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Abstrakt 

 Záměrem bakalářské práce na téma „Komunikace s handicapovanými pacienty se 

sluchovým postižením“ bylo zjistit na základě průzkumného šetření míru komunikačních 

dovedností, postoj a zájem vzdělávání sester v komunikaci se sluchově postiženým 

pacientem. Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část. Část teoretická popisuje 

stručný přehled relevantních poznatků o komunikaci se sluchově postiženými pacienty, 

které byly shromážděny prostřednictvím dostupné a publikované literatury. Empirická 

část obsahuje kvantitativní výzkum. Zvolenou formou výzkumu bylo dotazníkové šetření. 

Dotazníky byly distribuovány mezi všeobecné sestry na odděleních interního a 

chirurgického typu v Thomayerově nemocnici. Získaná data byla zpracována pomocí 

tabelárních přehledů a grafického výstupu prostřednictvím histogramu četnosti. 

 

Abstract 

The aim of the bachelor thesis “Communication with handicapped patients with hearing 

impairment" was established on the basis of the exploratory survey, the level of 

communication skills, attitude and interest in the education of nurses in communication 

with hearing-impaired patiens. The work is divided into theoretical and empirical part. 

The theoretical part gives a brief overview of relevant knowledge about communication 

with hearing-impaired patients that have been collected through the available and 

published literature. The empirical part contains quantitative research. Selected form of 

the research was questionnaire. Questionnaires were distributed among nurses on 

the internal and surgical wards in Thomayer´s hospital. The data were processed using 

tabular summaries and graphical output through frequency histogram. 
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ÚVOD 

Komunikace ve zdravotnictví je nezbytnou součástí ošetřovatelské péče. 

Problematika v komunikaci s handicapovanými pacienty je tématem, které stojí za 

zvýšenou pozornost. Jsou vůbec sestry dostatečně vybaveny komunikačními 

dovednostmi a znalostmi, jeví zájem v prohlubování dovedností, jak zacházet s 

neslyšícím pacientem? Můžeme si položit otázku, kde sestry vlastně získávají potřebné 

informace s danou problematikou? Je s podivem, že dosud není povinností každého 

zdravotníka mít minimální znalost základních pravidel komunikace s handicapovanými 

pacienty. Nebylo by jistě náročné nahradit tento nedostatek, například povinným 

vzdělávacím kurzem, možná by se zvýšil zájem o komunikaci s neslyšícími a 

nedoslýchavými v širším měřítku. Jistě by stálo za zamyšlení, zda by komunikační kurz 

s touto problematikou vnímaly sestry jako přítěž, nebo jako přínos ke svému 

sebevzdělávání a seberealizaci v zaměstnání. Kvalita a způsob předávání informací do 

jisté míry odráží i kvalitu ošetřovatelské péče.  

Téma své bakalářské práce „Komunikace s handicapovanými pacienty se 

sluchovým postižením‘‘ jsem si vybrala proto, že toto téma je mi blízké vzhledem k tomu, 

že jsem se učila tři roky znakový jazyk, jak jednat a komunikovat s neslyšícími. Považuji 

získané informace v uvedené oblasti za přínosné i v soukromém životě, protože sami 

nikdy nevíme, kdy se nás či našich blízkých tato problematika může týkat. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Vymezení pojmu 

Vzhledem k zaměření tématu mé práce bych vymezila terminologii, která se týká 

pojmů souvisejících s lidmi postiženými sluchovým handicapem. Handicap je 

definovaný jako ztráta sluchu nebo jako kombinace zhoršení sluchu, sluchová invalidita. 

Jedná se o dysfunkci sluchového vnímání měřitelného v laboratorních klinikách a 

ústavech (Boltyenkov, 2014). Sluchové postižení je vyjádřeno sluchovými vadami. 

Rozdělujeme je na vady získané a vrozené. Získané postižení sluchu může být součástí 

změn patřící k období stáří, nebo následkem nemoci či úrazu. Naopak vrozené postižení 

je již od útlého věku (Špatenková, Králová, 2009). Dle Souralové se sluchové postižení 

považuje za sociální důsledek takové ztráty sluchu, kterou již není možné kompenzovat 

technickými pomůckami (Souralová, 2005). 

 Pro všechny, kteří pracují v profesích, kde se setkávají s člověkem jako s příjemcem 

své práce, je důležitá oblast sociálních dovedností. Veškeré dění a styk s okolím se 

odehrává formou komunikace. Komunikační dovednosti, při kterých dochází k výměně 

informací, potřebujeme nejen v soukromém životě, ale i při řešení rozmanitých 

pracovních situací. Neochota či ztráta schopnosti komunikovat je mnohdy závažným 

ohrožením vztahů. Zdravotní sestra používá dovednost komunikovat s pacientem jako 

součást svého pracovního vybavení. Schopnost komunikovat slouží k navázání a rozvíjení 

kontaktu s pacientem. Komunikace je dovednost, kdy člověk musí chtít zdokonalit se a 

trénovat (Mahrová, Venglářová, 2006). 

Dle Haškovcové je umění komunikovat s druhými lidmi dovednost, která se zdá 

být samozřejmá, neboť si ji osvojujeme již od dětství. Až teprve nedorozumění 

nejrůznějšího druhu komunikace nás v průběhu života učí korigovat onu samozřejmost 

(Haškovcová, 2011). 

 

1.1.1 Verbální komunikace 

V následující části kapitoly zaměřím svou pozornost na rozdělení komunikace a 

krátkou charakteristiku jejích součástí. Dle Venglářové (2006) je verbální (slovní) 

komunikace dorozumívání se pomocí slov nebo popřípadě jinými znakovými symboly. 

Tato komunikace dotváří neverbální (mimoslovní) složku komunikace. Verbální 
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komunikaci chápeme jako jednostrannou a oboustrannou. Základní jednostranný způsob, 

jak získat informace je například čtení knih, jiným možným způsobem je monolog 

partnera v hovoru. Další možností se stává masová komunikace, setkáváme se s ní tehdy, 

když nemáme možnost odpovídat na ni, například sdělení prostřednictvím nemocničního 

rozhlasu. Další variantou je naše vnitřní řeč, kdy komunikujeme se sebou samým, 

analyzujeme chování své i jiných (Venglářová, 2006). Oboustrannou komunikací se 

rozumí rozhovor, potřeba lidí reagovat na sdělení. 

 

1.1.2 Neverbální komunikace 

Ne všechny formy komunikace lze napsat nebo vyslovit, používat slova či 

písmena. Tyto druhy komunikace jsou hlavně vyjadřovány pomocí těla, jsou zaměřené 

na mimiku obličeje a paralingvistické techniky (Aquino, 2008). 

Přechod mezi verbální a neverbální komunikaci se nazývá paralingvistika. Jsou to 

jevy vokálního projevu, mají emociální charakter (Vymětal, 2008). 

Dle Špatenkové se neverbální komunikace promítá do verbálního sdělení, čímž 

jeho účinek zesiluje. Tento druh komunikace kontroluje naše verbální sdělení. Odhaluje, 

zda vyřčená slova jsou, nebo nejsou autentická. Při této komunikaci se člověk může snažit 

zastírat nebo něco předstírat. Neverbální komunikace nebývá tak kontrolovaná jako řeč. 

Řeč těla se odehrává na nevědomé úrovni (Špatenková, Králová, 2008). 

Do neverbální komunikace patří: Mimika je sdělování výrazů obličeje, což vyjadřuje 

emoce. Například štěstí a neštěstí (Venglářová, 2006). Proxemika určuje vzdálenost, 

kterou k sobě lidé mají, takzvané teritorium. Patří do ní zóny člověka. Potřeba osobního 

prostoru se u obyvatel liší díky národnosti, kulturním zvyklostem a tradicím. Například 

lidé v USA upřednostňují osobní hranici v rozmezí 45 až 120 cm, kdežto v Japonsku je 

tato hranice 30 až 40 cm a v Arabských zemích osobní zóna neexistuje (Vymětal, 2008). 

Haptika  je kontakt hmatem. Pokud dojde ke kontaktu dvou osob, nezaměřujeme se jen 

na místo těla, kde se osoby dotkly, ale i na druh doteku (Nelešovská, 2005). Posturologie 

je výraz pro polohy těla, kterou člověk zaujímá (pochází z francouzského slova posture, 

což je držení těla, postavy (Lepilová, 2009). Kinezika se zabývá pohybem lidského těla. 

Člověk sám o sobě vyjádří až 65 procent neverbálních informací pomocí pohybu (K. 

Ivanová, L. Špirudová, J. Kutnohorská, 2005). Gesta pomáhají doplnit sdělovaný 

význam. Rozlišujeme je na symbolická (mračení), regulační (kývání hlavou, oční 

kontakt), adaptační (zvyky, pohrávání se šperky, vlasy) a afektivní, což vyjadřují emoce 
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s mimikou (Borg, 2013). Pohled je oboustranný zrakový kontakt a také je považován za 

nejhlubší neverbální projev. V ošetřovatelství a medicíně je pohled jeden 

z nejdůležitějších smyslů. Vyšetření pohledem je nejčastější využívaná metoda ve 

zdravotnické praxi (Ivanová, Špirudová, Kutnohorská, 2005). 

 

1.2 Prevalence sluchově postižených 

Sluchové postižení je jedním z nejrozšířenějších somaticko-funkčních postižení u 

obyvatelstva (Horáková, 2012). 

V České republice je zhruba 500 000 sluchově postižených. Z toho největší část 

tvoří nedoslýchaví, u kterých došlo ke zhoršení sluchu z důvodu vysokého věku. Lidí, 

kteří se s vadou sluchu narodili, nebo jejich vada vznikla v raném dětství, je téměř 15 000, 

což je 1,5 promile populace. S praktickou hluchotou je v České republice postiženo asi 3 

900 osob (jsou to lidé se ztrátami sluchu většími než 70 decibelů) a 3 700 osob žije s 

úplnou hluchotou (ztráta sluchu je větší než 90 decibelů). Tato vada je od narození, nebo 

vznikla před započetím, rovněž se může projevit v průběhu školního období. Znakovou 

řeč v České republice využívá asi 7 300 uživatelů (Gong, 2011). 

Dle Kabelky (2007) v  České republice bohužel nemáme celoplošný screening u 

novorozenců, ale na každých 1 000 novorozenců připadá 1 až 2 děti s poruchou sluchu. 

(Na rozdíl od ČR se například v Polsku, Rakousku a Slovensku provádí celoplošný 

screening sluchu u novorozenců). Vyšetření sluchu se u nás provádí pomocí 

otoakustických emisí pouze u rizikových novorozenců, kteří k tomu mají už nějaké 

rodinné predispozice (Kabelka, 2007).  

1.3 Klasifikace postižení 

Podle kvality a kvantity sluchové ztráty rozlišujeme: 

 

Neslyšícími jsou označováni lidé, kteří se narodili plně neslyšící, nebo ztratili 

sluch ještě předtím, než se jim rozvinula řeč, a to buď absolutně, nebo jim zůstaly jen 

nevyužitelné zbytky sluchového vjemu. Neslyšící se dorozumívají pomocí znakového 

jazyka, který je plnohodnotným a rovnocenným jazykem jako u lidí běžně slyšících. Má 

svou strukturu, gramatiku a pravidla. Znakový jazyk je tedy pro neslyšící přirozeným 

jazykem jako český jazyk a ostatní mluvené jazyky. Znakový jazyk není univerzální. 
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Každý stát má svůj národní znakový jazyk. Neslyšící ve světě se navzájem dorozumívají 

pomocí mezinárodního znakového systému, který je považován za umělý systém. Rozdíl 

mezi mluveným jazykem a znakovým jazykem je, že v mluveném jazyce se mluví hlasem 

a vnímá sluchem, ale ve znakovém jazyce se mluví rukama a vnímá se složka mimiky, 

pohyby hlavy, úst, ramen a trupu (Vysuček, 2007). 

Pro neslyšící byl důležitý den 6. 10. 2008, kdy prezident Václav Klaus podepsal 

novelu zákona, která nese název Zákon o komunikačních systémech neslyšících a 

hluchoslepých osob, Zákon384/2008 Sb., platný je od 20. 10. 2008. Pro neslyšící je 

velkým přínosem například, že když jdou k lékaři nebo na úřad, tak mají bezplatné využití 

tlumočnických služeb, což dříve nebylo možné. U podpisu byli přítomni zástupci asociací 

neslyšících a hluchoslepých paní O. Pačesová a pan Ing. M. Novák (Klub přítel, 2007). 

 

Nedoslýchavým je označován člověk, který má handicap zhoršení sluchu, ale 

nikoliv jeho úplné vymizení. Klasifikace dle Světové zdravotnické organizace (WHO) 

sluchově postižené rozděluje na:  

Lehkou nedoslýchavost, kdy člověk rozumí slyšené řeči ze 4 až 6 metrů (ztráta sluchu 

20 až 40 decibelů), tyto potíže se vyskytují v hluku a ve skupinách lidí. Středně těžká 

nedoslýchavost, zde člověk rozumí slyšené řeči z 2 až 4 metrů, (ztráta sluchu 40 až 60 

decibelů), tito lidé rozumí jen v tichu a je nutná korekce sluchadel. Další je těžká 

nedoslýchavost, to člověk rozumí slyšené řeči z 1 až 2 metrů (ztráta sluchu 60 - 80 

decibelů), v tomto případě je korekce sluchadly nezbytná. Mezi další handicap patří 

praktická hluchota, při této člověk nerozumí slyšené řeči, absolutní hluchota, (ztráta 

sluchu nad 80 decibelů), je nutné odezírání a do určité míry alespoň hluchotu 

kompenzovat elektronickými sluchadly. Nejčastější onemocnění sluchu, které postihuje 

populaci, nazýváme stařecká  nedoslýchavost (presbyakuzie), kdy člověk slyší méně a 

hůře vzhledem k přibývajícímu věku, po šedesátém roce života dochází ke snižování 

sluchové ostrosti. Posledním onemocněním je ušní šelest (tinismus), trpí jím 15 až 17% 

populace. Lidé jej popisují, že slyší v uších pískot, hučení či šumění. Značí se jako příznak 

onemocnění ve věkové skupině 60 až 65 let (Ptáček, Bartůněk, 2011). 

Tinismus je příznak onemocnění, nikoliv však onemocnění samotné. Ale mohou 

být výjimky, jako například Bedřich Smetana. On sám trpěl touto poruchou posledních 

10 let života. V této době přitom složil nejznámější symfonickou báseň Vltava, za kterou 

je celosvětově uznáván (Kohoutová, 2012). 
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Ohluchlý je člověk, který ztratil sluch způsobený nemocí, úrazem. Tito lidé umí 

číst, psát a využívají pomůcky k přepisovanému textu (tablet). 

1.3.1 Získané vady sluchu 

Ztrátu sluchu můžeme dělit do 3 kategorií. Jedna z nich je vodivá vada, která postihuje 

vnitřní a střední ucho. Tuto vadu může způsobit obstrukce (ucpání) vnitřní části ucha, 

nebo ztráta sluchu může být způsobená nehodou, například při explozi, kdy nadměrný 

tlak způsobí proděravění bubínku. Další ztrátu sluchu může zapříčinit infekce z akutních 

či chronických zánětů středního ucha. Vodivou vadu také může zapříčinit otoskleróza, 

což je degenerativní onemocnění vnitřního ucha. Druhá získaná vada se nazývá 

senzorická. Senzorická vada postihuje vnější ucho. Sem hlavně řadíme úrazy, zranění 

hlavy, infekce (způsobené meningitidou, zarděnkami, tuberkulóza). Senzorickou vadu 

může způsobit pracovní prostředí, kde jsme vystavováni dlouhodobému zvuku o 

vysokých frekvencích. Dokonce některé léky jako například Chinin, či antibiotika ze 

streptomycinové řady můžou způsobit toto postižení. Abnormality řadíme mezi 

takzvanou smíšenou vadu, které ovlivňují vodivý a senzorický mechanismus (Reddy, 

2010). 

 

1.3.2 Vrozené vady sluchu 

Mezi vrozené vady sluchu řadíme vady, se kterými se člověk narodí. Dělí se na: 

Geneticky podmíněné sluchové vady -  z toho 80 – 90 procent genetických vad sluchu 

jsou způsobeny autozomálně recesivní formou onemocnění. Nyní je známo přibližně 30 

genů, které jsou zodpovědné za ztrátu sluchu. Jeden z nejdůležitějších proteinů pro sluch 

je CJB2 (Connexin 26), který je nezbytnou součásti pro funkci vnitřního ucha. Mutace 

tohoto genu způsobuje hluchotu, je to způsobeno takzvaným Usherovým syndromem, kde 

je současně i výskyt ztráty zraku. Dalším onemocněním sluchu je Pendredův syndrom, 

kde je postižena i štítná žláza (Horáková, 2012). 

Kongenitálně získané sluchové vady – tyto vady se rozdělují dle času výskytu na 

prenatální, což jsou onemocnění, které matka prodělala v prvním trimestru těhotenství 

(toxoplazmóza, zarděnky, spalničky, rentgenové záření). Dále zde patří perinatální vady, 

což jsou sluchové vady vzniklé při porodu, například prolongovaným porodem (porod 

trvající více než 12 hodin), hmotnost novorozence pod 1500 gramů, asfyxie (nedostatek 

kyslíku při porodu), novorozenecká sepse (Kelnarová, Matějková, 2014). 
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1.4 Diagnostika sluchových vad 

Audiologie je medicínský obor, který se zabývá diagnostikou sluchu. V 

diagnostice sluchu používáme celou řadu vyšetřovacích metod, které umožňují odhalit 

poruchy sluchu a najít správnou technickou kompenzaci. 

Vyšetřovací techniky berou v úvahu fyziologické vlastnosti a sluchové funkce, 

vychází ze systému objektivních a subjektivních veličin pro měření v akustice (Souralová, 

2005). Čím dříve je porucha zjištěna, tím dříve se začne vhodnou rehabilitací (Nováková, 

2012). 

Základní vyšetřovací metody rozdělujeme do dvou okruhů. Jedním z nich jsou 

subjektivní zkoušky sluchu, mezi které řadíme klasickou zkoušku sluchu, což je 

orientační posouzení stavu sluchu na základě opakování slov. U tohoto vyšetření se 

hodnotí vzdálenost, rozdíl mezi opakováním hluboko frekvenčních a vysokofrekvenčních 

slov, artikulace (porozumění slovům a šeptané řeči). Zde také řadíme prahovou tónovou 

audiometrii, zkoušku, která se uskutečňuje za pomoci přístroje audiometru. Zvuková 

zkouška se provádí v dobře zvukově izolované místnosti (kabině). Zjišťuje se a 

vyhodnocuje se nejnižší intenzita zvuku, kterou pacient je schopen zachytit, takzvaný 

práh sluchu. Také se vyšetřuje vzdušné vedení, což je sluchadlo umístěné na uších. Druhá 

metoda vyšetřuje kostní vedení, a to pomocí vibrátoru, který se přiloží na kost za boltcem. 

Pokud pacient tón zachytí, upozorní lékaře, se kterým je již předem domluvený, na 

znamení. Tím může být například stisknutí tlačítka. Pomocí takzvané slovní audiometrie 

vyšetřujeme stav rozuměné řeči, kde se používá sestava o 10 slovech, uvádí se 

v procentech. 

Při každé návštěvě lékaře zabývajícího se problematikou sluchu, jsou nutné 

takzvané základní vyšetřovací metody, mezi které se řadí anamnéza (osobní, rodinná, 

léková, pracovní), otoskopie--vyšetřovací metoda pomocí otoskopu, díky kterému se 

vyšetřuje část zevního ucha a bubínku. Další metodou je prohlédnutí zevního ucha, 

bubínku pomocí ušního zrcátka a mikroskopu. Poté následuje vyšetření reflexů, které jsou 

nepodmíněné na silné zvukové podněty z určité vzdálenosti. Odborná vyšetření provádí 

odborný lékař na foniatrii, což je lékařský obor, zabývající se hlasem, řečí a sluchem, 

nebo lékař na otorinolaryngologii, kde se jedná o chirurgický obor specializující se na 

choroby uší, nosu a krku (Horáková, 20012). 



Bakalářská práce                                 Komunikace s handicapovanými pacienty se sluchovým postižením 

17 

Druhý okruh zabývající se vyšetřovacími metodami je objektivní audiometrie. 

Jedním ze základních vyšetřovacích metod je tympanometrie, u této metody se stanovují 

relativní směry bubínku a středouší. Souvisí to se změnou tlaku v zevním zvukovodu. 

Vytváří grafickou křivku jako tympanogram. Vyšetřováním středoušních reflexů se 

stanovují změny v závislosti na středoušních svalech. Tato metoda také zjišťuje změny v 

poddajnosti a odporu v bubínku a středouší. Základní vyšetřovací metoda, kterou 

zjišťujeme fixaci či porušení řetězu kůstek (kladívko, kovadlinka, třmínek) nebo 

přítomnost sekretu či kvalitu a funkci bubínku (Alper, Bluestone, 2014). 

Další metoda je elektrokochleografie (ECOCHF). Je to metoda, kdy se zavede elektroda 

do středouší, nebo kůže zvukovodu. Výsledek by měl informovat detailně o nervovém 

potenciálu. Impulzem je takzvaný akustický impulz (Aleš, 2007). 

Dle Brackena výhodou tohoto vyšetření v elektrokochleografii jsou informace získané ze 

sluchového ústrojí a odpověď ze sluchového nervu (Bracken, 2006). 

Vyšetření středoušního reflexu je grafická metoda, s jejíž pomocí zaznamenáváme 

reflexní intenzitu sluchu či podráždění na zvuk. Akusticky evokované potenciály 

mozkového kmene (BERA = BrainstemEvokedResponsesAudiometri) je způsob 

vyšetření, kdy se elektrody dostatečně zafixují na čelo či temeno hlavy. Tato metoda měří 

celou sluchovou dráhu od kochley (část vnitřního ucha takzvaný hlemýžď) až po 

komorovou oblast. Tato metoda se provádí u jedinců s mentálním či kombinovaným 

postižením. Toto vyšetření se provádí ve spánku. Nebo se využívá nitrožilní hypnosedace. 

O takzvaném záznamu z mozkové kůry nás informuje metoda nazývající se akusticky 

evokované potenciály kůry mozkové (CERA – Cortinal Auditory Evoked Response). Tato 

jako jediná z elektrofyziologických metod informuje o pravděpodobném slyšení daného 

čistého tónu, a to jeho intenzity a frekvence. Také existuje metoda ustálené potenciály 

(SSEP – SteadyStateEvokedPotentials), kde přístroj měří frekvenční rozsah 250 až 80000 

Hertz. Zachycené odpovědi jsou zaznamenávány do grafu. Vyšetření se provádí ve 

spánku pomocí chloralhydrátem nebo výjimečně v celkové anestezii. Poslední 

vyšetřovací metoda, o které bych se chtěla zmínit, jsou takzvané otoakustické emise 

(OAE), které snímají vlasové buňky v uchu odpovídající na podráždění zvukem. Tyto 

buňky má už člověk funkční před narozením. Proto je možné využití této metody 24 hodin 

po narození. Výbavnost emisí nás informuje o normálním sluchu či nějakém sluchovém 

postižení (Aleš, 2007). 
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1.5 Přenos informací u sluchově postižených 

V pedagogice i rehabilitaci existuje více systémů přenosu informací, které slouží 

k překonávání smyslové bariéry u osob se sluchovým postižením. Důležitým faktorem je, 

aby pro optimální komunikaci došlo ke sjednocení informací. Tento faktor je zapotřebí 

při předávání informací mezi matkou a dítětem, učitelem a žákem nebo profesionálem a 

jeho sluchově postiženým klientem. Mnohdy se ale stává, že klient se sluchovým 

postižením má závažnou deformaci zpětné vazby (sluchově-kognitivní), proto tito klienti 

více upřednostňují komunikaci vizuálně motorickou. Velkým problémem je mimořádně 

vysoká odlišnost jednotlivců se sluchovým problémem. 

U sluchově postižených se využívá několik komunikačních systémů, díky kterým mohou 

komunikovat 

 

1.5.1 Orální komunikace 

Jejím hlavním cílem je vybudovat u člověka se sluchovým postižením mluvenou 

řeč formou auditivně - verbální, aurálně - orální nebo mateřsky - reflexní. Důležitý je 

trénink. Při výstavbě řeči se používají vizuální podněty i odezírání, některé používají i 

přirozená gesta a psané formy jazyka. Nejvíce je využijí klienti se zbytky sluchu, užívající 

sluchadla a kochleární implantáty (Horáková, 2012). 

 

1.5.2 Simultánní komunikace 

Je systém použitý u většinového jazyka, současně s ním se ale používá nejrůznější 

doplňující komunikační forma. Snaží se vyrovnat orální komunikaci do úrovně vizuálně 

- motorické. Je to vlastně převod mluveného jazyka do znakové řeči neslyšících a 

obráceně. Mezi formy simultánní komunikace patří znakový jazyk, prstová abeceda, 

pomocné artikulační znaky, psaná podoba jazyka, gesta, mimika, pantomima. Tuto 

metodu hodně využívají děti po zavedení kochleárního implantátu, poté úplně opouští od 

znakového jazyka a využívají jen mluvený jazyk (Muknšnáblová, 2014). 

 

1.5.3 Totální komunikace 

Je to nejrozšířenější druh komunikace v současné době na školách pro sluchově 

postižené. Základním předpokladem této komunikace je zajistit bezbariérový přístup 
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k informacím tak, aby se mohli klienti rozvíjet. Rovněž se u něj v maximální míře snažíme 

rozvíjet všechny využitelné zbytky sluchu. Klient se seznamuje se všemi dostupnými 

komunikačními prostředky (mluva, znakový jazyk, přirozená gesta, mimika, řeč těla, 

prstová abeceda, odezírání, čtení, psaní). Existuje také i alternativní druh komunikace, 

která zajišťuje hladký průběh výuky, jako například piktogramy, výměnné obrázkové 

komunikační systémy, strukturované učení (Plevová, 2010). 

1.5.4 Bilingvální komunikace 

Bilingvismus je aktivní užívání dvou jazyků (mateřského a cizího). U sluchově 

postižených je dvojjazyčnost myšlena jako znalost a používání znakového jazyka a jazyka 

většinové společnosti. Základním cílem u neslyšících je rovný, srovnatelný přistup, který 

zaručí žákům sluchově postiženým srovnatelné vzdělávací šance se slyšícími žáky. Je zde 

kladen velký důraz na to, že klient bude žít ve dvou světech s odlišnými jazyky a ve dvou 

různých kulturách. Měl by se v nich umět pohybovat, znát je a umět používat. Ale naopak 

měl by znát i jejich odlišnosti. Znakový jazyk je považován za přirozený jazyk 

neslyšících, proto záleží na rozvoji orálního jazyka a tím se podporuje i psaná podoba 

jazyka. Výuka bývá aktivně vedena dvěma pedagogy. Nejdříve je učivo vysvětleno ve 

znakovém jazyce, aby žáci dobře pochopili danou problematiku, a následně je obsah 

učiva přeložen do psané podoby národního jazyka. Čtením překladů si žák učivo opakuje 

(Daňová, 2008). 
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1.6 Sluchová protetika 

Jsou to kompenzační pomůcky, které zahrnují obrovský soubor zesilovacích 

elektroakustických přístrojů. S těmito přístroji mohou osoby se sluchovým postižením 

překonávat komunikační potíže. Lékaři tyto sluchové vady musí u sluchově postižených 

hodnotit a posuzovat objektivně a velmi individuálně (Havlík, Radan, 2007). 

1.6.1 Sluchadla 

Lidé se sluchovým postižením nejčastěji používají sluchadla, jsou základní 

kompenzační pomůckou, bez které si tato skupina lidí život nedokáže představit. 

Využívají se pro kompenzaci lehkých a těžkých sluchových postižení.  

Sluchadlo jako kompenzační pomůcka se představuje jako super miniaturní 

zesilovač zvuku. Jeho funkce je přijímat zvuky z okolí pomocí mikrofonu, zesílit a upravit 

zvukový signál dle druhu zvukové ztráty. Zvukový signál je zesílen zesilovačem a 

následně vede do reproduktoru, který je umístěn směrem do zvukovodu. Lékař (foniatr) 

tyto kompenzační pomůcky upravuje dle věku, požadavků, nároků, možností pacienta 

(Jeřábková, 2006). 

Před samotnou indikací lékař zjišťuje, jaká je prahová hodnota sluchu (nejnižší 

hlasitost zvuku, kterou člověk může slyšet) při dané frekvenci. Pokud je sluchová vada 

větší než 30 decibelů na frekvencích 500 Hertz až 2 kiloHertz sluchadla se doporučují.  

Jestliže je ztráta sluchu nad 40 decibelů, jsou sluchadla nezbytná (Horáková, 2012). 

Sluchadla je možné dělit z mnoha hledisek. Jedním z nich je dle způsobu 

zpracování akustického signálu na sluchadla digitální a analogová. V dnešní době se od 

analogových sluchadel opouští z důvodu jednoduchosti a zastaralosti modelů a větší 

pozornost se věnuje digitálním sluchadlům z důvodu dokonalejšího programu, který 

zajišťuje dokonalejší zpracování zvuků s větším důrazem řeči na potlačení rušivých 

zvuků. Tato sluchadla jsou mnohem méně citlivější například na rušení mobilního 

telefonu, což v dnešní době je velmi důležité. Dalším hlediskem je charakter přenosu 

zvuku, kdy zvuk může být přenášen do vnitřního ucha vzduchem nebo kostí. Pro přenos 

zvuku vzduchem se využívají sluchadla, jejichž reproduktor vysílá akustickou energii 

ušní vložkou (tvarovkou), která vede do zvukovodu, kde rozpohybuje bubínek, a 

postupně zvuk postupuje do vnitřního ucha. Tento způsob vedení zvuku využívají téměř 

všechna závěsná a nitroušní sluchadla. Pokud se jedná o kostní vedení zvuku, energetický 

signál vycházející ze zesilovače je předán do vibrátoru, který je připevněn na kost 
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spánkovou. Vibrace, které vibrátor tvoří, jsou přímo vedeny do vnitřního ucha. Pro 

mnohem lepší srozumitelnost, tudíž i lepší komunikaci existuje takzvané BAHA 

sluchadlo (Bone Anchored Hearing Aid), které obsahuje titanový čep a ten se ukotví do 

kosti spánkové. Tento zákrok se může uskutečnit, až je kost dostatečně pevná a silná, což 

je po šestém roce života. Sluchadla můžeme také rozdělit dle tvaru na závěsná (nejčastější 

využití), nitroušní, která jsou kanálová (kompletně ukrytá ve zvukovodu), zvukovodová 

(ve zvukovém vchodu), boltcová. Nitroušní sluchadla nejsou doporučována u seniorů 

z důvodu náročnější manipulace. Tento typ naslouchadel je doporučován po 18. roku 

života kvůli stále rostoucímu zvukovodu. Dalším typem sluchadel jsou sluchadla kapesní 

(od těch se opouští) a brýlová. Všechna sluchadla vyžadují značnou péči, protože jsou 

citlivá na vlhkost a znečištění ušním mazem. Foniatr nabízí uživateli vhodná sluchadla, 

která jsou plně hrazená zdravotní pojišťovnou (Havlík, 2007). 

 

1.6.2 Kompenzační pomůcky 

Kompenzačních pomůcek je celá škála. Například mezi signalizační pomůcky 

řadíme světelné zvonky, vibrační a světelné budíky, hodinky. Mezi pomůcky, díky 

kterým získávají sluchově handicapovaní informace z okolního světa, se řadí televize 

s programy pro neslyšící, jejichž předností jsou titulky, dále teletext, internet, psací 

bezdrátový telefon, multimediální programy pro neslyšící, jako je například Escribe, což 

je program, který přepíše mluvené slovo na obrazovku. Tato metoda se hodně začala 

využívat v bankách, nemocnicích, na úřadech. Velmi užitečným pomocníkem pro tyto 

lidi je vodící pes, který je však pro mnohé těžko finančně dostupný (Horáková, 2012). 

 

1.6.3 Kochleární implantát 

Kochleární implantát neboli kochleární neuroprotéza je sluchová protéza, která 

představuje nitroušní elektrickou smyslovou náhradu. Náhrada je určena těžce sluchově 

postiženým nebo zcela neslyšícím lidem. Zařízení umožňuje osobám vnímat zvuk a 

sluchovou cestou realizovat komunikaci v prostředí. 

Kochleár je indikován u jedinců ohluchlých v kterémkoliv věku nebo u dětí 

prelingválně neslyšících, takzvaně u těch, které se narodily s oboustranným sluchovým 

postižením. Dítě je pravidelně sledováno foniatrem, který mu dělá audiologické vyšetření, 

nosí po dobu šesti měsíců závěsná sluchadla, a pokud ani poté nedojde k zlepšení 
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sluchového vnímání a s tím k rozvoji řeči, je zařazen do programu kochleární implantace. 

Pro tyto jedince jsou sluchadla zcela zbytečná, protože neumožňují rozvoj mluvené řeči 

a zbytky sluchu jsou téměř nevyužitelné. U dospělého člověka se kochleární implantát 

většinou implantuje po onemocnění meningitidy či po úrazech nebo po postupném 

zhoršení sluchu až k jeho vymizení (Horáková, 2012). 

Kochleární implantát se skládá z procesoru řeči, mikrofonu, 22 elektrod a 

z vysílací cívky. Signál řeči mění procesor s mikrofonem na elektrické impulzy. Signály 

jsou vysílány přes kůži pomocí cívky do implantovaného přijímače, který je operativně 

umístěn do spánkové kosti, a svazek elektrod je veden do hlemýždě ve vnitřním uchu. 

K hlavě je přichycena cívka pomocí magnetu. Také je možné využívat dálkový ovladač, 

který je schopen zkontrolovat správnost funkce procesoru a stav baterie (Muknšnáblová, 

2014). 

 V České republice se kochleární implantace provádí prozatím ve dvou městech, a 

to v Praze ve Fakultní nemocnici Motol (1996) a v Ostravě ve Fakultní nemocnici (2013). 

 

Podle vyjádření PaedDr. Voříškové z logopedické ambulance z Prahy 5 jsem při 

odborné konzultaci zjistila, že po zhojení operační rány, což je za 4 – 6 týdnů po 

implantaci, je na foniatrické ambulanci provedeno první programování zvukového 

procesoru. Dítě poprvé dostane vnější část implantátu a provede se takzvané první 

nastavení, na které každý reaguje jinak (zaleknutí, křik, pláč, pocit bolesti, nebo úsměv, 

radost, nadšení). Od té chvíle může člověk začít vnímat zvuky. Nejdříve se učí zvuky 

slyšet, poznávat, rozlišovat a až poté se může poslouchat řeč a rozumět jí. V těchto 

případech je důležitá každodenní rehabilitace jak doma, tak i se svým okolím.  

Uživatel kochleárního implantátu by neměl vykonávat činnosti a sport, u kterých 

je zvýšené riziko poranění hlavy. Nedoporučují se kontaktní (box, zápasy) ani kolektivní 

sporty. Je také důležité, pokud pacient bude sportovat, aby se chránil ochrannými 

pomůckami, jako například helma. Při provozování vodních sportů je důležité odložit 

vnější pomůcky a zajistit jejich bezpečné a suché uložení. 

Ještě minulý rok (2014) se prováděla jednostranná implantace kochleáru, nyní se 

může provádět oboustranná implantace kochleárního aparátu (odborná konzultace 

PaedDr. Voříšková) 
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1.7 Zásady komunikace se sluchově postiženými 

Neslyšící člověk se na první pohled od slyšícího člověka ničím neliší jen do té 

doby, dokud na své postižení neupozorní. Lidé s poruchami sluchu mají s okolním světem 

omezený kontakt. Z důvodu svého postižení mají určitý druh komunikační bariéry mezi 

nimi a okolím. Proto zvláště ve zdravotnictví je nutné zajistit kvalitní komunikaci mezi 

zdravotním personálem a pacientem. Komunikace s neslyšícím pacientem bude snazší, 

když budou lékaři i sestry o specifických potřebách častěji a dostatečně informováni. Tak 

se mohou vyhnout mnohým nedorozuměním (Ptáček, Bartůněk, 2011). 

 

Doporučení pro komunikaci se sluchově postiženými pacienty dle Špatenkové, 

Králové (2009): 

 

 Neslyšícího upozorníme lehkým dotykem, nebo naopak rychlejším zatřepáním 

ruky v jeho zorném poli a tím mu dáme najevo, že s ním chceme mluvit. 

 Nemluvíme na neslyšícího, když je otočený zády. 

 Postavíme se tak, aby nám neslyšící viděl do obličeje a mohl odezírat a pozorovat 

naši mimiku (sundání roušky). 

 Nestavíme se zády k oknu, ve tváři se nám pak odráží stín. Existují další překážky, 

kvůli kterým se špatně odezírá, jako například žvýkání, plnovous, zakrývání úst, 

plná ústa. 

 Snažíme se mluvit pomalu, dostatečně artikulovat a jsme trpěliví. 

 Na pacienta nekřičíme, stejně nás neslyší. 

 Zásadně nepoužíváme odbornou terminologii. 

 Tvoříme krátké, srozumitelné věty. 

 Vyhýbáme se zbytečným proxemickým tancům (neslyšící využívá znakovaný 

jazyk, potřebuje tak větší odstup, naproti tomu nedoslýchavý pacient se snaží 

využít zbytek sluchu a je hodně blízko). 

 Využíváme všechny komunikační prostředky k zajištění co nejlepší komunikace 

(psaní, kresba, četba, mimické a gestikulační prvky, odezírání, prstovou abecedu, 

pantomimu). 

 Nepoužíváme ironické poznámky, nerozumí jim. 

 Když je přítomen i tlumočník je důležité mluvit a udržovat také kontakt 

s neslyšícím, nejen s tlumočníkem. 
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 Vždy se ujistíme, že nám neslyšící rozumí. Zde je důležitá zpětná vazba. 

1.8 Trendy ve světě neslyšících 

Za neslyšící se považují osoby ze zákona č. 384/2008 Sbírky (v úplném znění vyhlášen 

pod č. 423/2008 Sbírky), to jest „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 těžce nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter 

sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně rozumět mluvené řeči sluchem.“ 

(Horáková, 2012, s. 109). 

Z uvedeného legislativního předpisu dále vyplývá, že český znakový jazyk je základním 

komunikačním systémem neslyšících (Horáková, 2012). 

Český znakový jazyk je základem v komunikačním systému neslyšících osob.  

Neslyšící mají právo si zvolit, jaký systém komunikace jim nejvíce vyhovuje. Mají 

možnost se rovnocenně zapojit do všech oblastí života společnosti. Dle Horákové (2012) 

se společnost k neslyšícím lidem chová jako k osobám s odlišnou kulturou a odlišným 

jazykem, ne pouze jako k lidem s postižením. 

Mnozí neslyšící sami sebe nevnímají jako trpící a postižené, ale jako jedinečné 

osoby, které jsou na svou jedinečnost týkající se hluchoty hrdí, nazývají sami sebe jako 

Neslyšící (s velkým N na začátku slova). Tito Neslyšící se cítí být za kulturní a jazykovou 

menšinu. Vytváří také své komunity, které mají své tři rysy, a to je hluchota, komunikace 

(znakový jazyk), vzájemná podpora (negativní zkušenosti při komunikaci se slyšícími). 

 

1.8.1 Kultura neslyšících 

Základní složkou kultury je jazyk a komunikace. Neslyšící mají svá pravidla, která 

by měl respektovat ten, kdo chce být členem komunity. Člen by měl mít potenciální ztrátu 

sluchu, měla by to být osoba podílející se na veřejných věcech spojených s komunitou, 

měla by rozumět znakovému jazyku a plynule ho používat, měla by se dostatečně 

angažovat v životě komunity Neslyšících. Neslyšící se scházejí v klubech a spolcích, kde 

se poté domlouvají a organizují své aktivity a dodržují tradice. Pořádají plesy, přehlídky 

tvorby, organizují Miss neslyšících České republiky, pořádají divadelní festivaly, na 

kterých je tlumočník, a mnoho jiných akcí. Dokonce i existuje internetová televize pro 
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děti a mládež. Také se uskutečňují mezinárodní sešlosti Neslyšících, což se zařazuje mezi 

jejich největší svátky kultury. 

1.8.2 Tlumočnické služby 

Tlumočnické služby pro neslyšící a artikulační tlumočení pro sluchově nemocné 

zajišťují osoby, které ovládají komunikaci prostřednictvím náhradních či speciálních 

komunikačních prostředků. Mezi ně řadíme odezírání mluvené řeči, český znakový jazyk, 

znaková čeština, prstová abeceda jednoruční nebo dvouruční, simultánní přepis 

hovořeného slova nebo českého znakového jazyka (přepis se využívá u soudu, policie, 

v některých bankách, nemocnicích a hlavně při konferencích a jiných akcích). V této době 

dochází k jejich profesionalizaci a díky tomu se někteří tlumočníci registrují u krajského 

soudu jako soudní tlumočníci znakového jazyka. Pokud se neslyšící dostane do takzvané 

komunikační bariérové situace (návštěva lékaře, úřadu) mají právo dle Zákona č. 

423/2008 Sbírky na bezplatné tlumočnické služby. Největším zprostředkovatelem 

v současné době je Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící, které bylo zřízeno 

Asociační organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), mezi další 

organizace zajišťující tlumočnické služby řadíme například Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých v České republice, Česká unie neslyšících, Českomoravská jednota 

neslyšících. Zaměstnaností a uplatněním neslyšících občanů na trhu práce se zabývá 

Agentura Profesního poradenství pro neslyšící (Kalvach, 2011). 

 

1.8.3 Vzdělávání sluchově postižených 

Výchovně vzdělávací obor sluchově postižených se nazývá surdopedie. 

Vzdělávání sluchově postižených závisí na včasném odhalení sluchové vady a poté na 

zvolení komunikačních prostředků, protože tempo poznávání je závislé na porozumění 

jazyka, ve kterém jsou pak studenti vyučováni.  

Je nutné zdůraznit, že existují různé stupně sluchového postižení. Příznaky 

postižení se projevuji různě. Například prvotní příznaky u dětí se většinou objeví 

v předškolním věku, kdy se dítě může jevit jako neposlušné či problémové v tom, že 

neuposlechne či nesplní úkoly, které mu byly zadány, ale přitom pravda je jiná a dítě trpí 

sluchovým postižením. Pokud se na handicap přijde do tří let života, je po domluvě 

s rodiči umístěno do speciální mateřské školy pro sluchově postižené. V mateřských 

školách jsou speciální pedagogové a logopedi. Jejich prioritou je zpřístupnit prostředky, 
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které sluchově postiženému pomohou překonat komunikační bariéru způsobenou 

sluchovou vadou. Jejich cílem je také získání jazykových kompetencí a dosažení 

funkčnosti gramotnosti. Zaměřují se na získání orálních a vizuálně – motorických 

základů, nebo vizuálních, zvukových komunikačních prostředků. Dle možností dítěte 

upřesňují plnění diagnostických úkolů, preferencí je vždy uplatnit schopnost  základního, 

individuálního přístupu směrem k handicapovanému dítěti. Velkou roli tady také hraje 

rodina, která je nezbytnou součástí tohoto procesu rozvoje (Souralová, 2005). 

Základní školy pro sluchově postižené mají oproti běžným školám možnost 

nižšího počtu žáků. Otevírají takzvané přípravné třídy, kde je maximální počet 16 žáků. 

Zde si upevňují a rozvíjejí dovednosti získané v mateřské škole. Školní docházka může 

být i desetiletá. Základní škola pro sluchově postižené také hlavně umožňuje žákům 

dosáhnout stejné úrovně vzdělání jako slyšícím vrstevníkům. Zároveň jsou schopni 

připravit žáky tak, aby mohli pokračovat v dalším vzdělávání na odborných učilištích či 

středních školách. Například v Praze se nachází gymnázium pro sluchově postižené nebo 

střední zdravotnická škola s oborem asistent zubního technika. Další maturitní obory 

najdeme v Brně, kde je obor informační technologie, nebo v Hradci Králové, zde se 

nachází obor předškolní a mimoškolní pedagogika a další školy. Jiné maturitní obory jsou 

přístupny v integrované formě. Osoby se sluchovým postižením mají také možnost 

vysokoškolského vzdělání. Tato možnost je prozatím jen ve dvou bakalářských oborech 

s možností navazujícího magisterského studia, a to v Brně na Janáčkově akademii 

múzických umění - obor Výchovná dramatika neslyšících nebo v Praze na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy - obor Čeština v komunikaci neslyšících (Horákova, 2012).  
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2 EMPIRICKÁ ČÁST 

V empirické části se věnuji cílům průzkumu a stanoveným pracovním hypotézám. 

Poté je zde popsána metodika výzkumu, organizace práce a charakteristika zkoumaného 

vzorku. Závěr empirické části tvoří diskuze nad daným tématem.  

2.1 Cíle empirické části 

Cíl 1: Zjisti úroveň komunikačních dovedností sester se sluchově postiženým. 

Cíl 2: Zjisti postoj sester k ošetřování neslyšících pacientů. 

Cíl 3: Zjisti zájem sester o vzdělání v oblasti komunikace se sluchově postiženým. 

 

2.2 Pracovní hypotézy 

H 1: Domnívám se, že sestry na oddělení interního typu znají zásady komunikace stejně 

jako sestry na oddělení chirurgického typu. 

H 2: Domnívám se, že sestry na oddělení interního typu budou prokazovat větší trpělivost 

než sestry na oddělení chirurgického typu. 

H 3: Domnívám se, že sestry na oddělení interního typu mají stejný zájem se vzdělávat 

v oblasti komunikace se sluchově postiženým jako sestry na oddělení chirurgického typu. 

 

2.3 Metodika šetření a zpracovaní dat 

K zpracování mé bakalářské práce na téma Komunikace s handicapovanými pacienty 

se sluchovým postižením byl použit kvantitativní typ výzkumu. Potřebná data jsem 

získala pomocí dotazníkového šetření, které bylo anonymní. Průzkumu předcházela 

dotazníková pilotáž. Nejdříve jsem distribuovala deset dotazníků a poté jsem provedla 

jejich korekci. Tímto děkuji účastníkům pilotního průzkumu za jejich cenné připomínky 

a rady. Dotazník obsahoval 16 otázek. Většina otázek tvořila uzavřenou odpověď, pouze 

otázka číslo 16 je otevřená, kde mohli respondenti vyjádřit jakýkoliv svůj názor na 

zlepšení komunikace sester. Dotazník byl zaměřený na komunikační dovednosti, znalosti 

a postoj zdravotních sester ke sluchově handicapovaným pacientům. Také zjišťoval, zda 

by sestry jevily zájem o  sebevzdělávání v dané problematice se sluchově postiženými 

pacienty. První čtyři otázky jsou identifikační a popisují věk, vzdělání, praxi a pracoviště 

respondentů. Další otázky jsou zaměřeny k tématu bakalářské práce a vztahují se 
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k výzkumným cílům a očekávaným výsledkům. V otázkách číslo 6, 7, 8, 10, 12, 14 mohli 

respondenti označit více možných odpovědí, ve zbylých otázkách byla možná pouze 

jedna odpověď. 

Získaná data byla zpracována pomocí tabelárního přehledu a grafického výstupu 

prostřednictvím histogramu četnosti. V tabulkách jsou zaznamenávány relativní a 

absolutní četnosti odpovědí na jednotlivé otázky z dotazníku. Data bývají zpravidla 

rozdělena na interní typ či chirurgický typ dle pracoviště, na kterém respondenti pracují. 

Data byla zpracována v aplikaci Microsoft Excel 2013. 

2.4 Organizační šetření 

Na začátku října 2014 byl proveden pilotní průzkum, po tomto průzkumu byl dotazník 

upraven do definitivní podoby, která je k dispozici v příloze. Dotazníkové šetření 

proběhlo v Thomayerově nemocnici na pracovišti interního a chirurgického typu. Interní 

typ zastupovala interní a geriatrická oddělení, chirurgickým typem byla oddělení 

chirurgie a gynekologie. Po kontaktování hlavní a vrchní sestry jednotlivých oddělení 

jsem osobně předala čtyřem vrchním sestrám dotazníky (každé po 25 dotazníkách), jež 

tyto dotazníky distribuovaly mezi svých pět staničních sester, které poté nechaly 

dotazníky vyplnit zdravotními sestrami oddělení. Do předem připravených obálek sestry 

vkládaly vyplněné dotazníky, aby se zachovala jejich anonymita. Po 1 týdnu se vrátilo 

100 (100%) správně vyplněných dotazníků. 

2.5 Charakteristika souboru respondentů 

Respondenty byly zdravotní sestry. Osloveno bylo celkem 100 sester. Z toho počtu 

bylo 50 sester z interního typu a 50 sester z chirurgického typu oddělení. Z celkového 

počtu respondentů bylo 96 žen a 4 muži. Středoškolské vzdělání mělo 60 respondentů, 

vyšší odborné vzdělání mělo 18 respondentů a vysokoškolské vzdělání mělo 22 

respondentů. Déle než 30 let praxe má 24 respondentů,  praxi  16 - 30 let má  20 sester, 6 

-15 let praxe má 30 dotázaných respondentů a méně jak 5 let praxe má 26 respondentů.  

 

 

 

2.6 Výsledky vlastního šetření 

V této části kapitoly uvádím výsledky vlastního šetření v grafickém provedení. 
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Otázka číslo 1: Uveďte Vaše pohlaví 
 

 

 
Obrázek 1: Pohlaví respondentů 

 

 

Obrázek číslo 1 popisuje, že na chirurgickém typu pracuje 49 (49%) žen a muže 

zastupuje 1 (1%) respondent na chirurgickém typu oddělení. Na oddělení interního typu 

je zaměstnáno 47 (47%) žen a 3 (3%) muži.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 2: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
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Obrázek 2: Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

 

Obrázek číslo 2 se zabývá nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů. Na 

chirurgickém typu uvedlo 24 (24%) respondentů jako nejvyšší dosažené vzdělání 

středoškolské, vysokoškolského vzdělání dosáhlo na chirurgickém typu 14 (14%) 

respondentů, 12 (12%) dotazovaných uvedlo vyšší odborné vzdělání. Z oddělení interního 

typu uvedlo 36 (36%) respondentů středoškolské vzdělání, vysokoškolského vzdělání 

dosáhlo 8 (8%) dotazovaných a 6 (6%) respondentů odpovědělo, že jejich nejvyšším 

dosaženým vzděláním je vyšší odborná škola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 3: Jaká je Vaše délka praxe ve zdravotnickém zařízení? 
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Obrázek 3: Délka praxe ve zdravotnictví 

 

 

V této položce je zaznamenána délka praxe ve zdravotnickém zařízení. 14 (14%) 

respondentů z oddělení chirurgického typu má praxi 6-15 let. Praxi méně než 5 let má 11 

(11%) dotázaných. Nad 30 let praxe ve zdravotnictví pracuje 14 (14%) respondentů a 

v rozmezí 16-30 let pracuje 11 (11%) dotázaných na chirurgickém typu. Na odděleních z 

interního typu uvedlo 16 (16%) respondentů praxi dlouhou 6-15 let. 15 (15%) dotázaných 

odpovědělo, že jejich délka praxe na interním typu je kratší než 5 let. Nad  30 let praxe 

má 10 (10%) sester. Z obrázku také vyplývá, že 9 (9%) sester z interního typu má praxi 

v rozmezí 16-30 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 4: Na jakém typu oddělení pracujete? 
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Obrázek 4: Pracoviště 

 

 

Na obrázku číslo 4 je zaznamenáno, že na chirurgickém typu pracuje 25 (25%) 

respondentů z gynekologického oddělení a 25 (25%) zaměstnanců z chirurgického 

oddělení. Z interního typu bylo 25 (25%) dotazovaných z interního oddělení a stejný 

počet 25 (25%) pracovníků je z geriatrického oddělení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 5: Setkáváte se na Vašem oddělení s pacienty se sluchovým 

postižením? 
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Obrázek 5: Setkání se sluchově postiženým 

 

 

Z obrázku číslo 5 vyplývá, že 32 (32%) respondentů z chirurgického typu se spíše 

nesetkává se sluchově postiženými, kdežto 17 (17%) dotázaných uvedlo spíše ano, 1 (1%) 

respondent odpověděl, že se často setkává se sluchově postiženým pacientem. Ani jeden 

respondent neuvedl, že by se vůbec nesetkal se sluchově postiženým na svém pracovišti. 

Na oddělení interního typu uvedlo 9 (9%) sester spíše ne. Spíše často odpovědělo 17 

(17%) respondentů. 24 (24%) dotázaných odpovědělo, že se na odděleních interního typu 

setkávají často se sluchově postiženou osobou. Stejně jako na oddělení chirurgického 

typu nikdo neodpověděl, že by se nesetkal se sluchově postiženou osobou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 6: Znáte zásady komunikace se sluchově postiženým 

pacientem? 
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Obrázek 6: Znalost zásad se sluchově postiženým 

 

 

Mezi nejčastější odpovědi ze znalosti zásad komunikace se sluchově postiženým 

byl uveden zrakový kontakt u 42 (42%) respondentů z oddělení chirurgického typu, stejný 

počet odpovědí uvedlo i 42 (42%) respondentů z oddělení  interního typu. 35 (35%) sester 

na chirurgickém typu se zeptá na způsob komunikace. Zda nám pacient porozuměl, se 

zeptá 33 (33%) sester na chirurgickém typu. Na spolehlivost odezírání spoléhá 15 (15%) 

dotázaných z chirurgického typu. 1 (1%) respondent uvedl, že by zvýšil hlas. Tázaní na 

interním typu uvedli, že 38 (38%) se ptá na způsob komunikace, 30 (30%) se táže na 

porozumění, na spolehlivost odezírání spoléhá 10 (10%) dotázaných a 6 (6%) z oddělení 

interního typu uvedlo, že by zvýšili na pacienta hlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 7: Ke komunikaci se sluchově postiženými pacienty 

využíváte (výběr více odpovědí): 
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Obrázek 7: Prostředky ke komunikaci se sluchově postiženým 

 

 

Tužku a papír využívá ke komunikaci se sluchově postiženým 39 (39%) 

respondentů z oddělení chirurgického typu. Spolupráci rodinných příslušníků ke 

komunikaci využívá 36 (36%) respondentů na odděleních  chirurgického typu, na tento 

dotaz odpovídá i stejný počet respondentů, tj. 36 (36%) z oddělení interního typu. 

Neverbální komunikací si napomáhá 30 (30%) respondentů na chirurgickém typu. 15 

(15%) dotázaných žádá o pomoc tlumočníka, 23 (23%) respondentů uvádí, že využívá při 

komunikaci obrázky. 11 (11%) dotázaných z obou typů uvedlo, že jsou schopni 

komunikace ve znakové řeči. Sestry na chirurgickém typu odpověděly v počtu 15 (15%), 

že spoléhají na schopnost odezírání pacientů. 4(4%) respondenti z chirurgického typu 

uvedli, že se do komunikace se sluchově postiženým nepouští. 44 (44%) dotazovaných 

na interním typu zvolilo odpověď, že nejvíce užívají tužku a papír, verbální komunikaci 

uvedlo 35 (35%) respondentů, pomoc tlumočníka uvedlo 20 (20%) respondentů, také 20 

(20%) dotázaných používá při komunikaci obrázky. 7 (7%) tázaných z interního typu 

spoléhá na pacientovu schopnost odezírání ze rtů. 1 (1%) respondent uvedl, že se do 

komunikace nepouští.  

 

 

 

Otázka číslo 8: Se sluchově postiženým pacientem se snažíte 

komunikovat (více odpovědí): 
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Obrázek 8: Komunikace se sluchově postiženým 

 

 

Z obrázku číslo 8 lze vyčíst, že 49 (49%) respondentů z chirurgického typu 

komunikuje se sluchově postiženým pomalu a zřetelně, 23 (23%) dotázaných využívá 

pouze jednoduché dotazy, 10 (10%) respondentů komunikuje běžně jako s jinými 

pacienty, zato 2 (2%) dotázaní uvádí, že při komunikaci mají potíže. Žádný respondent 

z chirurgického typu neuvádí, že vůbec nekomunikuje. Na interním typu 48 (48%) 

dotázaných uvedlo, že vedou komunikaci pomalu a zřetelně, 31 (31%) respondentů klade 

jednoduché dotazy, 3 (3%) dotázaní komunikují běžně jako s jiným pacientem. 4 (4%) 

respondenti uvádějí problémy při komunikaci se sluchově postiženým a 1 (1%) dotázaný 

z interního typu uvedl, že raději nekomunikuje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 9: Při komunikaci se sluchově postiženými jste většinou 

trpělivý/á a uděláte si čas? 
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Obrázek 9: Čas a trpělivost při komunikaci se sluchově postiženým 

 

 

Z obrázku číslo 9 můžeme vyčíst, že 31 (31%) respondentů z oddělení 

chirurgického typu jsou pracovníci, kteří jsou při komunikaci se sluchově postiženým 

vždy trpěliví. 19 (19%) dotázaných uvedlo, že jejich trpělivost při komunikaci záleží na 

časových možnostech. Žádný z respondentů z oddělení interního i chirurgického typu 

neuvedl možnost spíše ne. Na interním typu 37 (37%) dotázaných uvedlo, že jsou vždy 

trpěliví. Odpověď podle časových možností uvedlo z interního typu 13 (13%) 

respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 10: Co považujete za zábranu v komunikaci se sluchově 

postiženou osobou (možnost více odpovědí). 
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Obrázek 10: Problémy v komunikaci se sluchově postiženou osobou 

 

 

Z průzkumu vyplývá, že 29 (29%) respondentů z oddělení chirurgického i 

oddělení interního typu se shodlo na tom, že největší problém v komunikaci s neslyšícím 

pacientem je nedostatek času. 19 (19%) dotázaných z oddělení chirurgického typu uvedlo, 

že považuje za problém neznalost, jak komunikovat se sluchově postiženým. Nemám 

žádné zábrany, uvedlo 13 (13%) respondentů, 6 (6%) dotázaných označilo, že nemá 

dostatek trpělivosti a 5 (5%) respondentů označilo neporozumění ze strany pacienta. 

Neznalost daného postižení uvedli 2 (2%) dotázaní z oddělení chirurgického typu a 

stejného názoru jsou i 2 (2%) dotázaní z oddělení interního typu. Na interním typu uvedlo 

16 (16%) respondentů, že neví, jak komunikovat se sluchově postiženým pacientem. 14 

(14%) dotázaných nemá vůbec žádné zábrany s komunikací s handicapovaným 

pacientem, 9 (9%) respondentů uvádí, že problém je v nedostatku trpělivosti a 7 (7%) 

dotázaných označilo, že dochází k problému komunikace neporozuměním ze strany 

pacienta. 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 11: Myslíte si, že se většina sester vyhýbá komunikaci se 

sluchově postiženým pacientem? 
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Obrázek 11: Vyhýbání se komunikaci se sluchově postiženým 

 

 

Nejčastější odpověď od 25 (25%) respondentů z oddělení chirurgického typu byla, 

že se spíše nevyhýbají komunikaci se sluchově postiženým, ne nevyhýbám se, zvolilo 11 

(11%) dotázaných. Na chirurgickém typu 7 (7%) respondentů odpovědělo, že nevědí, zda 

se vyhýbá komunikaci s neslyšícím pacientem a stejného názoru, tj. 7 (7%) respondentů 

bylo i na interním typu. Na chirurgickém typu odpovědělo 6 (6%) dotázaných, že se spíše 

vyhýbá komunikovat se sluchově postiženým. 1(1%) respondent uvedl, že se zcela 

vyhýbá komunikaci s neslyšícím pacientem. Na interním typu odpovědělo 12 (12%), že 

se spíše nevyhýbá komunikaci s neslyšící osobou, 18(18%) respondentů uvedlo, že se 

nevyhýbá komunikaci, 10 (10%) dotázaných uvedlo, že se spíše vyhýbá a 3 (3%) 

respondenti uvedli, že se zcela vyhýbají komunikaci s neslyšícím pacientem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 12: Z jakého hlediska je pro Vás komunikace se sluchově 

postiženým pacientem obtížnější? 
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Obrázek 12: Náročnost v komunikaci se sluchově postiženým 

 

 

Časovou náročnost v komunikaci se sluchově postiženou osobou uvedlo 31 (31%) 

respondentů z oddělení chirurgického typu, stejný názor uvedlo 31 (31%) respondentů z 

oddělení interního typu. 18 (18%) dotázaných z oddělení chirurgického typu odpovědělo, 

že náročnost je z technického hlediska, 5 (5%) respondentů uvedlo psychické hledisko, 

pro 4 (4%) dotázané z oddělení chirurgického typu není komunikace v žádném směru 

náročná. Z oddělení  interního typu uvedlo 17 (17%) respondentů náročnost z technického 

hlediska, 13 (13%) dotázaných se vyjádřilo k psychické náročnosti a ani jeden respondent 

z interního typu neuvedl, že by komunikace nebyla náročná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 13: Domníváte se, že jsou Vaše znalosti v oblasti 

komunikace se sluchově postiženými pacienty dostatečné? 
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Obrázek 13: Dostatečná znalost komunikace se sluchově postiženým 

 

 

Na obrázku 18 (18%) respondentů z oddělení chirurgického typu uvedlo, že jsou 

spíše znalí v komunikaci se sluchově postiženým, 7 (7%) dotázaných vybralo odpověď 

ano, 21 (21%) respondentů odpovědělo spíše ne a 4 (4%) dotázaní z chirurgického typu 

odpověděli ne. Na odděleních interního typu 25 (25%) respondentů se vyjádřilo 

k odpovědi spíše ano, 12 (12%) dotázaných uvedlo ano. 12 (12%) respondentů 

odpovědělo, že spíše nemají dostatečnou znalost. Z oddělení  interního typu pouze 1 (1%) 

dotázaný uvedl odpověď ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 14: V případě potřeby více informací o sluchovém postižení 

využíváte zejména (možnost více odpovědí)? 
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Obrázek 14: Používané zdroje informací 

 

 

Z obrázku vyplývá, že nejpoužívanějším zdrojem informací na oddělení 

chirurgického typu s počtem 32 (32%) respondentů je internet, 30 (30%) respondentů 

využívá pomoc od kolegů, 28 (28%) dotázaných má své vlastní zkušenosti, 19 (19%) 

respondentů uvádí znalosti ze školy. Informace získané v odborných kurzech 

z chirurgického typu uvedlo 14 (14%) dotázaných, 10 (10%) respondentů využívá 

ošetřovatelské standardy, literaturu uvedlo 11 (11%) dotázaných, možnosti využití 

mobilního telefonu odpovědělo 5 (5%) respondentů a 1 (1%) dotázaný z chirurgického 

typu a 1 (1%) dotázaný z interního typu informace nevyhledávají. Sestry interního typu 

nejčastěji uvedly v počtu 41 (41%) respondentů jako informační zdroj internet. 33 (33%) 

dotázaných využívá pomoc kolegů, 25 (25%) respondentů čerpá z vlastních zkušeností a 

24 (24%) dotázaných má znalost ze školy. Využití znalostí z odborných kurzů odpovědělo 

23 (23%) respondentů, ošetřovatelské standardy uvedlo 14 (14%) dotázaných, literaturu 

užívá 13 (13%) respondentů, 2 (2%) dotázaní zvolili jako zdroj informací mobilní telefon. 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 15: Pokud byste měli možnost, absolvovali byste kurz 

znakového jazyka či jiného vzdělávacího programu týkajícího se této 

problematiky? 

 
 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

32% 30% 28%

19%
14%

10% 11%
5%

1%

41%

33%

25% 24% 23%

14% 13%

2% 1%

Obrázek 14: Používané zdroje informací

% chirurgický typ % interní typ



Bakalářská práce                                 Komunikace s handicapovanými pacienty se sluchovým postižením 

43 

 
Obrázek 15: Zájem vzdělávání v problematice se sluchově postiženým 

 

 

Na obrázku je možné zhodnotit, že 39 (39%) respondentů z oddělení 

chirurgického typu by mělo zájem o vzdělávání v této problematice a 11 (11%) 

dotázaných se nechce zabývat touto problematikou. 40 (40%) respondentů z oddělení 

interního typu uvedlo odpověď ano, že se chce vzdělávat a 10 (10%) dotázaných uvedlo 

odpověď ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 16: Máte doporučení, návrhy, které by vedly ke zlepšení 

komunikace sester se sluchově handicapovanými pacienty? 
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Obrázek 16: Návrhy na zlepšení komunikace 

 

Z obrázku můžeme vyčíst, že 38 (38%) respondentů z oddělení chirurgického typu 

se vůbec nevyjádřilo k této otázce, 5 (5%) dotázaných se vyjádřilo slovem ne, že nemají 

žádné návrhy k vylepšení komunikace. 4 (4%) respondenti uvedli, že by bylo vhodné 

zařadit více kurzů a seminářů zabývajícími se danou problematikou. 2 (2%) dotázaní 

odpověděli, že by potřebovali více trpělivosti při komunikaci s neslyšícím pacientem. 1 

(1%) respondent z oddělení chirurgického typu uvedl, že by potřeboval více času, stejně 

jako 1 (1%) respondent z oddělení interního typu. 32(32%) dotázaných z oddělení 

interního typu možnost návrhu na zlepšení komunikace s neslyšícím nevyužili. 7 (7%) 

respondentů odpovědělo, že nemají žádné návrhy, 8 (8%) dotázaných uvedlo více kurzů 

a seminářů, 1 (1%) respondent uvedl více času, 1 (1%) dotázaný odpověděl potřebu 

tlumočníka a 1(1%) respondent navrhuje více kompenzačních pomůcek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Statistické vyhodnocení hypotéz 

V této části uvádím statistické vyhodnocení hypotéz. 
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% chirurgický typ % interní typ



Bakalářská práce                                 Komunikace s handicapovanými pacienty se sluchovým postižením 

45 

1.H0: Míra znalostí zásad komunikace je stejná u sester na oddělení interního typu a 

chirurgického typu. 

 

1.HA: Míra znalostí zásad komunikace je různá u sester na oddělení interního typu a 

chirurgického typu. 

 

Hypotéza 1 

 

Tabulka 17: Dvourozměrná tabulka: Pozorované četnosti 

Znají zásady jednání se 

sluchově postiženým 

pacientem? 

2-rozměrná tabulka: 

pozorované četnosti 

Chirurgie Interna 
Řádkové 

Součty 

Zásady znají (abs. četnost) 36 35 71 

Sloupcová relativní četnost 50,70% 49,30%  

Řádková relativní četnost 72% 70%  

Zásady neznají (abs. četnost) 14 15 29 

Sloupcová relativní četnost 48,28% 51,72%  

Řádková relativní četnost 28% 30%  

Celkem 50 50 100 

 

Tabulka 18: Chí-kvadrát 

Statist. 

Na jakém typu oddělení 

pracujete? 

x 

Znalost zásad jednání se 

sluchově postiženým 

pacientem 

Chí-kvadr. sv P 

Pearsonův chí-kv. 0,0486 df=1 0,8256 

 

0,8256 > 0,05 

 

Přijímáme nulovou hypotézu. Na 5% hladině neexistuje statisticky významná závislost 

mezi mírou znalostí jednání se sluchově postiženým pacientem a tím, zda jsou sestry 

z oddělení chirurgického či interního typu. 

 

 

 

 

 

 

 

2H0: Sestry na oddělení interního typu a na oddělení chirurgického typu prokazují stejnou 

trpělivost při komunikaci se sluchově postiženým. 

 

2HA: Sestry na oddělení interního typu a na oddělení chirurgického typu prokazují 

různou trpělivost při komunikaci se sluchově postiženým. 
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Hypotéza 2 

 

Tabulka 19 Dvourozměrná tabulka: Pozorované četnosti 

Čas a trpělivost při komunikaci 

se sluchově postiženým 

2-rozměrná tabulka: 

pozorované četnosti 

Chirurgie Interna 
Řádkové 

Součty 

Ano, vždy (abs. četnost) 31 37 68 

Sloupcová relativní četnost 45,58% 54,42%  

Řádková relativní četnost 62% 74%  

Podle časových možností (abs. 

četnost) 

19 13 32 

Sloupcová relativní četnost 59,38% 40,62%  

Řádková relativní četnost 38% 26%  

Celkem 50 50 100 

 

Tabulka 20 Chí-kvadrát 

Statist. 

Na jakém typu oddělení 

pracujete? 

x 

Trpělivost jednání se sluchově 

postiženým pacientem 

Chí-kvadr. sv P 

Pearsonův chí-kv. 1,6544 df=1 0,1984 

 

0,1984 > 0,05 

 

Přijímáme nulovou hypotézu. Na 5% hladině neexistuje statisticky významná závislost 

mezi trpělivostí jednání se sluchově postiženým pacientem a tím, zda jsou sestry 

z oddělení chirurgického či interního typu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3H0: Míra zájmů o vzdělávání v oblasti komunikace s neslyšícími je stejná u sester na 

oddělení interního typu a chirurgického typu. 

 

3HA: Míra zájmů o vzdělávání v oblasti komunikace s neslyšícími je různá u sester na 

oddělení interního typu a chirurgického typu. 

 

Hypotéza 3 
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Tabulka 21 Dvourozměrná tabulka: Pozorované četnosti 

Zájem vzdělávání v 

problematice se sluchovým 

postiženým 

2-rozměrná tabulka: 

pozorované četnosti 

Chirurgie Interna 
Řádkové 

Součty 

Ano (abs. četnost) 39 40 79 

Sloupcová relativní četnost 49,37% 50,63%  

Řádková relativní četnost 78% 80%  

Ne (abs. četnost) 11 10 21 

Sloupcová relativní četnost 52,38% 47,62%  

Řádková relativní četnost 22% 20%  

Celkem 50 50 100 

 

Tabulka 22 Chí-kvadrát 

Statist. 

Na jakém typu oddělení 

pracujete? 

x 

Zájem o vzdělávání v 

problematice pacientů se 

sluchovým postižením 

Chí-kvadr. sv P 

Pearsonův chí-kv. 0,0603 df=1 0,8061 

 

0,8061 > 0,05 

 

Přijímáme nulovou hypotézu. Na 5% hladině neexistuje statisticky významná závislost 

mezi mírou zájmu o vzdělávání v problematice pacientů se sluchově postiženým 

pacientem a tím, zda jsou sestry z oddělení chirurgického či interního typu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Diskuse 

Bakalářská práce je zaměřena na komunikaci s handicapovaným neslyšícím 

pacientem. Na toto téma jsem uskutečnila průzkumné šetření na území svého pracoviště 
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v Thomayerově nemocnici, kde pracuji od listopadu 2009. Výzkum byl proveden 

kvantitativní metodou prostřednictvím dotazníků. 

Při hledání literárních zdrojů a podkladů k předkládané práci jsem dohledala dvě 

bakalářské práce studentek Karlovy univerzity, které se v některých směrech zabývají 

podobnou problematikou. Práce Niny Fišerové, 2014 Komunikace zdravotnického 

personálu s neslyšícími pacienty se věnuje v empirické části podobné problematice, avšak 

autorka pracovala s jinou skupinou respondentů. Práce Gabriely Sinkové, 2013 Znalost 

komunikace u nelékařských zdravotnických pracovníků v léčebně dlouhodobě 

nemocných, zde autorka svou práci vedla jiným směrem než já. 

Snad i díky mému osobnímu kontaktu s vedoucími pracovníky všech typů oddělení a 

díky jejich ochotě a profesionalitě se vrátilo všech 100 (100%) správně vyplněných 

dotazníků. 

Z vlastního dotazníkového šetření vyplývá, že průzkumu se podle otázky číslo 1 

účastnilo 96% žen a 4% mužů. 

Otázka číslo 2 se zaměřila na nejvyšší dosažené vzdělání respondentů. Z odpovědí 

vyplynulo, že středního vzdělání dosáhlo 50%, vyššího odborného 18% a 

vysokoškolského vzdělání dosáhlo 22% všech respondentů. 

Otázka číslo 3 zjišťuje délku praxe dotázaných. Méně než 5 let má 26% respondentů, 

od 6-15 let má 30% respondentů, od 16-30 let má 20% dotázaných a nad 30 let praxe má 

24% respondentů. 

Otázka číslo 4 se týkala druhu pracoviště respondentů. Oddělení chirurgického typu 

zastupovalo 50% a oddělení interního typu též 50% dotázaných. 

Výsledky odpovědí na otázku číslo 5 ukazují, jak často se sestry setkávají se sluchově 

postiženou osobou. Ano, často odpovědělo 25% dotázaných, 36% odpovědělo spíše často 

a 41% všech respondentů zvolilo možnost spíše ne. Možnost ne nevybral nikdo 

z dotázaných. 

Otázkou číslo 6 zjišťuji, zda setry na oddělení interního typu a oddělení chirurgického 

typu znají zásady komunikace se sluchově postiženou osobou stejně. Díky průzkumu 

mohu uvést, že se hypotéza číslo 1 potvrdila. Z odpovědí také vyplynulo, že nejčastěji 

ke komunikaci sestry využívají tužku a papír jak na oddělení interního typu, tak i sestry 

na odděleních chirurgického typu stejně. 

Otázka číslo 7 souvisí s využitím prostředků ke komunikaci se sluchově postiženým. 

Z odpovědí vyplynulo, že tužku a papír využívá 83%, rodinné příslušníky 72%, 

neverbální komunikaci využívá 65%, 35% volí pomoc tlumočníka, u této možnosti jsem 
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čekala více odpovědí. Pomoc obrázků využívá 43%, znakový jazyk 22%, což bylo pro 

mě překvapující, poněvadž jsem čekala nižší hodnotu výskytu této možnosti, a 22% sester 

uvedlo možnost spoléhat se na schopnosti pacienta na odezírání ze rtů. Bohužel 5% 

zastoupení měla odpověď, že se sestry do komunikace se sluchově postiženým vůbec 

nepouštějí. Dle mého názoru by tuto variantu neměl zvolit žádný zdravotník, poněvadž 

žádný handicap by neměl být bariérou ve společnosti a zvláště ve zdravotnickém zařízení.  

Otázka číslo 8 zjišťuje, jak zdravotní sestry na odděleních chirurgického a interního 

typu komunikují se sluchově postiženou osobou. 97% odpovědí zvolilo pomalu a 

zřetelně, 54% pouze v jednoduchých větách, 13% odpovědí bylo běžně jako s každým 

jiným pacientem, pociťující problémy při komunikaci uvedlo 6% a 1% z celkového počtu 

odpovědí bylo, že raději nekomunikuji. 

Otázka číslo 9 poukazuje na to, jak jsou sestry na odděleních interního typu a 

odděleních chirurgického typu trpělivé při komunikaci se sluchově postiženou osobou. 

Očekávala jsem, že sestry na odděleních interního typu budou prokazovat větší trpělivost 

než sestry na odděleních chirurgického typu. Dle výsledků průzkumu se hypotéza číslo 

2 nepotvrdila, jelikož jsme přijali hypotézu nulovou ve znění, že sestry na oddělení 

interního typu a na oddělení chirurgického typu prokazují stejnou trpělivost při 

komunikaci se sluchově postiženým. 

Otázka číslo 10 je zaměřena na problémy v komunikaci se sluchově postiženou 

osobou z důvodu nedostatku času bylo 58% zvolených odpovědí, neznalost komunikovat 

35%, 27% nemám žádné zábrany, 15% nedostatek trpělivosti, 12% neporozumění ze 

strany pacienta a 4% všech odpovědí byla neznalost daného postižení. 

Otázka číslo 11 zjišťuje, zda se sestry, vyhýbají komunikaci se sluchově postiženým. 

37% respondentů zvolilo spíše ne, nevyhýbám se - zvolilo 29%, 14% respondentů 

odpovědělo, že neví, 16% vybralo odpověď spíše ano a 4% dotázaných se vyhýbá 

komunikaci se sluchově postiženým pacientem. Dle mého názoru vyhýbání se 

jakémukoliv handicapu v tomto oboru je neadekvátní a neprofesionální. 

Otázka číslo 12 se zaměřuje na pocit sester v náročnosti komunikaci se sluchově 

postiženým. Nejvíce odpovědí 62% bylo z časových důvodů, 35% z technického 

hlediska, 18% z psychického hlediska a pouze 4% respondentů zvolili, že komunikace 

pro ně není nijak náročná. Což je bohužel smutné, protože zdravotní sestra má být 

kreativní a flexibilní ve všech směrech. 

Otázka číslo 13 poukazuje na subjektivní pocit znalostí komunikace se sluchově 

postiženým pacientem. Odpověď spíše ano zvolilo 43% sester a 19% zvolilo odpověď, 
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že má dostatečnou znalost v komunikaci se sluchově postiženým, kdežto 33% dotázaných 

zvolilo odpověď spíše ne a 5% uvedlo, že nemá dostatečnou znalost v komunikaci 

s neslyšícím pacientem. Z těchto odpovědí lze vyčíst, že se sestry domnívají, že mají 

dostatečné znalosti v komunikaci se sluchově postiženým pacientem. 

Otázka číslo 14 předkládá možné zdroje, odkud by sestry mohly získat informace o 

sluchově postižené osobě. Nejčastějším zvoleným zdrojem byl internet se 73% všech 

možných odpovědí, kolegové 63%, vlastní zkušenost 53% odpovědí, znalost ze školy 

43%, odborné kurzy 37%, standardy ošetřovatelství 24% všech odpovědí, literatura 24%, 

mobilní telefon 7% všech možných odpovědí a žádné informace nevyhledává 2%. 

V otázce číslo 15 jsem zjišťovala, zda sestry na interním a chirurgickém typu jeví 

stejný zájem o vzdělávání v komunikaci s neslyšícím pacientem. Díky průzkumu jsem 

zjistila, že sestry jeví stejný zájem o vzdělávání. Tudíž hypotézu číslo 3 můžeme 

přijmout. 

Otázka číslo 16 byla otevřená, kdy respondenti mohli navrhnout jakékoliv zlepšení 

komunikace se sluchově postiženým. 12% ze všech  možných odpovědí znělo, že nemá 

žádné návrhy ke zlepšení komunikace, 13% odpovědí bylo, že by bylo vhodné mít 

možnost navštívit více kurzů a seminářů. Z dalších odpovědi byla uvedena ve 2% 

trpělivost, z čehož lze předpokládat, že trpělivost lze označit za komunikační problém. 

Jako návrh na zlepšení komunikace bylo možnost více času. Z toho soudím, že některé 

sestry pociťují, jako překážku s neslyšícím nedostatek času. 1% z odpovědí bylo, že by 

bylo dobré mít možnost komunikovat přes tlumočníka, který by byl neustále k dispozici 

v rámci zdravotnického zařízení.  
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zabývala tématem „ Komunikace s handicapovanými 

pacienty se sluchovým postižením.“ Mým hlavním cílem bylo seznámit se podrobně 

s problematikou komunikace mezi lidmi se sluchovým postižením a zdravotními 

sestrami. Při sběru informací jsem se důkladně seznámila se zvláštnostmi komunikace se 

sluchově postiženými osobami. Závěrem této práce bylo zjistit na základě průzkumného 

šetření úroveň komunikačních dovedností a postoj zdravotních sester k osobám se 

sluchovým postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část.  

 Teoretická část se zabývá podrobným vysvětlením všech pojmů týkajících se 

sluchově postižených. V této části také nacházíme různé druhy komunikace, které 

sluchově postižení využívají. Dále se zde můžeme seznámit s různými druhy 

kompenzačních pomůcek, které sluchově handicapovaní využívají k překonání 

komunikační bariéry, která je mezi slyšícími a neslyšícími osobami. Zásady komunikace 

jsou další nezbytnou součástí, kterou by měli znát hlavně zdravotníci, protože se tím 

můžou vyhnout zcela zbytečným nedorozuměním.  

 V empirické části jsem vycházela z teoretických poznatků, na jejichž základě jsem 

stanovila cíle. Výzkumné šetření probíhalo u všeobecných sester z oddělení interního a 

chirurgického typu v Thomayerově nemocnici. Z průzkumného šetření vyplývá, že 

úroveň komunikačních dovedností sester je dostačující pro získání potřebných informací 

k hospitalizaci pacienta se sluchovým postižením. Z  dotazníkového šetření bylo dále 

zjištěno, že zábranu v komunikaci se sluchově postiženou osobou je nedostatek času a od 

toho se poté odvíjí postoj sester ke sluchově postiženým pacientům. Sestry i přes svou 

časovou tíseň jeví zájem o prohlubování znalostí a svých dovedností prostřednictvím 

dalšího vzdělávání, jako například kurzů nebo seminářů týkajících se dané tématiky.  

 Domnívám se, že tato práce by mohla sloužit jako vhodný zdroj informací pro 

všeobecné sestry. Jako případné řešení lepší komunikace mezi neslyšícím pacientem a 

zdravotníkem bych uvedla možnost dostupnosti tabletu s online tlumočnickou službou ve 

znakovém jazyce na každé klinice. Práce je samozřejmě určena všem, kteří se o tuto 

problematiku zajímají.  
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PŘÍLOHY 

Příloha A: Dotazník 

Dotazník 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

jmenuji se Lucie Strempková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia oboru 

Všeobecná sestra na 2. lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Chtěla bych Vás 

požádat o laskavé vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad k vypracování mé 

bakalářské práce na téma: Komunikace s handicapovanými pacienty se sluchovým 

postižením. Dotazník je anonymní. Data budou použita pouze v bakalářské práci.  

  

Děkuji Vám za ochotu a za Váš čas při vyplňování tohoto dotazníku. 

 

1. Uveďte Vaše pohlaví 

o žena  

o muž 

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

o střední 

o vyšší odborné  

o vysokoškolské 

3. Jaká je Vaše délka praxe ve zdravotnickém zařízení? 

o do 5 let 

o 6 – 15 let 

o 16 – 30 let 

o nad 30 let 

4. Na jakém typu oddělení pracujete? 

o chirurgie 

o gynekologie (pooperační odd., JIP) 

o interna 

o geriatrie 

5. Setkáváte se na vašem oddělení s pacienty se sluchovým postižením? 

o ano, často 

o spíše ano 

o spíše ne 

o ne, vůbec 

6. Znáte zásady komunikace se sluchově postiženým pacientem? (Vyberte správné 

možnosti) 

o před rozhovorem navážeme zrakový kontakt 

o při rozhovoru zvýšíme hlas a křičíme 

o zeptáme se, zda chce pacient mluvit, odezírat, psát, nebo používat znakový jazyk 

o odezírání je považováno za nejspolehlivější metodu komunikace 
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o občas požádáme pacienta, aby nám zopakoval, co nám rozuměl 

7. Ke komunikaci se sluchově postiženými pacienty využíváte: (Můžete zatrhnout i 

více odpovědí) 

o pomoc tlumočníka 

o rodinné příslušníky 

o znakový jazyk 

o obrázky 

o tužku a papír 

o spoléhám na schopnost pacienta odezírat 

o neverbální komunikaci (posunky, gesta, mimika, pantomima)  

o do komunikace se nepouštím 

8. Se sluchově postiženým pacientem se snažíte komunikovat: (Můžete zatrhnout i 

více odpovědí) 

o pomalu a zřetelně 

o pouze v jednoduchých otázkách 

o běžně jako s každým jiným pacientem 

o raději nekomunikuji 

o pociťuji problémy při komunikaci 

9. Při komunikaci se sluchově postiženými jste většinou trpělivý/á a uděláte si čas? 

o ano, vždy 

o podle časových možností 

o spíše ne 

10. Co považujete za zábranu v komunikaci se sluchově postiženou osobou? 

(Můžete zatrhnout i více odpovědí) 

o neznalost daného postižení 

o neznalost jak komunikovat 

o nedostatek času 

o nedostatek trpělivosti 

o neporozumění ze strany pacienta 

o nemám žádné zábrany 

11. Myslíte si, že se většina sester vyhýbá komunikaci se sluchově postiženým 

pacientem? 

o ano, vyhýbá se 

o spíše ano 

o spíše ne 

o ne, nevyhýbá se 

o nevím 

12. Z jakého hlediska je pro Vás komunikace s postiženým pacientem obtížnější? 

o z psychického hlediska 

o časového 

o technického (např. nedostatek vhodných pomůcek) 

o není náročnější 
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13. Domníváte se, že jsou Vaše znalosti v oblasti komunikace s postiženými 

pacienty dostatečné? 

o ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o ne 

14. V případě potřeby více informací o sluchovém postižení využíváte zejména: 

(Můžete zatrhnout i více odpovědí) 

o internetu 

o vlastních zkušeností  

o použití mobilního telefonu 

o odborné kurzy a semináře 

o standardy ošetřovatelské péče 

o literaturu 

o informací od kolegů na pracovišti (sestry, lékaři) 

o znalostí ze školy 

o informace nevyhledávám 

15. Pokud byste měli možnost, absolvovali byste kurz znakového jazyka či jiného 

vzdělávacího programu týkající se této problematiky? 

o Ano 

o Ne 

 

16. Máte nějaká doporučení, návrhy, které by vedly ke zlepšení komunikace sester 

se sluchově handicapovanými pacienty? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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Příloha B: Žádost o povolení dotazníku 
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Příloha C: Souhlas s provedením dotazníkového šetření 1  
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Příloha D: Souhlas s provedením dotazníkového šetření 2 
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Příloha E: Souhlas s provedením dotazníkového šetření 3  
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Příloha F: Souhlas s provedením dotazníkového šetření 4  
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 TABULKY  

Tabulka 1 Pohlaví respondentů 

 

 

Tabulka 2 Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

 

Tabulka 3 Délka praxe ve zdravotnictví 

 

 

Tabulka 4 Pracoviště 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty Chirurgie % chirurgický typ Interna % interní typ

ženy 49 49% 47 47%

muži 1 1% 3 3%

Celkový součet 50 50% 50 50%

Tab. 1:  Pohlaví respondentů

Hodnoty Chirurgie % chirurgický typ Interna % interní typ

Střední 24 24% 36 36%

Vysokoškolské 14 14% 8 8%

Vyšší  odborné 12 12% 6 6%

Celkový součet 50 50% 50 50%

Tab. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání

Hodnoty Chirurgie % chirurgický typ Interna % interní typ

od 6 - 15 let 14 14% 16 16%

do 5 let 11 11% 15 15%

nad 30 let 14 14% 10 10%

od 16 - 30 let 11 11% 9 9%

Celkový součet 50 50% 50 50%

Tab. 3: Délka praxe ve zdravotnictví

Hodnoty Chirurgie % chirurgický typ Interna % interní typ

gynekologie 25 25% 0 0%

chirurgie 25 25% 0 0%

interna 0 0% 25 25%

geriatrie 0 0% 25 25%

Celkový součet 50 50% 50 50%

Tab. 4: Pracoviště
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Tabulka 5 Setkání se sluchově postiženým 

 

 

Tabulka 6 Znalost zásad sester se sluchově postiženým pacientem 

 

 

Tabulka 7 Prostředky ke komunikaci  

 

 

Tabulka 8 Komunikace se sluchově postiženým 

 

 

 

 

Hodnoty Chirurgie % chirurgie Interna % interna

spíše ne 32 32% 9 9%

spíše často 17 17% 17 17%

ano,často 1 1% 24 24%

ne, vůbec 0 0% 0 0%

Celkový součet 50 50% 50 50%

Tab. 5: Setkávání se sluchově postiženým 

Hodnoty Chirurgie % chirurgie Interna % interna

Zrakový kontakt před rozhovorem 42 42% 42 42%

Dotaz na způsob komunikace 35 35% 38 38%

Dotaz na porozumění 33 33% 30 30%

Spolehlivost odezírání 15 15% 10 10%

Zvýšení hlasu 1 1% 6 6%

Tab. 6: Znalost zásad sester se sluchově postiženým pacientem

Hodnoty Chirurgie % chirurgický typ Interna % interní typ

Tužku a papír 39 39% 44 44%

Rodinné příslušníky 36 36% 36 36%

Neverbální komunikace 30 30% 35 35%

Pomoc tlumočníka 15 15% 20 20%

Obrázky 23 23% 20 20%

Znakový jazyk 11 11% 11 11%

Spoléhám na schopnost pacienta odezírat 15 15% 7 7%

Do komunikace se nepouštím 4 4% 1 1%

Tab. 7: Prostředky ke komunikaci se sluchově postiženým

Hodnoty Chirurgie % chirurgický typ Interna % interní typ

Pomalu a zřetelně 49 49% 48 48%

Pouze v jednoduchých otázkách 23 23% 31 31%

Běžně jako s každým jiným pacientem 10 10% 3 3%

Pociťuji problémy při komunikaci 2 2% 4 4%

Raději nekomunikuji 0 0% 1 1%

Tab. 8: Komunikace se sluchově postiženým
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Tabulka 9 Čas a trpělivost při komunikaci se sluchově postiženým 

 

 

Tabulka 10 Problémy v komunikaci se sluchově postiženou osobou 

 

 

Tabulka 11 Vyhýbání se komunikaci se sluchově postiženým 

 

 

Tabulka 12 Náročnost v komunikaci se sluchově postiženým 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty Chirurgie % chirurgický typ Interna % interní typ

Ano, vždy 31 31% 37 37%

Podle časových možností 19 19% 13 13%

Spíše ne 0 0% 0 0%

Celkový součet 50 50% 50 50%

Tab. 9: Čas a trpělivost při komunikaci se sluchově postiženým

Hodnoty Chirurgie % chirurgický typ Interna % interní typ

nedostatek času 29 29% 29 29%

neznalost jak komunikovat 19 19% 16 16%

nemám žádné zábrany 13 13% 14 14%

nedostatek trpělivosti 6 6% 9 9%

neporozumění ze strany pacienta 5 5% 7 7%

neznalost daného postižení 2 2% 2 2%

Tab. 10: Problémy v komunikaci se sluchově postiženou osobou

Hodnoty Chirurgie % chirurgický typ Interna % interní typ

spíše ne 25 25% 12 12%

ne, nevyhýbá se 11 11% 18 18%

nevím 7 7% 7 7%

spíše ano 6 6% 10 10%

ano, vyhýbá se 1 1% 3 3%

Celkový součet 50 50% 50 50%

Tab. 11: Vyhybání se v komunikaci se sluchově postiženým

Hodnoty Chirurgie % chirurgický typ Interna % interní typ

časového 31 31% 31 31%

technického 18 18% 17 17%

psychického hlediska 5 5% 13 13%

není náročné 4 4% 0 0%

Tab. 12: Náročnost v komunikaci se sluchově postiženým
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Tabulka 13 Dostatečná znalost komunikace se sluchově postiženým 

 

 

Tabulka 14 Používané zdroje informací 

 

 

Tabulka 15 Zájem vzdělávání v problematice se sluchovým postižením 

 

 

Tabulka 16 Návrhy na zlepšení komunikace 

 

 

Hodnoty Chirurgie % chirurgický typ Interna % interní typ

spíše ano 18 18% 25 25%

Ano 7 7% 12 12%

spíše ne 21 21% 12 12%

ne 4 4% 1 1%

Celkový součet 50 50% 50 50%

Tab. 13: Dostatečná znalost komunikace se sluchově postiženým

Hodnoty Chirurgie % chirurgický typ Interna % interní typ

Internetu 32 32% 41 41%

Kolegové 30 30% 33 33%

Vlastních zkušeností 28 28% 25 25%

Znalostí ze školy 19 19% 24 24%

Odborné kurzy 14 14% 23 23%

Standardy ošetření 10 10% 14 14%

Literaturu 11 11% 13 13%

Mobilní telefon 5 5% 2 2%

Nevyhledávám 1 1% 1 1%

Tab. 14: Používané zdroje informací

Hodnoty Chirurgie % chirurgický typ Interna % interní typ

Ano 39 39% 40 40%

Ne 11 11% 10 10%

Celkový součet 50 50% 50 50%

Tab. 15: Zájem vzdělávání v problematice se sluchovým postižením

Hodnoty Chirurgie % chirurgický typ Interna % interní typ

Nevyplněno 38 38% 32 32%

Ne 5 5% 7 7%

Více kurzů a seminářů 4 4% 8 8%

Trpělivost 2 2% 0 0%

Více času 1 1% 1 1%

Tlumočník 0 0% 1 1%

Kompenzační pomůcky 0 0% 1 1%

Celkový součet 50 50% 50 50%

Tab. 16: Návrhy na zlepšení komunikace
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Tabulka 20 Pearsonův chí – kvadrát 

Tabulka 21 Dvourozměrná tabulka: Pozorované četnosti  

Tabulka 22 Pearsonův chí – kvadrát 
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OBRÁZKY:  

 

Obrázek 17 Mezinárodní znak pro neslyšící  

 

 
http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/v-nemocnici-ted-dokazi-mluvit-s-

neslysicimi-475365 
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Obrázek 18: Desatero komunikace s neslyšícím 

 

http://www.slideshare.net/bezbarierovaknihovna/jak-je-to-neslyet-9138089 
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Obrázek 19 Kochleární implantát 

 

 
http://www.novinky.cz/domaci/317726-kochlearni-implantaty-uz-dvacet-let-vraci-

sluch-detskym-pacientum-v-cr.html 
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Obrázek 20: Sluchadla 

 

 

 
http://www.lorm.cz/download/HMN/obsahCD/kompenzacni-pomucky.html 
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Obrázek 21 Bezdrátové zařízení pro přenos zvuku 

 

 

 

 
http://www.pomuckyproneslysici.cz/bezdratova-zarizeni-k-tv/geemarc/digitalni-tv-

sluchatka-cl-7300-636.html 
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Obrázek 22: Psací telefon 

 

 

 
http://www.pomuckyproneslysici.cz/telekomunikace/psaci-telefon/screenphone-t374-

telefon-pro-nedoslychave-telefon-pro-ohluchlych-42.html 
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Obrázek 23: Znaková abeceda pro jednu ruku 

 

 

 
http://www.nepocujem.weblahko.sk/POSUNKOVA-REC.html 
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Obrázek 24: Mezinárodní dvouruční abeceda

 
http://dakota.skautkostelec.cz/skautska_stezka/praxe/seznam_sifer.htm 

 


