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1  ÚVOD 

Práce je zaměřena na proţívání slyšících rodičů, kterým se narodilo dítě se sluchovým 

postiţením.
1
 Pro zvolené téma jsem se rozhodla, protoţe se o problematiku sluchového postiţení 

dlouhodobě zajímám. Zaměření na situaci narození neslyšícího dítěte slyšících rodičů jsem si 

vybrala proto, ţe zde dochází ke vzniku specifické situace ve vztahu rodič - dítě.  

Neslyšící rodiče povaţují své neslyšící dítě za zdravé a naprosto normální a ani 

s komunikací ani s výchovou nemají problém. Přirozeně navazují s dítětem kontakt pomocí 

znakového jazyka a nic tak nebrání vybudování prvních silných a důleţitých citových vazeb.
2
 U 

slyšících rodičů nastává zcela jiná situace. Slyšící rodiče nemohou vycházet při přístupu k dítěti 

z toho, co sami znají, s čím sami měli zkušenost. Hlavním problémem bývá narušení v oblasti 

komunikace. Rodiče bojují se situací, kdy si jejich dítě nemůţe jazyk osvojovat běţným 

způsobem. Pro slyšící rodiče je tak narušena cesta jak komunikovat a vychovávat své dítě.
3
 

Situace, kdy se neslyšící dítě narodí slyšícím rodičům nastává často, neboť neslyšící děti se rodí 

ve slyšících rodinách v 90-95 % případů.
4
  

S literaturou, která by byla primárně zaměřena na problematiku proţívání slyšícího rodiče 

a neslyšícího dítěte jsem se v českém prostředí nesetkala. I kdyţ i mezi českými publikacemi 

jsem našla řadu velmi inspirujících zdrojů, které mi pomohli nastudovat informace k specifickým 

problémům situace.
5
 Výrazněji byl problém proţívání rodiče nastíněn v literatuře zahraniční. 

Cenným zdrojem informací mi byl český překlad knihy Freemena, Carbina a Boese (1991) Tvé 

dítě neslyší? Průvodce pro všechny, kteří pečují o neslyšící děti. Ze zahraničních zdrojů byla 

důleţitým zdrojem informací k tématu také publikace Marscharka (2007) Raising and educating 

a deaf child. A comprehensive guide to the choices, controversies, and decisions faced by 

parents and educators . 

Ve své práci se pokouším přiblíţit oblasti, které jsou v této problematice stěţejní a 

významným způsobem do proţívání rodiče zasahují. Snaţím se mapovat, jak rodiče situaci 

narození neslyšícího dítě proţívají. Jak se vyvíjí jejich pojetí situace od prvního podezření, přes 

diagnózu sluchového postiţení aţ k různým úskalím dalšího vývoje.  

Primárně je zde snaha zaměřit se především na psychologickou stránku dané 

problematiky. Pro seznámení čtenářů se specifickým kontextem situace jsem do textu zařadila 

                                                 
1
 V práci je pouţíváno termínu neslyšící dítě i dítě se sluchovým postiţením. Podrobněji se terminologickým   

   vymezením zabývám ke konci Úvodu.  
2
 Vymlátilová, 2006 

3
 Hronová, Motejzlíková, 2002 

4
 Strnadová, 1998 

5
 Například Holmanová, 2005, Vymlátilová, 2006, Šedivá, 1997 a Roučková, 2006 
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informace o problematice samotné (uvádění některých vyšetření, popis procesu kochleární 

implantace apod.). Zpravidla šlo jen o hrubé načrtnutí a uvedení příkladů, nikoli o komplexní 

pojednání o dané problematice, neboť to by společně s cílem práce překračovalo moţnosti tohoto 

textu.  

 Specifické pojmy a doplňující informace jsem zařadila do přílohy. Cílem tohoto kroku je 

usnadnit orientaci v dané problematice čtenářům, pro něţ sluchové postiţení není jejich 

domácím polem. Při snaze vymezit některé pojmy jsem se setkala s obtíţemi danými rozdílným 

pojetím jednotlivých autorů. V rámci přílohy, v níţ uvádím definice pojmů, jsem se pokusila 

vysvětlit, pro které pojmy jsem se v těchto případech rozhodla. Za důleţité povaţuji vzhledem 

k tématu práce v úvodu jedno vymezení uvést. V této práci je uţíván termín „dítě se sluchovým 

postiţením“ i termín „dítě neslyšící“. Děti z  výzkumného vzorku se nacházely v pásmu těţké aţ 

velmi těţké nedoslýchavosti. Jednalo se tedy o děti s velkými sluchovými ztrátami, s těţkým 

nebo velmi váţným poškozením sluchu. Všechny, i přes uţívání kompenzačních pomůcek, jsou 

vystaveny situacím, kdy je jejich postiţení určitým způsobem limituje v komunikaci mluvenou 

řečí. Pro zdůraznění této skutečnosti v práci pouţívám rozdělení slyšící rodiče – neslyšící dítě, 

neboť vzhledem k omezením ve stěţejní oblasti lidského souţití, tedy oblasti komunikace, 

vyzdviţení tohoto rozdílu povaţuji za důleţité. 

 Diplomová práce se skládá z části teoretické, metodologické a části praktické. Teoretická 

část je koncipována jako pojednání o hlavních oblastech, se kterými je slyšící rodič neslyšícího 

dítěte konfrontován. Metodologická část přináší informace o výběru vzorku, výzkumné metodě a 

způsobu uchopení výzkumu. Praktická část pak přináší poznatky z vlastních rozhovorů s rodiči a 

jejich konfrontaci s údaji získanými z literatury.  
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

V této části práce je čtenář uveden do problematiky sluchového postiţení. V úvodu je 

vymezen pojem dítě se sluchovým postiţením. Jednotlivé kapitoly teoretické části mapují hlavní 

oblasti, se kterými je rodič v případě narození dítěte se sluchovým postiţením konfrontován. 

Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na problematiku proţívání slyšícího rodiče. Je 

ukázáno, čím si obvykle prochází v jednotlivých fázích procesu od podezření, přes sdělení 

diagnózy aţ k přijetí skutečnosti. Kapitoly teoretické části představují hlavní témata, kterými se 

v praktické části budu věnovat podrobněji.  

2.1  Dítě s postižením sluchu  

 Děti se sluchovým postiţením jsou heterogenní skupinou. Řadí se sem děti s různou 

závaţností sluchové vady a různou dobou jejího vzniku.  Řadíme se sem děti nedoslýchavé, 

neslyšící i ohluchlé.
6
 

Nedoslýchavé děti jsou děti, které jsou schopny vyuţívat sluchadel, tj. přístrojů, z jejichţ 

pomocí dochází k zesílení zvuku. Pokud jsou těmto dětem sluchadla přidělena včas a pokud je 

včasně zahájen i nácvik řeči, zpravidla se u těchto dětí mluvená řeč dobře rozvíjí. Tyto děti tak 

bývá moţno vzdělávat běţným způsobem.
7
 

 Ohluchlé děti jsou děti, které v době sluchové ztráty mají rozvinutou řeč. Ta se postupně 

stává hůře srozumitelnou, zhoršuje se především výslovnost. I přesto jejich řeč ale zpravidla 

zůstává pro slyšící dobře srozumitelná. Při komunikaci se slyšícími si obvykle pomáhají 

odezíráním.
8
 

 Neslyšící děti jsou děti ohluchlé prelingválně, tzn děti, které se neslyšící narodily nebo ty, 

které o sluch přišly před rozvojem řeči. Tato skupina dětí, a to i pokud je podrobena 

systematickému nácviku s moderními sluchadly, chce-li rozumět řeči, musí zpravidla pouţívat 

odezírání. Vzhledem k tomu, ţe sluch je základním předpokladem rozvoje řeči, je budování řeči 

a překonávání informační bariéry je pro tyto děti velkým problémem. Chybí zde akustická 

kontrola řeči, která v důsledku toho vykazuje pak určité charakteristické rysy jako je pomalé 

tempo, nepřirozená melodie a rytmus. Pro okolí bývá řeč těchto dětí špatně srozumitelná. U 

většiny neslyšících se nepodaří vybudovat dostatečně srozumitelnou, sémanticky a syntakticky 

rozvinutou řeč. Se slyšícími lidmi jsou pak neslyšící nuceni komunikovat pomocí tlumočníka.
9
 

                                                 
6
 Vymlátilová, 2006 

7
 Vymlátilová, 2006 

8
 Vymlátilová, 2006 

9
 Vymlátilová, 2006 
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Pro pochopení specifické situace neslyšícího dítěte je nejdříve třeba pochopit důsledky, 

které pro jedince sluchová vada má. Dvěma faktory, které situaci dítěte významně ovlivní jsou 

doba vzniku sluchové vady a stupeň ztráty sluchu. Jak bylo zmíněno výše, z hlediska těchto dvou 

faktorů je nejzávaţnější situace u dětí s vrozenou nebo časně získanou hluchotou.
10

 

2.2  Etiologie sluchových vad 

Vrozené sluchové vady bývají zpravidla geneticky podmíněné.
11

 Jde především o 

hereditární sluchové vady děděné autozomálně recesivně. V této oblasti existuje cca třicet genů, 

u nichţ se předpokládá ţe mohou mít vliv na stav sluchu. Jako nejvýznamnější jsou hodnoceny 

tzv. connexiny (Cx 26). Zde je typické, ţe oba rodiče, kteří jsou nositeli jednoho zdravého a 

jednoho poškozeného znaku, slyší normálně.
12

 Děti s dědičnou vadou sluchu zpravidla bývají 

klidnější, soustředěnější, méně trpí poruchami ušení a výchovně se dobře ovlivňují. Dělají tak 

zpravidla rychlejší pokroky ve vývoji.
13

 

Sluchové poruchy mohou být jediným postiţením  nebo se mohou vyskytovat jako 

sdruţené s jinými vadami v určitých syndromech. Například Usherův syndrom sdruţuje vady 

sluchu a zraku, při Pendredově syndromu je kromě sluchu postiţena i štítná ţláza. Sticklerův 

syndrom je charakterizován kromě smyslových vad i postiţením kloubů.
14

 Dalším ze syndromů, 

mezi jehoţ projevy patří i sluchová je syndrom LADD. Jedná se o vzácný, vrozený, autozomálně 

dominantně dědičný syndrom. Je charakterizovaný malformacemi horních končetin, poruchami 

slzného aparátu, uší, zubů, slinných ţláz, sluchu a urogenitálního systému.
15

 

V posledních letech je velká pozornost věnována etiologickým faktorům sluchových 

vad.
16

 Pro rodiče je znalost příčiny vzniku postiţení důleţitá, neboť umoţňuje porozumět 

příčinám vzniku a sejímá z nich pocit viny.
17

  

2.2.1  Možnosti na poli genetiky 

Moţností, jak zjistit příčinu sluchové vady je molekulárně genetické vyšetření. Tímto 

vyšetřením lze zjistit jak příčinu poruch sluchu tak bezpříznakové nosičství mutace a tedy i 

nebezpečí postiţení dalších členů rodiny. Novou moţností na tomto poli je preimplantační 

genetická diagnostika. Preimplantační genetická diagnostika je vyšetřovací metoda, která 

umoţňuje zjistit u zárodků vzniklých při mimotělním oplození některé genetické choroby. Jedná 
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se většinou o závaţné choroby, které se jiţ v rodině vyskytly a které mají vysoké riziko 

opakování. Tato metoda umoţňuje v případě výskytu geneticky podmíněné sluchové vady do 

těla matky implantovat zdravé embryo.
18

 

2.3  Zvláštnosti vývoje dítěte se sluchovým postižením v oblasti 

komunikace 

 U dětí se sluchovým postiţením je nejvíce zasaţena oblast sluchového vnímání a rozvoj 

řeči.
19

 Na počátku vývoje je rozdíl mezi slyšícím a neslyšícím dítětem často nepostřehnutelný. 

Při porodu je sice jiţ sluchové ústrojí dobře vytvořené, ale dítě se slyšet teprve musí naučit. 

Schopnost slyšení se rozvíjí během celého prvního roku dítěte v jeho raných interakcích. 

Zpozorování sluchové vady v tomto raném období komplikuje fakt, ţe i neslyšící kojenec 

vokalizuje, tj. brouká si a ţvatlá. Ţvatlání však zpravidla mezi 17. a 26. týdnem ustává, jelikoţ 

dítě neslyší svůj hlas.
20

 Dochází k senzorické deprivaci. Dítě dostává v omezené míře zvukové 

podněty (nebo je nedostává vůbec) a tak se sluchová mapa, která se vytváří v prvních měsících 

ţivota, nevytváří nebo se vytváří zkresleně.
21

  

 Pokud jde o reakce na zvuk, ty se jak známo objevují jiţ po narození. Dítě v této době 

reaguje především na náhlé a silné zvuky. Po půl roce věku dítěte jsou patrny reakce i na zvuky 

slabší intenzity a dítě začíná vyhledávat jejich zdroj – otáčí hlavičku či celé tělo a snaţí se 

zachytit odkud zvuk přichází. Reaguje také na melodii a rytmus řeči. Kolem 9. a desátého měsíce 

se pak objevuje reakce na výzvu (typu „Jak jsi velký“ aj.). V této době můţeme pozorovat, ţe 

dítě začíná rozumět řeči. Pokud jde o samotnou oblast řeči, jiţ v prvních měsících ţivota se mezi 

dítětem a rodičem vytvářejí základy komunikace. V době, kdy samo dítě začne skládat první 

slova, má tedy uţ velkou zkušenost s posloucháním správné výslovnosti, tedy dlouhou zkušenost 

s gramatickým systémem jazyka. Neslyšící dítě samozřejmě tuto zkušenost nemá.
22

 

2.3.1  Volba komunikační metody 

Rodiče dítěte se sluchovým postiţením jsou vţdy postaveni před nelehkou a zásadní 

otázku, zda zvolí komunikaci zaloţenou na znacích či mluveném slovu. Pro toto rozhodnutí je 

nezbytné, aby dostali co nejvíce informací o kladech i úskalích všech přístupů. Rozhodnutí o 

komunikační metodě je pro rodiče sloţité. Je třeba zvaţovat budoucí perspektivu dítěte i jeho 

moţnosti. Ani jednu z metod nelze globálně označit jako dobrou nebo špatnou. Jsou děti se 

sluchovým postiţením, které ke svému vývoji nikdy nebudou znaky potřebovat a na druhé straně 
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děti, u kterých by se bez pouţití znaků vůbec nerozvinula komunikace. Vţdy je třeba rozhodovat 

se podle potřeb konkrétního dítěte a pomoci mu překonat sluchový handicap. Důleţité je, aby se 

dítě naučilo základům jazyka, ve kterém se dokáţe spontánně vyjadřovat a myslet.
23

 

2.3.1.1  Orální metoda komunikace 

Při uplatňování tohoto přístupu je dítě vedeno k maximálnímu vyuţití sluchu a odezírání. 

Řeč a odezírání jsou s dítětem záměrně trénovány. Tato metoda byla po dlouhou dobu vnímána 

jako jediná vhodná pro vzdělávání dětí se sluchovým handicapem, coţ nepochybně vedlo 

k tomu, ţe je dnes velmi propracovaná. Slyšíce rodiče tuto metodu metodu často preferují. 

Pokrok v oblasti kompenzační techniky (sluchadla, kochleární implantát), včasná diagnostika a 

propracovanost orální metody umoţňují, aby měla úspěch i u dětí s těţkou vadou sluchu.
24

 

2.3.1.2  Bilingvální metoda komunikace 

„Bilingvismus je obecně schopnost ovládat současně dva jazyky na úrovni porozumění, 

mluvení, psaní a čtení. Bilingvismus neslyšících znamená znalost a pouţívání znakového jazyka 

a mluveného jazyka majoritní společnosti země, ve které ţijí“ (Šedivá, 2006, str. 41). Tento směr 

vychází z názoru, ţe dítě se sluchovým postiţením by nejdříve mělo zvládnout jeden jazyk a pak 

jazyk druhý. Jiní zastánci této metody zase nabízejí dítěti oba jazyka simultánně.
25

  

 I přes výše popisovaný pokrok v mnoha oblastech i v dnešní době jsou děti, u kterých při 

přístupu čistě orální metodou nelze uspokojivě rozvíjet jejich komunikační dovednosti. U těchto 

dětí je vhodné volit komunikaci za pomocí znaků. Pomocí znaků rodič začíná komunikovat 

s dítětem a jako druhý jazyk se pak dítě učí mluvené (a později psané) češtině. Tato komunikační 

cesta má ale ve slyšících rodinách mnohá úskalí. Má-li si dítě osvojit komunikaci pomocí znaků, 

potřebuje, aby mu okolí dalo tuto moţnost. Všichni členové rodiny by se tedy měli učit znakový 

jazyk. Také by se v něm stále měli zdokonalovat, protoţe se často stává, ţe po zvládnutí základů 

rodiče (nebo ostatní rodinní příslušníci) poleví a komunikace tak zůstává chudá a omezená často 

pouze na jednoduché domluvy o konkrétních věcech. Dítě tak dostává mnohem méně informací, 

neţ skutečně potřebuje a můţe začít docházet k opoţďování jeho vývoje (poznávacího, 

emocionálního i sociálního).
26

 

 „Znakový jazyk je bohatý a je adekvátní alternativou mluvené řeči. Jestliţe se neumíme 

vyjádřit ve znaku, není to chyba znakové řeči, ale jen naše neznalost“ (Roučková, 2006, str.17). 

Pokud rodiče zvolí tuto komunikační cestu, musí se ve znakovém jazyce stále zdokonalovat, 
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neboť s narůstajícím věkem dítěte stoupají i jeho komunikační nároky (slovní zásoba, sloţitost 

komunikačních situací). Je stále více věcí, o kterých je třeba mluvit, které je třeba vysvětlovat, 

případně hodnotit. Rodič musí být v dovednosti komunikace touto cestou napřed, aby dítě 

neomezoval vlastní neznalostí.
27

 

2.3.1.3  Totální komunikace 

Tento způsob komunikace vychází z předpokladu, ţe pro komunikaci je nutné vyuţít 

všech dostupných prostředků (odezírání, znaky, prstová abeceda).
28

 Prostředky, kterými bude 

tohoto cíle dosaţeno, mají samy o sobě menší význam.
29

 Cílem  je snaha se co nejlépe 

dorozumět.
30

 

2.3.2  Komunikace v raném věku 

Řada rodičů se obává, ţe kdyţ budou s dítětem komunikovat znaky, nebude se pak chtít 

učit mluvit. Řada výzkumů ale prokázala, ţe uţití znaků nezmenšuje šanci na rozvoj mluvené 

řeči.  Znaky dokonce můţou dítě v chuti komunikovat spíše podpořit. Později znaky často 

pomáhají při snaze rodiče dítěti vysvětlit a pomoci mu zapamatovat si význam mluveného slova. 

Slovní zásoba dítěte tak při takové komunikaci roste mnohem rychleji, neţ kdyby dítě bylo 

odkázáno jen na odezírání.
31

 „Vytvořit znak je pro dítě snazší neţ artikulace, ale přirozené 

řečové projevy tím nepotlačíte, právě naopak – podpoříte je a výsledkem bude bohatší 

komunikace. Čím více podnětů dítě dostane, tím úspěšnější bude celý proces zapamatování“ 

(Roučková, 2006, str.18). V raném věku se osvědčuje pouţití mluveného slova i znaku současně. 

Dítěti je dána moţnost volby. Je pravděpodobné, ţe pokud se dítě pohybuje převáţně ve slyšící 

společnosti a stav sluchu mu to umoţní, dá v budoucnu přednost pouţívání mluvené řeči. 

V případě, ţe se řeč dítěte dobře vyvíjí, je moţné od znaků postupně upouštět. Pokud se ale řeč 

nerozvíjí uspokojivě, je moţné dál prohlubovat znalost znaků (znakového jazyka), aby se dítě 

mohlo vyvíjet adekvátně svému věku a moţnostem.
32

 

Jsou-li dítěti nabídnuty znaky, rodiče předejdou neţádoucím záchvatům vzteku, které se 

objevují často u dětí se sluchovým handicapem právě v situacích, kdy selhává dorozumívání. 

Dítě často reaguje vztekem v situacích, kterým nerozumí nebo v nichţ nemá moţnost sdělit to, 

co by chtělo. Pouţití znaků tak často umoţňuje dítěti porozumět různým situacím a na straně 

rodiče odstraňuje pocit bezmoci. Znak umoţňuje dítěti být aktivním účastníkem komunikace, ne 
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jen pouhým pozorovatelem. Navíc první znak dítěte můţe rodiči přinést stejnou radost, jako 

první slovo.
33

 

 Důleţité je, aby schopnost komunikovat s dítětem jemu srozumitelným způsobem, měli 

nejen rodiče dítěte, ale také ostatní nejbliţší. Dorozumění s nejbliţší rodinou je totiţ důleţité 

nejen pro praktické zvládání kaţdodenního ţivota, ale také z hlediska emočního vývoje dítěte.
34

  

2.3.3  Specifická péče v oblasti rozvoje řeči  

Řeč je oblastí, která je u dětí se sluchovým postiţením zasaţena nejvíce.
35

 Zatímco 

zdravé dítě si jazyk osvojuje přirozeným způsobem (kontaktem s okolím), dítě se sluchovým 

handicapem (vyrůstá-li ve slyšící rodině), potřebuje záměrnou a intenzivní péči. Někdy stačí 

způsob komunikaci dítěti jen přizpůsobit, jindy je třeba jej úplně změnit.
36

 U dětí s váţným 

sluchovým postiţením se spontánně artikulovaná řeč nerozvíjí.
37

 Nezbytná je kromě včasné 

diagnostiky a vhodné kompenzační pomůcky také odborná rehabilitace a kaţdodenní a 

systematická práce s dítětem.
38

 Dítě se sluchovým postiţením se řeči můţe naučit jen při 

vhodném specifickém přístupu, který vyuţívá vjemů zrakových, kinesteticko-motorických a 

hmatových.
39

  

Vliv na úspěšnost rehabilitace má řada faktorů. Patří sem samozřejmě typ a stupeň 

sluchové vady, účinnost sluchadel či kochleárního implantátu, nadání dítěte pro řeč, celkový 

zdravotní stav dítěte, jeho povaha, inteligence, psychická odolnost a celková vyspělost, případná 

přítomnost ADHD, přístup jednotlivých členů rodiny a schopnosti a dovednosti logopeda. Mezi 

hlavní sloţky rehabilitace patří rozvoj zrakového vnímání (oční kontakt, odezírání), rozvoj 

sluchového vnímání a rozvoj řeči.
40

  

Rehabilitace vţdy musí probíhat pod vedením logopeda. Vzhledem k tématu práce se 

dále zaměřuji spíše na to, co je v tomto procesu očekáváno od rodiče dítěte se sluchovým 

postiţením.  

2.3.3.1  Rozvoj zrakového vnímání 

 Pro dítě s postiţením sluchu je dobré zrakové vnímání velmi důleţité. Zrak je mnohem 

více zatěţován (někdy i přetěţován) a tak je třeba věnovat pozornosti i banálnímu onemocnění či 
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korekci i drobné vady. Orientace pomocí zraku a přijímání informací touto cestou jsou pro dítě 

s postiţením sluchu velmi důleţité.
41

  

Oční kontakt 

Pro cvičení dovednosti odezírání je nutné, aby se rodič naučil s dítětem navázat a udrţet 

zrakový kontakt.  Některé děti se sluchovým postiţením navazují kontakt jen chvilkově a 

následkem toho dochází k tomu, ţe nezískávají plnou informaci. S problémy v navazování 

očního kontaktu je moţné se často setkat u dětí, u kterých došlo k vhodné kompenzaci sluchové 

vady aţ v pozdějším věku. V důsledku opakujících se komunikačních neúspěchů tak tyto děti 

přestaly vyvíjet snahu o navázání kontaktu se slyšícím okolím. Jestliţe dítě kontakt nenavazuje 

(nebo jen nedostatečně) je nezbytné s ním tuto dovednost nacvičit.  Pro rozvoj komunikace (ať 

uţ slovy nebo znaky) je podstatné, aby dítě dokázalo navázat a po celou dobu rozhovoru udrţet 

zrakové spojení. Dítě musí také zvládat přenos pozornosti mezi sdělující osobou a předmětem 

komunikace. Věc, o které rodič hovoří, musí být také v zorném poli dítěte. Dítě je třeba ke 

kontaktu vhodně motivovat. Pokud se na rodiče nedívá, je dobré, aby se posunul do jeho zorného 

pole a snaţil se získat jeho pozornost.
42

 

Odezírání 

 „Odezírání je schopnost vnímat mluvenou řeč zrakem, pochopit obsah sdělení podle 

artikulačních pohybů, mimiky a gestikulace“ (Roučková, 2006, str. 119). Dítěti je třeba na 

začátku vytvořit optimální podmínky pro odezírání. Na začátku nácviku dítě vidí předmět nebo 

obrázek, o kterém se právě mluví. Má tedy optimální podmínky pro odezírání i poslech. Je 

pravděpodobné, ţe odezírá-li dítě pohyb mluvidel při artikulaci slova opakovaně, pokusí se jej 

brzy samo napodobit.
43

 

 Pro odezírání je nezbytný dobrý zrak, je tedy třeba, aby i tomuto smyslu věnovali rodiče 

u dítěte se sluchovým postiţením zvýšenou pozornost. Nezbytné je, aby obličej sdělující osoby 

byl dobře osvětlen a ve vhodné vzdálenosti a poloze k obličeji dítěte (0,5 – 2 metry a hovoří ústa 

ve výšce očí dítěte). Je nutné mluvit pomaleji, ale neslabikovat a mít přiměřenou artikulaci. Před 

rozhovorem je dobré dítě s tématem rozhovoru alespoň rámcově seznámit. Bude se mu pak 

odezírat snáz.
44

 

 Je vhodné moţnost odezírání nepřeceňovat, protoţe odezřít lze jen malou část sdělení. 

Navíc jistá skupina hlásek má podobný mluvní obraz a některé nejsou vidět vůbec. Dítě se musí 
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učit odezírat mluvní obrazy celých slov, odezírání izolovaných hlásek nestačí. Nová slova se dítě 

neučí odezíráním, odezřít můţe aţ slovo, které uţ zná. Má-li být odezírání aspoň částečně 

úspěšné, musí se dítě se sluchovým postiţním opírat o sluch.
45

 

Vzhledem k náročnosti odezírání je třeba kontrolovat, zda dítě skutečně rozumělo. Často 

potvrdí, ţe rozumělo, ač pochopilo sdělení úplně jinak či vůbec a jen si chce ušetřit námahu 

s dalším vysvětlováním. Je vhodné se snaţit otázkou zaměřenou k tématu zjistit, co vlastně dítě 

rozumělo.
46

 Nesmí se zapomínat, ţe odezírání rozhodně není samozřejmou dovedností a ţe 

stejně jako u jiných dovedností i zde je důleţitá také míra nadání, které je u jedinců se 

sluchovým handicapem různá, stejně jako u intaktní populace.
47

 Cvičením je ale moţné 

zlepšovat přesnost a rychlost odezírání a tak zvyšovat jeho celkovou kvalitu.
48

 

2.3.3.2  Rozvoj sluchového vnímání 

 Záměrný rozvoj sluchového vnímání, společně s rozvojem řeči jsou součástí 

rehabilitačního procesu u dětí se sluchovým postiţením. Jen velice málo jedinců se sluchovým 

postiţením nedokáţe vnímat ţádné zvuky, proto je dobré vést dítě k tomu, aby dovedlo vyuţívat 

svůj sluch. I kdyţ dítě nemá moţnost vnímat řeč v celém jejím spektru, často se můţe naučit 

vnímat alespoň nějaké její charakteristiky, coţ můţe usnadnit odezírání a orientaci v rozlišování 

zvuků v prostoru. Naslouchat zvuků a řeči je pro dítě se sluchovým postiţením těţké a jeho 

moţnosti v této oblasti jsou omezené i v případě, ţe je sluchový handicap dobře kompenzován 

vhodným sluchadlem nebo kochleárním implantátem.
49

 

Pravidelným prováděním sluchových her a cvičení je moţné dítěti zprostředkovat 

dostatek zkušeností s různými zvuky a tak pozitivně ovlivnit celkovou kvalitu sluchového 

vnímání. Dítě je třeba k poslouchání zvuku získat a dále tuto jeho schopnost rozvíjet. 

Systematickou prací je moţné rozvíjet schopnost naslouchat. Od rodiče je vyţadováno hodně 

času a trpělivosti. Velká trpělivost je od rodiče vyţadována také proto, ţe i po tom, co dítě 

dostane sluchadlo (či kochleární implantát) slyšet se teprve musí naučit. Výsledky tak často 

přichází aţ po intenzivním a dlouhotrvajícím tréninku. Je tedy třeba vytrvat a dítě vést k nošení 

kompenzační pomůcky a sluchovému tréninku i přesto, ţe nejsou patrny výsledky.
50

 

Je také nutné, aby rodiče zajistili dítěti kvalitní kompenzační pomůcku a dohlíţeli na 

celodenní reţim nošení. Navíc musí denně funkci kompenzačních pomůcek kontrolovat. Je třeba, 

aby byli seznámeni s výsledky audiologických vyšetření a měli tak jasné představy o moţnostech 
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sluchového vnímání u jejich dítěte. Je vyţadováno, aby se ve spolupráci s logopedem naučili 

správně provádět rehabilitační cvičení.
51

  

2.3.3.3  Rozvoj řeči 

 Hlavní zásadou v této oblasti je, aby byla řeč dítěte rozvíjena přirozeně. Je třeba, aby 

rodiče respektovali individuální potřeby dítěte, byli pozorní a vnímaví k jeho projevům a 

dokázali na ně adekvátně reagovat. Řeč dítěte je třeba rozvíjet nenásilně v kaţdodenních 

činnostech, aby si dítě mohlo osvojovat jazyk v přirozené návaznosti na běţné činnosti. Dítě 

musí vnímat učení jako hru, i kdyţ jde o řízený proces. Záměrné učení není v souladu 

s moţnostmi ani vývojovým obdobím dítěte.
52

 

Děti se sluchovým postiţením často zaměňují podstatná jména a slovesa. Název určitého 

předmětu tak pouţívají i pro činnost (př. hrneček a pít). Rozdíly mezi slovy je třeba dítěti 

vysvětlit. U podstatných jmen to jde snadno pomocí obrázků. U sloves je ale situace těţší. Zde je 

spíše vhodné vysvětlovat určité sloveso ve spojení s konkrétní činností. Obtíţná na pochopení 

jsou také přídavná jména, neboť zpravidla vyjadřují vlastnosti, na které si nemůţeme sáhnout. 

Zde často nepomůţe ani obrázek, protoţe pochopení vyţaduje jistou míru abstrakce a zkušenosti. 

Je důleţité, aby rodič pro jejich vysvětlení uměl vyuţívat konkrétní záţitky dítěte.
53

  

Důleţité v oblasti rozvoje řeči je také pamatovat na to, ţe rodič poskytuje dítěti mluvní 

vzor. Je třeba, aby tedy mluvil zřetelně, v krátkých větách s jednoznačně odlišenou intonací a své 

promluvy doprovázel výraznou mimikou a gesty. Dítě musí dostat úplnou informaci, má-li 

pochopit, co mu rodič sděluje. Není důleţité, zda je komunikace vedena slovy nebo znaky. 

Hlavní je, aby byla funkční, aby oběma stranám umoţňovala domluvit se spolu a rozumět si. 

Porozumění je i zde základem pro osvojení jazyka. Rodiče dítěte se sluchovým postiţení by 

měly mít stále na paměti, ţe dítě má menší moţnost stimulace. Je proto nutné se nespokojit 

s menší aktivitou dítěte, ale komunikaci iniciovat a dítě k ní povzbuzovat.
54

 

Deníky 

 Jsou uţitečnou pomůckou k rozvíjení jazykových dovedností dítěte. Jejich vedení 

umoţňuje vyuţívat denních záţitků dítěte k rozvíjení komunikace. Navíc deník pomáhá i 

připravit dítě na události budoucí. Pomocí kreseb a fotografií tak lze předejít i výbuchům vzteku, 

které jsou často reakcí na pocit ztráty kontroly nad situací. Vhodné je vytvářet deník přímo 

s dítětem. Důleţitá je právě společná práce a komunikace při ní. Je dobré nezaznamenávat jen 
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výjimečné události, ale i běţný den dítěte. Práce s deníkem sice stojí hodně námahy a zabere 

mnoho času, ale pro dítě se sluchovým handicapem je velkým přínosem. S deníkem je moţné 

začít v okamţiku, kdy dítě chápe význam obrázků a fotografií. Postupně je moţné přidávat text, 

aţ nakonec můţe být deník jen v psané formě. Variantou je také nástěnková forma deníku, která 

navíc umoţňuje dítěti rychleji pochopit střídání dnů v týdnu apod.
55

 

 Deník poskytuje mnoho témat k hovoru. Jeho předností je i to, ţe se opírá o vlastní 

zkušenost dítěte. Je moţné snáze zjistit, zda rodič a dítě mluví o tomtéţ. Práce s deníkem 

zlepšuje vyjadřovací schopnosti dítěte. Deníkové záznamy pak lze vyuţít i pro podněcování 

dítěte ke čtení.
56

 

Čtení 

 Důleţité je vědět, ţe ačkoli čtení není závislé na sluchovém vnímání, neslyšící rozhodně 

nečtou bez problémů. Čtení a psaní jsou jen jiné formy jazyka, v našem případě češtiny, která je 

pro děti se sluchovým postiţením vlastně jazykem cizím.
57

 

 Slyšící dítě ovládá svůj mateřský jazyk dlouho předtím, neţ se učí číst a psát. I přesto ho 

ale nácvik této dovednosti stojí hodně úsilí, zvláště nácvik čtení s porozuměním. Neslyšící dítě si 

kromě techniky čtení musí osvojit nová slova, gramatiku, pravidla slovní skladby a navíc ještě 

správnou výslovnost. Získání dovednosti čtení je tak prací na mnoho let a to nejen pro samotné 

dítě, ale také pro ty, co mu tuto dovednost pomáhají získat.
58

  

 Při snaze získat dítě pro čtení je nutné postupovat obezřetně. U dítěte se sluchovým 

postiţením je totiţ pozitivní vztah k četbě velmi důleţitý, jelikoţ je čtení cestou k osvojování 

poznatků, které později nevyţaduje sluchovou kontrolu a pro další učení dítěte je tak velmi 

důleţitou dovedností.
59

  

2.4  Zvláštnosti vývoje dítěte se sluchovým postižením v dalších oblastech 

 Zásah do vývoje v této oblasti samozřejmě vede i k narušení vývoje v oblastech dalších. 

Nedostatečné vnímání a pochopení zvuků tak vede k narušení vývoje verbální inteligence a 

inteligence sociální.
60

 Naopak v oblastech, které nejsou zasaţeny sluchovým postiţením 

(zraková paměť), můţe dítě dosahovat i výborných výsledků.
61

  

 Dítě se rodí s určitými geneticky danými předpoklady, které jsou v interakci s prostředím 

dále rozvíjeny. U slyšícího dítěte vyvíjejícího se v přiměřeně stimulujícím prostředí se názorová 
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a slovní sloţka inteligence rozvíjí více méně vyrovnaně. U dítěte se sluchovým postiţením 

dochází ale k disproporčnímu rozvoji těchto sloţek. Názorová sloţka se rozvíjí, verbální se 

začíná opoţďovat a to zejména v oblasti informační, v oblasti chápání slovně-logických vztahů i 

v chápání sociálních situací.
62

  

2.4.1  Sociální inteligence dětí se sluchovým postižením 

Sociální inteligence patří mezi oblasti, které jsou sluchovým postiţením dítěte negativně 

ovlivněny.  K nedostatečnému rozvoji v této oblasti dochází vlivem komunikačních problémů, 

omezené moţnosti mimovolného učení a nedostatečné sociální zkušenosti, které jsou často 

zapříčiněny sociální separací a nevhodných výchovným přístupem rodičů.
63

 

2.4.1.1  Oblast komunikace 

 Opoţděný vývoj řeči, jeţ byl popsán v kapitole o komunikaci, samozřejmě významně 

zasahuje i do oblasti sociálních interakcí.
64

 Šedivá k tomuto přesně uvádí: „Absence přiměřeně 

kvalitního komunikačního systému těţce sluchově postiţených dětí slyšících rodičů vede v době, 

kdy se dítě učí základním sociálním dovednostem, k omezení interakcí a tím i moţnosti získat 

informace týkající se fungování vlastní rodiny a okolního světa“ (Šedivá, 1997, str.5).  

 I v případě, ţe rodiče si toto riziko u dětí se sluchovým postiţením uvědomují, je pro ně 

obtíţné dítěti zprostředkovávat vysvětlení sociálních situací v době kdy je to vhodné (zpravidla 

kdyţ sociální situace nastane) a v celé její komplexnosti. Navíc problémy v oblasti komunikace 

nejsou problémem, který by se týkal jen období dětství. Obecně lze říci, ţe deficit v oblasti 

sociálních dovedností je často patrný i u relativně dobře komunikujících dospívajících jedinců se 

sluchovým postiţením.
65

 

2.4.1.2  Oblast myšlení 

 Jak známo, narušený vývoj řeči negativně ovlivňuje vývoj poznávacích procesů a 

samozřejmě i vývoj sociální.  Myšlení těchto dětí se tak dosahuje jen ke konkrétní rovině poznání 

(tzn. manipulaci s předměty a pozorování). Abstraktní pojmy, jejichţ tvorba vyţaduje určitý 

stupeň zobecnění, se tvoří obtíţněji, neboť vlivem „nefunkčnosti“ sluchu, nedochází k integraci 

informací získaných ze všech smyslových modalit. Následkem tohoto dítě dosahuje jen obtíţně 

stádia symbolických operací.
66
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2.4.1.3  Oblast mimovolného učení 

 Mimovolné učení má v socializaci dítěte velký vliv.
67

 Slyšícímu dítěti však sluch 

neumoţňuje jen přijímat nepřetrţitě informace, ale také mu umoţňuje být v kontaktu s okolím. 

Náhodné neboli bezděčné učení má v raném věku velký význam a neslyšící děti jsou o tento 

druh učení ochuzeni. Stručně řečeno, pokud se nedívají, nemají ţádné informace. Ţijí tak ve 

světě rozděleném do sekvencí a chybí jim pochopení kontinuity dění a tak i schopnost chápání 

událostí a předvídaní jejich dalšího vývoje.
68

 Díky této skutečnosti je významně limitována 

moţnost sociálního učení dítěte.  Děti s těţkým sluchovým postiţením nemají moţnost jen tak 

mimoděk vyslechnout rozhovor rodičů s jejich kamarády, rozhovor spolucestujících v tramvaji 

ani nemají moţnost vnímat, jak rodiče řeší své vzájemné konflikty. Děti se sluchovým 

postiţením také nemohou zaslechnout informace ze sdělovacích prostředků, pokud jim záměrně 

nevěnují pozornost. Tato část sociální zkušenosti dětem se sluchovým postiţením jednoznačně 

chybí.
69

  

2.4.1.4  Ochranitelský výchovný styl 

Dalším faktorem, který negativně zasahuje do oblasti sociálního rozvoje dětí se 

sluchovým postiţením je často se vyskytující ochranitelský styl rodičů. Přijetí dítěte se 

sluchovým postiţením a adaptace na tuto nově vzniklou situaci je sloţitým procesem. Snadno se 

tak můţe stát, ţe rodič reaguje nadměrným ochraňováním dítěte. Na dítě pak často nejsou 

kladeny prakticky ţádné poţadavky, není vedeno k rozvoji dovedností, které by vzhledem 

k věku jiţ mohlo zvládat a které nejsou poznamenány sluchovým postiţením. Kromě toho, ţe při 

takovém přístupu není rozvíjena autonomie dítěte a dítě tedy zůstává nadměrně závislé na 

rodině, často pak nemá ani potřebné dovednosti pro kontakt s vrstevníky (ani vrstevníky se 

stejným handicapem). Dítě postupně získává pocit nekompetentnosti, obává se sociálních vztahů 

a začne se jim vyhýbat. Samo tak omezuje moţnost adekvátní sociální zkušenosti získat.
70

  

2.4.2  Vývoj v oblasti sociální 

 Výše popsaná omezení vedou k tomu, ţe děti často nechápou motivy jednání svého okolí, 

neorientují se na poli mezilidských vztahů. Informace o okolním dění k nim pronikají chaoticky 

a útrţkovitě a tak mají moţnost získat jen velmi omezené mnoţství smysluplných sociálních 

zkušeností. Neslyšící dítě nedostává informace o moţnostech různých zabarvení řeči, často je 

také samo neschopné vyjádřit své potřeby a pocity. Je ve své rodině bezbranné a naprosto závislé 
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na pochopení, informovanosti a rozumném jednání rodičů. Dochází k opakovaným frustracím, 

neboť komunikaci s osobami jemu nejbliţšími, často zaţívá jako neuspokojivou. Tato frustrace 

se často spojuje s emočními poruchami a poruchami chování u neslyšících.
71

 

 Samotné sociální zkušenosti jako takové jsou u dítěte s těţkým sluchovým postiţením 

omezené. Dítě sice mývá výrazně více zkušeností s chováním na příslušných specializovaných 

pracovištích, na druhou stranu ale výrazně zaostává za svými vrstevníky v řadě běţných 

zkušeností (samostatný pohyb v místě bydliště apod.).
72

  

2.4.2.1  Problematika internátního vzdělávání  

 Výše zmíněná frustrace je často ještě prohloubena díky systému vzdělávání, který je u 

nás pro děti se sluchovou vadou často internátní. Školy pro děti s postiţením sluchu se zřizují 

jako internátní a více neţ polovina neslyšící populace je tak v časném věku (i jiţ předškolním) 

vytrţena z rodiny a na internátech ţije aţ do dospělosti. K frustraci z neuspokojivé komunikace 

s nejbliţšími se tak přidává citová deprivace, která významně zasahuje do procesu zrání 

osobnosti i rodinných vztahů.
73

 

Jak jiţ jsem zmínila v kapitole pojednávající o problematice vzdělávání, tato cesta 

vzdělání má řadu výhod, přesto není moţné opomíjet podporu tzv. „skleníkového efektu“ a 

izolace dětí umístěných na internátu nejen od rodiny, ale také od slyšících vrstevníků.  Navíc se 

děti vzdělávané touto formou méně dostávají do běţných ţivotních situací. Pokud jsou na 

internátu umístěny celotýdenně, v primární rodině jsou vnímány jako návštěva a tak je s nimi i 

zacházeno (příprava programu místo běţného začlenění do struktury rodiny). Ačkoli existují 

internáty, kde se s tímto rizikem snaţí pracovat (tzn. internáty rodinného typu), kaţdodenní ţivot 

v rodině a zkušenosti získané touto cestou nelze dítěti ničím nahradit.
74

  

V případě dětí, u kterých není moţná integrace do běţné školy, je ovšem problém obtíţně 

řešitelný. Dle pokusů, které v tomto směru jiţ proběhly, je moţné říci, ţe neslyšící děti se mezi 

slyšící začlení jen výjimečně, navíc jsou izolovány od řady podnětů. Pokud jsou děti integrovány 

s asistentem/tlumočníkem podněty se k nim dostávají, ale na poli začlenění do kolektivu tento 

fakt situaci nemění – většina komunikace v těchto případech probíhá jen mezi neslyšícím dítětem 

a tlumočníkem, téměř nikdy ne od dítěte k učiteli či ostatním dětem Internátní výchova tak často 

zůstává nezbytnou nutností. Bývá doporučováno neslyšící dítě alespoň v předškolním věku 
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ponechávat v rodině a popřípadě jej přihlásit do běţné mateřské školy v místě bydliště. Je 

zdůrazňováno, ţe kaţdé dítě potřebuje kontakt s osobami, na které je citově vázáno.
75

 

2.4.3  Sociální dovednosti a možnost jejich nácviku 

 Stejně jako v intaktní populaci i mezi jedinci se sluchovým postiţením existují rozdíly ve 

schopnosti navazovat a udrţovat vztahy. Zatímco někteří jedinci jsou velmi sociabilní, vyskytuje 

se v této skupina řada jedinců, jejichţ schopnosti v této oblasti nejsou uspokojivé. Jako prevence 

můţe fungovat cílený nácvik sociálních dovedností.
76

 

Niţší sociální inteligence jedinců se sluchovým postiţením se projevuje zejména ve dvou 

vzájemně provázaných oblastech. Jde o oblast sociální percepce a oblast sociálních interakcí. 

Obě tyto oblasti lze rozvíjet v rámci záměrného nácviku sociálních dovedností.
77

 

V zahraničí (USA, Holandsko) jsou programy pro děti se sluchovým postiţením běţné. 

V rámci těchto programů jsou děti vedeny k rozvoji komunikačních aktivit, řešení sociálních 

problémů a pracuje se také s jejich sebekoncepcí. Jsou také nacvičovány vhodné způsoby 

chování v konkrétních sociálních situacích. Zajímavé je také řešení problematiky internátního 

pobytu. Internát je umístěn mimo pozemek školy a i děti s internátu tak do školy docházejí jako 

ostatní ţáci. Ţáci jsou rozděleni do skupin, které jsou nezávislé na ostatních skupinách a nejstarší 

jsou vedeni k samostatnosti pod supervizí vychovatele.
78

 

U nás v ČR se tyto dovednosti nacvičují v rámci škol pro jedince se sluchovým 

postiţením (Šedivá, 1997). V rámci přístupu k internátnímu vzdělávání je snaha zřizovat 

internáty tzv. „rodinného typu“, které jsou vedeny obdobně jako internáty v zahraničí.
79

 

2.4.3.1  Komunikační dovednosti 

V nácviku dovedností je nezbytně nutné respektovat individuální rozdíly mezi jedinci se 

sluchovým postiţením – povahové i v oblasti komunikačních dovedností. V případě, ţe jedinec 

komunikuje především orálně, jde o to, začlenit do nácviku trénování vhodných formulací. U 

jedinců se sluchovým postiţením komunikujících především znakovým jazykem se předpokládá, 

ţe budou komunikovat pomocí tlumočníka. Přesto je třeba, aby měli osvojené dovednosti 

k samostatnému zvládání určitých sociálních situací. Zde je moţné pracovat s jejich schopností 

vyuţít při komunikaci se slyšícími psané formy řeči. Nácvik je zde zaměřen hlavně na osvojení 
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srozumitelné formulace sdělení. Je třeba reflektovat, ţe komunikační schopnosti dětí budou do 

značné míry určovat náročnost témat, která budou v rámci nácviku komunikace probírána.
80

 

2.4.3.2  Společenské chování 

 „Nedílnou součástí přiměřeného zvládání sociálních situací jsou zdvořilostní návyky a 

dodrţování zásad slušného chování. Dítě si je běţně osvojuje v procesu socializace jak 

prostřednictvím nápodoby, tak na základě přiměřeného výchovného ovlivňování (Šedivá, 1997, 

str.12).  

 Dítě s postiţením sluchu celkově méně absorbuje okolní vlivy, často neslyší část 

rozhovoru a tudíţ ani nechápe celý kontext situace. Často mu tak uniká význam uţití zdvořilostní 

fráze a vzhledem ke komunikačním problémům, které se při jeho výchově objevují, nebývají od 

něj tyto dovednosti ani vyţadovány. Někdy je dítě k osvojování těchto dovedností vedeno, 

problém ovšem často nastává, má-li danou dovednost uplatnit i mimo konkrétní nacvičenou 

situaci. Tak dochází k tomu, ţe chování jedinců se sluchovým postiţením je vnímáno jako 

sociálně neobratné aţ nezdvořilé. Tato „nevychovanost“ je pak vnímána jako charakteristický 

rys neslyšících. Neopomenutelný je nácvik vhodného chování při rodinných a společenských 

událostech. I zde totiţ můţe dojít k tomu, ţe vzhledem ke sluchovému postiţení řada věcí v dané 

situaci dítěti uniká. Chybí porozumění situaci v celém jejím kontextu a můţe tak docházet 

k neadekvátnímu jednání.
81

 

2.4.3.3  Přiměřená asertivita 

  Asertivita je definována jako schopnost zdravého a přiměřeného sebeprosazování. I její 

nácvik je u jedinců se sluchovým postiţním ţádoucí, neboť je moţné u nich pozorovat tendenci 

k nepřiměřenému prosazování či naopak pasivitu. Agresivní sebeprosazování má kořeny 

v nedostatku identifikačních vzorů, malé sebereflexi a zvýšeném egocentrismu. Pasivita pak 

vychází z pocitů nedostačivosti, nekompetentnosti a sociální nejistoty.  Nácvik přiměřené 

asertivity u jedinců se sluchovým postiţením je důleţitým úkolem, neboť tato dovednost 

významně ovlivňuje kvalitu vztahů s druhými.
82

 

2.4.3.4  Další oblasti 

Mezi důleţité oblasti, kterými je dobré se v rámci nácviku zabývat patří například 

dovednost umět okolí vysvětlit, co vlastně obnáší sluchové postiţení (co to znamená být 

sluchově postiţený, jak je moţné jedinci pomoci, jaké jsou zvláštnosti v komunikaci s jedincem 
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se sluchovým postiţením). Další oblastí je doprava (orientace v jízdním řádu, koupě jízdenky, 

kompenzace chybějících sluchových informací o změnách v dopravě). Důleţitá je také mimo 

jiné orientace v  poradenství (kde hledat konkrétní potřebnou pomoc, jaké sluţby nabízí 

organizace zaměřené na problematiku sluchového postiţení). U jedinců komunikujících 

především znakovým jazykem je důleţitá také orientace na poli tlumočnických sluţeb.
83

 

2.5  Kochleární implantace 

Kochleární implantát 
84

 je určen pro děti ohluchlé (meningitidy, virózy) a pro děti, které 

se narodily s oboustranným těţkým poškozením sluchu. U těchto dětí ani správně vedená a 

intenzivní rehabilitace s kvalitními a dobře nastavenými sluchadly neumoţňuje dobré sluchové 

vnímání a tak ani rozvoj řeči.
85

  

Kochleární implantace je komplexním a dlouhodobým procesem. Sám operační zákrok, 

kdy je implantát zaveden, tvoří pouze jeho malou část. Důleţitou fází procesu je rehabilitace, 

jejíţ metody jsou obdobné jako při práci s uţivateli sluchadel, kteří mají těţkou sluchovou 

vadu.
86

  

Přístup ke kochleárním implantacím (i předimplantačnímu a poimplantačnímu programu 

rehabilitace) se v ČR a ve světě liší. Primárně v této kapitole vycházím ze situace v českém 

prostředí (české literatury). Pro srovnání rozdílu přístupů v ČR a v zahraničí uvádím informace o 

švédském přístupu ke kochleárním implantacím. Zatímco v ČR je stále hlavním přístupem u 

implantovaných dětí přístup auditivně-orální 
87

 a popř. totální komunikace 
88

 ve Švédsku má 

dlouhou tradici bilingvální přístup.
89

 Studie švédských autorů, kterou v této kapitole zmíním, je 

právě jednou z těch, které se zaměřují na mapování situace dětí s kochleárním implantátem 

v oblasti řeči s ohledem na to, jaký přístup ke komunikaci je u nich zvolen.
90

 

2.5.1  Výběr kandidátů 

Důleţitým tématem v rámci kochleárních implantací je výběr vhodných kandidátů. 

Hlavními kritérii pro výběr jsou: rozsah sluchové ztráty (resp. zbytků sluchu) a „neschopnost“ 

vyuţívat sluchadla k rozvoji řeči, věk dítěte a doba od stanovení diagnózy (neoperuje se dříve 
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neţ po půl roce od jejího stanovení), schopnosti a vlastnosti dítěte, předpoklad schopnosti a 

ochoty spolupráce rodiny a zajištění kvalitní pooperační péče v místě bydliště.
91

 

Pro dobrý výsledek implantace je vhodné dítě implantovat v časném věku. Holmanová 

(2005) uvádí mezi druhým a čtvrtým rokem. V současné době se hranice ještě sníţila a je tak 

moţné se v praxi setkat s dětmi, které byly implantovány ještě před druhým rokem ţivota.
92

 

Starší děti s vrozenou vadou sluchu jsou také operovány, ale pouze v případě, kdy u nich 

dochází k nárůstu v oblasti sluchových ztrát a nadále jiţ nejsou tuto ztrátu schopny kompenzovat 

pomocí sluchadel. Při rozhodování o vhodnosti zařazení starších uchazečů do programu 

kochleárních implantací je důleţitým kritériem dobře rozvinutá mluvená řeč a dobré předpoklady 

pro další rozvoj v této oblasti. U mladistvých se pak také zjišťuje jejich motivovanost k nošení 

vnější části implantátu.
93

 

Moţnosti kochleární implantace lze vyuţít pouze v případě, ţe není poškozen sluchový 

nerv (chronické záněty a abnormality vnitřního ucha jsou kontraindikacemi).
94

 Důleţité je také, 

aby ve středouší nebyly ţádné zánětlivé změny (ORL vyšetření), aby bylo průchodné vnitřní 

ucho a aby anatomické poměry ve spánkové kosti byly vhodné pro vloţení vnitřní části 

implantátu (vyšetření NMR, HRCT). Před implantací je nutné vyloučit postiţení CNS, které by 

bránilo vyuţití implantátu (neurologické vyšetření) a samozřejmě se provádí celkové vyšetření 

dítěte (zjišťování schopnosti absolvovat chirurgický zákrok).
95

 

2.5.2  Předimplantační období 

Děti přicházejí do centra kochleárních implantací v Praze obvykle na ţádost lékaře. 

Někdy jsou ţadateli o zařazení dítěte do programu implantací sami rodiče. V první fázi 

předimplantačních vyšetření je dokumentace dítěte předána komisy pro implantace. Následně se 

provádí série vyšetření (foniatrické, psychologické a logopedické). V tomto období se 

vyhodnocuje závaţnost sluchové vady a její dopad na vývoj řeči. Provádí se vyšetření, při nichţ 

je nutná spolupráce dítěte (tónový audiogram, slovní audiogram apod.) a doplňují se o tzv. 

metody objektivní audiometrie (OAE, BERA, ERA – SSEP)
96

, kde spolupráce dítěte není 

potřebná (tyto metody zachycují odpověď mozku na sluchové podněty). Rozhodnutí o vhodnosti 

implantace nelze provést na základě prvního vyšetření, proto jsou děti sledovány delší dobu. Po 

dobu diagnostického sledování jsou hodnoceny také vlastnosti a schopnosti dítěte, 
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předpokládaná kvalita spolupráce rodičů při následující dlouhodobé rehabilitaci a u starších dětí 

motivace k nošení vnější části implantátu. Během této fáze je dítě podrobeno psychologickým 

vyšetřením, která provádí psycholog z Centra kochleárních implantací. Během vyšetření jsou 

stanoveny jeho mentální předpoklady pro vyuţití implantátu, posuzováno rodinné zázemí a 

schopnost rodičů spolupracovat při rehabilitace.
97

   

Ve druhé fázi předimplantačních vyšetření jsou rodiče s dítětem hospitalizovaní na 

klinice. Během této krátké hospitalizace se provádí komplexní vyšetření (CT, MR, vyšetření 

pediatrické, vyšetření neurologické).
98

 Jak jsem jiţ uvedla, proces diagnostiky trvá nejméně půl 

roku, mimo jiné také proto, ţe za tuto dobu lze spolehlivě zhodnotit přínos sluchadla 

(samozřejmě za předpokladu zajištění vhodné sluchové rehabilitace a logopedické péče). Po tuto 

dobu jsou také sledovány všechny faktory, které jsou důleţité pro úspěšnou kochleární 

implantaci. Z toho vyplývá, ţe je nutné, aby rehabilitační péče byla dobře zajištěna jiţ před 

operací. Tuto péči poskytuje jednak klinický logoped z CKID jednak speciální pedagog a 

klinický logoped v místě bydliště.
99

 V této fázi jsou sledovány také projevy dítěte umoţňující 

usuzovat na průběh řečového vývoje po implantaci (pokroky v řečovém vývoji a odezírání).
100

 

Pokud dítě (a jeho rodina) splňují kritéria pro implantaci je případ předloţen Komisi pro 

posuzování oprávněnosti úhrad kochleárních implantací zřízené při Všeobecné zdravotní 

pojišťovně ČR. Tato komise je sloţena ze zástupců jednotlivých zdravotních pojišťoven a jejich 

odborných poradců a odborníků z implantačních center (centrum implantací pro děti a centrum 

implantací pro dospělé). Pokud komise případ schválí je zákrok hrazen zdravotní pojišťovnou.
101

  

Po absolvování hospitalizace dostávají rodiče k vyplnění formuláře. Mezi nimi je mimo 

jiné čestné prohlášení, ve kterém se zavazují, ţe po operaci dodrţí nezbytnou četnost návštěv 

v CKID 
102

 a ţe se budou aktivně podílet na rehabilitaci dítěte. Dále vyplňují dotazník, který se 

zaměřuje na mapování jejich očekávání od implantátu. Rodiče jsou seznámeni s moţnostmi 

omezení v sociálních dávkách a faktem, ţe náhradní díly implantátu včetně oprav si hradí sami 

(týká se vnější části implantátu). Při tomto setkání jsou rodiče také seznámeni s rehabilitačním 

plánem, kde je rozvrţena poimplantační logopedická péče s ohledem na moţnosti dítěte.
103

 

V období před implantací je rodičům doporučeno s dítětem rozvíjet komunikaci. 

Holmanová (2005, str. 64) k tomuto uvádí: „Protoţe se většinou jedná o děti útlého věku, je 

nutný co moţná nejpřirozenější přístup, rozvíjení řeči podle zájmu dítěte, kaţdodenní sluchová 
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cvičení a přirozené učení odezíráním.“ V rámci logopedické přípravy před implantací jsou 

s dítětem (a rodičem) nacvičovány specifické dovednosti patřící do oblasti podmíněných reakcí 

na zvukový podnět. Dítě se učí reagovat na ukončení řady přerušovaných zvuků, seznamuje se 

s pojmy označujícími intenzitu („nic“, „málo“, „dobře“, „moc“), učí se rozlišit pojmy „jiný“ a 

„stejný.“ Nácvik těchto reakcí usnadňuje po zavedení implantátu programování řečového 

procesoru.
104

  

Po nastínění situace v ČR přidávám informace ze zahraničí, pocházející ze švédské 

studie. V roce 2000 formuloval švédský Národní výbor zdraví a sociální péče koncepci, podle 

níţ by předtím, neţ dojde k voperování implantátu, měla komunikace mezi neslyšícím dítětem a 

jeho rodinou probíhat ve znakovém jazyce. Avšak ani podle autorů této studie není toto 

doporučení na implantačních pracovištích ve Švédsku plně uplatňováno. Postoj ke znakovému 

jazyku je sice deklarován jako pozitivní, většina pracovníků multidisciplinárních týmů na 

implantačních pracovištích má však jen jeho omezenou znalost, coţ se odráţí i v postojích (a 

případné podpoře rodičů) k jeho uţívání. Autory studie ale bylo zjištěno, ţe děti s lépe 

rozvinutou řečí také lépe ovládaly jazyk znakový. Toto zjištění poskytuje jasný důkaz toho, ţe 

uţívání znaků můţe přispět k rozvoji řeči. Navíc Preisler (2007) uvádí, ţe před implantací dítěte 

lze zaručit pouze to, ţe pouţívání implantátu zvýší moţnost neslyšícího dítěte postupně začít 

mluvit a slyšet. Přesto je většina členů implantačních týmu přesvědčena, ţe dítě je třeba 

směřovat především ke komunikaci mluveným jazykem, aby v dospělosti byly zvýšeny jeho 

šance na začlenění do slyšící společnosti.
105

 

2.5.3  Operační zákrok 

V rámci předoperační přípravy jsou dítěti v místě operačního pole oholeny vlasy. Sama 

operace trvá asi tři hodiny. Chirurg během ní zavádí tělo implantátu do kosti skalní a svazek 

elektrod do vnitřního ucha. Děti obvykle snáší zákrok dobře. Celková doba hospitalizace je pět 

aţ sedm dní. Rizika zákroku jsou stejná jako při jiných operacích v narkóze. Riziko poškození 

centra rovnováhy a chuti a riziko poškození lícního nervu jsou stejné jako při jiných ušních 

operacích.
106

 

2.5.4  Období poimplantační 

Asi šest týdnů po operaci je poprvé programován řečový procesor. Pro tento úkon 

spolupracuje logoped s inţenýrem, který programování provádí. Nezbytná je aktivní spolupráce 

dítěte, samozřejmě s ohledem na jeho věk a schopnosti. Situace někdy komplikuje strach dítěte, 
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který je zřejmě také důsledkem prodělaného operačního zákroku (vnější část implantátu se 

přikládá do oblasti operační jizvy). Proces nastavování řečového procesu ovlivňuje mimo jiné 

také rozdílná schopnost soustředění. Navíc ještě vstupuje do procesu fakt, ţe i pozorné dítě 

s pečlivě nacvičeními reakcemi můţe být novými sluchovými podněty zaskočeno. První 

programování je pro rodiče i děti zlomovou událostí, která sebou nese určitou míru emoční 

zátěţe. Při prvním nastavování bývají zapnuty všechny elektrody, ale pouze na nízkou úroveň 

stimulace, aby dítě mělo moţnost si na nové podněty zvykat. V důsledku tohoto po prvním 

nastavování dítě zpravidla slyší jen velmi hlasité zvuky. Reakce na implantát jsou u různých dětí 

různé. Některé vzorově spolupracují, jiné pláčou, popř. implantát úplně odmítají. Tyto reakce 

mohou přetrvávat i delší dobu. Postupem času si ale dítě zpravidla zvyká a z nošením vnější části 

implantátu pak uţ nebývá problém.
107

 

Nastavování procesoru probíhá opakovaně. Dítěti je postupně vytvořena tzv. „mapa“, 

které je dále zpřesňována. Výsledkem nastavování by měl být stav, kdy dítě slyší i tiché zvuky, 

ale zároveň mu ţádný hlasitý zvuk není nepříjemný. Při programování je tedy nutná velká 

opatrnost, neboť nepříjemný sluchový vjem můţe vést k tomu, ţe dítě obtíţně spolupracuje při 

dalších nastavováních či dokonce začne odmítat vnější část implantátu. V tomto procesu je 

nezbytná pomoc rodičů, protoţe (zvláště u nejmenších dětí) důleţitou informaci intenzitě 

sluchového vjemu poskytuje chování dítěte. Rodiče jsou tak nepostradatelnou součástí procesu, 

protoţe oni zpravidla nejlépe vědí, jak dítě reaguje, je-li mu něco nepříjemné.
108

 

Stav sluchu a řeči je u uţivatelů kochleárních implantátů sledován v pravidelných 

intervalech.
109

 Cílem je nastavení rozsahu stimulace elektrod tak, aby to vyhovovalo 

konkrétnímu dítěti. Zpočátku se programování provádí dvakrát do týdne, později v týdenních aţ 

čtrnáctidenních intervalech. V pozdějších fázích tohoto procesu stačí návštěvy dvakrát či jednou 

ročně.
110

 

2.5.5  Rehabilitace po kochleární implantaci 

 Kvalita rehabilitační péče velkou měrou zasahuje do úspěchu celé kochleární implantace. 

Důleţitou jsou i další faktory, jako je věk dítěte v době implantace, doba vzniku jeho sluchové 

vady, inteligence dítěte, jeho nadání pro řeč, schopnost vyuţívat zbytky sluchu a případná 

přítomnost dalších poruch (ADHD, DMO).
111

 Z vnějších faktorů je to pak ještě rehabilitace před 

implantací a míra spolupráce rodičů.
112
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 Cílem rehabilitace je rozvoj sluchového vnímání v celé jeho šíři, tedy od zaznamenání 

zvuků aţ po komunikaci. Dítě se učí slyšet zvuky z okolí, rozlišovat je, poslouchat hlas a svůj 

vlastní hlas pouţívat. V rehabilitaci mají velkou úlohu rodiče dítěte. Dítě je třeba v oblasti řeči 

podněcovat k rozvoji formou hry a vyuţívat jeho spontánního zájmu v kaţdodenních situacích. 

Rodiče jsou poučeni o správných strategiích komunikace. Jejich uplatňování v praxi 

kaţdodenního ţivota a přizpůsobení individualitě dítěte je pak na nich. Práce s dítětem musí být 

systematická a kaţdodenní. Do procesu osvojování řeči vstupuje také schopnost dítěte soustředit 

se, produkovat hlas, napodobovat řečové vzorce, správné dýchání, nadání pro řeč, dovednost 

odezírání, úroveň jemné a hrubé motoriky apod. Tyto schopnosti jsou také ovlivnitelné kvalitou 

sociálního prostředí.
113

  

Pro úspěšnost kochleární implantace je nutné, aby rodiče měli o moţnostech implantátu 

realistickou představu, tedy aby dostali dostatek informací nejen o jeho moţnostech, ale také o 

jeho omezeních. Také by si rodiče měli uvědomovat, ţe odměna za jejich úsilí můţe přijít aţ po 

delší době od prvního programování procesoru. Dítě se totiţ slyšet a pracovat se sluchem musí 

teprve naučit.
114

 Děti se nejprve v prvním půl roce učí rozlišovat okolní zvuky. Výrazný posun 

v oblasti porozumění řeči se obvykle objevuje aţ dva roky po implantaci.
115

 

 Rehabilitace je kratší u dětí, které ohluchly postlingválně (po osvojení řeči a jazyka). U 

dětí prelingválně neslyšících, které si jazyk a řeč pomocí implantátu teprve osvojují, trvá 

rehabilitace několik let.
116

 Holmanová toto shrnuje: „Kochleární implantace není zázračnou 

metodou navracející sluch. Dobré a očekávané výsledky přináší pouze při trpělivé a důsledné 

rehabilitační práci, při které respektujeme vývojovou úroveň dítěte i jeho aktuální stav“ 

(Holmanová, 2005, str. 70). 

2.5.6  Výsledky kochleární implantace 

 U dětí, které jsou implantovány čtyři roky a dále jich 60 % rozumí běţné konverzaci bez 

odezírání (polovina z těchto 60 % je schopna telefonovat), 30 % rozumí bez odezírání běţným 

příkazům a 10 % dětí rozlišuje okolní zvuky a rozumí některým jednoduchým pokynům. Slyšení 

s implantátem je pro všechny uţivatele za některých podmínek obtíţné (hluk, rozhovor více osob 

najednou, reprodukovaný zvuk z televize/rádia).
117

 

 Stav řeči závisí na sluchovém vnímání. Z výše uvedené skupiny dětí implantovaných 

čtyři roky a více jich 60 % má řeč dobře rozvinutou (ale pouze polovina z nich mluví gramaticky 
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správně), 30 % dětí komunikuje pomocí krátkých vět s častými agramatismy. Ostatní děti z této 

skupiny pouţívají v komunikaci jen izolovaná slova nebo nemluví vůbec.
118

 

 Většina implantovaných dětí se mluvený jazyk učí stejně, jako jakýkoli jiný cizí jazyk. 

Lepší výsledky mají zpravidla děti, jeţ začaly v časném věku. Jako první jsou osvojována 

podstatná jména, ostatní slovní druhy jsou osvojovány aţ v pozdějších fázích. Dlouho je 

pozorovaná chybovost v uţití předloţek, v časování, skloňování a uţití zvratných zájmen.
119

 

Přesněji je stav řeči charakterizován takto: „Řeč je ve srovnání s řečí slyšících obsahově chudší, 

stavba věty bývá často nesprávná, věty s agramatismy tvoří i uţivatelé s bohatou slovní 

zásobou…“ (Vymlátilová, 2009, str. 89). 

 Velké úsilí vyvíjejí děti s implantátem nejen pro osvojení mluvené řeči, ale také pro 

porozumění čtenému textu. S dětmi je třeba texty neustále rozebírat a vysvětlovat jim pro ně 

neznámé pojmy. Toto je také důvodem, proč se s integrovanými dětmi rodiče často denně učí i 

ve vyšším věku. Zdokonalování v oblasti osvojování jazyka je tedy mnohaletým procesem.
120

 

2.5.6.1  Hodnocení rodičů 

 Jak uvádí Vymlátilová (2009), rodiče implantovaných dětí se obvykle shodují v názoru, 

ţe pokrok, kterého dítěte s implantátem dosáhlo, splnil jejich očekávání. Kochleární implantát 

bývá vnímán jako něco, co umoţnilo dítěti pokrok ve vývoji s následným rozvojem 

samostatnosti a zlepšením uplatnění doma i mimo domácí prostředí (škola aj.).
121

 

 Zde opět uvádím pro srovnání, ţe dle výsledků švédské studie byly prokázány problémy, 

které se objevují v případě, ţe komunikace a vzdělávání dětí s kochleárním implantátem jsou 

zaloţeny pouze na mluvené řeči.  Dle autorů této studie, kochleární implantát nemůţe plně 

nahradit pouţívání znakového jazyka, i kdyţ můţe usnadnit kaţdodenní ţivot ve slyšících 

rodinách. Podle výsledků švédské studie děti sice dosahují s implantátem jistého pokroku, ten ale 

vţdy neumoţňuje se bez omezení začlenit do společenských aktivit ve slyšící společnosti. 

Rodiče švédských dětí po implantaci uţívali znakový jazyk postupně méně a méně s tím, jak se 

dítě zlepšovalo v komunikaci mluvenou řečí. Rodiče ale také uváděli, ţe v některých 

rozhovorech a při vysvětlování některých jevů nebo abstraktních pojmů bylo i poté uţití 

znakového jazyka nezbytné.
122

 

            V době, kdy byly v rámci švédské studie provedeny poslední rozhovory, měly děti 

implantát pět aţ sedm let a znakový jazyk byl v rodinách uţíván ke komunikaci jen výjimečně. 
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Rodiče soudili, ţe děti jsou schopny kaţdodenní konverzace v mluveném jazyce. Pokud se ale 

v rodině rozebíralo téma, které bylo nad rámec „běţných“ hovorů, měly děti obtíţe, neboť pro 

tyto rozhovory neměly dostatečnou slovní zásobu. Děti i po letech měly obtíţe také v oblasti 

výslovnosti některých slov, coţ znesnadňovalo porozumění lidem, kteří nepatřili do jejich 

rodiny.
123

 

2.5.6.2  Hodnocení dětí  

          Implantované děti ze švédské studie uváděly, ţe jim implantát umoţňuje vnímat zvuky z 

okolí, coţ povaţovaly za pozitivní skutečnost. Většina z dotazovaných dětí uváděla, ţe zaţily 

obtíţe při konverzaci i se svými rodinnými příslušníky. Také zmiňovaly ţe často mají ve škole 

problém vnímat, co se ve třídě říká. Děti dle autorů studie vnímaly výhody implantátu, ale i 

přesto uváděly, ţe jim neumoţňuje se plně zapojit do interakcí se slyšícími.
124

 

2.6  Volba vzdělávací cesty 

V současné době je celosvětovým trendem snaha o integraci jedinců s postiţením do 

společnosti. Děti s postiţením jsou tak stále častěji zařazovány do škol, které jsou součástí 

běţného vzdělávacího sytému. To se týká i dětí se sluchovým postiţením. Rodiče tak stojí před 

rozhodnutím, zda zvolit školu specializovanou na problematiku vzdělávání jedinců se sluchovým 

postiţením nebo školu běţnou.
125

 

2.6.1  Mateřská škola 

 Docházka do mateřské školy je pro dítě se sluchovým postiţním velmi důleţitá. Většina 

dětí potřebuje v tomto věku mít moţnost navazovat kontakt se svými vrstevníky.
126

 Je zároveň 

ale třeba mít na paměti, ţe kalendářní věk dítěte není jediným ukazatelem toho, zda je dítě pro 

tento krok zralé. Tempo zrání je individuální. Pokud navíc do procesu zasahuje nějaký handicap, 

můţe být dynamika vývoje významně narušena. Rozhodující pro nástup do mateřské školy by 

měla být celková připravenost dítěte.
127

  

Objevuje se zde dilema pro rodiče, které se týká výběru typu mateřské školy. Rodiče jsou 

postaveni před otázku, jaké zařízení by bylo pro jejich dítě nejvhodnější. Většina rodičů v tomto 

období stojí před otázkou, zda volit mateřskou školu pro děti se sluchovým postiţením či 

mateřskou školu běţnou.
128
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2.6.1.1  Mateřská škola pro děti se sluchovým postižením 

 Konkrétní mateřskou školu zpravidla rodiče volí dle komunikační metody, která je zde 

při výuce a výchově dětí uplatňována. U dětí se sluchovým postiţením, které pocházejí z měst 

v jejichţ blízkosti se mateřská škola pro děti se sluchovým postiţením nenachází, je jiţ 

rozhodnutí o předškolním zařízení spojeno s otázkou umístění dítěte na internátu. Tuto variantu 

rodiče obvykle vnímají jako problematickou a odloučení je pro ně velmi bolestivé. Řešení 

situace hodně záleţí na momentální situaci rodiny a individuálních vlastnostech dítěte.
129

   

2.6.1.2  Mateřská škola běžná 

 Dítě s postiţením sluchu má sice mezi zdravými vrstevníky komunikační obtíţe, ty ale 

nebývají zásadní a neznemoţňují jeho zařazení do mateřské školy.
130

 Začlenění dítěte do běţné 

mateřské školy probíhá zpravidla dobře a to i u dětí s kochleárním implantátem.
131

 Při výběru 

běţné mateřské školy je ale třeba nezapomínat, ţe i přes výše uvedené, jsou nároky kladené na 

dítě větší, neţ v mateřské škole pro děti se sluchovým postiţením.
132

 

U dětí ve věku tří a čtyř let je pochopitelné, kdyţ i přes těţkou sluchovou vadu dítěte 

rodiče zvolí běţnou mateřskou školu v místě bydliště. Dítě sice nebude zvládat komunikačně 

všechny situace, přesto ale získá cennou zkušenost s pobytem mimo domov a naučí se přijímat 

nový řád. U dětí v předškolním věku (ve věku pěti, šesti let) je vhodné se zaměřit především na 

otázku, zda je dítě v běţné mateřské škole skutečně integrováno (tzn. zvládá s pomocí vykonávat 

většinu činností s ostatními dětmi nebo zda je pro dítě vhodnější zařazení do mateřské školy pro 

děti se sluchovým postiţením.
133

 

Jednou z funkcí mateřské školy je příprava dětí na školní docházku. Cílem je mim jiné 

podporování školní zralosti dětí. I pro dítě se sluchovým postiţením je tedy návštěva mateřské 

školy velmi důleţitá. V mateřské škole je podněcován rozvoj percepčních, kognitivních i 

sociálních dovedností a schopností dítěte.
134

 

2.6.2  Základní škola 

 U dětí se sluchovým postiţením je často vyuţíváno moţnosti odkladu školní docházky o 

jeden rok. V ojedinělých případech pak i o roky dva. Pokud je ale dítě vyšetřeno a je pro něj 
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shledán nástup do školy jako vhodný v běţném věku šesti let, není důvodu, proč jeho nástup do 

školy jen kvůli sluchové vadě oddalovat.
135

 

 Nástup do školy je velkým zlomem v ţivotě dítěte. Dítě je postaveno do úplně nové 

situace, která je navíc často spojena s prvním setkáním s povinností, konkurencí, úspěchem i 

neúspěchem. V procesu rozhodování o zařazení dítěte do určitého zařízení je důleţité řídit se 

předpokladem, ţe ve zvoleném typu školy má dítě moţnost zaţívat pocit úspěšnosti, neboť tento 

pocit je důleţitý pro rozvoj sebedůvěry a sebejistoty, jedné ze základních sociálních potřeb 

kaţdého člověka.
136

 

2.6.2.1  Základní škola pro děti se sluchovým postižením 

 Školy pro děti se sluchovým postiţením jsou svým ţákům schopny poskytnout prostředí, 

které je přizpůsobeno jejich individuálním potřebám. Zpravidla nabízejí specifický přístup a 

sluţby.
137

 Třídy na těchto školách bývají charakteristické nízkým počtem ţáků (osm aţ deset). 

Přístup k dětem je individuální a při výuce je maximálně vyuţíváno vizuálních pomůcek. Učitelé 

mají speciálně pedagogické vzdělání a součástí výuky také bývají povinné hodiny individuální 

logopedické péče. Pro rodiče je při výběru školy důleţité jaká komunikační metoda je pouţívána 

ve výuce.
138

 

Školy často organizují i volnočasové aktivity pro své ţáky (př. sportovní hry, keramické 

dílny). Dítě zde má ale méně příleţitostí ke kontaktu se zdravými vrstevníky. Navíc se školou 

pro ţáky se sluchovým postiţením je často spojena nutnost dítě jiţ v raném věku oddělit od 

rodiny, neboť internát je jediným řešením, pokud nelze dítě do školy denně dováţet.
139

 Dnes na 

druhou stranu ale bývají internáty tzv. „rodinného typu,“ coţ znamená, ţe ţáci jsou organizováni 

do malých skupin se svými spoluţáky a zkušenými vychovateli a je jim umoţněno i na internátě 

aktivně proţívat mimoškolní část dne. Vzdělávání na školách pro děti se sluchovým postiţením 

je realizováno dvojím způsobem, 1. podle běţných vzdělávacích programů a 2. podle speciálně 

upraveného vzdělávacího programu základní školy.
140

 

 Ve školách (nebo třídách), které spadají do oblasti škol s běţným vzdělávacím 

programem, se ţáci učí podle některého z běţných vzdělávacích programů základní školy. 

Výuka zde probíhá zpravidla pouze za pomocí mluvené řeči a důraz je kladen na rozvoj řeči a 

porozumění psanému textu. Zpravidla tyto školy navštěvují ţáci nedoslýchaví 

s nějakým přidruţeným problémem, který znemoţňuje docházku do běţné základní školy nebo 
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děti s těţkým sluchovým handicapem, pro které rodiče chtějí orální metodu vzdělávání (pokud 

mají pro tuto vzdělávací cestu předpoklady). Do těchto škol (tříd) dochází také děti 

s kochleárními implantáty, pro které se integrace nejeví jako vhodná.
141

 

 Většina škol pro děti se sluchovým postiţením má alespoň nějaké třídy (někdy všechny), 

kde se vyučuje speciálně upraveného programu základní školy pro školy specializované na 

vzdělávání ţáků se sluchovým postiţením. V tomto programu např. není povinný cizí jazyk a 

hudební výchova a v jednotlivých předmětech jsou zohledňovány jazykové schopnosti dětí. Ţáci 

mají k dispozici speciální učebnice a ve třídách je vyuţíván znakový jazyk.
142

 

 Ţáci, kteří absolvují školu s upraveným vzdělávacím programem, mohou v dnešní době 

absolvovat nejen učební obor, ale také některý z oborů na speciálních středních školách pro 

studenty se sluchovým postiţením, popř. i na jiných středních školách.
143

 

Při zařazování dětí s kochleárním implantátem do škol pro děti se sluchovým postiţením 

je doporučován auditivně – orální přístup. Do těchto škol jsou zařazovány děti, které mají 

problémy s porozuměním mluvené řeči a malou slovní zásobu. Je doporučováno sem zařadit i 

děti, které mají sice dobře rozvinutu slovní zásobu i porozumění, ale jsou psychicky méně 

odolné (tzn. citlivé, úzkostné, špatně snášející psychickou zátěţ).
144

 

 Speciální školy pro sluchově postiţené jsou doporučovány i u dětí s poruchami řeči, 

ADHD apod., neboť tyto přidruţené poruchy děti částečně limitují. Děti mají právo na přiměřené 

vzdělání bez zbytečného zaţívání neustálých pocitů frustrace, které mohou při delším trvání vést 

k rozvoji poruch chování a dalších problémů. Pro děti je moţné vyuţívat na základě doporučení 

SPC sestavení IVP  (určitém předmětu nebo ve více předmětech). IVP umoţňuje provést úpravy 

v metodice, obsahu předmětu i organizaci výuky.
145

 

2.6.2.2  Individuální vzdělávací plán 

 „IVP je vlastně smlouvou mezi rodiči, školou a SPC o tom, co a jakým způsobem se ţák 

naučí v určitém předmětu. IVP je nutno pravidelně kontrolovat, lze jej doplňovat a podle potřeb 

upravovat. Podle nového školského zákona musí být v individuálním plánu dodrţovány určité 

obsahové i formální náleţitosti, jako např. stanovení diagnózy poruchy, konkrétní vymezení 

předmětu a učiva v něm, speciální metodika i doba jeho platnosti, protoţe jeho stanovení je 

správním úkonem. Je to příspěvek v individualizaci výuky s ohledem na moţnosti dětí v rámci 

základního, případně středního vzdělávání“ (Šedivá, 2006, str.50). IVP by měl dětem se 
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sluchovým postiţením, ať uţ ve speciální či běţné základní škole, umoţňovat kompenzaci jejich 

handicapu a tak umoţňovat zvládání školy bez zbytečných stresů a frustrací.
146

 

2.6.2.3  Základní škola běžná  

Zařazení dítěte se sluchovým postiţením do běţné základní školy v místě bydliště je 

z mnoha důvodů nejvhodnější moţností. Dítě není nutné vytrhnout z rodiny a známého prostředí 

a je mu umoţněno zaţívat stejné zkušenosti jako jeho ostatním slyšícím spoluţákům. Aby 

integrace dobře fungovala je třeba, aby fungovala jak její vzdělávací, tak její sociální sloţka.
147

 

Pro zvýšení šance úspěšného začlenění dítěte se sluchovým postiţením do běţné školy je 

důleţité splnit některé podmínky. Je dobré dosáhnout menšího počtu dětí ve třídě. Dítě by mělo 

sedět tak, aby mohlo zrakem kontrolovat prakticky veškeré okolní dění. Je vhodné třídu 

odhlučnit (koberec a závěsy tlumí rušivé zvuky).
148

 

V oblasti vzdělávání by dítě mělo být schopno začlenění se do většiny aktivit během 

vyučování (tedy i pracovat při hodině se svými spoluţáky) a při vynaloţení přiměřeného úsilí při 

domácí přípravě drţet tempo se třídou. Při integraci by se nemělo stát být taková, ţe dítě si 

většinu času pracuje samo a učitel mu pak individuálně věnuje část hodiny. Toto platí i v 

pochopení učebního textu, které bývá po děti se sluchovým postiţením obtíţné. Nemělo by 

docházet k tomu, ţe dětí prostě absolvuje vyučování a teprve doma s rodiči zjistí, co se vlastně 

ve škole probíralo (rodiče zde „suplují“ školní vyučování). Není moţné domácí přípravou dítě 

zaměstnávat natolik, ţe mu nezbývá čas na hru a další volnočasové aktivity. Integrovanému 

dítěti nelze tolerovat to, co s jeho sluchovou vadou nesouvisí, protoţe jeho „lepší známky“ pak 

nejsou skutečným obrazem jeho vědomostí a dovedností a zakládají tak mimo jiné moţnost 

vzniku zbytečného vzdělávacího deficitu.
149

 

Sociální sloţkou integrace se rozumí začlenění dítěte do třídního kolektivu a moţnost 

navázat bliţší přátelské vztahy alespoň s některými spoluţáky. Je běţné, ţe i u dobře 

začleněného dítěte se sluchovým postiţením můţe občas docházet k informačním deficitům a 

špatnému pochopení sociální situace. Pokud ale dítě zaţívá pocit vyřazení z třídního společenství 

a trvalé vědomí osamělosti vlivem své odlišnosti, nemůţe navazovat sociální vztahy se slyšícími 

vrstevníky a můţe se tak dostat do izolace. V tomto případě je pak sociální izolace větší, neţ by 

byla při zařazení do školy pro děti se sluchovým postiţením.
150
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Soudí se, ţe běţná základní škola je pro dítě náročnější neţ speciální škola pro sluchově 

postiţené, ale také se předpokládá, ţe v běţné základní škole bude dítěti poskytnuto více 

zkušeností, které ho lépe připraví pro další společenské i pracovní uplatnění ve slyšící 

společnosti.
151

 

Více neţ polovina dětí po kochleární implantaci ve školním věku dochází do běţné 

základní školy. Z tohoto údaje vyplývá, ţe rodiče implantovaných dětí dávají přednost této 

variantě. Děti se obvykle učí dle individuálního vzdělávacího plánu nebo mají svého asistenta. 

Prelingválně neslyšící dítě s kochleárním implantátem lze integrovat do běţné základní školy 

v případě, ţe dobře rozumí mluvené řeči, má aspoň průměrný intelekt a je přizpůsobivé a 

psychicky odolné. Toto vše je nezbytné k tomu, aby dítě mělo moţnost v běţné škole rozvíjet 

své schopnosti, aby prospívalo a mohlo se zařadit do skupiny vrstevníků.
152

 I u dětí 

s implantátem je ale při integraci nutno pamatovat na zmíněné riziko sociální izolace. Děti 

obvykle mají potíţe při rozhovoru více lidí, coţ je situace, která nastává ve třídě vcelku běţně.
153

 

U dětí nedoslýchavých s průměrnou a vyšší inteligencí zpravidla integrace také probíhá 

dobře, pokud se neobjevují další poruchy (poruchy řeči, SPU nebo poruchy chování). U dětí 

s těţkou poruchou sluchu probíhá integrace dobře při vyšší inteligenci a dobře rozvinuté její 

verbální sloţce (taktéţ bez dalších poruch). Do procesu vstupují i psychické vlastnosti jako je 

přizpůsobivost, psychická odolnost, přiměřený rozvoj volních vlastností a přístup konkrétní 

školy a konkrétního učitele k dítěti.
154

 

2.6.2.4  Role učitelky/učitele při integraci dítěte  

Při snaze začlenit dítě se sluchovým postiţením do běţné mateřské školy je důleţitá 

osobnost učitelky, do jejíţ třídy je dítě přiděleno. Pokud je dítě dobře přijímáno učitelkou, 

akceptují jeho přítomnost ve třídě bez problémů i ostatní děti.
155

 Osobnost učitelky je důleţitým 

faktorem při integraci, mimo jiné proto, ţe úspěch při začleňování dítěte velmi záleţí na 

schopnosti spolupráce jednotlivých subjektů: dítěte - učitelky a rodiče.
156

 Dále je důleţité, aby 

učitelka byla schopna dítěti se sluchovým postiţením pomoci při nesnázích v komunikačních 

situacích.
157

 

Učitelka by měla dostat co nejvíce informací o problematice sluchového postiţení i o 

charakteristice konkrétního dítěte. Důleţitý je vhled do problematiky a schopnost individuálního 
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přístupu k dítěti. Je nezbytné, aby její vlastní řeč byla zřetelná a se správnou výslovností.
158

 

Učitel by měl vědět, jak funguje sluchadlo nebo implantát, aby byl schopen drobné technické 

nesnáze řešit sám. Na začátku školního roku je vhodné, aby učitel dítěti usnadnil kontakt se 

spoluţáky (seznamovací hry, jmenovky).
159

 

Ve škole je nutné potřebám dítěte je třeba přizpůsobit i vedení výkladu. Důleţitá je 

struktura a řád, psaní na tabuli a uţití názorných pomůcek. Učitel by při výkladu neměl chodit po 

třídě, aby umoţnil ţákovi sledovat ho očima. Nezbytná je správná artikulace. Učitel také musí 

neustále myslet na to, ţe pokud chce dítěti sdělit něco důleţitého, je třeba ho na to předem 

upozornit.
160

 

2.6.2.5  Role asistenta při integraci dítěte 

Zařazení dítěte do běţné mateřské školy s asistentem je také moţností (ať uţ s osobním 

asistentem nebo za pomoci asistenta pedagoga). Asistent můţe dítěti usnadnit fázi adaptace a 

celkově zpříjemnit pobyt v mateřské škole. Jeho přítomnost můţe dítěti se sluchovým postiţením 

pomoci začlenit se i do činností, ze kterých by bylo kvůli svému handicapu vyřazeno. Asistent 

dítěti v případě potřeby pomáhá a tlumočí (výhoda zejména při skupinové práci dětí). Vzhledem 

k výše uvedeným poţadavkům na učitele dítěte se sluchovým postiţením můţe být přítomnost 

asistenta ve třídě velkou pomocí nejen pro dítě, ale právě i pro samotného učitele (Uzlová, 

2010). Pro úspěšné fungování dítěte se sluchovým postiţením je nezbytná dobrá spolupráce 

rodiče a učitele, popř. obou s asistentem.
161

 

2.7  Systém péče 

Význam rodiny je nezpochybnitelný a proto zrovna o ni, je třeba v této situaci ve zvýšené 

míře pečovat. Provázení, informace, zkušenosti a povzbuzování jsou nezbytnou součástí této 

péče. Nejde jen o jazykové vedení, ale také o vhled do dynamiky rodiny, práce s potřebami, 

prioritami, copingem. Právě rodiče tvoří v prvních letech svět dítěte – jsou to oni, kdo ovlivňují, 

jaké informace dítě o světě dostane a kdo mohou, při správném vedení, rozvíjet jeho silné 

stránky bez ohledu na přítomnost sluchového postiţení.
162

 

Rodiny je třeba vnímat jako v rizikové situaci, neboť je tu stále přítomný potencionální 

zdroj stresu. Důleţitým faktorem je zde míra podpory, které se jim dostává. Je-li jí dostatek, 

rodiče se zpravidla adaptují velmi rychle.
163

 Rodiče, kteří dostanou dostatek informací, se cítí 
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jistější při zacházení s dítětem, coţ má pozitivní vliv na celý rodinný systém. Rodiče potřebují 

být edukováni v oblasti tématu ztráty sluchu a jejích důsledků, o moţnostech rozvoje zrakového 

a sluchového vnímání a řeči a o vzdělávacích alternativách dítěte.
164

 

Matky mají zpravidla tendenci nabírat si v této situaci nejvíce povinností, proto jsou to 

ony, kdo především výše zmíněnou podporu potřebují. Jejich podpora má pozitivní vliv nejen na 

dobré fungování rodiny, ale také na komunikaci s dítětem. Bylo pozorováno, ţe matky, které 

mají pocit, ţe se jim dostává podpory, mají tendenci více vizuálně a dotykově reagovat na své 

děti a ty se pak lépe vyrovnávají se stresovými faktory.
165

 

2.7.1  Raná péče  

Raná péče je charakterizována jako odborná péče poskytovaná dítěti a rodině ihned po 

zjištění poruchy. Obecně je charakterizována jako komplex odborných sluţeb psychologických, 

medicínských, speciálně pedagogických, rehabilitačně inţenýrských a sociálních. V rámci rané 

péče by mělo být zajištěno shromáţdění a odborné mezioborové vyhodnocení všech dostupných 

údajů dítěti a vypracování individuálního plánu práce s rodinou a dítětem. Rodina by měla mít 

moţnost získat a vyuţít protetické, kompenzační, léčebné, rehabilitační a edukační pomůcky a 

zároveň moţnost získat sociálně - právní pomoc. V rámci rané péče by také měla rodina nalézt 

podporu v organizacích rodičů dětí a rodičů se stejným postiţením. Dále by péče měla zahrnovat 

pravidelná hodnocení dosaţeného stupně rozvoje dítěte s následnou modifikací individuálního 

plánu práce a optimální zařazení dítěte do vzdělávacího zařízení.
166

 

 Raná péče má obecně velký význam. Dítě většinu času v raném věku pobývá v dyádě 

s matkou, péče mateřských škol a stacionářů lze vyuţít aţ později. Matka, které se nedostává 

podpory a informací nemůţe své dítě adekvátně rozvíjet, nemůţe přizpůsobit průběh prvních 

interakcí potřebám dítěte a tak ani s dítětem navázat kvalitní vztah.
167

 Je třeba rodičům 

poskytnout emoční podporu ve formě poradenství a psychoterapie.
168

 

Uţ raná péče má velký význam v přípravě dětí na vzdělání a jejich budoucí fungování na 

poli sociálních vztahů. V případě dětí se sluchovým postiţním je třeba rodině pomoci s nutností 

výběru adekvátního komunikačního systému a speciální rehabilitační péče, neboť bez těchto 

opatření se nemůţe vyvíjet řeč ani myšlení dítěte a to můţe mít dalekosáhlé následky (Roučková, 

2006). S rodiči je také třeba pracovat v oblasti jejich pojetí znakového jazyka jako vhodného 

komunikačního prostředku. I přes pokroky v této oblasti jsou rodiče, kteří znakový jazyk 
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odmítají, ať uţ z obav o další řečový vývoj dítěte nebo z pocitu jeho „nepatřičnosti“. Tím si ale 

zahrazují cestu, která by nejlépe vedla v konečné fázi k přiblíţení dítěte k oné normálnosti. 

Znakový jazyk není nezbytností. Pro zdravý vývoj je jen nezbytná efektivní komunikace od 

časného věku. Bylo prokázáno, ţe rozvoj jazykových kompetencí a moţností interakcí nejen 

prohlubuje vztah s rodiči, ale dává dítěti moţnost kvalitních interakcí s vrstevníky a později 

těmto dětem umoţňuje osvojit si potřebné sociální kompetence. Neslyšící děti navazují vztahy 

s vrstevníky dle vzoru vztahů, který mají osvojený z domova. Dále, ţe zpravidla lépe v kolektivu 

vrstevníků fungují děti, kterým je dána moţnost komunikace dle jejich potřeb vhodné. 

Dostupnost různorodých interakcí pak děti dobře připravuje pro další sociální interakce a to i ve 

slyšícím světě. Navíc i rodiče jsou v rámci raných intervenčních programů školeni v chápání 

speciálních potřeb svých dětí a mohou pak děti lépe rozvíjet.
169

 

Velký význam zde má setkání s dalšími rodinami, které jsou ve stejné situaci, ale mají uţ 

starší dítě, se kterým řadu věcí překonali. Rodiče tak mohou vidět, ţe se situace dá zvládnout. 

Zároveň mohou o některých úskalích vědět dříve, neţ přijdou.
170

 

Také dospělí neslyšící mohou hodně pomoci neslyšícím dětem i jejich rodičům. Cenou 

zkušeností bývá nejen pohled do jejich ţivota a zprostředkování jejich zkušeností, ale také 

pozorování interakcí neslyšících rodičů s jejich dětmi.
171

 Pro slyšící rodiče dětí se sluchovým 

postiţením je při osvojování zásad vhodné komunikace přínosem vidět komunikaci neslyšících 

rodičů se svým dítětem. Navíc i rodiče v tomto kontaktu si mohou osvojovat další jazykové 

dovednosti. Pro dítě je kontakt s dospělými neslyšícími téţ cenným. Navíc, je-li rodičům 

umoţněno osvojit si tyto strategie, komunikace se stává uvolněnější a méně stresující, coţ má 

také vliv na její větší úspěšnost a vztah rodiče – dítě.
172

 

 V ČR je raná péče poměrně novým typem sluţby.
173

 V jejím pojetí mohou být rozdíly jak 

po stránce formální (tj, jakým způsobem, v rámci které instituce, zda státní či nestátní apod.), tak 

obsahové. Kdyţ úloha rané péče je u dítěte se sluchovým postiţením nezpochybnitelná, i zde 

jednoznačné vymezení obsahu a formy chybí. V současnosti probíhá raná péče v rámci 

zdravotnických zařízení (foniatrická oddělení), některých SPC 
174

 a nestátních organizací.
175
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2.7.2  Zdravotnická zařízení 

 Dnes se jiţ v některých nemocnicích provádí screenigová vyšetření sluchu. Toto 

vyšetření u novorozenců však stále není samozřejmostí a tak řada sluchových vad je 

diagnostikována aţ v pozdějším věku.
176

 Pediatr by měl při kaţdém podezření dítě odeslat na 

odborné vyšetření na specializovaném pracovišti ORL 
177

 či foniatrickém oddělení. V současné 

době je moţné obracet se s ţádostí o vyšetření přímo na CKID 
178

, kde je dítě vyšetřeno 

foniatrem, logopedem a psychologem. Multidisciplinární tým se pak dále stará o poskytnutí 

vhodné rehabilitační péče (logopedické péče, výběr sluchadel, popř. zařazení do programu 

kochleárních implantací).
179

 

2.7.3  Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. 

 Federace rodičů a přátel sluchově postiţených je neziskové občanské sdruţení 

s celorepublikovou působností. Sdruţuje rodiče, příbuzné, přátele a odborníky, kteří se zajímají o 

problematiku sluchového postiţení. Vznik iniciovali rodiče v roce 1990 se snahou pozitivně 

ovlivnit situaci dětí se sluchovým postiţením v oblasti vzdělání i společenského ţivota.
180

 

 FRPSP poskytuje celý komplex vzájemně na sebe navazujících sluţeb jedincům se 

sluchovým postiţením (do narození do osmnácti let) a jejich rodinám. Funguje zde sociálně 

aktivační centrum (kontakt s jinými rodinami, přednášky a semináře, poradna), sociální poradna 

pro osoby se sluchovým handicapem a jejich blízké (poradenství v oblasti sociální podpory), 

informační centrum o hluchotě (jediné v ČR, které shromaţďuje a zpracovává informace o 

problematice sluchového postiţení, součástí je i knihovna), speciální psychologická poradna pro 

neslyšící (poradenství, psychodiagnostika, psychoterapie, krizová intervence) a bilingvální 

mateřská škola Pipan (pro děti se sluchovým postiţením, vadami řeči, děti neslyšících rodičů a 

děti, kterým vyhovuje menší kolektiv). FRPSP pořádá také týdenní pobytové akce pro děti se 

sluchovým postiţením (cílem předání informací o sluchovém postiţení a nácvik vhodného 

přístupu k dítěti v oblasti komunikace, výchovy a vzdělávání). V rámci činnosti pod FRPSP 

probíhá realizace rodičovských klubů (realizátory rodiče, FRPSP zajišťuje prostory, zázemí a 

pomoc při realizaci). FRPSP je také zřizovatel Střediska rané péče Tamtam.
181
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2.7.3.1  Středisko rané péče Tamtam 

Cílovou skupinou jsou děti od narození do čtyř let (maximálně sedmi let věku) a jejich 

rodiny. Jde o sluţbu, v které jsou kombinovány pedagogická, psychologická, zdravotnická a 

sociální práce. Sluţba je terénní, coţ znamená, ţe pracovníci vyjíţdějí do rodin a navštěvují je 

tak v jejich přirozeném prostředí (interval návštěv je čtyři aţ šest týdnů). Konzultace trvá jednu a 

půl aţ tři hodiny. Část doby je věnována dotazům rodičů a část práci s dítětem.
182

  

 Sluţby rané péče jsou ukončeny s nástupem dítěte do školního zařízení. V tuto dobu 

přebírají dítě do své péče zpravidla Speciálně pedagogická centra, popř. Pedagogicko 

psychologické poradny.
183

 

2.7.4  Speciálně pedagogická centra 

 I SPC 
184

 jsou u nás poměrně nově. Vznikla stejně jako FRPSP 
185

 na základě společenské 

potřeby. Jejich klienty jsou děti se sluchovým postiţením a jejich rodiny, popř. slyšící děti 

sluchově postiţených rodičů. Speciální pedagogové a psychologové (popř. sociální pracovníci) 

se starají o děti a jejich rodiny od doby, kdy je diagnostikována vada sluchu do doby zařazení 

dítěte do jiné odborné péče (MŠ nebo ZŠ pro děti se sluchovým postiţením), popř. po celou 

dobu vzdělávání, jsou-li děti integrovány. Péče v centrech je různě intenzivní. Patří do ní 

pravidelné logopedické konzultace, diagnostická a terapeutická sezení a návštěvy odborníků 

v rodinách a zařízeních, kde je dítě integrováno.
186

 

 Důleţitou funkcí SPC je výběr vhodného vzdělávacího zařízení na základě pedagogicko-

psychologické diagnózy a vedení integrace u dětí navštěvujících běţná vzdělávací zařízení. 

Pracovníci SPC také sledují děti se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracují při 

vytváření IVP. Výhodou SPC bývá dobrá informovanost o situaci ve speciálních školách.
187

 

Jak je patrno z výše uvedeného, průběh integrace či docházky do školy pro děti se 

sluchovým postiţením ovlivňuje řada faktorů. Speciální pedagogové a psychologové sledují 

prospívání dítěte v mateřské škole a následně i ve škole základní, kde například řeší úpravu 

školního prostředí tak, aby byly zajištěny vhodné akustické podmínky a nabízejí učitelům 

moţnost konzultace.  

Důleţitou činností SPC je činnost poradenská a to nejen ve zmíněné oblasti vzdělávání, 

ale také v oblasti výchovy dítěte se sluchovým postiţením. SPC má také rodiče informovat o 
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problematice sluhových poruch, kompenzačních pomůckách a nároku na různé sociální 

výhody.
188

 

2.7.5  Spolupráce jednotlivých pracovišť 

Dítě s postiţením sluchu, pokud navštěvuje běţnou mateřskou školu, by mělo být 

sledováno SPC nebo na foniatrickém oddělení, aby byl bedlivě sledován jeho vývoj a na základě 

toho vyhodnocovány jeho další perspektivy. Školní zralost je třeba posoudit před nástupem 

školní docházky (provádí PPP nebo SPC, kde je dítě v péči).
189

 U dětí po kochleární implantaci, 

které jsou navíc sledovány v CKID 
190

 je vhodnost začlenění dítěte do běţné základní školy 

řešena ještě s odborníky centra CKID.
191

 

2.8  Svět neslyšících 

Zpravidla mají neslyšící také neslyšícího partnera. Obvykle komunikují ve znakovém 

jazyce (a to často doprovází mluvou). Mohou mít potíţe se čtením a obecní informovanost bývá 

niţší.
192

 U některých neslyšících můţeme najít podobné charakteristiky, ale nebudou platit pro 

celou skupinu. Neslyšící dítě je ve slyšící rodině bezbranné a naprosto závislé na pochopení, 

informovanosti a rozumném jednání rodičů. Dospělí neslyšící lidé často popisují obdobnou 

zkušenost – pocit izolace a osamocení mezi členy vlastní rodiny. Nedostatečná komunikace, 

časná separace a ochranitelský typ výchovy v primární rodině, mohou u neslyšících vést k tomu, 

ţe se projeví jistá sociální nezralost.
193

 I přes tyto zkušenosti ale zpravidla jsou samostatnými 

jedinci, kteří ţijí kvalitní a plnohodnotný ţivot.
194

 

Je třeba pamatovat na to, ţe neslyšící jsou, i přes výše uvedené obdobné zkušenosti 

některých z nich, heterogenní skupinou. Rozdíly jsou velké také v oblasti sluchových ztrát a 

komunikace. Někteří neslyšící komunikují jen mluvenou řečí, jiní jen znakovým jazykem a řada 

neslyšících dokáţe pouţívat obojí. Rozdíly jsou samozřejmě i v osobnostech neslyšících, jejich 

zájmech a hodnotách. Není jednotný svět neslyšících, stejně jako není jednotný svět slyšících.
195
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2.8.1  Medicínské a jazykově kulturní hledisko 

Se slovem „neslyšící“ se můţeme setkat v dvou podobách, buď v podobě s malým „n“ 

nebo velkým „N“. Obvykle záleţí na tom, zda je uplatňováno při pohledu na skupiny hledisko 

jazykově kulturní nebo hledisko medicínské.
196

 

Neslyšící s velkým „N“ je obvykle označení pro jedince, kteří se vnímají jako příslušníci 

komunity – s jejími úspěchy i problémy. Jazykově kulturní pohled odkazuje k tomu, ţe Neslyšící 

jsou skupina s odlišným jazykem a kulturou, vlastním kulturním zázemím, vlastní historií, 

hodnotami a tradicemi. Hluchota je zde vnímána jen jako odlišnost.
197

 

Označení neslyšící s malým „n“ je zpravidla pouţíváno v audiologické oblasti k označení 

velikosti sluchové ztráty. Jako neslyšící jsou zde označování ti, kteří mají určitou sluchovou 

ztrátu, podle její velikosti se klasifikují do skupin. Obvykle se tento medicínský pohled 

vyskytuje mezi slyšícími. Hluchota zde není chápána jako odlišnost, ale jako postiţení.
198

 

Někteří jedinci upřednostňují označení Neslyšící. Řada neslyšících se zase nepovaţuje za 

Neslyšících, komunikují orálně a snaţí se co nejvíce být součástí většinové společnosti slyšících. 

Někteří neslyšící se zase pohybují v obou světech a jazyk pouţívají podle situace. Nezáleţí na 

velikosti ztráty sluchu, záleţí na tom, jak člověk pojímá sám sebe.
199

 Dále uţívám označení 

neslyšící pro celou skupinu (tedy i skupinu Neslyšících). 

2.8.2  Komunikace 

 Můţeme se setkat s neslyšícími, kteří upřednostňují různé formy komunikace. Vedle 

individuálních dispozic (typ sluchové ztráty, velikost sluchové ztráty) ovlivňuje tuto oblast řada 

vnějších faktorů sociálních.
200

 

2.8.2.1  Znakový jazyk 

„Znakové jazyky jsou dnes vymezovány jako přirozené jazyky neslyšících, jazyky s vlastním 

slovníkem a vlastní gramatikou, jazyky, které jsou nezávislé na jazyce mluveném (Macurová, 

2008, str.12). Český znakový jazyk je přirozený jazyk funkčně srovnatelný s češtinou, a 

strukturálně od ní odlišný v závislosti na své vizuálně-motorické existenci. Tato odlišnost se 

manifestuje zejména tím, ţe český znakový jazyk pro gramatické účely vyuţívá prostor, je 

vizuálně motivovaný a simultánní. Český znakový jazyk je plnohodnotným a svébytným 

jazykovým systémem a přirozeným komunikačním prostředkem neslyšících. Zatímco mluvený 

jazyk se „mluví“ a „slyší“, znakový jazyk se „vidí“ a „ukazuje“. Jinak řečeno, zatímco mluvený 
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jazyk se odehrává v rovině audio-orálního, komunikace neslyšících odehrává v rovině vizuálně-

motorickém.
201

 

Znakový jazyk u nás nebyl takto přijímán bez problémů. Dominace oralismu (orální metody) 

má ještě dnes dopad na názory neodborníků i veřejnosti. I v dnešní době se stále objevují určité 

předsudky, i kdyţ z lingvistických studií mimo jiné vyplývá, ţe má stejní potenciál, jako ostatní 

přirozené jazyky. Různí odborníci ne-lingvisté publikují názory, ţe tento jazyk je stručnější, 

nevyjadřuje gramatické vztahy a do určité míry limituje rozvoj řeči. Přitom bylo lingvistickými 

výzkumy prokázáno, ţe znakové jazyky jsou nejen plně srovnatelné s jazyky mluvenými a jejich 

znalost rozhodně nebrání osvojování jazyka většiny, naopak, můţe tento proces usnadnit.
202

 

Znakový jazyk je originálním komunikačním prostředkem. Slyšícími je vnímán jako zvláštní 

cizí jazyk zaloţený na systému gest, postavení rukou i celého těla a mimických signálů. Pro 

neslyšící je přirozeným komunikačním prostředkem, s nímţ nemají obtíţe ani při komunikaci ani 

při jeho osvojování. Ovšem vzhledem k faktu, ţe znakový jazyk je jazykem menšiny, zpravidla 

vede k izolaci od slyšící společnosti a uzavírání se do komunity vlastního společenství.
203

 

2.8.2.2  Znakovaná čeština 

Patří do tzv. znakových systémů. Ty jsou odvozené z jazyka mluveného, jehoţ charakter 

a vlastnosti různou měrou a různým způsobem (a více nebo méně důsledně) zviditelňují, 

vizualizují. U nás je takový systém obvykle označován jako znakovaná, tedy „do znaků 

převedená“ čeština Slovní zásoba nejrůznějších znakových systémů sice do jisté míry čerpá ze 

slovní zásoby příslušeného znakového jazyka, zahrnuje však i znaky jiné. Ty jsou vytvářeny 

obvykle slyšícími a to převáţně za účelem prostředkovat neslyšícím příslušný jazyk mluvený a 

jeho psanou podobu.
204

 

„Od znakových jazyků se znakové systémy liší nejen vztahem k mluvenému jazyku (tj. 

tím, ţe jsou na něm závislé), ale i oblastí svého uţívání. Nejsou totiţ obvykle běţně uţívány 

v intrakulturní komunikaci, v komunikaci neslyšící-neslyšící, primární sférou jejich uţití je 

komunikace neslyšících se slyšícími, komunikace interkulturní“ (Macurová, 2008, str. 12). 

2.8.2.3  Komunikace mluvnou řečí a odezírání 

Jak uvádí Slowík (2010, str. 80): „Člověk se závaţným sluchovým postiţením, který 

komunikuje běţnou řečí, je prakticky závislý především na odezírání z úst komunikačního 

partnera.“ Odezírání je nejčastějším způsobem, kterým se neslyšící dorozumívají se slyšícími. Je 
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mnohonásobně náročnější neţ poslouchání, vlohy k němu jsou vrozené (tzn. tato schopnost není 

podmíněna sluchovým postiţením), tréninkem jej lze zlepšit, uplatňuje se při něm sluch a zrak 

(popř. jen zrak). Ani perfektně odezírající nikdy nezíská touto cestou tolik informací jako slyšící. 

V komunikaci se nelze spoléhat jen na odezírání.
205

 

Člověk, který odezírá, musí v čase, kdy řeč plyne, velmi rychle zhodnotit o čem se asi 

mluví, jak se vlastně chová člověk, který mluví a co vlastně říká. Čeština má třicet hlásek, 

odezírající však můţe rozlišit jen jedenáct tzv. mluvních obrazů. Pět z těchto obrazů je tvořeno 

samohláskami (dlouhé a krátké mají stejní mluvní obraz). Samohlásky lze odezřít relativně 

dobře, ovšem význam slova tvoří souhlásky. Pokud tedy jedinec dokáţe odezřít správně všechny 

mluvní obrazy, ještě musí také správně dosadit souhlásky. V podstatě jde tedy o proces 

probíhající ve velmi rychlém tempu a s opravdu malým mnoţstvím informací.
206

 

Lze odezřít informace o tempu a rytmu řeči a proto je třeba toto přirozeně zachovávat 

(křik a šepot mění mluvní obrazy). Nelze odezřít ţádné informace o intonaci, síle a barvě hlasu. 

Pro ulehčení odezírání je dobrá znalost kontextu a tématu. Další nápovědou je chování člověka, 

gestíka, mimika a postoj. Celkově lze z mluvy odezřít asi jednu třetinu. Zbytek je nutné 

„uhádnout“. Je navíc třeba znát slovní zásobu vztahující se k tématu, gramatická pravidla a 

komunikační zvyklosti.
207

 

Důleţité je také nezapomínat, ţe pro úspěšné odezírání je třeba zajistit vhodné podmínky 

– vhodnou vzdálenost, vhodné osvětlení apod. Odezírání je nesnadné i v běţných situacích jako 

je rozhovor více osob, neznámý mluvčí či jakýkoliv šum (Strnadová, 1998). Do celého procesu 

odezírání zasahují nejen momentální podmínky (prostředí, zdravotní stav jedince), ale také 

vrozené dispozice pro tuto dovednost.
208

 

 Pro nedoslýchavého nebo jedince s kochleátním implantátem je moţné kombinovat 

odezřené se sluchovou informací. Většina těchto jedinců navíc zná dobře odezíraný jazyk a má 

dobré znalosti, takţe odezírání bývá dobrou komunikační cestou. I u těchto jedinců se ale jedná o 

náročnou a namáhavou činnost.
209

 

2.8.3  Bilingvismus, bikulturalismus 

Neslyšící lidé hlásící se ke kultuře Neslyšících jsou zpravidla lidé bilingvální a bikulturní. 

Za svůj přirozený jazyk povaţují jazyk znakový, ale zároveň umění číst a psát (někteří mluvit a 

odezírat) v češtině.
210

 Neslyšící se učí i český jazyk, protoţe i pro ně je jeho znalost velmi 
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důleţitá, protoţe jde o jazyk majority, se kterou ţijí. Neslyšící se tedy český jazyk učí, ale jako 

druhý, cizí jazyk.
211

 Pohybují se ve dvou kulturách – v kultuře Neslyšících a zároveň se jako 

Češi pohybují v kultuře české.
212

 

Neslyšící se zpravidla velmi rádi stýkají mezi sebou, protoţe mají obvykle podobné 

zkušenosti a navíc nemají problémy se vzájemnou komunikací.
213

 Kultura neslyšících je 

ovlivněna zejména vizuálním vnímáním a vizuální organizací světa. To se projevuje v oblasti 

jazyka, pravidel chování, zvyků a tradic i povaze kultury v uţším slova smyslu. Neslyšící mají 

vlastní způsoby vhodného společenského chování (upoutání pozornosti druhých, vhodná 

vzdálenost při komunikaci apod.). Jsou malou a  soudrţnou komunitou. Oblíbené je scházení se 

v klubech a pořádání oslav k různým příleţitostem (vánoční besídky apod.). Oblíbené jsou také 

plesy a u mladých Neslyšících diskotéky. Populární je také cestování, k čemuţ zřejmě přispívá i 

fakt, ţe národní znakové jazyky sice nejsou stejné, ale při snaze na obou stranách se jejich 

uţivatelé mohou poměrně dobře domluvit. Řada neslyšících také sportuje, i zde se často 

organizují do spolků a sdruţení. Velkou událostí je pak Deaflympiáda pořádaná jednou za čtyři 

roky.
214

 

Důleţitou součástí kultury neslyšících je znakový jazyk. Ten díky aktivitám mladých 

Neslyšících nyní zaţívá velký rozmach. Na tom má podíl také moţné studium oborů Čeština 

v komunikaci neslyšících a Výchovná dramatika neslyšících na JAMU v Brně a také činnost 

České komory tlumočníků znakového jazyka. To se projevuje samozřejmě i na poli kultury 

Neslyšících. Stále více divadelních her v různých divadlech a koncertů je tlumočeno do 

znakového jazyka. Kromě tlumočených divadelních her jsou tu také pantomimické spolky 

neslyšících a vlastní divadelní hry, které jsou naopak tlumočeny do českého jazyka. Toto 

umoţňuje, aby se i slyšící poměrně nenásilnou formou seznamovali s kulturou neslyšících.
215

  

V současné době se trend bikulturality a bilingvismu uplatňuje i ve vzdělávání. Prvním 

jazykem při tomto přístupu je pro neslyšící děti jazyk znakový, druhým pak jazyk český.
216

 Tato 

forma vzdělávání je rozvinuta ve Švédsku ve školách pro neslyšící a nedoslýchavé, kde má 

dlouholetou tradici. V současné době je dokonce zaznamenán nárůst zájmu o vzdělávání 

neslyšících dětí právě tímto způsobem (tedy švédským znakovým jazykem i mluvenou/psanou 

švédštinou). Tento model se osvědčil jako účinný prostředek k naplnění vzdělávacích cílů 

v oblasti vzdělávání neslyšících dětí (a to včetně rozvoje v oblasti gramotnosti). I při vzdělávání 
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dětí s implantátem se tento model osvědčil a rozšířil moţnosti uplatnění dětí v jejich pozdějším 

ţivotě.
217

  

U nás je tato moţnost dostupná jiţ na úrovni předškolního vzdělávání. FRPSP je 

zřizovatelem bilingvální mateřské školy Pipan pro děti se sluchovým handicapem. Škola je 

otevřena dětem se sluchovým postiţením, dětem s vadami řeči, slyšícím dětem neslyšících 

rodičů a vůbec všem dětem, kterým vyhovuje menší kolektiv. Pipan má vlastní vzdělávací 

program, zaměřený na podporu individuálního rozvoje dětí a jejich přípravu na integraci do 

běţného kolektivu.
218

 Bilingvální přístup je pak uţíván i v některých školách pro děti se 

sluchovým postiţením.
219

 

Neslyšící děti se tak setkávají s kulturou neslyšících, coţ jim umoţňuje orientaci „kdo 

jsou a kam patří“.
220

 Informovanost o kultuře a také svých budoucích moţnostech je pro děti 

důleţitá. Důleţité je také navázání kulturních, sociálních i lingvistických kontaktů. To vše má 

vliv na sebepojetí a sebevědomí dětí. Zvolení jedné komunikační nebo vzdělávací cesty nemusí 

znamenat zavrţení všech ostatních.
221

 

Toto setkávání kultur je důleţité i pro slyšící rodiče neslyšících dětí. Sami zpravidla o 

kultuře neslyšících nic nevědí, nemohou tak do ní uvést své dítě. Umoţňuje jim vidět, kdo jsou 

neslyšící a jak ţijí. Poznat, ţe i neslyšící mohou vést normální ţivot, chodit do práce, bavit se, 

vychovávat děti. Překvapující můţe být pro rodiče zjištění, ţe řada neslyšících nepociťuje 

hluchotu jako handicap. Toto poznání můţe být pro rodiče neslyšícího dítěte velmi cenné.
222

 

2.9  Rodina dítěte se sluchovým postižením 

Narození dítěte s postiţením je jednou z nejtěţších situací, která můţe člověka potkat. Jde 

o ţivotní událost, na kterou se nelze připravit.
223

 Rodič je nucen opustit představu zdravého 

dítěte. Dochází k nabourání základního pocitu jistoty, pocitu, ţe člověk má kontrolu nad svým 

ţivotem.
224

 Jde o velkou ţivotní krizi, která naruší stávající chápání světa a posléze jej zpravidla 

úplně pozmění.
225

 

Ztráta sluchu je handicapem, se kterým je spojeno nejvíce zmatků a nejasností. Důvodem 

je zřejmě fakt, ţe všichni máme schopnost mluvit spojenou s myšlením a komunikací. Navíc je 

sluchová vada specifická také v tom ţe „není vidět“. Pokud jedinec se sluchovým postiţením 
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nenosí viditelně sluchadlo nebo nepouţívá ke komunikaci znakový jazyk, ničím se neliší od 

ostatních.
226

 Na vnějším uchu nejsou obvykle patrny ţádné změny a je tak těţké pochopit, ţe 

s vnitřní funkcí sluchového aparátu dítěte není něco v pořádku. Sluchově postiţené dítě se od 

slyšícího dítěte začne nápadně odlišovat aţ v okamţiku, kdy se začne snaţit komunikovat.
227

 

Navíc, díky nízkému výskytu sluchových vad v populaci, nemá řada rodičů s jedincem se 

sluchovým postiţením vůbec ţádné zkušenosti. „Na slyšící rodiče neslyšícího dítěte jsou kladeny 

zvýšené nároky, protoţe jim chybí nejen speciální zkušenosti, ale i zdroj poučení o problému, se 

kterým se v ţivotě nesetkali a proto jej nemohou sami bez pomoci řešit“ (Strnadová, 1994, 

str. 4).  

Postiţení sluchu u dítěte můţe být pro slyšící rodiče výzvou.
228

 Rodiče mohou nakonec 

dosáhnout určitého uspokojení z plnění náročného úkolu péče o dítě, ale není to snadné.
229

 

2.9.1  Nejistota na počátku 

První interakce mezi matkou a dítětem zpravidla probíhají obdobně, ať uţ dítě slyší nebo 

ne. Komunikace v prvních týdnech se můţe vyvíjet tak, ţe vše působí normálně. Na počátku 

nejsou reakce dítěte příliš diferencovány a interakce jsou jednoduché, takţe drobné odchylky 

snáz uniknou pozornosti. Navíc dítě můţe některé zvuky vnímat a reagovat na ně, i kdyţ řeči 

nerozumí. Vnímá také vibrace a tak některé jeho reakce mohou být povaţovány za důkaz, ţe 

slyší normálně. Ztráta sluchu tak často není rozpoznána ani rodiči, ani pediatry.
230

 

I první známky sluchového postiţení zpravidla nejsou nějak zjevné. Někdy rodiče i jejich 

vlastní strach vede k tomu, ţe přesvědčují sami sebe, ţe jsou přehnaně starostliví a úzkostní. 

V této fázi ještě můţe být uklidňující věřit tvrzení pediatrů nebo prarodičů, ţe některé děti mluví 

později, více pláčou, nedají se snadno utišit a nejsou tak vřelé, jak by si rodiče přáli. To ţe dítě 

spí, kdyţ je hluk, ale reaguje na ostatní, kdyţ je vzhůru, je často matoucí. Tento stav však někdy 

jen ukazuje na zbytky sluchu. K poznámkám znepokojených přátel a příbuzných se rodiče někdy 

v tomto období staví zpravidla odmítavě.
231

 

Zvláštností v chování dítěte, ale přibývá. Neslyšící dítě neregistruje, ţe někdo vstoupil do 

místnosti, dokud není v jeho zorném poli a nedá se utišit hlasem. Stále více je zřejmé, ţe jeho 

chování je odlišené od normálu. Obvykle časem pocity nejistoty zvítězí. Nakonec rodiče, blízké 

nebo lékaře napadne, nechat zkontrolovat stav sluchu.
232
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2.9.2  Od podezření k diagnóze 

To, kdy vznikne podezření, ţe dítě neslyší, záleţí na velikosti sluchové ztráty a dalších 

faktorech. Mezi podezřením a definitivní diagnózou často uběhne mnoho času. Tento odklad 

bývá vysvětlován vlastnostmi vady sluchu: ojedinělý výskyt, neviditelnost, jedinečnost a 

projevy, které je moţné vykládat jako řadu jiných dětských problémů.
233

 Někdy rodiče popisují 

pocity odmítnutí a nedostatek vřelého vztahu s dítětem. Vada sluchu bývá interpretována jako 

psychické problémy, řečové opoţdění, mentální retardace, autismus či důsledek špatného 

(nepodnětného) prostředí.
234

 Diagnostika hluchoty, která je nezbytná pro časné zahájení 

rehabilitačního procesu, je tak často pozdrţena.
235

 Rodiny, které ţijí ve větších městech mají 

situaci jednodušší, zpravidla se zde nachází specializované pracoviště. Na menších městech bývá 

stanovování diagnózy sluchového postiţení ještě obtíţnější.
236

 

2.9.3  Přístup lékařů 

Rodiče, kteří přicházejí k lékaři s tím, ţe sluch dítěte zřejmě není v pořádku, je třeba brát 

váţně. S tím by měli být seznámeni hlavně lékaři podílející se na screeningových programech. 

Pediatři často projevují nedůvěru vůči podezření rodičů. Přitom většina z nich se, vzhledem 

k četnosti výskytu sluchového postiţení, s tímto problémem nikdy nesetkala. I přesto rodiči často 

nevěří a mají tendenci přeceňovat i výsledek screeningového vyšetření.
237

 Řada z lékařů odmítne 

dítě poslat k odborníkovi. Tento přístup často ještě podpoří falešné naděje rodičů. Kdyby se 

lékaři k rodičům nechovali jako by dítě nemělo ţádný problém a byly citlivější k rodičovské 

úzkosti, mohli by předejít pozdějšímu hněvu a zatrpklosti.
238

 Často by tak rodičům 

nezpůsobovali další frustrace se zdlouhavého procesu předcházejícího diagnóze.
239

 

I v případě sdělování diagnózy situaci často ztěţuje přístup lékařů. Problémem, který 

rodiče handicapovaných dětí často uvádí, je fakt, ţe lékaři se často nedokáţí vcítit do stavu 

rodiče a informace mu tak podávat adekvátní formou.
240

 Je pravda, ţe rodiče jsou často při 

sdělení diagnózy přecitlivělí a zmatení. Přesto je ale třeba brát záţitky rodičů z lékařského 

prostředí váţně. To, jak rodiče vypráví o sdělení diagnózy je nepochybně přefiltrováno jejich 

pamětí. Přesto nelze roztrpčení, s jakým o této události vypráví, vysvětlovat jen tím, ţe šlo o 

nevítanou zprávu. Jsou rodiče, kteří se k informaci staví odmítavě, většina chce ale být 

                                                 
233

 Freeman, Carbin a Boese, 1991 
234

 Marschark, 2007 
235

 Freeman, Carbin a Boese, 1991 
236

 Marschark, 2007 
237

 Marschark, 2007 
238

 Freeman, Carbin a Boese, 1991 
239

 Inspirováno Fitznerovou, 2010 
240

 Inspirováno Fitznerovou, 2010 



 50  

informována v plném rozsahu. Rodiče si často stěţují, ţe jim informace byly poskytnuty bezcitně 

a bez jakékoliv podpory.
241

 

Rodiče se obvykle odevzdávají do rukou lékařů jakoţto autorit. Jejich názory často 

nekriticky přijímají. Právě u lékařů rodiče hledají vysvětlení a informace důleţité pro další 

rozhodnutí o osudu dítěte. Názory, kterých se jim dostává od odborníků jsou často protichůdné. 

Mnoho rodičů uvádí, ţe jim nebylo vysvětleno, co vlastně diagnóza sluchového postiţení obnáší. 

Většina lékařů není schopna pomoci rodičům udělat si představu o tom, co to vlastně znamená 

neslyšet, protoţe většina z nich totiţ o ţivotě neslyšících ţádnou představu nemá.
242

 Většina 

z nich nemá s neslyšícími osobní zkušenost a hluchotu vidí jen jako lékařský problém.
243

 I kdyţ 

roste informovanost i v této oblasti, stále má mnoho lidí zkreslené představy o neslyšících i 

znakovém jazyku.
244

 

Problematická bývá nejen necitlivost při sdělování diagnózy, ale někdy také necitlivost 

v průběhu vyšetřování dítěte. Lékaři často očekávají, ţe dítě bude „rozumné“ a bude bezchybně 

spolupracovat. Jako reakci na přístup lékařů rodiče často popisují pocity ublíţení a hněvu.
245

 

Mnoho rodičů také uvádí, ţe po sdělení diagnózy se jim nedostalo ani rad, kde si mohou 

nechat poradit a na jaká zařízení se mohou obrátit.
246

 Někteří uvádí, ţe jim bylo odmítnuto další 

vyšetření a zároveň jim byla poskytnuta nesprávná instrukce (rada přijít znovu, aţ bude dítě větší 

apod.).
247

 

      Rodiče často zmiňují problematiku výběru lékaře. Vybavenost špičkových pracovišť je 

někdy v kontrastu s nevhodným přístupem lékaře a ostatního zdravotnického personálu. Rodiče 

tak občas řeší situaci tak, ţe diagnostiku absolvují na specializované klinice a pak vyhledají 

jiného lékaře, coţ je ovšem zatěţující pro rodiče i pro dítě.
248

 

     Na druhou stranu rodiče při zpětném hodnocení lékařské péče, uvádějí také její 

nenahraditelnost a přinos (pro dítě i pro ně samotné). Uvádí mnohá pozitiva a zajímavé podněty, 

kterých se jim dostalo. Často projevují vděčnost. Na druhou stranu téměř kaţdý rodič uvádí (a to 

i po letech) vzpomínku a negativní a necitlivé zacházení ze strany zdravotnického personálu.
249

 

                                                 
241

 Freeman, Carbin a Boese, 1991 
242

 Freeman, Carbin a Boese, 1991 
243

 Strnadová, 1994 
244

 Freeman, Carbin a Boese, 1991 
245

 Marschark, 2007 
246

 Marschark, 2007 
247

 Freeman, Carbin a Boese, 1991 
248

 Inspirováno Fitznerovou, 2010 
249

 Inspirováno Fitznerovou, 2010 



 51  

2.9.4  Reakce na diagnózu 

    Rodiče se po sdělení diagnózy zmítají v mnoţství emocí.
250

 Objevují známé pocity: zlost, 

vztek, smutek, šok a pocity viny.
251

 

    Tyto reakce jsou přirozené a pro adaptaci na novou situaci prospěšné. Je třeba opustit 

představu „normálního“ dítěte a „normálního ţivota rodiny“. Zármutek zpravidla probíhá 

v určitých stádiích. Na počátku bývá popření, zejména v případě váţných sluchových ztrát rodiče 

často doufají, ţe diagnóza byla chybná, ţe se jedná o omyl. Někdy rodiče v této fázi vodí dítě od 

jednoho specialisty ke druhému a doufají v zázrak. Obávají se také o budoucí osud samotného 

dítěte i celé rodiny. Toto je často doprovázeno vyjednáváním – rodiče vyjednávají sami se sebou, 

osudem, Bohem. Občas je zde přítomen pocit, ţe pokud rodiče „něco“ změní, situace dítěte se 

zlepší. Obvykle k ţádné změně nedochází a vyjednávání bývá vystřídáno hněvem, který je opět 

namířený proti sobě, osudu, Bohu. Přichází období zoufalství a hledání viníka. V této fázi rodiče 

často zkoumají i banální příhody, které se udály během těhotenství a pořád dokola se zaobírají 

úvahami, zda tyto události nemohly vést právě k handicapu dítěte.
252

 

 Tato bouře emocí dohromady s „problematickým“ dítětem často v rodině zhoršuje 

komunikaci a celkovou atmosféru. Po období hněvu přichází někdy stádium sebeobviňování, 

k čemuţ mají tendenci zejména matky. Otcové je v těchto pocitech  často ponechávají.
253

 

S definitivní diagnózou přichází nutnost konfrontace se skutečností. Někteří rodiče berou 

diagnózu takřka úlevně („alespoň ţe se nejedná o nic horšího“), jiní jsou tvrdě zasaţeni 

skutečností, ţe jejich dítě má závaţný handicap. Mohou se objevit pocity, ţe dítě bude o něco 

ochuzeno. Rodiče celý svůj ţivot ţijí ve světě mluvené řeči a zvuku a je pak pochopitelné, ţe se 

domnívají, ţe jejich dítě bude vystaveno pocitům určité ztráty.
254

 Průběh a délka reakcí na 

diagnózu je individuální. Konkrétní reakce rodičů na diagnózu se liší podle povahových rysů, 

ţivotních zkušeností a schopností zpracování.
255

 

Situace při diagnóze sluchového postiţení je komplikována tím, ţe slyšící rodiče často 

nevědí, jak s neslyšícím dítětem jednat, jak se s ním dorozumět. Tento strach doprovázející jiţ 

tak sloţitou situaci přijetí dítěte s postiţením můţe ještě více zkomplikovat vývoj důleţitého 

vztahu mezi rodičem a dítětem.
256

 Je velmi frustrující zabývat se otázkami budoucnosti, trpět 

hledáním vhodné komunikace a ţít s vědomím, ţe něco není v pořádku a vlastně není nic 
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konkrétního, co by se dalo podniknout a nejsou známy následky. Je prakticky nadlidské ve 

stejnou dobu rozvíjet a posilovat citové vazby.
257

 

2.9.5  Problém nejasné prognózy a nejednotnosti názoru na vhodné komunikační 

vedení dítěte 

 Určit u malých dětí se sluchovým postiţením přesnou diagnózu (a tak i prognózu) je 

velmi obtíţné. Ani po stanovení velikosti sluchovým ztrát nelze zjistit, jak se dítě dokáţe se 

svým handicapem vyrovnávat, jak bude schopné svůj sluch vyuţívat a jaké má jazykové vlohy. I 

kdyţ vezmeme dvě děti, jejichţ ztráty sluchu jsou stejné a podmínky vývoje srovnatelné, jejich 

výsledky budou rozdílné. Dopad sluchového postiţení je velmi individuální.
258

 

Situaci navíc komplikuje fakt, ţe efekt kompenzační pomůcky a sluchového tréninku se 

můţe projevit aţ po delší době. Problémem je, ţe je třeba zajistit v tuto dobu dítěti dostatečnou 

stimulaci sluchových center, neboť na tento rozvoj je mozek nejlépe nastaven do čtyř aţ šesti let 

dítěte. Právě v tomto období musí dostávat sluchové podněty. Rodiče dítěte se sluchovým 

postiţením jsou samozřejmě postaveni před situaci, kdy se dítě nevyvíjí „přesně tak, jak má“. 

Rodiče tak na jednu stranu musí přijmout, ţe některých dovedností se u dítěte dočkají aţ 

v pozdějším věku, na druhou stranu ale nesmí rezignovat a s dítětem adekvátně pracovat, neboť 

čas na to, aby se dítě naučilo naslouchat a mluvit je omezený.
259

 

Navíc je třeba dítěti nabídnout vhodný komunikační systém, který bude vycházet z jeho 

potřeb.
260

 Situace slyšících rodičů je náročná jiţ díky konfrontaci s handicapem dítěte.
261

 Celá 

situace navíc komplikovaná i dnes dopadem letitého sporu o komunikační metodě.
262

 Ţivot 

rodičů se tak s diagnózou sluchového postiţení jejich dítěte můţe stát jedním dlouhým řetězem 

sebezpytování, zda to jak postupují, je ono správné a zároveň tíţivé jistoty, ţe kdyţ to tak 

nebude, budou to oni, kdo ponesou zodpovědnost. Nutnost rozhodování vede k pocitu napětí a 

strádání a tomuto procesu se nelze vyhnout. U problematiky ztráty sluchu se nelze od sporů o 

hluchotě izolovat. Hledání rovnováhy je trvalým procesem a zahrnuje i kaţdodenní obtíţná 

rozhodnutí.
263

 

Samozřejmě i výchova zdravého dítěte sebou přináší často nejistotu a nutnost volby. 

Výchova dítě, které je odlišné, ale konfrontuje rodiče se specifickými situacemi a pocity a 
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vyţaduje od nich určité specifické znalosti. Jen málo rodičů má tyto znalosti v okamţiku, kdy je 

u dítěte diagnostikována sluchová vada.
264

 

2.9.6  Přijetí 

Schopnost přijetí dítěte je v kaţdé rodině jiná.
265

 Je nutné s rodiči pracovat, neboť pokud 

nedojde k vypořádání se s těmito pocity, bude to mít velmi negativní dopad na další vývoj 

dítěte.
266

 Adaptace rodičů na tuto změnu je pro normální vývoj dítěte nezbytná. Teprve kdyţ 

rodiče akceptují dítě takové, jaké je, je moţné začít konstruktivně řešit, jaké má dítě moţnosti. 

Teprve po přijetí statusu rodičů neslyšícího dítěte, dokáţí konstruktivně jednat v jeho 

prospěch.
267

 

Po opadnutí prvotního šoku většina rodičů začíná shánět informace, co vlastně sluchové 

postiţení znamená a jak s dítětem pracovat. Věci, které jsou na počátku zdrcující se s postupem 

času zdají mnohem méně váţné. Ţivot rodiny se přizpůsobuje – v oblasti emocionální, sociální i 

finanční – nově situaci. Těmito změnami je zpravidla zasaţena i širší rodina. Většina rodin po 

tomto období změn funguje vcelku přirozeně, s malými obměnami ve formě návštěv odborníků, 

řešení vhodných kompenzačních pomůcek a vhodného sytému komunikace.
268

 

2.9.7  Péče o dítě 

Výchova dítěte se sluchovým postiţením můţe sníţit ţivotní standart rodiny (sluchadla, 

baterie do sluchadel, vnější části implantátu apod.). Zasahuje samozřejmě také do oblasti trávení 

volného času a oblasti moţností seberealizace rodičů (péče v oblasti komunikace, dováţení dítěte 

do vzdálené školy, způsob trávení volného času s dítětem). V důsledku nutných změn se objevují 

pocity hněvu a frustrace. Rodiče pak můţe napadat i otázka, zda by nebylo lepší, kdyby se dítě 

nenarodilo. Různá zklamání rodiče uvádějí při výchově dítěte se sluchovým postiţením častěji 

neţ u výchovy slyšícího dítěte. Cíle jsou mlhavější a častěji se také objevují pocity viny.
269

 

Sluchovým handicapem u dítěte je ovlivněna celá rodina.
270

 Často jsou rodiče úplně 

ponořeni do problému hluchoty a zapomínají na nutnost z tohoto vystoupit. Ponoření do 

problému je problematické zejména v rodinách, kde se jiným způsobem angaţuje otec a jiným 

matka.
271

 Efekt změn ale i v tomto případě pociťují všichni členové rodiny. Dítě s postiţením 

sluchu mění dynamiku fungování rodiny. Často je ovlivněna interakce se sourozenci dítěte, 

                                                 
264

 Freeman, Carbin a Boese, 1991 
265

 Marschark, 2007 
266

 Vymlátilová, 2006 
267

 Marschark, 2007 
268

 Marschark, 2007 
269

 Freeman, Carbin a Boese, 1991 
270

 Marschark, 2007 
271

 Freeman, Carbin a Boese, 1991 



 54  

kterým se po objevení diagnózy dostává méně pozornosti. Mnoho práce, trpělivosti a pochopení 

je třeba vloţit do oblasti fungujících interakcí v rodině.
272

 

2.9.7.1  Role matky 

Dítě se speciálními potřebami představuje pro rodinu zkoušku. Největší tíhu však 

zpravidla nese matka. Na počátku bývá se svými obavami sama a má pocit, ţe je nemůţe 

s nikým sdílet. Některé matky pak po potvrzení diagnózy popisují pocity úlevy, ţe je jejich 

podezření potvrzeno. Někdy pak také začnou obviňovat své okolí, ţe je nepodpořilo. Posléze je 

to obvykle zase matka, kdo navštěvuje odborníky, dře s dítětem a je tak tím, jehoţ pocity 

prochází nejobtíţnějšími zkouškami. Pokud se mluví o vzdělávání rodičů, jde zpravidla o 

vzdělávání matek. Je-li otec zaměstnán, můţe se těţko zúčastnit akcí, které se konají v pracovní 

době. Jenom výjimečně navštěvují kliniky se svými dětmi otcové. Postupně se v důsledku toho 

matka stává mnohem informovanější, coţ můţe vést také k narušení rovnováhy v rodině.
273

 

Situace se často opakuje i v oblasti komunikace. Zpravidla je to matka, kdo navštěvuje 

různé kurzy a snaţí se osvojit si pro dítě vhodný způsob komunikace. Někdy se pak matka stává 

tlumočníkem dítěte a to nejen při tlumočení různých informací, ale také tlumočníkem mezi 

jednotlivými členy rodiny.
274

 Matka se tak zpravidla zříká moţnosti seberealizace a přijímá i 

další omezení, které sebou časové investice do péče o dítě přináší.
275

 

2.9.7.2  Vztah rodičů 

Reakce matky a otce se často liší, coţ můţe vést k pocitu ještě větší izolace a 

nepochopení i v partnerském páru. Je dobré, aby partneři tyto informace měli, aby věděli, ţe tyto 

rozdíly v proţívání jsou normální a ţe jde pouze o dočasné reakce, které nemusí vést k poškození 

jejich vztahu.
276

 

Problémem také mohou být názorové rozdíly na výchovu dítěte. Je třeba je vyjasnit aspoň 

tak, aby jeden z rodičů nepodlamoval autoritu druhého. I neslyšící dítě totiţ dokáţe takové 

situace vyuţívat ve svůj prospěch.
277

 

Nebylo prokázáno, ţe by narození neslyšícího dítěte narušovalo samo o sobě manţelství 

či způsobovalo jeho rozpad.
278

 Jsou – li v manţelství problémy, můţe narození neslyšícího dítěti 

tyto problémy ještě prohloubit. Obecně ovšem není pozorována větší rozvodovost neţ 

v ostatních manţelství, i kdyţ je nutné mít na paměti, ţe rozvodovost je jen velmi hrubým 
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ukazatelem dopadu sluchové vady dítěte na manţelství. Pokud rodiče dostávají otázku, jak 

narození neslyšícího dítěte ovlivnilo jejich manţelství, odpovědi se zhruba na půl dělí na 

pozitivně a negativně.
279

 

2.9.7.3  Prarodiče 

Rodiče, kterým se dostává podpory od nejbliţších (emocionální i praktické) se lépe 

vyrovnávají s diagnózou i poţadavky výchovy neslyšícího dítěte.
280

 Podpora rodiny a přátel je 

velmi důleţitá a pomáhá redukovat úzkost a emocionální zátěţ.
281

 Důleţitou roli v systému 

podpory mají prarodiče.
282

 

U prarodičů dítěte je často hledána útěcha po zjištění diagnózy. Toto je pro prarodiče 

někdy tak těţké, ţe do výchovy a péče o dítě zasahují spíše nešťastně. Prarodiče zpravidla milují 

jak své děti, tak své vnouče. Mají ale málo moţností získat zkušenosti, které u rodičů podporují 

přijetí sluchové postiţení dítěte. Obvykle nevědí nic o hluchotě nebo mají značně zastaralé 

názory a tak je jejich pomoc někdy redukována na občasné hlídání. Řada prarodičů odmítá 

přijmout hluchotu či hledá moţnosti zázračné léčby. Často v důsledku toho pak také nesouhlasí 

s přístupem, který rodiče ke komunikaci s dítětem volí. Pro rodiče neslyšícího dítěte je pak velmi 

těţké udrţovat dobrý vztah spolu navzájem, ke svému dítěti a svým rodičům.
283

 

K těmto problémům dochází právě v případě, kdy nebyli dostatečně informováni a nikdo 

se neptal na jejich názory a pocity. Měli by být informováni o všech odborných věcech a 

doporučeních v takovém rozsahu, aby se mohli zapojit do péče a pomoci.
284

 

2.9.7.4  Sourozenci dítěte se sluchovým postižením   

Narození dítěte se sluchovým postiţením ovlivňuje i rozhodování o velikosti rodiny. 

Rodiče, jímţ se narodilo neslyšící dítě, si často kladou otázku, zda mít dítě další. Někteří to řeší 

tak, ţe si další dítě pořizují aţ po delším časovém odstupu, jiní si jej nepořídí vůbec a někteří to 

prostě „zkusí“. Důleţité je zde nejen genetické vyšetření, ale také dostatek času na rozhodování, 

popř. moţnost probrat toto s někým nezúčastněným. V případě, ţe se rodiče rozhodnou pro další 

dítě, či jiţ dítě v rodině je, je nezbytné, aby si byly vědomy moţných rizik v přístupu k dětem.
285

 

Sourozenci dítěte jsou také konfrontováni se sluchovým postiţením. Dítěti se sluchovým 

postiţením je často věnována velká pozornost, coţ můţe ještě prohloubit ţárlivost a rivalitu. 

Malé děti v této situaci často projevují své nepřátelství přímo a tak můţe docházet k častým 
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hádkám a rvačkám. U starších dětí se pak někdy objevuje přání, aby také neslyšely.  Je proto 

velmi důleţité, aby při všech povinnostech a náročné péči rodiče nezapomínali na sourozence 

dítěte se sluchovým postiţním a i jemu věnovali dostatek pozornosti. Projevy nelibosti a vzdoru 

se nejlépe zvládají, jsou-li známy jejich příčiny – je třeba o situaci hovořit, a to se všemi dětmi 

v rodině.
286

 

Problémy se také mohou objevit v dospívání, kdy sílí vliv vrstevnické skupiny. Zde se 

někdy objevují pocity studu za sourozence. Pro rodiče je toto těţké přijmout, i kdyţ zpravidla je 

tento problém pouze dočasný. I zde je vhodným řešením otevřena diskuze, změnu postojů a 

hodnot slyšícího dítěti si však nelze vynutit tím, ţe u něj budeme soustavně vyvolávat pocity 

viny.
287

 

Problémem se můţe stát stavění slyšícího sourozence do role pečovatele/náhradního 

rodiče. Tato úloha můţe jít dokonce tak daleko, ţe slyšící dítě má pocit, ţe aby si rodiče získalo, 

musí se problematice vad sluchu věnovat i v dospělosti profesionálně.
288

 

3  METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

3.1  Obecný metodologický rámec výzkumu 

 „Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění zaloţený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník 

vytváří komplexní holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků 

výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách“ (Creswell IN Hendl, 2008, str. 48). 

Cílem práce je přinést poznatky o situaci slyšících rodičů, kterým se narodilo dítě 

s těţkým sluchovým postiţením (neslyšící dítě). Co má v případě slyšícího rodiče, jemuţ se 

narodilo neslyšící dítě vliv na jeho percepci/proţívání této situace? Je situace něčím specifická 

právě proto, ţe se jedná o postiţení sluchu? 

První otázkou, kterou jsem si poloţila, bylo jak dané téma uchopit. Inspiraci pro odpověď 

na tuto otázku jsem získala v rámci práce, kterou jsem zpracovávala na Diplomový kvalitativní 

seminář. V této práci jsem známé obecné kategorie ovlivňující přijetí dítěte s postiţením či 

závaţným onemocněním porovnávala s informacemi z knihy pojednávající celostně o 

problematice dítěte se sluchovým postiţením. Na základě získaných poznatků jsem vytvořila 

hypotézu, ţe situace slyšících rodičů, kterým se narodí neslyšící dítě, by mohla vykazovat určitá, 

v různých případech se opakující, specifika. Na základě této domněnky jsem se ve své práci 
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změřila na snahu mapovat proţívání slyšícího rodiče při narození (a dalším vývoji) neslyšícího 

dítěte.  

3.2  Metoda výběru výzkumného vzorku 

Jako metodu výběru výzkumného vzorku jsem pouţila jednu z nepravděpodobnostních 

metod výběru výzkumného souboru a to metodu příleţitostného výběru. Tato metoda je velmi 

jednoduchá, jejím základním principem je vyuţití příleţitostí, které se naskytnou v průběhu 

realizace výzkumu k tomu, abychom získali účastníky.
289

 Jediným kritériem, kterým jsem se 

řídila ve všech případech výběru, bylo ţe oba rodiče jsou slyšící a jejich dítě se narodilo 

s těţkým postiţením sluchu. Vybírala jsem rodiny, kde jsou slyšící i prarodiče a příbuzní, neboť 

přítomnost jiného neslyšícího v rodině by dle mé zkušenosti i informací dostupných v literatuře 

290
 významně měnila kontext proţívání tohoto závaţného handicapu dítěte. Při dodrţení této 

podmínky byla zvýšena výpovědní hodnota, dle Miovského (2006) reprezentativnost vzorku 

vzhledem ke zkoumanému problému.  

Při navazování výzkumného kontaktu jsem vyuţívala jiţ navázaných vazeb s prostředím 

a také zprostředkování vzdělávací agenturou pořádající kurzy znakového jazyka, které jiţ  

několik let navštěvuji. V tomto případě frekventanty kurzů oslovovala vedoucí této agentury a 

při jejich souhlasu mi na ně poskytovala emailový kontakt. Následně jsem potencionální 

respondenty oslovovala já prostřednictvím emailu, ve kterém jsem stručně představila sebe a 

svou práci a poţádala o rozhovor. Při získávání respondentů k výzkumu jsem tak vyuţila spojení 

dvou metod, které se v praxi jeví jako výhodná kombinace.
291

 

Do výzkumného vzorku jsem tak zařadila rodiny, s jejichţ dětmi jsem jiţ v minulosti byla 

v kontaktu (dobrovolnická činnost v bilingvální mateřské škole, péče o dítě zařazené do 

programu kochleárních implantací, asistence u dítěte na škole v přírodě) a matky, s nimiţ 

docházím do kurzů znakového jazyka. Můj vztah k respondentům byl různý – s některými z nich 

jsem byla v občasném kontaktu delší dobu, některé jsem poznala aţ v rámci snahy získat 

respondenty k rozhovoru. 

Děti jsem buď znala z dřívější doby (některé ze svých dobrovolnických činností či stáţe 

v Centru kochleárních implantací), či jsem měla moţnost je vidět alespoň v krátké interakci 

s matkou před nebo v době rozhovoru. Pouze jedno dítě jsem nikdy neviděla a nemohla jej tak 

ani pozorovat v interakci s matkou, přesto mi přišlo cenné tuto matku do výzkumného souboru 

zařadit, neboť věkově její dítě bylo ze skupiny, která dosud v mém souboru nebyla zastoupena.  
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Kontaktované matky tedy někdy pocházely ze stejného prostředí (kurzy znakového 

jazyka), přesto byla situace rodiny vţdy v něčem specifická (věk dítěte, jeho pořadí mezi 

sourozenci apod.) Ve výběru vzorku se objevila určitá stereotypie, přesto se domnívám, ţe 

výzkumný vzorek nenaplňuje charakteristiku tzv. chudého výzkumného vzorku, který je 

definován jako vzorek s nedostatečným počtem případů a v kterém je znemoţněno dosaţení 

saturace.
292

 Uvědomuji si, ţe i vlivem volené strategie výběru se budou objevovat určité 

podobnosti, přesto si myslím, ţe v rámci daných moţností získat respondenty jsem se snaţila o 

maximální moţnou heterogenitu výběrového souboru. I přes obtíţnosti výše zmíněné jsem se 

snaţila, aby výběrový soubor kopíroval rozmanitost základního souboru a mohl tak čtenáři 

poskytnout alespoň částečná obraz ţivota v těchto rodinách.  

3.3  Metoda získání dat 

 Výzkumná data byla získána prostřednictvím kvalitativního dotazování, konkrétně 

formou polostrukturovaného rozhovoru. Tento typ rozhovoru se vyznačuje přesně definovaným 

účelem, určitou osnovou a pruţností celého procesu získávání informací.
293

 

3.4   Výsledné koncepce rozhovoru a její příprava 

Při tvorbě rozhovoru jsem se drţela záměru vytvořit osnovu otázek tak, aby se otázky 

tematicky dotýkaly všech známých obecných oblastí, které ovlivňují přijetí dítěte s postiţením. 

Inspirujícím materiálem pro tvorbu základních bodů osnovy byla kniha Dětská klinická 

psychologie.
294

 Dále jsem vycházela ze svých zkušeností a znalostí týkající se problematiky 

sluchového postiţení. Zkušeností jsem získala při dobrovolné činnosti v bilingvální mateřské 

škole Pipan, jejímţ zřizovatelem je Federace rodičů a přátel sluchově postiţených a při hlídání 

dětí neslyšících matek, které probíhalo také na půdě FRPSP.
295

 Dále při péči o dítě čekající na 

kochleární implantát během rehabilitačního týdnu, který pořádá Centrum kochleárních 

implantací. Cenným zdrojem informací pro mě byla stáţ u klinické psycholoţky v tomto centru. 

Vyuţila jsem také poznatky získané při asistenci integrovanému chlapci se sluchovým 

postiţením na škole v přírodě. V oblasti otázek týkajících se kultury neslyšících jsem vyuţila 

poznatků a zkušeností z hodin znakového jazyka, návštěv klubů, kde se neslyšící scházejí a 

divadelních představení (tlumočena nebo sama v reţii neslyšících). Postupovala jsem tak, jak 

uvádí Miovský. Vytvořila jsem závazné schéma, které specifikovalo okruhy otázek.
296
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Před vlastní realizací rozhovoru jsem si procházela informace, které jsem jiţ o rodině 

měla a pročítala osnovu rozhovoru, abych si alespoň částečně pamatovala pořadí a znění otázek. 

Vzhledem k tomu, ţe „prostředí“ pro mě nebylo neznámé, jsem se ţádné další přípravě 

nevěnovala.  

3.5  Realizace rozhovorů 

Celkově jsem realizovala šest rozhovorů, z toho tři v domácím prostředí rodiny a tři 

mimo něj (tzn. v kavárně, restauraci). Výběr prostředí jsem nechávala plně na respondentovi. 

Dobu rozhovoru také volil respondent, dle moţnosti začlenit rozhovor do svého denního 

programu. Interwiew bylo prováděno vţdy s matkou, otec přítomen nebyl. Pouze v jednom 

případě byl otec u části rozhovoru a mě se podařilo od něj získat i několik odpovědí. Rozhovory 

jsem končila po zodpovězení všech otázek ze základní osnovy a v případě, ţe jsem měla pocit, 

ţe téma je vyčerpáno a sama respondentka nechtěla k tématu jiţ nic dodat.  

Délka rozhovorů se odvíjela od časových moţností respondentů. Do doby trvání 

rozhovoru samozřejmě zasahovalo i ochota matek se do tématu ponořit,  individuální tempo řeči 

a případná vyrušení (návrat dalších rodinných příslušníků apod.). 

Při vlastní realizaci rozhovorů jsem se řídila scénářem, který popisuje Miovský (2006), 

tzn. okruhy otázek ve formě osnovy jsem si nosila k rozhovoru jako pomůcku k udrţení 

struktury. Snaţila jsem se v uţití osnovy zachovat pruţnost, abych respondentům poskytla 

prostor pro určitou variabilitu odpovědí. U otázek jsem podle potřeby měnila pořadí a 

přizpůsobovala jejich znění  konkrétní situaci. U některých otázek jsem pouţívala ještě následné 

inquiry, zvláště tam, kde mi odpověď přišla mnohoznačná a nebyla jsem si tak jistá vlastním 

pochopením a interpretací sdělovaného. Základní otázky, které byly standardní pro všechny 

rozhovory, jsem dle potřeby doprovázela otázkami doplňujícími. Otázky byly předkládány tak, 

aby na počátku došlo k upevnění kontaktu („představte mi Vaši rodinu“), přes klíčové otázky 

rozhovoru („jaké to pro Vás bylo, zjistit, že neslyší“) k závěru (dotazy zda by rodiče ještě něco 

doplnili atd.). Všichni respondenti souhlasili se záznamem rozhovoru pomocí diktafonu a na 

počátku rozhovoru poskytovali informovaný souhlas. Znovu jsem se představila jako studentka 

psychologie, která se zajímá o problematiku osob se sluchovým postiţením. U matek, se kterými 

jsem se neznala, jsem dodávala, ţe mám zkušenosti z Federace rodičů a přátel sluchově 

postiţeních, Mateřské školy Pipan, Centra kochleárních implantací a ţe se čtvrtým rokem učím 

znakový jazyk. Pokud se respondentky ptaly, co přesně je cílem výzkumu, odpovídala jsem, ţe  
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mapování specifické zkušenosti slyšícího rodiče dítěte se sluchovým postiţením. Uváděla jsem, 

jak budu nakládat s daty a samozřejmě slíbila anonymitu.
297

 

Po šesti rozhovorech jsem fázi získávání materiálu k výzkumu ukončila. Mimo jiné do 

tohoto rozhodnutí také zasahovala náročnost přepisu rozhovorů.  

3.6  Metoda zpracování dat 

Po provedení přepisů rozhovorů jsem získala kvalitativní data ve formě textu. Při 

zpracovávání kvalitativních dat jsem postupovala cestou otevřeného kódování, jeţ je 

charakterizováno rozebráním, konceptualizací a novým sloţením údajů.
298

 U prvního rozhovoru 

jsem se tedy pokusila text rozloţit na jednotky a kódovat. Pro označení kódů jsem pouţívala jak 

odborné termíny, tak termíny, které pouţívali samotní respondenti (ve dvou případech). Kódy 

jsem následně rozšířila o poznámky k jejich upřesnění a některé také reevidovala. Následně jsem 

se pokusila o systematickou kategorizaci, jak popisuje Švaříček a Šedová (2007). Kategorie jsem 

v tomto samozřejmě několikrát přejmenovávala, slučovala, popř. naopak rozdělovala. V tomto 

procesu mi velmi pomohlo jejich schematické znázornění. Následně jsem analyzovala další 

rozhovory a dále s kategoriemi pracovala. V konečném výsledku analýz rozhovorů jsem měla 

kategorií jedenáct.  

3.7  Časový plán 

 Jiţ za dobu bakalářského studia psychologie jsem se začala zabývat problematikou 

jedinců se sluchovým postiţením a tak mé první aktivity směřující k diplomové práci spadují jiţ 

do tohoto období. Na podzim 2010 jsem se pokoušela zlepšit své šance na získání respondentů 

dobrovolnickou činností ve Federaci rodičů a přátel sluchově postiţeních. Na jaře 2010 jsem jela 

jako asistentka dítěte jedné z respondentek na školu v přírodě. V podzimních měsících jsem 

začala realizovat rozhovory a shánět další respondenty. Koncem roku jsem měla hotové přepisy 

rozhovorů. V zimních měsících roku 2011 jsem začala pracovat na teoretické části práce. 

Následně jsem analyzovala rozhovory a psala empirickou část práce.  

4  ANALÝZY 

V této části práce popíši postup realizace výzkumu. Čtenář zde bude seznámen s tématy, 

která se objevovala v rozhovorech s rodiči. Budou předloţeny odpovědi vztahující se 

k výzkumné otázce (a podotázce) i odpovědi, které přinesly nečekané informace. I přesto, ţe 

v kaţdém rozhovoru jde o subjektivní a individuální vidění problematiky kaţdého z rodičů, je 
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moţné v jejich výpovědích sledovat určité podobnosti a tak problematiku, alespoň do určité 

míry, zobecnit.  

Po nasbírání výzkumného materiálu jsem vytvořila kategorie. Cílem bylo v nich zachytit, 

uspořádat a popsat témata, která se v rozhovorech objevila. Dále zjistit v čem jsou si výpovědi 

rodičů podobné, co se opakuje, případně jak se v podobné situaci mění smysl, zkušenosti a 

významy. Cílem bylo také zjistit, v čem se odpovědi respondenta od odpovědí ostatních 

respondentů liší, v čem se objevují určitá specifika.  

4.1  Témata objevující se v rozhovorech 

        Témata, která se objevovala v rozhovorech, byla buď reakcí na připravené otázky nebo 

vyvstávala spontánně v průběhu rozhovoru. I v těchto spontánních výpovědích se objevovaly 

zajímavé informace, které často byly i velmi cenné v hledání odpovědí na výzkumné otázky.  

4.2  Jednotlivé kategorie 

Smyslem kategorií, které byly v procesu analýzy vytvořeny, je přinést odpovědi na 

otázky, co má v případě slyšícího rodiče, jemuţ se narodilo neslyšící dítě, vliv na jeho 

percepci/proţívání této situace a zda je moţné v této situaci pozorovat určitá specifika právě 

proto, ţe se jedná o postiţení sluchu.  

Kategorie vyvstávaly ze sebraných rozhovorů. Bylo moţné sledovat opakující se 

zkušenosti, se kterými bylo často rozdílně nakládáno. Zkušenostem byl přikládán různý smysl a 

byly zdrojem různých reakcí. Tyto rozdíly byly reflektovány a v rámci kategorií tak byly 

výpovědi ještě dále členěny. I přes určité různosti docházelo k opakovanému výskytu určitých 

témat. Tato témata byla základem pro tvorbu kategorií analýzy, se kterými zde bude dále 

pracováno.  

Postupovala v rámci postupu navrţeného u techniky „vyloţení karet“ (Švaříček, Šedová, 

2007). Kategorie, které jsem vytvořila v procesu otevřeného kódování, byly uspořádány do dvou 

oblastí a to 1. Kategorie obecné: Etiologie, Rodina a dítě se sluchovým postiţením, Způsoby 

zvládání, Kvalita péče a Vnímání kvality ţivota a 2. Kategorie specifické: Netransparentnost 

sluchového postiţení, Komplikovaná diagnostika, Narušení oblasti komunikace, Kochleární 

implantát, Volba vzdělávací dráhy a Představy o sluchovém postiţení a světě neslyšících. Do 

výsledné analýzy jsem zařadila všechny zmíněné kategorie, jelikoţ se domnívám, ţe všechny 

dobře korespondují s mou výzkumnou otázkou (a podotázkou) a zároveň jsou provázány 

navzájem. Názvy kategorií jsou tak zároveň názvy jednotlivých kapitol v analytické části práce a 

obsahem těchto kapitol je deskripce a interpretace získaných informací (čerpáno z Švaříček, 

Šedová, 2007). Rozdělení kategorií do dvou oblastí vnímám jako výhodné v procesu jisté 
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strukturace práce s problematikou. Jako „obecné“ jsem označila kategorie, které by bylo moţné 

vyčlenit jako mající vliv u kteréhokoli druhu zdravotního postiţení (či závaţného onemocnění) 

dítěte. Jako „specifické“ pak kategorie, které jsou typické pro problematiku sluchového 

postiţení. U některých z nich je přiřazení moţné do obou zmíněných oblastí, neboť je moţné 

najít v nich něco obecného a zároveň něco specifického pro oblast sluchového postiţení. 

Uvědomuji si, ţe rozdělení na „kategorie obecné“ a „kategorie specifické“ není jediný moţný 

způsob, jak problematiku uchopit a zajisté má také své limity.  

5  INTERPRETACE 

 Kategorie, které jsem získala v procesu analýzy, názorně ilustrují hlavní oblasti, které 

ovlivňují proţívání rodiče v situaci narození neslyšícího dítěte. Rodič je v této situaci jistě 

konfrontován s řadou pocitů a proţívání je vţdy individuální. Přesto je moţné pozorovat jisté 

opakující se zkušenosti a někdy i obdobné reakce na ně. Pokud se na kategorie podíváme jako na 

celek, poskytují výpověď o specifických situacích a hlavních tématech, se kterými je rodič 

v případě narození neslyšícího dítěte.  

 Je zde snaha přiblíţit čtenáři cestu, kterou si pochází rodič od prvního tušení, ţe s dítětem 

není něco v pořádku vlastně do okamţiku, kdy je realizován rozhovor (různá vývojová období 

dětí). Je ilustrován proces diagnostiky, cesta k volbě komunikační metody, proces rozhodování o 

vhodné kompenzační pomůcce (sluchadlo, kochleární implantát) a proces rozhodování o volbě 

vzdělávací dráhy. Pozornost je také věnována představám o světě jedinců se sluchovým 

postiţením a světě neslyšících, které do procesu proţívání rodiče významně zasahují. Velkým 

tématem je nutnost neustálé volby a nejistota, která je pro rodiče velkým tématem. Je moţné 

pozorovat práci s touto nejistotou jak na osobní úrovni rodiče, tak v jednotlivých vývojových 

obdobích dítěte.  

5.1  Kategorie obecné 

5.1.1  Etiologie 

 Rodiče z výzkumného vzorku zajímala příčina sluchového postiţení. Děti ve výzkumném 

vzorku měly nepříznivou kombinaci genů pro connexin 26, kterou získaly od rodičů (nositelů). 

Jedno dítě mělo syndrom LADD, který se mimo jiné můţe manifestovat i v oblasti sluchu.  

Dnes je jiţ běţné, ţe je rodičům provedeno genetické vyšetření, při kterém je stanovena 

příčina. Před lety se ale toto vyšetření neprovádělo standardně, ale například aţ v okamţiku, kdy 

rodiče chtěli mít další dítě. Neznalost příčiny byla často spojena s hledáním viníka. V případě 
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matky často se sebeobviňováním a hledáním událostí, které během těhotenství mohly nepříznivě 

ovlivnit vývoj plodu.  

Rozhovor 1: „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…“  

Je několik geneticky podmíněných syndromů, které se mimo jiné mohou manifestovat i 

sluchovou vadou. Jedním z nich je jiţ zmíněný syndrom LADD. Zpravidla je ale rodičům 

diagnostikován connexin 26, který je nejčastější příčinou vzniku sluchového postiţení u dětí 

slyšících rodičů. Rodiče sdělení o genetické příčině poruchy často popisují jako úlevné, neboť 

z nich sejímá onen pocit viny, ţe sami něco zanedbali.  

Odhalení genetického základu poruchy ale zasahuje do dalšího ţivota rodiny. Rodiče 

mluví o tom, ţe narození dalšího potomka proto odloţili o několik let, neboť péče o neslyšící dítě 

pro ně byla velmi náročná. Přesto je moţné pozorovat, ţe pokud měli rodiče v plánu jiţ před 

zjištěním sluchového postiţení další dítě, zpravidla si jej pořizují i přes moţné riziko. Jedna 

matka uvedla, ţe jí v určité době přišlo, ţe dítě víc poškodí tím, kdyţ bude jedináček, protoţe 

ona jako matka mu vše dát nemůţe. U jedné z matek se objevuje motiv, ţe kdyţ druhý 

sourozenec bude mít také sluchovou vadu, tak dítě nebude ve „svém světě“ tak samo.  

 S pokrokem vědy a techniky se zde objevila také moţnost podstoupení asistované 

reprodukce. Jednou z indikací k tomuto zákroku je i chromozomálně vázané onemocnění 

vyţadující preimplantační genetickou diagnostiku, kam spadá i problematika nositelství 

connexinu 26. V případě, ţe rodiče vyuţijí moţnosti asistované reprodukce, mohou si vybrat, 

které embryo bude vloţeno do těla matky (tzn. mohou si vybrat to, které není nositelem 

chybného genu). Rodiče se na tuto moţnost dívají různě. Některým se zdá přitaţlivá, jiní říkají, 

ţe teď uţ mají s výchovou neslyšícího dítě své zkušenosti a tak mají pocit, ţe i v případě 

narození dalšího neslyšícího dítěte situaci zvládnou. Jedna matka upozorňovala na to, ţe i tato 

moderní „zázračná“ metoda má své limity a ţe nakonec můţe nad obavami převáţit touha po 

dalším dítěti.  

 V případě, ţe se narodí dítě s handicapem, rodiče si zřejmě vţdy kladou otázku, jak 

postiţení vzniklo. Jinak tomu není ani v oblasti sluchového postiţení. Pro rodiče je důleţité 

vědět, jak ke vzniku sluchového postiţení jejich dítěte došlo. Genetické vyšetření je cestou, jak 

zjistit příčinu a umoţňuje rodičům přestat se trápit pocity viny, ţe se na vzniku handicapu dítěte 

nějak podíleli. Zajímavým tématem v oblasti etiologie sluchového postiţení, které se s pokrokem 

vědy vynořuje, je pak téma preimplantační genetické diagnostiky.  
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5.1.2  Rodina a dítě se sluchovým postižením 

5.1.2.1  Vývojová fáze rodiny a struktura rodinného systému 

 Vývojová fáze rodiny je jedním z faktorů ovlivňujících průběh procesu přijetí dítěte a 

vyrovnávání se s nároky na péči o něj. Rodiny z výzkumného vzorku byly v různých vývojových 

fázích. V jednom případě šlo o první dítě mladých rodičů. Dvě matky mluvily o situaci narození 

dítěte se sluchovým postiţením jako prvorozeného s odstupem několika let. Další tři matky pak 

popisovaly situaci narození dítěte se sluchovým postiţením jako druhorozeného. Dvě s určitým 

časovým odstupem, jedna matka mluvila o aktuální situaci rodiny dítěte se sluchovým 

postiţením v raném věku.  

 Všechny rodiny z výzkumného vzorku byly úplné. Pouze jedno dítě nemělo ţádné 

sourozence. Tři děti měly staršího zdravého sourozence, dvě děti měly sourozence mladšího 

(jeden sourozenec byl zdravý, druhý měl také sluchové postiţení).  

5.1.2.2  Organizace rodinného sytému 

V případě diagnózy sluchového postiţení je třeba změnit chod domácnosti. Péče o dítě se 

sluchovým postiţením vyţaduje časové investice do specifických činností. Zprvu často 

opakované návštěvy lékařů za účelem diagnostiky a přidělení sluchadel, případně také příprava 

na kochleární implantaci. Dále pak pravidelné návštěvy logopedů, speciálních pedagogů a 

kontroly na foniatrických pracovištích. Je třeba nastudovat určité věci z literatury či internetu a 

v případě uţívání znaků docházet do kurzů znakového jazyka. Návštěvami odborníků mimo 

domov ale poţadavky na specifickou péči o dítě nekončí. S dítětem je potřeba rozvíjet řeč a 

poskytovat mu informace v jemu přístupné formě, coţ obojí vyţaduje od rodičů velké úsilí. 

5.1.2.3  Role matky 

 Tři matky byly v době realizace rozhovorů na mateřské dovolené (dvě s dítětem, o němţ 

rozhovor byl, jedna s mladším sourozencem dítěte). Dvě matky udávaly, ţe nepracují z důvodu 

časové náročnosti péče o dítě se sluchovým postiţením. Jedna matka staršího dítěte pracovala na 

plný úvazek. Tato matka uváděla, ţe nepracovala do jeho osmi let a od osmi let věku dítěte do 

jeho patnácti let pracovala na zkrácený úvazek, taktéţ z důvodu nutnosti péče o dítě.  

V raném věku usnadňuje komunikaci pouţití znaků. Je to obvykle matka, kdo se snaţí 

komunikovat s dítětem tímto způsobem. Matka dochází do kurzu znakového jazyka a následně 

dítě znaky učí. Otec buď s dítětem více či méně úspěšně komunikuje běţným způsobem nebo se 

naučí pár znaků od matky. Pouze jeden otec se učil stejně jako matka znaky od studentky, která 

do rodiny docházela.  
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  S dítětem je třeba pracovat i během docházky do vzdělávacích zařízení. Pokud je dítě 

integrováno v běţné mateřské škole, řadu informací nezachytí a matka pak dítě po této stránce 

rozvíjí doma. Během docházky do základní školy (popř. střední školy) v předmětech, kde učitel 

není chopen přizpůsobit výklad potřebám dítěte či dítěti doba věnovaná učení ve škole nestačí, je 

to opět matka, kdo supluje i učitelskou roli. Časové investice do rozvoje řeči, čtení, obecné 

informovanosti a cizího jazyka se v rozhovorech opakují.  

I o běţných událostech v domácnosti je třeba dítě záměrně informovat jemu přístupnou 

formou (dopomoc znaky, umoţnit odezírání). Je to opět matka, kdo se zamýšlí nad tím, co dítě 

díky svému handicapu z komunikace v rodině nemůţe zachytit a snaţí se mu vhodnou formou 

informace dodat.   

Matky často popisují, ţe prakticky veškerá péče o dítě je na nich. Některé matky uvádí, 

ţe v okamţiku zjištění sluchové vady se jejich pozornost cele přesměrovala na dítě a okolí 

přestalo být na určitou dobu důleţité. Jedna matka uváděla, ţe moţná kdyby se v té době 

zachovala jinak a třeba se partnera pokusila více zapojit, situace by se vyvíjela jinak. Jiná matka 

mluvila o tom, ţe od partnera čekala větší iniciativu bez vlastní snahy jej zapojovat. 

Rozhovor 2:  „Zjišťovala sem informace, povídala sem si tam s těma maminkami…prostě sem to 

řešila celý sama, jako kdyby von vůbec…vůbec s tim nepomáhal. No to prošlo myslim takovym 

poměrně standardnim 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…“  

Péče o dítě se sluchovým postiţením vykazuje jistá specifika a nese sebou vyšší nároky 

na rodiče v určitých oblastech. Bývá to matka, kdo se vzdává moţnosti pracovní realizace. 

V prvních letech zpravidla zůstává doma i po skončení mateřské dovolené, později případně 

pracuje příleţitostně nebo na zkrácený úvazek. Jako důvod k tomuto rozhodnutí matky uvádějí 

časovou náročnost péče o dítě. Jde zejména o jiţ zmíněný rozvoj v oblasti řečových dovedností a 

obecné informovanosti vůbec. Později se přidávají školní dovednosti, ve kterých dítě potřebuje 

pomoci. Důvodem můţe být také náročnost dováţení dítěte do školy pro děti s handicapem, 

která je vzdálená od místa bydliště rodiny. Matky samy popisují situaci jako náročnou. Některé 

k tomu dodávají, ţe je obtíţné unést tíhu, kterou cítí z vědomí, ţe vše je jen na nich.  

5.1.2.4  Role otce 

 Všichni otcové z výzkumného vzorku pracovali na plný úvazek. Jejich zapojení do péče o 

dítě matky hodnotily různě. Dvě matky mluvily o tom, ţe partner se rámci svých moţností 

zapojuje. Jedna matka uváděla, ţe je partner velmi dobře zapojen. Jedna matka se o tomto tématu 
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v rozhovoru nezmiňovala. Dvě matky uváděly, ţe partner dle nich není/nebyl dostatečně zapojen 

do péče o dítě.  

 Ke komunikaci pomocí znaků mají otcové obecně laxnější postoj neţ matky. Někdy 

matky uvádějí, ţe se jim tento způsob komunikace líbí, ale aktivně se příliš nezapojují. 

Opakovaně se v rozhovorech objevilo, ţe otec se pokoušel znaky naučit, ale příliš mu to nešlo. 

Jedna matka uváděla, ţe její manţel se od ní učí všechny znaky, ale do kurzu chodit odmítá. 

Pouze v jednom případě se otec učil znaky stejně jako matka.  

 Situace se opakuje i v oblasti vyhledávání informací o sluchadlech, kochleárním 

implantátu apod. Opět je to často matka, kdo studuje literatury, vyhledává informace na internetu 

a diskutuje s odborníky. Někdy partneři následně získané informace probírají spolu. Opakovaně 

matky uváděly, ţe partner neprojevuje aktivní zájem a reaguje aţ na přímou prosbu.  

Rozhovor 2: 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… 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.  

Matky nelíčily své partnery jako lhostejné. Často se v rozhovorech objevuje, ţe se situací 

jen vypořádávají jinak. Některé matky mluvily o tom, ţe otec celkově k dítěti jinak přistupuje. 

Jedna matka viděla otcův přínos v tom, ţe bral dítě na dětské hřiště. Sama uváděla, ţe jít to bylo 

nepříjemné jít mezi rodiče se slyšícími dětmi, tak byla radši s dítětem doma, ale ţe otec v tomhle 

skvěle fungoval. Jiná matka mluvila o tom, ţe i kdyţ její manţel nebyl/není do kaţdodenní péče 

zapojen jako ona, jezdí kaţdé léto s dětmi na integrační tábory pro neslyšící, kde dělá 

instruktora.  

Jak jsem jiţ zmínila doma s dítětem je v době zjištění diagnózy matka, otec na plný 

úvazek pracuje. Na druhou stranu rozdíly v zangaţovanosti do péče o dítě nejsou vysvětlitelné 

jen tímto. I kdyţ se totiţ během let mnohé mění a matky začínají pracovat, stále zůstává hlavní 

část péče o dítě na nich.  

5.1.2.5  Vztah rodičů 

 Tři matky mluvily o tom, ţe mezi nimi a partnerem je v přístupu k dítěti shoda a partnera 

v rozhovoru za určité věci oceňovaly. Dvě matky nebyly spokojené s mírou zangaţovanosti 

partnera. Jedna z nich mluvila o tom, ţe je pro ní obtíţné snášet nedostatek aktivního zájmu ze 

strany partnera. Jedna matka toto téma nezmiňovala. 

Nelibě matky proţívaly, ţe partneři odmítají chodit do kurzů znakového jazyka, případně 

ţe se jim příliš nedaří se znaky učit.  Toto téma bývá i zdrojem konfliktů mezi partnery. Jeden 
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z otců nebyl v raném věku dítěte pro komunikaci pomocí znaků a začal do kurzů docházet aţ 

v nedávné době. Dle matčiných slov proto, ţe zjistil, ţe bez znaků se s dítětem nedomluví.  

Do vztahu rodičů vstupovala i odlišná potřeba sdílení. Matky opakovaně vyjadřovaly, ţe 

s partnerem komunikují o organizačních věcech a pomůckách pro dítě, ale ţe spolu nikdy 

nerozebírali, jak situaci proţívají. Některé matky nevyjadřovaly potřebu rozebírat emocionální 

stránku věci, jiné zase mluvily o tom, ţe jim to ve vztahu chybí. Zdrojem nedorozumění mezi 

partnery byl také rozdílný postoj ke sdělování informací o dítěti nejbliţšímu okolí. Jedna matka 

uváděla, ţe ona to potřebovala všem přátelům a rodině svěřit a manţel si to naopak řešil sám a 

neměl potřebu se ostatním svěřovat, coţ bylo zdrojem nedorozumění.  

 To, ţe je péče delegována na matku je obtíţně proţíváno, necítí-li matky v partnerovi 

oporu. Nepříznivě celou situaci ovlivňují také komunikační bloky mezi rodiči. Nedostatek 

otevřené komunikace v kombinaci s nesdělenými očekáváními mohou vztah rodičů narušovat. 

5.1.2.6  Sourozenci 

Děti respondentek byly ve věku dvaceti dvou měsíců aţ šestnáct let. Ze šesti dětí ve 

výzkumném vzorku pět mělo sourozence. Dvě z dětí měly mladšího sourozence (jeden měl také 

sluchové postiţení, jeden byl slyšící). Věkový rozestup byl pět a deset let. Tři děti měly staršího 

slyšícího sourozence. Věkový odstup mezi sourozenci byl v tomto případě rok a půl, šest a 

jedenáct let.  

V případech, kdy matky mluvily o charakteristikách sourozenců dětí, líčily je ve srovnání 

s dítětem se sluchovým postiţením jako empatičtější, méně průrazné/dominantní a méně 

zaměřené na sebe. Tyto charakteristiky se opakovaly, ať uţ šlo o staršího nebo mladšího 

sourozence. Jedna matka také mluvila o tom, ţe se dítěti se sluchovým postiţením mnohem více 

věnuje a tak druhé dítě je více samostatné.  

Rozvoj povahových rysů dětí ovlivňuje mimo jiné i pořadí mezi sourozenci a mnoho dalších 

faktorů. To, ţe má dítě sourozence se sluchovým postiţením, můţe přispívat k vytváření rodinné 

situace, která vede k rozvoji a posilování určitých povahových rysů.  

5.1.2.7  Charakteristiky dítěte se sluchovým postižením  

 Kromě individuálních charakteristik dítěte uvádějí matky také určité způsoby chování, 

které vztahují ke sluchové vadě. U uváděných charakteristik dítěte některé matky říkají, ţe u 

některých je obtíţné říci, zda k nim vedla (či přispěla) sluchová vada. 

Matka nejmladšího z dětí uváděla, ţe si myslí, ţe některé z jeho záchvatů vzteku nejsou 

dány jen obdobím vzdoru, ale také tím, ţe nerozumí řeči. O jisté agresivitě v jednání v důsledku 
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sluchové vady mluvila také matka jednoho ze starších dětí. Zde šlo především o reakci na 

neporozumění v určitých sociálních situacích. Vznětlivé reakce uváděly i další dvě matky.  

U větších dětí se také opakovně objevovala jistá sociální nezralost. Matky popisovaly, ţe 

se dítě chová jako vývojově mladší. Dvě matky starších dětí mluvily také o deficitu v oblasti 

společenského chování. Jedna z nich zmiňovala určitou nesmělost v důsledku obav, ţe dítě pak 

nezachytí odpověď, a obě pak popisovaly chování, která na druhé působí jako neomalenost.  

Dále se opakovaně objevovala jistá sebestřednost  a zaměření na své potřeby. Matky také 

mluvily o dominanci a sebeprosazování dětí. Opakovala se také určitá soutěţivost nebo dravost.  

U starších dětí se opakovalo uzavření se do svého světa, u kterého ale matky dodávaly, ţe 

vzhledem k podobě dítěte s otcem můţe jít spíše o osobnostní rys. Jiné děti ve vzorku byly 

popisovány jako společenské.  

 Kaţdé z dětí je individuální bez ohledu na výskyt sluchové vady. Děti se sluchovým 

postiţením ale zaţívají při pohybu ve slyšící společnosti určité podobné situace a musejí se 

vypořádávat s obdobnými překáţkami. Je moţné pozorovat určité podobnosti, k jejichţ rozvoji 

sluchová vada přispívat.  

5.1.2.8  Přístup rodičů k dítěti se sluchovým postižením 

 Jedna matka uváděla, ţe se ke kaţdému z dětí chová jinak, protoţe kaţdé je jiné. Jedna 

matka mluvila o tom, ţe se chová jinak v důsledku sluchové vady. Jiná matka mluvila o tom, ţe 

její přístup k dítěti je velmi poznamenám sluchovým postiţením. Jiné dvě matky mluvily o tom, 

ţe na sobě cítí tendence chovat se k dítěti kvůli jeho postiţení jinak, ale ţe se snaţí, aby to 

nedělaly. Jedna matka mluvila o tom, ţe vztah k dítěti se nezměnil, ale ţe přístup k výchově ano.  

V rozhovorech se objevovaly ukázky toho, ţe diagnóza sluchové vady můţe přístup 

rodiče proměnit. Dvě matky to i explicitně uváděly. Přístup k dítěti viděly jako méně 

bezstarostný a více ochranitelský. Uváděly, ţe jejich přístup je hodně poznamenán odpovědností, 

kterou cítí za rozvoj intelektu dítěte.  

Rozhovor 4: „Tak předtim ji člověk bral jako slyšící dítě, že jo, takže úplně jinak… 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.“ 

Jedna matka uváděla, ţe i v dnešní době se občas objeví pocity lítosti. Hlavně v situacích, 

kdy má pocit, ţe sluchová vada dítě limituje v určité aktivitě (bazén – nutnost sundat sluchadla). 

Uvedla, ţe musí s těmito pocity bojovat, aby se nehromadily.  
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Matky také opakovaně uvedly, ţe k dítěti od raného věku přistupovaly jaksi plánovitě. 

Vytrácela se dle nich spontánnost a přirozenost. Jedna z matek mluvila také o úzkosti, se kterou 

sledovala kaţdý pokrok dítěte a to, jak si stojí vzhledem ke slyšícím vrstevníkům. Ţe nebyla 

v přístupu k dítěti schopná být uvolněná, coţ určitě mělo na dítě negativní vliv. Opakovala se 

úvaha o přílišném vstupování do vývoje, a to i v dnešní době, kdy se matky snaţí domyslet, co 

vše dítě nemůţe zachytit.  

V rozhovorech se také objevovalo téma nároků na dítě. Opakovalo se, ţe matky vnímaly, 

ţe jsou na neslyšící dítě mnohem více náročné. Kaţdá další zvládnutá dovednost jen znamená 

plán pro nějakou další, které je záhodno dosáhnout. Jedna z matek zdůrazňovala nutnost naučit 

neslyšící dítě samostatnosti (orientace v moţnosti získat příspěvek na sluchadlo a příspěvcích 

celkově). Jako důleţité viděla také schopnost umět vysvětlit svou vadu a to, co dítě v komunikaci 

potřebuje. Dále také pochopení, ţe ne jen slyšící mají vycházet vstříc, tedy vědomí, ţe i pro ně je 

komunikační situace občas obtíţná a vyčerpávající. Zdůrazňovala nutnost získat tyto dovednosti 

pro samostatný ţivot. 

Rozhovor 6: „Spíš jako sem vždycky měla takovej pocit, že toho bude muset umět víc než…že ho 

nemůžu jen tak nechat proplouvat životem…že se bude muset naučit víc, aby obstál…“ 

 Téma rozvoje samostatnosti se objevovalo i v dalším rozhovoru, kde matka mluvila o 

tom, ţe je obtíţnější dítě cokoliv naučit. Také o svém neustálém strachu, ţe nedomyslí všechny 

moţnosti, které mohou nastat např. během cesty dítěte k babičce nebo na skautském výletě, kdy 

dítě prostě neuslyší důleţitou zvukovou informaci.  

Zajímavým tématem v přístupu k dítěti je také téma, jak moc brát v potaz sluchovou 

vadu. Někdy se rodiče obávají, ţe kdyby dítěti kvůli jeho vadě poskytovali úlevy či byly 

k některým projevům chování shovívavější (jakoţto důsledkům těţkostí, kterým je dítě 

s postiţením sluchu vystaveno při pohybu ve slyšící společnosti), mělo by to neblahý vliv na 

jeho osobností vývoj. Dále je také moţné sledovat v rozhovorech dvou matek naprosto opačný 

přístup. Zatímco jedna matka uvádí, ţe děti nelze spojovat jen na základě toho, ţe mají sluchové 

postiţení, druhá matka naopak uvádí, ţe blízké přátele a partnery si její dítě můţe těţko najít 

mezi slyšícími.  

 Rodiče zpravidla vnímají přístup k dítěti jako upravený skutečností, ţe má sluchovou 

vadu. Opakuje se plánovitost a náročnost v přístupu k dítěti. Volba vhodného přístupu je jedním 

ze zdrojů nejistoty rodiče dítěte se sluchovým postiţením.  



 70  

5.1.2.9  Reakce širší rodiny a okolí 

Téma reakcí okolí se opakovalo ve všech rozhovorech. Role prarodičů a nejbliţších přátel 

ve všech stádiích, kterými si rodiče prochází od podezření přes diagnózu aţ po různá vývojová 

období dítěte, se ukazovala jako velmi důleţitá.  

V období podezření na sluchovou vadu se často se svými obavami svěřují jen partneři 

navzájem. Jedna matka uváděla, ţe nikomu nechtěla přidělávat starosti a zbytečnou bolest. 

Pokud sdělují své obavy okolí, pak zpravidla nejdříve přátelům, u kterých rodiče hledají 

podporu. Jedna matka popisovala, ţe přátelé je s partnerem většinou vyslechli a říkali, ţe se 

uvidí po vyšetření. Opakovanou reakcí je ale spíše nedůvěra a popírání této moţnosti. Jedna 

matka mluvila o situaci, kdy se setkala z nedůvěrou nejen ze strany rodiny, ale také partnera.  

Opakovaně se objevovalo ujišťování, ţe o nic váţného nejde. Kvůli malému povědomí o 

problematice sluchových vad se také objevuje přesvědčování, ţe nepůjde o sluchové postiţení, 

kdyţ nikdo v rodině není neslyšící. Tyto reakce okolí rodiče hodnotí někdy jako uklidňující, ale 

ve výsledku kontraproduktivní, neboť někdy vedou k oddálení vyšetření dítěte.  

Nejdéle v době, kdy je sluchová vada diagnostikována, rodiče seznamují s touto 

skutečností rodinu. Významnou roli zde hrají prarodiče dítěte. I oni procházejí dle informací 

rodičů pocity smutku, lítosti a šoku.  

Opakuje se, ţe reakce prarodičů rodiče nevnímají jako podporující. Jedna matka mluvila 

o tom, ţe její rodiče řešili své problémy, a tak tu pro ni nebyli, coţ i zpětně hodnotí jako 

zatěţující. Jiná matka zmiňovala, ţe to rodině oznámila hned s diagnózou a čekala, ţe se jí 

dostane podpory, ale nakonec musela podporovat ona ostatní. Další matka uvádí, ţe se na svou 

matku také nemohla spolehnout, neboť místo podpory docházelo ke zveličování problému.  

Jak se nakonec prarodiče k celé situaci postaví, je pro rodiče velmi důleţité. Jsou to právě 

oni, kdo často ulehčuje matce kaţdodenní péči. Prarodiče se často snaţí pomoci. Opakuje se 

hlídání dítěte, objevují se finanční příspěvky na sluchadla. Dvě matky mluvily o tom, ţe 

prarodiče skvěle zafungovali a dítě u nich často pobývalo/pobývá (i kdyţ logopedická péče 

byla/je hlavně na matce).  

Z komunikace znaky jsou prarodiče často rozpačití. Jedna matka udávala, ţe její rodiče 

dítěti nerozumí, tak mu častěji ustoupí. Někteří prarodiče projevují i zájem o znaky. S jednou 

matkou ze vzorku její matka dokonce po určitém úsilí začala docházet na kurzy znakového 

jazyka.  

Pro rodiče je nepochybně podpora přátel a prarodičů důleţitá. V době, kdy jiţ mají  

podezření, ţe dítě není v pořádku, je pro řadu rodičů důleţitá moţnost moci se někomu svěřit se 
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svými obavami. Po sdělení diagnózy je pro rodiče důleţitá podpora. Rodiče hodnotí pozitivně 

prakticky jakoukoli pomoc prarodičů.  

5.1.3  Způsoby zvládání 

 Všechny matky popisovaly pocity, kterými si prošly při tušení, ţe něco není v pořádku, 

při sdělení diagnózy i po ní. Všechny také mluvily o způsobech, jak se s touto situací 

vyrovnávaly. Některé dokonce u konkrétní činnosti uváděly, ţe to byl jejich konkrétní způsob, 

jak situaci přijmout.  

V době, kdy rodiče začnou tušit, ţe s dítětem není něco v pořádku nebo v době, kdy je 

vysloveno první podezření lékařem, zpravidla vstupují do fáze uklidňování sebe sama. Zprvu se 

rodiče často utěšují, ţe dítě vadu nemá, později, ţe nebude zase tak váţná, ţe dítě třeba dostane 

sluchadla a vše bude v pořádku.  

Rozhovor 4: Sme si říkali, tak se zrovna probudila a neotáčí se... 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.  

Opakovaně se objevuje, ţe rodiče se během svého ţivota s handicapem v rodině nesetkali 

a ţe je nikdy ţádná tak závaţná ţivotní událost nepotkala. Objevuje se pocit sebelítosti a reakce 

typu „proč zrovna mé dítě“. 

I přesto, ţe v době kdy je stanovena velikost sluchových ztrát, rodiče uţ zpravidla vědí, 

ţe v oblasti sluchu bude váţný problém, diagnóza často znamená zlom. Je definitivním 

potvrzením vady a rodiče uvádí, ţe pro ně šokem bývá závaţnost (velikost sluchových ztrát). Po 

sdělení diagnózy rodiče mluví o šoku, pocitech zoufalství a beznaděje. Někdy rodiče popisují 

stanovení diagnózy sluchového postiţení u dítěte jako závratnou změnu dosavadního ţivota. 

V období po diagnóze rodiče mluví o pocitech úzkostí a depresivních náladách. Objevují 

se pochyby, jak k dítěti přistupovat, a to hlavně v oblasti komunikace. Rodiče opakovaně tvrdí, 

ţe se objevuje strach z budoucnosti dítěte.  

 Rodiče pouţívají ke zvládnutí situace různých mechanismů. Jedna matka popisovala, jak 

ve čtyřiceti procentech případů nedorazí na logopedickou nápravu, protoţe na to prostě 

„zapomene“. Objevují se racionalizace ve smyslu, ţe vlastně nejde o nic horšího neţ o postiţení 

sluchu nebo ţe jiné rodiny jsou na tom ještě hůř. Také se objevuje popírání. Jedna matka 

popisovala, ţe odkládala kontaktování FRPSP, protoţe si nechtěla přiznat ţe má „invalidní dítě“. 

Jiná matka zmiňovala, ţe její otec říkal, ţe jejich dítě neslyší, přesto šli na první vyšetření aţ 

v jeho dvou letech po situaci, která toto podezření i rodičům potvrdila. Jedna z matek uváděla, ţe 

potom, co dětská lékařka vyslovila podezření na vadu sluchu, uklidňovala ji a ještě nějakou dobu 

svěřovala podezření přátelům jako něco, v čem se lékařka musela splést. Opakovaně se 
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objevovalo, ţe matka mluvila o tom, ţe své negativní pocity sublimovala do zjišťování všech 

moţných informací a horečného úsilí dohnat v komunikaci vše, co do té doby bylo zanedbáno.  

 Matky popisují okamţiky, kdy se v situaci zorientují, jako úlevné. Opakovaně se 

v rozhovorech objevuje koncentrace na smysluplné činnosti kaţdodenní péče o dítě i specifické 

činnosti k rozvoji dítěte. Jedna matka například uvedla, ţe bylo výborné, ţe s dítětem tvořily 

deníky. Nejen proto, ţe měly účinný komunikační nástroj, ale také pro to, ţe to pro ni byla určitá 

forma terapie. Vize nějaké cesty a jisté zaměření pozornosti určitým směrem, po které mají jít 

dává dle matek sílu a také sebejistotu. Činnost pak vidí jako východisko pro lepší zvládnutí 

situace.  

Rozhovor 6: „Já sem tu svoji depresi přeměnila do strašného pracovního úsilí. Já sem nechtěla 

sedět doma a zoufat…a protože toho zoufání bylo hodně, tak sem toho i hodně dělala. Takže ono 

to bylo v podstatě jako záchrana…terapie pro mě.“ 

 Sdělení diagnózy je rodiči obvykle vnímáno jako zlomová událost. Po sdělení rodiče 

prochází obdobím beznaděje, často se také objevují depresivní nálady a úzkost. Později se matky 

zpravidla se situací vypořádávají tak, ţe své negativní pocity přetransformují do péče o dítě.  

5.1.4  Kvalita péče 

 Všichni rodiče měli zkušenosti s lékařskou péčí (pediatr, specializovaná foniatrická 

pracoviště, popř. CKID). Všichni rodiče měli zkušenost s ranou péčí, která probíhala v rámci 

SPC nebo střediska rané péče Tamtam. Všichni rodiče někdy vyuţívali sluţeb FRPSP.  

5.1.4.1  Lékařská péče  

 Lékař je první, ke komu rodiče přicházejí s podezřením, ţe s dítětem není něco 

v pořádku, nebo prvním, kdo i bez jejich podezření odhalí moţnou sluchovou vadu. Lékař 

rodičům sděluje diagnózu a nastiňuje moţnosti dalšího postupu. I během dalších let je péče na 

specializovaných foniatrických pracovištích nezbytná, takţe mají rodiče s lékaři řadu zkušeností.  

Screeningové vyšetření sluchu novorozenců nebylo dříve realizováno. Ani dnes není 

standardem ve všech porodnicích. I kdyţ mezi dětmi respondentek byly dvě mladší tří let, 

screeningové vyšetření bylo provedeno pouze u jednoho z nich. Pozdější screeningová vyšetření, 

která jsou součástí preventivních prohlídek, jsou metodou subjektivní a ani sám lékař výsledkům 

nepřikládá velký význam. Rodiče často přicházejí k lékaři a sdělují mu své podezření. Obvykle 

se setkávají s nedůvěrou. Objevovala ujištění, ţe sluchovou vadu dítě nemá, ţe mluvit prostě 

začne později.  

Existují ale i výjimky. Jedna z respondentek uváděla, ţe má velmi pečlivou dětskou 

lékařku, která aniţ by rodiče měli podezření na sluchovou vadu, ji odhalila právě při 
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screeningovém vyšetření. Tato lékařka dle slov matky také citlivě sdělovala své obavy ohledně 

sluchu dítěte. Následně pak dítě odeslala na odborné vyšetření a navíc dala matce vybrat, 

v kterém z vhodných zařízení chce, aby vyšetření proběhlo. Tato matka jako jediná uváděla, ţe 

prakticky nemá špatnou zkušenost s ţádným lékařským personálem.  

V ostatních rozhovorech se ovšem vyskytly (či dokonce opakovaly u různých lékařů na 

různých pracovištích) popisy zkušeností diametrálně odlišených. Rodiče často popisovali nejen 

neosobní přístup, ale také necitlivost a netaktnost.  

Někdy jako problematické popisují rodiče to, ţe lékař má pracovat s dítětem. I lékaři na 

pracovištích specializovaných na děti často nedokázali s dítětem navázat kontakt. Jedna matka 

mluvila o tom, ţe kdyţ dítě spolupracovalo, bylo vše v pořádku. Kdyţ ale mělo strach, lékař 

situaci nezvládl.  

Rozhovor 3: „Petr se už bál doktorů, že jo…odmalička 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 vozit do Prahy do školky…“ 

Rodiče popisovali situace, kdy dítěti bylo provedeno vyšetření (někdy i opakovaně) a 

nebyl jim sdělen ţádný závěr. Případně lékaři uváděli, ţe dítěti zřejmě zůstal v zvukovodu 

mázek či ţe má dítě rýmu, coţ výsledky zhoršuje. Matky se zpětně pohoršovaly nad touto 

informací. Lékaři nepochybně dle nich měli pravdu a obojí můţe zkreslovat výsledky, přesto jen 

do určité míry. Navíc na další vyšetření byli rodiče s dítětem zpravidla objednáváni za dlouhou 

dobu. Jedna matka mluvila o tom, ţe lékařka vyšetření provedla a pak jí prostě odmítla sdělit 

výsledky s tím, ţe si má dojít s dítětem ještě na jiné pracoviště.  

Opakovalo se, ţe po sdělení diagnózy nebyly rodičům podány prakticky ţádné informace, 

popřípadě byli rodiče hned vybídnuti, aby vybrali pro dítě vhodná sluchadla či se rozhodli pro 

implantát. Rodiče toto popisují jako velmi obtíţné, neboť nejen ţe v této době zpravidla nevědí 

prakticky nic o sluchových vadách, ale nevědí také nic o moţných kompenzačních pomůckách. 

Rodiče uvádí, ţe v této chvíli si potřebují téma nejdříve zpracovat a teprve potom začít situaci 

řešit. Jedna matka mluvila o tom, ţe by očekávala psychickou podporu a vlídnost, ţe lékaři přece 

musí alespoň tušit, co se v tu chvíli v rodiči odehrává. I u tohoto tématu se objevila výjimka. 

Jedna matka popisovala, ţe mladá lékařka jim jen řekla, ţe je to těţká vada, a odešla. Ale starší 

lékařka ţe byla milá, měla čas a odpovídala na všechny jejich dotazy, coţ matka velmi oceňovala 

a uváděla, ţe jí to hodně pomohlo. 

Někdy jsou rodiče spokojeni s přístupem lékaře (sdělování diagnózy, práce s dítětem), ale 

vidí chyby v péči o dítě. Jedna matka uváděla, ţe její dítě dostalo sluchadla aţ půl roku po 

odhalení sluchové vady. Navíc lékařka ani přes její opakované výzvy neřešila nevyhovující stav 

sluchadel a tyto kompetence delegovala na manţela matky. Situaci nakonec vyřešila aţ 
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poradkyně rané péče. Mezi výpověďmi rodičů se objevovalo také to, ţe kromě výběru 

kompenzační pomůcky musejí také ţádat o konkrétní vyšetření, coţ znamená, ţe musí mít 

nastudované moţnosti v obou těchto oblastech.  

Jiná matka popisovala cestu, kterou si prošly během opakovaných vyšetření od pěti 

měsíců do dvou let dítěte, kdy konečně dostalo sluchadla. V období, kdy jiţ věděla, ţe něco není 

v pořádku, jí řekli, ţe je to určitá převodní nedoslýchavost a ţe má přijít na kontrolu řeči ve třech 

letech. Kdyţ si matka vyţádala další vyšetření, lékaři nevěřili novým výsledkům a přidělení 

sluchadel se opět oddálilo. Trvání na jakési neomylnosti se rozhovorech objevuje opakovaně. 

Rodiče popisují pozdrţení přidělení kompenzační pomůcky a další věci, za které se jim později, 

kdyţ chyby vyjdou najevo, nikdo neomluví. Jedna matka mluvila o tom, ţe v té době se musela 

věnovat dítěti a neměla čas se s někým za chybu soudit. Jiná matka udávala, ţe se s jinými rodiči 

snaţí angaţovat i v tom, aby přístup jednoho lékaře byl nějakým způsobem řešen. S tímto 

lékařem měla zkušenost většina rodičů se vzorku. Obvykle byli jeho přístupem otřeseni nebo 

zaraţeni. Jen jedna matka mluvila o tom, ţe se bála a vše proběhlo v pořádku.  

 Neprofesionalita ale není jen záleţitostí lékařů. V některých rozhovorech se objevovaly i 

negativní záţitky s ostatním zdravotnickým personálem. Uváděnými problémy byly 

neprofesionalita, překračování vlastních kompetencí a neetické jednání.  

Na druhu stranu se objevovaly i pozitivní reference. Dvě matky pochvalovaly přístup 

zdravotní sestry. V jednom případě ţe zvládla dítě získat pro spolupráci na vyšetření, ve druhém 

ţe umoţnila matce s ní probírat otázky ohledně dítěte.  

Výše zmíněné záţitky vedou rodiče k tomu, ţe často prochází několika zařízeními, neţ 

najdou to, kde jsou spokojeni, coţ je další zátěţ v péči o dítě. Navíc se v rozhovorech opakuje, 

ţe dobrých lékařů je málo a je obtíţné se k nim dostat. Dále, ţe tito lékaři jsou pak zavaleni 

prací, a mají tak málo času na rodiče a rozhovory s nimi. Někdy jim také chybí některé 

z odborných přístrojů, a tak rodiče v případě některých vyšetření musejí navštěvovat jiná 

pracoviště.  

Výhodou pohybu v tomto prostředí je, má-li rodina známého lékaře. Jedna matka mluvila 

o zkušenosti se svými přáteli lékaři. Věřili jí a také ukázali moţnou cestu řešení. Pomohli se 

v situaci zorientovat a vyřešili za ni řadu formalit. Následně jí přátelé lékaři také doporučili 

genetické vyšetření, kdyţ se trápila, čím sluchovou vadu dítěte mohla způsobit. Jiná matka 

uváděla, ţe právě přítelkyně lékařka ji přivedla na myšlenku, ţe dítě má sluchovou vadu. Další 

matka zase říkala, ţe podnět k vyšetření dala maminka její kamarádky – také lékařka a ţe 

genetické vyšetření byl nápad její matky, která v této oblasti pracuje.  

Celkově přístup zdravotnického personálu rodiče často líčí rozpačitě. Jedna matka 

uvedla, ţe byl katastrofální. Je sdělena diagnóza a ţádný návod jak s dítětem pracovat, ani není 
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poskytnut kontakt na organizaci, která se problémem zabývá. Matka udávala, ţe lékaři se 

spolupráci brání, protoţe jim pak ubývají klienti. Uváděla také, ţe ji zlobí klasická 

charakteristika lékařského prostředí a to, ţe nikdo z nich nepochybuje o svém přístupu a toto 

nemíní tolerovat ani u rodičů. Nelibá reakce ze strany zdravotnického personálu na to, ţe rodiče 

vyhledali ještě názor jiného odborníka, se také opakovala.  

5.1.4.2  Speciálně pedagogické centrum (SPC) 

 O sluţbách SPC mluvila hlavně matka, která měla jiţ starší dítě. V době, kdy byla jejímu 

dítěti diagnostikována sluchová vada, FRPSP jiţ fungovala, ale ještě zde nebylo středisko rané 

péče Tamtam. Ranou péči v tomto případě tedy zajišťovalo SPC. Matka říkala, ţe kontakt 

získala náhodou ve vlaku, kde potkala paní pracující ve škole, při které je SPC zřízeno.  

 Ostatní rodiče byli zpravidla nejdříve klienty Tamtamu a později SPC, popřípadě 

vyuţívali sluţeb obou zařízení najednou. Do SPC často docházeli na logopedii a poradenství 

bylo spíše zastoupeno poradkyněmi rané péče s Tamtamu.  

 Zatímco klienty střediska rané péče jsou rodiče jen do čtyř (nejdéle sedmi) let věku dítěte, 

klienty SPC mohou být děti od raného věku aţ do dospělosti. Jedna matka mluvila o poradkyni, 

v jejíţ péči jsou od tří let dítěte, jako o velmi cenné pomocnici v mnoha oblastech.  

Rozhovor 6: „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…“ 

 Tato matka si spolupráci s SPC a konkrétní poradkyní velmi pochvalovala. Další matka, 

jejíţ dítě bylo také dnes uţ jen v péči SPC, byla také s odbornicí, která se jí a dítěti věnovala, 

spokojena. Ostatní rodiče mluvili ve spojení s SPC spíše o logopedických sluţbách a vyuţívali 

sluţeb FRPSP.  

5.1.4.3  Federace rodičů a přátel sluchově postižených (FRPSP) 

 FRPSP je na poli občanských sdruţení jedinou organizací, která se zabývá komplexně 

problematikou sluchového postiţení. Rodičům a dětem nabízí širokou škálu sluţeb. Informace o 

její existenci rodiče dřív získávali od jiných rodičů, kteří s ní jiţ měli zkušenost, nebo ze 

sdělovacích prostředků. Dnes kontakt získávají na internetu, na setkání pro ţadatele o kochleární 

implantát, v čekárně lékaře nebo od přátel, kteří jiţ o jejích sluţbách slyšeli od někoho jiného.  

Rodiče zpravidla brzy po získání informací FRPSP kontaktují. I kdyţ jedna matka 

mluvila o tom, ţe kontaktování nějakou dobu odkládala, protoţe pro ni bylo potvrzením, ţe 

situace je váţná. Dnes zpravidla rodiče kontaktují rovnou Středisko rané péče Tamtam, které je 

při FRPSP zřízeno. Činnost střediska rané péče rodiče vidí jako velkou pomoc. Poradkyně 
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přijíţdí do rodiny a tento okamţik je některými rodiči vnímán jako zlomový. Jejich pravidelné 

návštěvy a péče, kterou rodinám nabízí v oblasti rozvoje dětí i poradenství pro rodiče, je vysoce 

ceněna. Mezi často uváděné a velmi pozitivně hodnocené sluţby patří týdenní pobyt pro rodiny, 

který Středisko rané péče Tamtam kaţdý rok pořádá. Zde rodiče oceňují setkání s dalšími rodiči 

(zdroj informací i moţnost si „prostě popovídat“), odborné semináře z různých oblastí, 

poradenství i drobné exkurze do světa neslyšících (formou dokumentů/filmů).  

Později rodiče obvykle vyuţívají některé z dalších sluţeb federace. Mezi často uváděné 

patří setkání rodin a dětí se sluchovým postiţením, kde mají moţnost se setkat s ostatními rodiči 

(slyšícími i neslyšícími) a vyslechnout přednášky vztahující se k problematice sluchového 

postiţení. Jedna matka mluvila také o přínosu arteterapie, která byla v pravidelných intervalech 

během těchto setkávání realizována. Opakovaně rodiče oceňovali bilingvální mateřskou školu 

Pipan. Dále rodiče mluvili o moţnosti získat ve FRPSP potřebou literaturu a informace celkově.  

Rodiče spolupráci hodnotí zpravidla velmi pozitivně. Jako přínosné vidí, ţe poradkyně 

přijde aţ domů, ţe ví, co je u dítěte se sluchovým postiţním v určitém věku běţné, a také oceňují 

rady, jak s dítětem správně pracovat na rozvoji řeči. Jako velmi přínosné vidí rodiče také 

půjčování hraček vhodných pro rozvoj dítěte. Návštěvy poradkyň jsou vnímány také jako 

psychická podpora. Téměř všechny matky také mluvily o velkém přínosu moţnosti setkat se 

s dalšími rodinami v podobné situaci.  

Rozhovor 1: „…velká pomoc byla, že nám zprostředkovali kontakt s rodinami, které už 

byly…které už to zvládly. Byly třeba o dva, tři roky dál…a s nima sme mluvili a viděli sme ty 

starší děti. A uvědomili sme si, že…se dá zvládnout ta životní situace. Předtím se nám zdálo, že je 

to konec světa.“ 

 Jedna matka mluvila o tom, ţe na počátku jí sluţby Tamtamu hodně pomohly po 

psychické stránce. Oceňovala, ţe ji někdo vyslechl a uklidnil. V návštěvách poradkyně jí ale 

chyběla pravidelnost. Také uváděla, ţe nikdy vlastně nedomluvili konec spolupráce. Jako 

zatěţující viděla konflikty mezi Tamtamem a SPC, kde byla také s dítětem v péči. Jiná matka 

mluvila o konfliktu Tamtamu s lékařem foniatrem. Jako problematické vidí někteří rodiče 

nynější sídlo FRPSP (vzdálenost od centra).  

5.1.4.4  Hodnocení péče celkově 

Lékařská péče je zpravidla první, které se rodičům dostává. O to více alarmující jsou 

záţitky rodičů. Netaktnost a odkládání dalších vyšetření potkala v nějaké fázi procesu kaţdého 

rodiče. Opakuje se neprofesionální provedení vyšetření, kdy jsou rodiče utvrzování v tom, ţe se 

vlastně nic neděje. Navíc lékaři dávají najevo nesouhlas, kdyţ rodič ţádá opakování vyšetření, 

popř. vyhledá sluţby jiného zařízení. Na druhou stranu jsou i rodiče, kteří si pochvalují 
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spolupráci se zdravotnickým personálem. Pečlivost při provádění screeningových vyšetření, 

pozornost, kterou lékař rodiči věnuje, nebo schopnost získat si dítě byla v rozhovorech 

oceňována.  

FRPSP je pro rodiče cenným partnerem. Je nepochybně v péči o děti se sluchovým 

postiţením a jejich rodiny organizací velmi důleţitou. Její sluţby rodiče opakovaně uvádějí 

v rozhovorech a celkově nejvíce ceněné sluţby bývají realizovány v rámci FRPSP. Velmi 

důleţitá je činnost Střediska rané péče. Pro rodiče je důleţitá okamţitá pomoc. Jedna matka 

uvedla, ţe strach, ţe se s dítětem nedomluví, měla jen jeden den, neţ zavolala do Tamtamu. Na 

druhou stranu je FRSPR organizací, která spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

tudíţ není zařízením, které by mělo řešit odklady školní docházky a pracovat na IVP. Toto je 

moţné pouze po dohodě s příslušným školským zařízením (PPP, SPC), která v případě 

zmiňovaném v rozhovoru zřejmě realizována nebyla.  

Jak je patrno a uvedeno jiţ výše, rodiče zpravidla vyuţívají sluţeb více zařízení a 

organizací najednou. Omezené schopnosti spolupráce jednotlivých odborníků rodiči situaci 

komplikují. Lékaři na specializovaných pracovištích neposkytují rodičům kontakt na ranou péči. 

Někdy se dokonce jednotliví odborníci mezi sebou přou o své kompetence.  

5.1.4.5  Co chybí 

Jedna matka udávala, ţe jí v nabídce péče nic nechybí. V nabídce péče dle rodičů dříve 

chyběla psychologická pomoc. Dnes rodiče uvádí, ţe chybí organizování setkávání rodičů 

starších dětí. Rodiče udávali, ţe i u starších dětí by vítali moţnost vyměňovat si s někým 

zkušenosti. Dále je jako nedostatečná vnímána péče o děti integrované. Na úrovni mateřské 

školy by rodiče vítali dodávání vhodných materiálů, podle kterých by mohli s dítětem pracovat a 

ze kterých by měli informaci, co vše má vlastně dítě umět, neţ půjde do školy. Na úrovni 

základního a středního vzdělání pak chybí kurzy, které jsou pro děti s váţných sluchovým 

postiţením potřebné (př. Jak pouţívat tlumočníka). Jako chybějící je také vnímáno vzdělávání 

starších neslyšících v oblasti problematiky sluchového postiţení. Jedna z matek udávala, ţe to je 

něco, co ona jako slyšící svému dítěti předat nemůţe.  

Dále je dle rodičů stále málo informací v českém jazyce. Rodiče uváděli, ţe čerpají ze 

zahraničních stránek, popř. ţe i knihy pro dítě získávají v zahraničí. Opakovala se výtka, ţe čeští 

odborníci málo vyuţívají informací, které jsou v oblasti péče o jedince se sluchovým postiţením 

známy ve světě.  

Matka jednoho ze starších dětí udávala, ţe jí chyběla podpora ve výchově. Někdo, kdo by 

ji upozornil, na co si má dát u dítěte pozor. Dále, ţe chybí odborníci, kteří by vedli dítě dále neţ 

k průměru a adekvátně jej rozvíjeli.  
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Jedni rodiče mluvili o tom, ţe se jim nelíbí situace kolem kochleárních implantací. O 

odbornících z CKID mluvili jako o hodných a výborných lidech, ale uváděli, ţe mají pocit, ţe 

implantovaných dětí uţ je příliš mnoho na jedno centrum. Dle nich chybí systém péče o 

implantované. Situaci vnímali tak, ţe je hodně necháno na rodičích, aby se v situaci zorientovali. 

Jako příklad uváděli, ţe jim nikdo neřekl, ţe po kaţdém nastavení implantátu musí znovu 

absolvovat vyšetření sluchu, dokud na to nepřišla poradkyně rané péče. Tito rodiče také mluvili 

o tom, ţe čeští odborníci se málo zajímají o situaci ve světě a nesbírají nové informace. 

V nabídce péče jim chyběli také logopedové specializovaní na děti po implantaci. Udávali, ţe 

rodiče mají co dělat sami se sebou a nefungující systém (úhrada pomůcek, edukace, legislativa 

celkově)  je tak další zátěţí.  

5.1.4.6  Co pomáhá 

Zejména v prvních letech (období největší nejistoty) bývá pro rodiče velmi důleţité, kdyţ 

mají někoho, komu mohou prakticky kdykoliv zavolat a zeptat se na různé věci. Pocit, ţe tu pro 

rodiče někdo je, je důleţitý zejména pro „krizové situace“, kdy je třeba zvládnout nějaký 

problém. Je jedno, zda je to lékař – foniatr, odborník ze SPC nebo zdravotní sestra z foniatrie. 

Rodiče hodně oceňují otevřenost, podporu a schopnost poskytnout poradenství ve více oblastech 

(logopedie, škola). Stejně tak oceňují všestrannost a komplexnost v péči o dítě (logopedie, 

emoční podpora, nácvik vhodného sociálního chování). Důleţité pro rodiče také je, ţe si 

odborník umí získat pozornost a důvěru dítěte. Opakovaně rodiče oceňovali spolupráci 

s odborníkem, který má sám doma neslyšící dítě (zdravotní sestra, pracovnice rané péče). 

5.1.5  Vnímání kvality života 

5.1.5.1  Dítěte se sluchovým postižením 

 Všechny matky vyjadřovaly nejistotu ohledně budoucnosti dětí. Ať uţ v oblasti 

trajektorie vzdělávací dráhy nebo ţivota v budoucnosti celkově (práce, partner). V přístupu 

k dítěti se objevovala přísnost, náročnost, velká ochrana a úzkostnost. Jedna matka mluvila o 

tom, ţe nebyla v přístupu k dítěti schopná být uvolněná, coţ určitě mělo na dítě negativní vliv.  

 V rozhovorech se také opakovaně objevovalo, ţe dítěti sluchová vada komplikuje 

sociální vztahy. Na úrovni kaţdodenní komunikace dítě řadu informací nestíhá zachytit, často se 

doţaduje opakování. Jedna matka uvedla, ţe si myslí, ţe při lepší kompenzaci sluchového 

postiţení by dítě bylo otevřenější a více by si ţivot uţilo, ţe je dítěti komplikován sociální styk a 

má to vliv i na jeho povahu. Narušení v oblasti komunikace dítě často zaţívá i doma s rodiči. 

Matka uváděla, ţe často musí i v běţné komunikaci doma sdělení několikrát opakovat. Jedna 

matka mluvila o tom, jak kdyţ něco opakuje po několikáté, vytrácí se energie potřebná na 
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dobrou artikulaci a často pak sdělení podává v neúplné formě. Jiná matka mluvila o tom, ţe bratr 

a otec dítěte se dlouho nechtěli učit znaky a tak byla komunikační situace pro všechny dost 

obtíţná. 

Jedna matka mluvila také o tom, jak celou věc komplikuje nemoţnost mimovolního 

učení, a to jak v oblasti samostatnosti, tak komunikace i povědomí o tom, jak to vlastně 

v lidských vztazích funguje. Uváděla, ţe je nemoţné předat, jak vlastně funguje partnerský 

vztah, kdyţ dítě obvykle jen tuší, ţe se něco děje. Dle ní to sebou nese negativní dopad do 

budoucího partnerského ţivota dítěte.  

 Objevovaly se také limity dané nutností uţívat neustále kompenzační pomůcku. Jedna 

matka mladšího dítěte uváděla, ţe při pohybových aktivitách mu implantát překáţí. Jiná matka 

uváděla, ţe nutnost nosit sluchadlo a to, ţe dítě trpí na záněty zvukovodu, omezuje moţnost 

návštěvy bazénu. Uváděla také, ţe v těchto aktivitách je dítě znevýhodněno, neboť musí 

sluchadlo odkládat, a tak je odkázáno jen na odezírání, coţ je v plaveckém bazénu dost 

nevýhodná situace. Limity se objevovaly i ve výběru rodinných akcí a návštěvy kina (film musí 

mít titulky).  

Problematika onemocnění ucha a nemoţnosti nosit sluchadlo se objevovala i v dalším 

rozhovoru. Situace je v tomto případě obtíţná zejména ve škole, kde nebývají stále vhodné 

podmínky pro odezírání. Navíc odezírat bez sluchové podpory je velmi problematické. Obě 

matky uváděly úvahu o kochleárním implantátu, který by děti ani v případě zánětu nemusely 

odkládat.  

 Kvalitu ţivota dítěte matky vnímaly hlavně skrze vlastní přístup k dítěti a skrze limity, 

které sebou nese sluchová vada. V přístupu se matky cítily ovlivňovány obavami z budoucnosti 

dětí. Mluvily o tom, ţe tyto obavy, odráţející se pak v určitém přístupu k dítěti, mohou mít na 

dítě negativní dopad. U tématu limitů samotného sluchového postiţení se rodiče hodně zaobírali 

tématem komunikace a kvality sociálních interakcí a limity kompenzačních pomůcek.  

5.1.5.2  Rodiny (matky) 

Z matek se často stávají pečovatelé na plný úvazek a často se ledasčeho vzdávají. 

V prvních letech se hlavní pracovní náplní se stává rozvoj komunikace a zprostředkování 

informací. Opakovaně se v rozhovorech objevuje naprosté podřízení chodu domácnosti a ţivota 

matky dítěti, zvláště v raném věku. Náročnost péče netrvá jen po období raného dětství. Matka 

nejstaršího dítěte ze vzorku mluvila o tom, ţe doma byla patnáct let. A teprve v osmi letech 

dítěte začala pracovat na zkrácený úvazek. Teprve v jeho patnácti letech pak na úvazek plný, i 

kdyţ k tomu pořád řeší nějaké situace, které jsou dány handicapem dítěte. 
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Rozhovor 6: „Já sem v noci třeba spala čtyři hodiny, protože přes den jakmile ten syn něco, 

jakmile naznačil chuť ke komunikaci, tak já sem okamžitě všeho nechávala a komunikovali 

sme…“ 

Později jsou běţné jiţ zmíněné velké časové investice do rozvoje dítěte v oblasti čtení či 

jiných školních dovedností. I nadále zpravidla matka působí jako „tlumočník“ a snaţí se dítěti 

zprostředkovat informace, které dle ní nemůţe zachytit.  

Mluvila také o tom, ţe kvůli péči o dítě se sluchovým postiţním a angaţovanosti ve snaze 

zlepšit podmínky pro celou skupinu sluchově postiţených nemá čas se takto věnovat mladšímu 

z dětí, které to tedy vede k větší samostatnosti, ale jinak je ponecháno „vlastnímu osudu“ a 

ledacos mu to i vzalo. 

Matky zmiňují, ţe dítě se sluchovým postiţním proměnilo způsob ţivota rodiny. Kromě 

kaţdodenní péče jsou rodiny také limitovány ve výběru společných aktivit. Ve ztrátách matky 

uváděly kariéru, ztrátu určité lehkosti nebo spontánnosti vlivem velké tíhy a zodpovědnosti. 

Jedna matka také udávala řadu přínosů, ale říkala, ţe myslí, ţe o více přišli, a ţe se obává 

budoucnosti (zaměstnání, partnerské vztahy), toho, zda dítě naučí vše potřebné. Objevovalo se 

téma větší náročnosti péče o dítě a nutnost měnit stávající způsob ţivota. 

V přínosech se často opakuje přehodnocení pohledu na svět a priorit. Jedna matka 

mluvila o tom, ţe kdyţ jí na začátku jedna lékařka říkala, ţe ji to ještě obohatí, nevěřila jí. Teď 

mluvila o tom, ţe měla pravdu, ţe přehodnotila svůj ţivot a hodnoty, méně se stresuje 

zbytečnostmi. Téma přehodnocení se objevovalo i v dalším rozhovoru, kde matka udávala, ţe je 

v lecčems klidnější a má větší nadhled. Jiná matka zase udávala, ţe změnila svůj pohled na 

výchovu a chod domácnosti, coţ vnímá pozitivně. Některé matky také mluvily o tom, ţe získaly 

nové přátele z řad jiných rodin. Opakoval se i určitý rozhled v problematice a nové komunikační 

dovednosti. Jedna matka viděla jako obohacující seznámení s komunitou neslyšících. Dle jedné 

matky měla uţ z rodiny zakódováno, ţe péče o lidi s handicapem můţe dávat smysl ţivota. Tato 

matka se snaţila zlepšit podmínky nejen pro své dítě, ale pro celou komunitu. Jiná matka 

výchovu dítěte se sluchovým postiţením vnímala jako velkou ţivotní zkušenost. Úspěch viděla 

v tom, ţe tuto situaci jako rodina zvládli. Také udávala, ţe je díky zkušenostem schopná lépe se 

vcítit do potřeb lidí s handicapem. 

Kdyţ rodiče hodnotí, co jim ţivot s dítětem se sluchovým postiţením přinesl nebo vzal, 

kaţdý vidí situaci trochu jinak. Určité proţitky se ale opakují. Na poli ztrát to bývá větší stres, 

který rodiče vnímají jako negativně ovlivňující kvalitu ţivota. Na poli zisků se pak často opakuje 

přehodnocení dosavadních hodnot a způsobu ţivota.  
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5.2  Kategorie specifické   

5.2.1  Netransparentnost sluchového postižení 

 Všichni rodiče vystihují ve svých výpovědích základní charakteristiku sluchového 

postiţení a to, ţe na dítěti nebylo tzv. „nic vidět“. Jedna matka udávala, ţe handicap odhalili aţ 

ve dvou letech dítěte, v situaci, kdy se podivovali nad tím, ţe dítě nereaguje na hlasitý podnět. 

Jiná matka mluvila o tom, ţe v určité době zjistili, ţe dítě reaguje jen, kdyţ je člověk v jeho 

zorném poli. Další matka zmiňovala, ţe byla znepokojená tím, ţe se reakce dítěte lišily od reakcí 

dítěte její kamarádky. Dvě matky mluvily o tom, ţe dokud domněnku o sluchovém postiţení 

nevyslovil lékař (v jednom případě při screeningové zkoušce sluchu, v druhém případě 

přítelkyně matky, která je lékařka), vůbec neměly tušení, ţe by dítě mohlo mít sluchové 

postiţení, i kdyţ si zpětně vybavovaly situace, které do obrazu reakcí dítěte se sluchovým 

postiţením dokonale zapadly.  

Dítě se v prvních měsících ţivota nachází většinu času v blízkosti matky. Vzhledem 

k tomu, ţe téměř vţdy má alespoň nějaké zbytky sluchu a zpravidla i začne broukat, vada sluchu 

můţe dlouho unikat pozornosti. Navíc sluchové ztráty mohou být na různých frekvencích 

odlišné. Často je takový sluchový podnět doprovázen vibrací, takţe reakce dítěte přijde na ni a 

můţe pak být mylně vyloţena jako reakce na zvukový podnět. Matky mluví o jakémsi období 

zkoušení reakcí dítěte na zvukové podněty, kdy bývá matoucí, ţe dítě občas reaguje a občas ne. 

Díky netransparentnosti sluchového postiţení je pocit, ţe se nic neděje, často podporován 

i okolím. Matka nebo oba rodiče často zůstávají se svými obavami sami. 

Rozhovor 1: „…vono je to hrozně těžký u tak malýho dítěte říct si, že to tak je. 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. 

 To, ţe sluchové postiţení není vidět a ţe se tak v prvních měsících dítě výrazně 

neodlišuje, můţe zasahovat také do procesu přijetí skutečnosti sluchového postiţení dítěte. 

Rodiče mluví o tom, jak je těţké přijmout, ţe dítě, které vypadá stejně jako ostatní (dokonale),  

má tak těţký handicap.  

Rozhovor 4: „No...ono jako...já sem se ani tak něják ničeho nelekla, protože to je tak malý 

miminko…“ 

Sluchové postiţení není na první pohled vidět, coţ prodluţuje proces jeho odhalení (v 

případě, ţe není prováděna screeningová zkouška sluchu novorozenců). Jeho projevy jsou 

v prvních měsících nezřetelné a těţko se i v případě velkých sluchových ztrát odlišují od 

drobných vývojových opoţdění, coţ často prodluţuje období nejasných obav a vede k oddálení 
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započetí diagnostického procesu. Netransparentnost sluchové vady ztěţuje také přijetí 

skutečnosti. Pro některé matky můţe být těţko uvěřitelné, ţe se jedná o tak závaţný handicap, 

kdyţ dítě na první pohled vypadá, jako všechny ostatní děti. 

5.2.2  Komplikovaná diagnostika 

 Diagnóza sluchového postiţení byla u dětí vyslovena v různém věku (rozmezí od dvou 

měsíců do dvou let).  Matky nikdy nemluvily o jednorázovém vyšetření, po kterém by bylo tzv. 

„vše jasné.“ Popisovaly komplikovanou cestu, která předcházela konečnému vyslovení 

diagnózy. Zdlouhavý proces diagnostiky popisovala i matka dítěte, kterému bylo provedeno 

screeningové vyšetření sluchu.  

Pro diagnostiku sluchového postiţení je zpravidla nutné projít několika vyšetřeními na 

několika různých pracovištích. Rodiče obvykle s dítětem procházejí zdlouhavým a únavným 

procesem, který trvá i několik měsíců.  

Rozhovor 1: „…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.“ 

 Vzhledem ke komplikacím, kterými si rodiče během diagnostického procesu procházejí, 

je někdy sama diagnóza proţívána tak trochu úlevně. Situace se pro rodiče stává jasnější, je 

moţné se v ní začít orientovat.  

Diagnostika je u sluchového postiţení velkým tématem. Protahování období obav a 

nejistoty, ke kterému díky zdlouhavé diagnostice u sluchového postiţení dochází, má bezesporu 

nepříznivý vliv na přijetí situace rodičem. Je obtíţné vykonávat kaţdodenní péči o dítě a zároveň 

být pod tlakem stále přítomné hrozby, která nemá jasnou podobu. Přestoţe vyslovení samotné 

diagnózy je pro rodiče náročnou chvílí a dochází díky němu k otřesu v jedné ze základních 

ţivotních oblastí, nejistota, která tomuto předchází, můţe být proţívána stejně trýznivě.  

5.2.3  Narušení oblasti komunikace 

 Všichni rodiče uváděli obtíţe a dilemata, které se týkali oblasti komunikace. Všechny 

matky zmiňovaly téma přidělení sluchadel. Tři matky mluvily hlavně o výhodách a limitech 

sluchadla a tři matky referovaly o zkušenosti s kochleárním implantátem. Ve všech rozhovorech 

se objevilo téma pouţití znaků v komunikaci. Téma časové investice do rozvoje dítěte v oblasti 

komunikace (logopedie, odezírání, sluchová výchova, znaky) se objevilo ve všech rozhovorech. 

Jedna matka mluvila o rozvoji komunikace formou vedení deníků, coţ je jedna 

z doporučovaných metod rozvoje komunikace u dětí se sluchovým postiţením.  
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Matky opakovaně uváděly strach, jak se s dítětem domluví, jak mu předají jazyk, jak 

s ním budou sdílet běţné součásti dětské komunikace (zpívání apod.). Kdyţ komunikace 

s dítětem není plně funkční, není nejen moţné se s dítětem efektivně domluvit, ale ani jej 

vychovávat. Nefunkční komunikace frustruje nejen dítě, které neví, co se po něm chce, ale také 

rodiče. Právě zde prochází kaţdý slyšící rodič těţkou zkouškou. Něco, co jde běţně spontánně a 

nemusí se tomu věnovat zvláštní pozornost, se najednou stává stěţejním tématem v přístupu 

k dítěti.  

Rozhovor 6: „..ale pro mě bylo nejdůležitější, že sem nevěděla, jak jako s ním komunikovat… 

Protože takhle to jde postupně, úplně samo od sebe, když dítě ..když na dítě mluvíte, ono něják 

reaguje, tak nemušíte nic vymejšlet…“ 

 Rodiče jsou tak postaveni před nutnost volby vhodné komunikační strategie. Musí si 

vţdy osvojit dovednosti, které zatím nepotřebovaly. Mluvení s dítětem má určitá pravidla, ať uţ 

je vyuţívána řeč mluvená či řeč doprovázená znaky. Je třeba najít cestu efektivní komunikace a 

dítěti zprostředkovávat mimo jiné i informace, ke kterým se díky sluchové vadě bez vyuţití 

záměrné pozornosti nedostane.  

5.2.3.1  Komunikace pomocí znaků 

 Všechny matky měly zkušenost s komunikací pomocí znaků. Tři matky v době rozhovorů 

kurzy znakového jazyka navštěvovaly. Ţádná s touto formou komunikace nepřišla do styku před 

narozením dítěte se sluchovým postiţením. V době realizace rozhovorů jedna matka udávala 

pouţití jen tzv. „bezpečnostních znaků“ („pozor“ apod.). Dvě matky mluvily o tom, ţe znaky 

pouţívají v situacích, kdy jim dítě nerozumí (hlučné prostředí). Dvě matky mladších dětí mluvily 

o tom, ţe znaky v komunikaci často uţívají, ale v komunikaci s dítětem preferovaly mluvenou 

řeč. Jedna z matek udávala pouţití znaků i u staršího dítěte a to i na úrovni běţné konverzace. 

Uváděla, ţe jsou pro ni nezbytné.  

V raném období vývoje dítěte, v době, kdy bývá diagnostikována sluchová vada, rodiče 

dětí často vyuţívají v komunikaci znaků. V tomto případě nejde o znakový jazyk jako takový, 

ale spíše o znakovanou češtinu či mluvenou řeč doprovázenou znaky. Komunikace pomocí 

znaků je moţné vyuţívat hned při diagnostice i v období, kdy se ještě čeká na přidělení 

sluchadel.  

 Postoj ke komunikaci znaky (nebo znakovému jazyku jako takovému) je velkým 

tématem. Děti uţití znaků vítají. Rodiče se i přes jejich uţívání k této moţnosti vztahují různě. 

Někteří rodiče znaky uţívají, ale obávají se, ţe díky tomu není dítě nuceno začít mluvit. Tuto 

skutečnost buď verbálně přímo v rozhovoru vyjadřují nebo referují o tom, ţe dítěti znaky nabízí 

v omezené míře. 
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Rodiče starších dětí uvádějí, ţe v době, kdy dítě začalo dostatečně komunikovat slovně,  

začali od vyuţívání znakového jazyka upouštět. Někdy je jako důvod uváděna preference uţití 

mluveného slova ze strany dítěte. Rodiče starších dětí uvádějí, ţe i kdyţ uţ znaky v komunikaci 

primárně nepouţívají, uţívají jich v nepříznivých akustický podmínkách, které dítěti znemoţňují 

porozumět řeči (hluk, větší vzdálenost). Jedna matka v rozhovoru pak mluvila o tom, jak jsou 

znaky důleţité pro jejího téměř dospělého syna.  

 Někdy je přistoupení ke komunikaci pomocí znaků vnímáno jako potvrzení toho, ţe 

situace je opravdu velmi váţná. Někdy je pro rodiče stresující, ţe si má osvojovat novou 

(neznámou) dovednost.  

Rozhovor 5: „No přece já se nebudu učit ňákou znakovou řeč. Jako pro mě to bylo úplný 

psycho. Jako něco úplně vzdáleného…“ 

Komunikace pomocí znaků je navíc na rozdíl od samotné sluchové vady velmi 

transparentní. I na veřejnosti často přitahuje pozornost. Některé matky uvádějí přínos znaků 

v komunikaci, ale v hlučeném prostředí, je-li na veřejnosti, tuto komunikační formu pouţívají 

spíše zdrţenlivě.   

Rodiče, kteří znaky v komunikaci uţívají jiţ jen někdy nebo ve výjimečných situacích, na 

druhou stranu uvádějí četné situace, kdy dítě nerozumí i v běţných situacích kaţdodenního 

ţivota. Navíc často nastává problém v okamţiku, kdy dítě z nějakého důvodu nemá kompenzační 

pomůcku (záněty ucha, návštěva bazénu).  

Problémem je, ţe v případě volby této komunikační cesty je třeba, aby si rodiče osvojili 

jiný komunikační kanál (jiný jazyk). Je nutné, aby se znaky učili při docházce do kurzy, neboť si 

lze obtíţně osvojit jejich podobu jen z učebnice či CD. V rodinách často dochází k situaci, kdy 

znaky v komunikaci pouţívají pouze matky, či se otec naučí pár izolovaných znaků. Sourozenci 

dítěte se zpravidla naučí také jen pár znaků a rodiči ke znakům ani nebývají vedeni. Širší rodina 

pak zpravidla znaky vůbec nepouţívá.  

 Chce-li ale rodič rozvíjet slovní zásobu a zlepšovat kvalitu vzájemné komunikace s 

dítětem i touto cestou, nestačí, kdyţ do kurzu chodí chvíli. Na počátku stačí izolované znaky a 

menší slovní zásoba. Jak se ale dítě dále vyvíjí, je třeba umění komunikovat pomocí znaků 

zlepšovat. Rodiče tedy investují čas a energii, kterou by mohli investovat jinde.  

Rozhovor 1: „…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... …že si musíte vybrat a já radši i toho Fandu teďka učim tu angličtinu, 

než aby znakoval, protože prostě.. Prostě ten čas i jeho je tak krátkej že...prostě musíme 

volit...no, tak sme volili takhle.“ 
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Pokud je dítě integrováno, komunikaci pomocí znaků kolem něj vlastně neovládá ani 

nikdo další. Jediným informátorem je pak i ve vyšším věku dítěte jeho matka, která mu prostě 

tlumočí to, co díky svému handicapu nemůţe zachytit. Na druhou stranu má při vyuţití znaků 

matka alespoň účinný nástroj, jak tyto věci předat. A to i v případě, kdy dítě z nějakého důvodu 

nemůţe určitou dobu uţívat kompenzační pomůcku. 

 Téma vyuţití znaků v komunikaci je u dětí se sluchovým postiţením jedním ze zásadních 

rozhodnutí. Rodiče jsou vţdy s touto moţností konfrontování a volba komunikační cesty pro 

jejich dítě, ač nebývá definitivní a s vývojem dítěte dochází k obměnám, je jednou z těch 

zásadních, kterou musejí učinit.  

5.2.3.2  Přidělení sluchadel 

 Ve výzkumném vzorku šesti dětí nosily tři sluchadlo v době rozhovoru. Zkušenost se 

sluchadlem měly samozřejmě i matky implantovaných dětí, neboť i u těchto dětí byl před 

implantací efekt sluchadla zkoušen. Přidělení sluchadel je určitým mezníkem. Buď je reakce 

dítěte dobrá a dítě začíná reagovat na mluvenou řeč a samo v ní komunikovat nebo naopak 

dochází k potvrzení, ţe kompenzace sluchadly není pro dítě dostatečná.  

 Čekání na sluchadla bylo hlavně podle referencí rodičů starších dětí dříve dlouhým 

obdobím, které trvalo i několik měsíců. Popřípadě dítě dostalo sluchadla nevhodná či nebyla 

provedena jejich úprava tak, aby byly pro dítě plně funkční. Dnes je interval kratší, problémem 

ale zůstává, ţe současně s diagnózou je rodič zpravidla vybídnut, aby hned zvolil typ sluchadla. 

Tuto situaci rodiče také proţívají jako velmi stresující. V situaci, kdy jsou často poprvé naplno 

konfrontování se sluchovým postiţením dítěte (a jeho rozsahem) jsou vybídnuti k výběru 

kompenzační pomůcky, o které zpravidla tou dobou ještě vůbec nic nevědí.  

 I kdyţ sluchadlo dítěti pomáhá, je zde několik dalších překáţek. Pokud dítě trpí na 

onemocnění ucha (záněty, opary), je často nutné několik dní (popř. i déle) sluchadlo odloţit. 

Sluchadla je třeba v případě opakovaných zánětů odkládat i preventivě, aby kůţe ve zvukovodu 

měla moţnost regenerace. Jedna matka uváděla, ţe se snaţí, aby její dítě mělo kaţdý den 

sluchadla alespoň hodinu vyndané. Problematické v tomto případě byly i návštěvy bazénu, které 

zvyšovaly pravděpodobnost vzniku zánětu. A bez sluchadla se dítě musí spoléhat jen na 

odezírání, coţ velmi stěţuje komunikaci. Odezřít lze jen část sdělení a zbytek si jedinec vlastně 

domýšlí. Můţe tak docházet k situacím, kdy dělá úplně něco jiného, neţ na čem má slyšící rodič 

pocit, ţe se s dítětem domluvil.  

 U některých sluchadel je také nutné, aby rodina sama do jejich nákupu investovala, neboť 

pojišťovna hradí jen část. Je moţné tuto situaci řešit ţádáním příspěvku od různých nadací, 

ovšem i tato cesta získání peněz je další časovou investicí pro rodiče. Nakonec stejně alespoň 
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část ceny rodiče doplácí. Celý koloběh činností nutných k získání sluchadla je navíc nutné vţdy 

po několika letech opakovat, neboť i ony mají jen určitou ţivotnost. Rodič tak investuje čas i do 

orientace na trhu kompenzačních pomůcek, neboť typ a výrobce sluchadla volí právě on.  

Rozhovor 6: „No tak čtyřicet až padesát tisíc to musí bejt… vždycky je potřeba sehnat takovejch 

třicet až čtyřicet tisíc od nějákejch nadací... 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…“ 

5.2.3.3  Logopedie, odezírání a sluchová výchova 

 Rozvoj mluvené řeči je u dětí se sluchovým postiţením vţdy nutno podporovat. Jiţ 

v raném věku dětí se rodiče učí speciální techniky, jak u dítěte mluvenou komunikaci rozvíjet a 

to ve všech jejích sloţkách (sluchové vnímání, zrakové vnímání – odezírání, řeč). Nácvik 

zpravidla s rodičem provádí pracovnice rané péče, speciální pedagog/logoped a klinický logoped 

působící ve zdravotnickém zařízení. Rodiče často vyuţívají sluţeb více odborníků najednou. 

S dítětem je třeba pracovat několik let. V prvních letech jde především o práci rodiče 

s dítětem. Je nutné umět dítě získat ke spolupráci, coţ bývá opravdu těţkým úkolem. U dětí, 

které se naučí číst, je moţné k trénování správné výslovnosti vyuţívat hlasité čtení. I k této 

aktivitě je ale později dítě obtíţné získat. Je nezbytné činnost dělit do menších úseků a často 

opakovat. 

Rozhovor 4: „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.“ 

Mimo jiné je logopedická práce s dítětem další oblastí, které vyţaduje od rodičů poměrně 

velké časové investice. Pro dobrou logopedickou péči je nutné, aby si rodič osvojil příslušené 

dovednosti, dále je dokázal vhodně začlenit do denního programu a pravidelně a důsledně 

opakoval.  

U integrovaných dětí školního věku pak rodiče zpravidla místo klasické logopedie 

začínají doma s dítětem trénovat cizí jazyk. Obvykle je třeba opět pracovat na výslovnosti.   

5.2.3.4  Deníky 

 Tvorba deníků je u dětí se sluchovým postiţením doporučovanou metodou, jak dítě 

hravou formou vést k rozvoji slovní zásoby (nebo znakové zásoby). Umoţňuje také rodiči dítěti 

srozumitelnou formou sdělovat, co se bude dít a tak předcházet řadě nepříjemných situací. 

Tvorba deníků nejen pozitivně posiluje vzájemný vztah, ale také zkvalitňuje komunikaci.  
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Rozhovor 1: „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…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. 

Oblast komunikace je bezesporu oblastí, která je u sluchového postiţení zasaţena nejvíce. 

Rozvoj dítěte v této oblasti stojí rodiče i dítě mnoho času a energie. Péče v oblasti rozvoje 

mluveného jazyka je potřebná vlastně aţ do dospělosti. Začíná se u hlásek a přes slabiky a slova 

se jde aţ k angličtině, kde se proces opakuje. A nejde jen o úsilí ze strany rodiče. Samy matky 

reflektují, ţe vývoj dítěte byl někdy moţná aţ příliš stimulován a veden záměrně. Uvádějí, ţe 

samy mají pocit, ţe při snaze rozvinout dítě v této oblasti často nezbývá čas na spontánní hru. 

V pozdějším věku pak samozřejmě ubývá dítěti volného času, který by mohlo věnovat jiným 

aktivitám stejně jako jeho vrstevníci.  

5.2.4  Kochleární implantát 

 Kochleární implantace je dalším velkým tématem v oblasti sluchového postiţení. V mém 

výzkumném vzorku měly implantát tři děti. Dvě od raného věku, jedno bylo implantováno aţ ve 

školním věku vlivem nárůstu sluchové ztráty. Jedno dítě mělo implantát čtyři roky, jedno dva 

roky a dítě s pozdní implantací mělo implantát rok.  

Rodiče jsou o této moţnosti zpravidla informováni jiţ s diagnózou. V dnešní době také 

snadno získávají informace pomocí internetu, ať uţ na českých stránkách 
299

 nebo stránkách 

zahraničních. Jako cenné vnímají rodiče také moţnost shlédnout videa implantovaných dětí.
300

 

Pokud jsou sluchové ztráty větší neţ 90 dB HL a není nalezena ţádná jiná kontraindikace 

kochleárního implantátu, je dítě zpravidla shledáno vhodným kandidátem kochleární implantace. 

Konečné rozhodnutí o zařazení do seznamu čekatelů na implantát však musí učinit rodiče. 

Někteří jsou rozhodnutí hned a vidí implantát jako jedinou moţnost, pro jiné je implantát 

symbolem toho, ţe vada je opravdu těţká a kosmeticky jim přijde zatěţující a jejich cesta 

k přijetí této moţnosti bývá těţší. Někteří rodiče vnímají jako nepříjemné právě čekání před 

konečným potvrzením nároku na implantát.  

 Pokud je dítě shledáno vhodným k implantaci a rodiče souhlasí, začíná období příprav na 

implantaci. Kaţdá rodina si prochází sérií vyšetření (logopedické, psychologické, pediatrické 

apod.). Dítěti jsou přidělena sluchadla, aby bylo zjištěno, zda s jejich pouţitím nebude dosaţeno 

rozvoje řeči. S dítětem je také systematiky pracováno v oblasti rozvoje sluchového vnímání a 

řeči. Jsou také nacvičovány reakce na zvuk. Pokud vše probíhá dle plánu, jsou ke konci tohoto 
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období rodiče s dítětem pozvání k předimplantačnímu pobytu, kdy jsou za dobu hospitalizace 

dítěti provedena nezbytná lékařská vyšetření. S dítětem je hospitalizována zpravidla matka. 

Matky uvádí, ţe vidí jako pozitivum, ţe si při diagnostickém týdnu mohou obhlédnout prostředí, 

ve kterém jsou pak opět při provádění implantace. Jako stresující v tomto období rodiče uvádí 

někdy strach, zda dítě bude zdravé v termínu operace. Jedna matka v rozhovoru mluvila o tom, 

jak tato obava byla ještě celou noc před operací ţivena i ze strany středního zdravotnického 

personálu, coţ bylo velmi zatěţující. Nakonec navíc v tomto případě lékař s operací souhlasil a 

zánět nosní sliznice neviděl jako kontraindikaci.  

 Samotný průběh implantace rodiče zpravidla hodnotí jako dobře probíhající. I kdyţ 

uvádějí určité reakce dětí na celkovou anestezii (zvracení) či drobnou komplikaci při hojení 

(otok jizvy po vloţení vnitřní  části implantátu). Jako problematické je někdy vnímáno hojení 

jizvy, které provázání svědění, coţ děti hůře snáší. Taky nejsou vţdy zajištěné podmínky pro 

pobyt dítěte s rodičem. Dítě je zpočátku na jednotce intenzivní péče, kde s ním rodič 

z pochopitelných důvodů, být nemůţe. Později rodič neví, zda bude dostatek pokojů na oddělení, 

aby mohl s dítětem hospitalizaci absolvovat. Přítomnost u dítěte je ale pro rodiče velmi důleţitá. 

Je jedním z faktorů, který příznivě ovlivňuje vnímání celé hospitalizace. Navíc nemocniční 

personál někdy striktně trvá na zaběhlém řádu věcí a reţimu dne, coţ  vede například k tomu, ţe 

rodič musí pospávat v křesle. Zpětně ale rodiče kromě určitého diskonfortu ţádné negativní 

záţitky z období implantace neuvádějí. 

 Implantaci rodiče hodnotí jako dobré rozhodnutí. Přínos implantátu buď vidí jako 

jednoznačně pozitivní nebo uvádějí, ţe od implantace je ještě krátká doba na toto hodnocení. 

Jako limity implantátu jsou viděny hlavně technické problémy. Menším dětem při některých 

pohybových aktivitách vnější část implantátu překáţí a padá, coţ rodiče vnímají jako omezující.  

U dětí, které ve věku, kdy se rozhodovalo o implantaci, byly tzv. hraniční (ztráty na 

jednom uchu nedosahovaly výše ztrát, které jsou indikací k implantaci), zůstává otázka 

kochleární implantace tématem stále. Pokud je dítě malé, jsou to rodiče, kde se zaobírá otázkou, 

zda by implantace nepomohla dítěti v rozvoji. Situaci i zde mohou stěţovat rozdílné názory 

různých odborníků. Můţe dojít ke zhoršení vady a dítě je pak implantováno v pozdějším věku. U 

větších dětí pak vstupuje do hry i jejich vlastní názor na implantát. Tyto děti jsou jiţ zvyklé nosit 

sluchadla a implantát mohou odmítat z důvodu vnímání invazivity zákroku. Na druhou stranu 

mohou nastat situace, kdy jsou samy konfrontováni s limity sluchadla a implantát zvaţují. 

Rozhovor 6: „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…jak ale 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…“ 
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 Kochleární implantát je na poli kompenzačních pomůcek revoluční technologií. Na rozdíl 

od sluchadel je ale před jeho uţíváním nutno podstoupit invazivní operační zákrok. Je spojen 

s určitou nevratností, alespoň pokud jde o vloţení vnitřní části implantátu. Navíc vývoj dítěte po 

implantaci v oblasti řeči lze předpovídat jen přibliţně. Nepochybně je ale také jedinečnou 

kompenzační pomůckou, která umoţňuje dětem s velkými ztrátami sluchu vnímat mluvenou řeč 

a rozvíjet sluchové vnímání. 

5.2.5  Volba vzdělávací dráhy 

 Ve výzkumném vzorku byly děti ve věku od dvaceti dvou měsíců do šestnácti let. Dvě 

matky byly ještě na mateřské dovolené, ale i tak jiţ zvaţovaly, do které mateřské školy dítě 

zařadí a proč a jak by chtěly, aby vypadala trajektorie jeho vzdělávací dráhy. Jedno dítě chodilo 

do mateřské školy běţné a mělo za sebou docházku do bilingvální mateřské školy Pipan. Jedno 

dítě navštěvovalo první ročník školy pro sluchově postiţené a mělo za sebou také docházku do 

běţné i bilingvální mateřské školy Pipan. Jedno dítě chodilo na první stupeň běţné základní 

školy. Předtím navštěvovalo logopedickou mateřskou školu a mateřskou školu běţnou. Poslední 

z dětí matek zařazených do výzkumného vzorku navštěvovalo středoškolský stupeň gymnázia a 

mělo za sebou docházku do bilingvální mateřské školy Pipan i mateřské školy běţné. Ve školním 

věku byly čtyři děti. Ve třech případech rodiče vyuţili moţnosti odkladu školní docházky. Jedno 

z dětí bylo narozené v podzimních měsících, takţe do školy šlo také téměř sedmileté.  

Rodiče vzdělávací zařízení pečlivě vybírají, zpravidla i sami několik zařízení navštíví, aby 

zjistili, co bude pro jejich dítě nejlepší. Jak je patrno z výše uvedeného, na stupni mateřské školy 

rodiče často volí kompromis a dítě dochází do dvou mateřských škol najednou. Jedna ze škol 

bývá pro děti s handicapem v oblasti sluchu nebo řeči (popř. obojí). Pokud chce dítě rodič 

následně integrovat, je doporučován postupný přechod k docházce jen do mateřské školy běţné. 

V případě výběru mateřské školy běţné rodiče někdy volí moţnost zařazení dítěte do školy, kam 

chodil jeho starší slyšící sourozenec, tedy zařízení, se kterým má jiţ rodič zkušenost.  

Moţnosti odkladu školní docházky bývá u dětí se sluchovým postiţením vyuţíváno z důvodu 

opoţděného vývoje řeči a jisté nezralosti, která je zpravidla sekundárním problémem 

navazujícím na deficity v oblasti komunikace. Rodiče, kteří byli ve výzkumném vzorku, této 

moţnosti vyuţívali. Rok odkladu školní docházky je moţné vyuţít také k docházce dítěte do 

přípravného ročníku, který je při některých školách zřizován. Během jednoho roku je tak moţné 

vyzkoušet školní integraci „nanečisto“. 

Před nástupem dítěte do základní školy rodič musí zvolit výlučně jedno školní zařízení. 

Volba se zde tak často stává ještě sloţitější. U dětí se sluchovým postiţením je tato volba spjata 

s problematikou narušení v oblasti komunikace. Zařazení dítěte do školy pro děti a handicapem 
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nebo školy běţné (ať uţ jde o MŠ nebo ZŠ) má určité výhody a nevýhody, které se 

v rozhovorech opakovaly.  

Školy pro děti s handicapem v oblasti sluchu nebo řeči nabízejí speciální péči. Patří sem 

individuální přístup umoţněný menším kolektivem dětí, učitelé se specializovaným vzděláním a 

péče logopedická. Problémem v logopedických mateřských školách je nedostatek vhodných 

mluvních vzorů pro dítě. V bilingvální mateřské škole Pipan (a některých školách pro děti se 

sluchovým postiţením) je také mimo jiné dítě rozvíjeno v oblasti komunikace pomocí znaků. Do 

výuky jsou také zařazovány bloky zaměřené na získávání sociálních dovedností či speciální 

kurzy vhodné pro jedince se sluchovým postiţením (př. „Jak pouţívat tlumočníka“). Na druhou 

stranu zde nebývá dítě rozvíjeno v některých oblastech stejně jako na běţných školách (např. cizí 

jazyk). Je zde také moţnost setkávat se s dětmi z neslyšících rodin a jejich rodiči. Pracovníci 

těchto zařízení navíc často mají jiţ jistou praxi v oboru a dokáţí tak rodiči poradit se 

specifickými úskalími, která se ve výchově a vzdělávání dětí se sluchovým postiţením objevují. 

Do těchto škol je třeba zpravidla dítě dováţet a to bývá pro rodiče vyčerpávající. Někdy je nutné 

dítě nechávat na internátě jiţ od časného věku. Navíc ve volném čase je zpravidla obtíţné dítěti 

umoţnit styk se spoluţáky. Nevýhodou uváděnou rodiči je také fakt, ţe dítě zde nemá kolem 

sebe zpravidla dobře mluvící děti a tak nedosahuje takového pokroku v oblasti mluvené řeči. I 

nároky na dítě v oblasti intelektové v mateřské škole pro děti s handicapem jsou podle některých 

rodičů niţší. Jedna matka uváděla, ţe tyto školy jsou jakýmsi „skleníkovým prostředím“. I 

v případě, ţe je dítě vzděláváno v zařízení pro děti s handicapem, je nutné, aby se rodič jeho 

rozvoji v oblasti řeči cíleně věnoval.  

Jako důvody pro zařazení dítěte do zařízení pro děti s handicapem rodiče uvádějí, ţe vidí 

jako pozitivum rozvoj i ve znakové zásobě a individuální přístup k dětem. Někdy také, ţe dítě 

má moţnost být mezi dětmi se stejným handicapem. Častěji zde také rodiče mluví o důleţitosti 

spokojenosti dítěte a moţnosti zaţít úspěch.  

 V případě, ţe je dítě integrováno, je situace jiná. Zařízení je často blízko bydliště rodiny a 

tak odpadá náročné dojíţdění. Dítě je také ve styku s dětmi, se kterými se pak můţe stýkat i ve 

volném čase. Jako výhodu rodiče vidí jeho rozvoj v oblasti mluvené řeči a efektivní začleňování 

do slyšící společnosti. Na druhou stranu jiţ v běţné mateřské škole je dítě mezi slyšícími 

vrstevníky někdy „ztracené“. Třídní učitelka často nemá dostatek času a moţností se v běţné 

třídě dítěti věnovat. Obě matky dětí integrovaných v běţné škole uváděly, ţe bylo rozhodně 

důleţité, ţe dítě v okamţiku, kdy šlo do školy, uţ umělo číst. Rodič tak často po návratu dítěte se 

zařízení vstupuje sám do role učitele a snaţí se dítěti zprostředkovat informace, které dítě díky 

svému sluchovému handicapu v zařízení nemohlo získat. U dětí, které docházejí do mateřské 

školy navíc rodič často tápe, co vlastně má dítě v určitém věku zvládat a co mu má doma vlastně 
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doplňovat. V základní škole je tato orientace snazší, ale zase poţadavků na rodiče přibývá. Třeba 

cizí jazyk, v běţných vzdělávacích zařízeních povinný, rodiče často vyučují sami.  

 Jako důvody integrace rodiče udávají, ţe chtějí, aby se dítě pohybovalo ve většinové 

společnosti. V případě intelektového nadání dítěte toto navíc vidí jako jedinou moţnost, jak dítě 

v této oblasti adekvátně rozvíjet. Jedna matka také uvedla, ţe tím příznivě ovlivňuje i spoluţáky 

dítěte (ve vztahu ke skupině neslyšících). Rodiče zde akcentují především rozvoj dítěte 

v jazykové a intelektové oblasti.  

 Řada běţných vzdělávacích zařízení není ochotná dítě se sluchovým postiţením přijmout. 

Rodič někdy musí vynaloţit značné úsilí, aby do školy dítě přijali. A tím zdaleka celý boj 

nekončí. Často učitel či ředitel zařízení odmítá jakékoli ústupky, tzn. dítě je přijato pod 

podmínkou, ţe nedojde k ţádným velkým změnám v dosavadním zaběhlém řádu. Řada zařízení 

z různých důvodů nechce, aby byl ve třídě asistent (ať uţ osobní nebo asistent pedagoga). Dítě je 

pak při některých činnostech ztracené (viz. besídky pro rodiče v MŠ). Často je problém prosadit 

jakkoli přizpůsobení výuky. Někdy se rodič potýká s neochotou ředitele školy. Jedna matka 

zmiňovali situaci, kdy dítě přijali do mateřské školy, ale s tím, ţe nebude vedeno jako 

integrované, protoţe se báli, ţe pak budou nuceni zmenšit stav a ţe je zruší. Na druhou stranu 

zde chlapce brali i na školy v přírodě. Jindy je problematická spolupráce s některými učiteli. 

Situaci nemusí vylepšit ani fakt, ţe do celého procesu zasahují odborníci ze střediska rané péče 

nebo speciálně pedagogického centra. Jedna matka popisovala situaci, kdy má škola dokonce 

školní psycholoţku, ale ta ke zlepšení situace díky své neznalosti problematiky sluchového 

postiţení ničím nepřispěla. Rodiče uvádějí, ţe i individuální plán můţe být viděn jen jako 

formalita, kterou prostě kaţdý rok podepíší. Peníze jsou např. vyuţity pro odhlučnění třídy, ale 

na práci s dítětem uţ nic věnováno není. Jak trefně uvedla jedna z matek, co si rodič sám nezřídí, 

to nemá. Informace o průběhu jedné takové integrace ukazují, ţe integrace můţe být dokonce 

prezentována jako „milosrdenství“, které škola poskytuje. Jakákoli snaha o zkvalitnění podmínek 

integrace ze strany rodiče (či dokonce i SPC) je pak viděna jako neţádoucí vměšování do 

procesu. Toto vše se navíc děje ve škole, která se prezentuje jako multikulturní a prointegrační.  

Rozhovor 6: „…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.“ 

 Na druhou stranu rodiče uvádí i pozitivní zkušenosti. Pro rodiče je důleţitým kritériem 

při výběru zařízení osobnost učitele. Někteří učitelé, aniţ by byli znalí problematiky, jsou 

schopni dobře přizpůsobit výklad a dítě vhodně začlenit do kolektivu zdravých vrstevníků. 

Osobnost učitele zasahuje významně do průběhu integrace. I kdyţ třeba zařízení odmítne 
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asistenta a třídní učitel odmítá další vzdělávání v této oblasti, jsou pedagogové ochotni k určitým 

ústupkům, kteří rodiči situaci usnadní (např. stručný písemný záznam do deníčku dítěte). Rodiče 

uvádějí, ţe i řada učitelů, které nemá ţádný zvláštní vztah k jedincům se sluchovým postiţením 

(a nechce se ani dále vzdělávat v této oblasti) má v sobě ale cosi, co pro dobrou integraci dítěte 

stačí (př. dokáţe si během výkladu udrţet vědomí, ţe nemůţe chodit z místa na místo).   

Rozhovor 1: „…a ta paní učitelka si myslim, že má takovou jako přirozenou vlohu s tim Fandou 

komunikovat, takže s nima zvládá i diktáty.“ 

 Pro dítě v integraci můţe být těţké získat přátele. Obě děti, které byly ve vzorku 

zmíněny, měly svůj svět knih. Zatímco u jednoho to bylo zdrojem zajímavosti pro ostatní, u 

druhého vlivem toho na základní škole vznikaly velké problémy v třídním kolektivu. V tomto 

případě v době docházky na gymnázium docházelo i k šikaně. Otázkou je, jakou roli v tom hrála 

sluchová vada. Často se stává, ţe spoluţáci dítěte se sluchovou vadou nemají chuť mu informaci 

několikrát zopakovat. Jedna matka uvádí, ţe dítě se sice pohybuje mezi slyšícími vrstevníky, ale 

skutečného přítele nebo partnerku najde spíše mezi lidmi se sluchovým postiţením. Podle její 

zkušenosti je třeba ze strany slyšícího v blízkých vztazích velká obětavost. Druhá matka mluvila 

o tom, ţe dítě preferuje kontakt, ve kterém má větší šance rozumět (hraní pc her, setkání pouze  

jedním kamarádem) a ţe pak z tohoto důvodu dítě vyhledává jen některé kontakty či upřednostní 

četbu. Zmiňovala také, ţe kdyby na tam bylo dítě intelektově hůř, byly by zřejmě horší vztahy i 

ve třídě, protoţe by ostatním nemělo „co nabídnout“. O kamarádovi tohoto dítěte také uváděla, 

ţe je „takovej empatickej“. 

Získaná kvalita vzdělání je pro další ţivot dítěte zásadní. Rodiče toto ve svých rozhovorech 

opakovaně uvádějí. Prakticky celá vzdělávací dráha je provázená snahou a úsilím nejen na straně 

dítěte, ale také na straně rodiče. Zároveň ale někteří uvádějí, ţe stejně důleţité jako budoucí 

uplatnění je pro ně spokojenost dítěte. Vzhledem k tomu, kolik času ve vzdělávacích zařízeních 

dítě stráví, je tato spokojenost na volbě zařízení do velké míry závislá. Vzdělání v zařízeních 

běţného typu, stejně jako vzdělávání v zařízeních pro děti s handicapem má obecná pro a proti. 

Pokud jde o vzdělávání v zařízeních běţného typu, celou situaci nepochybně komplikuje malé 

obecné povědomí o problematice sluchových vad. V případě škol pro děti s handicapem je zase 

často problematické dítě do tohoto zařízení dováţet z místa bydliště. Do procesu vţdy navíc 

vstupuje kvalita konkrétního zařízení, osobnost ředitele, učitele, rodiče i dalších odborníků, kteří 

o rodinu a dítě pečují. V neposlední řadě do procesu také zasahuje osobnost dítěte, jeho 

ctiţádostivost, odolnost, schopnost se prosadit apod.  
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5.2.6  Představy o životě jedinců se sluchovým postižením a světě neslyšících 

 Většina rodičů měla před narozením dítěte se sluchovým postiţením nějakou zkušenost 

s lidmi se sluchovým postiţením. Jedna matka mluvila o tom, ţe u nich ve vesnici ţila neslyšící 

rodina a ţe viděla film, kde neslyšící byli. Jedna matka vzpomínala, jak kdysi viděla dítě 

s kochleárním implantátem a také udávala, ţe viděla film, kde byl neslyšící. Další zmiňovala, ţe 

chodila na koupaliště, kde se neslyšící scházejí a ţe její otec měl v důsledku úrazu také potíţe 

v oblasti sluchu. Jedna respondentka udávala, ţe měla neslyšící spoluţačku na vysoké škole. 

Další matka měla určitou zkušenost z doby vlastního studia a také mluvila o tom, ţe viděla film a 

tlumočníky v televizi. Jedna matka neměla před narozením dítěte se sluchovým postiţením 

s tímto světem ţádnou zkušenost.  

 V době rozhovorů všechny matky odebíraly některý z časopisů zabírající se 

problematikou sluchového postiţení. Jedna matka byla pravidelně v kontaktu s neslyšícími rodiči 

ve škole, kterou její dítě navštěvuje. Jedna matka chodila na setkání rodičů, kam přicházejí i 

neslyšící rodiče. Tři matky chodily stále do kurzů znakového jazyka k neslyšícím lektorům. 

Jedna matka mluvila o návštěvách akce pro neslyšící a jedna o návštěvách klubů, kde se 

neslyšící scházejí. Jen jedna matka uváděla, ţe pro její dítě je nezbytné nejen fungování ve 

slyšícím světě, ale také návrat ke komunitě neslyšících. Tato matka uvedla, ţe jen co to bylo 

moţné, snaţila se dítě směřovat k trávení určité části z volného času mezi neslyšícími, neboť 

chtěla, aby ovládal i znakový jazyk. 

Rozhovor 6: „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.“ 

Před narozením dítěte se sluchovým postiţením rodiče zpravidla nějakou izolovanou 

zkušenost mají. Hovoří o tom, ţe registrovali existenci jedinců se sluchovým postiţením, ale ţe 

jim to vše přišlo jako něco hodně vzdáleného. Představy, které mají s touto oblastí spojené, často 

zpětně i sami hodnotí jako hodně zkreslené.  

Rozhovor 1: „…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.“ 

Po narození dítěte jsou rodiče s touto oblastí vţdy konfrontováni. Jejich zkušenosti a 

představy zasahují významně do jejich proţívání diagnózy dítěte, neboť formulují jejich 

představy o ţivotě, který na dítě jako jedince se sluchovým postiţením čeká. V oblasti 

komunikace například rodiče uvádějí nejen strach, jak se s dítětem domluví oni, ale i jaký dítě 
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čeká ţivot s komunikačními omezeními, které sebou sluchové postiţení přináší. Objevují se i 

obavy týkající se fungování v kaţdodenním ţivotě (cestování MHD) a obavy týkající se kvality 

ţivota (práce, partnerství). Objevuje se také strach, jak dítě naučí svému mateřskému jazyku.  

Rodiče jsou také dřív nebo později nuceni zaujmout určité stanovisko ke komunikaci 

pomocí znaků. Jak jsem jiţ zmiňovala u tématu komunikace, všechny matky dětí z výzkumného 

vzorku  znaky někdy pouţívaly. Učení se znakům často probíhá v kurzu, kde rodiče přichází do 

kontaktu také s neslyšícím lektorem. Rodiče oceňují, pokud lektor projevuje zájem o jejich 

situaci. Někdy zůstávají v kontaktu i po tom, co kurz přestanou navštěvovat. Lektor můţe být 

člověkem, který citlivě zprostředkuje trochu jiný pohled na věc. 

Od komunikace znaky, jak sem jiţ uvedla, je často upouštěno po tom, co dítě začíná 

mluvit. Jedna matka také uváděla, ţe kdyţ si má vybrat do čeho bude investovat energii, vybere 

si češtinu jako její mateřský jazyk a angličtinu jako jazyk v této době nezbytný, čímţ uţ jí na 

rozvoj dítěte v jazyce znakovém nezbývá energie.  

Rodiče obvykle přicházejí do styku hlavně se slyšícími rodiči. Postupně ale s vývojem 

dítěte na různých akcích a ve školách potkávají také neslyšící rodiče. Většina rodičů vnímá toto 

setkávání jako přínosné, protoţe zatímco slyšící rodiče starších dětí se sluchovým postiţením 

rodiče učí, ţe se situace dá zvládnout, u neslyšících rodin je moţné vidět jak. Rodiče vidí, jak 

neslyšící matka získává pozornost dítěte, jak ho dokáţe účinně ukáznit. Je moţné také zjistit, 

jaká komunikační pravidla a zvyklosti mají neslyšící dospělí. Mnoho z těchto informací se 

rodičům jeví jako uţitečné.  

Rozhovor 6: „…pak ve FRPSP sem viděla…Tam byli neslyšící rodiče neslyšících dětí. A ty pro 

mě byli…taková studnice informací jako nějákejch…to mě hrozně pomáhalo, když sem viděla, 

jak oni to všechno zvládnou….“ 

Kromě toho, ţe interakce neslyšících rodin můţe být i pro slyšící rodiče inspirující, 

mohou si z tohoto kontaktu odnést i jiné poznatky. Matka výše uvedené citace uvedla, ţe pro ní 

také bylo varující, ţe někteří z neslyšících neumějí dobře česky a nerozumí psanému textu. 

Říkala, ţe to pro ni byla výstraha, protoţe nechtěla, aby na tom její dítě bylo stejně.  

Sami rodiče obvykle alespoň na nějaké úrovni své povědomí o problematice ţivota 

sluchově postiţených i neslyšících aktivně rozšiřují. Odebírají časopisy zaměřené na 

problematiku sluchového postiţení, půjčují si knihy s touto problematikou, navštěvují kulturní 

akce, které jsou pro neslyšícími (nebo samotnými neslyšícími) pořádány. I přes další nabyté 

zkušenosti ale zpravidla říkají, ţe jsou rádi, ţe mají s dítětem společný jazyk. Kultura neslyšících 

obvykle zůstává pro rodiče zajímavým, přesto stále cizím polem.  

Cenné pro rodiče můţe také být čtení publikací, jejichţ autoři jsou sami neslyšící 

pohybující se od dětství hlavně ve světě slyšících. Jedna matka popisovala, jak jí velmi ovlivnila 
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kniha Potom ti to povíme. Neslyšící autorka zde líčí, jaké to je, kdyţ neslyšícímu dítěti rodiče 

znepřístupňují vhodnou cestou informace. 

Jednou z otázek, se kterou jsou rodiče také konfrontováni, je způsob, jak se stavět ke 

komunitě neslyšících a jejímu jazyku. Jedna matka mluvila o otevřenosti a vstřícnosti, která se 

ale setkala s jakousi neústupností a radikalitou, kterou pro ni bylo obtíţné překonat (uzavřenost 

komunity, striktnost v dodrţování pravidel komunikace, radikální názory na kochleární 

implantaci). Také uváděla, ţe postrádala podporu a zájem lektorů právě o její situaci jakoţto 

slyšícího rodiče neslyšícího dítěte. Tento zájem naopak cenila u lektorů jiné agentury, i kdyţ jí 

také zcela nevyhovovali.  

V této oblasti je nutné zohlednit, ţe pronikání do světa jedinců se sluchovým postiţením 

a kultury neslyšících je jednoduší pro rodiny, které ţijí v Praze či sem alespoň dováţí dítě do 

školy. Zde se pořádá řada kurzů znakového jazyka, jsou zde pořádána setkávání rodičů a různé 

jiné akce a v neposlední řadě většina akcí, které jsou pořádány pro neslyšící (ať uţ jde o 

tlumočení nebo vlastní aktivitu neslyšících pořadatelů).  

 Rodiče před narozením dítěte obvykle nějakou izolovanou zkušenost mají a handicap 

dítěte je přivádí k získávání dalších zkušeností. Tyto zkušenosti rodiče zpravidla získávají přes 

FRPSP, která pro ně pořádá řadu akcí. Dále v kurzech znakového jazyka a z literatury. Svět lidí 

se sluchovým postiţením a kultura neslyšících jsou tématem, kterému se ţádný rodič dítěte se 

sluchovým postiţením nemůţu úplně vyhnout. Můţe se okrajově zajímat, můţe se angaţovat, 

můţe se vymezovat, ale vţdy musí zaujmout určité stanovisko. I kdyţ tento pohled nemusí být 

úplně vědomy, odráţí se v tom, jak rodič přistupuje ke komunikaci s dítětem, jeho vzdělávání, 

jeho organizaci volného času a vizi jeho budoucího ţivota. 

6  DISKUZE  

 V situaci, kdy se narodí rodičům dítě s handicapem, je moţné pozorovat určité obecné 

oblasti, které mají vliv na přijetí této skutečnosti. Dle Říčana a Krejčířové (2006) ovlivňují přijetí 

skutečnosti a její zvládání v rodinném systému typ postiţení, etiologie postiţení, individuální 

charakteristiky dítěte, individuální charakteristiky členů rodiny, struktura a organizace rodinného 

systému/kvalita vztahů v rodině/vývojová fáze rodiny, styly zvládání a prostředí. Z kategorií, 

které vyvstaly při analýzách rozhovorů, jsem mezi obecné oblasti, které mají vliv u kaţdého typu 

postiţení dítěte (i kdyţ u dítěte s postiţením sluchu mají svá specifika), zařadila: etiologii 

sluchového postiţení, téma dítěte se sluchovým postiţením a jeho rodiny, způsoby zvládání, 

kvalitu péče a vnímání kvality ţivota.  
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Rodiče z výzkumného vzorku popisovali, ţe péče o dítě se sluchovým postiţením 

významně zasahuje do organizace domácnosti. Mnoho času zabírají návštěvy odborníků i 

specifická péče o dítě v oblasti rozvoje řeči a obecné informovanosti. Toto souhlasí s tím, co 

uvádí jako charakteristické pro situaci péče o dítě se sluchovým postiţením Marschark (2007).  

Hlavní část péče byla delegována na matku. Jak uvádí Říčan s Krejčířovou (2006), je 

přesunutí péče na matku v naší kultuře běţné. Matky samy často vnímaly situaci jako náročnou a 

popisovaly pocit, ţe vše „leţí“ na nich. Zdrojem napětí na poli péče o dítě byla někdy také různá 

zangaţovanost ve snaze si osvojit dovednost komunikace pomocí znaků. Freeman, Carbin a 

Boese (1991) také mluví o směřování péče na matku a uvádějí, ţe většinu vyšetření a seminářů 

matka absolvuje v pracovní době otce, coţ má také vliv na nerovnoměrné rozloţení péče. Své 

partnery nepopisovaly matky jako lhostejné, ale někdy jim vytýkaly, ţe neprojevují snahu se do 

řešení situace aktivně zapojit. Toto koresponduje s tím, co uvádí Říčan a Krejčířová (2006). Dle 

těchto autorů je moţné, ţe fáze popření trvá u otce déle, protoţe se obvykle soustřeďuje na 

finanční zabezpečení rodiny a s dítětem tráví méně času. Delegování péče na svou osobu snášely 

matky mnohem hůře, pokud v partnerovi necítily oporu. Právě dostatek vzájemné opory a 

otevřenou komunikaci mezi partnery vidí Říčan a Krejčířová (2006) jako nejvýznamnější faktor 

ovlivňující fungování rodinného systému.  

Náročnost péče o dítě se sluchovým postiţením ale nezasahuje jen do vztahu partnerů. Je 

ovlivněn i přístup rodičů k sourozenci dítěte. Marschark (2007) uvádí, ţe sourozenci je věnováno 

méně pozornosti. Pět z dětí ve výzkumném vzorku mělo sourozence. V rozhovorech se 

objevovalo, ţe se jim dostává méně péče. Rodiče zároveň uváděli, ţe sourozenci dítěte se 

sluchovým postiţením jsou ve srovnání s ním empatičtější a samostatnější.  

Sluchové postiţení zasahuje také do přístupu rodičů k dítěti. Z rozhovorů vyplynulo, ţe 

s přístupem k dítěti mají matky spojeno méně spontánnosti a více úzkostných pocitů. Toto matky 

odůvodňovaly pocitem větší odpovědnosti za rozvoj dítěte. V souvislosti s větší odpovědností se 

objevily i prvky ochranitelské výchovy. V tomto případě odůvodnění matky souhlasilo s tím, co 

uvádí Říčan a Krejčířová (2006), kdy dítě bylo vnímáno jako zranitelnější právě díky přítomnosti 

postiţení. Šedivá (1997) uvádí, ţe často se ochranitelský výchovný styl projevuje v tom, ţe na 

dítě nejsou kladeny prakticky ţádné poţadavky a ţe není vedeno k rozvoji dovedností, které by 

vzhledem k věku mohlo zvládat. Ve výzkumném vzorku se ale naopak objevovalo, ţe jsou 

matky na dítě se sluchovým postiţením více náročné. Některé tento přístup odůvodňovaly tím, 

ţe je to nutné proto, aby dítě obstálo v ţivotě. 

Při charakterizování dítěte se některé vlastnosti opakovaly. O moţnosti, ţe sluchová vada 

podněcuje rozvoj některých vlastností, mluví Vymlátilová (2006). Samy matky některé z nich 

vztahovaly ke sluchové vadě, u jiných uváděly, ţe nedokáţí říci, nakolik jsou postiţením 
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ovlivněny. U dětí ve vzorku se opakovala vznětlivost. Rodiče popisovali, ţe zlostné reakce u 

dítěte nastávají v okamţicích, kdy nerozumí komunikaci. To souhlasí s tím, co uvádí 

Vymlátilová (2006). Na rozvoj tohoto rysu můţe mít vliv komunikační frustrace, kterou dítě se 

sluchovým postiţením opakovaně zaţívá.
301

 

Další opakovaně zmiňovanou charakteristikou byla sociální nezralost (v pozdějším věku 

„neomalenost“). Matky popisovaly, ţe se dítě chová jako vývojově mladší, nebo mluvily o 

problémech spojených s neosvojením si vhodných forem společenského chování. To souhlasí 

s tím, co uvádí Šedivá (1997). Nedostatečné vnímání a pochopení zvuků vede k narušení vývoje 

sociální inteligence. Mnoho věcí v komunikaci dítěti uniká. Následně chybí porozumění 

kontextu situace, coţ vede k chování, které je vnímáno jako sociálně neobratné či nezdvořilé. 

Nejistota a pocit nekompetentnosti, která pak v sociálních situacích z tohoto plyne, se můţe 

manifestovat jako nepřiměřená asertivita.
302

 

Z hlediska systému rodiny je důleţitým tématem také přístup prarodičů, neboť právě oni 

mají důleţitou roli v oblasti podpory.
303

 V rozhovorech se opakovala situace, kdy rodiče 

očekávali podporu, které se jim nedostalo. Dle Říčana a Krejčířové je u prarodičů časté dlouho 

přetrvávající popírání, a tak často nestává situace, kdy nejsou schopni rodině poskytnout 

podporu. Dle Freemana, Carbina, Boese (1991) by toto bylo moţné zdůvodnit tím, ţe 

prarodičům se nedostává při sdělení diagnózy ţádné péče. V této oblasti má systém péče stále 

velké rezervy.  

Při zvládání situace rodiče uplatňují různé obranné mechanismy. V době, neţ byla dítěti 

diagnostikována sluchová vada, rodiče popisovali snahu uklidňovat sebe sama. O tomto způsobu 

obrany mluví také Marschark (2007). Uvádí, ţe vlastní strach někdy vede rodiče k tomu, ţe se 

přesvědčují o své zbytečné starostlivosti či přehnané úzkostnosti.
304

 Samotnou diagnózu pak 

matky popisovaly jako zlom. Mluvily o šoku, pocitech zoufalství a beznaděje. I Říčan 

s Krejčířovou (2006) uvádí, ţe i kdyţ rodiče vnímají moţnost nemoci jiţ v prediagnostické fázi, 

samotné sdělení diagnózy vede k rozvoji výše uvedených pocitů. Rodiče z výzkumného vzorku 

uváděli, ţe pocity po sdělení diagnózy byly následované úzkostí a depresivními náladami. 

Intenzivní byl strach z budoucnosti dítěte. Tyto pocity popisují jako reakci na diagnózu také 

Freeman, Carbin, Boese (1991). Rodiče popisovali různé mechanismy, které pouţili, aby mohli 

situaci zvládnout. Opakovala se koncentrace na smysluplnou činnost: rozvoj komunikace dítěte, 

vyhledávání informací o sluchovém postiţení. Říčan a Krejčířová (2006) řadí toto k aktivním 

stylům zvládání, které shledávají vhodnými zejména v obdobích akutního stresu.  
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Z rozhovorů vyplynulo, ţe vyrovnávání rodiče se situací narození dítěte se sluchovým 

postiţení a nutnou péčí o něj významně ovlivňuje kvalita poskytované péče. Velkou důleţitost 

pro rodiče měla péče raná. Říčan a Krejčířová (2006) kvalitu (rané) péče jako faktor, který 

ovlivňuje proţívání rodičů nezmiňují. V rámci jejich faktoru, který nazývají Prostředí, je 

rozebírána především podpora sociální získaná z přirozeného prostředí rodiny.
305 

O nutnosti 

poskytnutí komplexní (rané) péče o rodinu neslyšícího dítěte mluví obsáhle Marschark (2007). 

Rodiče vnímá jako ty, kdo v prvních letech utvářejí svět dítěte, a proto vidí jako nutnost o ně 

v této těţké době pečovat. Rodiče z výzkumného vzorku ranou péčí vnímali jako velkou pomoc. 

Právě v době po sdělení diagnózy pro ně bylo velmi důleţité získávat návod, jak s dítětem 

pracovat a psychickou podporu. Důleţité je setkání s dalšími rodiči dětí se sluchovým 

postiţením. O velkém významu těchto setkání pro rodiče mluví také Freeman, Cabin a Boese 

(1991). Fitznerová (2010) k tématu uvádí, ţe pro rodiče je důleţité vidět, ţe rodiče jiných dětí 

situaci překonali, a získat tak pocit, ţe se situace dá zvládnout a zároveň vidět některá úskalí 

vývoje dříve, neţ přijdou a být tak na ně připraveni. To se shoduje s tím, o čem mluvili rodiče ve 

výzkumném vzorku. Setkání s ostatními slyšícími rodiči neslyšících dětí byla pro všechny 

důleţitá právě z důvodů, které Fitznerová (2010) uvádí. 
 

Velkým tématem v oblasti poskytované péče byly zkušenosti rodičů s péčí ve 

zdravotnických zařízeních. Rodiče popisovali, ţe pediatr jejich podezření nebral váţně. O těchto 

reakcích lékařů mluví také Marschark (2007). Tento autor uvádí, ţe vzhledem k četnosti výskytu 

sluchového postiţení se většina lékařů se s tímto problémem během své praxe nesetkala, a tak 

má tendenci podceňovat obavy rodičů i výsledky screeningového vyšetření.
306

 Rodiče popisovali 

také řadu záţitků, jejichţ společným jmenovatelem byly především neprofesionalita ve smyslu 

netaktnosti a neosobního přístupu. Objevovala se i nedostatečná péče. Opakovaně uváděli, ţe 

lékaři neumí pracovat s dětmi a ţe jim také po sdělení diagnózy nepodávají informace. To 

souhlasí s tím, co uvádí Marschark (2007). Freeman, Carbin, Boese (1991) k tomuto dodávají, ţe 

znalost problematiky nebývá u lékařů komplexní, a obtíţně tak mohou toto předat rodičům.  

Rodiče opakovaně navštěvovali několik zařízení, aby našli vyhovujícího lékaře. O tomto 

problému mluví Fitznerová (2010), která uvádí, ţe vybavenost specializovaných pracovišť je 

často v kontrastu s nevhodným přístupem lékaře a ostatního zdravotnického personálu. Cestu 

k hledání vhodného lékaře popisuje jako zatěţující pro rodiče i dítě.
307

 Nevhodný přístup lékaře a 
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ostatního zdravotnického personálu na specializovaných pracovištích a zátěţ, kterou s sebou 

nese nutnost vyhledávání vhodného lékaře, rodiče v rozhovorech také popisovali.  

 Rodiče zmiňovali i pozitivní zkušenosti a uváděli přínosy zdravotnické péče. Přesto mezi 

nimi nebyl nikdo, kdo by neměl nějakou negativní zkušenost z tohoto prostředí. Problematické 

bylo zejména sdělování diagnózy. Nutné je zde zohlednit, jak uvádí Freeman, Carbin, Boese 

(1991), ţe to bývá právě lékař, kdo sděluje diagnózu. Rodiče jsou často při sdělení diagnózy 

velmi citliví a zmatení. To, jak rodiče vypráví o sdělení diagnózy, je nepochybně ovlivněno 

jejich pamětí. Přesto nelze roztrpčení, s jakým o této události vypráví, vysvětlovat jen tím, ţe šlo 

o nevítanou zprávu.
308

 

Výchova dítěte se sluchovým postiţením můţe sníţit ţivotní standard rodiny. Zasahuje 

samozřejmě také do oblasti trávení volného času.
309

 Opakovaně se v rozhovorech objevovaly 

reference o pocitech vztahujících se k tomu, jak rodič proţívá vliv sluchového postiţení na ţivot 

rodiny. Vnímání kvality ţivota je důleţitým faktorem ovlivňujícím proţívání ţivotní 

spokojenosti. U vnímání kvality ţivota rodiny v rámci kaţdodenních činností rodiče uváděli, ţe 

je sluchové postiţení dítěte limituje ve výběru volnočasových aktivit. Mluvili také o 

komunikačních omezeních, která vnímají jako zatěţující. V oblasti vnímání kvality ţivota dítěte 

se opakovalo narušení v sociální oblasti ţivota, zmiňovali negativní dopad nemoţnosti 

mimovolního učení a tak vznikajících deficitů v oblasti sociální. Rodiče starších dětí popisovali i 

konkrétní situace a deficitů si byli vědomi. Tyto potíţe zmiňuje také Šedivá (1997), která uvádí, 

ţe i v případě, ţe rodiče si toto riziko u dětí se sluchovým postiţením uvědomují, je pro ně 

obtíţné dítěti zprostředkovávat vysvětlení sociálních situací v době, kdy je to vhodné a v celé její 

komplexnosti. Ţijí tak ve světě rozděleném do sekvencí a chybí jim pochopení kontinuity dění, a 

tím i schopnost chápání událostí a předvídání jejich dalšího vývoje.
310

  

Matky samy obvykle zůstávaly doma i po skončení mateřské dovolené. Jako důvod 

udávaly náročnost péče o dítě. Některé zmiňovaly omezení v oblasti kariéry. To se shoduje s tím, 

co uvádí Marschark (2007). Podle autora je často zasaţenou oblastí oblast seberealizace. Také 

matky popisovaly ztrátu určité lehkosti a spontánnosti. Mluvily o stresu, který negativně 

ovlivňuje jejich kvalitu ţivota. Stres spojený s péčí o dítě se sluchovým postiţením vidí jako 

problém také Freeman, Carbin a Boese (1991). 
 

Jako přínos viděli rodiče přehodnocení postojů či hodnot. Uváděli, ţe se proměnil jejich 

pohled na různé oblasti i ţe mají tzv. „větší nadhled“ v oblasti výchovy či nutnosti plnění nároků 

druhých. Marschark (2007) k tomuto říká, ţe postiţení sluchu u dítěte můţe být pro slyšící 
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rodiče výzvou. Freeman, Carbin, Boese (1991) dodávají, ţe rodiče mohou nakonec dosáhnout 

určitého uspokojení z plnění náročného úkolu péče o dítě, ale není to snadné. I toto se 

v rozhovorech objevilo. 

Mezi specifické oblasti, které jsou typické pro problematiku sluchového postiţení, jsem 

zařadila: netransparentnost sluchového postiţení, komplikovanou diagnostiku, narušení v oblasti 

komunikace, problematiku kochlerání implantace, volbu vzdělávací dráhy a představy o ţivotě 

jedinců se sluchovým postiţením a světě neslyšících.  

 Na počátku vývoje je rozdíl mezi slyšícím a neslyšícím dítětem prakticky 

nepostřehnutelný.
311

 V rozhovorech se objevovalo, ţe netransparentnost v kombinaci s málo 

diferencovanými projevy dítěte v prvních měsících zvyšují moţnost pozdější diagnostiky. 

Marschark (2007) uvádí, ţe interakce matky a dítěte jsou v prvních měsících tak jednoduché, ţe 

drobné odchylky mohou unikat pozornosti. Navíc dítě můţe vnímat některé zvuky a reagovat na 

ně, stejně jako reaguje na vibrace, coţ činí situaci ještě nejasnější.
312

 To, ţe sluchové postiţení 

„není vidět“, podporuje nedůvěru lékařů a okolí a umoţňuje, aby rodiče déle setrvávali ve stavu, 

ţe se „vlastně nic neděje“, coţ rodiče v rozhovorech opakovaně zmiňovali.  

 Jak uvádí Marschark (2007), zvláštností v chování dítěte ale postupně přibývá a nakonec 

rodiče nebo lékaře napadne začít se zabývat stavem sluchu. Obdobnou zkušenost měli téměř 

všichni rodiče. Vlastní diagnostický proces rodiče popisovali jako zdlouhavý. Museli vţdy 

s dítětem absolvovat několik vyšetření, neţ jim byla sdělena diagnóza, coţ bylo vyčerpávající. 

Přestoţe vyslovení diagnózy znamená pro rodiče velký otřes, proţívali ho někdy i jako úlevné. 

Nejistota, která během diagnostického procesu narůstá, působila trýznivě, a tak bylo sdělení 

diagnózy ukončením tohoto období. Tato úlevná reakce souhlasí s tím, co popisují Freeman, 

Carbin a Boese (1991), dle kterých je moţné v této situaci skutečně úlevu zaţívat. Dle autorů se 

u rodičů můţe jednat o proţitek typu „aspoň ţe se nejedná a nic horšího“. Rodiče ve vzorku 

popisovali jako úlevné, ţe kdyţ vědí, co dítěti je, mohou hledat správnou cestu.  

 Podle Freeman, Carbin, Boese (1991) je ztráta sluchu handicapem, se kterým je spojeno 

nejvíce zmatků a nejasností, zřejmě proto, ţe všichni máme schopnost mluvit spojenou 

s myšlením a komunikací. Rodiče opakovaně uváděli, ţe po sdělení diagnózy přicházely obavy 

z toho, jak se s dítětem domluví, jak jej budou vychovávat. Navíc následně byly postaveni před 

rozhodnutí, kterou metodu pro komunikaci s dítětem zvolí. To souhlasí s tím, co jako obtíţné 

vnímá v situaci rodičů Roučková (2006). Navíc ať uţ se rodiče rozhodnou pro jakýkoli 
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komunikační přístup, musí si osvojovat nové, specifické dovednosti.
313

  Logopedické péči, 

sluchové výchově a nácviku odezírání všichni rodiče věnovali mnoho času.  

Rodiče v rozhovorech uváděli, ţe v raném období pouţívali komunikací pomocí znaků. 

Tato forma komunikace je i v dnešní době stále opředena některými mýty. Rodiče se někdy 

obávají, ţe znaky naruší vývoj dítěte v oblasti řeči. Přitom, jak uvádí Roučková (2006), dle 

soudobého poznání uţívání znaků není překáţkou k osvojení jazyka mluveného, naopak, můţe 

tento rozvoj i podpořit. Pouţití znaků umoţňuje dítěti porozumět různým situacím a na straně 

rodiče odstraňuje pocit bezmoci. Znak umoţňuje dítěti být aktivním účastníkem komunikace.
314

 

Později rodiče tuto formu komunikace obvykle opouštěli, neboť se jim pro komunikaci s dítětem 

jiţ nezdála potřebná nebo proto, ţe samo dítě začalo komunikaci mluvenou řečí upřednostňovat. 

Od znaků bylo upouštěno také  případě, kdy rodiče měli pocit, ţe dítě má dostatečně efektivní 

kompenzační pomůcku, která zabezpečuje sluchové vnímání. O moţnosti změny v komunikační 

strategii mluví také Roučková (2006).  

Rodiče si byli vědomi omezení kompenzačních pomůcek, ale i přesto se jim jevila 

komunikace mluvenou řečí dostatečná. Dítě je ale v případech, kdy sluchadlo nebo implantát 

z různých důvodů mít nemůţe, odkázáno jen na odezírání. Jak ale uvádí Roučková (2006), aby 

dítě mohlo odezírat alespoň částečně správně, potřebuje se přitom opírat také o sluchovou 

informaci. V případech, kdy nemá sluchadlo nebo vnější část implantátu, je tedy komunikace 

váţně narušena.  

 Velkým tématem v oblasti moţností kompenzace sluchového postiţení je kochelární 

implantát. Mezi rodiči  je často diskutovaným tématem. Ve vzorku byly děti, které jej měly, a 

děti, které byly tzv. hraniční.
315

 Rodiče neimplantovaných dětí také o této moţnosti mluvili a 

zvaţovali ji.  

Jak uvádí Holmanová (2005) kochleární implantace není jednorázovým zákrokem, ale 

dlouhodobým procesem. Rodiče nevnímali jako problematickou ţádnou z částí tohoto procesu. 

Někdy bylo jako stresující hodnoceno čekání na rozhodnutí implantační komise a čekání na 

zákrok.  

I na poli kochleárních implantací je komunikace pomocí znaků diskutovaným tématem. 

V české literatuře odborníci z lékařského prostředí znaky nezakazují, ale sami se na propagaci 

jejich uţití nepodílí.
316

 Ve Švédsku, kde je rozvíjena koncepce bilingválního vzdělávání 

neslyšících (i implantovaných), naopak formuloval švédský Národní výbor zdraví a sociální péče 

koncepci, podle níţ by předtím, neţ dojde ke voperování implantátu, měla komunikace mezi 
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neslyšícím dítětem a jeho rodinou probíhat ve znakovém jazyce. I zde ovšem autoři uvádí, ţe 

většina pracovníků implantačních týmů má jen jeho omezenou znalost, coţ se také odráţí 

v jejich postoji k němu.
317

  

Kochleární implantát je vnímán jako nejefektivnější kompenzační pomůcka. Výsledný 

efekt implantace přesto nelze úplně předvídat, neboť záleţí na mnoha faktorech. Preisler, 

Tvingsted a Ahlström (IN Preisler, 2007) uvádí, ţe rodičům je moţné slíbit jen to, ţe dítě bude 

schopné vnímat zvuky okolního prostředí. I přesto je většina členů implantačních týmů 

přesvědčena o nutnosti směrovat dítě především ke komunikaci mluveným jazykem. Domnívají 

se, ţe jedině tak budou zvýšeny šance dětí na začlenění do slyšící společnosti.
318

 

Rodiče implantovaných dětí uváděli, ţe jsou s výsledky kochleární implantace spokojeni. 

To souhlasí s tím, co uvádí Vymlátilová (2009) o pohledu rodičů na přínos kochleárního 

implantátu. Po zákroku znaky pouţívali v menší míře. Hovořili o tom, ţe dítě po implantaci 

rozumí mluvené řeči. Všichni ale zároveň mluvili o situacích, kdy dítě řeči nerozumí. Preisler, 

Tvingstedt a Ahlström (IN Presiler, 2007), kteří prováděli v rodinách výzkum s odstupem pěti aţ 

sedmi let po implantaci, uváděli, ţe pokud se v rodině rozebíralo téma, které bylo nad rámec 

„běţných“ hovorů, měly děti obtíţe, neboť na tyto rozhovory neměly dostatečnou slovní zásobu. 

Děti i po letech měly obtíţe také v oblasti výslovnosti některých slov, coţ znesnadňovalo 

porozumění lidem, kteří nepatřili do jejich rodiny. Rodiče těchto dětí uváděli, ţe implantace 

splnila jejich očekávání, ale v komunikaci byl při určitých příleţitostech pouţíván znakový 

jazyk.
319

 

Dalším zásadním rozhodnutím pro rodiče byla volba vzdělávací dráhy a to jak u dětí 

s implantátem, tak u dětí, které mají sluchové postiţení kompenzováno sluchadly. Tato volba je 

úzce spojena s problematikou komunikace. Během docházky do mateřské školy je moţné střídat 

dvě zařízení, volba školy je větším dilematem. O tomto dilematu mluví také Šedivá (1997).  

Rodiče museli řešit otázku, zda zvolit cestu speciálního vzdělávání či pro ně i dítě náročnější 

cestu integrace. Integrace dítěte byla často spojena s problémem najít vhodné zařízení. Rodiče ve 

vzorku popisovali problémy, se kterými se setkávají. Museli přesvědčovat ředitele škol, 

diskutovat s učiteli. Některá jednání byla i přesto neúspěšná. Často se zde objevovalo 

nedostatečné povědomí o problematice sluchového postiţení, coţ komplikovalo jednání s učiteli 

i řediteli zařízení. O tomto problému mluví Strnadová (1994), která uvádí, ţe kvůli nízkému 

výskytu sluchového postiţení nemá většina populace s touto oblastí ţádnou zkušenost.  
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 I kdyţ bylo dítě do školy přijato, v oblasti komunikace se objevovala řada problémů. 

Problematické bylo vysvětlovat některým učitelům zákonitosti výkladu umoţňující dobré 

odezírání. Toto souhlasí s tím, co uvádí Preisler (2007). Tato autorka upozorňuje, jak 

problematické často je pro učitele osvojení si důleţité dovednosti vhodné komunikace s dítětem 

se sluchovým postiţením, a to navázání očního kontaktu před začátkem komunikace.
320

 

 V případě integrace také rodiče opakovaně popisovali situaci, kdy museli doma dítěti 

věnovat čas na doplnění znalostí, které nemohlo získat ve školním zařízení. Během školní 

docházky rodiče v předmětech, kde dítěti nestačila školní výuka, suplovali roli učitele. 

Opakovaně se objevilo, ţe IVP je vnímán jako formalita. To souhlasí s tím, o čem mluví Presiler 

(2007). I rodiče integrovaných dětí ve studii této autorky zmiňovali, ţe by uvítali větší podporu 

ze strany školy.
321 

 V případě integrace zmiňovali rodiče také téma začlenění dítěte do kolektivu vrstevníků. O 

riziku sociální izolace mluví Šedivá (2006). Integrované děti mají obtíţe i v komunikaci 

s vrstevníky uţ v mateřské škole. Rodiče také opakovaně popisovali, ţe děti nejsou plně 

zapojovány do programu. Tuto situaci popisuje ve své studii i Presiler (2007) a uvádí, ţe jiţ  

mateřské škole jsou zapojeni do hry, ale pouze kdyţ tato situace nevyţaduje verbální 

komunikaci.
322

 I rodiče starších dětí mluvili o úskalích komunikace dítěte se sluchovým 

postiţením se slyšícími vrstevníky. Šedivá (2006) k tomuto uvádí, ţe sociální sloţkou integrace 

se rozumí začlenění dítěte do třídního kolektivu a moţnost navázat bliţší přátelské vztahy 

alespoň s některými spoluţáky. Je běţné, ţe i u dobře začleněného dítěte se sluchovým 

postiţením můţe občas docházet k informačním deficitům a špatnému pochopení sociální 

situace. 

Pokud rodiče volí speciální vzdělávání, popisují jinou situaci. Zkušení pedagogové si 

s lecčím dokázali poradit a dítěti byla věnována potřebná specifická péče (logopedická péče). 

Někdy byla docházka do speciálního zařízení spojena s nutností dítě do zařízení dováţet, coţ 

rodiče vnímají jako vyčerpávající. Mimo jiné bylo pak sloţitější umoţnit dítěti kontakt 

s vrstevníky v místě bydliště. To souhlasí s tím, jak situaci dítěte při docházce do školy pro děti 

se sluchovým postiţením popisuje Šedivá (2006).  

Jako velmi důleţitou v obou případech vzdělávací cesty rodiče vnímají osobnost učitele. 

Tento faktor významně ovlivňuje volbu konkrétního zařízení. Rodiče uvádí, ţe i pokud učitel 

nemá speciální vzdělání, ale umí se přizpůsobit potřebám dítěte, je to velká pomoc. O roli učitele 
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při integraci dítěte mluví také Uzlová (2010). Mimo jiné mluví právě o schopnostech učitele 

přizpůsobit výklad potřebám dítěte se sluchovým postiţením.
323

 

    Do proţívání rodičů zasahují představy o ţivotě jedinců se sluchovým postiţením a světě 

neslyšících. Většina rodičů měla před narozením dítěte jen náhodnou zkušenost s neslyšícími 

(film, televize apod.). Říčan a Krejčířová (2006) uvádějí, ţe proţívání rodiče dítěte s handicapem 

ovlivňuje typ postiţení.
324

 Dle toho, co rodiče uváděli v rozhovorech, jde ještě o zkušenosti a 

představy o konkrétním postiţení. Představy, které měli v této době o neslyšících, sami často 

hodnotí jako zkreslené. To opět souhlasí s tím, co uvádí Strnadová (1994). A sice ţe kvůli 

nízkému výskytu sluchových vad v populaci nemá řada rodičů s jedincem se sluchovým 

postiţením vůbec ţádné zkušenosti.
325

  

V oblasti komunikace například rodiče uvádějí nejen strach, jak se s dítětem domluví oni, ale 

i jaký ţivot čeká dítě s komunikačními omezeními, které sluchové postiţení přináší. Objevují se i 

obavy týkající se fungování v kaţdodenním ţivotě (cestování MHD) a obavy týkající se kvality 

ţivota (práce, partnerství). Rodiče popisují strach, jak dítě naučí svému mateřskému jazyku. Tyto 

obavy souhlasí s tím, co uvádí Freeman, Carbin a Boese (1991).  

Do této oblasti zasahují také často zkreslené představy rodičů o komunikačním prostředku 

neslyšících, znakovém jazyku. I dnes je někdy vnímán jako stručnější, nevyjadřující gramatické 

vztahy či limitující rozvoj řeči. Jak ale uvádí Macurová (2008), lingvistickými výzkumy bylo 

prokázáno, ţe znakové jazyky jsou nejen plně srovnatelné s jazyky mluvenými a jejich znalost 

nebrání osvojování jazyka většiny. Naopak můţe tento proces usnadnit. Znakový jazyk má dle 

těchto studií stejný potenciál jako přirozené jazyky mluvené.
326 

 Po zjištění diagnózy sluchového postiţení se informace o této oblasti rozšířily. Rodiče se 

učili znaky, studovali literaturu. Důleţitá byla také setkání s neslyšícími dospělými. Uváděli, ţe 

pro ně bylo cenným poznáním, ţe i neslyšící mohou vést plnohodnotný ţivot. Jak uvádí 

Hudáková a Myslivečková (2005), pro rodiče je důleţitým poznání, ţe i neslyšící mohou vést 

normální ţivot, chodit do práce, bavit se, vychovávat děti. 
 

Někteří rodiče projevují zájem i o kulturu neslyšících.
327

 Přesto většina z nich uvádí, ţe tato 

oblast pro ně zůstává cizím polem a hlavní je snaha začlenit dítě co nejvíce do vlastní kultury. 
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Jen jedna matka mluvila o záměrném vracení dítěte do komunity neslyšících jako nezbytnosti 

pro jeho další spokojený ţivot. To souhlasí s tím, co k tomuto tématu uvádí Preisler (2007). 

Autorka nabízí tzv. střední cestu a to bikulturalimus. Uvádí, ţe neslyšící děti jsou zpravidla 

v rodinách, kde se komunikuje mluveným jazykem. Umoţnění osvojení také jazyka znakového a 

tedy bilingvismu, je vnímáno jako cesta k pozitivnímu psychosociálnímu rozvoji a lepší kvalitě 

ţivota.
328

 

Rozhodování o osudu dítěte není jednorázová záleţitost. Při vyřešení jednoho dilematu se 

objevuje další nebo přichází dítě do vývojového období, které sebou nese zase jiné úkoly. Tak se 

situace stále opakuje. Vědomí jakési zvýšené odpovědnosti za ţivot dítěte pronásleduje rodiče 

dlouhodobě a prakticky neustále uvaţují, zda se ubírají správným směrem. Jak uvádí Freeman, 

Carbin a Boese (1991), ţivot rodičů se tak s diagnózou sluchového postiţení jejich dítěte můţe 

stát jedním dlouhým řetězem sebezpytování, zda to, jak postupují, je správné a zároveň tíţivé 

jistoty, ţe kdyţ to tak nebude, budou to oni sami, kdo nesou zodpovědnost. Hledání rovnováhy je 

trvalým procesem a zahrnuje i kaţdodenní obtíţná rozhodnutí.
329

 

Výsledky, které výzkum realizovaný v rámci diplomové práce přinesl, mohou být 

zkresleny velikostí vzorku, mými původními zkušenostmi a informacemi získanými z vybrané 

literatury. Do výsledků zasahovaly individuální pohledy a zkušenosti rodičů, se kterými byly 

realizovány rozhovory. Výsledky byly ovlivněny také způsobem uchopení tématu. Dále pak tím, 

ţe rozhovory byly prakticky provedeny jen s matkami, takţe i kdyţ je práce prezentována jako 

proţívání rodičů, mapuje hlavně proţívání matek.  

Jako moţnost dalšího zkoumání se nabízí myšlenka jedné z matek vyjádřená v rozhovoru. 

Nepochybně by bylo zajímavé a velmi přínosné provádět rozhovory s otci dětí. Jelikoţ jsou to 

málokdy oni, kdo podává výpověď o proţívání rodičů dětí s handicapem. I přesto, ţe péče je 

obvykle delegována na matku, mohl by takový výzkum přinést nové přínosné informace.  

7  ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo mapování hlavních oblastí, které mají vliv na proţívání 

slyšícího rodiče, jemuţ se narodilo neslyšící dítě. Práce je zaměřena hlavně na to, jak rodiče 

situací vnímají. Je zde snaha ukázat jejich individuální pohledy i to, co je v proţívání a 

zkušenostech jednotlivých rodičů podobné. Je pokusem poskytnout vhled do problematiky, co 

rodičům můţe pomáhat situaci přijmout a zorientovat se v ní a co naopak rodiči situaci ztěţuje.  
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Narození dítěte s handicapem je jednou z nejtěţších ţivotních událostí, která můţe 

člověka potkat.
330

 Je známo, ţe určité faktory ovlivňují, jak se rodič, jemuţ se narodilo dítě 

s handicapem, vyrovnává se situací. Tyto „obecné“ oblasti je moţné najít i na poli sluchového 

postiţení. V mé práci jsem mezi tyto oblasti řadila etiologii sluchového postiţení, téma rodiny a 

dítě se sluchovým postiţením, způsoby zvládání, kvalitu poskytované péče a vnímání kvality 

ţivota.  

V případě, ţe se rodičům narodí dítě s handicapem, je pro ně znalost příčiny důleţitá. 

Rodiče ve vzorku popisovali znalost příčiny jako úlevnou.
331

 Jako hlavní z příčin sluchových 

vad, je hodnocen gen pro connexin 26.
332

 U většiny dětí byla příčinou sluchového postiţení 

právě jeho přítomnost. Genetická příčina sluchového postiţení zasahovala do další reprodukce. 

Zajímavým zjištěním pro mě v oblasti problematiky etiologie a moţností asistované reprodukce 

byla především moţnost preimplantační genetické diagnostiky, o které jsem se dozvěděla 

z rozhovorů.  

Překvapující po mě bylo, ţe kvalita péče nebyla v dostupné české literatuře pojednávající 

o situaci rodiče dítěte s handicapem vymezena mezi hlavními faktory ovlivňujícími, jak rodič 

dítě s handicapem proţívá svoji situaci. V rozhovorech rodiče tomuto tématu věnovali velkou 

část prostoru. Z jejich zkušeností vyplývalo, ţe zejména raná péče má velký význam a ţe 

významně zasahuje do jejich proţívání situace. O péči v SPC byla řeč především v rozhovoru s 

matkou, která měla starší dítě. Jinak raná péče, kterou rodiče vnímají jako mimořádně důleţitou, 

byla realizována v rámci Střediska rané péče Tamtam, které je zřízeno při Federaci rodičů a 

přátel sluchově postiţených. 

V oblasti péče byla překvapivá i jiná zjištění. Rodiče obvykle vyuţívají sluţeb více 

zařízení najednou. Situaci komplikuje nedobrá spolupráce některých odborníků, kteří se přou o 

své kompetence. Nedostatky rodiče vnímají také v oblasti organizace péče a nabídky sluţeb pro 

rodiče větších dětí. Jako velmi důleţitou rodiče vnímají přítomnost odborníka, ve kterém cítí 

oporu a který je schopen pomoci jim překonávat různá úskalí přicházející s diagnózu i později 

během vývoje dítěte. Toto je pro rodiče pozitivní faktor ve zvládání situace. Rodiče oceňují, má-

li odborník navíc sám vlastní zkušenost s výchovou neslyšícího dítěte.  

Významným v procesu přijetí situace se ukazoval také faktor vnímané kvality ţivota. 

Pozornost rodičů zde byla zaměřena hlavně na omezení plynoucí ze sluchového postiţení a 

nároky spojené s péčí o dítě. Zajímavé také bylo, jak se jednotliví rodiče stavěli k tématu zisků a 

ztrát, které jim ţivot s dítětem se sluchovým handicapem přinesl. Rodiče s touto skutečností 
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     k odstranění pocitů viny. 
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nakládali různě. Někteří uváděli spíše přínosy, jiní uváděli, ţe ţivot s dítětem se sluchovým 

postiţením přináší více ztrát. Často se objevoval motiv přehodnocení hodnot a pohledu na ţivot 

celkově.  

Do kategorií specifických pro oblast sluchového postiţení jsem řadila netransparentnost 

sluchového postiţení, komplikovanou diagnostiku, narušení v oblasti komunikace, téma 

kochleární implantace, volbu vzdělávací dráhy a představy o ţivotě jedinců se sluchovým 

postiţením a světě neslyšících.  

Na poli specifických oblastí pro mě bylo zajímavým zjištěním, ţe i přesto, ţe v dnešní 

době rodiče zpravidla v rané komunikaci přistupují na uţívání znaků, vztah k této komunikaci 

(znakovému jazyku celkově) je často ambivalentní. Stále se objevují u rodičů obavy, ţe dítě se 

při komunikaci znaky nebude rozvíjet slovně nebo situace, kdy si rodiče komunikaci pomocí 

znaků pochvalují, ale stejně ji pouţívají v omezené míře. Později rodiče tuto formu komunikace 

obvykle opouštěli, neboť se jim pro komunikaci s dítětem jiţ nezdála potřebná nebo proto, ţe 

samo dítě začalo komunikaci mluvenou řečí upřednostňovat. Všichni rodiče ovšem zmiňovali, ţe 

nastávají situace, kdy dítě konverzaci nerozumí. Přesto, ţe ve výchově a vzdělávání nyní jiţ 

neplatí, ţe jedinou správnou cestou je metoda orální, její letitá nadvláda jako by byla stále 

patrná. Zřejmě má vliv fakt, ţe osvojování znaků je pro rodiče nemalou časovou investicí a ţe je 

pro ně znakový jazyk jazykem cizím. Navíc komunikace znaky na veřejnosti často vzbuzuje 

zájem okolí, protoţe na rozdíl od sluchového postiţení je znakový jazyk velmi transparentní. 

Vliv má zřejmě i fakt, ţe kaţdý rodič si přeje, aby s ním dítě sdílelo především jeho svět, tedy i 

jeho jazyk a jeho kulturu.  

Překvapivým zjištěním pro mě bylo vynoření tématu, které jsem pojmenovala Nutnost volby 

a nejistota správné cesty. Toto téma se prolínalo kaţdou kategorií a kaţdým rozhovorem. 

Poukazuje na něco, co je moţná obtíţně uchopitelné, ale pro rodiče rozhodně velkým tématem. 

Popisuje dilemata rozhodnutí, které musí rodiče učinit v oblasti volby komunikační metody, 

výběru vhodné kompenzační pomůcky a vzdělávací cesty dítěte. Rodiče mluvili o tom, ţe je 

problematické zorientovat se mezi názory odborníků, které jsou často rozdílné. Nakonec je to 

vţdy rodič, kdo musí volit, a to opakovaně a přitom prakticky neustále přemýšlí, zda se s dítětem 

vydal správným směrem. Rodiče popisovali, ţe se najednou musí stát odborníky na mnoho 

oblastí zároveň, protoţe zásadních voleb musí učinit hned několik. O tom mluví také Freeman, 

Carbin a Boese (1991), kteří uvádějí, ţe sluchové postiţení u dítěte staví rodiče do specifických 

situací a vyţaduje od rodiče specifické znalosti, které málokterý z rodičů má v okamţiku 
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diagnózy sluchové vady. Na konkrétní situaci má vliv také individualita dítěte. To, co funguje u 

jednoho jedince se sluchovým postiţením, totiţ nemusí fungovat u druhého.
333

 

Nutnost volby a nejistota správné cesty je jistě problémem všech rodičů, a to i dětí 

zdravých. U dětí s handicapem pak vystupuje tato problematika výrazněji. V oblasti sluchového 

postiţení je situace specifická.
334

 V několika oblastech jsou tu rodiče postaveni před rozhodnutí, 

kdy nerozhodují jen o bezprostřední budoucnosti dítěte, ale prakticky v určitém směru zásadně o 

jeho ţivotní dráze.  

Problematika, která je tématem práce, pro mě prakticky ani teoreticky nebyla novým 

terénem. Přesto pro mě setkání s rodiči (popř. i jejich dětmi) byla inspirující. Při vypracovávání 

práce jsem získala cenné nové poznatky. Rozhovory s rodiči byly navíc nejen zdrojem nových 

informací, ale také cennou osobní zkušeností. Jejich způsoby nakládání se situací a ţivotní postoj 

byly v mnohém inspirující.  
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8  RESUMÉ 

8.1  Resumé 

 Diplomová práce Slyšící rodiče – neslyšící dítě je, jak uţ z názvu vyplývá, zaměřena na 

problematiku situace narození neslyšícího dítěte slyšícím rodičům. Mapuje hlavní oblasti, které 

ovlivňují proţívání rodiče v této situaci.  

 Práce vymezuje teoreticky i prakticky na podkladě vyuţití české i zahraniční literatury 

oblasti, které zasahují do proţívání rodičů. Jsou představeny ty, které ovlivňují proţívání rodiče 

u kaţdého typu postiţení dítěte se zaměřením na mapování specifické situace v případě 

sluchového postiţení. Dále jsou popsány čistě specifické oblasti, se kterými je rodič 

konfrontován jen v případě narození dítěte se sluchovým postiţením.   

Teoretická část se věnuje problematice etiologie sluchového postiţení a zvláštnostem 

vývoje dítěte s důrazem na zvláštnosti v oblasti komunikace. Zabývá se problematikou 

vzdělávání a tématem kochleární implantace. Rozebíráno je téma proţívání rodiny dítěte se 

sluchovým postiţením. Je mapován systém péče o děti se sluchovým postiţením a jejich rodiny. 

V nepolední řadě je součástí teoretické části drobný exkurz do světa neslyšících.  

V praktické části jsou prezentovány výsledky, které vzešly z analýz šesti rozhovorů 

s rodiči neslyšících dětí. Tato část je věnována snaze zachytit, jak rodiče vnímají jednotlivé 

oblasti, se kterými jsou konfrontováni. Jaké jim připisují významy a jak je pro sebe interpretují. 

Část popisuje problematiku netransparentnosti sluchového postiţení a problematiku 

komplikované diagnostiky sluchového postiţení. Zaměřuje se na narušení oblasti komunikace a 

téma kochleární implantace. Představeno je také dilema volby vzdělávací dráhy. Jsou nastíněny 

představy o ţivotě jedinců se sluchovým postiţením a světě neslyšících. Dále je tato část 

věnována jiţ zmíněné problematice etiologie a tématu rodiny dítě se sluchovým postiţením. 

Blíţe jsou popsány způsoby zvládání a vnímání kvality ţivota dítěte i rodiny. Jsou prezentována 

vyjádření rodičů k systému péče.  

Práce nejdříve představuje teoreticky hlavní oblasti, se kterými je rodič v případě 

narození dítěte se sluchovým postiţením konfrontován. Dále v praktické části představuje 

výsledky, které vzešly z analýz a interpretací rozhovorů. Na závěr jsou získané informace 

porovnávány s informacemi z publikací zmíněných v teoretické části.  
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8.2  Digest in English 

 

The master thesis called Hearing parents – Deaf child addresses issues concerning  

the specific situation of hearing parents with a hearing-impaired child. It deals with the main 

influences affecting what parents experience in this state of affairs. 

Based on Czech and foreign resources, the thesis specifies both theoretically and 

practically these influences on parental experiences. Firstly, general aspects which affect 

experiences in relation to any type of child´s disability are introduced, with particular focus on 

specifics in case of hearing impairment. Secondly, those occurrences are described which parents 

are confronted with only if they raise a hearing-impaired child.  

 The theoretical part deals with the etiology of hearing impairment and with abnormal 

features in child development, with emphasis on the field of communication. Further, it pursues 

the subjects of education and cochlear implants. Feelings and experiences of families with deaf 

children are also explored. Moreover, the system of care for children with hearing impairment 

and their families is examined. Finally, a short overview of the life of the Deaf is presented.  

 In the practical part, the results gained from an analysis of six interviews with parents are 

presented. This part attempts to record how the parents of deaf children perceive different 

aspects of their specific situation, what kind of meanings they ascribe to them and how they 

construe these for themselves. It also describes the issues of non-transparency of hearing 

impairment and its complex and complicated diagnostics. It focuses on communication 

disruption and the matter of cochlear implants. The predicament related to the choice of 

education and training is also detailed there. Common ideas and notions about the life of  

the Deaf and of people with hearing impairment in general are summarized too. Hereafter, this 

part deals again with the subject of etiology and family with a deaf child. It details family 

management strategies and ideas about the quality of life of all family members. Parents´ 

opinions on the system of care are also stated there.  

  Initially, this master thesis introduces theoretically the main specifics and problems 

which parents have to face when they have a child with hearing impairment. Then, in the 

practical part, it presents the results based on analyses and interpretations of interviews. Finally, 

the information acquired from these are compared and contrasted with information from the 

theoretical resources.  
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10  PŘÍLOHA – SLOVNÍK UŽITÝCH POJMŮ 

Aldea 

- vzdělávací agentura 

- pořádá také kurzy znakového jazyka  
(http://www.aldea.cz) 

Audiogram 

- je výsledkem audiometrického vyšetření (grafický záznam) 
(Jedlička, 2003) 

BERA = brainstem evoked response audiometry 

- patří mezi metody tzv. objektivní audiometrie = nevyţaduje spolupráci dítěte 

- zaznamenává reakce mozku spícího dítěte na podněty různé hlasitosti 
(Holmanová, 2005) 

Bilingvální přístup/bilingvální metoda 

- uplatňování rozvoje znalosti znakového jazyka jako prvního jazyka dítěte, následovaného 

výukou češtiny (mluvená a psaná forma) jako druhého jazyka (cizího), popř. simultánní 

forma, kdy se dítě učí oběma jazykům najednou – oba zprostředkovávají rodilí mluvčí 

(neslyšící učitel znakový jazyk, slyšící učitel češtinu) 

- metoda staví na uznání znakového jazyka jako plnohodnotného komunikačního systému 
(Šedivá, 2006) 

- staví na tom, ţe oba jazyky jsou svébytné  

- pouţití znakového jazyka, národního mluveného jazyka (hlavně v psané formě) a 

jednoruční prstové abecedy  
(Stryková, 2007) 

CKID = Centrum kochleárních implantací u dětí 

- zřízeno roku 1996 Ministerstvem zdravotnictví na ORL klinice 2. LF UK ve Fakultní 

nemocnici v Praze–Motole 

- jediné pracoviště v ČR zabývající se kochleárními implantacemi u dětí a mladistvých do 

osmnácti let 

- vyšetření, výběr pacientů, předoperační a pooperační péče (včetně programování 

řečového procesoru)  
(Holmanová, 2005) 

Connexin 26 

- asi u poloviny pacientů s prelinguální poruchou sluchu je moţno nalézt příčinu v mutaci 

genu pro bílkovinu connexin 26 

- v důsledku této mutace dochází k poruše spojení buněk vnitřního ucha 

- nejčastější mutace genu pro connexin 26 je stav, kdy ve struktuře genu chybí jediná base 

(Guanin) – tato mutace je dosti rozšířena a přenáší ji asi kaţdý třicátý zdravý obyvatel 

(http://www.gennet.cz/)  

CT = počítačová tomografie 

- jedna ze zobrazovacích technik 

- poskytuje informace o struktuře tkání 
(Preiss, Kučerová a kol., 2006) 

Čeština v komunikaci neslyšících 

- VŠ obor od roku 1998 

- Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 
(Macurová, 2008) 

ČKTZJ = Česká komora tlumočníků znakového jazyka 

- zaloţena v roce 2000 

- profesní organizace, která sdruţuje tlumočníky českého znakového jazyka a osoby 

sympatizující s názorovými stanovisky a cíli komory 

http://www.gennet.cz/en/vysetreni-mutaci-v-genu-pro-connexin-26-1404036663.html)
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- snaha zkvalitnit tlumočnické sluţby, semináře nejen pro tlumočníky, ale také pro 

veřejnost (odstraňování vzdělávacích problémů neslyšících dětí, tlumočník očima 

neslyšícího dítěte), komunikace ve zdravotnickém prostředí, tlumočení v oboru čeština 

v komunikaci neslyšících 

- tlumočená představení a další projekty, certifikace a ucelené studium tlumočníků, členy 

EFSLI (Evropské fórum tlumočníků znakového jazyka) 
(Macurová, 2008) 

dB = decibel 

- jednotka, pomocí níţ se udává intenzita zvuku 
(Jedlička, 2007) 

DMO = dětská mozková obrna 

- závaţné centrální postiţení 

- manifestuje se jako postiţení v oblasti hybnosti, nerovnoměrný vývoj, opoţděný vývoj 

řeči a vady řeči, často také nesoustředěnost těkavost, výkyvy nálad apod. 
(Vítková, 2006) 

Downův syndrom 

- nejrozšířenější forma mentální retardace (obvykle v pásmu středně těţké MR) 

- patří mezi postiţení způsobené chromozomální aberací 

- specifická fyziognomie (menší vzrůst, zploštělá hlava, nápadná koţní řasa v oblasti očí, 

hypotonie apod.) 
(Bazalová, 2006) 

ERA (evoked response audionetry) = evokované sluchové potenciály  

      -     registrace vzruchu se sluchové dráhy na zvukový podnět  

- snímání potenciálů z úrovně podkorové (BERA, ABR), korové (CERA) třemi 

elektrodami z povrchu hlavy, nejlépe ve spánku 

- lze určit práh sluchu jiţ během prvního půl roku ţivota 

- rutinní metoda k zjištění sluchu u malých dětí pro správné nastavení sluchadel nebo 

indikaci ke kochleární implantaci 
(Jedlička, 2003) 

FRPSP = Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. 

- od 90. let otvírá nové pohledy na hluchotu a vzdělávání neslyšících 

- celorepubliková působnost, centrum v Praze a Olomouci 

- sdruţuje příbuzné, přátele, rodiče a odborníky věnující se problematice sluchového 

postiţení  
(Fenclová, 2009) 

Gromety = ventilační trubičky 

- u opakovaných zánětů středního ucha zaváděny do bubínku 
(http://wiki.medik.cz) 

HL = hearing level = „hladina slyšení“ 

- pomocí tohoto údaje se udává ztráta sluchu (př. 70 dB HL) 
(Jedlička, 2003) 

HRCT = vysoce rozlišující výpočetní tomografie 

- zkoumání anatomických poměrů ve spánkové kosti a průchodnosti vnitřního ucha – 

provádí se před kochleární implantací 
(Holmanová, 2005) 

Hz = hertz 

- vypovídá o frekvenci zvuku (počet kmitů za sekundu) 

- rozsah slyšitelných kmitů u člověka 16–20 000 Hz 

- řečový signál: zvuky o frekvenci 100–6000 Hz (pásmo řeči) 
(Jedlička, 2007) 

IVP = individuální vzdělávací plán 

- předpoklad úspěšného zapojení ţáka do výuky 
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- předpokládá absolutní spolupráci se školským poradenským zařízením, znalost podmínek 

na straně ţáka i na straně školy 
(Michalík, 2002) 

Impedanční audiometrie 

- vyšetření bubínku a středoušních svalů (měření mnoţství odraţené energie od bubínku) 

- pouţití pro kontrolu poddajnosti bubínku - tympanomerie 

- poruchy ventilace Eustachovy trubice, záněty (odhalení) 
(Jedlička, 2003) 

JIP = Jednotka intenzivní péče 

- specializované oddělení nemocnice poskytující intenzivní zdravotnickou péči 

Kochleární implantát 

- elektronická funkční smyslová náhrada, umoţňuje přenést sluchový vjem na elektrickou 

stimulaci (dráţdění sluchového nervu ve vnitřních uchu) 

- je tvořen vnější částí, kterou tvoří mikrofon a vysílací cívka (umístěny za ušním boltcem) 

a řečovým procesorem (dvě formy: procesor tvaru krabičky – nošený v látkové kapse na 

zádech nebo typ závěsný – nošený za ušním boltcem) 

- vnitřní část implantátu se skládá z přijímače – stimulátoru, který je umístěn do lůţka 

skalní kosti, tato část implantátu je tvořena 24 elektrodami, které jsou zavedeny do 

vnitřního ucha 
 (Holmanová, 2002) 

- kritérium pro implantaci v oblasti sluchu: jen malé zbytky sluchu na obou stranách, 

nevyuţitelné ani se sluchadlem pro porozumění řeči – průměrné hodnoty sluchového 

prahu na frekvenci 500–4000 Hz jsou ztráty větší neţ 90 dB HL, s optimálně 

nastavenými sluchadly horší neţ 55 dB HL 
(Holmanová, 2005) 

Komunikace totální 

- vychází z myšlenky, ţe při komunikaci s jedincem se sluchovým postiţením je třeba 

vyuţít všech dostupných prostředků 

- cílem je rozvíjet řeč, znakový jazyk a další pomocné systémy (manuální abeceda apod.) 

tak, aby bylo dosaţeno co nejefektivnější komunikace 
(Šedivá, 2006) 

Lingovy zvuky  

- „m“ „ah“ „ee“ „oo“ „sh“ „s“ 

- vyvinul Dr. Daniel Ling pro zkoušku sluchového vnímání nedoslýchavého dítěte 
(http://www.hardofhearingchildren.com) 

- reprezentují různé zvuky řeči od nejniţší po nejvyšší frekvenci 

- přístup ke všem těmto zvukům je nezbytný pro vývoj jazyka a řeči 
(http://www.cochlear.com) 

NMR/MR/MRI = nukleární/magnetická rezonance 

- zobrazovací metoda 

- umoţňuje dobré rozlišení tkáňových struktur 
(Preiss, Kučerová a kol., 2006) 

OAE = otoakustické emise 

- metoda zaloţená na registraci velmi slabých zvuků – citlivý mikrofon ve zvukovodu, 

zjišťování neporušenosti  vnitřního ucha 

- nenáročné, neinvazivní – moţné jiţ několik dní po porodu – provádí se v rámci 

screeningu sluchového postiţení 

- podmínkou je neporušená funkce sředoušního systému 

- echo lze pozorovat do 25–30 dB HL, v případě negativního výsledku je ztráta větší a je 

nutné provést jiné vyšetření (nejčastěji ERA) 
(Jedlička, 2003) 

ORL = otorinolaryngologie 

- obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením ušních, nosních a krčních chorob 
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Orální metoda/orálně-auditivní přístup 

- vedení dítě především k mluvené řeči, maximální vyuţití sluchu a odezírání 
(Roučková, 2006) 

- snaha, aby si osvojilo jazyk většinové společnosti 

- některými odborníky u nás vnímána jako výhodná v případě uvaţování o kochleární 

implantaci 
(Šedivá, 2006) 

- dlouhou dobu jediná přípustná ve výchově a vzdělávání jedinců se sluchovým postiţním 
(Stryková, 2007) 

Pevnost – České centrum znakového jazyka 

- vznik v roce 2000 za účelem šíření informací o rozvíjející se komunitě Neslyšících, jejich 

jazyku a kultuře 

- vzdělávání odborné i široké veřejnosti, kurzy znakového jazyka aj. 
(http://www.pevnost.com/) 

PPP = pedagogicko–psychologická poradna 

- odpovídá kompetencemi speciálně pedagogickému centru 

- můţe, stejně jako SPC, pomáhat s výběrem vhodného školského zařízení a vedením 

integrace 
(Šedivá, 2006) 

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) 

- vyšetřovací metoda, která umoţňuje zjistit u zárodků vzniklých při mimotělním oplození 

některé genetické choroby  

- při této metodě se mutace connexinu 26 vyšetřují z jedné buňky ve více zárodcích, do 

dělohy se vloţí pouze zárodek s příznivou kombinací genů pro connexin-26 

- PGD je vţdy spojena s mimotělním oplodněním, se všemi jeho výhodami i nevýhodami 

(hormonální léčba, komplikace zákroku, riziko neúspěchu zákroku) 

- PGD vyšetření je vţdy zaměřeno pouze na vybraný typ chromozomálních poruch a není 

vyloučeno, ţe v případě těhotenství bude vysloveno podezření na jinou genetickou 

poruchu (př. Downův syndrom) 
(http://www.gennet.cz/) 

Prelingválně neslyšící 
- jedinec se jako neslyšící narodil nebo ztratil sluch před vytvořením řeči a jazyka 

(Vymlátilová, 2006) 

Postlingválně neslyšící  
- jedinec ztratil sluch aţ po spontánním osvojení řeči a jazyka 

(Vymlátilová, 2006) 

Neslyšící a neslyšící 

- v dnešní době je moţné se setkat s označením „Neslyšící“ i „neslyšící“ 

- „Neslyšící“ je označení pro člověka, který se vnímá jako příslušník jazykové a kulturní 

menšiny 

- termínem „neslyšící“ lze označit souhrnně jedince s těţkou vadou sluchu (Neslyšící i 

neslyšící) 
(Kosinová, 2008) 

Slovní audiometrie 

- prezentace slov z nahrávky – standardní sada v různých intenzitách, vyšetřovaný slova 

nahlas opakuje (počítá se procentuální úspěšnost) 

- kritérium: práh srozumitelnosti řeči (SRT – speech reception threshold) = intenzita na níţ 

bylo rozuměno 50 % slov), u normálního sluchu hodnota 20 dB HL 

- důleţité zjištění: zda je vyšetřovaný schopen dosáhnout 100 % porozumění řeči 



 119  

- provádí se před a po korekci, nezastupitelný význam v korigování sluchového postiţení 

sluchadly (rozdíl mezi oběma zkouškami je ukazatelem efektu sluchadla) 
(Jedlička, 2003) 

 

Sluchové postižení/postižení sluchu 

- sluchové postiţení je následkem organické nebo funkční vady (resp. poruchy), 

v kterékoliv části sluchového analyzátoru, sluchové dráhy a sluchových korových center, 

popř. se jedná o funkcionálně percepční poruchu  

- termín „sluchové postiţení“ zahrnuje celou škálu postiţení sluchu 

- důleţitými faktory v rozlišování jsou především velikost sluchové ztráty a doba jejího 

vzniku (existuje celé kontinuum různých poškození, od nepatrných, které ani nemusí být 

rozpoznatelné, aţ po tak závaţné, ţe ani ţádná s kompenzačních pomůcek nemůţe být 

jedinci nápomocná) 
(Slowík, 2007) 

Dva typy periferních sluchových postižení: 

a) převodní  

- postiţení převodního ústrojí = středního ucha 

- projevuje se sníţením vjemů ve všech tónech, nikdy nevede k hluchotě (ztráty ne větší neţ 60 dB) 

- při vhodné kompenzaci schopnost rozlišovat sluchem i jednotlivé hlásky řeči 

b) percepční 

- postiţení blanitého labyrintu vnitřního ucha (kochley) 

- nejen sníţení sluchových vjemů, ale také jejich zkreslení 

- při vyšších ztrátách pro porozumění řeči nepomáhají ani sluchadla 

Percepční a převodní vady se často u jedince vyskytují současně.  

(Strnadová, 2002) 

Dělení podle stupně sluchového postižení 

- ne všichni jedinci se sluchovým postiţením jsou neslyšící, za hranici mezi nedoslýchavostí a praktickou 

hluchotou povaţována schopnost vnímat mluvenou řeč a porozumět jí (sluchem) a to s pomocí sluchadle 

nebo bez nich 

- různá teoretická dělení 

Mezinárodní klasifikace 

a) normální sluch – ztráta 0 aţ 25 dB 

b) lehká nedoslýchavost – ztráta 26 aţ 40 dB 

c) střední nedoslýchavost – ztráta 41 aţ 55 dB 

d) středně těţké postiţení sluchu – ztráta 56 aţ 70 dB 

e) těţké postiţení sluchu – ztráta 71 aţ 90 dB 

f) velmi váţné postiţení – ztráta více neţ 91 dB 

Číselné údaje vypovídají o průměrných ztrátách v decibelech. Nelze z nich usuzovat na skutečné sluchové vjemy 

jedince, protoţe zde jde o součty hodnot naměřené v různých frekvenčních pásmech.  

(Strnadová, 2002) 

Sluchadlo 

- kompenzační pomůcka fungující na principu „slyšitelné dělat hlasitějším“ 

- výkon lze přizpůsobit stavu sluchu podle ztráty i v různých tónových oblastech 

- dělena dle tvaru (krabičková, brýlová, závěsná, do zvukovodu), dle zpracování signálu 

(analogová, digitální), dle způsobu vedení (vzdušené vedení, kostní vedení) 
(Barešová, Hrubý, 1999) 

- digitální a analogová sluchadla se liší především v kvalitě přenosu zvuku s cenové 

dostupnosti (digitální sluchadla kvalitnější, schopna zesilovat lidskou řeč a tlumit okolní 

zvuky, cena je vyšší) 
(Šándorová, 2003) 

- nutná kaţdodenní kontrol funkce a údrţba sluchadla (vhodné čištění, kontrola stavu 

jednotlivých částí) 
(Holmanová, 2005)¨ 

Sluchadlo závěsné 

- pouţívané nejčastěji 

- vše v jednom pouzdře – podoba malého závěsného „banánu“ za uchem, zakončeného koncovkou 

zhotovenou na míru  

- pouţití u celého spektra sluchových vad  
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(Jedlička, 2003) 

SPC = speciálně pedagogické centrum 

- z hlediska kompetence na úrovni pedagogicko-psychologických poraden 

- v péči o jedince se sluchovým postiţením rozdíly (jiná intenzita péče) 

- důleţitou funkcí je vhodné školské zařazení dítěte a případné vedení integrace 
(Šedivá, 2006) 

SSEP = steady state evoked potentials 

- patří mezi metody tzv. objektivní audiometrie = nevyţaduje spolupráci dítěte 

- zaznamenává reakce mozku na podněty různé hlasitosti 
(Holmanová, 2005) 

Syndrom LADD (z angl. lacrimo-auriculo-dento-digital syndrome) 
- vzácný, vrozený, autozomálně dominantně dědičný 

- charakterizovaný malformacemi horních končetin, poruchami slzného aparátu, uší, zubů, 

slinných ţláz, sluchu, event. urogenitálního systému 
(http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/ladd-syndrom-2) 

Tamtam, Středisko rané péče 

- projekt FRPSP, o. s., vznik v roce 2000 

- široká podpora rodiny, vychovávající dítě se sluchovým nebo kombinovaným postiţením 

od doby, kdy bylo sluchové postiţení diagnostikováno, do doby nástupu do výchovně 

vzdělávacího procesu, případně i déle, pomáhá při vytváření a plnění výchovně 

vzdělávacího plánu dítěte v předškolním nebo školním zařízení, nejvýše však do sedmi 

let věku dítěte 
(http://www.frpsp.cz/stredisko-rane-pece-tamtam) 

Tónová audimetrie 

- rutinní vyšetření, provádí se tónovým audiometrem (generuje čisté tóny frekvence 125–

8000 Hz v intervalu alespoň oktávy a v definované intenzitě v dB HL) 

- zjištění obojího vedení: sluchátka x kostní vibrátor 

- zvlášť pro levé a pravé ucho – výsledkem 4 křivky 

- normální práh pro obojí vedení: 0 dB (ztráty do 20 dB ještě norma – nezpůsobují 

problémy s komunikací) 

- lze určit závaţnost poruchy i její typ        
(Jedlička, 2003) 

Ulita, jazykové centrum 

- stanice zájmových činností při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole pro 

sluchově postiţené v Praze–Radlicích 

- sluţby pro neslyšící, nedoslýchavé a jejich pedagogy 

- kurzy českého jazyka, anglického jazyka, kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy 

a informační servis o jazykovém vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých 
(http://www.jazykove-centrum-ulita.cz) 

VRA = visual reinforcement audiometry 

- audiometrické vyšetření se zrakovým posílením 

- nutná aktivní spolupráce dítěte 
(Holmanová, 2005) 

Vyšetření založené na změně chování při přítomnosti zvuku (behaviorální metody) 

- orientační vyšetření sluchu, zpravidla provádí pediatr 

- sleduje se změna chování - úlekové reakce a zklidnění, od půl roku pátrací reakce 

(= otáčení hlavy za zvukem) 

- lze orientačně zjistit závaţnost sluchového postiţení 
(Jedlička, 2003) 

Výchova k různosti 

- spadá do oblasti multikulturní výchovy a vzdělávání 

- cílem projektu je eliminace xenofobie dětí a ţáků při komunikaci se světem jedinců se 

zdravotním postiţením, současně projekt pomůţe ţákům se speciálními vzdělávacími 

http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/ladd-syndrom-2
http://www.jazykove-centrum-ulita.cz/o-ulite/
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potřebami lépe se orientovat ve svém vztahu k majoritní společnosti v kontextu jejich 

handicapu 

- cílem projektu je podpořit výuku k různosti jako součásti multikulturní výchovy a 

prevence proti xenofobii. 

- vzdělávání ţáků, metodická podpora učitelů  
(http://www.nejsmevsichnistejni.cz/  nebo 

 http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/9761/vyuka_k_ruznosti___zpravodaj_c_2.pdf) 

- konkrétně problematika sluchového postiţení 
(http://www.nejsmevsichnistejni.cz/sites/default/files/1_1_2_Sluchove_postizeni.pdf) 

Widex 

- výrobce sluchadel 

- produkce celosvětově (85 zemí světa) 

- v ČR od roku 1993 

- Widex provozuje i vlastní ambulanci (ORL lékaři a moderní přístroje), korekce je zde 

prováděna jen pomocí sluchadel firmy Widex 
(http://www.widex.cz) 

Znakový jazyk 

- přirozený komunikační prostředek neslyšících 

- plnohodnotný a rovnoprávný s příslušným národním mluveným jazykem 

- manuální znaky (abstraktní symboly) jsou dále rozloţitelné na jednotky odpovídající 

fonémům mluveného jazyka:  

a) postavení rukou 

b) tvar ruky 

c) poloha ruky 

d) směr pohybu 

e) umístění v prostoru 
(Stryková, 2007) 

Znakovaná čeština (doprovodná znaková řeč) 

- přesný převod mluveného jazyka s uplatněním jeho gramatického sytému včetně 

slovosledu, syntaxe, stylistiky 

- ze znakového jazyka jsou vyuţívány jen znaky 

- manuální je doprovázeno tichou nebo hlasitou artikulací mluvené řeči (resp. klíčových 

slov) 

- vyuţíváno zde je i uměle vytvořených znaků, včetně prstové abecedy 
(Stryková, 2007) 

 

 

http://www.nejsmevsichnistejni.cz/
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/9761/vyuka_k_ruznosti___zpravodaj_c_2.pdf

