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ÚVOD 

Příchod každého dítěte na svět by měl být provázen radostí a velkým očekáváním ze strany 

jeho rodičů, dítě by mělo přicházet do harmonického prostředí rodiny. Snad každé budoucí 

rodiče však mimo krásných pocitů přepadají obavy o budoucnost jejich dítěte, jestli budou 

schopni dítě správně vychovávat.  

Před sluchově postiženými rodiči stojí otázka ještě daleko důležitější, a tou je volba 

komunikačního kódu, jazyka, který pro komunikaci s dítětem zvolí. Je to volba velmi 

zodpovědná, jelikož ovlivní jak pozitivně tak i negativně budoucí vztah dítěte s jeho rodiči, 

ale také celý jeho budoucí život. Neměla by tedy být brána na lehkou váhu.  

Vývoj jazyka u slyšících dětí neslyšících rodičů se tedy může ubírat mnoha různými 

směry, záleží na zvoleném komunikačním kódu, nicméně dítě by mělo být jazyku 

vystavováno již od útlého dětství.  

Rodiče mohou volit různé způsoby komunikace, dítě je schopné osvojit si jakýkoliv jazyk, 

kterému je vystavováno. Záleží tedy na rodičích, jaký způsob komunikace je jim nejbližší. 

V jiných ohledech je však neslyšící rodina, ve které vyrůstá slyšící dítě, rodinou jako každá 

jiná. 

Tato bakalářská práce se pokouší zachytit vývoj komunikačních kompetencí CODA 

jedince, tedy slyšícího dítěte neslyšících rodičů. Především se zaměřuje na popis jazyka 

mluveného a jazyka znakového. Na počátku práce je objasněna základní surdopedická 

terminologie, klasifikace sluchových vad, ale i kultura a komunita Neslyšících a znakový 

jazyk jako vlastní jazyk Neslyšících. Nechybí zde ani vysvětlení pojmu CODA, ontogenetický 

vývoj jazyka, popis některých způsobů komunikace neslyšících rodičů a slyšících dětí a 

organizace, kde neslyšící rodiče mohou získat radu ohledně výchovy neslyšících potomků.  

Praktická část obsahuje případové studie jak dospělých, tak i dětských jedinců CODA. 

Případové studie byly zpracovávány na základě polostrukturovaných rozhovorů 

s jednotlivými CODA jedinci, v případě respondentů v dětském věku i s jejich rodiči. 

Cílem této práce je popsat vývoj jazykových kompetencí u slyšících dětí neslyšících rodičů 

na základě dostupné prostudované literatury a provést šetření na vybraných CODA jedincích 

různého věku. 
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1 Vymezení základní surdopedické terminologie 

Následující kapitola se bude věnovat vymezení základní terminologie. Toto vymezení je 

pro práci velmi podstatné, jelikož terminologie v surdopedii je nejednotná a díky této 

nejednotnosti by mohlo docházet k nesprávné interpretaci některých pojmů v této práci. 

Surdopedie je disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním a celkovým rozvojem 

neslyšících. Její definice se v literatuře příliš neliší. Novotná, Kremličková (1997, s. 80) ji 

definují jako „…obor speciální pedagogiky, který se zabývá rozvojem, výchovou a 

vzděláváním dětí, které jsou znevýhodněny narušením, poruchou nebo absencí slyšení a 

následkem toho obtížemi v komunikačním procesu.“  

Souralová a Langer (2005) ji definují jako „…disciplínu, která se zabývá výchovou, 

vzděláváním a rozvojem osob se sluchovým postižením.“ 

Řadí se mezi jednu ze speciálně pedagogických disciplín vedle například logopedie, 

etopedie či oftalmopedie (srov. Horáková, 2006, s. 16). Věnuje se tedy osobám se sluchovým 

postižením. Jako samostatný obor se vymezuje od roku 1983, do té doby byla zařazována pod 

obor logopedie.  

Cílovou skupinou surdopedie jsou primárně sluchově postižené děti a mládež, případně 

děti a mládež se sluchovým a dalším přidruženým postižením, jejich rodiče, surdopedi, tedy 

speciální pedagogové zabývající se surdopedií (srov. Mladová, 2010, Hrubý, 1997). Tato 

skupina je velmi heterogenní. Sluchové postižení, tedy ztráta sluchových schopností v různém 

rozsahu, je podle Světové zdravotnické organizace WHO z roku 1980 definováno jako ztráta 

sluchu v decibelech na lepším uchu na kmitočtech 500, 1000 a 2000, případně i 4000 Hz. 

Rozdělení nacházíme v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1 Rozdělení sluchového postižení dle WHO (1980) 

Sluchová ztráta (v decibelech na lepším 

uchu měřené na kmitočtech 500, 1000, 2000, 

4000 Hz) 

Sluchové postižení 

0-25 dB Sluch v normě 

26-40 dB Lehká sluchová porucha 

41-55 dB Střední sluchová porucha 

56-70 dB Středně těžká sluchová porucha 

71- 90 dB Těžká sluchová porucha 

91 dB a více Úplná ztráta sluchu 

(srov. Souralová, Langer, 2005) 

 

K pojmu neslyšící se také pojí výraz komunita či kultura Neslyšících. Příslušnost k této 

kultuře se váže především na znalost a používání znakového jazyka, v této kultuře také platí 

komunikační normy a normy chování odlišné od norem většinové populace. Podrobněji se 

touto problematikou zabývá kapitola 1.3. Komunita a kultura Neslyšících. 

Sluchové postižení nemá na sluchově postižené dopad jen v oblasti sluchu a narušení 

komunikace, Slowik (2007, s. 71) uvádí i deficit v orientačních schopnostech, jelikož člověk 

si nemůže doplňovat zrakové informace sluchem, psychickou zátěž, omezení v sociálních 

vztazích, negativní vliv na vývoj myšlení a také menší bezpečnost.  

 Znalosti z oboru surdopedie nachází uplatnění ve školách pro sluchově postižené, rané 

péči, SPC pro sluchově postižené atd. 

1.1 Jedinci neslyšící 

Pojem „neslyšící“ se podle různých autorů a publikací částečně rozchází. Například 

Nebeská (1992, cit. z Macurová, 2011) uvádí, že u neslyšících nemůžeme předpokládat 

osvojení mluveného jazyka a identifikaci jednotlivých fonémů, tedy nejmenších jednotek 

odlišujících význam.  

Podle zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 

osob, se jedná o souhrnný název pro osoby ohluchlé, nedoslýchavé a prelingválně neslyšící. 

Toto vymezení tedy neslyšící jedince považuje za nehomogenní skupinu osob. 

Krahulcová (2002) uvádí, že podle klasifikace WHO (World Health organization, Světová 

zdravotnická organizace) je za neslyšícího považován takový člověk, který není schopen 

vnímat žádný zvuk, ani přes to, že je zesílen, ale může vnímat vibrace.  



  

11 

 

Podle Procházkové (2007) jsou prelingválně neslyšícími ti, kteří se s těžkou sluchovou 

vadou již narodili nebo o sluch přišli před ukončeným vývojem řeči. Podle audiometrie mají 

sluchovou ztrátu nad 90 dB. 

Pro potřeby této práce se budeme řídit definicí dle Světové zdravotnické organizace 

(WHO). 

Lidé s vadou sluchu jsou v české populaci zastoupeni v počtu asi půl milionu osob, což je 

přibližně 5% obyvatel České republiky (Hrubý, 1998). 

 

1.2 Klasifikace sluchových vad 

Sluchové vady můžeme rozdělit podle několika faktorů. Postižení můžeme rozdělovat 

podle doby vzniku nebo hloubky postižení do různých kategorií, či na kvalitativní nebo 

kvantitativní ztrátu sluchu. Klasifikace sluchových vad se v literatuře velmi různí v závislosti 

na autorovi. 

Procházková (2007) zmiňuje dva přístupy k lidem s vadami sluchu. Prvním přístupem je 

lékařské hledisko, druhým kulturně antropologické hledisko. Lékařským hlediskem se na 

sluchovou vadu díváme jako na postižení, snažíme se ji odstranit, nebo alespoň 

minimalizovat. Rozdělujeme tedy osoby na nedoslýchavé, prelingválně neslyšící a 

postlingválně ohluchlé. V kulturně antropologickém hledisku nevnímáme tyto osoby jako 

zdravotně postižené, ale pouze jako příslušníky jazykové a kulturní menšiny. 

Hrubý (1997) sluchové postižení dělí do několika kategorií, a to na nedoslýchavé, 

ohluchlé, neslyšící- přesněji tedy prelingválně neslyšící, osoby s kombinovanou vadou, osoby 

s tinnitem, tedy ušním šelestem. Zajímavostí je to, že v kategoriích sluchově postižených 

vyděluje ještě skupinu Neslyšící, což znamená kulturně podmíněnou hluchotu, odlišuje je od 

prelingválně neslyšících, a rodiče sluchově postižených dětí. 

V zahraniční literatuře například Green (in Stokes, 1999, s. 11) rozděluje sluchovou vadu 

podle ztráty sluchových schopností na normal- normální sluch (ztráta 0-19 dB), mild- lehkou 

ztrátu sluchu (ztráta 20- 40 dB), moderate- střední ztrátu sluchu (ztráta 41- 70 dB), severe- 

těžkou ztrátu sluchu (ztráta 71-95 dB) a profound- hlubokou ztrátu sluchu (ztráta nad 95 dB). 

Toto rozdělení lze srovnat s rozdělením dle WHO z roku 1980, jak je uvedeno v úvodu 

kapitoly. 

Pro potřeby této práce sluchovou ztrátu rozdělujeme podle stupně, typu, doby vzniku a 

etiologie. Rozdělení je možné nalézt v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2 Klasifikace sluchového postižení 

Podle typu  převodní 

 percepční 

 smíšená 

Podle stupně sluchové ztráty  nedoslýchavost – lehká (sluchová 

ztráta 21-40 dB), střední (41-55 dB), 

středně těžká (56-70 dB), těžká (71-

91 dB) 

 neslyšící 

 ohluchlý 

Podle doby vzniku  vrozené 

 získané 

Podle etiologie  orgánové 

 funkční 

(srov. Slowik, 2007, s. 74)  

1.2.1 Podle stupně sluchové ztráty 

Stupeň sluchové ztráty je velmi závislý na času nebo věku vzniku postižení, dělíme ho na 

prelingvální a postlingvální postižení. Těžším postižením je prelingvální ztráta sluchu, to 

znamená před ukončením vývoje řeči. V přesném definování věku, kdy je ukončen vývoj řeči, 

se autoři různí, nejpozději je v literatuře uveden věk do 7 let (srov. Škodová, Procházková, 

2007). U tohoto dítěte se řeč spontánně nevyvine. Postlingvální znamená po vytvoření řeči, 

řeč a jazyk je již vytvořen (srov. Tarcsiová – Hovorková, 2002, cit. z Sůkalová, 2007, s. 6). 

Nicméně i přes to je potřeba jeho řeč udržovat, aby nezanikla. 

Sluchové postižení můžeme dělit do několika kategorií, a to na nedoslýchavé, ohluchlé, 

neslyšící- přesněji tedy prelingválně neslyšící, osoby s kombinovanou vadou, osoby 

s tinnitem, tedy ušním šelestem.  

„Nedoslýchavost znamená každé zhoršení sluchu oproti běžné populaci, nikoli však jeho 

úplně vymizení,“ (Hrubý, 1997, s. 43). Nedoslýchavost je vada, kterou lze alespoň částečně 

regulovat elektronickými sluchadly.  

Do skupiny ohluchlých patří ti, kteří ztratili sluchové schopnosti až po vytvoření alespoň 

nějakého základu mluvené řeči (Hrubý, 1997, s. 44). Tyto osoby mohou mít psychické 
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problémy, jelikož již poznali zvuk a může jim chybět. U ohluchlých ve vyšším věku může 

docházet k izolaci, jelikož mají problém s komunikací. 

Skupina prelingválně neslyšících je velmi malá, podle Hrubého (1997, s. 45) pouze 0,36 

promile populace. Tato skupina osob již byla popsána v předchozí kapitole. 

1.2.2 Podle typu sluchové ztráty 

Vadu sluchu také rozdělujeme na vadu převodní, percepční a smíšenou.  

Převodní vady jsou poměrně časté, nevedou ale k úplné hluchotě, největší ztráta sluchu 

při nefunkčním sluchovém aparátu může být maximálně 65 dB. Převodní vady lze 

kompenzovat sluchadly, některé také operativně. Mezi příčiny percepčních vad řadíme 

například ucpání zvukovodu ušním mazem, zánět vnějšího zvukovodu nebo středního ucha, 

deformity vnějšího či středního ucha, přerušení středoušních kůstek, otoskleróza, atd. (srov. 

Hrubý 1998). 

Percepční vady, tedy vady vnitřního ucha a centrálního nervového systému, jsou zpravidla 

závažnější než vady převodní. Jedná se o kvalitativní vady, postižena je tedy kvalita 

slyšeného. Příčinou těchto vad může být užívání ototoxických látek (antibiotika mycinové 

řady- gentamycin, streptomycin, neomycin apod., soli rtuti, olova, salicyláty, organická 

rozpouštědla atd.), přidušení při porodu, ale i různé prodělané nemoci jako například spála, 

zarděnky matky prodělané v prvních šesti měsících těhotenství, Rh inkompatibilita a mnohé 

další (srov. Hrubý, 1998, Slowik, 2007).  

1.2.3 Podle doby vzniku 

Sluchová vada může být buď vrozená, nebo získaná. S vrozenou vadou se dítě rodí nebo ji 

získává v raném věku. Mezi příčiny můžeme řadit genetickou příčinu- podle Slowika (2007) 

je to přibližně 50% případů. Další příčiny jsou např. infekční onemocnění matky v 

těhotenství, Rh inkompatibilita, krvácení do mozku při porodu atd. 

Příčiny získaných vad mohou být například různá onemocnění (záněty středouší, 

příušnice, meningitida), úrazy hlavy, užívání některých léků nebo přirozený důsledek stárnutí. 

Dělíme je také na prelingvální a postlingvální, tedy před ukončením vývoje řeči nebo po 

ukončení vývoje řeči (srov. Slowik, 2007, Stokes, 1999).   
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1.2.4 Podle etiologie 

Podle etiologie rozlišujeme na orgánové a funkční. Orgánové znamená poškození 

sluchových center, sluchových drah, analyzátoru atd. Funkční postižení je například následek 

psychických traumat, behaviorálních nebo emocionálních problémů (srov. What is Hearin 

Loss? 2013). 

 

1.3 Komunita a kultura Neslyšících  

V odborné literatuře se také často můžeme setkávat s termínem kultura či komunita 

Neslyšících. Člen této komunity se označuje jako Neslyšící s velkým „N“. V zahraniční 

literatuře můžeme nacházet také kulturní odlišení hluchoty pomocí velkého písmene, př. 

„deaf“ a „Deaf“ (srov. Stokes, 1999, Singleton, Tittle, 2000, Uhlberg, 2008). 

„Nejjednodušší a jedna z nejvýstižnějších definic společenství Neslyšících zní: 

Společenství neslyšících tvoří neslyšící a lidé se zbytky sluchu, kteří mají společné zkušenosti 

a hodnoty a shodný způsob komunikace mezi sebou a se slyšícími. O tom, zda člověk 

k takovému společenství patří, však nerozhoduje skutečný, audiologicky měřitelný stav 

sluchu, nýbrž především tzv. “postojová hluchota”, tj. skutečnost, že se člověk s daným 

společenstvím neslyšících identifikuje a že ho ostatní přijmou,“ (Homoláč, 1998, s. 143, cit. 

z Gavelčíková 2002, s. 16). 

Podle některých autorů do komunity Neslyšících tedy mohou patřit jak neslyšící, osoby se 

zbytky sluchu, tak i slyšící. Slyšící i neslyšící děti neslyšících rodičů se do této komunity 

doslova narodí, stávají se tedy součástí komunity Neslyšících, přebírají její kulturní zvyklosti. 

Záleží na postoji člověka na členství v komunitě i postoji členů komunity k němu, zda ho jako 

člena přijímají. Slyšící děti neslyšících rodičů však v dospělosti často tuto kulturu a komunitu 

opouští, je pro ně jen okrajovou záležitostí, a cítí sounáležitost se světem slyšících (srov. 

Redlich, 2008, Preston, 1994). 

I Singleton a Tittle (2000) uvádí, že ve Spojených státech jsou slyšící děti neslyšících 

rodičů součástí komunity Neslyšících, nicméně někteří stejně jako v českém prostředí cítí 

větší sounáležitost se světem slyšících. Také v tomto prostředí tedy není členství v komunitě 

Neslyšících postaveno na audiologickém měření. 

Názor na členství v komunitě Neslyšících se však liší. Mladová (2010) uvádí, že podle 

zahraniční literatury musí člen komunity Neslyšících splňovat určité podmínky. Člen 

komunity musí mít ztrátu sluchu, ovládat znakový jazyk jak na úrovni percepce, tak i 

produkce, absolvovat školní docházku ve škole pro sluchově postižené, účastnit se akcí spolu 
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s komunitou Neslyšících a být také přijímán za člena. Otázkou tedy je, zda člen komunity 

Neslyšících musí splňovat všechna tato kritéria. Pokud by musel tyto podmínky splňovat, 

členy komunity by zákonitě nemohly být slyšící děti neslyšících rodičů, další slyšící rodinní 

příslušníci, či manželé a manželky neslyšících. Je možné, že slyšící děti neslyšících rodičů 

jsou komunitou přijímány proto, že jsou dětmi konkrétních neslyšících rodičů, nikoli jako 

plnohodnotní členové, jelikož jim chybí prožitky, které má většina neslyšících, tedy 

diskriminace na základu sluchového postižení, vzdělávání ve školách pro sluchově postižené 

apod. 

Mnozí odborníci i široká veřejnost v České republice však s uznáváním kultury 

Neslyšících nesouhlasí. Preferují orální jazyk před komunikací znakovým jazykem, který je 

podle jejich pohledu méněcenný. Také vzdělávací systém pro sluchově postižené je 

diskriminující, systém vzdělávání žáků s vadami sluchu stále úplně nevyhovuje potřebám 

žáků. V dřívějších dobách vedl k omezení jejich informovanosti, často docházelo 

k neschopnosti orientovat se v textu. Neslyšící také mají potíže se psanou češtinou, a tudíž 

dochází k částečné negramotnosti, jelikož tito lidé prošli systémem vzdělávání, který nebral 

v úvahu (např. při výuce gramatiky nebo osvojování slovní zásoby) jejich specifické potřeby 

(Procházková, 2007, s. 13).  

V dřívějších dobách se Neslyšící scházeli v klubech a spolcích (srov. Hrubý, 1997), dnes 

již mladí Neslyšící tento způsob setkávání tolik nevyhledávají. Stále oblíbené jsou plesy, 

zábavy a další společenské akce, sportovní hry a soutěže. Důvodem k setkávání je 

Mezinárodní den neslyšících, Miss neslyšících atd.  

Neslyšící mají vlastní sportovní oddíly, celostátní Sportovní hry neslyšící mládeže, ale i 

soutěže na evropské i světové úrovni. Největší a nejprestižnější je jistě deaflympiáda, letní i 

zimní, obdoba olympiády pro slyšící. Také vznikají organizace neslyšících, které si kladou za 

cíl výuku znakového jazyka, jako například Pevnost- České centrum znakového jazyka, o. s. 

Trojrozměr- Brněnské centrum znakového jazyka, o. s., Bezhran- Hradecké centrum 

znakového jazyka, o. s. a další. 

Ke kultuře Neslyšících také neodmyslitelně patří umění- malířství, fotografie, ale i 

divadelní a filmová tvorba. V České republice máme pouze jediný profesionální divadelní 

soubor neslyšících- Divadlo neslyším. Dále je také u neslyšících v oblibě pantomima. Na 

českém území máme soubor neslyšících Pantomima S. I. a Nepanto Praha. Filmová tvorba 

neslyšících v Čechách je spjata s občanským sdružením Awi film, které tvoří pouze neslyšící.  
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Velmi oblíbenou a specifickou činností je také storytelling, tedy umělecké vyprávění 

příběhů ve znakovém jazyce a problematikou střetu kultury slyšících a Neslyšících.  

(Mladová, 2010, s. 22-27) 

 

1.3.1 Znakový jazyk  

Kultura Neslyšících je velmi těsně spjata se znakovým jazykem, tedy vlastním jazykem 

Neslyšících. Toto poprvé zveřejnil W. Stokoe ve své práci Sign Language Structure: An 

Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf v roce 1960. Stokoe se 

zabýval Americkým znakovým jazykem (neboli ASL= American Sign Language), později 

byly jeho poznatky aplikovány i u dalších národních znakových jazyků (Mladová,2010, s. 

12). 

Znakový jazyk patří mezi vizuálně motorický kód, to znamená, že je vnímán zrakem a je 

vytvářen pohyby rukou a horní částí těla, a mimikou (Hronová, 2002, s. 9).  

Znakový jazyk je vlastním jazykem Neslyšících, má vlastní strukturu a syntax, který se liší 

od jazyka většinové společnosti (Gavelčíková, 2002, s. 17).  

Znakový jazyk není univerzální. Existují národní znakové jazyky, v našem prostředí se 

jedná o Český znakový jazyk. Podle zákona o komunikačních systémech neslyšících a 

hluchoslepých osob (č. 384/2008 Sb.) je definován takto: „Český znakový jazyk je přirozený a 

plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. 

tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český 

znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, 

produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické.“  

Znakovostí rozumíme to, že přirozené jazyky se skládají ze systému znaků, a to jak 

mluvené tak znakové jazyky. V mluvených jazycích je označujeme jako slova. Jazyk také 

není nahodilý, jedná se o systém jednotek, mezi nimi jsou vztahy. Dvojím členěním neboli 

dvojí artikulací rozumíme vlastnost jazyka rozdělovat jednotlivé znaky do nižších jednotek- 

například slovo můžeme rozdělovat na morfémy (nejmenší jednotky nesoucí význam) a ty 

pak na fonémy (nejmenší jednotky mající rozlišovací význam). V českém jazyce máme 

například dvě slova „pes“ a „les“, která mají odlišný význam, který rozlišují fonémy „p“ a „l“. 

Ty ale sama o sobě význam nenesou. 

Produktivnost je možnost vytvářet z omezených souborů jednotek a jejich spojováním 

získáme neomezený počet výpovědí. V Českém znakovém jazyce máme omezený počet tvarů 

ruky, pohybů, umístění znaků atd., ale můžeme je kombinovat do neomezeného množství 
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výpovědí. Svébytnost znamená možnost vyjadřovat se v jazyce i o minulosti či budoucnosti, 

jazyk není omezen pouze na „tady“ a „teď“. Historický rozměr je zcela zjevný, slovní zásoba 

je v čase proměnlivá, upravuje se dle potřeb uživatelů (srov. Mladová, s. 12-16). 

Část znaků českého znakového jazyka je také vizuálně motivovaných, to znamená, že 

znaky se svou formou podobají tomu, co označují. 

V souvislosti se znakovými jazyky je také potřeba zmínit se o lineárnosti a simultánnosti. 

Mluvené jazyky jsou lineární - kladou jednotky jazyka za sebou, nemůžeme vyslovovat slova 

nebo hlásky najednou. U znakových jazyků mluvíme o simultánnosti, jednotlivé parametry 

vrstvíme nad sebe, v jeden okamžik tedy můžeme vnímat několik významů. 

Nejedná se o jazyk mezinárodní (Procházková, 2007, s. 21), existují národní znakové 

jazyky pro jednotlivé státy (např. Americký znakový jazyk (ASL), britský znakový jazyk 

(BSL), australský znakový jazyk (Auslan)).  

Je potřeba jej zároveň odlišovat od pojmu znakovaná čeština. Znakovaná čeština je také 

vizuálně motorický kód, který však není na rozdíl od znakového jazyka přirozeným jazykem, 

ale umělým systémem, který využívá znaků z Českého znakového jazyka a speciálních uměle 

vytvořených znaků speciálně pro znakovanou češtinu, ale znaky jsou řazeny lineárně. Snaží se 

o vizualizaci mluvené češtiny. Využívá gramatické prostředky češtiny, je současně hlasitě 

nebo bezhlesně artikulována (Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 

osob č. 384/2008 Sb.).  
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2 Jedinci CODA- vymezení 

Jedinci CODA jsou slyšící děti vyrůstající v neslyšící rodině, jejich rodiče jsou tudíž 

neslyšící. Tato situace nastává velice často. Pouze 5-10% neslyšícím rodičům se narodí dítě s 

různým stupněm ztráty sluchu (Gavelčíková, 2002, s. 13), proto otázku volby komunikace 

musí řešit většina neslyšících rodin. Jedná se o volbu, která výrazně ovlivní nejen aktuální 

situaci v rodině, ale především vztah dítěte ke svým rodičům. V případě, že je způsob 

komunikace nedostatečný, nelze se svobodně vyjadřovat o veškerém dění, nerozvíjí se pak 

také dostatečně vztah rodičů a dětí, vztah může být významně poznamenán. 

S pojmem CODA se často také zaměňuje KODA- neboli Kids of Deaf Adults. V tomto 

případě se však jedná o organizaci sdružující slyšící děti do 18 let, které mají neslyšící rodiče. 

Dále se tomuto tématu budeme věnovat v kapitole číslo 6. Poradenské služby pro neslyšící 

rodiče slyšících dětí. 

Jedinci CODA se musí vyrovnávat se specifickými problémy, lišícími se od problémů 

svých vrstevníků ze slyšících rodin. (Horáková, 2008). Mezi tyto problémy lze zařadit 

například otázku vzdělávání, odlišné kultury a jazyka od většinové společnosti, jinakosti 

rodičů atd.  

2.1 Vzdělávání 

Většina CODA jedinců je vzdělávána ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Ve 

školním prostředí se u jedinců CODA může v plném rozsahu projevit odlišnost rodinného 

zázemí. Tato oblast je velmi provázána s jazykovou a kulturní odlišností.  Dítě se může stávat 

terčem šikany, protože má neslyšící rodiče. Také může, především na prvním stupni základní 

školy, zažívat pocity neúspěchu, kvůli nedostatečné slovní zásobě, gramatice, výslovnosti atd. 

v mluveném jazyce. Tato situace je aktuální, především pokud se dítě v předškolním období 

nesetkávalo s adekvátním jazykovým vzorem v mluveném jazyce (srov. Redlich, 2003). 

Tímto jazykovým vzorem nutně nemusí být rodiče, někteří Neslyšící shodně vypovídají, že 

jazykovým vzorem v mluveném jazyce byli prarodiče dětí či známí a kamarádi (srov. Redlich, 

2008). Určitou výhodou může být docházka do předškolního zařízení a využívání služeb rané 

péče. 

CODA jedinec je také znevýhodněn tím, že neslyšící rodiče mu často nemohou pomáhat 

s domácími úkoly, jelikož prošli školami pro sluchově postižené s omezenými osnovami, 

český jazyk je pro ně jazykem cizím. Tuto situaci by měl pedagog vzít v potaz a dítěti vyjít 

vstříc.  
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Dítě vyrůstající v neslyšící rodině také mnohem častěji než jeho vrstevníci vyžaduje oční 

kontakt (Sůkalová, 2007, s. 25). 

Také kontakt neslyšícího rodiče a slyšícího učitele může být často problematický. 

V dřívějších dobách se nezřídka stávalo, že dítě tlumočilo své třídní schůzky neslyšícím 

rodičům, případně je tlumočil jeho sourozenec, nebo na ně chodil sourozenec bez rodičů 

(Redlich, 2008, s. 57). 

2.2 Kultura 

O kultuře Neslyšících jsme se již věnovali v podkapitole Kultura a komunita Neslyšících. 

Stejně jako děti cizinců, děti z odlišného jazykového a kulturního prostředí, se i u slyšících 

dětí neslyšících rodičů objevují jisté odlišnosti kulturně podložené. V rodinách Neslyšících se 

mohou tradovat jiné zvyky, tradice, využívá se jiných pomůcek, dodržují se jiná pravidla. 

Domácnost je podřízena potřebám neslyšících, využívá se více vizuálních podnětů než 

v rodinách slyšících. Při aplikaci těchto pro děti zcela přirozených věcí do světa slyšících 

může docházet k nesprávné interpretaci, zesměšňování. Jako příklad by mohlo sloužit 

upozorňování na sebe, započetí rozhovoru. Mezi Neslyšící komunitou je běžné upoutávat na 

sebe pozornost pomocí pohybu ruky nebo využít doteku. Tento dotek je omezen jen na 

některé části těla v závislosti na poloze těla, vztahu dotyčných osob. Upoutání pozornosti 

můžeme provést pomocí lehkého doteku na rameno či horní část paže, u sedících 

komunikačních partnerů můžeme použít i dotek na stehno (Mladová, s. 23). Gavelčíková 

(2002, s. 17) uvádí omezení jen na horní části paže. V případě, že je komunikační partner 

daleko, použijeme zamávání rukou.  

Když slyšící dítě neslyšících rodičů používá ve slyšícím prostředí pohybu ruky nebo 

doteku, aby na sebe upozornilo, je často vnímáno jako divné, nenormální. Dítě si zpočátku 

nemusí vždy uvědomovat, jaké komunikační normy v dané situaci použít. Je potřeba k tomuto 

rozlišování dítě vést, aby dokázalo normy přiřadit k příslušnému jazyku (Redlich, 2008, s. 

29).  

2.3 Jazyk 

CODA jedinec, obzvlášť pokud vyrůstá v rodině využívající ke vzájemné komunikaci 

znakový jazyk, se ocitá v odlišném jazykovém prostředí. Tento fakt může, ale také nutně 

nemusí, znamenat problém (Redlich, 2003). Vyučující by si však měli uvědomit fakt, že pro 

dítě je pak mluvený jazyk jazykem druhým. Také je potřeba toto dítě více podporovat, jelikož 
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v domácím prostředí mu již s úkoly především z českého jazyka nebudou moci rodiče 

pomoci.  

U jedinců CODA se také mohou častěji vyskytovat obtíže v mluveném jazyce a 

výslovnosti. Také může docházet k interferencím, tedy k „odchylce v právě užívaném jazyce 

z důvodu působení druhého jazyka,“ (Morgensternová, Šulová, Scholl, 2010). Znakový jazyk 

může do jazyka mluveného interferovat například změnou slovosledu. 

Dítě vyrůstá v bilingvním prostředí, proto se jeho jazykové kompetence mohou vyvíjet 

specificky na rozdíl od jednojazyčných vrstevníků (srov. Redlich, 2008, s. 26). 

2.4 Jinakost rodičů 

S odlišností svých rodičů se každý CODA jedinec vypořádává svým způsobem. Faktem ale 

je, že si tuto jinakost dříve či později uvědomí. Pro dítě to může být velmi zátěžová situace, se 

kterou potřebuje pomoci. V případě, že je dítě vystavováno negativnímu tlaku ze svého okolí, 

především od slyšících osob, často i svých vrstevníků, naruší se tím jeho psychická 

rovnováha. Zvlášť negativně se na tomto může podílet postoj vrstevníků, učitelů, ale i široké 

veřejnosti. Jedinec se pak vůči neslyšícím rodičům může negativně vymezovat (srov. Redlich, 

2008, s. 37). 
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3 Komunikační systémy používané v komunikaci mezi CODA 

jedincem a neslyšícím rodičem 

Tato kapitola se věnuje různým komunikačním systémům, které rodiče dítěte využívají ve 

vzájemné komunikaci s ním. Mezi ně je možné zařadit jednak vizuálně motorickou 

komunikaci, tak také audioorální komunikaci. Vizuálněmotoricky podložená komunikace 

může být například znakovaný národní jazyk, v našem prostředí tedy nejčastěji mluvená 

čeština, znakový jazyk - český znakový jazyk, prstová abeceda a pomocné fonemické 

posunky, mezi audioorální přístupy řadíme mluvení, poslouchání a odezírání. U osob s těžkou 

vadou sluchu však poslouchání nepřináší valný užitek, proto je nutné soustředit se na 

odezírání. V následující kapitole bude také zmíněno současné mluvení a znakování jako 

komunikační prostředek používaný v některých případech ke komunikaci mezi neslyšícím 

rodičem a jeho slyšícím dítětem (Hudáková, 2008). 

Sluchově postižení rodiče jsou po narození slyšícího dítěte pak ve velmi složité situaci. 

Jelikož musí zvolit způsob komunikace se svým dítětem. Nesmíme se domnívat, že všechny 

slyšící děti neslyšících rodičů ovládají znakový jazyk. Gavelčíková (2006) k tomuto říká:  

„Tato domněnka je mylná. Slyšící děti se znakový jazyk nenaučí automaticky, záleží na 

přístupu rodičů, zda s dítětem komunikují znakovým jazykem nebo z různých důvodů 

upřednostňují jazyk mluvený.“ 

Je důležité, aby bylo dítě vystavováno jazyku, ať už jakémukoliv, co nejvíce v kritickém 

období, kdy má největší šanci naučit se jazyku. Jedná se o období maximálně do šesti let 

věku, autoři se však v této hranici často rozcházejí, viz podkapitola Ontogenetický vývoj 

mluveného jazyka.  

3.1 Audioorální systémy 

Tomuto způsobu komunikace rodiče dítěte přistupují často, pokud je jeden z rodičů slyšící 

nebo nedoslýchavý, také zde může hrát roli zvyk- rodiče byli jako děti zvyklí na slyšící 

mluvit, případně rodiče mají obavu, aby se jejich dítě naučilo mluvený jazyk (Redlich, 2008). 

Tato obava je ovšem nepodložená.  

Škodová (2003, s. 90) uvádí nezbytné podmínky pro správný vývoj řeči. Patří mezi ně 

nepoškozená centrální nervová soustava, normální intelekt, normální sluch, vrozená míra 

nadání pro jazyk a adekvátní sociální prostředí. V případě, že jsou tyto podmínky splněny, 

nemělo by mít ani slyšící dítě neslyšících rodičů problém s osvojením mluveného jazyka.  



  

22 

 

Někteří neslyšící rodiče také nepřišli do kontaktu s jiným jazykem či způsobem 

komunikace než s mluveným jazykem. 

Nevýhodou tohoto způsobu komunikace ale je, že neslyšící rodiče jsou v tomto případě 

odkázáni na odezírání, což je často nespolehlivé a pro rodiče namáhavé (Strnadová, 2011). 

Sovák (1965, s. 251) uvádí, že „Odezírání je vnímání orální mluvy zrakem a její chápání 

podle pohybů úst, mimiky tváře, výrazu očí, gestikulace rukou i celého těla“. Souralová a 

Langer (2005) uvádí, že fonémy lze vnímat vizuálně, nazývají tento obraz jako kinémy. 

Těchto kinémů je v českém jazyce podle literatury pouze 11 (4 pro samohlásky a 7 pro 

souhlásky). Z toho tudíž vyplývá, že na jeden kiném připadá více fonémů, může tedy velice 

snadno docházet k jejich záměně a nepřesnému pochopení výpovědi. 

Schopnost soustředit se na odezírání je také velmi náročná a únavná, časově je omezena 

maximálně na 20 minut (Vysuček, 2002). 

Souralová a Langer (2005, s. 20) dále dodávají, že odezírání „…je pro sluchově postižené 

vedle využití zachovaných zbytků sluchu prakticky jedinou možností, jak vnímat informace 

sdělované mluvenou řečí. Těžce sluchově postižení, jejichž zbytky sluchu jsou pro vnímání 

řeči nevyužitelné, jsou tak při komunikaci se slyšícím komunikačním partnerem, který 

neovládá znakový jazyk, odkázáni pouze na odezírání pohybů úst. Odezírání je však velmi 

psychicky náročná a vyčerpávající činnost…“ 

Hlas neslyšících je specifický, jelikož nedochází ke sluchové kontrole. Pro slyšící je může 

být někdy nepříjemný, těžko srozumitelný. CODA jedinec ale většinou hlasu svých rodičů 

rozumí, nemá s porozuměním větší problémy. Nepříjemná však může být zvýšená pozornost 

slyšícího okolí. Někteří neslyšící proto na veřejnosti při komunikaci se svými dětmi využívají 

bezhlasé artikulace (Redlich, 2008, s. 18). 

3.2 Vizuálněmotorické systémy 

Mezi vizuálně motorické přístupy komunikace řadíme především národní znakový jazyk, 

tedy v našem prostředí Český znakový jazyk, znakovaný národní jazyk, tedy znakovanou 

češtinu, pomocné fonemické posunky a prstovou abecedu (Hudáková, 2008).  

Pomocné fonemické posunky zviditelňují akustické charakteristiky jazyka. Slyšící mluví 

na neslyšícího českým jazykem, zároveň u úst ukazuje pro jednotlivé fonémy uměle 

vytvořené značky. Tím je usnadněno rozlišování jednotlivých fonémů v rámci jednoho 

kinému. Prstová abeceda neboli daktylotika je soubor uměle vytvořených značek pro 

jednotlivá písmena. Je to však způsob velmi pomalý (srov. Hrubý, 1997, s. 70-71). Pomocné 
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fonemické posunky a prstová abeceda jsou však ke komunikaci mezi neslyšícími rodiči a 

slyšícími dětmi využívány spíše jako doplněk k „vyhláskování“ určitého slova, např. 

neznámého, cizího. V českém prostředí a literatuře však není zmínka o tom, že by tyto 

systémy sloužily jako jediný způsob komunikace mezi neslyšícím rodičem a jeho slyšícím 

dítětem. 

Znakový jazyk, jako vlastní jazyk Neslyšících, je pro rodiče dítěte často nejsnazším a 

nejpřirozenějším způsobem komunikace, proto ho volí i se svým slyšícím dítětem. Znakový 

jazyk se tedy stává mateřským jazykem dítěte, mluvený jazyk, jazyk většinové společnosti, 

pak jazykem druhým, stejně jako je to u neslyšících dětí neslyšících rodičů (Vysuček, 2002).  

Redlich (2008, s. 16) uvádí, že neslyšící rodiče, kteří mezi sebou komunikují ve znakovém 

jazyce, by měli co nejvíce dítě vystavovat tomuto jazyku, měli by ho upřednostňovat i 

v komunikaci s dítětem. Oni jsou totiž jedni z mála, kteří dítě znakový jazyk mohou naučit, na 

rozdíl od mluveného jazyka. I přes tento fakt bylo především v minulosti mnohým neslyšícím 

rodičům ze strany odborníků doporučováno na děti neznakovat, aby neztrácely zájem o 

mluvený jazyk.  

Gavelčíková (2006) se také vyjadřuje ke vztahu jedinců CODA ke znakovému jazyku: 

„JANOTOVÁ a ŘEHÁKOVÁ (1990) zjistily, že slyšící děti mají často ke znakovému jazyku 

negativní vztah, ať už proto, že se nechtějí od slyšících lišit, nebo proto, že se celému okolí 

zdůrazňovalo, že se znakové řeči nemají učit a mají na neslyšící jen mluvit. Opačným 

důvodem může být i to, že již od dětství plní děti namáhavou úlohu tlumočníka rodičů.“  Podle 

autorky osvojování a vztah ke znakovému jazyku ovlivňuje nejenom postoj okolí, ale i to, zda 

je jeden z rodičů či oba rodiče neslyšící nebo případně i neslyšící sourozenec.  

Znakovaný jazyk, v našem prostředí znakovaná čeština je také v některých případech 

využívána ke komunikaci neslyšící rodič- slyšící dítě. Nicméně to se děje málo často. 

Znakovaná čeština je častěji využívána mezi nedoslýchavými nebo těmi neslyšícími, kteří umí 

perfektně odezírat. Podle Hrubého (1997, s. 72) se totiž dívají na ústa tlumočníka znakované 

češtiny, pouze pokud slovo neodezřou, sledují jednotlivé znaky.  

3.3 Smíšený přístup 

Další možností, jak komunikují neslyšící rodiče se svým slyšícím dítětem je současné 

mluvení a znakování. Podle Redlicha (2008, s. 19) je toto vyústěním situace, kdy se rodiče 

rozhodnou pro hlasité mluvení na dítě, ale později zjišťují, že je to neplnohodnotný způsob 

komunikace, případně pokud rodiče neovládají dostatečně znakový jazyk.  
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Dítě pak komunikuje se svými rodiči jakousi směsí mluvené češtiny a znakového jazyka. 

Redlich (2008, s. 20) dále uvádí hrozícího rizika, že tento způsob komunikace nebude 

plnohodnotný a dostatečně dynamický, aby mohl sloužit ke komunikaci i v dospělosti.  
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4 Výchova slyšícího dítěte neslyšícími rodiči 

4.1 Očekávání narození dítěte 

V těhotenství jistě jako každí rodiče i neslyšící rodiče přemýšlí nad svým očekávaným 

dítětem. Na rozdíl od většiny slyšících však neslyšící rodiče řeší otázku sluchového postižení 

dítěte mnohem častěji.  

Vysuček (2002) uvádí, že v některých případech se neslyšící rodiče narození slyšícího 

potomka obávají, protože nevědí, jak s ním budou komunikovat. 

Na druhou stranu Lukáčová (2009, s. 6) ve své práci uvádí, že pro neslyšící rodiče není 

takový šok, když se jim narodí slyšící dítě, jako když se do rodiny slyšících narodí dítě 

neslyšící. Vyplývá to i z faktu, že neslyšící rodiče pochází většinou ze slyšící rodiny. Slyšící 

jim tedy nejsou tak vzdálení. Také pro ně není tolik problematická volba komunikace 

s dítětem.  

Toto může být dáno větší informovaností neslyšících rodičů, větší informovaností 

odborníků, vznikem organizací zabývajících se poradenstvím pro neslyšící rodiče slyšících 

dětí a celkovou změnou postoje slyšící společnosti k rodičovství neslyšících. 

Někteří neslyšící rodiče si přejí raději slyšící dítě, jelikož nechtějí, aby zažívalo 

diskriminaci stejně jako oni, bojí se, že pak bude muset vyrůstat v ústavu. Naopak někteří 

rodiče si přejí raději dítě neslyšící, domnívají se, že pak si s ním budou bližší (srov. Redlich, 

2008). 

4.2 Výchova CODA jedince 

Slyšící děti neslyšících rodičů jsou děti jako každé jiné, nemají na první pohled viditelné 

znaky. Jejich výchova je však v určitých ohledech odlišná od výchovy vrstevníků 

vyrůstajících ve slyšících rodinách (Sůkalová, 2007, s. 24). 

Neslyšící rodiče vnímají svět především vizuálně, své děti k tomuto také vedou. Před 

začátkem každé komunikace je vždy potřeba navázat zrakový kontakt, udržovat ho po dobu 

komunikace, také své děti učí, jakým způsobem přenášet pozornost mezi komunikačním 

partnerem a dalšími osobami nebo věcmi (srov. Redlich, 2008, Hronová, Motejzíková, 2002). 

Neslyšící rodina je však i přes větší informovanost z pohledu slyšící společnosti netradiční, 

a to tím více, pokud vychovává slyšící dítě. Stále přetrvává obava o to, jak se dítě naučí 

mluvený jazyk.  

V dřívějších dobách nebylo zvláštností, že byly CODA děti vychovávány svými slyšícími 

prarodiči, k rodičům jezdili jen na návštěvy (Vránek, 2005, s. 16). 
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Gavelčíková (2003a) se k tomuto vyjadřuje: „Výchova slyšícího dítěte neslyšícími rodiči je 

srovnatelná s výchovou slyšícího dítěte slyšícími rodiči, ale v určitém směru se svými specifiky 

odlišuje. Zvláštnosti výchovy spatřuji zejména v odlišné jazykové komunikaci, v kultuře, 

myšlení a jednání Neslyšících. Také zde mohou nastat problémy, např. dorozumívací potíže, 

výchovné potíže atd.“ 
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5 Ontogenetický vývoj jazyka u jedince 

Tato kapitola se bude zabývat ontogenetickým vývojem jak mluveného jazyka, tak i jazyka 

znakového, tedy dvou jazyků, které si CODA jedinec osvojuje nejčastěji.  

Osvojování těchto dvou jazyků je velmi podobné, můžeme v něm nacházet množství 

paralel, nicméně díky rozdílu v modalitě jazyků, tedy tím, že mluvený jazyk je vnímán 

sluchem a produkován hlasovým ústrojím, je tedy založen na audio orálním základu, a 

znakové jazyky jsou vizuálně motorické, vnímány zrakem a produkovány pohyby rukou, těla 

a mimikou, jsou zde v osvojování i určité odlišnosti.  

Otázka osvojování jazyka je velmi složitá. Existují různé názory, jak si dítě jazyk osvojuje, 

ať už jde o jazyk mluvený či znakový. Osvojování jazyka je součástí kognitivního a 

sociálního vývoje každého dítěte. „Dítě si postupně osvojuje slovní zásobu, gramatická 

pravidla i informace pragmatické,“ (Encyklopedický slovník češtiny, 2002, s. 300, cit. 

z Hudáková, 2008, s. 45 ). 

Učení probíhá především pomocí nápodoby a podmiňování. Nápodobou rozumíme 

opakování zvuků, slov, toho slyšeného a viděného. Podmiňování chápeme tak, že dospělý 

mluvčí opravuje chyby v dětské řeči (Atkinson, 2003, s. 314).  

Osvojováním jazyka jako jazyka prvního nebo druhého se zabývá mnoho vědních 

disciplín, příkladem může být psycholingvistika, psychologie, logopedie, pedagogika, 

biologie, antropologie a další. Každý z těchto oborů zkoumá osvojování z jiného pohledu, 

aspektu, všímá si odlišných věcí (srov. Pulcová, 2011, s. 26). 

Pro jazyk máme určité vrozené dispozice, které však musí být rozvíjeny, jinak se 

nevyvinou a dítě zůstane v bezjazyčí. Takovéto příklady můžeme nacházet u takzvaných 

„vlčích dětí“ (srov. Kratochvílová, 2009). 

Kritickým obdobím pro vývoj jazyka, vylaďování se na fonémy mateřského jazyka, 

především učení nových fonémů a pravidlům pro jejich spojování, jsou první měsíce života 

(Atkinson, 2003, s. 316). 

Údaje o měsících u jednotlivých stádií vývoje jazyka je třeba vnímat s určitou časovou 

rezervou, jelikož v rámci jednoho stádia může dojít k zrychlení nebo zpomalení vývoje řeči. 

Nicméně vždy na sebe jednotlivá stádia musí navazovat a žádné není možné přeskočit (Lechta 

cit. z Klenková, 2006, s. 32). 
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5.1 Ontogenetický vývoj mluveného jazyka 

Následující podkapitola bude věnována ontogenetickému vývoji mluveného jazyka tak, jak 

ji nahlíží vybraní autoři ve svých publikacích. Následující podkapitola bude věnována 

ontogenetickému vývoji mluveného jazyka tak, jak ji nahlíží vybraní autoři ve svých 

publikacích.  

Odborníci nahlíží na ontogenetický vývoj řeči z pohledu vývoje jedince. Nejprve se dítě 

nachází v takzvaném předřečovém období, kdy se jeho projevy ještě nedají považovat za řeč, 

nicméně se jedná o přípravu na řeč, první pokusy o komunikaci, navázání kontaktu s okolním 

světem.  

Předřečové období je započato již v novorozeneckém věku, kdy se u dítěte projevuje 

křikem. Zeller (cit. z Klenková, 2000) však uvádí i nitroděložní kvílení, vagitus uterinus, které 

bylo zaznamenáno u dětí již před narozením. Také další autoři uvádí, že dítě se na poměrně 

fyzicky náročnou činnost, tedy artikulaci, připravuje již uvnitř dělohy. Již u dětí na počátku 

třetího měsíce je zaznamenán spontánní pohyb rukou, nohou, otáčení hlavičky, otevírání a 

zavírání úst (srov. Langmeier, 2006, s. 24, Vágnerová, 2008, s. 65). Plod také slyší zvuky 

z vnitřku i vně dělohy, v 6. měsíci na ně také začíná reagovat. Dítě také od určitého věku 

reaguje na lidský hlas, dokáže dokonce rozlišit matčin hlas od ostatních (Vágnerová, 2008, s. 

65-66). Tyto zkušenosti se sluchovými podněty si pak dítě přináší i do dalších vývojových 

stádií.  

„První novorozenecký křik je považován za projev reakce na změnu prostředí, které dítě po 

narození pociťuje; vyjadřuje nelibost na změnu teploty, později na pocit hladu. Melodická 

variace křiku není bohatá, ale poměrně brzy nabírá formantovou strukturu,“ (Škodová, 2003, 

s. 90). Novorozenecký křik je tedy zpočátku velmi málo diferencovaný, později však nabývá 

různých odstínů. Dítě se snaží tímto prostředkem komunikovat se svou matkou, případně 

jinou blízkou osobou, křik má citové zabarvení přibližně od 6. týdne. Od 2. měsíce dítě začíná 

vyjadřovat i libé pocity, můžeme zaznamenávat i měkký hlasový začátek (Klenková, 2006). 

Po novorozeneckém období nastává zpravidla období broukání, které začíná okolo 8.-10. 

týdne (Škodová, 2003, s.90). Asociace klinických logopedů však uvádí, že dítě si začíná 

broukat již koncem 6. týdne, pokud je v suchu, teple a nemá-li hlad (AKL 

http://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--vyvoj-reci). Dítě 

vyvozuje jednotlivé samohlásky, snaží se napodobovat zvuky ze svého okolí. Období 

broukání se také může nazývat obdobím houkání.  

http://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--vyvoj-reci
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Na toto období při běžném vývoji řeči navazuje období žvatlání. Dítě si hraje s mluvidly, a 

tím vyvozuje různé zvuky. Nejprve se objevují zvuky vznikající mezi rty a mezi kořenem 

jazyka a patrem. Dítě při nich využívá tytéž svaly a skupiny svalů, jako při sání a polykání 

(Škodová, 2003, s. 90). Je důležité na zvukové projevy reagovat, zvyšuje se tak motivace 

k další komunikaci. Reakce na jeho hlasové projevy dítěti přináší radost (AKL 

http://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--vyvoj-reci). 

 

Jako vlastní vývoj řeči označujeme období, ve kterém dítě již vyvozuje zvuky, které 

můžeme označovat za srozumitelnou řeč. Období srozumitelné produkce předchází fáze 

rozumění, která podle Škodové (2003) začíná mezi 8. a 9. měsícem. Dítě nejprve rozlišuje 

význam podle suprasegmentální složky řeči, tedy podle melodie, přízvuku a zabarvení hlasu. 

Podle autorky je porozumění jednotlivým segmentům pravděpodobně závislé na jednotlivých 

jazycích, v češtině je to okolo konce prvního roku života dítěte (Škodová, Jedlička, 2003). 

První slova se u dětí zpravidla objevují koncem prvního roku dítěte, nejprve se objevují 

ojediněle, náhodně. Slova bývají nejčastěji jednoslabičná nebo dvouslabičná. Dvouslabičná 

slova jsou tvořena opakováním jedné slabiky, například mama, tata, baba (AKL 

http://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--vyvoj-reci).  

Mezi prvním a druhým rokem života pak zaznamenáváme významný nárůst slovní zásoby, 

dítě začíná používat krátké dvou- či víceslovné věty. „Kolem třetího roku nastupuje stadium 

logických pojmů“ (Pulcová, 2011, s. 28). 

Ukončení vývoje řeči je velmi těžké určit. Odborníci se v tomto ohledu často svými názory 

liší. Například Škodová (2003, s. 90) uvádí, že je třeba přihlédnout i ke správné výslovnosti, 

takže hranice je posunuta až k 5. - 6. roku. Atkinson (2003) uvádí, že dítě ve čtyřech letech 

hovoří již téměř jako dospělý člověk.  

5.1.1 Změny v komunikačním chování matky při komunikaci s dítětem 

v mluveném jazyce 

Proces, díky kterému si osvojujeme mluvené jazyky, je velmi složitý. Je potřeba si 

uvědomit, že dítě si musí osvojit všechny úrovně jazyka, tj. úroveň fonémů, úroveň slov a 

jiných morfémů a úroveň větných jednotek a syntaxe. Nejprve se tedy učí vytvářet zvuky, 

poté je spojovat do jednotlivých slov a později tato slova spojuje do smysluplných vět (srov. 

Atkinson, 2003, s. 311). Tento proces trvá poměrně krátkou dobu, je ukončen, jak už je 

zmíněno výše, přibližně v pěti až šesti letech věku dítěte. 

http://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--vyvoj-reci
http://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--vyvoj-reci
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Velmi zajímavé je sledovat komunikační chování matek s jejich dítětem. Velmi důkladně 

byla tato problematika popsána Hronovou a Motejzíkovou (2002, s. 36-48). 

Matka s dítětem nejprve naváže kontakt, to se děje nejčastěji pomocí mluveného jazyka, 

případně využívá i zrakové či hmatové podněty, doprovází je mluveným komentářem. 

Nejčastěji využívá kombinaci sluchového a zrakového podnětu, v některých případech však 

využívá pouze slovní výzvy. Jazykový projev je doprovázen výraznou intonací, často oslovuje 

dítě jménem, opakuje svou výpověď, komentuje svou činnost i činnost dítěte. V řeči matky 

také můžeme nacházet kontaktová citoslovce (např. To je kytí, krásná, že jo? Půjdeme už, jo? 

Tatínek šel pa, víš?). Matka svůj jazykový projev upravuje především na rovině syntaktické, 

lexikální a parajazykové. Syntaktickou rovinou rozumíme skladbou slov ve větě, matka 

využívá kratších a srozumitelnějších vět, ale také souřadného spojování vět. Na rovině 

lexikální, tedy slovní zásoby užívané v komunikaci s dítětem, dochází například k využívání 

zdrobnělin a dětských slov (pa, hajat, papat, bumbat). „V okamžiku, kdy maminka mluví se 

svým dítětem, má výše posazený hlas než v jiných situacích. Její hlas se pak stává pro dítě 

výraznějším, mluví s dítětem se zvláštním, mazlivým zabarvením hlasu,“ (Hronová, 

Motejzíková, 2002, s. 41). V některých slovech pak také matka prodlužuje samohlásky, nebo 

rytmizuje svou výpověď prostřednictvím opakování slov nebo vkládání písniček a říkadel do 

výpovědi. Tyto prostředky řadíme do prajazykové roviny jazyka. 

Z této kapitoly tudíž vyplývá, jak moc je pro vývoj jazyka důležitý vzájemný kontakt a 

vztah s nejbližší osobou, nejčastěji s matkou. Vzájemná interakce mezi matkou a dítětem 

pomáhá nejen správnému vývoji jazyka a řeči, ale také posiluje vztah těchto osob. Hronová a 

Motejzíková (2002, s. 60) dokonce uvádí: „Jazyková stimulace a fungující zpětná vazba mezi 

maminkou (a dalšími rodinnými příslušníky) a dítětem během prvních let života dítěte jsou 

také jedny z hlavních předpokladů pro jeho zdravý rozumový a citový vývoj.“  

 I další autoři zmiňují důležitost kontaktu s nejbližší osobou, ale také kontakt s dalšími 

lidmi, kteří s dítětem komunikují. Příkladem může být Asociace klinických logopedů, 

Škodová (2003), Hronová a Motejzíková (2002, s. 10), Lukáčová (2009), Hudáková (2005) a 

další. 

Dítě je pak více motivováno k navazování kontaktů a komunikaci. 

5.2 Ontogenetický vývoj znakového jazyka 

V osvojování mluveného a znakového jazyka nacházíme mnohé podobnosti, jak už bylo 

zmíněno v úvodu kapitoly. Některé studie dokonce dokazují, že znakový jazyk si děti osvojují 
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rychleji než jazyk mluvený, pravděpodobně kvůli obtížnější artikulaci u mluvených jazyků 

(Bonvillian, Orlansky, Novak, 1983, Meier, Newport, 1990, Schlesinger, Meadow,1972). 

Gavelčíková (2003c) uvádí, že ontogenetický vývoj osvojování znakového jazyka probíhá 

obdobně, jako u jazyka mluveného. Pettito (2000, cit. z Pulcová, 2011) rozdělila stádia učení 

se znakového jazyka u neslyšících dětí, které vyrůstají v prostředí znakového jazyka, do 

obdobných období, jako u jazyků mluvených. Nejprve dochází ke znakovému broukání, které 

zahrnuje fonémy všech znakových jazyků (Hronová, 2005, cit. z Hudáková, 2008).  

Období žvatlání je v rozmezí 7-12 měsíců, první slova začínají produkovat od 11 měsíců 

do 1 roku a dvou měsíců. V jednom roce a čtyřech měsících až do jednoho roku a deseti 

měsíců se objevují první dvouslovná pojmenování. Gavelčíková (2003c) uvádí: „Okolo 8. až 

12. měsíce ovládá dítě jeden znak (máma), 16. až 24. měsíc je obdobím dvou znaků (nejčastěji 

bába, táta, kočka, pes)… Do 30. měsíce komunikuje batole prostřednictvím tří znaků.“ 

Srovnáme-li vývoj s jazykem mluveným, u dětí dochází ke žvatlání v podobném věku 

dítěte. Pettito (2000, cit. z Pulcová, 2011) žvatlání ve znakovém jazyce nazývá manuálním 

žvatláním- manual babling. Manuální žvatlání má stejné znaky, které má i žvatlání 

v mluveném jazyce, těmi jsou a) zapojení fonetických jednotek, které jsou součástí znaků 

znakového jazyka, b) reflektují slabičnou organizaci c) jeho funkce není určena ke 

komunikaci.  

Pettito (2001, 2004, cit. z Pulcová, 2011) prováděla i výzkum na slyšících dětech 

neslyšících rodičů vyrůstajících v prostředí znakového jazyka a taktéž u nich zaznamenala 

manuální žvatlání. 

Z manuálního chování postupně mizí fonémy neboli tvary ruky, které nepatří do 

konkrétního znakového jazyka, cíleně se objevují tvary ruky patřící do znakového jazyka, ve 

kterém dítě vyrůstá. Další fází je osvojování si základních komunikačních zvyklostí, 

příkladem může být upoutání pozornosti dotykem, důležitost zrakového kontaktu, možnost 

dělení informací mezi komunikačního partnera a předmět komunikace. Stejně jako u 

mluvených jazyků na konci prvního roku života dokážou děti artikulovat první znaky 

(Hronová, 2005, cit. z Hudáková, 2008). 

5.2.1 Změny v komunikačním chování matky při komunikaci s dítětem ve 

znakovém jazyce 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, osvojování jazyka je velmi náročný proces vyžadující velké 

množství energie jak dítěte, tak i dospělého. Stejně jako slyšící matka, i neslyšící matka 

upravuje svůj projev ve znakovém jazyce směrem ke svému dítěti. 
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Jazykové chování neslyšících matek vzhledem ke svému dítěti velice dobře zmapovaly 

Hronová a Motejzíková (2002).  

Vzhledem k povaze znakového jazyka je potřeba, aby před začátkem komunikace 

maminka navázala s dítětem vizuální kontakt. Staví se proto do zorného pole, dítě také 

nastavuje tak, aby dobře vidělo na její ruce a obličej. K navázání kontaktu s dítětem a zahájení 

komunikace matka využívá doteku.  

Matka také své dítě učí rozdělovat svou pozornost mezi sebe a předmět komunikace. 

Nejprve tak činí takovým způsobem, že přesouvá předmět komunikace do takového prostoru, 

aby v zorném poli dítěte byla zároveň ona i předmět komunikace. Kolem desátého měsíce, již 

dítě předmět samo drží, matka zpravidla předmět popisuje v zorném poli dítěte. Dítě pak 

přenáší pozornost z matky na předmět a obráceně. 

Při osvojování znaků matka znak několikrát opakuje, pak ho artikuluje na svém těle a 

případně i na předmětu (př. na panence). Hmatovým podnětem maminka vtahuje dítě do 

komunikace (srov. Hronová, Motejzíková, 2002). 

5.3 Vývoj jazyka u jedince CODA 

V neslyšících rodinách, ve kterých žijí slyšící děti, je na jednom z prvních míst rozhodnutí, 

jak budou rodiče komunikovat se svými dětmi. Pokud rodičům záleží na dobré komunikaci 

s dítětem i v budoucích letech, zvolí si takový způsob komunikace, kterým se mohou 

svobodně vyjadřovat. K nedostatečně kvalitní komunikaci mezi rodiči a dítětem se také 

vyjadřuje Procházková (2007), která se primárně zabývá komunikací mezi slyšícími rodiči a 

jejich neslyšícím dítětem. Nicméně v neslyšících rodinách se slyšícím dítětem je situace 

velice podobná. „V důsledku nekvalitní komunikace se narušuje základní vztah, vztah mezi 

dítětem a rodičem i vztahy s ostatními příbuznými.“  (Procházková, 2007, s. 12). Svou roli ve 

výběru způsobu komunikace a jazyka však někdy připadá i názor z dřívějších dob, že znakový 

jazyk je méněcenný, že se pak dítě nenaučí dobře mluvený jazyk, i jiné vlivy a předsudky. 

Gavelčíková (2006) uvádí, že tyto děti si nejprve osvojují jazyk znakový, kterým 

komunikují s rodiči, poté se učí i jazyku mluvenému.  

Stejně jako slyšící děti slyšících rodičů si osvojují mluvený jazyk ve slyšící rodině 

neuvědoměle, slyšící děti neslyšících rodičů si v prostředí komunikujícím znakovým jazykem 

osvojují znakový jazyk také neuvědoměle a přirozeně (Lukáčová, 2009, s. 10). 

Jak už bylo zmíněno v kapitole Komunikační systémy používané v komunikaci mezi 

CODA jedincem a jeho rodičem- Audioorální systémy, pokud jsou u dítěte splněny dané 

podmínky k učení se jazyku, je schopné naučit se i mluvenému jazyku přes to, že tímto 
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jazykem nekomunikuje se svými rodiči (Škodová, 2003). Tato domněnka je součástí teorie 

nativismu, tedy že každé dítě se rodí biologicky vybaveno naučit se jakýkoliv jazyk. Také je 

třeba zmínit pojem univerzální gramatika, tedy že je dítě schopné si osvojit jakoukoli 

gramatiku jazyka, kterému je vystavováno (srov. Gavelčíková, 2003b, Morgensternová, 

Šulová, Scholl, 2011, Škodová, 2003) 

Předpokládáme, že vývoj znakového jazyka u jedinců CODA, kteří probíhá podobným 

způsobem jako u neslyšícího dítěte v neslyšící rodině, český jazyk se pak učí jako jazyk 

druhý, pokud se ho učí do tří až čtyř let, prochází stejnými jazykově vývojovými fázemi jako 

děti vyrůstající v jednojazyčném prostředí (Morgensternová, Šulová, Scholl, 2011).  

Matka s dítětem komunikuje ve znakovém jazyce, dítě prochází podobnými vývojovými 

fázemi jako neslyšící potomek. Mluvený jazyk, jazyk většinové společnosti si pak osvojují 

jako jazyk druhý. CODA jedinec tedy vyrůstá v bilingválním prostředí. K tématu 

bilingválnosti slyšících dětí neslyšících rodičů v českém prostředí je k dispozici jen velmi 

málo odborné literatury i výzkumů. 

Bilingvismus má několik stupňů podle čtyř základních jazykových zručností- čtení, psaní, 

mluvení, rozumění/naslouchání. Štefánik (cit. z Gavelčíková, 2002) uvádí, že stupeň ovládání 

jednotlivých zručností se může často lišit podle nároků okolí, které jsou na něj kladeny.  

Bilingvním se stává takový člověk, který si osvojuje souběžně dva jazyky, zároveň s 

jazykem si osvojuje také dvě kultury. To nazýváme bikulturismem. V případě slyšících 

potomků neslyšících rodičů, kteří zvolili pro komunikaci jiný způsob než mluvení, dochází 

k osvojování jak tohoto jiného (například znakového), tak mluveného jazyka. Jsou-li schopni 

tyto dva jazyky užívat, hovoříme pak o funkčním bilingvismu (Redlich, 2008, s. 25). O 

bilingvismu můžeme uvažovat buď v širokém pojetí, a to jako alespoň minimální kompetence 

v jiném než mateřském jazyce v nejméně jedné z těchto dovedností- mluvení, psaní, čtení, 

porozumění/poslouchání, nebo také v úzkém pojetí, kdy bilingvním chápeme takového 

člověka, který ovládá nejméně dva jazyky na úrovni rodilého mluvčího. Zcela vyvážený 

bilingvismus, tedy stejné ovládání obou jazyků je velmi ojedinělé, většinou je jeden z jazyků 

preferován, je pak uváděn jako první jazyk (srov. Morgensternová, Šulová, Scholl, 2011).   

O bilingvismu můžeme hovořit, pokud je druhému jazyku dítě vystavováno do věku čtyř 

až pěti let, kdy v mozku dozrávají cerebrální struktury. Po této věkové hranici již dítě při 

vývoji jazyka neprochází stejnými vývojovými fázemi. Po sedmém roce již díky odlišnému 

způsobu osvojování syntaxe mluvíme o „učení se cizímu jazyku v dětském věku“ 

(Morgensternová, Šulová, Scholl, 2011, s. 41).  
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5.3.1 Vývoj jazyka u bilingvního jedince 

U bilingvních jedinců může docházet také k jazykovým výpůjčkám, tedy „vypůjčení si 

jednoho slova nebo krátkého výrazu z druhého jazyka“ (Grosjean, 1995, cit. z 

Morgensternová, Šulová, Scholl, 2011, s. 48), přepínání kódů a míšené jazyků- tedy část 

promluvy je v jednom jazyce, část v druhém, a interferencím, což je chybná promluva 

v jednom jazyce kvůli působení druhého jazyka (srov. Morgensternová, Šulová, Scholl, 2011, 

s. 48). Toto je typické pro bilingvismus dvou mluvených jazyků. V situaci používání 

znakového a mluveného jazyka situace vzhledem k rozdílné modalitě může být odlišná. Jistě 

by stálo za to věnovat výzkum prolínání českého a českého znakového jazyka v komunikaci 

slyšících dětí neslyšících rodičů. 

Pokud uvažujeme o vývoji jazyka u jedinců CODA jako o bilingvním, dochází u nich 

k podobným jevům jako u bilingvismu dvou mluvených jazyků- a to tak, že jazykový vývoj 

může být nerovnoměrný. Často se jeden jazyk vyvíjí rychleji než druhý, tato dominance se ale 

může v průběhu života měnit. Například po nástupu do mateřské školy se vývoj mluveného 

jazyka u CODA jedinců většinou výrazně rozvine (srov. Morgensternová, Šulová, Scholl, 

2011). Bilingvismus přináší jedincům mnoho pozitivního, především možnost naučit se bez 

většího úsilí dva jazyky. Gavelčíková (2002) se tomuto tématu také věnuje: „ŠTEFÁNIK 

(2000) poukazuje na brzké uvědomění si arbitrárnosti jazyka, rychlejší oddělení významu od 

zvuku, lepší divergentní a kognitivní myšlení, větší kreativitu.“  

„Bilingvní děti mívají v každém z jazyků menší slovní zásobu než stejně staré děti 

monolingvní, ale v celkovém součtu je jejich slovní zásoba větší,“ (Morgensternová, Šulová, 

Scholl, 2011, s. 44). Před vstupem do školy by ale dítě mělo být schopné dobře komunikovat 

v mluveném českém jazyce i přes to, že jejich prvním jazykem je český znakový jazyk. 
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6 Poradenské služby pro neslyšící rodiče slyšících dětí 

Neslyšící rodiče slyšících dětí v některých případech potřebují informace k výchově svých 

potomků, k řešení různých specifických situací. Velmi důležitou volbou je výběr 

komunikačního prostředku s dítětem, tyto informace jsou však pro ně často vzhledem 

k jazykové bariéře těžko dostupné. V České republice i ve světě existují různé organizace a 

sdružení, které poskytují poradenskou a osvětovou činnost. Pro neslyšící rodiče je to velkým 

přínosem, jelikož se zde mohou dostat nejen k informacím a odborníkům na tuto 

problematiku, ale především do kontaktu s lidmi, kteří vyrůstali v podobném bikulturním 

prostředí, jako jejich děti. Díky radám dospělých CODA jedinců a jejich zkušenostem se 

mohou vyvarovat množství chyb, lépe pochopit situaci svých potomků. Poradenství je také 

zaměřeno na osvojování jazyka u dítěte, bilingvismu, ale také na podporu dítěte dalšími 

odborníky (například logopedická péče apod.) a mnoho dalšího. Správná volba 

komunikačního kódu je natolik důležitá, že je potřeba neponechávat v této situaci neslyšící 

rodiče bez dostatku informací.  

Kromě organizací CODA na mezinárodní i národní úrovni se informovanosti a celkové 

péči o neslyšící rodinu, ve které vyrůstá slyšící dítě, se také věnují organizace primárně 

vzniklé pro potřeby slyšících rodičů neslyšících dětí a také pro neslyšící a jejich blízké (srov. 

Lukáčová, 2009, s. 7). Nezastupitelnou roli zde hraje Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. 

s., které vzniklo transformací organizace Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. 

Nyní je jediným poskytovatelem sociálních služeb rané péče pro rodiny sluchově postižených 

dětí v České republice. Více se Centru a službám rané péče bude věnovat následující 

podkapitola Raná péče v ČR. 

6.1 Raná péče v ČR 

Jediným poskytovatelem sociálních služeb rané péče pro rodiny dětí se sluchovým 

postižením v České republice je Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. Poskytuje také 

péči rodinám s dětmi, u kterých se nevyvíjí řeč, nebo s dětmi s kombinovaným postižením. 

Služby jsou ale také poskytovány rodičům se sluchovým postižením bez ohledu na stav 

sluchu jejich dítěte. Péče je poskytována dětem do šesti let věku. Centrum pro dětský sluch 

má hlavní sídlo v Praze, pobočku pro Moravu a Slezsko v Olomouci.  

Mezi služby, které jsou poskytovány, patří především terénní služby, tedy návštěvy přímo 

v rodinách, ale také různé odborné semináře a přednášky, poradenství v oblasti pomůcek a 

jejich půjčování, půjčování odborné literatury, ambulantní logopedické, psychologické, 
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sociální a pedagogické poradenství nebo nácvik a přípravu na sluchové vyšetření. Více 

informací lze nalézt na webových stránkách. 

Neslyšícím rodičům se slyšícími dětmi jsou poskytovány všechny služby jako slyšícím 

rodičům neslyšících dětí.  

„Kromě toho se na nás obracejí neslyšící rodiče i se specifickými potřebami, jako jsou 

třeba potíže při komunikaci se slyšícím dítětem. Neslyšící rodiče samozřejmě usilují o to, aby 

se jejich slyšící dítě naučilo dobře mluvit a zapojilo se mezi slyšící děti, ale někdy při tom 

zapomenou, že je pro ně stejně důležité, aby umělo znakový jazyk. A pokud ho své dítě cíleně 

neučí a nesnaží se, aby mu plně rozumělo, mohou mezi rodiči a dětmi nastat stejné obtíže při 

komunikaci jako u rodičů slyšících s neslyšícími dětmi,“ (Motejzíková, 2008). 

6.2 Organizace KODA 

Jedná se o zkratku z anglického Kids of Deaf Adults. Je to organizace, která pořádá různé 

aktivity pro neslyšící rodiny a jejich slyšící děti, pomáhá CODA jedincům s utvářením a 

přijetím identity atd. Jejími členy, na rozdíl od organizace CODA, jsou děti a mládež mladší 

18 let.  

Mezi jejich aktivity patří společné každoroční pikniky, letní tábory, konference a 

workshopy, ale především kontakt s dalšími dětmi i dospělými, kteří vyrůstají nebo vyrůstali 

v podobném prostředí. Péče je věnována i jejich neslyšícím rodičům, kterým je přibližována 

odlišná situace jejich slyšících dětí, bikulturní prostředí a různé problémy, které pak z této 

odlišné situace pro jejich děti vyplývají (Horáková, 2009). 

Informace lze nalézt na webových stránkách, nicméně organizace pravděpodobně není 

příliš aktivní. 

6.3 Organizace CODA 

Jinakost vede některé jedince CODA k touze shromaždovat se, zakládat kluby a organizace 

a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.  

Redlich (2008, s. 73) se také k otázce organizací a touhy CODA jedinců po setkávání se 

vyjadřuje: „Touhu některých slyšících potomků hluchých rodičů je setkávat se s dalšími 

slyšícími potomky hluchých rodičů, protože mají stejné zkušenosti a zážitky. Často je to právě 

dualita světů, jazyků a kultur, která tyto lidi sbližuje.“  

Hned v zápětí se však zamýšlí nad tím, zda tyto touhy sdílí pouze ti jedinci, kteří jsou 

doopravdy bilingvní a bikulturní. Je pravdou, že ne všichni slyšící potomci neslyšících rodičů 
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tyto potřeby mají, některé děti se v dospělosti od znakového jazyka a komunity Neslyšících 

distancují, odmítají ho (srov. Lukáčová, 2009, s. 6). 

6.3.1 Organizace CODA v zahraničí 

Jednou z nejdůležitějších organizací je mezinárodní organizace CODA (CODA 

International), která byla založena v roce 1983 v Kalifornii v USA. Zaměřuje se na neslyšící 

rodiny, ve kterých vyrůstají slyšící děti (Horáková, 2009). Členství v organizaci není nutně 

podmíněno být slyšícím dítětem neslyšících rodičů, nicméně tento fenomén převládá. Jejími 

členy jsou osoby starší 18 let, kteří se k tomu dobrovolně rozhodli. Jedná se o neziskovou 

organizaci. 

Organizace se zabývá bilingvální a bikulturní identitou jedinců CODA, šířením informací 

o této problematice a vzděláváním. Pořádá různé konference a podpůrné skupiny nejen pro 

jedince CODA. 

Členové národních organizací se scházejí jednou ročně na mezinárodní konferenci. První 

konference se uskutečnila v roce 1986 v Kalifornii ve Fremontu. Další konference probíhají 

nejčastěji v USA, nicméně v letech 1999 a 2007 se konala mimo americký kontinent, 

konkrétně konferenci hostila Austrálie a italská Barcelona. V loňském roce se konference 

konala opět v USA v New Orleans v Louisianě ve dnech 25.-28. července 2013, byla to již 30. 

konference v pořadí. 

Také v dalších zemích existují organizace sdružující slyšící potomky neslyšících rodičů. 

Příkladem z Evropy může být Anglie, Dánsko, Finsko, Holandsko, Irsko, Německo, 

Rakousko, Španělsko a Švédsko. Mezi mimoevropské státy s podobnými organizacemi 

můžeme řadit Austrálii, Argentinu, Japonsko, Kanadu a regionální organizaci v USA 

(Redlich, http://mujweb.cz/karel.redlich/3__CODA.htm, Redlich, 2008, s. 70). 

6.3.2 Organizace CODA v ČR 

V České republice od roku 2008 funguje občanské sdružení s názvem CODA – slyšící 

potomci neslyšících rodičů, o. s., zkrácený název je CODA ČR. Vychází ze stejných nebo 

velmi podobných myšlenek jako mezinárodní organizace CODA, které formulovala v roce 

1987 Millie Brother (Horáková, 2008). V roce 2009 proběhla druhá konference, tentokrát 

v Brně. Její motto bylo: „Dětství je drama, a tudíž i komedie“. Setkání nebylo otevřeno pro 

veřejnost, nicméně se zde projednávala také otázka otevření se veřejnosti, osvětová činnost, 

pořádání workshopů a seminářů (Redlich, 2009). 

http://mujweb.cz/karel.redlich/3__CODA.htm


  

38 

 

Další informace o této organizaci jsou velmi těžko dostupné, z webových stránek se 

konkrétně o organizaci nelze mnoho dozvědět.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

39 

 

7 Praktická část 

7.1 Cíle a předpoklady, metoda sběru dat 

Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj jazykových kompetencí jedinců CODA, a to 

jak v mluveném, tak i znakovém jazyce, ale také faktory, které ovlivňují míru osvojení 

jazyků. Nejprve byly stanoveny určité předpoklady, na základě těch byl sestaven soubor 

otázek, který byl následně vodítkem pro rozhovor s předem vytipovanými CODA jedinci 

různého věku, případně u CODA dětí s jejich rodiči. 

 

Pro účely této práce jsou stanoveny tyto předpoklady: 

Lze předpokládat, že slyšící dítě vyrůstající v neslyšící rodině, nebude mít problémy s 

osvojováním mluveného jazyka, pokud se s ním bude pravidelně setkávat. 

   

Lze předpokládat, že pokud neslyšící rodiče komunikují se slyšícím dítětem 

prostřednictvím mluveného jazyka, bude tento způsob komunikace s rodiči přetrvávat i v 

jejich dospělosti. 

 

Šetření probíhalo pomocí metody polostrukturovaného rozhovoru. Jedná se o metodu 

kvalitativní, tedy nepracuje s velkým statistickým množstvím dat, ale pokouší se o to 

detailněji popsat menší vzorek jedinců.  

Kvalitativní metoda je velmi těžko definovatelná, jelikož se jedná o celou řadu různých 

přístupů (Hendl, 2008). 

Creswell (1998, s. 12, cit. z Hendl, 2005) píše: „Kvalitativní výzkum je proces hledání 

porozumění založen 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." 

 

Kvalitativní výzkum nepracuje s měřitelnými charakteristikami, údaje se také získávají 

skrze detailnější a dlouhodobější prozkoumání problematiky (Reichel, 2009). 

Při kvalitativním výzkumu se výzkumník pokouší odpovědět na předem stanovené otázky, 

ale otázky může také během výzkumu modifikovat či upravovat. Analýza a sběr dat probíhají 

současně, výzkumník zároveň sbírá data, pak následuje analýza a až podle závěrů se pak 

výzkumník rozhodne, která data jsou pro něj potřebná, následně probíhá další sběr dat. Mezi 
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základní metody kvalitativního výzkumu patří pozorování, interwiew, analýza textů a jiných 

dokumentů a audio- a videozáznamy (Hendl, 2008). 

Polostrukturovaný rozhovor, také označován jako rozhovor pomocí návodu, částečně 

řízený, spočívá v předem sestavených otázkách, nad kterými výzkumník spolu s dotazovaným 

rozmlouvá, ptá se ho na ně. Podle Švaříčka a Šeďové (2007) jde o hloubkový rozhovor neboli 

in-depth interview, který je nejčastější metodou sběru dat v kvalitativním výzkumu. Jedná se 

o nestandardizované dotazování jednoho respondenta jedním dotazujícím se. Ten pokládá 

několik otevřených otázek. Může otázky klást v různém pořadí, je však nutné, aby se zaměřil 

na všechny otázky. Podle některých variant se lze na ještě na další případné otázky doptávat 

(Reichel, 2009). Tato metoda byla použita i v této práci. 

 

Na základě provedených rozhovorů byly sestaveny případové studie. Případová studie je 

„detailní studie jednoho případu nebo několika málo případů,“ (Hendl, 2005, s. 104). Jde o 

pokus zaznamenání celistvosti případu, díky detailnímu pochopení jednoho případu se 

předpokládá lepší pochopení i dalších podobných případů.  

Hendl (2005, s. 104-105) rozděluje případové studie podle toho, co sledují, do několika 

typů, a to na osobní případovou studii, studium komunity, studium sociálních skupin, studium 

organizací a institucí a zkoumání událostí, rolí a vztahů. Případové studie v této práci jsou 

podle této klasifikace řazeny mezi osobní případové studie, jelikož je zkoumán určitý aspekt 

jedné osoby. Zkoumá se zde jak minulost, tak i různé příčiny a faktory, které tuto osobu a 

aspekt v jejím životě ovlivňují. Jelikož pracujeme s více případovými studiemi, jedná se o 

mnohonásobné případové studie.  

 

Případové studie byly zpracovány tak, aby byla zachována anonymita respondentů, nejsou 

tedy uváděna vlastní jména osob. Jednotlivá šetření a respondenti jsou očíslováni od jedné do 

čtyř. 

7.2 Průběh šetření 

V následující podkapitole bude ukázáno, jakým způsobem probíhal kontakt s respondenty 

a samotné šetření, atmosféra, ochota odpovídat i porozumění otázkám, případné problémy, 

které se mohly během rozhovoru vyskytnout. 

Dvě z respondentek byly kontaktovány emailem, další dva přes prostředníka nebo přímým 

kontaktem s respondenty. Bylo kontaktováno také sdružení CODA v České republice. 
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I přes velkou snahu se nepodařilo dojednat více rozhovorů, někteří CODA jedinci či jejich 

rodiče odmítli poskytnout rozhovor. Shánění kontaktů na slyšící děti neslyšících rodičů bylo 

také složité, jelikož tito jedinci často nejsou v žádné organizaci či spolku, nemají žádné 

viditelné vnější znaky atd. 

 

 Před rozhovorem bylo respondentům sděleno, že údaje budou zpracovávány anonymně, 

tedy že nebude uvedeno jejich jméno a příjmení a další osobní údaje, které by vedly k jejich 

identifikaci. Respondenti také byli upozorněni, že pokud jim budou otázky nepříjemné, 

nemusí na všechny odpovídat, rozhovor může kdykoliv ukončit. Otázky, které byly součástí 

rozhovoru, jim byly také zaslány či předány před rozhovorem v písemné podobě. 

Rozhovory probíhaly v období od 1. 3. 2014 do 30. 3. 2014 na různých místech, například 

v místě zaměstnání nebo domácím prostředí respondentů. Setkání bylo vždy příjemné, 

uvolněné. Respondenti rozuměli všem otázkám, zodpověděli ochotně většinu otázek, některé 

však přeskočili. Některé otázky na druhou stranu i sami rozšiřovali a doplňovali zajímavými 

postřehy a zážitky ze svého nebo rodinného života. Pokud odpověď nebyla dostatečně 

srozumitelná nebo konkrétní, byly pokládány ještě doplňující otázky. Na tyto otázky 

respondenti ochotně odpovídali.  

Odpovědi na otázky byly zaznamenávány písemně, následně byly rozhovory zpracovány 

do případových studií, které byly respondentům před zveřejněním v této práci zaslány 

k autorizaci.   

Respondenti také svým podpisem informovaného souhlasu písemně stvrdili souhlas 

s použitím informací pro účely této práce, které byly získány skrze rozhovor. Text 

informovaného souhlasu je uveden v příloze bakalářské práce, informované souhlasy 

s podpisy respondentů jsou uloženy u autorky práce. 

7.3 Analýza dostupných údajů 

Rozhovory proběhly ve třech případech s dospělými CODA jedinci. Dva z nich žijí 

v Praze. Dva respondenti jsou ve věku 40-50 let, jeden respondent ve věku 30-40 let. Jeden 

rozhovor proběhl s CODA dítětem a jeho rodičem. Dítěti je 12 let. 

Mezi respondenty byly 3 ženy a 1 muž. 

Všichni respondenti mají oba rodiče neslyšící, také mají všichni slyšící sourozence. Ve 

dvou případech rodiče používali převážně znakový jazyk, ve dvou případech se rodiče snažili 

na své děti mluvit.  
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7.4 Případové studie 

V následující podkapitole se nachází samotné případové studie, které vznikly po 

rozhovorech s respondenty- CODA dospělými, CODA dětmi i jejich neslyšícími rodiči. Jedná 

se o 4 případové studie, které byly zpracovány podle rozhovorů s respondenty. 

7.4.1 Šetření č. 1 

Žena, 40-50 let, Praha, 3 sestry- respondentka druhá v pořadí, rodiče- oba ztráta sluchu 

prelingvální, prarodiče slyšící 

Rodinná anamnéza 

Respondentka se narodila jako druhé dítě neslyšících rodičů. Oba rodiče ohluchli v raném 

věku okolo 1-1,5 roku. U matky byla vada způsobena zápalem mozkových blan, otec měl 

spálu s velmi vysokými horečkami. Rodiče respondentky byli ze slyšících rodin, 

v příbuzenstvu pravděpodobně nebyl nikdo se sluchovou vadou, genetické příčiny tedy zde 

nebyly. Rodina matky pochází z Moravy, vyrůstala již od pěti let v ústavu ve Valašském 

Meziříčí, domů jezdila pouze na letní a vánoční prázdniny. Z rodiny nikdo neuměl a dodnes 

neumí znakový jazyk, respondentka se domnívá, že je to kvůli tomu, že její matka jezdila 

domů jen na prázdniny, hrál zde roli i odmítavý přístup ze strany lékařů, ale také díky tomu, 

že matka byla nejstarší ze sourozenců, její rodiče pak měli starosti ještě s ostatními dětmi. Do 

učení se dostala do Prahy, kde se seznámila se svým budoucím manželem a otcem 

respondentky. Otec měl mladšího bratra, vyrůstal v ústavu v Holečkově ulici.  

Rodiče podle respondentky nepředpokládali sluchovou vadu u svých dětí, pravděpodobně 

také proto, že zde nebyly dědičné předpoklady ke sluchovému postižení. Respondentka se 

domnívá, že si otec přál mít všechny děti slyšící. 

Respondentka je druhým dítětem v pořadí po starší sestře, ještě má další dvě sestry. 

Všechny děti jsou slyšící, ovládají znakový jazyk. Respondentka i její sestry navštěvovaly 

předškolní zařízení již od pěti měsíců, a to jesle, později i mateřskou školu, a to celodenně 

v době, kdy rodiče pracovali, tj. asi 8 hodin.  

Ve své výchově nepociťuje vliv slyšících rodinných příslušníků, rodina matky bydlela až 

na Moravě, s rodinou otce se příliš nestýkali. Výchova byla pouze v rukou neslyšících rodičů. 

Sestry nejezdily na několik měsíců na prázdniny k prarodičům, jak tomu bývá v některých 

rodinách. Rodiče nenavštěvoval v domácnosti pravidelně ani nikdo ze slyšících, neměli slyšící 

přátele. 

Rodiče mezi sebou i směrem k dcerám komunikovali ve znakovém jazyce, děti také na své 

rodiče znakovaly. Matka v některých případech používala mluvený jazyk, především když 
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potřebovala na některou z dcer zavolat nebo se na někoho/něco zlobila. To použila jméno jako 

oslovení. 

Komunikace mezi sestrami probíhala v mluveném jazyce. 

Otec i matka respondentky nepředpokládali, že by měli neslyšící děti. Zvolili již od raného 

věku komunikaci ve znakovém jazyce. Mluvený jazyk si sestry osvojovaly jako jazyk druhý 

až v pozdějším věku.  

Rodiče respondentky měli rozdílný vztah ke komunitě Neslyšících. Otec byl vůči světu 

Neslyšících více odměřený než matkaa respondentky, nepřál si, aby si jeho dcery vzaly 

neslyšícího manžela, nechtěl mít neslyšící vnoučata. Ke světu slyšících byl naopak více 

otevřený, se slyšícími se například v hospodě domluvil, velmi rád četl i odborné časopisy 

např. o letectví. Matka respondentky byla naopak velmi zapojena do všech aktivit klubu 

Neslyšících. Otec nerad znakoval na veřejnosti, nechtěl být terčem posměchu. Matce na 

veřejnosti znakovat nevadilo, respondentka vnímala negativní reakce a pohledy ostatních. 

V dětství svým rodičům tlumočila, i když častěji tuto funkci vykonávala starší sestra. Když 

byly sestra v pubertě, převzala roli respondentka. Tlumočila nejen pro své rodiče, ale i při 

některých akcích i pro další neslyšící, například na výletech s klubem Neslyšících. Pro rodiče 

tlumočila při běžných příležitostech, ale i při oficiálních záležitostech, například při dvou 

rekonstrukcích bytu. Při nich tlumočila například na úřadech a OPBH (Okresní podnik 

bytového hospodářství).  

Sestra respondentky také tlumočila na svých i respondentčiných třídních schůzkách, 

respondentka pak rodičům tlumočila na třídních schůzkách mladších sester. 

Osobní anamnéza 

Dětství prožívala jak mezi slyšícími, tak i mezi neslyšícími. Slyšící svět představovala 

předškolní zařízení (jesle a mateřská škola), školní zařízení, ale také různé sportovní oddíly, 

pionýrský oddíl, tábory a lyžařské kurzy. V prostředí neslyšících byla v domácím prostředí, 

v Pražském spolku neslyšících, který již od raného věku navštěvovala spolu s rodiči a 

sourozenci, také mezi neslyšícími přáteli rodičů. S nimi a jejich slyšícími i neslyšícími dětmi 

jezdila na různé oslavy, víkendové i jiné akce na chatu nebo jinam. Z klubu Neslyšících také 

vznikl nápad, aby jela na kurz pro tlumočníky znakového jazyka a stala se tlumočnicí. 

Matka navštěvovala své příbuzné vzhledem ke komunikační bariéře nejraději s některou 

svých dcer, která pak mezi oběma stranami tlumočila. 

Mateřským jazykem respondentky je znakový jazyk, kterým s ní komunikovali matka i 

otec již od narození, občas používali mluvený jazyk společně se znakovým jazykem, pokud 

chtěli něco zdůraznit, zlobili se na děti apod. 
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Respondentka neví, kdy začala mluvit mluveným jazykem, předpokládá, že ve stejném 

věku jako její vrstevníci, jelikož neměla opožděný vývoj řeči, stejně jako její sestry. Také 

neměla žádné problémy s řečí, nechodila na logopedii. Nepamatuje, že by ji někdo konkrétně 

učil mluvený jazyk, předpokládá, že dominantní roli zde hrála předškolní zařízení- jesle a 

mateřská škola pro slyšící. 

Vliv na svůj mluvený jazyk vidí především ze strany personálu v předškolních zařízeních- 

jeslí a mateřské školy, ale i ze strany starší slyšící sestry.  

Také si vzpomíná na časté přepínání mezi těmito dvěma jazyky, především při komunikaci 

s rodiči a sourozenci. Uvědomuje si bilingválnost prostředí, ve kterém vyrůstala, dva světy- 

slyšící a neslyšící.  

Díky tomu, že ovládala velice dobře znakový jazyk a také tlumočila rodičům i při 

některých akcích, tak ještě jako neplnoletá absolvovala svůj první kurz. V patnácti letech 

dostala první průkaz a začala oficiálně tlumočit.  

Respondentka navštěvovala školu hlavního vzdělávacího proudu v blízkosti domova.  

Ze strany slyšících spolužáků necítila negativní postoj, věděli o tom, že její rodiče jsou 

neslyšící. Větší diskriminaci pociťovala od některých pedagogů, kteří pro její situaci neměli 

pochopení. Zvlášť od učitelky českého jazyka, která si na ni „zasedla“, podle 

respondentčiných slov bylo zbytečné se snažit, protože všechno bylo špatně. 

Do kolektivu vrstevníků se cítila zapojena, neměla problémy s navazováním kontaktů. 

Domnívá se však, že je to spíš jejím temperamentem než původem ze slyšící/neslyšící rodiny. 

Od dětství navštěvovala různé mimoškolní aktivity, jako například sportovní či pionýrský 

oddíl. Respondentka je podle svých slov velmi společenská, společnost sama aktivně 

vyhledává.  

Ve školním prostředí jí chybělo větší pochopení, vstřícnost, například nabídka doučování. 

Ve školním věku měla v některých případech problémy s českým jazykem, především 

s gramatikou, jelikož znakový jazyk má gramatiku odlišnou od gramatiky českého jazyka. 

Rodiče jí pak s tímto nemohli pomoci. Když měla problém, pomáhala jí starší sestra. Téměř 

v dospělosti si začala uvědomovat drobné nedokonalosti v mluveném jazyce. Koupila si tedy 

slovník cizích slov a rozšiřovala si tím slovní zásobu. Hodilo se jí to pak při tlumočení.  

Při návštěvě manželovy rodiny se také nevyhnula porovnávání jazyků obou rodin. 

Manželova babička, která prožila válku, používala slova ovlivněná či přejatá z němčiny, 

kterým respondentka nerozuměla. Sama cítila, že potřebuje určitý jazykový deficit v českém 

jazyce dohnat. Také potřebovala všemu porozumět kvůli tlumočení.  
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Současnost 

Respondentka se cítí součástí komunity Neslyšících, mezi neslyšícími má mnoho přátel, a 

to jak svých vrstevníků, tak i neslyšících seniorského věku, se kterými se zná již od dětství. 

Podle svých slov se někdy věnuje komunitě i na úkor své vlastní rodiny. Snaží se však také 

oddělovat život pracovní a rodinný.  

Respondentka má slyšícího manžela i děti. V současnosti se věnuje profesi tlumočníka 

znakového jazyka na plný úvazek. 

Vztah s matkou je vřelý, „takový, jaký má být“. Otec již zemřel. 

7.4.2 Šetření č. 2 

Žena, 40-50 let, Praha, 1 slyšící bratr- respondentka nejstarší, rodiče oba neslyšící, prarodiče 

slyšící 

Rodinná anamnéza 

Respondentka je nejstarší dcerou neslyšících rodičů, má ještě mladšího slyšícího bratra. 

Rodiče ztratili sluch v raném věku, maminka respondentky ohluchla v 1 roce po meningitidě, 

otec měl opakované záněty středního ucha v kombinaci s dalším onemocněním, příčina ztráty 

sluchu je ale neznámá, postupně přicházel o sluch, v šesti letech ohluchl úplně. Oba rodiče 

pocházejí ze slyšících rodin, vyrůstali v ústavech pro sluchově postižené. S rodinami se 

stýkali pouze o letních a vánočních prázdninách. V ústavech se naučili znakový jazyk, 

s rodinami byla komunikace pouze na bázi mluveného jazyka a odezírání, komunikace byla 

tímto ztížená. Otec má 3 sestry, ale zájem ze strany rodiny příliš není, rodina matky byla 

milující, znakový jazyk si však také neosvojila.   

Na výchovu respondentky měla vliv slyšící babička, matka matky, která podle 

respondentky podchytila počátky vývoje mluveného jazyka. V šesti letech respondentky však 

zemřela.  Samotní rodiče se na dceru snažili mluvit, ovšem mnohem přirozenější pro ně bylo 

používat znakový jazyk, který používali při komunikaci mezi sebou. Výsledkem bylo, že 

často kombinovali při komunikaci s dcerou znakový jazyk s mluveným jazykem s 

nedokonalou gramatikou odpovídající gramatice znakového jazyka. Mezi sebou však rodiče 

komunikovali ve znakovém jazyce. 

Osobní anamnéza 

Respondentka navštěvovala předškolní zařízení- jesle i mateřskou školu. Jazykovým 

vzorem v mluveném jazyce byla pro respondentku nejprve slyšící babička, ale také učitelky a 

spolužáci z jeslí a mateřské školy. Mateřskou školu navštěvovala celodenně, víkendy ale 

trávila s rodiči. 
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Rodiče nedocházeli do žádné organizace či zařízení, kde by jim odborníci radili 

s výchovou slyšícího dítěte v neslyšící rodině. Jediný pokus bylo odeslání respondentky na 

logopedické vyšetření pediatrem. Na logopedii byla respondentka ve svých třech letech 

vyšetřena, logoped konstatoval, že jazykový vývoj je v normě. Bylo pouze doporučeno, aby 

byla zařazena do mateřské školy. Informace o výchově CODA dítěte však rodičům nikdo 

neposkytl. 

Ve škole měla velice dobré výsledky, i když si vše musela vydobýt sama, rodiče jí 

s učením pomáhat nemohli. 

Respondentka v dětství tlumočila svým rodičům a to jak při běžných úkonech, jako je 

například nákup v obchodě, tlumočení u lékaře, ale také například na bytovém družstvu, nebo 

také vyřizovala stížnost u soudu. Domnívá se, že byla vytěžována více než její bratr, protože 

je starší. Jako dítě nebyla z tlumočení nadšena, nechtěla řešit některé věci jako dítě 

s dospělými, protože vnímala nerovnou pozici v komunikaci.  

Do určité míry cítila v dětství znevýhodnění, protože neměla některé informace od svých 

rodičů, jelikož ti je také neměli, nedokázali se úplně dobře pohybovat ve slyšící společnosti. 

Sluchový handicap jim přinášel nedostatek informací, sekundárně pak byla poškozena i 

respondentka. Musela si chybějící informace získávat jinde, například od učitelů nebo 

spolužáků. Jednalo se například do určité míry o neznalost některých pojmů, slov, se kterými 

se jako dítě běžně nesetkávala, popř. osvojila si nesprávný tvar slova.  

Ve školním prostředí byla i terčem posměchu, zvláště v 1. třídě byla i terčem šikany.  

Později si však své místo vydobyla podle svých slov především dobrým prospěchem, tím, že 

ostatním ukázala, že umí něco, co oni ne. Domnívá se, že svými školními úspěchy potlačila 

projevy šikany. Ve škole měla ale i kamarády, v druhé třídě se již více začlenila více do 

kolektivu, měla v nich oporu a přestala být terčem šikany. 

Na střední škole nikomu neřekla, že má neslyšící rodiče, jelikož měla špatné zkušenosti ze 

základní školy.  Svou roli hrálo také to, že nechtěla být litovaná, nebrala to jako handicap, 

podle svých slov hlavně nechtěla žádné úlevy a litování.  

Současnost 

Respondentka pracuje jako tlumočník znakového jazyka a pedagog. Se svými rodiči 

komunikuje ve znakovém jazyce. 

Má přátele jak mezi slyšícími, tak mezi neslyšícími, cítí sounáležitost s komunitou 

Neslyšících, myslí si, že je to typické pro jedince CODA, kteří pracují se sluchově 

postiženými.  
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Snaží se propagovat neslyšící, vysvětlovat, že neslyšící jedinci dokážou zvládnout většinu 

činností jako slyšící, nejsou méněcenní, jen komunikují jiným jazykem. Provádí osvětovou 

činnost, ale také podporuje a radí neslyšícím, pokud mají problém v komunikaci se slyšícím 

jedincem a je patrné, že tento problém je handicapuje.  

Výběr zaměstnání podle respondentčiných slov ovlivnili rodiče a jejich sluchové postižení, 

to, že byla od malička vedena k tlumočení a pomoci neslyšícím.  

S rodiči má velmi dobrý vztah, vzájemně si pomáhají, např. rodiče pomáhají při hlídání 

dětí. Pomoc je oboustranná – dcera naopak pomáhá rodičům při tlumočení problematických 

situací, díky čemuž nemusí složitě vyhledávat a zajišťovat tlumočníka ZJ. 

7.4.3 Šetření č. 3 

Muž, 30-40 let, jeden sourozenec- starší slyšící sestra, rodiče- oba prelingválně neslyšící, 

prarodiče slyšící 

Rodinná anamnéza 

Respondent se narodil jako druhé dítě neslyšícím rodičům, má ještě o sedm let starší sestru. 

Oba rodiče pochází ze slyšících rodin. V sedmi letech respondenta zemřela jeho matka. 

Respondent navštěvoval mateřskou školu. Rodiče respondenta jsou ze slyšících rodin, ale do 

jeho výchovy prarodiče nezasahovali, nestýkali se s nimi. Ani nikdo jiný kromě rodičů 

výrazně neovlivňoval výchovu, nikdo rodičům s výchovou neradil, kromě pediatričky, která 

doporučovala výchovu v mluveném jazyce. 

Rodiče mezi sebou používali znakový jazyk, respondent měl tedy možnost sledovat 

interakci rodičů ve znakovém jazyce. 

Se sestrou v dětství komunikoval v mluveném jazyce, ale v přítomnosti rodičů se částečně 

měnil i způsob komunikace tak, aby byl alespoň částečně přístupný i neslyšícím rodičům. 

Osobní anamnéza 

Respondent asi rok navštěvoval mateřskou školu logopedickou, kde dohnal drobné chyby, 

které měl v mluveném jazyce. Pediatrička doporučila rodičům na děti mluvit, také jim měl 

otec hlasitě předčítat. Jakým způsobem se to realizovalo, respondent neví.  Nicméně 

výraznější problémy s mluvením neměl.  

Po smrti matky probíhala komunikace ze strany tatínka pomocí směsi češtiny a znakového 

jazyka. Neměl problém porozumět svému otci, i když by pouze mluvil a nedoplňoval 

výpověď znaky. To se však většinou nestávalo, jelikož v promluvě vždy byla výrazná 

mimika, případně gesta. Někdy však některým nuancím otci neporozuměl, třeba když se 

jednalo o nějaké složitější téma. 
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V dětství mu byly jazykovými vzory ve znakovém jazyce rodiče a následně i neslyšící 

družka otce, případně i neslyšící přátelé rodičů, v mluveném jazyce učitelé v mateřské škole a 

starší slyšící sestra, částečně také neslyšící otec.  

Podle svých slov se mu dařilo navazovat normálně kontakty s vrstevníky. 

V dětství tlumočila rodičům především starší sestra. Ve chvíli, kdy sestra nebyla 

k dispozici, nebo když později odešla na střední školu a internát, pak tlumočil respondent. 

Sestra také měla tendence tlumočit i mezi respondentem a rodiči. Nikdo ho k tlumočení 

nenutil, ani nijak speciálně nevedl. 

Vnímal, že mu ve znakovém jazyce chyběla slovní zásoba, ale gramatiku a celkově 

komunikační kompetence si z rodiny odnesl.  

Respondent spatřuje také nejen nevýhody, ale i výhody mít neslyšící rodiče. Mezi 

nevýhody řadí to, že na rodiče není možné zavolat, musí se za nimi rozběhnout, upozornit na 

sebe dotekem. Také pociťuje nepříznivost doby, kdy bylo rodičům doporučováno na děti 

mluvit a neznakovat. Dle jeho slov taková výchova přetrvává a převažuje ve školách pro 

sluchově postižené doposud.  

V dětství také prošel konfrontací s pojetím normality- ostatní děti mají slyšící rodiče, 

respondent neslyšící.  

Výhodou pro CODA jedince je také možnost naučit se od rodičů znakový jazyk, také jsou 

často přizpůsobivější k lidem i různým situacím.  

Ve svém životě respondent také vnímá zvýšenou citlivost na komunikaci mezi lidmi, také 

na potřeby utlačovaných menšin od většinové společnosti. Celkově ho všechna znevýhodnění 

a těžkosti v jeho životě vybičovala k většímu úsilí tyto překážky překonávat a tím si 

vybudoval zdravé sebevědomí a celkově ho to posílilo. 

V osmnácti letech se začal doučovat slovní zásobu ve znakovém jazyce, gramatiku a 

celkově komunikační kompetence již měl z rodiny, jen si je případně upřesňoval. 

Současnost 

S otcem a jeho družkou nyní komunikuje ve znakovém jazyce, způsob komunikace se tedy 

od dětství změnil. Respondent a jeho sestra také v současnosti v některých situacích spolu 

znakují, baví je to, zatím si na tuto novou situaci zvykají. V dětství k tomu nebyli vedeni. 

V současnosti studuje vysokou školu, toto studium mu také pomohlo najít vlastní identitu. 

Také se věnuje tlumočení. K tlumočení se rozhodl dobrovolně, svobodně. Tlumočení, ale 

nechce to mít jako hlavní náplň své práce, chce se realizovat i v jiných oblastech. 

Cítí sounáležitost s komunitou Neslyšících, mezi Neslyšícími má přátele, provozuje i klub 

Neslyšících, studuje vysokoškolský obor zaměřený na výzkum jazyka a teorie komunikace 
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(nejen) Neslyšících, aktivně se zajímá o problematiku slyšících dětí neslyšících rodičů, sám 

používá termín „slyšící děti hluchých rodičů“.  

7.4.4 Šetření č. 4 

Žena, 12 let, 1 starší slyšící sestra, oba rodiče sluchová vada, prarodiče z matčiny strany 

neslyšící, z otcovy strany slyšící 

Rodinná anamnéza 

Respondentka se narodila jako druhé dítě neslyšících rodičů, má starší slyšící sestru. 

Rodina nenavštěvovala žádné centrum, organizaci či jiné poradenské pracoviště, které by 

zasahovalo do výchovy neslyšících rodičů, do způsobu komunikace v rodině. Do výchovy 

nezasahovali slyšící ani neslyšící prarodiče. Podle rodičů byl vývoj mluveného jazyka u 

respondentky v normě i přes to, že v rodině komunikují ve znakovém jazyce. Pouze starší 

sestra měla malou slovní zásobu, musela navštěvovat logopedické pracoviště. Respondentka 

však nikoli. Rodiče si také nevidí žádných problémů v navazování kontaktů s vrstevníky, obě 

dcery dokážou navazovat kontakt se slyšícími i neslyšícími osobami ve svém okolí.  

Osobní anamnéza 

Respondentka byla neplánovaným dítětem, ale těhotenství probíhalo bez problémů. Rodiče 

nezajímalo, zda bude slyšící nebo neslyšící, vzhledem k dědičným předpokladům z matčiny 

strany si mysleli, že dcery budou neslyšící. Starší sestře respondentky bylo ve dvou letech 

provedeno vyšetření sluchu, které potvrdilo, že nemá sluchovou vadu, respondentce však 

žádná sluchová zkouška provedena nebyla.  

Podle rodičů s nimi komunikuje ve znakovém jazyce, respondentka ale vypověděla, že 

většinou znakuje, někdy však také ke znakování ještě mluví. Rodiče mezi sebou komunikují 

ve znakovém jazyce. 

Respondentka navštěvovala mateřskou školu, kde se také učila mluvenému jazyku. Do 

jeslí nechodila. S mluveným jazykem se tedy setkávala v mateřské a později i základní škole, 

navštěvovala také volnočasové kroužky a pravidelně jezdila na letní tábory. 

Sama respondentka nevnímá, že by měla někdy problém s mluveným jazykem, na 

logopedii nikdy nedocházela. Ve škole jí český jazyk velmi baví a jde jí, celkově má ve škole 

dobré výsledky.  

Podle svých slov vnímá své dětství jako každé jiné, neměla žádné problémy s tím, že má 

neslyšící rodiče. A pokud se nějaké vyskytly, vždy si s tím dokázala poradit. Nemá problémy 

s navazováním kontaktů s lidmi v okolí. 
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Současnost  

V současnosti navštěvuje respondentka základní školu, nemá zde žádné vzdělávací 

problémy. Má mnoho přátel mezi slyšícími, ale některé i mezi neslyšícími. Ve škole 

navštěvuje několik volnočasových kroužků. 

 

7.5 Dílčí závěry 

Následující kapitola je věnována závěrům, které vyplývají z případových studií, a také 

vyvrácení či potvrzení stanovených předpokladů. Těmto závěrům nelze přisuzovat statistický 

význam, jelikož vzorek respondentů byl statisticky příliš malý. 

Z výše uvedených případových studií vyplývá, jak rozmanitý a rozdílný je život 

jednotlivých CODA jedinců, ať už se jedná o stránku jazykovou, tak rodinnou. Nicméně lze 

zde nalézt styčné body. Všichni respondenti si v určitém věku uvědomili odlišnost rodičů, 

museli se s tímto faktem vypořádat.  

První předpoklad, tedy že slyšící dítě vyrůstající v neslyšící rodině nebude mít problém 

s osvojováním mluveného jazyka i přes to, že jeho prvním jazykem je jazyk znakový, byl 

potvrzen. 

Vývoj mluveného jazyka respondentů probíhal převážně v normě, většina z nich nemusela 

navštěvovat logopedické pracoviště, nebyl u nich diagnostikován opožděný vývoj řeči nebo 

jiná logopedická vada. Nicméně někteří vnímají subjektivní či objektivní problémy s jazykem, 

například malou slovní zásobu. Tyto problémy však mají také jedinci, kteří byli v dětství 

vedeni převážně mluveným jazykem či kombinací mluveného jazyka s vkládáním znaků 

znakového jazyka. 

V rámci provedeného šetření se druhý předpoklad, tedy pokud bude komunikace mezi 

dítětem a jeho rodičem založena na mluveném jazyce, bude tento způsob komunikace 

přetrvávat i v dospělosti dítěte,  nepotvrdil. Oba respondenti, kteří komunikovali s rodiči 

v dětství mluveným jazykem, vypověděli, že s rodiči v současnosti znakují. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce s názvem Vývoj jazykových kompetencí jedinců CODA se zabývala 

vývojem jazyka u slyšících dětí neslyšících rodičů. Stručně představila terminologii 

surdopedie, tedy odvětví speciální pedagogiky zabývající se jedinci se sluchovým postižením, 

kulturu a komunitu Neslyšících, ale i samotné CODA jedince a jejich výchovu. Stěžejní částí 

práce byl popis ontogenetického vývoje jak mluveného, tak znakového jazyka, v následující 

podkapitole byl pak zachycen popis jazykového vývoje jedince CODA.  

Jazykový vývoj, jakož i celkový vývoj slyšícího dítěte v neslyšící rodině je velmi 

specifický, velmi záleží na komunikačním kódu, který rodiče zvolí. Důležité je uvědomit si, 

že volba kódu ovlivní vztah dítěte s rodičem. Je potřeba tedy volit efektivní způsob 

komunikace. 

Z teoretické části, která byla zpracována na základě dostupné odborné literatury, pak 

vycházela i část praktická. Je nutné podotknout, že literatury je k tomuto tématu velmi málo. 

Například bilingvnost těchto jedinců je zcela jistě výzvou k dalšímu výzkumu. Pro zpracování 

tématu této práce bylo čerpáno nejen z české, ale především ze zahraniční literatury, 

z odborných knih i článků na toto téma.  

Praktická část pak byla zaměřena na popis života vybraných CODA jedinců z České 

republiky na základě rozhovorů s nimi, v případě dětských respondentů s nimi a jejich rodiči. 

Do práce bylo zařazeno 5 případových studií, nemají tedy statisticky vypovídající hodnotu, 

výzkum je zaměřen kvalitativně.  

Toto téma je velmi málo v českém prostředí probádáno a otvírá se zde velký prostor pro 

další bádání.  
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Příloha č. 1- Otázky pro CODA dospělé 

 

Věk a pohlaví: 

sourozenci- slyšící/neslyšící: 

pořadí sourozenců v rodině: 

rodiče- jeden/oba sluchová vada (příčina vzniklé vady sluchu): 

prarodiče – sluchová vada ano/ne 

Jak (jakým jazykem) komunikujete se svými rodiči?  

 

Zasahovali do Vaší výchovy jiní lidé než rodiče? Pokud ano, byli slyšící/neslyšící? 

 

Navštěvovali Vaši rodiče nějakou organizaci, centrum, specialisty, kde jim radili s výchovou 

slyšícího dítěte v neslyšící rodině? 

 

Kdy jste začal(a) mluvit? Víte, zda jste měl(a) problémy s mluveným jazykem – např. 

opožděný vývoj řeči? Jaký? Využíval(a) jste logopedickou péči (Navštěvoval(a)jste jako dítě 

logopeda)? 

 

Kde jste se učil(a) mluvený jazyk, kdo Vás učil mluvit? Umíte znakový jazyk? Kdo Vás učil 

znakový jazyk? 

 

Navštěvoval(a) jste předškolní zařízení? Kolik hodin jste trávil(a) denně mezi slyšícími? 

 

Jaký vztah máte v současnosti se svými rodiči?  

 

Tlumočil jste rodičům jako dítě? Při jakých situacích to bylo? 

 

Máte mezi neslyšícími přátele? Cítíte sounáležitost s komunitou Neslyšících? Pokud ano, jak 

se tato sounáležitost projevuje navenek? 

 

Jaké je vaše povolání? Myslíte si, že jeho výběr nějak ovlivnili Vaši rodiče a jejich sluchová 

vada? 
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Tlumočíte nyní v dospělosti? Pomáháte nějak neslyšícím nebo se pohybujete úplně v jiné 

oblasti? Jaké? 

 

Cítil(a) jste v dětství nebo v dospělosti nějaké znevýhodnění díky (vzhledem ke) sluchovému 

postižení Vašich rodičů? Dařilo se Vám navazovat kontakty s ostatními dle Vašich představ?  
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Příloha č. 2- Otázky pro rodiče CODA jedinců 

Věk a pohlaví dítěte: 

 

Má sourozence? Kolik? Jsou slyšící/neslyšící? Pořadí sourozenců v rodině- 

(prvorozený/druhorozený…?) 

 

Rodiče- jeden/oba sluchová vada (příčina vzniklé vady sluchu) 

prarodiče – sluchová vada/ano,ne 

 

Bylo Vaše dítě plánované? Zajímalo Vás, zda bude slyšící/neslyšící? Probíhalo těhotenství 

normálně, nebo problematicky?  

 

Proběhlo u dítěte nějaké vyšetření sluchu? V jakém věku? 

 

Jakým jazykem/způsobem komunikujete se svým dítětem? Jak komunikujete se svým 

manželem/manželkou/s jinými členy rodiny? Pokud jinak než mluveným jazykem, kde se 

učilo a kdo dítě učil mluvenému jazyku? 

 

Jak zasahovali slyšící příbuzní do výchovy Vašeho dítěte? Docházeli jste do nějakého centra, 

organizace, kde Vám s výchovou a výukou mluveného jazyka pomáhali? 

 

Navštěvovalo Vaše dítě předškolní zařízení? Jaké?  

 

Probíhal u Vašeho dítěte vývoj jazyka v normě?  Kdy začalo mluvit? Měli jste v rodině 

někoho, kdo s dítětem mluvil? Mělo vaše dítě nějaké problémy s mluvením (př. Malá slovní 

zásoba, špatná výslovnost)? Muselo docházet na logopedii? 

 

Myslíte si, že Vaše dítě je zapojené do kolektivu? Dokáže navazovat vztahy s ostatními lidmi 

(slyšícími i neslyšícími)? Má slyšící/neslyšící kamarády? 

 

Jak si Vaše dítě vede ve škole? Jaký má prospěch? Musíte se s Ním učit? Jak to děláte? Jaké 

známky má z ČJ? 
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Příloha č. 3- Otázky pro CODA děti 

 

Jak komunikuješ se svými rodiči? Znakujete, mluvíte?  

 

Pamatuješ si, kdo tě učil mluvený jazyk?  

 

Máš nebo měl/a jsi problém s mluveným jazykem?  

 

Chodil/a jsi nebo chodíš na logopedii? Pokud ano, kdo s tebou doma prováděl slovní cvičení? 

 

Chodil/a jsi do mateřské školy nebo do jeslí, nebo do nějaké organizace? 

 

Máš slyšící kamarády? Neslyšící kamarády? Máš nějaké kroužky nebo mimoškolní aktivity? 

 

Jak se ti daří ve škole? Jak ti jde Český jazyk? Baví tě?  

 

Měl/a jsi někdy problémy s tím, že jsou tvoji rodiče neslyšící?  
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Příloha č. 4- Informovaný souhlas 

 

 

Věc: 

 

 

 

 

Souhlas 

 

 

 

 

 

Souhlasíme, aby Štěpánka Dejmková, studentka 3. ročníku Pedagogické fakulty UK 

v Praze ve své bakalářské práci „Vývoj jazykových kompetencí jedinců CODA“ použila 

osobní údaje týkající se naší rodiny. 

 

Dne………………………………………………… V…………………………… 

 

Podpis…………………………………………………………………………………… 
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Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce  

před její obhajobou 

Závěrečná práce: 

Druh práce:  

Název práce:  

Autor práce:  

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 

závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a 

zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení.  

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své 

náklady a že úhrada nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 černobíle byla 

stanovena na 5 Kč.  

V Praze dne ………………………… 

Jméno a příjmení žadatele:  

Adresa trvalého bydliště:  

 

 

.……............……………… 

Podpis žadatele 
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Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 

závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a 

zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 

 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 


