho hromadilo víc, kdy prostě chtěla jít 
do divadla, tak já sem se postarala o lístky na představení pro neslyšící, na který chtěla a ona se 
pak hrozně divila, že ten její chci zaplatit…říkám si, že to třeba bylo i nějákýma nejasnostma 
v komunikaci, ale…
Hmm…ale to je hrozně špatný od těch neslyšících. To takhle cejtim. No to je právě to, že někdy 
ty neslyšící…tohle to je hrozný. Někdy třeba…Jo. To bylo minulej tejden na tý konferenci, kdy 
Naďa Dingová (tlumočnice ZJ) právě hodnotila nějáký ty nároky na tlumočníka a pak tam byla 
ještě Jitka Vrcholová…
Tu druhou neznám…
Ta je z Národní rady pro zdravotně postižený. Ona tam dělá poradenství sociální. Taky jí jako 
poměrně dobře znám…taky z nějákýho kurzu znakovky. A je taková a víc co…řeší třeba 
zneužívání a domácí násilí na neslyšících ženách…Jo, takový poměrně závažný příklady. To co 
já doma řešim, to sou oproti tomu úplný nesmysly. A ona právě taky říkala, jak je hrozně 
důležitý, že ty neslyšící jako nesměj zneužívat ty slyšící, protože pak si ty lidi proti sobě hrozně 
popudí a místo aby ty lidi s nima spolupracovali a komunikovali, tak se od nich odvrátí. A to je 
právě takový to najít si nějakou míru prostě pomoci. Já sem se tam dala dohromady s jednou 
paní s ministerstva školství a právě sem jí ukazovala…tady mám právě takovej materiál o 
integraci. Tenhle ten pan Michalík…jmenuje se to „Výchova k různosti“…nějákej projekt pod 
Evropskou unií asi…a tady právě je „Integrace naruby“…jako rub a líc…To znamená, co musí 
dělat ten samotnej postiženej, aby ta integrace dobře probíhala…že to v žádným případě nemůže 
být jako „Já sem chudáček, tady mě máte a starejte se o mě.“ A to si myslim, že třeba mýmu 
synovi hodně jako chybí vnímání toho…a já mu to už velmi tvrdě dávám najevo, aby si taky už 
uvědomil, jak je to pro nás obtížný s nim komunikovat. Kolik mi do toho musíme dát úsilí. Když 
ten brácha řekne: „Já už mu to prostě po třetí neřeknu.“ Tak já mu říkám: „To si ale musíš 
uvědomit, že on má pravdu, protože pro něj je to velmi náročný ti to říkat třikrát. A ty se musíš 
snažit a pokud ti to po druhý nejde, tak najít něco jinýho. Nemůžeš chtít, aby ti to opakoval do 
nekonečna.“ A to mě právě v tomhle materiálu hodně oslovilo, tak sem s tou paní navázala 
nějákej kontakt…a že s ní budu moc probrat, jak to probíhá na tý naší škole. A já sem chtěla, aby 
tam byli obsažené i požadavky na něj. Jakože nebude dělat nic, co nesouvisí s hodinou. Já chápu, 
že on nebude furt odezírat, ale oni to nechápu. Pro něj je to strašná práce…A když sem po nich 
chtěla, aby to tam jasně uvedli a ten individuál aby byl už takovej, abych se nemusela stydět, že 
ho podepisuju, protože každej rok sem se styděla….No, ale přestože s těma učitelema to jde, ty 
to chápu, tak ten ředitel mi zavolal a dal mi nůž na krk a řekl, že buď to podepíšu, jak to je a 
nebo syn ten individuál mít nebude a máme odejít. A že jim už nemám psát eimaly (směje 
se)…protože já sem jim sama vymyslela věty, který do toho maj vložit, protože sme věděla, že 
když to ten kluk přečte, tak bude vědět…protože oni říkají, že ty učitelé mu to určitě něják 
naznačujou. Tak sem říkala, že on chytá ty informace. On ty mimovolní náznaky vůbec nevnímá. 
On třeba při zeměpise ví, že je Afrika a hltá tu Afriku a to jestli pak třikrát skloní hlavu a zahraje 
si na mobilu a učitel na něj udělá nějáký gesta nebo změní tón hlasu…To on vůbec nevnímá. Oni 
říkali, že to není možný. Já sem říkala, že to možný je, že on vůbec neví, že tam ten učitel s nim 
problémy má. Nicméně pak sem řekla, že to podepíšu, ale napsala sem panu řediteli doporučenej 
dopis k tomu…aby si uvědomil, co mě se jako matce vůbec dovolil říct. Pak sem říkala doma 
synovi, že jestli ho vyhoděj ze školy…(směje se), ale už sem se neudržela. A to sem mu psala až 
po pěti dnech, až sem vychladala. Sem sice tvrdá, ale sem slušná. Tak sem se mu snažila 
vysvětlit, o co mi šlo…to maj na webu…o tý multikulturalitě a všechno a jak integrace žáka 
probíhá bez problémů…což taky není pravda, protože ta šikana tam byla a to včetně kyberšikany 
a takovýhle věci, no ale…to sem tam ale nerozebírala. To on asi netuší.
A nejhorší je, že když vy jim jako neukážete, že jako víte, tak s váma vymetou úplně…
No. A v tom právě je třeba hrozně zázemí ta paní Chudomilová z těch Radlic. My když sme tam 
třeba jednali o tom individuálu s tou výchovou poradkyní, tak sem vybušila já…jakože tam je 
někde, protože ten rodič by vůbec…za prvé ty znalosti nemám…Já to vždycky někde okopíruju 



a pak to tam dát…Já nemám žádný vzdělání, že jo. Já sem amatér. A to že ona tam doplňuje tu 
odbornou část tim zázemím, to je strašně důležitý, protože málokterej rodič je pedagog, aby tohle 
to zvládnul. No…teď to probíhá dobře, ty učitelé o tom oni nevědí. Jenom ten ředitel…je to 
zatěžuje ta integrace…a oni od začátku mu říkali, že na to nejsou připravený. A já říkala, že to 
dítě to ale furt zvládá…dyť je pořád v tý lepší polovině. 
Takovej postoj jako dřív….všechny je někam schováme…
A je ještě jedna myšlenka, se kterou já toho kluka integruju, fakt sem jako taková mrcha, ale já 
ho integruju i s tim, že věřim, že on ovlivní ty lidi kolem sebe, se kterejma se potká. A věřim, že 
ty lidi budou mít na do smrti k neslyšícím lepší vztah, něž by měli, kdyby ho nepoznali…
To mi vůbec nepřijde špatný. Tak děkuju za rozhovor. 




