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Anotace 

Práce se zabývá způsoby vzdělávání dětí se sluchovým postiţením. Jejím 

cílem je zjistit jak se rozhodují rodiče při volbě jazykového kódu pro své neslyšící 

děti. Uvádí rozdělení sluchových vad a také představuje různé diagnostické 

metody vyšetření sluchu u novorozenců. Dívá se do historie a poukazuje na 

mezníky v dějinách, které výrazně ovlivnily vzdělávání neslyšících. Dále popisuje 

zásadní rozdíly v komunikaci slyšících s neslyšící komunitou. Také zdůrazňuje, 

jak různé jsou reakce slyšících a neslyšících rodičů na narození dítěte se 

sluchovým postiţením. Ukazuje, ţe vlastní zkušenost neslyšících rodičů pro 

výchovu neslyšících dětí je velice cenná. Také se zmiňuje o kochleárních 

implantátech, uvádí jejich pozitiva a negativa a také různé postoje slyšících a 

neslyšících k této sluchové neuroprotéze. Empirická část práce pomocí 

výzkumných rozhovorů zjišťuje, jakými způsoby se rodiče rozhodují o 

jazykovém kódu pro své dítě, jaká jsou úskalí tohoto rozhodování a čím jsou 

rodiče nejvíce ovlivňováni.  

Klíčová slova 

Sluchové postiţení, diagnostika sluchu, historie vzdělávání neslyšících, 

jazykový kód, způsoby vzdělávání, slyšící a neslyšící rodiče, komunikace 

s neslyšícími.  

 

  



Summary 

Subject: What fundamentally influenced the parents of children with hearing 

disability in selecting the type of language code? 

The work examines the ways of educating children with hearing impairment. 

Its aim is to determine how parents make decisions when selecting a language 

code for their deaf children. It states division of hearing defects and also presents 

various diagnostic methods of newborns hearing testing. It looks into the history 

and highlights the milestones in the history which greatly influenced the 

education of the deaf. It also describes the fundamental differences in 

communication between hearing and deaf community. It also highlights 

differences in the reactions of deaf parents on the birth of a child with a hearing 

disability. It shows that the personal experience of deaf parents is very valuable 

for the education of deaf children. It also mentions a cochlear implant, indicating 

their pros and cons, and different attitudes of deaf to this auditory brainstem. The 

research used interviews determines how parents decide the language code for 

their child, what the troubles of this decision are and what the parents most 

influences. 

Keywords 

Hearing impairment, diagnosis of hearing, history of deaf education, language 

code, ways of education, non-deaf and deaf parents, communication with deaf. 
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Úvod  

V bakalářské práci se budu zabývat především tím, co ovlivňuje rodiče 

neslyšících dětí při výběru typu komunikace, také se budu věnovat typům 

vzdělávání dětí se sluchovým postiţením (SP), jelikoţ cílem mé práce je zjistit 

co zásadně ovlivňuje rodiče neslyšících dětí při výběru typu komunikace. Pro 

toto téma jsem se rozhodla především proto, ţe jsem s dětmi se SP pracovala, 

měla jsem moţnost sledovat jejich vzdělávání a zajímalo mě, co obnáší 

rozhodování rodičů, jaké jsou jejich počáteční reakce na zjištění, ţe jejich dítě 

neslyší. Sama mám zkušenost při práci sociální pracovnice, obzvlášť 

s komunikací s neslyšícími a zprostředkovanou zkušenost s těţkostmi, se 

kterými se rodiče musí potýkat, pokud chtějí, aby jejich dítě co nejlépe 

prospívalo. 

Teoretická část se v první kapitole zabývá rozdělením sluchových vad. Ve 

druhé kapitole se práce zmiňuje o diagnostice sluchového postiţení a 

moţnostech, které dnes nabízí oproti minulosti. Dále jsou zde uvedeny způsoby 

vzdělávání jedinců se sluchovým postiţením. Pátá kapitola je věnována historii 

přístupu k neslyšícím dětem a jejich vzdělávání. Také jsou zde připomenuty 

osobnosti, které se nejvíce o pomoc lidem se SP zaslouţily.  

V šesté kapitole se práce zabývá tím, jak se mohou lišit přístupy společnosti 

k neslyšícím a k lidem s postiţením. Poukazuje na rozdíly přístupu slyšících a 

neslyšících rodičů ve vztahu k sluchové vadě narozeného dítěte. Také stručně 

popisuje ranou péči a v poslední části kapitoly se práce zaměřuje na kochleární 

implantáty, jejich pozitiva a negativa. 

V další části se práce věnuje tomu, jak komunikovat s komunitou 

neslyšících s velkým „N“ a tomu jaké jsou hlavní rozdíly a specifika 

v komunikaci s touto jazykovou a kulturní menšinou.  
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Praktická část je věnována kvalitativním výzkumným rozhovorům. Snaţí se 

zjistit, co rodiče berou v úvahu při svém rozhodování o jazykovém kódu dítěte. 

Šetření se opírá o výzkumné rozhovory s pěti respondentkami – slyšícími i 

neslyšícími matkami, jejichţ děti se vzdělávají ve školách, kde se vyučuje 

různými vyučovacími metodami (orální, bilingvální). Děti těchto rodičů 

navštěvují praţské školy pro sluchově postiţené v Ječné
1
 a ve Výmolově

2
 ulici. 

Záměrem bylo zjistit i to, jestli jsou rozdíly v názorech na jazykový kód u 

slyšících a neslyšících rodičů a také vyhodnotit pro případné doporučení 

rodičům, kteří se v budoucnu budou rozhodovat o jazykovém kódu pro své 

neslyšící dítě. Na závěr se výzkum ptá, zda se rodiče dle svého mínění rozhodli 

dobře, co by dnes udělali jinak, co by jim v jejich tehdejším rozhodování 

pomohlo, kdyţ se dnes na tento proces dívají zpětně. 

 

                                                 

 
1 Gymnázium, střední odborná škola, Základní škola Mateřská škola pro sluchově postiţené, 

Ječná 27, Praha 2 
2 SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postiţené, Výmolova 169, Praha 5 
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1. Neslyšící a neslyšící 

Nejprve bych pro účely této práce ráda zdůraznila rozdíl mezi pojmy 

„neslyšící“ a „Neslyšící“, kterými se v práci budu dále zabývat.  

Dle zákona 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a 

hluchoslepých osob platí rozlišení neslyšících takto: „Za neslyšící se pro účely 

tohoto zákona povaţují osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch 

před rozvinutím mluvené řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou, 

které ztratily sluch po rozvinutí mluvené řeči, a osoby těţce nedoslýchavé, u 

nichţ rozsah a charakter sluchového postiţení neumoţňuje plnohodnotně 

porozumět mluvené řeči sluchem.“
3
 Vymezení pojmu neslyšící dle tohoto 

zákona se vztahuje na všechny neslyšící a sluchově postiţené obecně. Vedle 

toho existuje také kulturní definice, tedy neslyšící s velkým: „N“ – jedná se o 

jedince, kteří se cítí být součástí minority, mohou být neslyšící, nedoslýchaví i 

slyšící.
4
 Míra sounáleţitosti rodičů s komunitou Neslyšících je jedním 

z významných činitelů pro volbu mateřského a vzdělávacího jazyka dítěte.  

  

                                                 

 
3 Zákon o znakové řeči [online]. sagit, 2008 [cit. 2014-11-18]. Dostupné z: 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb08384, §2 
4 HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich 

vlastním osudu. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově 
postiţených, 1999, 395 s. ISBN 80-721-6096-6, str. 35 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb08384
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2. Klasifikace sluchových vad  

Na tomto místě uvedu rozdělení sluchových vad, které povaţuji za důleţité 

k pochopení problematiky vývoje neslyšících dětí. Ve výzkumu se později 

budu orientovat na prelingválně neslyšící děti a specifika jejich komunikace. 

Dělení sluchových vad je mnoho, a těmto dělením odpovídají různé 

klasifikace. Jednotlivé skupiny postiţení sluchu lze vymezit z různých 

hledisek: 

- místo vzniku postiţení 

- období vzniku postiţení 

- stupeň postiţení
5
 

2.1 Místo vzniku postižení 

Pokud vymezíme sluchové postiţení dle místa vzniku, tedy z hlediska 

lokalizace. Existují dvě skupiny sluchových vad: 

Pipeková uvádí tyto skupiny 1) Periferní nedoslýchavost, ta se dále dělí na: 

Převodní (konduktivní porucha) – sluchové buňky jsou v pořádku, ale 

nejsou stimulovány zvukem. Zvukové vlny se nepřenesou přes systém 

zvukovodu a vnitřního ucha k nervovým receptorům. Můţe to být způsobeno 

zvětšenou nosní mandlí nebo mazovou zátkou nebo jinou mechanickou 

překáţkou.
6
 

Percepční (senzorineurální porucha) – porucha vnitřního ucha, nervů 

nebo sluchových buněk
7
. (Řadíme sem např. stařeckou nedoslýchavost, 

poškození sluchu nadměrným hlukem, postiţení sluchu jako komplikace 

                                                 

 
5 srov. PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-

7315-120-0, str. 131 
6 srov. PIPEKOVÁ ref. 5, str. 131 
7 srov. PIPEKOVÁ ref. 5, str. 131 
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některých infekčních onemocnění, jako je zánět mozkových blan, příušnice, 

poškození sluchu na základě uţívání toxických látek, léků, poškození sluchu 

v souvislosti s genetickými poruchami, apod.)  

Smíšená porucha (mixta) – vzniká jako kombinace převodního a 

percepčního typu. Při jejím vzniku se kombinují příčiny způsobující poruchu 

převodní a percepční. 

2) Centrální nedoslýchavost – patří sem sloţité defekty, způsobené 

různými vlivy. Jedná se o abnormální zpracování mozkového signálu 

v mozku.
8
 

2.2 Období vzniku postižení 

Nyní se budeme zabývat obdobím vzniku postiţení, které zahrnuje rozdělení 

na dobu vzniku postiţení, a které můţe mít různou závislost na dědičných, 

prenatálních a postnatálních vlivech. 

Vrozené (dědičné) vady sluchu 

Geneticky podmíněná hluchota má dle Nováka
9
 řadu příčin, postiţený bývá 

nejčastěji ganglion spirale, nervus cochlearis a Cortiho orgán.
10

 

Geneticky podmíněné vady sluchu – zátěţ v rodině, hereditární sluchové 

vady děděné autozomálně recesivně. „Typické je, ţe oba rodiče, kteří jsou 

nositelé jednoho zdravého a druhého poškozeného znaku, slyší.“
11

 

Kongenitálně (vrozeně) získané vady sluchu 

Prenatální – Poškození sluchu vznikne jako důsledek nějakého rizika 

vzniklého v průběhu těhotenství jako je uţívání nevhodných léků či nemoc 

                                                 

 
8 srov. PIPEKOVÁ ref. 5, str. 132 
9 NOVÁK, A.: Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené 

sluchovými vadami. Unitisk, Praha, 1994  
10 srov. PIPEKOVÁ ref. 5, str. 132 
11 srov. PIPEKOVÁ ref. 5, str. 132 
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matky během těhotenství (spalničky, zarděnky, syfilis, toxoplasmóza, 

nekompatibilita krevních skupin aj.).  

Získané (postnatální) vady sluchu 

Jsou poškození vzniklá během porodu nebo bezprostředně po něm. Např. 

v důsledku nedonošenosti, nedostatku kyslíku, porodního trauma, nízké 

porodní hmotnosti (pod 1,5kg), obličejové deformity, těţká novorozenecká 

ţloutenka, závaţné trauma hlavy, postnatální infekce - např. zánět mozkových 

blan, aj.
12

 Tedy vady vznikající bez genetického vlivu, spíše vlivem úrazů, 

nebo nevhodných vlivů prostředí. 

Další moţné dělení je zda ke ztrátě sluchu došlo před fixací řeči, tzv. 

prelingválně (do 6. roku ţivota dítěte). Můţe se jednat následky infekčního 

onemocnění nebo silným zvukovým podnětem či úrazem hlavy.
13

  

Nebo ke ztrátě dochází aţ po fixaci řeči – postlingválně (tj. po 6. roce 

ţivota a v průběhu ţivota). Do této skupiny patří vady, které ohroţují člověka 

v době, kdy je jiţ řeč vytvořena, anebo v seniorském věku. Jsou to tyto typy 

vad:  

- Presbyakuzie – stařecká nedoslýchavost 

- Poranění v oblasti hlavy a vnitřního ucha  

- Dlouhodobé působení hluku 85dB a více (diskotéky, hlasitý poslech 

do sluchátek) 

- Toxiny, jedy (např. ATB streptomycin, gentamycin)
14

 

                                                 

 
12 MOTEJZÍKOVÁ, Jitka. Screeningové vyšetření sluchu: zkušenosti a moţnosti. Info-

Zpravodaj 2008 [online]. 7. 9. 2009, roč. 16, č. 4, s. 3-5. [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: 
http://ruce.cz/clanky/655-screeningove-vysetreni-sluchu-zkusenosti-a-moznosti 

13 srov. MARTINKOVÁ, Eva. Komplexní služby pro rodiny dětí s duálním postižením sluchu a 
zrak. Brno, 2007. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/184092/pedf_m/diplomova_prace2_1.pdf. 
Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce doc. PaedDr. 
Jiřina Klenková, str. 14 

http://ruce.cz/clanky/655-screeningove-vysetreni-sluchu-zkusenosti-a-moznosti
http://is.muni.cz/th/184092/pedf_m/diplomova_prace2_1.pdf
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Důsledky sluchové vady jsou ovlivněny stupněm postiţení, obdobím vzniku 

sluchové vady, intelektem jedince, rodinnou i odbornou péčí, která byla dítěti 

poskytnuta. 

2.3 Stupeň sluchového postižení 

Dále vymezím způsob stanovení stupně sluchového postiţení a stručně 

popíšu ztrátu sluchu dle tabulek WHO a dle M. Lejsky. 

Novák uvádí, ţe podle WHO se určuje ztráta na třech frekvencích - 500, 

1000 a 2000 Hz. Vypočítává se dle následujícího vzorce: HL (500 + 1000 + 

2000 Hz) / 3 = ztráta v dB
15

. 

hertz (Hz) = fyzikální jednotka kmitočtu. Jednomu kmitu za sekundu 

odpovídá jeden Hz. Číselně se kmitočet rovná počtu kmitů za sekundu.
16

 

dB = jednotka pro měření hladiny intenzity zvuku 

HL = Hearing Loss, Hearing Level = sluchová ztráta 

PTA = hodnocení z hlediska ztráty měřené v dB 

Hodnocení WHO nebere v úvahu rozdíl tíţe sluchové vady u dětí a 

dospělých.  

 

normální stav sluchu 0 dB-20 dB 

lehká nedoslýchavost 20 dB-40 dB 

středně těţká nedoslýchavost 40 dB-60 dB 

těţká nedoslýchavost 60 dB-80 dB 

velmi těţká nedoslýchavost 80 dB-90 dB 

hluchota komunikační (praktická) 90 dB a více 

hluchota úplná (totální) bez audiometrické odpovědi 

Tab. 1 Posouzení výsledků audiometrie podle ztráty v decibelech pro vzdušné 

vedení v oblasti řečových frekvencí 
17

 

 

                                                                                                                                 

 
14 srov. PIPEKOVÁ ref. 5, str. 133 
15 srov. NOVÁK ref. 9, str. 58 
16 MONATOVÁ, Lili. Pedagogika speciální. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-

210-1009-6. Str. 91 
17 LEJSKA, Mojmír. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido - edice 

pedagogické literatury, 2003, 156 s. ISBN 80-731-5038-7. Str. 14 
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Velikost ztráty sluchu podle WHO Název kategorie ztráty sluchu 

0–25 dB Normální sluch 

26–40 dB Lehké poškození sluchu 

41–60 dB Střední poškození sluchu 

61–80 dB Těţké poškození sluchu 

81 dB a více Velmi těţké poškození sluchu aţ 

hluchota 

Tab. 2 Klasifikace sluchových vad podle WHO
18

 

 

„Prakticky neslyšící (více neţ 91 dB) je člověk s těţkým poškozením 

sluchu, který má určité zbytky, ale ty mu nepostačují na porozumění řeči a 

nelze tohoto zbytku efektivně vyuţít. Tento člověk nás slyší, ale nerozumí.“
19

 

Člověk se SP, který je prakticky neslyšící, slyší jen některé zvuky, ale 

nedostačuje mu to v komunikaci, má problém se sluchovou orientací a 

v dorozumění s okolím. 

„Praktická hluchota je stav sluchu, při kterém člověk bez pouţití sluchadla 

není schopen slyšet řeč.“
20

 Tento termín je často pouţíván pro posudkové 

komise při ţádostech na ÚP (úřad práce) o dávky SSP (státní sociální podpory) 

a jiné sociální výhody.  

„Dítě se zbytky sluchu je dítě s neúplnou ztrátou sluchu. Hranici mezi 

těţkou nedoslýchavostí a zbytky sluchu lze těţko určit.“
21

  

                                                 

 
18 Grades of hearing impairment. In: [online]. 2014 [cit. 2014-10-20]. Dostupné z: 

http://www.who.int/pbd/deafness/hearing_impairment_grades/en/ 
19 POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postiţených. Praha: Fortuna, 

2000. ISBN 80-7168-744-8, str. 16 
20 ŠEDIVÁ, Z. Psychologie sluchově postiţených ve školní praxi. Praha: Septima, 2006. ISBN 

80-7216-232-2 str. 8 
21 PULDA, M. Včasná sluchově-řečová výchova malých sluchově postiţených dětí. Brno: 

PedF MU, 1994. ISBN 80-210-0476-2, str. 16 

http://www.who.int/pbd/deafness/hearing_impairment_grades/en/
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Ohluchlost - „Jedná se o ztrátu sluchu, která vznikla v období dokončování 

vývoje mluvené řeči nebo zasáhla jiţ do vyvinuté mluvené řeči. Při tomto 

zásahu řeč nevymizí, bývá však postupně a zásadně deformována.“
22

  

Tinnitus auris je medicínské označení pro hučení či šelest v uších. Při 

tomto onemocnění vnímají nemocní zvuky, které ve skutečnosti neexistují – 

buď jednostranně, nebo oběma ušima. Tyto zvuky (pískání, šumění) vznikají 

spontánně a nedají se ovlivnit vůlí. Mohou se vyskytovat i při úplné hluchotě. 

Ve svých důsledcích na psychiku člověka je to závaţné onemocnění.
23

  

                                                 

 
22 srov. POTMĚŠIL, ref. 19, str. 10 
23 srov. HRUBÝ ref. 4, str. 110 
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3. Diagnostika sluchových vad 

Doba, kdy rodiče zjistí, ţe mají neslyšící dítě, hraje velkou roli pro pozdější 

vývoj dítěte. Diagnostika sluchu novorozenců je z tohoto hlediska velmi 

důleţitá, umoţňuje odhalit sluchovou vadu co nejdříve, aby se mohlo s dítětem 

a rodinou začít co nejdříve pracovat na vhodné kompenzaci vady. 

Langer a Kučera dělí diagnostiku sluchu (kromě vyšetření zrakem) na:  

• orientační a screeningové zkoušky sluchu (vyšetření reflexů, zvuková 

zkouška řeči, metoda manţelů Ewingových, pozorování chování dítěte); 

• klasické zkoušky sluchu (vyšetření hlasitou řečí, vyšetření šepotem, 

vyšetření ladičkami); 

• tónovou audiometrii; 

• slovní audiometrii  

• objektivní zkoušky sluchu (vyšetření otoakustických emisí, impedanční 

audiometrie, vyšetření evokovaných sluchových potenciálů).  

Při diagnostice se jednotlivé metody v praxi navzájem kombinují, protoţe 

kaţdá metoda dává jen část mozaiky kompletní lékařské diagnózy. 

Z komplexní diagnózy pak vychází volba optimálních rehabilitačních, 

léčebných i edukačních postupů.
24

 

3.1 Screeningové vyšetření sluchu 

Dobrou zprávou je, ţe v září 2012 se Česká republika připojila k zemím EU 

v provádění celoplošné formy screeningového vyšetření sluchu u novorozenců. 

K vyšetření se pouţívá metoda TEOAE (tranzientně evokované otoakustické 

emise). U fyziologických novorozenců se screening sluchu provádí 

                                                 

 
24 srov. LANGER, Jiří a KUČERA, Pavel. Základy surdopedie. [online]. s. 16 [cit. 2014-10-

26]. Dostupné z: http://kurzy-spp.upol.cz/CD/2/1-02.pdf, str. 29. 

http://kurzy-spp.upol.cz/CD/2/1-02.pdf
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v porodnicích zpravidla 2. – 4. den po porodu. U předčasně narozených dětí 

2. – 4. den korigovaného věku. V tomto čase zralosti novorozence uţ je 

dostatečně vyvinuta sluchová dráha. V případě abnormálního výsledku provede 

ošetřující lékař orientačně kontrolu volnosti zvukovodů a vyšetření se 

s odstupem jednoho dne opakuje k vyloučení chyby měření.
25

 Korekce 

sluchové vady pomocí sluchadel, by měla být provedena co nejdříve, tedy 

maximálně do 6. měsíce věku dítěte. 

Jak jsem jiţ uvedla výše a jak potvrzují i rodiče v provedeném výzkumu, 

lékaři dříve často nerespektovali názory a upozornění rodičů, ţe je s jejich 

dětmi něco v nepořádku a na specializovaná vyšetření byly dlouhé čekací doby. 

Proto je velmi dobré, ţe vyšetření nyní probíhají uţ v porodnicích.  

3.2 Vyšetření tranzientně evokovaných otoakustických emisí  

Při měření (TEOAE), se zjišťuje, zda vláskové buňky ve vnitřním uchu 

produkují zvuky, které by produkovat měly. Při tomto se vyšetření se zjistí 

pouze to, jestli vláskové buňky vysílají zvuk, nebo ne. V případě negativního 

nálezu, to ještě nutně neukazuje na sluchovou vadu. Výsledky měření mohou 

být ovlivněny několika faktory (hluk, neklidné dítě). 

Pozitiva metody snímání TEOAE: 

Provedení vyšetření vyţaduje relativně krátký čas. Většinou trvá jedno 

vyšetření maximálně 5 minut. Vyšetření je pro novorozence bezbolestné a 

nezatěţující. Jedná se o neinvazivní metodu. Vyšetření nevyţaduje 

premedikaci.  

                                                 

 
25 srov. HEGER, Leoš. 2012. Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u novorozenců 

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky[online]. 2012, částka 7, s. 18-22. [cit. 
201-10-20]. ISSN 1211-0868. Dostupné z: 
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c7/2012_6706_2510_11.html.  
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Negativa metody TEOAE: 

K vyšetření TEOAE je potřeba klid bez hluku v místnosti, jinak mohou být 

výsledky nepřesné. Vyšetření je proto nutné opakovat. Kojence je nejlépe uspat 

nebo kojit, je třeba, aby byl v klidu. Pokud je po opakovaném vyšetření 

TEOAE nález kojence negativní, přistoupí se k dalším specializovanějším 

vyšetřením sluchu, např. BERA (Brainstem Electric Response Audiometry – 

audiometrie z elektrické odezvy v mozkovém kmeni) a SSEP (Steady State 

Evoked Potentials – metoda ustálených evokovaných potenciálů). Tyto metody 

zachycují odpověď mozku na zvukové podněty. Tato specializovaná vyšetření 

přinášejí kromě vyvrácení či potvrzení sluchové vady i detailnější popis 

charakteru sluchové vady a její hloubky. V roce 2008 byla podle dr. Slavíkové 

z ÚPMD sluchová vada průměrně diagnostikována ve 2. – 3. roce věku 

dítěte.
26

 

  

                                                 

 
26 srov. MOTEJZÍKOVÁ, Jitka. Screeningové vyšetření sluchu: zkušenosti a moţnosti. Info - 

zpravodaj [online]. 2008, roč. 16, č. 4, s. 2 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: 
http://ruce.cz/clanky/655-screeningove-vysetreni-sluchu-zkusenosti-a-moznosti 

http://ruce.cz/clanky/655-screeningove-vysetreni-sluchu-zkusenosti-a-moznosti
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4. Dítě se sluchovým postižením 

V této kapitole popíši tři základní způsoby vzdělávání jedinců se sluchovým 

postiţením. Jsou to zároveň moţné způsoby vzdělávání, ze kterých rodič v ČR 

můţe vybírat při volbě jazykového kódu pro své dítě.  

4.1 Způsoby vzdělávání jedinců se sluchovým postižením  

Obecně lze říci, ţe způsobů komunikace se SP je několik: psaná forma, 

mluvený jazyk, gesta, prstová abeceda, odezírání, znakovaná čeština, znakový 

jazyk.
27

 Z těchto různých způsobů komunikace se postupně vyprofilovaly 

školy, které pouţívají tyto různé způsoby vzdělávání. Primárně jde o tři směry 

vzdělávání neslyšících ţáků: orální metodu, totální komunikaci a bilingvální 

vzdělávání.  

Orální metoda spočívá v komunikaci mluveným jazykem, snaţí se jedince 

naučit mluvit, správně vyslovovat. Dnes uţ je tato metoda často doplněna také 

o odezírání, čtení a psaní. Hlavní úsilí je zaměřeno na souvislou a 

srozumitelnou komunikaci ve většinovém, tedy mluveném, jazyce, a na jeho 

porozumění. Tato metoda můţe vyhovovat ţákům s lehčí vadou sluchu, ne 

však ţákům neslyšícím, kterým je fyziologicky tato metoda nepřístupná a jazyk 

si touto cestou nemohou osvojit.
28

  

Orální metoda se dále ještě dělí na dvě „podmetody“. První má název „The 

Auditory Verbal Method“ (audioorální metoda) a je zaměřena na zvýšení 

schopnosti číst pro neslyšící děti a na omezování uţívání odezírání. Během 

terapeutických sezení jsou terapeutova ústa zakryta tak, ţe děti nemohou 

vyuţívat vizuální podněty k porozumění. Naproti tomu „The Auditory Oral 

                                                 

 
27 srov. HRUBÝ ref. 4 str. 101 
28 Srov. KOMORNÁ, M. Systém vzdělávání osob se sluchovým postiţením v ČR a specifika 

vzdělávacích metod při výuce. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 
ISBN 978-80-87218-18-1, str. 18 
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Method“ (sluchová orální metoda) se zaměřuje na rozvoj mluveného jazyka a 

dává jiné důrazy. Tato metoda dovoluje dětem uţívat odezírání a zbytky 

sluchu, aby podpořila obojí, tzn. pochopení a uţívání mluveného jazyka. Děti 

ale nejsou dále k uţívání odezírání a gest povzbuzovány.
29

 

Totální komunikace vyuţívá znakový jazyk, mluvený jazyk, psaný jazyk, 

prstovou abecedu, odezírání, pantomimu, mimiku apod. Dle této metody by 

měli učitelé a vychovatelé v komunikaci s dětmi vyuţívat všech dostupných 

prostředků, aby se s dětmi dorozuměli, také dle individuálních potřeb dětí. 

Praxe totální metody v České republice nebývá pro neslyšící ţáky příliš 

příznivá, spíše jde o „pomoc“ učitelům, kteří tak dobře neznají znakový jazyk a 

proto pouţívají znakovanou češtinu.
30

 H. Lane potvrzuje, ţe v Americe je 

pouţívání totální komunikace také pouze pomůckou pro pedagogy a nazývá 

tuto metodu „nadvládou angličtiny“ a upozorňuje na to, ţe to ţáky velmi mate, 

protoţe učitel mluví anglicky a u toho jen občas „vykřikne“ nějaký znak, bez 

pouţití gramatiky ASL (American sign language).
31

 

Bilingvální/bikulturní vzdělávání vychází z respektování kulturních a 

jazykových specifik neslyšících, umoţňuje jim osobnostní, sociální a 

kognitivní rozvoj. Dítěti umoţňuje osvojit si nejdříve jazyk, který je mu 

smyslově dostupný. V případě neslyšících je to znakový jazyk. Protoţe však 

neslyšící v České republice ţijí ve většinové společnosti slyšících lidí, 

seznamuje je tento přístup také s kulturou slyšících a českým jazykem, 

                                                 

 
29 Volně přeloţeno M. Spálenkovou dle MARSCHARK, Marc. Raising and educating a deaf 

child. 2nd ed. New York: Oxford University Press, c2009, p. cm. ISBN 978-019-5376-159. 
str. 87 

30 srov. KOMORNÁ, ref. 28, str. 20 
31 LANE, Harlan L. Pod maskou benevolence: zneschopňování neslyšící komunity. Vyd. 1. 

Překlad Josef Fulka. Praha: Karolinum, 2013, 284 s. Lingvistika (Karolinum). ISBN 978-
802-4624-495.str. 149 
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především s jeho psanou formou. Toto je samozřejmě nezbytné pro úspěšné a 

aktivní fungování neslyšících ve slyšící společnosti.
32

 

Uvedla jsem tedy tři základní způsoby vzdělávání a dále bych chtěla 

v souvislosti se vzděláváním neslyšících uvést a ujasnit jaký je rozdíl mezi 

Českým znakovým jazykem (ČZJ) a „znakovanou češtinou“, tyto dva termíny 

jsou často nejasné a zaměňují se.  

K termínu znakovaná čeština uvádí Hrubý in Redlich: „Znakovaná čeština 

není jazykem, ale umělým systémem, pomůckou, kterou vymysleli slyšící, aby 

se snáze domluvili s neslyšícími. Znakovaná čeština je vyuţívána k vyučování 

češtiny u neslyšících dětí a k tlumočení neslyšícím lidem. Z lingvistického 

pohledu pro tento „umělý systém“ a jemu podobné zahraniční systémy platí to, 

ţe jsou odvozené z mluveného jazyka. Při uţívání znakované češtiny, 

„tlumočník“ uţívá slova ze slovníku Znakového jazyka (ZJ), ale pouţívá i jiné 

znaky vytvořené slyšícími. Zprostředkovává neslyšícím mluvenou podobu 

jazyka a pouţívá gramatiku českého jazyka. 
33

  

ČZJ se oproti znakované češtině liší v tom, ţe je to plnohodnotný jazyk 

s vlastní gramatikou a se všemi charakteristikami pro jazyk podstatné.
34

 Ještě 

v nedávné minulosti nastávaly pro neslyšící nepříjemné situace, které 

připomínaly Milánský kongres, kdy byla znakovaná čeština nesmyslně 

nadřazována nad ČZJ a toto podporovali i sami tlumočníci ve snaze dosáhnout 

„přesnějšího“ překladu z češtiny do ČZJ.
35

 „Neslyšící uţivatelé ČZJ neopustí 

svůj jazyk jenom proto, ţe někteří lidé (ani neznající ČZJ) chtějí, aby neslyšící 

lidé komunikovali jiným jazykovým systémem, který navíc sami vymyslí, 

                                                 

 
32 srov. KOMORNÁ, ref. 28, str. 21 
33 REDLICH, Karel. Co je znakový jazyk, znakovaná čeština.: vysvětlení pojmů Znaková řeč, 

český znakový jazyk, znakovaná čeština, odezírání, psaná čeština neslyšících. [online]. [cit. 
2014-11-01]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/188-co-je-znakovy-jazyk-znakovana-cestina 

34 srov. REDLICH ref. 33 
35 srov. REDLICH ref. 33 

http://ruce.cz/clanky/188-co-je-znakovy-jazyk-znakovana-cestina
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a tento systém dokonce (mylně) pokládají za prestiţnější variantu přirozeného 

jazyka neslyšících lidí.“
36

 

                                                 

 
36 REDLICH ref. 33 
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5. Historický vývoj vzdělávání neslyšících  

V této části se bakalářská práce stručně zabývá historií vzdělávání 

neslyšících, a to hlavně proto, ţe rozhodnutí, která činili v dějinách slyšící lidé, 

má dodnes ve svých důsledcích vliv na ţivot lidí neslyšících.  

Během historie zaujímala společnost k neslyšícím různé přístupy, od 

represivního přes humanistický aţ po uznání neslyšící komunity jako jazykové 

a kulturní menšiny.
37

  

Ve starověku se ke všem slabým a postiţeným dětem (nebo dospělým, 

pokud se nějakým zázrakem doţili dospělosti) chovali krutě. Ve Spartě byly 

slabé děti usmrcovány vhozením do propasti. „Ve starověkém Řecku byly 

neslyšící děti v šesti letech odňaty od rodičů a usmrceny na pohoří Tajgetos.“
38

 

Jsou však doloţeny i dokumenty (z Mezopotámie, Řecka), kde je zaručována 

lidem s postiţením ochrana ze strany rodiny i státu.
39

 

Vlivem špatného překladu Aristotelových textů, který se jako jeden 

z prvních učenců zabýval neslyšícími, se ve starověku se rozšířila myšlenka, ţe 

„Ti, kteří se narodí neslyšící, budou také všichni neschopni myšlení.“
40

 Pro 

neslyšící to byl jeden z prvních omylů, kvůli kterým, se o jejich vzdělávání 

nikdo aţ do 16. století nepokoušel.
41

 Dalším učencem, který se vyjadřoval 

k neslyšícím a jejich vzdělávání byl sv. Augustin, který hlásal milosrdenství 

boţí ke všem lidem. To bylo pro lidi s postiţením dobré, ale pro neslyšící tkvěl 

zádrhel v tom, ţe se o Bohu měli dozvědět z boţího slova – kázání – a to jim 

                                                 

 
37 srov. SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika: prevence a diagnostika, terapie a poradenství, 

vzdělávání osob s různým postižením, člověk s handicapem a společnost. Vyd. 1. Praha: 
Grada, 2007, 160 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4717-333., str. 12 - 14 

38 Stručná historie vzdělanosti Neslyšících. SIGN: Jazykové a vzdělávací studio [online]. 13. 
02. 2010. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.sign-studio.cz/news/strucna-historie-
vzdelanosti-neslysicich1/ 

39 SLOWÍK. ref. 39, str. 12 
40 srov. HRUBÝ ref. 4, str. 15 
41 srov. HRUBÝ ref. 4, str. 17 

http://www.sign-studio.cz/news/strucna-historie-vzdelanosti-neslysicich1/
http://www.sign-studio.cz/news/strucna-historie-vzdelanosti-neslysicich1/
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vzhledem k jejich postiţení nebylo umoţněno.
42

 Dle Bible
43

, kde je svědectví o 

Jeţíši Kristu a jeho učení, mohou být spaseni všichni lidé. Bible nám také říká, 

ţe Jeţíš Kristus přišel pro všechny lidi, a obzvlášť pro nemocné, nejen na těle, 

ale i na duši.
 44

  

V roce 1521 byla posmrtně vydána kniha Rudolfa Agricoly, ve které 

popisuje své vzdělávání neslyšících a boří mýty o neschopnosti přemýšlet, či se 

učit. Církev i ve středověku přebírala starost o chudé a potřebné, proto se 

jedním z prvních učitelů neslyšících stal mnich Pedro Ponce de Leon (1520–

1584). Byl zakladatelem školy pro neslyšící, ale jeho ţáky byli pouze šlechtici. 

Učil ţáky vyslovovat psaná slova a nevyuţíval odezírání. Mezi další významné 

učitele ve vzdělávání neslyšících patřili Ramírez de Carrión (1579–1652) a 

Juan Martin Pablo Bonet (1579–1633). Stále ale pracovali pouze s dětmi ze 

šlechtických rodin, jako jejich osobní učitelé. V době J. A. Komenského 

(1592–1670) došlo k velkému rozkvětu školství i pro děti s postiţením. Ovšem 

velká konkurence soukromých učitelů vedla zároveň k tomu, ţe si učitelé 

chránili své metody. Nedocházelo tedy k většímu rozšíření jejich vzdělávacích 

metod.
45

 

Jednou z nejvýznamnějších osob, která podporovala neslyšící v jejich 

vzdělávání se ve znakovém jazyce, byl Abbé De l’Epée (1712–1789). Abbé De 

l‘Epée se od svých předchůdců lišil v několika zásadních věcech: 

a) Snaţil se poskytnout vzdělání co největšímu počtu neslyšících. 

b) Byl naprosto otevřený a své metody před nikým netajil. 

                                                 

 
42 srov. HRUBÝ ref. 4, str. 21 
43 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: (včetně deuterokanonických knih): český 

ekumenický překlad. 13. vyd., (4. opr. vyd.). Překlad Miloš Bič, Josef Bohumil Souček, 
Jindřich Mánek. Praha: Česká biblická společnost, 2007, 1387 s. ISBN 978-80-85810-76-9., 
Řím 1,16-17 

44 Bible ref. 43, IZ 53/ 4-5, ŢALM 103/2-3 
45 srov. Stručná historie vzdělanosti Neslyšících, ref. 38 
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c) Byl průkopníkem pouţívání znakového jazyka ve vzdělávání neslyšících. 

De l‘Epée vypozoroval, ţe neslyšící přirozeně vytvářejí komunikační znaky, 

Tyto znaky se snaţil zachytit a popsat a rozpracoval systém dohodnutých gest, 

kde kaţdý znak měl svůj význam. Byl přesvědčen, ţe tyto znaky jsou 

plnohodnotnou řečí a umoţňují neslyšícím rozvíjet myšlení. Zároveň však 

nebránil ani vyučování mluvené řeči a sám i vynalezl řadu logopedických 

pomůcek.
46

 

Tvůrcem orální metody byl J. C. Amman, ale v ţivot ji uvedl aţ Samuel 

Heinicke (1727–1790). V mládí vstoupil do armády, kde se věnoval studiu 

jazyků a také soukromě vyučoval. V roce 1755 se setkal také s neslyšícím 

chlapcem, kterého učil. Začal se zajímat o vzdělávání neslyšících a po útěku ze 

zajetí studoval na univerzitě. Později s pomocí kurfiřta Augusta Saského 

zaloţil roku 1778 ústav pro hluchoněmé. Jeho metoda byla přísně orální a 

tvrdil, ţe řeč je znakem lidství. Nebyl sám, kdo prosazoval tuto myšlenku.
47

 

Heinickemu se podařilo se mu přesvědčit mnohé o tom, ţe orální metoda je 

lepší neţ francouzská metoda, při které se pouţívá znakový jazyk. K tomu 

došlo nejspíš hlavně proto, ţe pro slyšící bylo přijatelnější, ţe neslyšící mají 

mluvit, aby jim bylo rozumět, a ne se dorozumívat sice přirozenou metodou 

pro neslyšící, ale nesrozumitelnou metodou pro slyšící. Zřejmě se řídil heslem, 

ţe menšina se musí přizpůsobit většině. 

5.1 Vzdělávání neslyšících v USA 

Thomas Hopkins Gallaudet byl jednou z nejvýraznějších postav v americké 

historii, která se zaslouţila o rozvoj vzdělávání neslyšících a znakového jazyka. 

                                                 

 
46 srov. Stručná historie vzdělanosti Neslyšících, ref. 38 
47 srov. Stručná historie vzdělanosti Neslyšících, ref. 38 
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Studoval v Evropě jazyky a komunikaci neslyšících. Zaloţil v roce 1817 

První národní školu pro neslyšící v Hartfordu, Connecticut. Na škole učil i 

první neslyšící učitel Laurent Clerc (prelingválně neslyšící). Pro výuku 

pouţíval znakovou řeč. Školy pro neslyšící se objevily i v dalších amerických 

státech. (New York 1818, Pensylvánie 1820). V roce 1863 bylo v USA celkem 

22 škol.
48

 

V roce 1864 Amos Kendalla zaloţil Gallaudetovu univerzitu ve městě 

Washingtonu. Prvním presidentem se stal Edward Miner Gallaudet (syn 

Thomase H. Gallaudeta), který tak s pomocí Kendalla zrealizoval sen svého 

otce. Na světě není jiná univerzita svobodných umění pro neslyšící neţ 

Gallaudetova univerzita. Neslyšící ji někdy nazývají svým „pozemským rájem“ 

a přáním mnohých je studovat na této univerzitě. Je to škola, kde znakují 

všichni, učitelé, studenti, ale i provozní zaměstnanci.“
49

  

5.2 Milánský kongres a zákaz používání ZJ 

Velký přelom nastává v ţivotech neslyšících po Milánském kongresu v roce 

1880. Začala stoletá doba temna, jelikoţ na kongresu se slyšící učitelé dohodli, 

ţe budou preferovat vzdělání „orální metodou“. Jedním, z těch, kteří 

prosazovali znakový jazyk, byl i Američan E. M. Gallaudet. Kongres však 

přijal orální metodu a jen čtyři učitelé byli proti.  

Zákaz pouţívat znakový jazyk byl horší o to, ţe dětem i dospělým 

v podstatě zakazoval pouţívat jejich rodný jazyk. Děti byly v té době krutě 

trestány za pouţívání znaků mimo jiné i tím, ţe musely nosit cedulku 

s nápisem „Jsem opice“. Přesvědčení, ţe ten kdo pouţívá znakový jazyk, je 

„jako opice“, a ţe mluvení nás (lidi) odlišuje od zvířat, je velmi mylné. 

                                                 

 
48 srov. SYNÁČOVÁ, Yvona. Úvod do evangelizace a pastorace sluchově postižených lidí. 

Liberec, 1998. str. 18Dostupné z: asre.sweb.cz/HIBU/syncova-past-hlu.rtf. Bakalářská 
práce. Harvest international - Biblická univerzita. str. 5 

49 SYNÁČOVÁ, ref. 48, str. 5 



27 

Zastáncem tohoto mylného předpokladu byl i francouzský osvícenec 

D. Diderot.
50

 Dnes jiţ víme, ţe vývoj řeči a tedy i znakové řeči (jazyka) úzce 

souvisí s vývojem myšlení, proto je velmi dobré nechat děti uţívat znakový 

jazyk. Obzvlášť, kdyţ znaky začínají pouţívat dříve, neţ slyšící děti začínají 

mluvit. Dalším průlomem ve vzdělávání neslyšících byla aţ v roce 1960 práce 

amerického lingvisty Williama Stokoea. Ten prokázal, ţe znakový jazyk je 

přirozený, plnohodnotný jazyk.
51

 Termín kultura Neslyšících se začíná pouţívat 

od 70. let dvacátého století, a to hlavně v USA a severských zemích.  

5.3 Neslyšící v ČR 

U nás (v České republice) bylo ale ještě za komunistického reţimu 

pouţívání znakového jazyka na školách zakázáno. Neslyšící děti tak byly 

vyučovány v cizím jazyce – v češtině – a byly nuceny vyjadřovat se pro ně 

nepřirozeným způsobem. V České republice se však termín (kultura 

Neslyšících) a zájem o Neslyšící nebo komunitu Neslyšících začal rozvíjet aţ 

po pádu komunismu v roce 1989, proto má česká komunita Neslyšících ještě 

další hendikep – časový. Za národnostní menšinu a z toho vyplývající právo na 

vzdělání ve znakovém jazyce byli zákonem uznáni aţ po roce 1998. To není 

dodnes ani zdaleka naplněno. Podle Petra Vysučka, neslyšícího učitele na FF 

UK, se odhaduje, ţe nejvýše třicet procent neslyšících dětí je vyučováno ve 

znakovém jazyce.
52

 

Kulturu Neslyšících s velkým „N“ se v České republice snaţí prosazovat 

obzvláště mladí neslyšící, kteří se sdruţují v komunitě Neslyšících.53 Jak je 

                                                 

 
50 „Denis Diderot prohlásil, ţe znakový jazyk zhoršuje mentální schopnosti jeho uţivatelů.“ 
51 srov. BÁČA, Jan. Neslyším, tedy jsem. [online]. 2006, Reflex 25/2006 [cit. 2014-10-28]. 

Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/135-neslysim-tedy-jsem  
52 srov. BÁČA, ref. 51 
53 Neslyšící vytvářejí své komunity na třech základních rysech: hluchota, komunikace a 

vzájemná podpora. B. Kosinová, Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura 
neslyšících, ČKTZJ , 2008, str. 13 

http://ruce.cz/clanky/135-neslysim-tedy-jsem
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uvedeno výše, doba kdy byla komunita neslyšících uznána za národnostní 

menšinu, je poměrně nedávná. V posledních letech je postupně uţíván termín 

„osoba (člověk, jedinec, dítě atd.) se sluchovým postiţením“, které v první řadě 

zdůrazňuje lidskou individualitu a aţ poté přidává přídomek o stavu 

(postiţení).
54

  

Podle Halady se vyspělost civilizace pozná podle chování k vlastním 

menšinám. Společnosti, které jsou charakterizovány netolerancí a uzavřeností, 

které příliš odlišné a handicapované jedince vylučují ze svého středu, jsou 

povaţovány za méně vyspělé neţ ty, které je dokáţou integrovat.
55 

Budoucnost můţe být lepší, a to nejen pro neslyšící, ale pro všechny lidi, 

kteří ţijí s nějakým handicapem. Také skýtá naději, ţe nebudou neslyšící 

většinovou společností odsouváni na okraj společnosti, ale budou přijímáni ve 

své jedinečnosti a zmocňováni v tom, v čem jsou schopni přebírat 

zodpovědnost za svůj ţivot.  

 

                                                 

 
54 LANGER a KUČERA, ref. 24, str. 26 
55 HALADA, Andrej. OD SPARTY KE KOMENSKÉMU. In: časopis Můžeš [online]. 16. 11. 

2011 [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.muzes.cz/archiv/2011/listopad-2011-
archiv/od-sparty-ke-komenskemu-2/ 

http://www.muzes.cz/archiv/2011/listopad-2011-archiv/od-sparty-ke-komenskemu-2/
http://www.muzes.cz/archiv/2011/listopad-2011-archiv/od-sparty-ke-komenskemu-2/
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6. Přístupy k neslyšícím a k lidem s postižením 

Co se týče přístupu k neslyšícím lidem, jsou známy různé způsoby jak 

komunikaci s neslyšícími neblokovat a umoţňovat její zlepšování. (K tomu 

více v kapitole „Komunikace s komunitou Neslyšících“.) Gannon se k této 

problematice vyjadřuje takto:„Jako neslyšící člověk věřím, ţe nejúčinnější 

‚léčbou‘ hluchoty nejsou ani medicína ani mechanická či elektronická zařízení 

a ani skalpel chirurga, ale porozumění. Přitom porozumění je zadarmo. Avšak 

dříve neţ můţeme dosáhnout porozumění, musíme neslyšící chápat.“ 
56

 

Pro sluchové vady jsou zásadní tyto oblasti, které nejvíce sluchová vada ve 

svém důsledku ovlivní: 

- oblast poznávání, orientaci v prostoru 

- oblast sociální 

- oblast psychologickou 

Sluchová vada omezuje rozvoj dítěte, hlavně v případech, kdy rodiče o 

sluchové vadě nevědí a neuţívají v komunikaci s dítětem ČZJ. Pokud se u 

dítěte nerozvíjí jeho mateřský jazyk, nerozvíjí se ani myšlení a dítě se ocitá 

v situaci, kdy je dokázáno na omezený způsob komunikace. Tím se dostává i 

do sociální izolace. Důsledky sluchové vady se projevují i ve vzdělávání. Dítě 

je ochuzeno o informace, které získáváme sluchem. Je to aţ 15% veškerých 

informací při komunikaci. Proto je třeba dát dítěti moţnost, získat tyto 

informace jinými cestami. Volba vhodného komunikačního systému je 

základem, na kterém lze vzdělávání stavět. Aby dítě mohlo rozvíjet své 

schopnosti a získávat nové vědomosti, potřebuje dobrý pro něj vyhovující 

komunikační systém. Je také třeba přihlíţet k jeho individuálním moţnostem a 

                                                 

 
56 Gannon, J. R. 1980, Deaf Heritage A Narrative history of Deaf America cit. podle Tvé dítě 

neslyší?, Roger D. Freeman, Clifton F. Carbin, Robert J. Boese, Praha, Federace rodičů a 
přátel sluchově postiţených, 1992, 359stran, str. 197 
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schopnostem. Bez porozumění nemůţeme dítě ničemu naučit. Proto musíme 

volit vhodné způsoby komunikace, dle typu sluchového postiţení. 
57

 

 

Slyšící lidé pokud nemají dostatečné informace, mohou mít problém, 

neslyšící chápat. Mukšnáblová se k tomu vyjadřuje tímto způsobem: „Slyšící 

lidé, kteří nemají správné informace o závislosti sluchu a řeči, mohou mít 

zkreslené představy o řeči neslyšících.“
58

 Můţe jít o různé mylné názory, 

neúplné informace, anebo také obavy z jinakosti. V první řadě jde o postoj 

otevřenosti a o ochotu „naslouchat“ (tedy celým tělem) a chtít se domluvit. 

Pokud jsme nastaveni na to, ţe běţně ve společnosti ţijí různí lidé, pak bychom 

s přijetím různosti neměli mít velký problém.  

Lane ve své knize „Pod maskou benevolence“ mluví o reakcích matek na 

situaci, kdy se jim narodí neslyšící dítě: „Ţeny v mnoha společnostech povaţují 

za příčinu hluchoty svého dítěte útok duchů, jako by tím implicitně říkaly, ţe 

jsme křehké a závislé bytosti a hluchota můţe být odplata za nějaký morální 

přestupek. I americké matky mívají při zjištění, ţe se jim narodilo neslyšící 

dítě, nevysvětlitelný pocit viny.“
59

 Tyto představy nebo pocity viny mohou být 

na jednu stranu pochopitelné, pokud matka dítěte ţije v této společnosti, která 

na kaţdou jinakost nahlíţí s podezřením. Na druhou stranu tyto přístupy 

pramení nejspíš z antiky, kdy o dětech s postiţením rozhodovali rodiče nebo 

obec (nechávali si jen silné chlapce, nebo dívky), nebo ze středověku, kdy 

církev, která se lidem s postiţením snaţila pomáhat. Na druhou stranu tyto lidi 

povaţovala za nevzdělavatelné a nesvéprávné. Často také hlásala, ţe postiţení 

(nemoc) je trestem za hříchy rodičů.  

                                                 

 
57 Srov. ŠNEJDAROVÁ, K. Význam čtení ve vzdělávání sluchově postiţených dětí. 

Bakalářská práce. Brno: PedF MU 2007., str. 12 
58 MUKŠNÁBLOVÁ, M. Péče o dítě s postižením sluchu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 128 s. 

Sestra (Grada). ISBN 978-802-4750-347.2014, str. 55 
59 LANE, ref. 31, str. 31 
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Naproti tomu Bible k tomuto tématu ve Starém zákoně uvádí tato slova, ve 

kterých Hospodin vyhlašuje svůj „sociální program“:
 

„Nebudeš zlořečit 

hluchému a slepému nepoloţíš do cesty překáţku, ale budeš se bát svého Boha, 

já jsem Hospodin.“
60

 Také Jeţíš Kristus v Novém zákoně boří tyto mýty a 

pověry o nemocech a postiţení a naopak zve všechny lidi k uzdravení, zahrnuje 

je do Boţí náruče a zve je do nového ţivota s Bohem, kde nezáleţí na lidských 

měřítkách. Bible na to poukazuje slovy Janova evangelia: „Mistře, kdo se 

prohřešil, ţe se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Jeţíš 

odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily 

skutky Boţí.“
61

  

 

6.1 Slyšící versus neslyšící rodiče – reakce na narození 

neslyšícího dítěte  

V této kapitole se stručně zmíním o rané péči a dále uvedu způsoby a 

přístupy a rozdíly v případech, kdy se neslyšící dítě narodí slyšící, nebo 

neslyšící matce (rodině). 

Rodiče, kterým se narodí neslyšící dítě, mají po zjištění této informace 

moţnost vyuţít rané péče, se staršími dětmi potom navštěvují SPC (speciálně 

pedagogické centrum), ale existuje i mnoho neziskových organizací, které 

nabízí pomoc rodičům ( FRPSP
62

, Tam Tam, ASNEP
63

) Také mají moţnost 

dozvědět se informace z internetu (Ruce.cz., Pevnost.cz, Ticho.cz) a také 

dostanou informace od lékařů a zdravotníků.  

                                                 

 
60 BIBLE ref. 43, Lv 19/14  
61 BIBLE ref. 43, Jan 9/1-4 
62 Federace rodičů a přátel sluchově postiţených 
63 Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých 
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6.2 Raná péče 

Raná péče je na prvním místě v případě, ţe se do rodiny narodí neslyšící 

dítě. Je to první podpora pro rodiče, a poskytuje rodičům základní informace o 

moţnostech, jak s dítětem pracovat, čeho se vyvarovat. Také dává rodičům 

informace kde a jak zjistit stupeň sluchového postiţení, na jaké organizace se 

obrátit pro další pomoc a podporu. 
64

 

Mám zprostředkovanou zkušenost se stavy, kterými si prochází matka i celá rodina, 

pokud se narodí neslyšící dítě. Mé přítelkyni se narodil zdravý chlapec, vypadal naprosto 

zdravě, dobře, prospíval, vyšetření ve třech měsících neprokázalo ţádný problém ani 

matka sama si ničeho nevšimla. Problémem je, ţe orientační vyšetření je nepřesné a často 

můţe být zkreslené i tím, ţe dítě reaguje na úsměv, nebo na vibrace a ne na zvuk. 

Babička dítěte naléhala, aby se vnukovi udělalo přesnější vyšetření, coţ matka 

odmítala, částečně také proto, ţe si nechtěla problém připustit, (často nechceme slyšet 

špatné věci o vlastních dětech). Později se s manţelem dohodli a na vyšetření s chlapcem 

šli. Postiţení sluchu se prokázalo, ale vzhledem k dobré rané péči, má chlapec velkou 

naději na kompenzaci svého sluchu kochleárním implantátem. Rodiče se velmi rychle po 

vyšetření začali učit znakový jazyk, a komunikovat s chlapcem i jinak, neţ byli dosud 

zvyklí.  

V knize „Raná péče o dítě se sluchovým postiţením“, paní Jitka Holmanová 

prosazuje orálně auditivní metodu s tím, ţe se odkazuje na většinovou 

společnost, říká, ţe: „Dítě bude většinou ţít v rodině, kde ostatní členové jsou 

slyšící, a většina populace komunikuje orálně, volí rodiče, často právě tuto 

cestu.“
65

 Tato cesta je pro slyšící rodiče častá, ale je důleţité, ţe Holmanová 

                                                 

 
64 „Raná péče je terénní sociální sluţeb, poskytovaná především rodinám s dítětem s 

postiţením. Můţe být poskytována nejdéle do sedmi let věku dítěte. Podle zákona o 

sociálních sluţbách jde o sluţbu sociální prevence, která je rodinám poskytována bezplatně. 
Jejím úkolem je napomáhat rodinám v překonání jejich nepříznivé sociální situace, ve které 
se ocitli v souvislosti s postiţením svého dítěte.“(dle zákona o sociálních sluţbách 
108/2006) 

65 HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 1. vyd. Praha: Septima, 
2002, 90 s. ISBN 80-721-6162-8. str. 9  
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k tomu ještě dodává, ţe:„Je nutné opakovaně zdůraznit, ţe jsou to jen a jen 

rodiče, kteří mají právo a povinnost zvolit metodu, kterou chtějí své dítě 

vychovávat.“
66

  

Rodiče to v mnoha směrech mají velmi těţké, mají sice na pomoc mnoho 

organizací, ranou péči, lékaře logopedy, ale břímě rozhodování je nakonec na 

nich, a ve většině případů jsou v této oblasti laiky. Dalším problémem je, ţe o 

jazykovém kódu se u neslyšících dětí rozhoduje velmi brzy. (Jak velké je 

postiţení sluchu dítěte se rodiče dozví aţ okolo jednoho roku dítěte.) A tak jsou 

některé informace o dítěti ne úplně jasné.  

6.3 Narození neslyšícího dítěte neslyšícím rodičům 

Narození dítěte se SP nemusí přinášet neslyšícím rodičům ţádný otřes. 

Neproţívají nutně nějaký šok a reagují vcelku klidně, někdy dokonce s 

ulehčením, vţdyť neslyšící nebo nedoslýchavé dítě zcela odpovídá jejich 

vlastnímu ţivotu a zkušenostem. „Sami jednou byli ţáky školy pro sluchově 

postiţené, znají výchovu a vzdělávání neslyšících z vlastních zkušeností. 

Nedochází u nich k dlouhé cestě od šoku aţ po pozitivní přijetí dítěte, 

neprochází různými stupni smutku. Jsou schopni bez odborné pomoci vytvořit 

dobrý emocionální vztah ke svému dítěti, přátelské a podnětné prostředí pro 

rozvoj komunikace.“
67

 Toto samozřejmě platit můţe, ale nemusí to platit u 

všech rodičů.  

Neslyšící matky mohou být i nešťastné, pokud očekávají, ţe se jim narodí 

slyšící dítě. „Porodit slyšící dítě? To by byl šok. Dítě je boţí poţehnání, ale 

hluché dítě je dvojnásobné poţehnání, řekla novopečená matka novinářům. 

                                                 

 
66 HOLMANOVÁ, ref. 65, str. 9 
67 POSPÍCHALOVÁ, Jana. Rozvoj komunikačních dovedností u sluchově postižených dětí 

předškolního věku. Brno, 2006. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/45913/pedf_m/DIPLOMOVA_PRACE.txt. Diplomová práce. 
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Radka Horáková., str. 35 

http://is.muni.cz/th/45913/pedf_m/DIPLOMOVA_PRACE.txt
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Sharon si je jistá, ţe dokáţe lépe vychovat neslyšícího Gauvina neţ dítě 

s nepoškozeným sluchem. Gauvin se asi nestane operním pěvcem nebo 

astronautem. Jeho matka je však přesvědčena, ţe mu příslušnost k ‚hluché 

kultuře‘ neuzavírá drtivou většinu ţivotních drah.“
68

 Na první přečtení tato 

informace vypadá (pro slyšícího) velmi zvláštně, ale kdyţ si odmyslíme první 

reakci, těţko lze soudit, kdyţ nejsme neslyšící a máme zdravé děti. Tato 

situace můţe být těţko pochopitelná, ale evokuje myšlenku na podobný 

„extrém“, kdy učíme neslyšící děti mluvit a číst nahlas, kdyţ nerozumějí tomu, 

co čtou a říkají. 

Matka toto své neslyšící dítě povaţuje za zdravé. Dle norem Neslyšících by 

bylo v podstatě určitým způsobem z komunity Neslyšících vyloučeno, pokud 

by slyšelo. Hlavním problémem je spíše to, ţe Neslyšící rodiče nevědí, jak 

vychovávat slyšící, dítě a mají z toho obavy, aby to zvládli. Mají zkušenosti jen 

ze své komunity. Stejně jako kdyţ se slyšícím rodičům narodí neslyšící, nebo 

jinak postiţené dítě, také zpočátku nevědí, jak ho vychovávat. 

Zaţili třeba sami, jaké to bylo, kdyţ je vychovávali slyšící rodiče a i kdyţ se 

snaţili dělat pro ně to nejlepší, bylo to těţké, protoţe menšina zkrátka bývá 

v pozici toho, kdo se přizpůsobuje.  

Neslyšící matky jsou hned od počátku schopny vytvořit si vyrovnaný vztah 

ke svým neslyšícím dětem. Podobný stav je také u některých slyšících matek, 

které díky včasné pedagogické pomoci rychle překonají šok z diagnózy a jsou 

rovněţ schopny vytvořit si vyrovnaný vztah se svým sluchově postiţeným 

dítětem.
69

  

                                                 

 
68 O Neslyšících s velkým N. Http://www.rozhlas.cz/portal/ [online]. 10. 3. 2003 [cit. 2014-10-

28]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/vedaarchiv/portal/_zprava/66173 
69 Srov PULDA, Miloš. Sluchová výchova u sluchově postiţených dětí. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 1999, 104 s. ISBN 80-210-2077-6., str.18  

http://www.rozhlas.cz/vedaarchiv/portal/_zprava/66173
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„Má-li neslyšící dítě neslyšící rodiče, kteří pouţívají znakový jazyk, bude u 

něj probíhat řečový rozvoj ve znakovém jazyce v podstatě stejně jako řečový 

rozvoj mluveného jazyka u dětí slyšících. Ţvatlání se objevuje i u dětí 

neslyšících, ale často ubývá a mizí, protoţe neslyší svůj vlastní hlas.“
70

 

(Pudové ţvatlání mizí mezi 6. – 8. měsícem ţivota dítěte a přechází 

v napodobivé ţvatlání.) 

K tématu dětí se SP, uvádí zajímavý pohled dokument National Center on 

Birth Defects and Developmental Disabilities: „Kaţdé dítě je jedinečné se svou 

osobností, talentem a přednostmi. A stejným způsobem, je Vaše dítě jedinečné 

v tom, co se týče jeho sluchového postiţení. Také, dle výzkumu má jedna 

třetina ze všech dětí se sluchovým postiţením jednu nebo více speciálních 

potřeb, které nemají nic společného s ušima nebo slyšením“ 
71

. 

Neslyšícím rodičům se můţe stát, ţe mohou mít se svými sluchově 

postiţenými dětmi jiný problém. A to vysvětlit jim, co je to neverbální 

komunikace. Neslyšící lidé mohou nevědomě vydávat různé zvuky, které 

slyšící lidé nechápou a mohou je zneklidňovat nebo pohoršovat. Děti se SP se 

potřebují naučit, jak jejich neverbální komunikace můţe působit na ostatní. 

Stává se, ţe ani neslyšící rodiče si nejsou vědomi těchto zvuků a děti se toto 

vnímání svých projevů musí naučit od někoho jiného. 
72

  

  

                                                 

 
70 HOLMANOVÁ, ref. 65, str. 24. 
71 EARLY INTERVENTION: COMMUNICATION AND LANGUAGE SERVICES FOR 

FAMILIES OF DEAF AND HARD-OF-HEARING CHILDREN: Our child has a hearing 
loss. What happens next?. [online]. s. 12 [cit. 2014-11-01].str. 2 Dostupné z: 
http://www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/freematerials/communication_brochure.pdf (volně 
přeloţeno M. Spálenkovou) 

72 FREEMAN, R. Tvé dítě neslyší? Praha: FRPSP, 1992, str. 177 

http://www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/freematerials/communication_brochure.pdf
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6.4 Narození neslyšícího dítěte slyšícím rodičům 

V případech narození neslyšícího dítěte do slyšící rodiny je situace zcela 

odlišná. Slyšící matka se těší na slyšící (dle ní zdravé) dítě, prochází 

v těhotenství různými testy a věří, ţe její dítě bude v pořádku, coţ je mnohdy 

neznámé aţ do narození dítěte. Jsou známy případy i z mého okolí, kdy různé 

testy (např. test v 16. týdnu těhotenství) stresují matky a někdy můţe být pro 

rodiče lépe, na tato vyšetření raději nechodit, obzvlášť pokud jsou rozhodnuti, 

ţe dítě chtějí i přes jeho případné postiţení. 

Na to odkazuje také etický kodex sociálních pracovníků. Sociální pracovník 

má chránit lidskou důstojnost a lidská práva (tedy i právo na ţivot). Kodex 

zdůrazňuje jedinečnost kaţdého člověka a jedinečnost přístupu ke kaţdému 

člověku v jeho individualitě. 
73

  

6.5 Neslyšící dítě a kochleární implantát 

Dalším velmi specifickým problémem. Který se týká rozhodování ohledně 

jazykového kódu, je otázka kochleárních implantátů. (KI)  

„Kochleární implantát je elektronické zařízení, které vyvolává zvukové 

vjemy u neslyšících elektrickou stimulací zakončení sluchového nervu 

v hlemýţdi. Skládá se ze dvou částí – vnitřní (přijímač stimulátor) a zevní 

(řečový procesor). Spojení mezi oběma částmi je radiofrekvenční, proto lze 

zevní část sejmout.“
74

 

Vynález kochleárního implantátu způsobil revoluci v moţnostech pro 

sluchově postiţené. Nemyslí si to však všichni. Z hlediska slyšících, kteří 

                                                 

 
73 Sociální pracovník jedná s kaţdým člověkem jako s celostní bytostí. Zajímá se o celého 

člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí a usiluje o 
rozpoznání všech aspektů ţivota člověka.  

74 SKŘIVAN, JIŘÍ As. MUDr., Kochleární imin tát, příručka pro praxi. ,Klinika 
Otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku I. LF UK Fakultní nemocnice v Motole , 
Praha  
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nemají potíţe se sluchem, se KI zdá jako velká pomoc, ale komunita 

neslyšících se můţe cítit moţností operací a nucením do těchto operací 

ohroţena, nebo dokonce diskriminována.
75

 Na to poukazuje i Lane 

„…struktura a selhání vzdělávání neslyšících, tím má být odůvodněna zcela 

nepatřičná „léčba“ prováděná za pomoci experimentálních chirurgických 

implantátů…“
76

 

Chuteová a Nevinsová, k tomuto problému mezi slyšícími a neslyšícími 

uvádějí toto: „Naivní členové slyšící části veřejnosti očekávají, ţe všichni lidé, 

kteří neslyší, budou vítat a oslavovat kochleární implantáty. Na druhé straně 

horliví neslyšící aktivisté nemohou ocenit slyšící rodiče, kterým se narodí 

neslyšící dítě a které zase zachování jejich tradice vede k tomu, aby pro své 

dítě hledali řešení v podobě kochleární implantace.“
77

 Jde hlavně o pochopení 

kultur mezi sebou, schopnost spolupráce, ale hlavně také o to, aby se obě 

kultury (slyšící i neslyšící) dokázaly respektovat. 

  

                                                 

 
75 Srov. „Kochleární implantáty zcela změnily způsob, jakým v současné době nahlíţí lékařská 

veřejnost na hluchotu. V minulosti se hluchota povaţovala za stav, který lze pouze částečně 
kompenzovat. S kochleárními implantáty se teď na „léčbu“ hluchoty pohlíţí s mnohem 
optimističtějšími prognózami - podle nich představují implantáty zcela revoluční krok 
v léčbě hluchoty pro tisíce dětí a dospělých s těţkou vadou sluchu. Tato nová technologie 
však není vítána společenstvím Neslyšících, které v implantacích vidí ohroţení.“ 

(MOTEJZÍKOVÁ, Jitka. Kochleární implantace a společenství a kultura neslyšících. 
Kochleární implantace a společenství a kultura neslyšících [online]. 2006, roč. 13, č. 3, str. 
16 - 17 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/140-kochlearni-implantace-a-
spolecenstvi-a-kultura-neslysicich) 

76 srov. LANE, ref. 31, str. 213 
77 MOTEJZLÍKOVÁ, ref. 75 

http://ruce.cz/clanky/140-kochlearni-implantace-a-spolecenstvi-a-kultura-neslysicich
http://ruce.cz/clanky/140-kochlearni-implantace-a-spolecenstvi-a-kultura-neslysicich
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6.6 Pozitiva a negativa KI 

Pozitiva KI 

 moţnost slyšet 

 úspěšný rehabilitační prostředek pro jedince s těţkou nebo úplnou ztrátou 

sluchu 

 komunikační, společenské a vzdělávací moţnosti 

 přináší více zvukových podnětů neţ sluchadlo, je srozumitelnější, 

u sluchadla hrozí progrese sluchu 

 menší závislost na odezírání 

 moţnost kombinace – vyuţívání znakového jazyka i řeči 

 kontrola svého hlasu, zlepšení výslovnosti, slovní zásoby
78

 

Negativa KI:  

 velká pořizovací cena a drahé náhradní díly  

 riziko meningitidy 
79

 

 ztráta zbytků sluchu, které měl pacient před implantací 

 stav kdy dítě není ani slyšící ani nedoslýchavé zůstává neslyšící 

                                                 

 
78 Dle ČERTEKOVÁ, Veronika., Bc Cíl průzkumu kochleárního implantátu. Cíl průzkumu 

kochleárního implantátu [online]. 2010 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: 
http://kochlear.cz/index.php?text=81-cil-pruzkumu-kochlearniho-implantatu 

79 Dr. Anton Uherík v rozhovoru pro Gong: „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA 
zveřejnil informace o moţném vztahu mezi KI a bakteriální meningitidou (zápalem 
mozkových blan). Vycházel z toho, ţe v některých případech se vyskytla meningitida 
u pacientů s KI, přičemţ je známo uţ i 12 úmrtí. Většina pacientů byly děti do 5 let věku, 
ale bylo postiţeno i několik dospělých. Je však třeba říct, ţe tento vztah není dobře 
prokázán.“  

http://kochlear.cz/index.php?text=81-cil-pruzkumu-kochlearniho-implantatu
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 přehnaná očekávání od pedagogů, ţe se z neslyšícího stane slyšící 

 nemoţnost pohybovat se v silném magnetickém poli (Vyšetření metodou 

magnetické rezonance a dalšími metodami, které vytvářejí magnetické 

pole.)
80

  

Jeden z Neslyšících, kterého znám, má kochleární implantát, který ovšem nenosí, 

protoţe nesouhlasí s tím, ţe jeho rodiče rozhodli o operaci, kdyţ byl ještě dítě. To je jistě 

zajímavý fenomén, ale předpokládám, ţe dobří rodiče, kteří se o své dítě starají, se vţdy 

snaţí udělat pro své dítě maximum, aby se mohlo socializovat (a zapadlo do společnosti, a 

bylo šťastné). Ale chápu i druhý pól ţe se kaţdý člověk má právo rozhodnout, do jaké 

komunity chce patřit a jaké tam chce mít místo, i kdyţ to nemusí být v souladu s přáním 

rodičů. 

Z této zkušenosti vychází moţnost, ţe dítě v pozdějším věku rodičům jejich 

rozhodnutí ohledně implantace vyčte, nebo s ním nebude souhlasit, v tom 

případě má („dítě“) ještě vţdy moţnost se rozhodnout samo, naučit se znakový 

jazyk, seznámit se s komunitou a kulturou Neslyšících. Můţe mít problém, 

pokud je implantované, ţe ho komunita nebude chtít přijmout, ale kaţdopádně 

má moţnost rozhodnout se i tím způsobem, ţe implantát nebude nosit a bude 

komunikovat pouze ČZJ. 

V knize „Jak se ţije dětem s postiţením“ mě v této souvislosti zaujal popis jedné 

matky, která se snaţila od počátku se svojí dcerou komunikovat totální metodou a i kdyţ jí 

bylo doporučeno „Musíte na ni zřetelně mluvit – řekli – a hlavně neznakujte.“81 Nedala se 

tímto názorem ovlivnit a i kdyţ byl později její dceři voperován kochleární implantát, 

s dcerou komunikovala i nadále znakovým jazykem. Kdyţ měla srovnání se stejně starými 

dětmi vedenými orální metodou, viděla, ţe se s dcerou dohodne mnohem lépe neţ rodiče, 

kteří na děti jen mluví. A také díky ZJ dcera přemýšlí v pojmech a trochu ve třech letech i 

                                                 

 
80 srov. BRÁZDOVIČOVÁ, Katarína. Kochleární implantát a genocida neslyšících? [online]. 

[cit. 2014-11-02] Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/264-kochlearni-implantat-a-genocida-
neslysicich  

81 CHVÁTALOVÁ, Helena. Jak se žije dětem s postižením: problematika pěti typů zdravotního 
postižení. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005, 182 s. ISBN 80-736-7013-5. str. 62 

http://ruce.cz/clanky/264-kochlearni-implantat-a-genocida-neslysicich
http://ruce.cz/clanky/264-kochlearni-implantat-a-genocida-neslysicich
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mluví. Této mamince se tímto potvrdilo, ţe zvolila správně. A také sama „laicky“ 

vyhodnotila, ţe metody jsou různé a děti také a tím pádem nemůţe být jedna metoda 

vhodná pro všechny děti. (Chvátalová 2005). 

Od mé odborné poradkyně Mgr. Lady Chudomelové jsem získala výsledky 

výzkumu, které bych zde ráda uvedla a okomentovala. Výzkum se týkal 

kochleárních implantátů v Německé spolkové republice. Tento výzkum byl 

prezentován na odborném semináři dne 2. 5. 2014.
82

 Závěry výzkumu 

ze Spolkové republiky Německo, jsou velmi zajímavé. Byly předneseny 

Dr. Annete Leonhardt z Maximiliánovy Univerzity v Mnichově. 

Závěry výzkumu v Německu: z přednášky Dr.Annete Leonhardt 

 

Rozhodování neslyšících rodičů o KI pro své dítě: 

 Velmi citově zatíţený proces, silný vnitřní konflikt mezi dobrem pro dítě a 

sounáleţitostí ke komunitě 

 Neslyšící nepociťují hluchotu dítěte jako problém pro sebe, mají s hluchotou a 

ţivotem neslyšících zkušenost 

 Neslyšící rodina cítí sounáleţitost  

 

Rodiče cítí obavy z:  

 Lékařů a jejich tlak na přidělení KI 

 Nevyzrálé techniky a příp. poruchy KI, nutnost reinplantace… 

 Nejisté prognózy – tradují se případy, kdy KI nepomohl 

 Přijetí komunitou 

 

Důvody pro přijetí KI: 

 Vylepšení ţivotních moţností vč. docházky do školy v místě bydliště. 

 Všímají si opoţdění dětí bez KI a s ním. /Vyšší motivace u rodičů s VŠ/ 

 Věří, ţe slyšení můţe být pěkné a obohacující 

 Lehčí osvojování řeči 

                                                 

 
82 Více viz http://www.jecna27.cz/cz/aktuality/174-odborny-seminar-k-novym-trendum-v-

problematice-kochlearnich-implantatu 
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 Obava z výčitek dětí v dospělosti 

 U starších dětí je to často jejich přání 

 Tlak slyšícího okolí 

 

V následném šetření o správnosti rozhodnutí vyjadřují rodiče pocity: 

 Cítí vítězství vůči komunitě Neslyšících 

 Vyjadřují přání většího přijetí Neslyšící komunitou 

 Ambivalentní pocity v oblasti vývoje řeči – nedokáţou ji posoudit 

 Vztahy mezi rodinou a dítětem před a po operaci cítí stejně 

 Často dochází ke zlepšení vztahů se slyšícími sourozenci 

 Objevují se situace, kdy ţádají rodiče (zejm. matky) KI pro sebe, chtějí pochopit svět 

svého dítěte. 

Z výzkumu je moţné odhadovat, ţe vzhledem k dřívějšímu zahájení 

implantací v Německu, bude moţné sledovat podobný vývoj i v ČR. 

Nejzajímavější je, ţe se nechávají implantovat matky, aby pochopily svět 

svého dítěte.  

Na to, jak je důleţitý vztah matky (pečující osoby) a dítěte poukazuje mimo 

jiné i John Bowlby, ve své teorii attachmentu (teorii přimknutí) který 

„…povaţuje za jednu ze základních potřeb člověka vytvoření bezpečné a jisté 

citové vazby s pečující osobou.“
83

 Z této teorie můţe také vycházet touha 

matek pochopit svět svého dítěte, tedy pochopit jaké to je slyšet. 

  

                                                 

 
83 PTÁČEK, Radek a Hana KUŢELOVÁ. Vývojová psychologie pro sociální práci [online]. 

MPSV, 2013[cit. 2014-11-26]. ISBN 8074210600. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14812/VP_nahled.pdf 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14812/VP_nahled.pdf
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7. Komunikace s komunitou Neslyšících 

V této kapitole se práce zabývá zásadními specifiky a rozdíly v komunikaci 

mezi slyšícími a Neslyšícími. Komunikační kód, který zvolí rodiče pro své 

dítě, děti v dalším ţivotě výrazně ovlivní. Minimálně na období dětství jim 

určí, s kým a jakým způsobem budou schopni komunikovat. 

Člověk je tvor společenský a pro svůj rozvoj, pro své uplatnění potřebuje 

komunikovat s lidmi okolo sebe. Bez komunikace se člověk ocitne 

v osamělosti a strádá. Bez komunikace nemůţe přijímat a dávat lásku.
84

 

7.1 Neverbální komunikace 

Neverbální komunikace má mnohem větší vliv při komunikaci neţ verbální 

a sdělujeme jí mnohem více, neţ si myslíme. Neslyšící si potřebuje vypěstovat 

smysl pro mnohem větší porozumění neverbálním projevům neţ slyšící. To se 

týká i ČZJ, protoţe některé znaky nelze bez mimiky pouţívat. Některá slova 

mají stejný znak a jen pouţitím mimiky je můţeme rozlišit (např. knedlík, 

středa). Jedna ze zásadních věcí pro vztahy mezi slyšícími a Neslyšícími je 

interpretace neverbálních projevů, která můţe být různá (pro slyšící a 

Neslyšící), a tím můţe docházet k nedorozuměním. 

Např. nedoslýchavý student přichází zaplatit ubytování a chová se verbálně i neverbálně 

velmi povýšeně, vede celý rozhovor téměř jako nadřízený („tak mi to podepište, zařiďte mi 

toto“, apod.). Student si však své nevhodné chování zřejmě vůbec neuvědomuje a ještě je 

zmatený ze zvláštní reakce (smíchu) hospodářky.  

Případy, ţe si nerozumíme, se stávají stále, ale proto je důleţité si tato 

nedorozumění neustále a trpělivě vysvětlovat a ujasňovat. Samozřejmě, ţe 

k omylům dochází i v komunikaci slyšící – slyšící nebo Neslyšící – Neslyšící a 

proto je dobré neverbální projevy správně interpretovat.  

                                                 

 
84 srov. SYNÁČOVÁ, ref. 48, str. 18 
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Interpretace a vnímání neverbálních projevů je ovlivněno těmito aspekty:  

- předchozí zkušenosti 

- očekávání a připisování významu (naše očekávání v určité situaci 

či vztahu, naše představy o lidech, naše vlastní vnímání lidí atp.) 

- situační kontext a prostředí (v němţ se s člověkem setkáváme) 

- poučenost o kulturních vlivech a interkulturní komunikaci
85

 

Tyto všechny aspekty a ještě také historické a kulturní podmínky musíme 

brát v potaz při jakékoliv komunikaci. U Neslyšících se ovšem liší většina 

neverbálních projevů, vyuţívají je odlišným způsobem. (Více se dotýkají, 

komunikují i na dálku, vyuţívají více mimiku a liší se i uţívání společenských 

pravidel.) Tyto rozdíly jsou vynuceny jinou úrovní vnímání, jinými ţivotními 

podmínkami a jiným vyuţívání zastupujících smyslů, zejména zraku a hmatu.
86

  

Je velkým problémem, kdyţ v dnešní době, kdy je moţnost zajistit si 

tlumočníka z ČZJ mohou být lidé například u lékaře neslyšící vyšetřováni 

neinformovanými psychology a psychiatry a dochází ke špatné interpretaci 

jejich psychického stavu. K tomu je potřeba říci, ţe Neslyšící (obzvláště děti) 

mohou na neinformovaného člověka působit dojmem člověka s mentálním 

postiţením. Vzhledem ke „skřekům“ a zvukům, které mohou vydávat a 

vzhledem k tomu, ţe se neslyší, tak zvláště u dětí nejsou tyto zvukové projevy 

kontrolovatelné. To je také jedna z věcí, které mohou narušovat komunikaci 

mezi slyšícími a Neslyšícími. Podobně zvláštní nám můţe připadat, kdyţ 

                                                 

 
85 srov. Valenta J. (2004) Manuál k řeči lidského těla, Didaktika neverbální komunikace. 

Kladno: AISIS,cit dle Strnadové, V., Specifické neverbální projevy neslyšících lidí, vydání 
1., Praha, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 69 stran, ISBN 978-80-
87153-52-9, str. 11 

86 srov. STRNADOVÁ, V., Specifické neverbální projevy neslyšících lidí, vydání 1., Praha, 
Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 69 stran, ISBN 978-80-87153-52-9, str. 
12 
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pozorujeme „znakující“ dvojici, která si např. vypráví děj nějakého obzvlášť 

zajímavého (a strašidelného) filmu. Můţe to pro slyšícího vypadat, ţe brzy 

mezi komunikujícími dojde k fyzické potyčce, protoţe velmi emotivně 

„znakují“ a v tu chvíli „hrají“ postavy z filmu. 

7.2 Pohledy a oční kontakt 

Pohledy můţeme rozlišit na 

prosté (míjející se kdy se jeden člověk dívá na druhého, aniţ by se jejich 

pohledy setkaly) 

vzájemné (kdy dochází k očnímu kontaktu)
87

 

Oční kontakt mezi neslyšícími (nebo mezi slyšícími a neslyšícími) a vůbec 

zrakové vnímání má pro neslyšící velký význam. Je to kromě jejich hmatových 

schopností a schopnosti vnímat vibrace jedna z moţností jak se s námi (slyšící 

majoritou) mohou domluvit.  

„Oční kontakt také pouţíváme kaţdý den, kdyţ míjíme úplně cizí lidi cestou 

do práce. Sociologové to nazývají „zdvořilá nevšímavost.“
88

. Je to v podstatě 

takový stav, ţe míjíme člověka, ale zdvořile si ho prohlédneme, nedíváme se 

na něj dlouze a pokračujeme dál v chůzi. Vzhledem k důleţitosti očního 

kontaktu mají zdvořilou nevšímavost neslyšící „trochu jinak“. Buď s někým 

chtějí mluvit, tak se snaţí upřeným pohledem navázat kontakt, nebo mu 

nevěnují pozornost, ale není třeba v tomto chování hledat něco negativního. 

Z psychologie jsou známa některá pravidla (co znamená dlouhý pohled, ten 

lze například interpretovat jako zájem o naši osobu), a i z vlastní zkušenosti 

jsou nám některé pohledy příjemné a některé ne. Například Neslyšící osoba 

                                                 

 
87 srov. STRNADOVÁ, ref. 86, str. 13 
88 srov. Giddens, A., Sociologie, vydání první, Praha, Argo, 1999, 595 stran, ISBN 80-7203-

124-4, str. 86 
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musí během mluvení se slyšící osobou velmi bedlivě sledovat, kdy začne 

slyšící mluvit, protoţe není obvyklé (u slyšících) nějak jinak neţ mluvením 

upozorňovat na to, ţe chce začít mluvit. Tuto chybu lze napravit tím, ţe se 

Neslyšícího jemně dotkneme ramene, nebo mu zamáváme rukou „před 

obličejem“ (optický kontaktní signál přímý).
89

 Nebo můţeme vyuţít jako 

upozornění na náš příchod nebo odchod z místnosti světelný signál. Neslyšící 

jsou zvyklí, kdyţ mezi sebou mluví, udrţovat neustálý oční kontakt, pro ně je 

to přirozené (pro slyšící někdy velmi namáhavé na soustředění), protoţe kdyby 

se na sebe nedívali, některá slova by jim při „znakování“ unikla. 

Neinformovaný slyšící nemusí tuto situaci chápat nebo vlastně neví, jak 

slušně přerušit hovor. Kdyţ chceme vstoupit do rozhovoru dvou Neslyšících, 

máme různé moţnosti, jak to udělat. Důleţité je vţdy se omluvit, ţe rušíme. 

Také můţeme Neslyšící na sebe upozornit na větší vzdálenost, např. 

„máváním“ (pá, pá), ale na delší vzdálenost musíme ruku zvednout výše a více 

gestikulovat. 

Vědomé přerušení očního kontaktu od neslyšícího člověka můţe znamenat, 

ţe si nepřeje v rozhovoru nyní pokračovat.
90

 V tomto okamţiku je lépe nechat 

dotyčného chvíli o samotě a počkat aţ za námi přijde sám nebo nás upozorní, 

ţe s námi chce mluvit. Jednou z dalších důleţitých věcí, na kterou si je třeba 

dát pozor, kdyţ komunikujeme s Neslyšícími je, abychom nekladli zbytečné 

„optické bariéry“ (např. ruka před obličejem, kouření cigarety, velká květina na 

stole), a také abychom nestáli na místě, kde za námi svítí světlo (nebo je 

v pozadí okno), to vše Neslyšícím velmi ztěţuje komunikaci s námi. Kdyţ 

s neslyšícími mluvíme a neudrţujeme oční kontakt, je to velmi nezdvořilé, jako 

kdybychom mluvili se slyšícím a dívali se u toho na televizi a nevnímali toho 

                                                 

 
89 srov. STRNADOVÁ, ref. 86, str. 36 
90 srov. STRNADOVÁ, ref. 86, str. 19 
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dotyčného. Pro nás (slyšící) je to těţké, kdyţ slyšíme nějaký zvuk, automaticky 

se otočíme, Neslyšící zvuk neslyší, tím pádem je neruší, a tak nechápou, proč 

přerušujeme oční kontakt. 

7.3 Mimika 

Mimikou můţeme vyjadřovat zejména primární jako emoce: strach, hněv 

překvapení, štěstí, smutek, bolest či znechucení.
91

 To, jak se tváříme, můţe jiné 

osoby ke komunikaci s námi buď přimět (úsměv – pozitivní emoce), nebo je 

také od komunikace s námi odradit (mračení – negativní emoce). 

Obličeje lze rozdělit na tyto mimické zóny: 

- oblast čela a obočí 

- oblast nosu a tváří 

- oblast úst a brady 

Spodní polovina obličeje vyjadřuje spíše pozitivní emoce a horní polovinou 

dáváme najevo spíše negativní.
92

 Jak bylo zmíněno výše, mimika je velmi 

důleţitá pro „čtení“ z obličeje druhého člověka a také je nezbytná ke „tvoření“ 

některých znaků ve znakovém jazyce. Ve znakovém jazyce můţeme mimiku 

přirovnat k funkci intonace, melodie a rytmu hlasu v mluvených jazycích. 

Nedělejme tedy chybu obzvláště při studiu znakového jazyka, ţe bychom 

odmítali dělat (někdy i pro slyšící velmi směšné) mimické grimasy, které jsou 

pro neslyšící vzhledem k druhu jejich postiţení velmi důleţité a vyjadřují 

mnohem více, neţ se slyšícím můţe zdát. „Mimika, pozice a pohyb hlavy a 

horní části trupu jsou ale ve znakových jazycích pouţity ještě jinak, např. 

k rozlišení komunikačních funkcí výpovědi (rozlišují oznámení, otázku, 

                                                 

 
91 srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak si navzájem lépe porozumíme. Kapitoly z psychologie sociální 

komunikace. Praha 1988, Svoboda str. 36 
92 srov. STRNADOVÁ, ref. 86, str. 26 
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rozkaz), k ustavování tématu (díky mimice poznáme tzv. téma – známou 

informaci – a réma – informaci novou), k vyjadřování modality.“
93

 Neslyšící 

jsou velmi otevření, a kdyţ se jim něco nelíbí, hned to řeknou. Nemají ve 

zvyku „tvářit se, ţe je vše v pořádku“ a pak za rohem pomlouvat. Nemají ve 

zvyku mít nějaké masky, kdyţ jsou naštvaní tak jsou, a není třeba si to brát 

osobně. 

7.4 Gesta 

Pro nás (slyšící), je co se týče gest, důleţité, jak budeme gesta Neslyšících 

vnímat, a rozlišovat, a jak je budeme interpretovat. Gesta mají většinou v kaţdé 

kultuře jiný význam a nelze je pouţívat obecně. (Např. kývání hlavou 

vertikálně v ČR, znamená ano, ale v Bulharsku znamená ne.) 

Rozeznat rozdíl mezi znakovým jazykem a gesty u Neslyšících je pro 

slyšícího velký problém. Stejně jako nerozeznáme nuance v cizím jazyce, 

nerozeznávají slyšící mezi jednotlivými gesty a znakovým jazykem.
94

 Některá 

ze specifických gest pro neslyšící je např. tleskání – neslyšící tleskají třepáním 

vztyčených rukou nad hlavou. Pozdrav (zamávání rukou), můţe znamenat 

„Dobrý den“ i „Ahoj“ dle kontextu. 

7.5 Doteky 

Doteky mezi Neslyšícími mají svá pevně daná pravidla, která je nutno 

dodrţovat, aby nedocházelo k nedorozuměním, coţ ostatně platí i o dodrţování 

dotyků mezi slyšícími. Jsou oblasti, kde se s lidmi běţně nedotýkáme. 

Neslyšící pouţívají dotyky jako jednu z moţností, jak upozornit druhého 

člověka na to, ţe chtějí komunikovat. Dotykové kontaktní signály dělíme na 

přímé a zprostředkované.  

                                                 

 
93 Znakový jazyk a komunikace s neslyšícími: Je moţné domluvit se s neslyšícím i bez znalosti 

znakového jazyka?. In: [online]. 2010 [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: 
http://www.cktzj.com/znakovy-jazyk-a-komunikace-s-neslysicimi 

94 srov. STRNADOVÁ, ref. 86, str. 32 

http://www.cktzj.com/znakovy-jazyk-a-komunikace-s-neslysicimi
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Přímé jsou ty, kdyţ chceme někoho oslovit a nevidí nás nebo nevnímá, 

zlehka se ho dotkneme, většinou na rameni nebo na předloktí. Zprostředkovaný 

signál nám můţe zprostředkovat někdo, kdo sedí vedle nás a upozorní nás, ţe 

s námi chce mluvit někdo vzdálenější. Pak ještě můţeme komunikovat pomocí 

vibračních signálů, jako např. dupání nohou, nebo klepáním ruky o stůl. 

Musíme dávat velký pozor, abychom neslyšícího dotykem nevylekali, obzvlášť 

kdyţ je k nám obrácený zády. Lepší je osobu nejdříve upozornit blikáním 

světla nebo vibračním signálem, ţe se nacházíme v místnosti. 

7.6 Vzdálenosti 

Vzdálenosti jsou při komunikaci dvou lidí neméně důleţité, avšak při 

komunikaci Neslyšících se slyšícími jsou důleţité např. kvůli odezírání – 

z velké blízkosti odezírat nelze, pokud znakujeme ve skupině a jsme všichni 

Neslyšící, můţeme mít mezi sebou poměrně velkou vzdálenost, jen na sebe 

musíme vidět. „Dle E. Halla lze rozlišit čtyři zóny soukromého prostoru: 

- Intimní vzdálenost asi do půl metru (rodiče s dětmi, nebo milenci) 

- Osobní vzdálenost – 0,5 metru – 120 centimetrů (přátelé a dobří 

známí) 

- Společenská vzdálenost – 120cm – 3,5 metru (formální interakce, 

pohovory) 

- Veřejná vzdálenost – nad 3,5 metru (veřejná vystoupení za 

přítomnosti diváků).“
95

  

U Neslyšících dochází často k „porušování“ těchto zón, coţ je pro ně ovšem 

přirozené. Pokud chceme s Neslyšícími komunikovat, je třeba trochu pozměnit 

své zóny a vpustit si i cizí lidi do osobní zóny nebo do své „pracovní zóny“, za 

                                                 

 
95 GIDDENS, ref. 88, str. 101 
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svůj pracovní stůl apod. Kancelářský stůl, je jak známo, velmi „dobrá“ bariéra, 

kterou ovšem tlumočník musí narušit, aby mohl kvalitně komunikovat a 

tlumočit, protoţe jestliţe má tlumočník správně tlumočit, musí stát vedle 

osoby, kterou tlumočí a ne vedle (Neslyšícího) klienta, jinak by docházelo 

k narušení očního kontaktu a nebylo by moţné správně reagovat. 

V komunikaci můţe také docházet k tzv. „Proxemickým tancům“ – které se 

mohou projevovat různými „pohyby“. Probíhají tím způsobem, ţe kdyţ jeden 

z partnerů není spokojen se vzdáleností druhého partnera, začne různě uhýbat a 

poodcházet nebo se naklánět, a snaţí udrţovat si svoji příjemnou vzdálenost. 

To můţeme velmi dobře znát z vlastní zkušenosti. Někdo s námi hovoří a 

vstupuje nám do naší intimní zóny, proto se snaţíme ustoupit neb se alespoň 

odklonit, protoţe je nám to nepříjemné. 

7.7 Vzájemné pozice při komunikaci 

Neslyšící potřebují kvůli komunikaci dobře vidět, takţe pro vzájemné 

pozice při komunikaci platí jiná pravidla, neţ jsou obvyklá (sezení přes roh 

nebo vedle sebe) tzn. u Neslyšících je to pozice přímo naproti sobě. Pokud 

sledujeme při komunikaci skupinu Neslyšících, fungují zde jiná pravidla neţ u 

slyšících, například Neslyšící musejí stát dál od sebe, nemohou moc mluvit 

v soukromí. Pokud jsou v plné místnosti lidí, kaţdý můţe vidět, o čem spolu 

skupina mluví. To je na jednu stranu pozitivní, nemohou nic skrývat, něco si 

někde „šeptat“. Na druhou stranu, kdyţ chtějí dvě osoby spolu hovořit mezi 

čtyřma očima, je lépe úplně opustit místnost a najít si soukromý prostor jinde. 

Kdyţ spolu mluví slyšící, je to opravdu jiné, mohou šeptat, tvořit uzavřené 

hloučky, kam nikoho nepustí a to můţe právě na Neslyšící působit velmi 

nepříjemně a můţe je to znejišťovat. Jakmile nevidí na oči nebo ústa osoby, 

která mluví, a nemohou odezírat, mohou mít nepříjemný pocit, ţe se mluví o 

nich. To je samozřejmě jedna z věcí, která můţe způsobovat špatné mezilidské 

vztahy, a je nutné si takovéto situace neustále vysvětlovat. Nejlepší pozice ve 
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„smíšené“ skupině je ta, kdyţ si slyšící sednou tak, aby na ně Neslyšící viděli, 

měli dostatečný rozhled a prostor pro „znakování“. 

Specifickým problémem v jakýchkoliv vztazích je zdravení. Stejně jako 

slyšící děti, některé neslyšící děti zdraví, a některé ne. V dnešní době, je to 

spíše problém anonymity velkých měst, kde se všichni lidé neznají, a pak jsou 

děti zmatené, kdy mají zdravit a kdy ne.  

Někdy to můţe vypadat, ţe jsou Neslyšící rozděleni, nebo ţe si nerozumí 

sami mezi sebou. To však můţe být způsobeno paradoxem dvojího vzdělávání 

neslyšících, (orální a naproti tomu bilingvální a totální metoda) protoţe to ve 

výsledku znamená, ţe si nerozumí dva neslyšící lidé, jeden vzdělávaný orální 

metodou a druhý vzdělávaný ve znakovém jazyce. V podstatě to znamená, ţe 

nemají stejný jazyk. 
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8. Výzkum na téma co ovlivňuje rodiče 

neslyšících dětí při rozhodování o jazykovém 

kódu pro dítě. 

V teoretické části jsem se zaměřila na témata, která souvisí s rozhodováním 

rodičů při volbě komunikačního kódu a uvedla jsem omezení a moţnosti, které 

rodiče mají při svém rozhodování. Výzkumem se snaţím zjistit, jak se rodiče 

konkrétně rozhodovali v pěti kazuistických případech a co konkrétně je 

ovlivnilo. V následující kapitole nejprve seznámím s provedením výzkumu, 

formou a průběhem šetření. Poté představím pět kazuistik rodin, které se 

zúčastnily šetření. V části diskuze kriticky hodnotím výzkumné výsledky a 

reflektuji, co jsem zjistila. 

8.1 Provedení výzkumu 

Metoda výzkumu 

Cíl mého výzkumu je shodný s cílovou otázkou celé práce tedy: Co zásadně 

ovlivnilo rodiče dětí se SP ve výběru typu komunikace? Zaměřila jsem se na 

děti slyšících i neslyšících rodičů prelingválně neslyšící.  

Jako metodou výzkumu jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor. U jedné 

z respondentek, jsem navrhla moţnost odpovědět na otázky e- mailem, bylo to 

hlavně kvůli časovým důvodům. V příloze uvádím znění otázek, které jsem 

matce poslala e-mailem. Dle této struktury jsem se řídila i při rozhovorech, 

které probíhaly osobně. Otázky jsou poloţeny obecně, aby měly matky 

moţnost (prostor) zmínit to, co chtějí říct, k tématu, a také aby je otázky příliš 

nesvazovaly. Riziko otevřených otázek je v tom, ţe rodiče občas mohou 

odbočit k tématu, které není úplně tématem našeho rozhovoru. Snaţila jsem se 

tomu předcházet tím, ţe jsem nás vracela k tématu a na konci jsem nechala pro 

matky ještě poslední otázku, jestli chtějí k tématu cokoliv dodat, co ještě 

nezmínily, byla tu tato moţnost. 
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Průběh šetření 

K získání respondentů jsem vyuţila svého zaměstnání v SŠ, ZŠ, MŠ pro 

sluchově postiţené ve Výmolově ulici Radlicích a poţádala tři matky, jestli by 

byly ochotné udělat se mnou rozhovor na téma výzkumu. Další respondentky 

jsem získala na základní škole pro sluchově postiţené v Ječné ulici. Data pro 

výzkum jsem tedy sbírala od vzorku pěti matek, ze dvou škol pro sluchově 

postiţené s odlišnými způsoby vzdělávání (orální metoda – Gymnázium, 

střední odborná škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postiţené 

Ječná 27, Praha 2, a bilingvální metoda – SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postiţené 

Výmolova 169, Praha 5.) Tři z dotazovaných matek byly slyšící a dvě matky 

neslyšící. Celkem jsem tedy získala pět rozhovorů. Z tohoto počtu, jedna 

respondentka odpovídala e-mailem. Osobní rozhovory proběhly v mé kanceláři 

(v případě ZŠ Výmolova) a také v kavárně (v případě ZŠ Ječná), snaţila jsem 

se přizpůsobit časovým moţnostem matek. Rozhovory s neslyšícími matkami 

proběhly za účasti tlumočníka ČZJ. V případě e- mailového dotazování jsem se 

mohla později ještě doptávat e- mailem, pokud jsem něčemu nerozuměla, nebo 

bylo potřeba více informací. V práci jsou rozhovory pouţité pomocí citací.  

Respondentky výzkumu souhlasily s nahráváním rozhovoru, a byly 

ubezpečeny, ţe výzkum je anonymní a nahrávky budou po přepsání smazány. 

V rozhovorech jsou všechna jména matek i dětí změněna vzhledem k ochraně 

respondentek a jejich rodin. Na základě informací od rodičů jsem sestavila 

kazuistiky rodin, které matky po sepsání zrevidovaly. Všechna jména jsou 

z důvodu ochrany změněna.  
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8.2 Kazuistiky rodin 

Rozhovor 1 (paní Alena, slyšící, vyplněno e-mailem)  

Rozhovor byl vyplněn písemnou formou z důvodu mé i respondentčiny 

časové tísně. Paní Alena mi vyplněný dotazník zaslala e-mailem 1. 11. 2014.  

Rodina paní Aleny bydlí za Prahou, má tři biologické děti ve věku 12, 15 a 

17 let, všichni jsou slyšící. Deset let mají spolu manţelem v pěstounské péči 

neslyšícího, čtrnáctiletého Samuela. Samuel k nim do rodiny přišel ve čtyřech 

letech. Samuel má kromě sluchové vady ještě další potíţe - hydrocefalus (ve 

stabilizovaném stavu) a epilepsie. Jeho sociální dovednosti, byly po příchodu 

do rodiny samozřejmě jiné, neţ u běţných dětí vyrůstajících v rodině. Byl 

hodně deprivovaný a dodnes má problém s přespáváním mimo domov – chybí 

mu matka.  

Rodiče se na příchod Samuela do rodiny intenzivně připravovali – chodili 

na kurz ČZJ. Vzhledem k pobytu v dětském domově byl Samuel deprivovaný, 

tak ve čtyřech letech neuměl téměř ţádné znaky ani slova. Rodiny byla od 

počátku v kontaktu s odborníky (SPC, logoped, FRPSP)
96

 a také s FN Motol 

kvůli vhodnosti implantace Samuela. Pro Samuela nejprve zvolili komunikaci 

totální.  

Nejdříve chodil Samuel do mateřské školy „Pipan“( Bilingvální mateřská 

škola pro sluchově postiţené s.r.o.), a později nastoupil do školy v Ječné, kde 

se vyučuje pomocí orální metody. Později se ukázalo, ţe výuka je vzhledem 

k jeho schopnostem příliš náročná, proto přestoupil do sedmé třídy do školy 

Výmolova, kde mu bilingvální výchova vyhovuje. Nyní Samuel komunikuje 

ČZJ a orální metodou.  

                                                 

 
96 Federace rodičů a přátel sluchově postiţených. 
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Rozhovor 2 (paní Bohdana, slyšící) 

Rozhovor s paní Bohdanou proběhl dne 5. 11. 2014 v kavárně v Praze. 

Bydlí v Praze, má pět dětí, ve věku od 33 – 14 let. V širší rodině jsou všichni 

slyšící, včetně manţela paní Bohdany. Nejmladší syn Petr je neslyšící, všechny 

ostatní děti jsou slyšící. 

Kdyţ byla paní Bohdana těhotná s Petrem, byla na vyšetření plodové vody, 

kde se neprokázaly ţádné známky postiţení. Jinak je Petr zdravý, kromě 

sluchového postiţení nemá ţádné další potíţe. To, ţe je Petr neslyšící zjistili 

rodiče poměrně pozdě, aţ v roce a půl věku Petra. Hned po zjištění sluchové 

vady, uvaţovali o implantátu, byli ihned rozhodnuti. Sluţeb rané péče paní 

Bohdana nevyuţila, FRPSP nezná. Začala hned chodit s Petrem na logopedii, 

na přípravu kvůli kochleárnímu implantátu. Se synem se dohodli dobře, bez 

pouţití ZJ(znakového jazyka). Měli jen pár svých znaků, které pouţívali.  

Petr chodil do MŠ, kde byly děti s různými typy postiţení. Petr tam byl 

velmi spokojený. O škole se paní Bohdana poradila v SPC a byla jim 

doporučena škola v Ječné. O integraci neuvaţovala, bála se mnoţství dětí ve 

třídě. Nyní tedy Petr navštěvuje 8. třídu ZŠ pro sluchově postiţené v Ječné. 

Znakový jazyk neovládá - později mu byla ještě diagnostikována vývojová 

dysfázie.  

Rozhovor 3 (paní Cecílie, slyšící) 

Rozhovor s paní Cecílií probíhal u ní na pracovišti, v její kanceláři dne 

5. 11. 2014. Paní Cecílie ţije mimo Prahu. Má dva syny, staršímu Michalovi je 

23 let, je neslyšící, mladšímu Ivanovi je 19 let, je slyšící. V celé rodině není 

nikdo neslyšící.  

Paní Cecílii vůbec nenapadlo, ţe bude mít neslyšící dítě. Michal se do 

jednoho roku vyvíjel normálně. Později začala paní Cecílie, pozorovat 

odchylky od ostatních dětí. Michal nemluvil, vydával jen zvuky. Ale vzhledem 
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k nezkušenosti s neslyšícími matka nepoznala, v čem je problém. Dětská 

lékařka tvrdila, ţe je chlapec jen líný, a ţe brzy vše doţene. Pak se dostali 

k jiné paní doktorce, která matku poslala na neurologii, a poté i na vyšetření 

sluchu. Ţe je Michal neslyšící zjistila rodina v jeho dvou letech. Ihned začali 

s intenzivní logopedickou péčí, která zpočátku nebyla moc efektivní. Matka 

začala docházet na kurz ČZJ. Později se dostali k paní doktorce Roučkové, kde 

se dozvěděli o moţnosti KI. V té době byly implantáty teprve novinkou. 

Rodiče se později rozhodli pro implantaci, ale u syna se později zjistily další 

potíţe (dysfázie, jiná dys.) Michal nejdříve navštěvoval běţnou MŠ a později 

chodil do MŠ v Ječné (orální program). Pak se ovšem zjistilo, ţe má Michal i 

dysfázii a proto volba školy po poradě v SPC, byla nakonec bilingvální. Michal 

měl ovšem problémy i se ZJ, kvůli dysfázii. I dnes nemluví, ale dokáţe číst a 

rozumí ČJ na dobré úrovni. Michal nyní navštěvuje střední odborné učiliště ve 

Valašském Meziříčí s bilingválním programem. 

Rozhovor 4 (paní Debora – neslyšící) 

Rozhovor s paní Deborou proběhl v mé kanceláři dne 5. 11. 2014. Paní 

Debora ţila s rodinou v Hradci Králové, před 7 lety se také kvůli vzdělávání 

své dcery přestěhovala do Prahy. Má dvě děti. Starší dceru Kateřinu a mladšího 

syna Davida. Obě děti mají určitý stupeň sluchového postiţení. Paní Debora je 

neslyšící, její manţel také. Rodiče paní Debory jsou slyšící. Nikdo další v její 

rodině není neslyšící.  

Paní Debora byla v těhotenství na genetickém vyšetření, kde se ukázalo, ţe 

její děti budou neslyšící a byla s tím smířená. Uţ před narozením dětí si říkala, 

ţe na děti bude „ukazovat“ (komunikovat ČZJ), a pokud by dítě bylo 

nedoslýchavé, ţe bude pouţívat i řeč. Paní Deboře se nejdříve narodila 

neslyšící Kateřina, u které byly v šesti měsících zjištěny i jiné obtíţe 

(psychiatrické problémy, hyperaktivita). Paní Debora se dozvěděla od své 

kamarádky, ţe v Praze je vhodná MŠ pro Kateřinu, kam začala Kateřina 
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později chodit (Byla to MŠ Výmolova s bilingválním programem.) Pak dcera 

pokračovala i na ZŠ Výmolova, kde stále studuje. Syn David je nedoslýchavý a 

nemá ţádné další obtíţe. Je velmi šikovný. Ani jedno z dětí nemá kochleární 

implantát. Pro kompenzaci sluchu pouţívají obě děti sluchadla. David chodil 

do MŠ Výmolova a vloni zde také nestoupil do 1. Třídy ZŠ. (Na této škole se 

pouţívá bilingvální program.)  

Rozhovor 5 (paní Eva – neslyšící) 

Rozhovor s paní Evou proběhl v kavárně dne 5. 11. 2014 v Praze. Paní Eva 

pochází z rodiny, kde jsou neslyšící její rodiče i prarodiče. Má dvě děti 

devítiletou dceru a dvouletého syna, obě děti jsou neslyšící. Rodina ţije 

v Praze. Paní Eva si myslela, ţe se jí narodí neslyšící děti, vzhledem k tomu, ţe 

je sama neslyšící a byla rozhodnuta pouţívat ČZJ, coţ je její mateřský jazyk. 

Její dcera je zdravá, bez dalších obtíţí. 

Dcera paní Evy je neslyšící a její mateřským jazykem je ČZJ. Otázky 

ohledně KI rodina moc neřešila, protoţe dcerka poţívá sluchadla a vyhovuje jí 

to. Také mají negativní zkušenosti s KI ze svého okolí.  

Co se týče vzdělávání, tak rodiče chtěli bilingvální MŠ. Dcera paní Evy 

chodila nejdříve do MŠ Pipan, a později nastoupila do ZŠ v Ječné. Rodiče 

chtějí, aby se dcera naučila mluvit, aby byla schopna komunikovat se slyšícími. 

Doma s dcerou komunikují ČZJ. Dcera orální výuku dobře zvládá. Nyní je ve 

druhé třídě v ZŠ pro sluchově postiţené v Ječné ulici. Rodiče by chtěli pro 

dceru kvalitní bilingvální školu, která dle jejich názoru v Praze není. 
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8.3 Zpracování rozhovorů – Co rodiče zásadně ovlivnilo? 

V následujícím textu jsou zpracované rozhovory s matkami. Skupina pro 

výzkum byla různorodá nejen tím, ţe jsou zde slyšící a neslyšící respondentky, 

ale vyskytují se zde i různé názory na typy komunikace. V několika názorech 

se však také matky shodují. 

Zpracování rozhovorů odpovídá na otázky, které jsem při rozhovorech kladla. 

Z otázek jsem vybrala okruhy, ke kterým jsem přiřadila odpovědi. Nejprve 

vţdy uvedu jeden okruh, kterým se zabývala otázka, a potom shrnu odpovědi 

od respondentek. 

1. Okolnosti rozhodování  

O okolnostech rozhodování, tedy o tom jaké bylo jejich rozhodnutí ohledně 

typu komunikace pro jejich dítě, (intuitivní, předem jasné, rychlé) se zmiňují 

všechny matky. Jiţ jsem se o tom stručně zmiňovala v kazuistikách rodin. Nyní 

okolnosti uvedu podrobněji s přímými citacemi rodičů. 

U paní Bohdany bylo dle rozhovoru rozhodnutí rychlé a jasné: „Hned jsme 

uvažovali o implantátu (tedy o orální metodě). Šli jsme rovnou na Mrázovku. 

V Motole proběhlo vyšetření a hned nás poslali na Mrázovku. Pak logopedie a 

rovnou se tam dělají ty přípravy.“  

Paní Alena s manţelem byli od počátku v kontaktu s odborníky a 

rozhodovali se s jejich pomocí: „Od začátku jsme byli v kontaktu s odborníky 

(logoped, psycholog) a spolu s nimi jsme došli k jasnému závěru, že nelze na 

nic čekat, a je třeba se synem zvolit tzv. totální komunikaci. Znaky, slova, 

gesta, obrázky, reálný svět.“ 

U paní Cecílie byla situace odlišná, rodiče netušili, ţe je syn neslyšící a 

okolnosti rozhodování byly ovlivněny i nulovou zkušeností se světem 
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neslyšících: „Tím, že jsem vůbec neměli představu jaký to je, když je člověk 

neslyšící, měli jsme úplně první představu, že až se naučí psát, je všechno 

vyřešeno, protože mu to napíšeme….“ Potom díky logopedce paní doktorce 

Roučkové, se rodiče rozhodli pro KI – tedy orální cestu.„…tím, že dostal 

implantát, jsme si všichni mysleli, že ten vývoj půjde orální cestou, ale těsně 

před nástupem do školy asi pár měsíců před koncem školního roku asi v květnu, 

jsme vlastně řešili dál, s paní psycholožkou, s paní logopedkou, že ten vývoj je 

opožděný, že ta řeč nenaskakuje tak, by po té implantaci měla, že bude potřeba 

teda nějak tu cestu usměrnit.“  

Paní Debora věděla, ţe bude se svými dětmi komunikovat ČZJ: „Já když 

jsem byla těhotná, říkala jsem si, budu mít neslyšící dítě, tak to vlastně nevadí. 

Budu na něj ukazovat, protože my s manželem používáme znakový jazyk. A 

kdyby to dítě bylo nedoslýchavé, protože jsem nevěděla, jakou bude mít ztrátu, 

tak ještě bych používala znakový jazyk s mluvením, protože můj syn je 

nedoslýchavý a já vlastně taky na něho používám mluvenou řeč, a ve škole on 

mluví a doma ne.“ Její rozhodnutí bylo jasné a intuitivní. 

2. Motivace – ovlivnění života dítěte do budoucna 

Paní Alena to zpočátku nepovaţovala za důleţité řešit otázku budoucího 

ţivota syna. Později při přechodu na bilingvální školu vnímali s manţelem tato 

pozitiva „…vnímali jsme jako výhodu, že tady má šanci zdokonalit se ve 

znakovém jazyce. Je totiž zřejmé, že neslyšící vytvářejí přátelské vztahy hlavně 

mezi sebou vzájemně. V takových komunitách je pak zdaleka nejvíc 

frekventovaný ZJ. Myslím, že tak dáváme Samovi větší šanci, aby v budoucnu 

uměl navazovat běžná přátelství…“ 

Z rozhovoru s paní Bohdanou vyplývá, ţe se touto otázkou nezabývala, 

moţná také proto, ţe celá rodina je slyšící. Rozhodli se pro KI a orální metodu, 

aby se syn zařadil do slyšící společnosti: „Spíš jsme ho integrovali mezi ty 
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zdravý děti, že jsme chodili i hrát si se zdravejma dětma, s dětma sluchově 

postiženýma jsme se nedružili. On neumí ani znakovat.“ 

Paní Cecílie se nejdřív musela seznámit s tím, co obnáší SP, aby byli 

s manţelem schopni se rozhodnout, a také zjistili další okolnosti, proč vybrat 

bilingvální výuku a ne orální (synova těţká dysfázie, dyspraxie apod.). Cecílie 

podotýká, ţe: „ Nám bylo naprosto jasné, že najednou jednoho dne on začne 

povídat to máma, a táta a tak, protože se k tomu nějak dopracuje svou pílí. Tak 

jsme vůbec neměli potuchy o tom jak vlastně s ním pracovat.“ A také: „V SPC 

jsme narazili na výbornou logopedku paní Roučkovou a tam jsme vůbec začali 

zjišťovat o čem je hluchota, jak s ní pracovat a jak vůbec se může dál vyvíjet.“ 

V situaci paní Debory, bylo (dle rozhovoru) jasné, ţe prvním jazykem bude 

ČZJ. Motivace u syna byla taková, ţe kdyţ je nedoslýchavý a šikovný měl by 

chodit do Ječné.: „… On je sice šikovný, ale pořád ve mně přetrvává ten pocit, 

že by mohl chodit do Ječné, trochu toho lituji, ale ta situace s tím dojížděním 

byla neúnosná, tak že jsme se rozhodli pro ty Radlice.“  

V případě paní Evy byla situace s komunikací prvním jazykem jasná (ČZJ) 

a k další motivaci paní Eva dodává: „Protože naše rodina je neslyšící, tak že 

my ukazujeme a potřebujeme, aby to dítě se naučilo český jazyk, gramatiku 

českého jazyka, protože my samozřejmě jako neslyšící mu toto nemůžeme 

poskytnout, nemůžeme mu vysvětlit, jak ten jazyk funguje.“ 

3. Zvažování dvou možností (orální X bilingvální), nebo více možností 

vzdělávání?  

Jak jiţ bylo řečeno výše, u paní Aleny byla cesta sloţitější – nejdříve totální 

komunikace, po implantaci orální cesta a později bilingvální způsob 

komunikace. Paní Alena k tomu dodává: „Chodil do školy v Ječné, což se 

později ukázalo, jako pro něj ne úplně vhodné. Bylo to pro něj moc náročné. 

Začal mít stavy, kdy odmítal chodit do školy a plakal, při sebemenší zmínce o 

škole…“  
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Paní Bohdana s manţelem vybrala, velmi rychle po zjištění sluchové vady 

orální metodu. O jiné vůbec neuvaţovali.(citace viz výše) U paní Debory a Evy 

byl vzhledem k prvnímu jazyku v rodině vybrán ČZJ. Paní Debora, také u syna 

uţívá bilingvální metodu: „Ve škole se snaží mluvit a doma nemluví, doma 

ukazujeme znakovým jazykem, používáme znakový jazyk.“  

Paní Cecílie, řešila volbu metody postupně, jak se dozvídala informace 

ze SPC a od paní logopedky. Tedy nejdříve orální cestou, později bilingvální. 

(Citace viz výše.) 

Paní Eva uvaţovala o dvou metodách vzdělávání své dcery, a to orální a 

bilingvální, ale vzhledem k tomu, ţe v Praze není kvalitní bilingvální škola 

zvolila orální program v Ječné. Eva k tomu říká: „Ona už je teď ve druhé třídě 

a myslím, že zvládá krásně gramatiku českého jazyka i ČZJ a nemá problém 

v těchto kódech přepínat. Ve škole se učí logopedii, učí se odezírat a chceme, 

aby to dítě mělo stejně kvalitní český jazyk jako ČZJ.“ 

4. + 5. Rozhodování – dle internetu, školy SPC, jiné organizace 

Paní Alena s manţelem kombinovali ranou péči, SPC, FRPSP, snaţili se 

vyuţít všechny dostupné informace a rozhodnout se dle nich. Paní Alena 

k tomu řekla: „FRPSP nám moc pomohla se základní orientací ve světě 

sluchově postižených (lékaři a jiní odborníci, půjčení kvalitních sluchadel pro 

zjištění případných sluchových vjemů, lektorka znakového jazyka, půjčování 

hraček pro neslyšící)“  

V případě paní Bohdany se rodiče rozhodovali dle rad lékařů. 

U paní Cecílie rozhodovaly informace, které zprvu nebyly dostupné, ale 

později vyuţila všechny moţné sluţby a hledala nejlepší cesty pro své dítě. Jak 

k tomu dodává: „…to bylo tak, že federace vydávala časopis Info, přes Info 

jsem získala nějaké kontakty na zařízení, která pracují s neslyšícími.“  
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Paní Debora se rozhodovala dle doporučení přátel a, a také s pomocí SPC. 

Uvádí, ţe: „kamarádka mi řekla, je to tam dobré dej ho tam.“ (do školy do 

Radlic).  

Matka Eva měla velmi dobrý přehled a sama věděla, co pro své dítě chce. 

Rozhodovala se opět dle individuálních potřeb dítěte a doby dojíţdění do 

školy. V rozhovoru řekla: „Chtěli jsme, aby tam byla návaznost MŠ, pak ZŠ a 

mně se moc nelíbila ta základní škola, která navazovala na Pipan a je to 

celkem daleko. My bydlíme na severu a škola je na jihu tak je to celkem 1,5 

hodiny cesty a nechtěli jsme dítě dávat do internátu.“  

6. Rozhodování - spolurozhodovaly děti? + Kochleární implantát? 

Děti se do rozhodování zapojovaly celkem minimálně. U paní Aleny se syn 

„zapojil“ tím způsobem, ţe mu jedna škola nevyhovovala a proto ho rodiče dali 

do jiné, jak uvádí v rozhovoru:“… začal mít stavy, kdy odmítal chodit do školy 

a plakal, při sebemenší zmínce o škole. Také jsme nebyli spokojeni s přístupem 

některých učitelů.“  

U paní Bohdany se syn do výběru školy nezapojoval.  

Paní Cecílie mluvila o tom, ţe syn měl mnoho problémů, ale později k tomu 

dodává:“…on chtěl vždycky studovat, už od 6. třídy chtěl být zahradníkem, 

s tím, že tady v okolí v Praze není ten obor, tak nejdřív se šel vyučit na 

čalouníka do Holečkovy…“  

Syn paní Debory začal chodit do stejné školy jako jeho starší sestra, otázkou 

zůstává, jak by prospíval na škole s orálním programem, kam by rodiče 

v podstatě vlastně chtěli, aby chodil.“…Manžel chce, aby chodil do Ječné, a já 

jsem pořád přemýšlela, říkala jsem si jé, jedno budu vozit do Radlic, jedno do 

Ječné, tak tohle bylo kvůli logistice, byl problém s dojížděním…“  

U paní Evy se dcera do rozhodování nezapojovala. 
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Co se týče kochleárních implantátů tak tři děti od matek Aleny, Bohdany a 

Cecílie, mají voperovaný kochleární implantát. K tomu je zajímavé uvést 

mínění paní Cecílie: „Tím, že jsme ho nechali implantovat, má tu volbu, může 

se sám rozhodnout, jestli si ho sundá a půjde do komunity Neslyšících, anebo si 

ho nandá a bude mít o trošku lepší život. Není to samospasitelné, je to taky jen 

přístroj, který mu pomáhá, ale bude mít mnohem lepší možnosti jako neslyšící 

se uplatnit ve slyšící společnosti. Není to jen o tom uplatnění je to i o tom najít 

si nějaké společné vazby ke kterékoli skupině a tím, že dostal ten implantát, má 

podle mého tu možnost volby.“ Paní Alena k tomuto tématu uvedla: „Hned 

jsme také začali komunikovat s FN Motol o tom, jestli by M. byl vhodný 

kandidát na kochleární implantát. I tam jsme se přiznali k tomu, že s M. i 

znakujeme, protože jeho situace byla výjimečná a argument, že v jeho případě 

je třeba komunikovat jakkoli, byl i v Motole přijat.“ 

Syn paní Debory a dcera paní Evy mají sluchadla. Paní Eva se rozhodla pro 

sluchadla, jelikoţ je pro ni operace velký zásah, také to její dceři stačí, zvládá 

komunikovat i se sluchadly. Ještě k tomu dodává: „ My jsme neslyšící, a 

kdybych třeba já měla implantát, tak asi ano, ale já implantát nemám a mám 

zkušenosti se sluchadlem. A mně to sluchadlo nepomáhá, já jsem s ním měla 

problém a neumím si představit, že by dítě mělo operaci a potom by mohlo mít 

nějaký problém.“  

Paní Debora s manţelem o KI nepřemýšleli, syn má sluchadla, je 

nedoslýchavý a sluchadla mu kompenzují ztrátu sluchu. 

7. Volba tehdy a dnes – byla by stejná? 

Paní Alena hodnotí jejich volbu dobře, s tím, ţe během studia synovi školu 

změnili, jelikoţ orální program byl pro něj moc těţký a stresující.: „V Ječné se 

syn naučil číst a psát, počítat. Ale bylo to pro něj moc náročné, teď se dál 

vzdělává, ale ne v takovém stresu.“  
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Spokojenost s volbou školy u paní Bohdany není, podotýká k tomu:“… já 

myslím, že co jsme poznali i normální základní školy, že si člověk nevybere. 

Záleží na konkrétních lidech, na konkrétních učitelích, trošku z bláta do louže, 

bych řekla…“ 

Paní Cecílie je s volbou školy spokojena, obzvlášť s nynějším 

(středoškolským) vzděláváním syna, které si syn vybral sám.“ Nyní jsme velmi 

spokojení se školou syna, už je na střední škole…. teď pokračuje v nástavbě, 

vyhovuje mu to, jsou tam neslyšící a teď ta škola nám velmi vychází vstříc, jsou 

tam neslyšící, umí se tam chovat k neslyšícím…“ 

Paní Debora s manţelem jsou se školou spokojení, ale sami cítí, ţe jejich 

syn by spíše „patřil“ do školy v Ječné. „On je sice šikovný, ale pořád ve mně 

přetrvává ten pocit, že by mohl chodit do Ječné, trochu toho lituji, ale ta 

situace s tím dojížděním byla neúnosná, tak že jsme se rozhodli pro ty 

Radlice.“ 

Pro paní Evu je důleţité, aby dítě našlo uplatnění. Ve škole dcera prospívá a 

zvládá, a proto je spokojena i matka. Pokud by dcera nezvládala, volili by 

hledání jiné školy: „.... tak, že já si myslím, že je lepší, aby chodila do Ječné 

mezi „slyšící“, aby se naučila mluvit, aby se naučila psát. Když toto bude umět 

tak potom v té práci má mnohem větší možnosti. Já si myslím, že to je výhoda. 

Kdyby samozřejmě nechtěla pracovat mezi slyšícími, chtěla pracovat mezi 

neslyšícími, to je jedno, má obě možnosti, bude mít český jazyk a ČZJ od nás.“ 

8. Doporučení pro ostatní rodiče. 

Paní Alena doporučuje zjistit si co nejvíce informací a spolupracovat 

s organizacemi: „Myslím, že by rodiče měli využít podporu rané péče, a také 

FRPSP, navštívit školy a pokud možno sami střízlivě zhodnotit, dle situace a 

intelektu dítěte, která škola je pro něj vhodná.“ 
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Paní Bohdana upozorňuje na větší citlivost k sebehodnocení u dětí se SP. 

K to mu také říká: „V těch venkovských školách, to je určitě lepší, tolik si Vám 

nedovolí říct, jděte do jiný školy, jako nám řeknou tady. Tady jim je asi líp v tý 

škole (Ječná), protože jich tu je málo v tý třídě. Je jich tam 8.“ 

Paní Cecílie a paní Eva doporučují řešit situaci vzhledem k individuálním 

potřebám dítěte. A také začít od útlého věku se znakovým jazykem. K tomu 

Cecílie podotýká: „…jediné možná co mohu hodnotit a co si beru tak, že jsme 

mohli udělat jinak, je to, že jsme mohli se znakovým jazykem začít dřív, ale to 

je otázka, zpětně těžko hodnotit jestli by ta komunikace naše vzájemná byla na 

lepší úrovni dneska a tenkrát když si vzpomenu, na ty problémy, 

s dorozuměním, když jsme si vzájemně nerozuměli, jestli by se odstranily“ 

Paní Eva k tomu říká: „…a když já na dítě znakuju, tak už před rokem je 

schopné komunikovat s maminkou, protože ví, jak funguje ten jazyk, dokáže se 

mu přizpůsobit, rozumí mu. A potom, když má základ v ČZJ, tak už se lehce 

naučí český jazyk a potom je to na rodičích, kam rozhodnou, že dítě umístí.“ 

Paní Debora by předala svoji zkušenost s různými školami, ale opět by 

kladla důraz na individuální potřeby dítěte.  

8.4 Diskuze 

Z výzkumu vyplynuly závěry, které budou v této části práce kriticky 

zhodnoceny a porovnány s teoretickými východisky práce. 

Bylo zjištěno, ţe existuje značný rozdíl v rozhodování a přístupech k dětem 

se SP u slyšících matek a neslyšících matek. To potvrzuje, teorii v kapitole 

Slyšící versus neslyšící rodiče - reakce na narození neslyšícího dítěte. 

Neslyšícím matky také lépe přijímají dítě se SP. Dítě „přichází“ do pro něj 

přirozeného prostředí. Neslyšící matky mají reálnější představu, jak s dítětem 

budou fungovat, znají neslyšící svět a kulturu. Tato situace pro ně není nijak 

stresující, ohroţující. Mají více informací, a více zkušeností se světem 



67 

neslyšících. Naproti tomu slyšící matky jsou postaveny před novou skutečnost, 

obzvlášť pokud nemají předem ţádné informace, nebo pokud nepochybují o 

tom, ţe jejich dítě je zdravé.  

Dalším faktorem, který je pro slyšící matky (rodiče) stresující, je čas, tedy 

velmi krátký čas, ve kterém se musí rozhodnout o jazykovém kódu pro své 

dítě. O tak zásadní věci, která dítě ovlivní na celý ţivot, rozhodují v situaci, 

kdy se zároveň potýkají s přijetím „nové situace“ v jejich ţivotě - musí se s tím 

vyrovnat, a přijmout fakt, ţe mají neslyšící dítě.  

Důleţitý poznatek, který vyplynul z rozhovorů, je ten, ţe je dobré začít 

s ČZJ i v případě, ţe rodiče počítají s implantací. K tomuto poznatku si 

můţeme klást otázku, zda primární osvojení ČZJ třeba i v rámci totální 

komunikace nemůţe ohrozit pozdější rozvoj mluvené češtiny jako druhého 

jazyka? Na to nám v rámci rozhovorů odpovídá například paní Cecílie, která 

říká, ţe: „…a co si beru tak, že jsme mohli udělat jinak, je to, že jsme mohli se 

znakovým jazykem začít dřív, ale to je otázka, zpětně těžko hodnotit jestli by ta 

komunikace naše vzájemná byla na lepší úrovni dneska…“ Dle střediska rané 

péče Tamtam tomu také tak není: „Komunikace ve znakovém jazyce totiţ 

podle zkušeností pracovníků Střediska rané péče řečový vývoj nebrzdí, dítě jiţ 

má vybudované komunikační a sociální dovednosti, na které navazuje.“
97

 

Záleţí i na celkovém nastavení matky jestli je pro rychlé jasné řešení, nebo 

jestli bere v potaz „všechny“ moţnosti a promýšlí důsledky a varianty, jestli je 

schopna se orientovat v problémech, které v dané situaci musí řešit, nebo volí 

„jednodušší“ medicínské řešení - dle autority, bez nutnosti vyhledávat 

informace a rozhodovat se v časové tísni. 

                                                 

 
97 JUNGMANNOVÁ, Jana. Kochleární implantáty téma, které je stále ţivé. Kochleární 

implantáty téma, které je stále živé. 2007. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/208-kochlearni-
implantaty-tema-ktere-je-stale-zive 

http://ruce.cz/clanky/208-kochlearni-implantaty-tema-ktere-je-stale-zive
http://ruce.cz/clanky/208-kochlearni-implantaty-tema-ktere-je-stale-zive
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Výzkum dále poukázal na problém kochleárních implantátů. (Jejich výhody 

a nevýhody jsou popsány v kapitole „Neslyšící dítě a kochleární 

implantát.“)V rozhovoru paní Eva uvedla, ţe by KI pro své dítě nechtěla, 

nevěří v jeho výhody, a ví o mnoha případech, kdy nepomohl. Uvádí, ţe 

implantace je tak z 50% úspěšná a z 50% neúspěšná. Paní Eva říká, ţe nechce 

ohrozit své dítě, tak zásadní operací, tak velkým zásahem do dětského 

organismu. Z rozhovoru také vyplynulo, ţe u dítěte paní Cecílie, nebyla KI 

zcela úspěšná. To ovšem souvisí s dalšími přidruţenými obtíţemi syna. 

(dysfázie, dyslexie). 

Při hodnocení volby školy, vyjadřovala paní Bohdana svoji nespokojenost 

s výukou cizích jazyků. Očekávala, ţe pokud se na škole učí dle osnov 

základní školy, ţe syn bude jazyky umět. 

Ve vyjadřování paní Debory je znát její rozpor, který v sobě a moţná i 

navenek musí řešit. Soucítím s paní Deborou v jejím rozporu, a zároveň 

vnímám její bolest. Chtěla by mít syna v jiné škole, ale vzhledem k okolnostem 

(obtíţe dcery, nebo dojíţdění?) jí to není umoţněno.  

Matky Alena, Cecílie a Eva hodnotí svou volbu kladně, a to také hlavně 

podle toho, jak se jejich dítě cítí ve škole.  

V případě paní Bohdany, je zajímavé, ţe se při volbě jazykového kódu 

rozhodovala dle medicínského hlediska, tedy z hlediska uzdravení, něčeho co 

je nemocné, ale dle Lanea by zřejmě šlo o naprosté nepochopení neslyšícího 

dítěte, nucení učit ho mluvit i přesto, ţe je zdravý, jen neslyší, neposkytnutí mu 

moţnosti naučit se jeho mateřský jazyk.
98

 Dost moţná se podobně zachovají i 

jiní rodiče, kteří budou v této situaci. Pro ně můţe být apel na prvotní 

                                                 

 
98 srov. LANE, ref.31, str. 34 
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konzultace a sběr informací hodně důleţitý. Jejich rozhodování o dítěti to můţe 

hodně ovlivnit.  

Výzkum také ukázal, ţe děti se SP jsou výrazně citlivé na sebehodnocení. 

Pokud se dítě ve škole snaţí a nedostane dobrou známku, je to pro něj výrazně 

demotivující. Pro tyto děti, obzvlášť pokud u nich není rozvíjen znakový jazyk, 

jsou moţnosti sebepojetí a sebepřijetí ztíţeny. Pokud chodí do školy s orálním 

programem, nemají moţnost identifikace s dospělým příslušníkem neslyšící 

komunity, a to je další faktor, který celou situaci ztěţuje. 
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8.5 Závěr výzkumu 

K výzkumné otázce jsem pomocí rozhovorů zjistila několik skutečností, 

které zde uvedu.  

Matky, které se výzkumu zúčastnily, měly různě staré děti a pocházely 

z různého prostředí. Pokud bych měla shrnout, co zásadně ovlivňuje rodiče dětí 

se SP při jejich rozhodování, tak dle mého výzkumu jsou to za prvé okolnosti 

kdy a jakým způsobem rodiče zjistili, ţe jejich dítě neslyší. Jasně se ukázalo, ţe 

Neslyšící rodiče buď počítají s tím, ţe se jim narodí neslyšící dítě nebo jsou 

připraveni na obě varianty (slyšící i neslyšící). Slyšící rodiče na tuto situaci ve 

většině případů připraveni nejsou a musí se potýkat s počátečním stavem šoku 

a zklamání.  

Další z hlavních zjištění je, ţe Neslyšící rodiče mají zjevně více informací, o 

Neslyšící komunitě, o světě Neslyšících a také to, ţe pro ně je Neslyšící dítě 

zdravé. To je myslím zásadní rozdíl v náhledu a v okolnostech oproti situaci, 

kdy se neslyšící dítě narodí slyšícím rodičům. Při rozhodování o výběru typu 

komunikace také hodně záleţí na nastavení nebo schopnostech a ochotě rodičů 

zjišťovat si různé moţnosti ohledně kompenzace sluchu pro jejich dítě a 

moţnosti spolupráce s organizacemi, které se zabývají pomocí rodičům i dětem 

se SP. S tím souvisí i preference určitého typu komunikace a také to, jak jejich 

volba ovlivní další ţivot dítěte. To si většina matek v rozhovorech 

uvědomovala. Také mě zaujalo, ţe rodiče v některých případech musí jazykový 

kód dítěte během vzdělávání někdy i několikrát změnit. Kdyţ se zjistí další 

obtíţe, jako je dysfázie nebo je výuka pro dítě moc obtíţná. 

Neslyšící matky, které se zúčastnily tohoto výzkumu, dobře věděly, co 

jejich dítě potřebuje a také to, ţe bez českého jazyka se ve světě slyšících 

neobejdou nebo bude jejich ţivot těţší, neţ kdyby český jazyk ovládaly.  
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U slyšících matek byly odpovědi různé, ale dá se říci, ţe všechny matky 

souhrnně ovlivnila osobnost jejich dítěte. Při výběru typu komunikace hodně 

záleţí na dítěti, na tom jestli se narodí ještě s dalšími obtíţemi, nebo je kromě 

sluchové vady zdravé. Rodiče se ve většině případů rozhodují dle 

individuálních kvalit a schopností dítěte. Z výzkumu také vyplynulo, ţe pro 

dobrý rozvoj neslyšících dětí je zásadní, aby s dětmi rodiče jakkoliv 

komunikovali (totálně, ČZJ), aby dítě nezůstávalo v „bezjazyčí“ - samotné, 

opuštěné a nešťastné z toho, ţe mu nikdo nerozumí. Později, pokud je to 

moţné, je dobré přidat druhý jazyk nebo druhý komunikační systém.  

Intuitivní postupy při rozhodování ohledně typu komunikace nemusejí vţdy 

fungovat. Jednak dítě se SP vyţaduje specifický přístup (zpráva pro rodiče bez 

zkušenosti se SP), a jednak technické, legislativní nebo třeba pedagogické 

moţnosti jsou dnes jiné, neţ byly v době dětství rodičů (zpráva pro rodiče se 

zkušeností se SP). Jde o to, aby rozhodování přizpůsobené dítěti nebralo 

v potaz jen jeho momentální naladění, ale jeho obecné moţnosti. 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo zjistit „Co zásadně ovlivnilo rodiče dětí se sluchovým 

postiţením ve výběru typu komunikace?“ 

Pro uvedení do problematiky jsem nejdříve popsala sluchové vady a jejich 

diagnostiku, díky které mohou být vady zjištěny co nejdříve po narození dítěte. 

Dále jsem se zabývala moţnostmi vzdělávání dětí se SP uvedenými 

v literatuře, kde jsem stručně uvedla i historický vývoj vzdělávání neslyšících 

na který měl zásadní dopad Milánský kongres. Také jsem s pomocí literatury 

uvedla rozdíly mezi tím, kdyţ se neslyšící dítě narodí slyšící nebo neslyšící 

matce. Dotkla jsem se i problematiky kochleárních implantátů a uvedla jsem 

jejich výhody a rizika a také názory, jaké na ně mají Neslyšící. Popsala jsem i 

specifika komunikace s komunitou Neslyšících. Abych mohla naplnit cíl práce, 

seznámila jsem se se situací rodin a pomocí kvalitativního výzkumu jsem 

zjišťovala zásadní okolnosti, které rodiče při výběru komunikace ovlivnily.  

Výsledkem jsou různé názory rodičů. Jelikoţ vzorek rodičů je vcelku malý, 

nedají se konkrétní poznatky příliš zobecňovat. I přesto byl výzkum zajímavý a 

přinesl vhled do situace a názorů samotných rodičů, a do okolností, které byly 

zásadní při jejich rozhodování. V poslední kapitole jsem se z rozhovorů 

pokusila zjistit, co rodiče zásadně ovlivnilo při jejich rozhodování ve výběru 

typu komunikace pro dítě se SP. 

Ukázalo se, ţe tím co zásadně ovlivňuje rodiče v jejich rozhodování je 

v první řadě jazykový kód samotných rodičů a pak také to, jestli jsou sami 

rodiče Neslyšící a mají zkušenost s komunitou Neslyšících. 

Dalším rozhodujícím bodem je osobnost dítěte s jeho individuálními 

potřebami a schopnostmi. Zároveň však do rozhodování zasahuje i čas, který je 

pro rodiče hodně omezující a zkracuje rodičům moţnost více se seznámit 
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s problematikou neslyšících a pochopit ji. Rodiče tím mají omezenou moţnost 

promýšlet, jak jejich volba ovlivní dítě v jeho dalším ţivotě.  

Ukázalo se také, ţe pro většinu rodičů jsou při rozhodování důleţité 

informace a doporučení přátel, nebo organizací, které se zabývají pomocí lidem 

se SP. 

Ve výzkumu také vyšlo najevo, ţe pro děti se SP je velmi důleţité začít se 

znakovým jazykem co nejdříve, aby v tomto jazyce mohly myslet. Jedním 

z nejdůleţitějších faktorů při rozhodování vyšlo najevo, ţe rodičům hodně 

záleţí na tom, aby jejich dítě bylo se svým typem komunikace spokojené.  

Dále se ukázalo, ţe kochleární implantáty nemusí být pro všechny rodiče, 

tou pravou volbou i kdyţ při indikaci KI záleţí samozřejmě nejvíce na 

posouzení lékařů, a na tom jakou sluchovou vadu dítě má. Také je zajímavé, ţe 

ve dvou případech ze tří se děti s KI nevzdělávají orálně, ale bilingválně.  

Neslyšící rodiče zapojení v komunitě Neslyšících, mají mnohem více 

informací a vědí více o potřebách svých neslyšících dětí. Souvisí to i s jejich 

vlastní ţivotní zkušeností. Dle mého názoru je pro zdravý vývoj dítěte třeba, 

aby rodiče byli citliví k jeho individualitě, moţnostem schopnostem i 

omezením. A také aby dokázali (alespoň trochu) přijímat dítě takové jaké je, 

s láskou a porozuměním, věnovat dítěti péči, kterou potřebuje, bez ohledu na to 

jestli je sluchově postiţené či nikoliv. Toto doporučení však platí pro výchovu 

všech dětí, ať uţ jsou zdravé, nebo mají ve svém ţivotě různá omezení či 

zdravotní potíţe. 
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Přílohy 

Text otázek k výzkumu: 

Výzkum k bakalářské práci s názvem „Co zásadně ovlivnilo rodiče dětí se 

sluchovým postižením při výběru typu komunikace?“ 

Na začátku dotazované poprosím o stručné popsání jejich nynější situace, 

Jméno, zaměstnání, rodina jak je staré dítě a kam dítě chodí do školy… apod.  

V jaké jste se nacházeli situaci, když se Vám narodilo neslyšící dítě? Věděli 

jste to předem? Měli jste možnost se na to připravit? 

1. Jaké byly „okolnosti“ Vašeho rozhodování ohledně „jazykového kódu“ 

pro Vaše dítě? Do jaké míry bylo rozhodnutí intuitivní, předem jasné, rychlé; a 

do jaké míry ho rozmýšleli. 

2. Jaká byla v té době (kdy jste se rozhodovali) Vaše motivace?. Brali jste 

v úvahu, jak Vaše rozhodnutí ovlivní ţivot vašeho dítěte? 

a Do jakého kolektivu se zapojí; s kým jednou bude moci navazovat 

přátelství. 

b. Jak „zapadne do rodiny“. 

c. Jak to ovlivní jeho moţnosti studia a volbu povolání. 

3. Zvaţovali jste jen dvě moţnosti (orální × znaková řeč) nebo jste 

uvaţovali i o jiných metodách (totální, integrace). Brali jste v úvahu zkušenosti 

s orální × znakovou komunikací ve svém okolí? 

4. Rozhodovali jste se i dle nabídky na internetu? Nebo jste navštívila školu 

(y) a poté zvaţovala také celkovou atmosféru, nebo učitele atd.…? Do jaké 

míry hrál roli způsob komunikace mezi vámi, rodiči? Dokázali byste si 

představit, ţe byste Vaše dítě směřovali na jiný způsob komunikace, neţ je ten 

pro vás „normální“? 
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5. Jakou roli hrálo při Vašem rozhodování SPC, nebo FRPSP, nebo jiná 

organizace? Cítili jste se pod nějakým tlakem okolí – známých, příbuzných, 

institucí – a ovlivnilo to Vaši volbu? 

6. Mělo Vaše dítě moţnost zapojit se nějakým minimálním způsobem do 

rozhodování ve výběru školy (jaz. kódu)? Uvaţovali jste o moţnosti kochleární 

implantace, a jak to ovlivňovalo volbu komunikace? 

7. Pokud by tu byla ta moţnost znovu volit, volili byste stejně? Jak byste se 

rozhodovali dnes? Co byste dnes vzali v úvahu, co jste dřív třeba podcenili, 

nebo čeho jste se moţná zbytečně báli? 

8. Jste nyní s vaší volbou (školou) spokojeni? A jak je spokojené Vaše dítě? 

Zkusili jste nějaký přístup, který se třeba ukázal jako slepá ulička?  

Ţádost o doporučení pro jiné rodiče, kteří procházejí tím samým – podle 

čeho by se měli rozhodovat? Co je moţná překvapí, co je zásadní? Co byste 

dnes doporučili „svým vlastním“ rodičům (v případě sluchově postiţených 

respondentů). 

 


