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ÚVOD 

 

 

„Jako neslyšící člověk věřím, že nejúčinnější „léčbou“ hluchoty nejsou ani medicína, ani 

mechanická či elektronická zařízení a ani skalpel chirurga, ale porozumění. Přitom 

porozumění je zadarmo. Avšak dříve než můžeme dosáhnout porozumění, musíme neslyšící 

chápat.“1 

(Jack Gannon) 

 

 Za prvního učitele neslyšících je považován Pedro Ponce de Leon, mnich, který 

vyučoval v 16. století ve Španělsku. Od jeho doby docházelo k velkým pokrokům 

v pedagogice, psychologii, medicíně a technice, přesto se stále hledají nejrůznější 

komunikační metody a vzdělávací přístupy, které by co v největší míře zpřístupnili vzdělávání 

žákům se sluchovým postižením. V různých dobách se využívaly a preferovaly různé přístupy. 

Od přístupu orálního, který se dlouhou dobu preferoval, se postupně přešlo k systému 

totální komunikace. V posledních letech se ve světě upřednostňuje bilingvální přístup. 

V zahraniční praxi se metoda bilingválního přístupu objevila v šedesátých letech, kdy se 

začalo s výzkumem znakového jazyka a do škol se dostala v letech osmdesátých, převážně ve 

skandinávských zemích. V České republice se o bilingválním přístupu začalo hovořit až 

v letech devadesátých, kdy se začalo s výzkumy znakového jazyka i u nás. Do škol však 

proniká velmi pomalu. Velkým pokrokem je, že znakový jazyk u nás byl legislativně uznán 

jako rovnoprávný a přirozený jazyk jedinců se sluchovým postižením. 

 Pokud se chceme zabývat bilingválním vzděláváním, je potřeba nejprve přijmout 

skutečnost, že jedinci s těžkým sluchovým postižením opravdu potřebují ke svému 

plnohodnotnému rozvoji a budoucímu uplatnění mít možnost vzdělávat se ve svém 

primárním jazyce, ale zároveň ovládat jazyk majoritní společnosti. Je potřeba pochopit, 

přesně jak sděluje úvodní citát.  

                                                           
1
 Gannon, 1979 in Horáková, 2011, s.83  
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Když jsem se měla rozhodovat o tématu své práce, bylo ihned jasné, že se bude týkat 

osob se sluchovým postižením, jelikož s dětmi se sluchovým postižením jsem se setkala již při 

své první praxi a již tehdy jsem se rozhodla, že neslyšícím se chci ve svém profesním životě 

věnovat. Dnes již druhým rokem pracuji v jedné ze škol pro sluchově postižené, denně se 

stýkám s neslyšícími lidmi a (částečně) ovládám znakový jazyk.  

 Cílem práce je charakteristika systému vzdělávání žáků se sluchovým postižením a 

zmapování uplatňovaných přístupů ve vzdělávání se zaměřením na bilingvální přístup. 

Úvodní kapitola této práce se věnuje bilingvismu obecně a také uvedení do 

problematiky sluchového postižení, tedy klasifikaci a diagnostice sluchových vad, 

kompenzačním pomůckám a komunitě neslyšících (Neslyšících). Toto je podstatné znát, 

abychom si udělali představu o sluchovém postižení a světě lidí, kteří s ním žijí. 

 Druhá kapitola se zaměřuje na komunikaci v jejím obecném pojetí, na vymezení 

pojmu komunikace a na komunikační systémy osob se sluchovým postižením. V této kapitole 

si představíme i znakový jazyk jako primární jazyk neslyšících osob. 

 Ve třetí kapitole si představíme jednotlivé metody, které se uplatňují ve vzdělávání 

žáků se sluchovým postižením, včetně bilingválního přístupu. 

 Čtvrtá kapitola se věnuje vzdělávání žáků se sluchovým postižením v České republice. 

Stručně charakterizuje základní možnosti vzdělávání, legislativní rámec, ve kterém je 

vzdělávání ukotveno a školská zařízení, která se věnují žákům se sluchovým postižením, od 

narození až po ukončení přípravy na profesní život. Dále se tato kapitola zaměřuje na 

bilingvální vzdělávání v České republice, jeho historii a postupné přijetí.  

 Pátá kapitola představuje empirickou část práce. Je věnována základnímu vzdělávání 

žáků se sluchovým postižením v České republice a představení škol, které se v současné době 

vzdělávání těchto žáků zabývají. Dále kapitola obsahuje představení vybraného vzorku škol a 

výzkumu v nich provedeného.  

 V této práci nejsou rozlišovány pojmy osoba s těžkým sluchovým postižením osoba a 

neslyšící, jelikož to není pro účely této práce relevantní. 
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1. UVEDENÍ DO TERMINOLOGIE   

Pokud se chceme zabývat vzděláváním a výchovou žáků se sluchovým postižením, je 

podstatné, abychom znali základní informace o postižení sluchu a možné kompenzaci 

postižení. Dále chceme-li se zabývat bilingválním přístupem ve vzdělávání neslyšících, je 

důležité, abychom měli základní informace o bilingvismu jako takovém a o komunitě 

neslyšících. 

  

1.1 Bilingvismus 

  Výzkum bilingvismu má velice široký a komplexní záběr. Důležitou otázkou je kdy a 

koho už můžeme považovat za bilingválního, nebo dokonce i multiligválního. Edwards (in 

Bhatia, 2006) píše, že je to otázka jak úrovně, tak i způsobu ovládnutí druhého jazyka. Když 

se podíváme na definici bilingvismu z hlediska úrovně jazyka, můžeme najít hned několik 

definic.         

 Například v roce 1933 Bloomfield2 pozoroval, že bilingvismus vychází z přidání 

perfektně naučeného cizího jazyka k tomu svému, tím nijak nezmenšenému, mateřskému 

jazyku. Jde o trochu matoucí definici, ale obsahuje důležité slovo – perfektně. Neodstranil 

tímto zcela otázku úrovně druhého jazyka, ale přinejmenším tímto vyloučil, že by kdokoliv, 

kdo umí alespoň pár frází v cizím jazyce, mohl být považován za bilingválního. Roku 1953 

Weinreich3 jednoduše definoval bilingvismus jako možnost alternativně využívat dva jazyky. 

Ve stejném roku Haugen4 pronesl, že bilingvizmus začíná se schopností se plynně a 

smysluplně vyjadřovat v druhém jazyce. Obecně vzato starší definice mají tendenci 

vyhrazovat bilingvismus pouze jako rovnocenné zvládnutí dvou jazyků. Ty novější pak 

poskytují daleko větší odchylky v otázce úrovně zvládnutí druhého jazyka. Ale protože tyto 

odchylky se v praxi ukazují jako nevhodné, jakákoliv moderní definice musí být zavedena v 

závislosti na kontextu a účelu, pro který je zaváděna. (Edwards in Bhatia, 2006) 

 Další komplikací k určení úrovně jazyka, která postačuje pro bilingvismus, je 

skutečnost, že jazyk jako takový má více dimenzí. Za základní jazykové dovednosti můžeme 

                                                           
2
 Leonard Bloomfield byl americký jazykověděc, který patří k zakladatelům americké strukturalistické lingvistiky. 

3
 Uriel Weinreich byl polsko-americký jazykovědec. 

4
 Einar Ingvald Haugen byl americký lingvista a univerzitní profesor, který se výrazně zabýval bilingvismem.  
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považovat: poslech, mluvu, psaní a čtení. Dále pak můžeme rozdělit jednotlivé dovednosti 

jako slovní zásobu, gramatiku akcent a další. Celkově můžeme hovořit o více než dvaceti 

různých dimenzích. K měření, či určení, bilingvismu se používá mnoho různých testů, které 

zahrnují testy plynulosti, flexibility i dominance. Testy mohou probíhat formou rozhovoru či 

třeba sebeohodnocení, které se v tomto ohledu velmi osvědčilo. Je třeba brát v úvahu i 

úroveň jazyka prvního. Úroveň jednotlivých jazyků se navzájem ovlivňuje a je dokázáno, že 

když se člověk stává bilingvální, jeho první jazyk se také rozvíjí. (Edwards in Bhatia, 2006)  

 Další otázkou bilingvismu, je schopnost dětí pojmout dva jazyky a stát se tak 

bilingvální. Po nějakou dobu měli vědci za to, že vyrůstání se dvěma či více jazyky může být 

škodlivé pro děti, které nejsou opravdu bystré (Carrow, 1957 in Marschark, 2014). Výzkum z 

let šedesátých a sedmdesátých prováděný v Kanadě však prokázal, že zvýšená inteligence 

není podmínkou pro to stát se bilingvální, ale její následek. Kognitivní výhody, tj. verbální 

kognitivní flexibilita5, může být následkem skutečnosti, že je někdo bilingvální a nemusí tomu 

být naopak. Proto ani snížená inteligence není zábranou tomu, aby se dítě stalo bilingvální. 

Důležitá je dostupnost jednotlivých jazyků a správná edukace. (Marschark, 2014) 

 

1.2 Klasifikace sluchových vad 

 Nejprve je podstatné vysvětlit si termíny porucha sluchu a sluchová vada. Poruchou 

sluchu rozumíme stav přechodný, který lze upravit vhodnou léčbou. Jedná se například o 

dočasnou nedoslýchavost při onemocněních zevního zvukovodu, středního ucha a podobně.  

U sluchové vady se jedná o stav, kdy jsou příznaky nedoslýchavosti trvalé a nemají tendenci 

ke zlepšení. Může se jednat o lehkou nedoslýchavost až úplnou hluchotu, podstatné však je, 

že se jedná o stav trvalý, který se nedá léčbou změnit (Novák, 1994) 

Sluchové vady se mohou dělit podle vice kritérii a tomu odpovídá i množství různých 

klasifikací. Pro vymezení jednotlivých skupin sluchového postiženi slouží tato hlediska 

(Horáková in Pipeková, 2010): 

1. místo vzniku postižení 

2. období vzniku postižení 

3. stupeň postižení 

                                                           
5
 Kongnitivní flexibilita je schopnost rychle si zvyknout na nové změněné situace, nároky nebo priority. 
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Klasifikace dle místa vzniku postižení 

Z hlediska lokalizace vzniku postižení rozlišujeme dvě skupiny sluchových vad (resp. 

poruch) 

 Vady periferní 

 Vady centrální 

Periferní vady (poruchy) mohou být jednostranné nebo oboustranné a dále je dělíme 

na: 

 Převodní, neboli konduktivní 

 Percepční, neboli nitroušní 

 Smíšené, kombinované z obou typů 

Porucha převodní (konduktivní) je patologický stav, kdy se zvuková vlna nedostává do 

oblasti sluchových buněk. Sluchová buňka je v pořádku, ale není stimulována zvukem, 

protože vyvolávací energie je v průběhu vnějšího nebo středního ucha zbrzděna. Příčinou 

může být jakákoliv překážka ve vnějším zvukovodu nebo středouší. Pojem porucha vyjadřuje 

možnost léčebné restituce (Lejska, 2003).  

Převodní sluchové poruchy jsou tedy způsobené poruchou od zevního zvukovou 

k oválnému okénku středního ucha. Pacient slyší špatně zvuky hluboké, z mluvních celků se 

vytrácejí nepřízvučná slova, ze slov koncové slabiky. Pacient málo slyší řeč hlasitou, ale 

šeptanou řeč slyší dobře, jelikož obsahuje hodně sykavek. Tyto sluchové poruchy lze 

operativně odstranit a nikdy nevedou k úplné hluchotě. Jedná se o vadu kvantitativního rázu. 

Příklady převodních poruch podle Jedličky (in Jedlička, Škodová a kol., 2003) mohou 

být například: mazová zátka ve zvukovodu (ucpání vnějšího zvukovodu ušním mazem), 

atrézie (nevyvinutí) zevního zvukovodu, zánět zvukovodu a bubínku, akutní či chronický 

zánět středního ucha, traumatická nebo pozánětlivá perforace bubínku, destrukce 

středoušních kůstek zánětem, přerušení řetězu středoušních kůstek například při úrazu, 

porucha ventilace Eustachovy trubice (například při zvětšené nosní mandli), poranění 

středoušní dutiny, nádor ve středouší, otoskleróza či vrozené vady středouší. 
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U percepčních (nitroušních) sluchových vad je postižen blanitý labyrint vnitřního 

ucha, vláskové buňky nebo sluchový nerv. Pacient ztrácí slyšitelnost vysokých tónů. Je to 

vada kvalitativního rázu: pacienti vnímají relativně dobře okolní zvuky, ale špatně rozumějí 

řeči. Většinou jsou tyto vady věkem progresivní a nejsou léčitelné. Pacient slyší řeč 

pronášenou nahlas, ale nerozliší elementy řeči. 

Lavička, Šlapák (2002) dále rozlišují percepční vady na: 

 Kochleární (porucha přeměny zvuku na elektrický signál ve vnitřním uchu) 

 Retrokochleární (porucha vedení zvukového signálu VIII. hlavovým nervem a 

sluchovou dráhou v mozkovém kmeni) 

Příklady percepčních vad podle Jedličky (in Jedlička, Škodová a kol., 2003): 

presbyakuzie (viz níže), poškození sluchu nadměrným hlukem, komplikace při některých 

infekčních onemocněních (např. zánět mozkových blan, příušnice), vliv ototoxických látek (z 

léků například antibiotika nebo chemoterapeutika), vrozené syndromy a sdružené vady na 

podkladě genetické poruchy, Meniérova choroba6, nádory sluchového nervu. V prenatálním 

a perinatálním období jsou komplikací například Rh-inkompabilita, asfyxie7 při 

protahovaných porodech nebo hmotnost pod 1000g. 

Mezi percepční vady (získané) se řadí presbyakuzie (stařecká nedoslýchavost), což je 

postižení objevující se v oblasti slyšení vysokých tónů, kdy současně dochází ke zhoršujícím 

se potížemi v porozumění řeči. Člověk tedy slyší méně a hůře. K tomuto postupnému 

zhoršování sluchové ostrosti dochází zejména po 60. roce života. Příčinou může být 

odumírání vláskových buněk, které jsou nenahraditelné. Patologickým se tento jev stává 

v případě, že je narušena komunikační schopnost jedince. (Horáková in Pipeková, 2010) 

Centrální vady jsou způsobeny poškozením centrálního nervového ústrojí sluchového 

analyzátoru, což znamená, že člověk slyší, ale nedokáže analyzovat elementy řeči. Sluchové 

vady tohoto typu nelze kompenzovat. Centrální nedoslýchavost (hluchota) zahrnuje 

komplikované defekty způsobené procesy, které postihují korový a podkorový systém 

                                                           
6
 Nemoc postihující část sluchově rovnovážného nervu, který je umístěn ve vnitřním uchu. Projevuje se 

závratěmi, které doprovází pocit tlaku a bolesti ucha, zhoršením sluchu a tinnitem. S postupem onemocnění se 
začíná objevovat trvale přítomný tinnitus, nedoslýchavost, a to zejména v oblasti hlubokých tónů. Po 
dlouhotrvajících opakovaných záchvatech může dokonce dojít u některých postižených až k úplné ztrátě sluchu. 
7
 Dušení způsobené nedostatkem vzduchu. 
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sluchových drah. Příznaky centrálních poruch jsou velmi rozmanité a mohou být způsobeny 

jak organickou, tak funkční změnou (Šlapák, Florianová, 1999) 

Dalším typem sluchové vady, kterou nelze zařadit do předchozího dělení jsou ušní 

šelesty (tinitus aurium). Jedná se o vadu, kdy v jednom nebo obou uších jedincům píská, 

šustí, hučí, syčí a podobně. Horáková (in Pipeková, 2010) píše, že podle průzkumů trpí ušními 

šelesty 15-17% veškeré populace.  V České republice je uváděno, že ušní šelesty se týkají 

především osob ve věku 60-65 let, kdy jimi trpí každý druhý člověk (www.gong.cz).  

Ušní šelesty se dle klinického obrazu dělí na: 

 objektivní – vznikají v důsledku špatného cévního zásobení ucha a jeho okolí 

(např. zúžení cévky - možností léčby je podání vazodilatancia – léku 

roztahujícího cévy) 

 subjektivní – jedinec pociťuje známky ušního šelestu bez vnějšího zvukového 

podnětu 

 

Klasifikace dle období vzniku postižení 

Z hlediska doby vzniku dělíme sluchové vady na: 

 Vady vrozené (hereditární) 

 Vady získané (postnatální) 

Vrozené (hereditární) vady sluchu jsou geneticky podmíněné (dědičné) nebo 

kongenitálně získané (tedy získané v těhotenství nebo získané při porodu).   

U geneticky podmíněných vad se jedná o hereditární zátěž v rodině. Tyto vady jsou 

podloženy autozomálně dominantní formou, nebo autozomálně recesivní formou.8 

Horáková (in Pipeková, 2010) uvádí, že více než dvě třetiny geneticky podmíněných ztrát 

sluchu jsou podloženy první uvedenou formou, tedy autozomálně recesivní.  

Vady sluchu s autozomálně dominantní formou jsou takové, kdy se stejný typ 

sluchové vady vyskytuje opakovaně v několika generacích. Takové vady však nejsou příliš 

                                                           
8
 U autozomálně dominantního typu dědičnosti vidíme postižené jedince v každé generaci. Vidíme, že postižení 

jedinci jsou mužského i ženského pohlaví. Pro autozomálně recesivní typ dědičnosti je typické, že postižení se 
nevyskytují v každé generaci. Vyskytují se spíše "ob generaci“. Pokud se dvěma fenotypově zdravým rodičům 
narodí dítě s autozomálně recesivně dědičnou chorobou, musíme uvažovat, že oba rodiče jsou přenašeči. 

http://www.gong.cz/
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obvyklé. Leonhardt (1999) uvádí, že 90% neslyšících pochází z rodin, ve kterých není žádný 

člen se sluchovým postižením (a dále také, že 90% všech dětí z manželství neslyšících jsou 

slyšící).  

Daleko častější jsou hereditární sluchové vady zděděné autosomálně recesivně, což 

znamená, že oba rodiče jsou nositelé jednoho zdravého a druhého poškozeného znaku a 

typické bývá, že jsou slyšící. U jejich dětí se mohou oba poškozené znaky sejít a následkem je, 

že ve slyšící rodině se nenadále objeví sluchově postižené dítě nebo i několik. 

Kongenitálně získané vady sluchu mohou být, jak již bylo zmíněno, získané 

prenatálně9 nebo perinatálně10. Horáková (in Pipeková, 2010) píše, že prenatálně získané 

vady sluchu se objevují z důvodu nemoci matky v průběhu těhotenství, zejména v prvním 

trimestru. Těmito nemocemi jsou například spalničky, toxoplazmóza, zarděnky. Dále mohou 

být prenatálně získané vady sluchu způsobeny vlivem rentgenového záření.  Dále se tyto 

vady mohou objevit z důvodu podávání ototoxických antibiotik matce v průběhu těhotenství 

(například streptomycin, gentamycin, kanamycin, neomycin, atd.). 

Perinatálně získané vady sluchu se vyskytují z důvodu protahovaného porodu, nízké 

porodní hmotnosti (riziková je hmotnost pod 1500g), vlásečnicového krvácení do labyrintu, 

Rh-inkompability, asfyxie a poporodní žloutenky (Lejska, 2003). 

Získané (postnatální) vady sluchu jsou vady získané po porodu, nebo v průběhu 

života. Podle Lejsky (2003) můžeme vady a poruchy sluchu dělit vzhledem k věku a fixaci řeči  

na vady a poruchy sluchu u dětí před fixací řeči a na vady a poruchy sluchu u dospělých a dětí 

po fixaci řeči.  

Vady získané před fixací řeči (preligválně) jsou vad získané přibližně do 6. roku života 

dítěte. Tyto vady mají různý dopad na komunikační schopnosti. Řeč se nevyvíjí, nebo je její 

vývoj opožděný až omezený, a navíc může dojít k rozpadu získaných řečových stereotypů.  

K prelingvální ztrátě sluchu dochází z těchto důvodů: 

 Infekčních choroby – například zánět mozkových blan (postižení sluchu 

různého stupně u 40% nemocných), meningoencefalitida, příušnice, spalničky, 

spála, zarděnky a některé další 

                                                           
9
 Získané v průběhu těhotenství 

10
 Získané v průběhu porodu 
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 Úrazy hlavy a jiná poškození mozku mechanického charakteru 

 Opakované hnisavé záněty středního ucha 

  Vady získané po fixaci řeči (postlingválně) jsou vady, ke kterým dochází zpravidla po 

6. roce věku dítěte, tedy po úplném ukončení vývoje řeči. Důvody vad sluchu získaných 

postlingválně mohou být takové: 

 Poranění v oblasti hlavy a vnitřního ucha 

 Dlouhodobé působení nadměrné hlukové zátěže (nad 85dB), například hlučné 

pracovní prostředí  

 Toxiny a jedy: například podávání ototoxickcých (například streptomycin, 

gentamycin, kanamycin, neomycin, atd.). 

 Léčba onkologických onemocnění (moderní agresivní chemoterapie může 

trvale poškodit sluchové buňky) 

 Degenerativní choroby (nař. sklerosa multiplex) 

 V pozdějším věku presbyakuzie  

 

Klasifikace dle stupně postižení 

Mezinárodní zdravotnická organizace v roce 1980 stanovila klasifikaci sluchových vad 

dle stupně postižení. Jedná se o ztrátu sluchu v decibelech (dB) na frekvencích 500, 1000, 

2000 a 4000Hz. 

Z této klasifikace vychází mnoho českých autorů. Lze uvést tabulku dle Hrubého 

(1996, s. 13). 

  



17 
 

Tabulka 1 

 Klasifikace sluchových vad – jednotlivé kategorie ztráty sluchu 

Velikost ztráty sluchu 
podle WHO 

Název kategorie ztráty 
sluchu 

Název kategorie podle Vyhl. MPSV č. 
284/1995 Sb. 

0–25 dB normální sluch   

26–40 dB lehká nedoslýchavost 
Lehká nedoslýchavost 
(již od 20 dB) 

41–55 dB střední nedoslýchavost středně těžká nedoslýchavost 

56–70 dB 
středně těžké poškození 
sluchu 

těžká nedoslýchavost 

71–90 dB těžké poškození sluchu praktická hluchota 

více než 90, 
ale body v audiogramu 
i nad 1 kHz 

velmi závažné poškození 
sluchu 

úplná hluchota 

v audiogramu 
nejsou žádné body nad 
1 kHz 

Neslyšící úplná hluchota 

Zdroj: Hrubý, J. Speciální pedagogika, 1996 

 

Nedoslýchavost ve všech jejích stupních rozdělujeme na typ převodní, kdy jedinec 

slyší málo, ale dokáže rozeznat zvuky lidské řeči a typ percepční, který se projevuje 

zkresleným vnímáním řeči (Bulová in Pipeková, 1998). 

Hluchota je nejtěžším stupněm sluchové vady. Znemožňuje vnímání mluvené řeči a 

její přirozený rozvoj. Jedinec je tak zcela okázán na vizuální příjem informací (Souralová, 

Langer in Renotiérová a kol, 2004) 

Ohluchlost je stav, kdy dochází ke ztrátě sluchu v průběhu života. Pokud dojde 

k ohluchnutí po ukončení základního vývoje řeči (po 7. roce života), řeč se již neztrácí, 

zůstává zachována, ale vyžaduje soustavnou péči. 
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1.3 Diagnostika sluchových vad 

 Obecně platí, že čím dříve je porucha sluchu diagnostikována a čím dříve se vhodně 

zvolí cílená rehabilitace, tím menší jsou pak škody na vývoji osobnosti dítěte. K diagnostice 

sluchových vad lze použít metody subjektivní, či metody objektivní. Metody subjektivní jsou 

založeny na spolupráci pacienta. Pokud spolupráce pacienta není možná (například u malých 

dětí, nebo u osob s mentálním postižením), lze využít metod objektivních, které spolupráci 

pacienta nevyžadují.  

 Jedlička (in Jedlička, Škodová a kol., 2003) uvádí tyto subjektivní metody: 

 Sluchová zkouška: při sluchové zkoušce se zjišťuje vzdálenost, na kterou 

vyšetřovaný slyší a dovede opakovat předříkávaná slova. Vyšetření se provádí 

hlasitou řečí a šepotem. Pro normální sluch je vzdálenost pro hlasitou řeč 

10m, obvykle se však vzhledem k velikosti místností, kde se vyšetřuje, sluch 

zkouší na 6m. Vyšetřuje se každé ucho zvlášť a k maskování zvuku u 

nevyšetřovaného ucha je používám Barányho ohlušovač. Při vyšetření 

šepotem se nevyšetřované ucho pouze ucpává a vyšetřované ucho se testuje 

ze vzdálenosti 6m. Sluchová zkouška orientačně napoví, nakolik je sluch 

porušen a zda vyšetřovaný lépe opakuje slova s hlubokými hláskami, nebo 

vysokými. 

 Vyšetření ladičkami slouží k vyšetření sluchu na jedné frekvenci, proto nemusí 

správně charakterizovat celkovou poruchu, pokud nemáme k dispozici celou 

sadu ladiček (250-4000Hz). 

o Rinneho zkouška porovnává vzdušné a kostní vedení na jednom i 

druhém uchu. 

o Weberova zkouška srovnává kostní vedení v pravém a levém uchu. 

o Schwabachova zkouška využívala porovnávání kostního vedení 

vyšetřovaného a vyšetřujícího, ale pro značnou neobjektivitu se již 

nevyužívá. 

 Tónová audiometrie je vyšetření prováděné tónovým audiometrem, který 

generuje čisté tóny na frekvencích 125 až 8000Hz. Zvuky se vyšetřovanému 
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pouští do sluchátek, což slouží k zjištění prahu vzdušného vedení a přes kostní 

vibrátor, což slouží k zjištění prahu kostního vedení. Vyšetření se provádí 

zvlášť na pravé a levé ucho a z výsledků lze určit závažnost poruchy sluchu i 

její typ. 

 Slovní audiometrie: při slovní audiometrii se vyšetřovanému pouští z nahrávky 

sada slov o různých intenzitách a vyšetřovaný slova nahlas opakuje. Počítá se 

procentuální úspěšnost opakovaných výrazů. Slovní audiometrie se provádí 

bez korekce a s korekcí a rozdíl mezi oběma zkouškami je ukazatelem efektu 

sluchadla. 

 Vyšetření založené na změnách chování při přítomnosti zvuku je vyšetření 

využívané zejména při orientačním vyšetření sluchu u dětí, například při 

preventivních prohlídkách. Sleduje se změna chování dítěte po zaznění zvuku.  

Mezi objektivní metody řadíme: 

 Otoakustické emise (OAE): toto vyšetření vychází ze zjištění, že ucho nejen 

zvuky přijímá a zpracovává, ale je i samo zdrojem zvuku. Tyto zvuky vznikají 

pohybovou aktivitou zevních vláskových buněk Cortiho orgánu po zvukovém 

podráždění. Pokud do vnějšího zvukovodu vpustíme stimulující zvuk a 

vláskové buňky nejsou poškozeny, můžeme následně citlivým mikrofonem 

zaznamenat zvuk. V tomto případě jsou otoakustické emise výbavné a jsou 

důkazem o nepoškozené sluchové buňce vnitřního ucha. Tato metoda se 

provádí především jako screeningové vyšetření u novorozenců11. Provádí se 

sondou, která vysílá krátké zvukové impulzy a je zavedena do vnějšího 

zvukovodu novorozence. Sonda obsahuje i mikrofon, který měří přítomné 

zvuky. Pokud je vysílaný zvuk slabší než přijímaný, jsou otoakustické emise 

výbavné. (Lejska, 2003) 

 Tympanometrie: Tympanometrie je metoda umožňující vyšetření funkce 

středního ucha. Principem je měření množství akustické energie ve vnějším 

                                                           
11

 Plošný novorozenecký screening sluchových vad nebyl doposud v ČR zaveden. V roce 2012 ale byla zavedena 

úhradová vyhláška: pokud porodnice zakoupí přístroj, má screningové vyšetření hrazeno. Novorozenecký 

screening se dá provádět již 4. den po narození. 
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zvukovodu, která se odráží od blanky bubínku.  Vyšetření se provádí vložením 

sondy tympanometru do ucha. Ze sondy vychází zvuk. Citlivý mikrofon sondy 

měří množství odraženého zvuku od blanky bubínku. (Lejska, 2003) 

 Evokované sluchové potenciály (evoked response audiometry): jedná se o 

vyšetření spočívající v registraci vzruchu ze zvukové dráhy na zvukový 

podnět. Je to o speciálně modifikované elektroencefalografické vyšetření. 

Potenciály se snímají z podkorové (BERA, ABR) či korové (CERA) úrovně třemi 

elektrodami umístěnými na povrchu hlavy. (Jedlička in Jedlička, Škodová a 

kol., 2003) 

o BERA (Brainstem evoked response audiometry) je vyšetření pomocí 

kmenových evokovaných potenciálů. Touto metodou můžeme měřit 

celou sluchovou dráhu od kochley až po korovou oblast. Toto 

vyšetření se využívá u osob, které nejsou schopny spolupracovat u 

audiometrického vyšetření (například malé děti, nebo osoby 

s mentálním postižením), jelikož mozkový kmen je funkční i ve 

spánku. Speciální elektrody se přilepí na oblast za ušními boltci, třetí 

elektroda se přilepí na střed čela těsně u linie vlasů a pomoci kabelů 

se spoji s přístrojem. Na uši se vyšetřovanému dají sluchátka. Do 

vyšetřovaného ucha se pustí série akustických impulsů a evokované 

odpovědi jsou přístrojem automaticky zaznamenány.  

 

1.4 Kompenzační pomůcky 

Základní kompenzační pomůckou jsou sluchadla. Sluchadla usnadňují orální 

komunikaci mnoha nedoslýchavým osobám, ale zcela neslyšícím nejsou dostatečnou 

kompenzací. Osoby s vrozenou nebo i později získanou hluchotou mají možnost využít 

kochleárního implantátu. 

 Jelikož se tato práce týká bilingválního přístupu ve vzdělávání, který je vhodný 

výhradně pro osoby neslyšící, tedy pro osoby, které nevyužívají nebo nemohou využívat 

dostatečných kompenzačních pomůcek, bude tato podkapitola jen stručnou zmínkou o 

možnostech těchto pomůcek. 
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 Kromě sluchadel a kochleárního implantátu dále mezi kompenzační pomůcky řadíme 

osobní zesilovače, pojítka s infračerveným a rádiovým přenosem, indukční smyčky, pomůcky 

pro zesílení televize a zesílený poslech telefonu, signalizační pomůcky (světelné zvonky), 

vibrační a světelné budíky a podobně.  

 

1.4.1 Sluchadla 

 Pokud nelze zhoršenou funkci sluchu zlepšit léčebně, je nutné sluchovou vadu 

korigovat sluchadlem. Sluchadla jsou přidělována z prostředků všeobecného zdravotního 

pojištění, na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997Sb.). Pojišťovna 

hradí nejméně ekonomicky náročné sluchadlo v základním provedení v závislosti na 

závažnosti sluchového postižení. Příspěvek na sluchadlo je možné získat jedenkrát za pět let. 

Horáková (in Pipeková, 2010) uvádí, že sluchadlo je miniaturní elektroakustický 

přístroj, jehož úkolem je zesílení a modulace zvukového vjemu. Zvuk je sluchadlem zesílen a 

modulován podle příslušného typu a charakteru sluchové vady. 

 Lejska (2003) dělí sluchadla z těchto hledisek: 

 Podle tvaru 

 Podle způsobu přenosu akustického signálu 

 Podle způsobu zpracování zvukového signálu 

Z hlediska tvaru dělíme sluchadla na:  

 krabičková (kapesní): tento typ sluchadel je indikován u nejmenších dětí nebo 

u starších pacientů, kteří nejsou schopni obsluhovat závěsný typ sluchadla. 

Tento typ sluchadel lze upravit jako sluchadla pro kostní vedení. (Jedlička in 

Jedlička, Škodová a kol., 2003) 

 brýlová: jedná se o typ sluchadel využívající kostního vedení. Vibrátor je 

umístěn do zakončení brýlového raménka za uchem. Pro vzdušné vedení se 

tento typ sluchadel již téměř nevyrábí, opodstatnění by měl jen u speciálních 
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druhů korekcí zvaných CROS12 a BiCROS13, ale i u těchto korekcí lze již využívat 

sluchadla závěsná nebo nitroušní. . (Jedlička in Jedlička, Škodová a kol., 2003) 

 Závěsná: nejběžnější typ sluchadel. Tyto sluchadla dokáží pokrýt celé 

spektrum sluchových vad. 

 zvukovodová (nitroušní): typ sluchadel vkládaný přímo do boltce nebo až do 

zvukovodu.  

Z hlediska způsobu přenosu akustického signálu rozlišujeme sluchadla pro vzdušné 

nebo kostní vedení. Pro vzdušné vedení využíváme sluchadla krabičková (v malé míře), 

závěsná, nebo zvukovodová, případně výjimečně brýlová. Pro kostní vedení můžeme 

využívat také sluchadel krabičkových nebo brýlových, dále pak můžeme využít speciálního 

typu sluchadla: sluchadlo BAHA14.  

Podle způsobu zpracování zvukového signálu definujeme sluchadla jako sluchadla 

analogová nebo digitální.  

 

1.4.2 Kochleární implantát 

Kochleární implantát je nitroušní elektronická funkční smyslová náhrada, která 

neslyšícím přenáší sluchové vjemy přímou elektrickou stimulací sluchového nervu uvnitř 

hlemýždě vnitřního ucha a obchází tak poškozené vláskové buňky. 

Kochleární implantát se skládá ze dvou částí. Vnitřní (impantabilní) část je tvořena 

svazkem elektrod zakončeným cívkou a implantuje se přímo do hlemýždě vnitřního ucha do 

oblasti scala tympani15, cívka je pod kůží za ušním boltcem. Zevní část může být v podobě 

krabičky, nebo v podobě závěsného sluchadla. V této části je mikrofon, řečový procesor 

(složité elektronické zařízení zpracovávající a upravující příchozí zvuky) a na výstupu opět 

                                                           
12

 CROS korekce se využívá v případě, kdy jedno ucho je slyšící, druhé zcela neslyšící. Na neslyšící straně má 
jednice mikrofon zabudovaný do atrapy sluchadla, na slyšící straně má sluchadlo bez mikrofonu ukončené tzv. 
otevřenou ušní koncovkou. Signály z neslyšící strany jsou zachyceny mikrofonem a převedeny do slyšícího ucha. 
13

 BiCROS korekce je podobná jako CROS korekce, změna je pouze v tom, že jedno ucho je nedoslýchavé a 
druhé zcela neslyšící. Na nedoslýchavém uchu je běžné sluchadlo, ale navíc jsou do něj přiváděny ještě signály 
z mikrofonu na neslyšícím uchu.  
14

 BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) je speciální typ sluchadla využívaný pro kostní přenos. Sluchadlo má 
vibrátor i vlastní elektroniku připevněnou na kovový čep, který je přímo zaimplantován do kosti za ušním 
boltcem. Jedlička in Jedlička, Škodová a kol., 2003) 
15

 Scala tympani = dolní část hlemýždě. Kostěný hlemýžď je rozdělen strukturami po celé délce na 3 prostory 
(scala tympani, scala media, scala vestibuli). 
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cívka, která pomocí magnetu drží přes kůži na cívce vnitřní části. Přes cívky dochází 

k indukčnímu přenosu signálů do hlemýždě, zasunutý svazek elektrod dráždí přímo nervová 

vlákna vedoucí do ganglion spirale16 a dále do sluchového nervu. (Jedlička in Jedlička, 

Škodová a kol., 2003) 

Uchazeč o kochleární implantát projde vyšetřeními, která mají určit, jestli splňuje 

kritéria pro implantát. Základní podmínkou implantace je neporušený sluchový nerv a 

závažná sluchová ztráta (nad 90dB, zisková křivka17 nad 50dB) a několik dalších kritérií, které 

zde vzhledem k povaze této práce nebudou uvedeny. Kromě foniatrických a logopedických 

vyšetření však kandidáti musí projít i psychologickými vyšetřeními a zjišťuje se si sociální 

prostředí rodiny.  

 První český pacient byl implantován v roce 1992 v Hannoveru v Německu. V České 

republice program kochleárních implantací běží již od roku 1993, kdy byl v Motole 

implantován první pacient. (Hádková, 2012) 

 Dnes se operují děti již okolo půl roku života. Operace trvá 3h v celkové anestezii a za 

4-6 týdnů po operaci dochází k prvnímu programování řečového procesoru a k nastavení 

individuální sluchové mapy. Během programování se hledají hodnoty T (nejtišší, které 

pacient zaslechne) a hodnoty C (nejhlasitější, které jsou ještě přijatelné) a následně vzniká 

sluchová mapa. Během prvního roku se programování opakuje 10x. Po implantaci následuje 

důsledná logopedická péče. (Hádková, 2012) 

 

1.5 Neslyšící a jejich komunita 

 V České republice není ujasněná terminologie, kdo je vlastně neslyšící (Neslyšící18) či 

osoba se sluchovým postižením, jelikož se na osoby s postižením sluchu nahlíží z několika 

různých pohledů rozdílně. Z medicínského hlediska se každá porucha funkce sluchového 

orgánu považuje za sluchové postižení. Kategorie sluchového postižení se pak vymezují 

především z funkčního hlediska, podstatná je kvalita a kvantita sluchového vjemu. 

                                                           
16

 Ganglion cochleare (spirale cochleae):  nahromadění buněk v oblasti hlemýždě (cochlea). Obsahuje bipolární 
neurony, jejichž periferní výběžky vedou do Cortiho orgánu a centrální výběžky dávají vznik sluchové části VIII. 
hlavového nervu (n. vestibulocochlearis) 
17

 Audiogram se sluchadlem 
18

 
18

 V dalších kapitolách této práce nebude rozlišováno mezi pojmy Neslyšící a neslyšící, jelikož to není pro tuto 
práci podstatné. 
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Z pedagogického hlediska se sluchové postižení vymezuje na základě narušení vztahů 

člověka s postižením sluchu s okolním prostředím a jeho možnostmi komunikačních 

kompetencí (v závislosti na preferovaném komunikačním systému). 

Pohled osob se sluchovým postižením je však rozdílný. Mnozí z nich se za postižené 

(za osoby s postižením) vůbec nepovažují. Cítí se být příslušníky jazykové a kulturní menšiny, 

která užívá svůj vlastní jazyk – v České republice se jedná o český znakový jazyk. Označují se 

jako Neslyšící, s velkým „N“. (Horáková in Pipeková, 2010) Tento pohled na hluchotu 

označujeme jako jazykově kulturní. Vztah audiologické a kulturní definice hluchoty můžeme 

vidět na obrázku č. 1 (Hrubý, 1998) 

 

Obrázek č. 1 

Porovnání audiologické a kulturní definice hluchoty

 

Zdroj: Hrubý, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním 

osudu, 1998 

  

Z obrázku je patrné, že největší skupinu komunity Neslyšících tvoří osoby 

s prelingvální úplnou hluchotou, dále však se za Neslyšící považují i osoby ohluchlé, 

nedoslýchavé, případně i slyšící (kteří z nějakého důvodu nemohou komunikovat orálně). 

Používání termínu „Neslyšící“ je založeno na předpokladu, že se neslyšící děti, jimž 

hluchota nedovolí osvojit si mluvený jazyk orálně, s největší pravděpodobností stanou 

kulturně Neslyšícími mladými lidmi.   (Gregory et al., 2001) Některé neslyšící děti, včetně dětí 
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později ohluchlých, se kulturně Neslyšícími necítí a fungují ve slyšícím světě, převážně proto, 

že nejčastěji vstupují do interakce se slyšícími osobami.  Proces osvojování identity 

Neslyšícího závisí na interakčních zkušenostech s neslyšícími i slyšícími lidmi, jelikož interakce 

s jinými lidmi formuje vývoj člověka a mění jeho názory a hodnoty. 

Pokud osoby se sluchovým postižením přijmou identitu Neslyšících, začnou postupně 

na svou jazykově kulturní odlišnost být hrdi a pyšně se zařazovat do komunity Neslyšících. 

Neslyšící jsou jednou z nejsoudržnějších menšin, kterou spojuje společný jazyk (kterým je u 

nás český znakový jazyk). Mezi nejzákladnější kulturní hodnoty patří společný jazyk, sociální 

vztahy (Neslyšící mezi sebou udržují pevné sociální vztahy a často se společně setkávají), 

umělecká tvorba Neslyšících autorů19. Neslyšící mezi sebou mají vlastní aspekty chování, 

kterými se řídí. Jedná se na příklad o: 

 Při příchodu a odchodu je slušné pozdravit se s každým přítomným 

(opomenutí je bráno jako neslušnost). 

 Pokud na sebe chci někoho upozornit, udělám to zamáváním v zorném poli 

upozorňovaného, případně dotekem na paži, předloktí, maximálně rameni. 

 Vzít někoho za ruku, když znakuje, je agresivní a neslušné. 

 Společenským zvykem je účastnit se tradičních akcí20, večírků a setkání 

v klubech. 

 Specifické tleskání.21 

 Specifický humor 

Právě Neslyšící je vhodné vzdělávat pomocí bilingválního přístupu, a to proto, aby 

jednak docházelo k rozvoji vlastního přirozeného jazyka a tím i k rozvoji myšlení, ale zároveň 

docházelo i k osvojení (písemného) jazyka intaktní populace daného státu a tím se ulehčila 

komunikace Neslyšících se slyšícím okolí. Jedna studie  (Gregory  et al., 1997) poskytla určité 

                                                           
19

 Hudebně-pohybová tvorba (zpěv ve znakovém jazyce), literárně-dramatická tvorba (pantomima, divadlo 

neslyšících, tvorba básníků a prozaiků) a výtvarná tvorba (malíři, ilustrátoři) 
20

 Akce při příležitosti mezinárodního den Neslyšících (poslední týden v září), mikulášské besídky, Dny matek, 

pálení čarodějnic, sportovní utkání (Deaflympiáda, Celostátní sportovní hry), plesy organizací a maturitní plesy, 

Mezinárodní festival pantomimy neslyšících, Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla v Kolíně, 

Tříkrálová benefiční setkání v divadle ABC, festival Mluvící ruce, MISS neslyšící, (Divadlo ABC, 6.ledna, moderuje 

Jaroslav Dušek). 
21

 Třepotání zdviženýma rukama vedle hlavy. 
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důkazy o tom, že k získávání pozitivní sebeidentity Neslyšících přispívá bilingvální vzdělávací 

přístup. 
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2. KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

 Jednou z hlavních priorit ve vzdělávání osob se sluchovým postižením je vytvoření 

funkčního dorozumívacího prostředku, jehož prostřednictvím lze realizovat sociální interakci. 

Sluchem (akustickým kanálem) vnímá člověk asi 60% všech informací. Na rozdíl od zraku, 

slyšíme za sebou i ve tmě. Sluch nepřestává registrovat signály ani ve spánku. Každé 

postižení sluchu, tedy postižení akustického informačního kanálu, vede nezbytně k narušení 

mezilidské komunikace. Jakákoliv překážka v ontogenetickém nabývání komunikačních 

schopností má rozsáhlé a závažné důsledky. Proto je nezbytné věnovat se ve vzdělávání žáků 

se sluchovým postižením výstavbě vhodného komunikačního prostředku. 

 Krahulcová (2002, s. 14) uvádí: „Neexistuje jediná nebo nejlepší metoda, cesta, 

způsob, komunikační strategie nebo vzdělávací program, ale široké spektrum možností 

k překonání komunikační bariéry na podkladě individuálních schopností sluchově 

postižených.“  

Ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením se využívá dvou komunikačních systémů. 

Jedná se o komunikační systém audio-orální a vizuálně motorický komunikační systém. Oba 

tyto systémy jsou ve výchovněvzdělávacím procesu žáků se sluchovým postižením důležité. 

Jejich míra uplatnění závisí na zvoleném přístupu ke vzdělávání těchto žáků. Pro dosažení 

funkční komunikace je důležitá volba takového způsobu dorozumíváni, který zajistí co 

největší míru pochopení sdělovaného oběma stranám. Cílem komunikace je vzájemné 

dorozumívání a vytváření mezilidských vztahů. 

 

2.1 Vymezeni pojmu komunikace 

Termín „komunikace“ je používán v mnoha vědních disciplínách jako je pedagogika, 

psychologie, lingvistika, sociologie, antropologie, a další, takže je velmi obtížné najít definici. 

V české literatuře můžeme najít několik charakteristik.  

 Lejska (2003) komunikaci charakterizuje jako složitý děj, při kterém ve srozumitelné 

podobě vydáváme a přijímáme informace, které dekódujeme a rozumíme jim. Komunikace 

slouží k přenosu informací pomoci specifických informačních kanálů, a to kanálu optického, 

akustického, pachového atd. Potřeba komunikace je jedna z nejsilnějších potřeb, je vrozená 

a lze ji počítat mezi instinkty, tedy schopnosti, se kterými se každý živočich rodí. Není tedy 
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ponecháno na vůli dítěte, zda bude či nebude mluvit, každé zdravé dítě mluvit začíná. Takto 

se spontánně probouzí vrozený komunikační instinkt. 

Klenková (2006, s. 25) uvádí takovouto definici: „Komunikace (z lat. communicatio, 

které lze chápat ve významu spojování, sdělování, ale také přenos, společenství, participace) 

znamená obecně lidskou schopnost užívat výrazové prostředky k vytváření, udržování a 

pěstování mezilidských vztahů. Komunikace významně ovlivňuje rozvoj osobnosti, je důležitá 

v mezilidských vztazích, je prostředkem vzájemných vztahů. V nejširším slova smyslu lze 

komunikaci chápat jako symbolický výraz interakce, tj. vzájemné a oboustranné ovlivňování 

mezi dvěma nebo více systémy. Znamená současně i přenos informací, které jsou 

prostředkem ovlivňování subjektů na komunikaci se podílejících. Komunikaci neboli 

dorozumívání, lze v obecné rovině chápat jako složitý proces výměny informací.“ 

 Podle Krahulcové (2002) je komunikace proces výměny, dorozumění a 

zprostředkování zpráv nebo informací všeho druhu. Individuální, extraindividuální a 

interindividuální komunikace znamená obousměrný tok informací uvnitř jediného subjektu, 

zachycení signálů ze zevního světa a obousměrný tok informací mezi lidmi.  

 Komunikace se uskutečňuje sdělovacím procesem, kterým člověk vzhledem k jiným 

lidem projevuje své city (projevová složka), svou vůli (vybavovací složka) a své myšlenky 

(dorozumívací složka).  

Základem komunikace jsou čtyři vzájemně se ovlivňující prvky, a to komunikátor (tím 

je osoba, která něco sděluje), komunikant (příjemce informace), komuniké (informace, 

sdělení) a komunikační kanál. Komunikační kanál je nezbytnou podmínkou pro úspěšnou 

výměnu informace. Aby si obě strany rozuměly, je potřeba používat předem dohodnuty kód 

(Klenkova, 2006). 

 Mluvíme-li o lidské komunikaci, nejedná se však jen o řeč a zvuk. Lidská komunikace 

se obecně dle Klenkové (2006) dělí na: 

 Verbální komunikace: verbální komunikací rozumíme komunikaci slovní. 

Spadají sem komunikační procesy, které jsou realizovány pomocí mluvené 

nebo psané řeči, tedy pomocí slov. 
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 Nonverbální komunikace: jedná se o mimoslovní komunikační prostředky, 

které často doprovázejí slovní komunikaci. Patří sem: 

 Gesta 

 Mimika 

 Pohyby hlavy a těla 

 Tělesný kontakt 

 Tón hlasu 

 Pohledy očí 

 Vzdálenost a zajímání prostorových pozic 

 Aspekty vlastního zjevu člověka (oblečení, atd.) 

 Z hlediska vztahu mezi sluchem a řečí uvádí Lejska (2003) následující typy lidské 

komunikace:  

 Smyslová komunikace, která se dělí na: 

o Neakustickou komunikaci: sem se řadí komunikace optická, 

čichová, hmatová, chuťová 

o Akustickou komunikaci, která se dále dělí na: 

 Zvukové pozadí 

 Mimopojmovou komunikaci - obecné zvuky 

 Pojmovou (verbální) komunikaci 

 Mimosmyslová komunikace (např. řízení krevního tlaku a glykémie uvnitř 

organismu).  

 

2.2 Audio-orální komunikační systémy  

 Audio-orálním komunikačním systémem rozumíme komunikaci pomocí mluveného 

jazyka majoritní společnosti daného státu. Tedy komunikaci běžnou pro osoby bez postižení.  

 Vytvoření orální řeči je u osob se sluchovým postižením úkolem logopedické péče. 

Logopedická péče se u těchto jedinců snaží o vytvoření srozumitelného mluveného projevu a 

o nácvik schopnosti rozumět mluvenému, ať už pomocí využití zbylého sluchu, nebo pomocí 

odezírání.  
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 Osvojování mluvené řeči naráží u dětí se sluchovým postižením na těžkosti slyšení 

z kvantitativního i kvalitativního hlediska (Lechta, 2002). Základem je využívání kvalitních 

digitálních sluchadel a kochleárních implantátů a dále je vyžadovaná pravidelná a 

systematická stimulace. Mluvená řeč je nezbytná pro komunikaci s majoritní (tedy slyšící) 

společností a čím méně je řeč jedince se sluchovým postižením srozumitelná, tím ztíženější je 

integrace do společnosti a interkulturní komunikace (Souralová, 2005). Tradiční pomůckou 

pro rozvíjení produkce řeči jsou pomocné artikulační znaky22. 

 Vytvoření orální řeči u žáků se sluchovým postižením závisí na řadě faktorů. Těmito 

faktory jsou věk sluchově postiženého dítěte, charakter sluchové vady, přítomnost nebo 

absence dalšího postižení, individuální zvláštnosti psychického vývoje, sociální zázemí a 

úroveň komplexní péče (Matuška, Antušeková in Souralová, 2005). Dalším takovým faktorem 

je nadání dítěte se sluchovým postižením pro řeč. Nadání pro řeč není u všech dětí stejné a 

není ovlivněno stupněm a typem sluchového postižení. Takže například některé děti s velmi 

závažnou ztrátou sluchu, které mají vysokou míru nadání pro řeč, se snaží komunikovat, 

žvatlají a pokoušejí se napodobovat artikulační pohyby, zatímco jiné s menší ztrátou sluchu 

k verbální komunikaci nejeví zájem. (Horáková, 2011). 

 Sluch poskytuje lidem kontrolu vlastního mluveného projevu. Přítomnost sluchového 

postižení s sebou přináší omezení až absenci sluchových vjemů. Následkem toho člověk se 

sluchovým postižením nemá kontrolu nad svým řečovým projevem, chybí mu zpětná 

sluchová vazba. Proto bývá jeho projev v mnoha ohledech jiný než u osob bez sluchového 

postižení. Sluchové postižení se nejvýrazněji projevuje v narušení respirace (dýchaní), fonace 

(tvorby hlasu) a artikulace (výslovnosti). To znamená, že jsou ovlivněny všechny fáze verbální 

produkce. (Horáková, 2011). 

 Logopedická intervence je u dětí se sluchovým postižením realizována v rámci 

středisek rané péče, speciálně pedagogických center, mateřských a základních škol pro 

sluchově postižené a prostřednictvím klinického logopeda. V rámci této intervence se 

logoped zaměřuje na několik základních oblastí, a to: vyvození hlasu, rozvíjení motorických 

schopností dítěte, navození zrakového kontaktu (ten je nezbytný pro následný rozvoj 

schopnosti odezírání), nacvičení reakce na zvuk a vyvozování hlásek.  

                                                           
22

 Blíže popsány jsou v kapitole 2.3.1. 
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  V porozumění mluvené řeči zaujímá u osob se sluchovým postižením prioritní místo 

schopnost odezírání. Jedná se o porozumění řeči pomocí vizuální percepce. Při odezíraní jsou 

zrakem vnímány pohyby mluvidel, které přebírají funkci signálů mluvené řeči. Na úspěšnost 

odezírání má vliv několik faktorů. K vnějším faktorům řadíme dostatečnou intenzitu světla, 

směr světla, vhodnou komunikační vzdálenost a komunikační techniku mluvčího, psychické, 

verbální a sociální. Při nácviků odezíraní je třeba akceptovat aktuální psychicky a zdravotní 

stav a individuální dobu pozornosti. Nácvik odezíraní je třeba provádět systematicky a 

dlouhodobě. Základní fáze odezíraní při rozvíjeni zrakového vnímaní u sluchově postižených 

dětí předškolního věku jsou rozděleny dle Janotové (1999) takto: 

 primární odezírání: dítě si na základě častého opakovaní vytváří přímé spojeni 

mezi pojmem a faciálním obrazem tohoto pojmu u určité osoby 

 lexikální odezírání: dochází k asociacím mezi faciálním zobrazovaným slova, 

podporovaným proprioceptivním vnímáním vlastní artikulace, a konkrétním 

jevem 

 integrální odezírání: výsledná forma, v níž jedinec zrakem vnímá komplexně 

projev mluvicí osoby a dokáže si pro pochopení obsahu doplňovat to, co se 

mu nepodařilo odezřít 

Ke kvalitnímu mluvenému projevu u jedinců se sluchovým postižením přispívá také 

reedukace sluchu, tedy aktivace zachovaných zbytků sluchu. Ta usiluje o zlepšení funkce 

sluchového analyzátoru (pomocí speciálně sestavených cvičení) a o zlepšení rozvoje zvukové 

stránky mluvené řeči (pomocí zesilovacích přístrojů). Reedukace sluchu vždy vychází z 

individuálních předpokladů sluchově postiženého. Reedukační cvičení by měla respektovat 

věk jedince a stupeň sluchové vady (Souralova, 2005). 

 

2.3 Vizuálně-motorické komunikační systémy 

Vizuálně-motorické komunikační systémy Souralová (2005) charakterizuje jako 

soubor vizuálněpohybových signálů, které jsou tvořeny pohyby jedné nebo obou rukou a 

které ukazují, napodobují nebo symbolizují jednotlivé předměty, pojmy a činnosti. Mezi tyto 

systémy patří znakový jazyk jakožto plnohodnotný jazyk s vlastní gramatikou a různé 
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vizuálně-motorické slovní komunikační systémy, které vycházejí z gramatiky a slovní zásoby 

jazyka majoritní společnosti. 

 

2.3.1 Vizuálně-motorické slovní komunikační systémy 

 

Prstová abeceda 

Prstová abeceda (daktylní abeceda, daktylní řeč, daktylotika) „je slovní vizuálně-

motorická komunikační forma, při které se užívá různých poloh a postavení prstů k vyjádření 

písmen.“ (Krahulcova, 2003, s. 217).  

Rozlišujeme prstovou abecedu jednoruční, dvojruční a dlaňový daktyl, který slouží ke 

komunikaci osob s hluchoslepotou. Naše prstová abeceda se skládá z 27 znaků pro hlásky, 

které jsou doplněny o znaky pro háčky a čárky.  

Prstová abeceda umožňuje vyjadřovat slovo gramaticky přesně, písmeno po písmenu. 

Usnadňuje tak zapamatování slov a jejich analýzu a syntézu zejména při počátečním čtení, 

v dospělém věku pak slouží k pojmenování výrazů, ke kterým chybí znak (případně ho jedinec 

nezná). Nevýhodou prstové abecedy je nutnost znát jazyk v jeho psané podobě a 

samozřejmě to, že je pomalejší než mluvení či znakový jazyk. Další nevýhodou je, že znaky 

(zejména u jednoruční abecedy) nejsou obecně známy a tak prstová abeceda neumožňuje 

obecně srozumitelné dorozumívání s majoritní společností. 

Používání prstové abecedy bylo ve škole pro neslyšící poprvé zavedeno v Praze v roce 

1957. Poté se na základě zkušenosti začala zavádět do dalších škol. Během let se však 

ukázalo, že tato metoda není univerzálně využitelná pro všechny typy a stupně sluchového 

postiženi (Krahulcova, 2003). 

 

Pomocné artikulační znaky 

Pomocné artikulační znaky jsou účinnou pomůckou při rozvíjení zvukové stránky 

mluvené řeči u sluchově postižených děti. Jejich význam spočívá v podpoře správné 

artikulace jednotlivých hlásek. Tyto znaky svým charakterem provedení upozorňují na 

správnou polohu mluvidel (jazyka, tvaru úst), na specifika výdechového proudu a na chvění 
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mluvidel při tvoření znělých souhlásek. Současně splňují i funkci daktylních znaků při tvoření 

a rozvíjení řeči sluchově postižených dětí, jejichž počet odpovídá počtu hlásek mluveného 

národního jazyka. Ve srovnání s daktylními znaky je ale jejich výhodou právě to, že jsou velmi 

účinnou oporou při osvojovaní, fixaci a automatizaci artikulace.  

Pro děti je jejich osvojeni a spojeni se správnou artikulaci příslušné hlásky poměrně 

snadné. Pomocné artikulační znaky poprvé použili v mateřské škole pro sluchově postižené 

Výmolova, v roce 1926. (Krahulcová, 2002) 

 

Znakovaný jazyk 

Znakovaný jazyk, v našem případě znakovaná čeština, je uměle vytvořený systém, 

který je závislý na mluveném národním, tedy českém, jazyce. Zákon23 charakterizuje 

znakovanou češtinu jako „umělý jazykový systém, který usnadňuje dorozumívání mezi 

slyšícími a neslyšícími. Znakovaný český jazyk využívá gramatické prostředky češtiny, která je 

současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována. Spolu s jednotlivými českými slovy jsou 

pohybem a postavením rukou ukazovány odpovídající znaky českého znakového jazyka.“ 

Znakované češtiny se využívá převážně v případě, kdy spolu komunikují neslyšící a slyšící, 

kteří neumějí znakový jazyk. Užití znakované češtiny usnadňuje neslyšícím odezírání. (Hrubý, 

1998) Pochopení znakované češtiny neslyšícími vyžaduje jejich znalost gramatiky českého 

jazyka24. 

 

Další 

Mezi další vizuálně-motorické slovní komunikační systémy patří například Hand-mund 

systém25, chirografie26 či cued speech27. Tyto komunikační systémy převážně slouží jako 

                                                           
23

 Zákon č. 155/1998 Sb. O komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 
384/2008 Sb. (v úplném znění vyhlášen pod č. 423/2008 Sb.)  
24

 Některé věty se ČZJ a znakované češtině liší jen jiným slovosledem, některé jiné se však odlišují výrazně, 
například věta „Mám husí kůži“. 
25

 Jedná se o manuálně-orální systém vytvořený na podporu odezírání. Je druhem tzv. prstové fonetické 
abecedy znázorňující činnost té části mluvidel, která je při vyslovování nepřístupná zraku.  (Sovák, 1984 in 
Krahulcová, 1996)  
26

 Chirografie je systém znaků napomáhajících odezírání. Určitá poloha prstů ruky ve vztahu k obličeji označuje 
při současné artikulaci hlásku, případně slabiku. 
27

 Cued speech, neboli doplňovaná řeč či doplňované odezírání, je systém, který využívá pohyby rukou 
v kombinaci s řečí. Využívá se jedné ruky a hřbet je obrácen k posluchači. 
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podpora odezírání. Vzhledem k tomu, že v České republice nejsou používány, nebudou v této 

práci detailně popisovány.  

 

2.3.2 Znakový jazyk 

 Znakové jazyky jsou „jazyky nevokální (neopírají se o zvuk) a od mluvených jazyků se 

tak liší způsobem své existence: jsou to jazyky vnímané zrakem (ne sluchem), jsou to jazyky 

založené na tvarech, pozicích a pohybu (ne na zvuku)“ (Macurová, 2001, s. 70). 

 Český znakový jazyk je komunikační systém s vlastním lexikonem a gramatikou, které 

nejsou odvozeny od jazyka mluveného. Zákon28 považuje český znakový jazyk za základní 

dorozumívací prostředek neslyšících a definuje ho jako „přirozený jazyk a plnohodnotný 

komunikační systém tvořený specifickými vizuálněpohybovými prostředky, tj. tvary rukou, 

jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní částí trupu. Český znakový jazyk 

má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, 

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

 Přestože je legislativně zakotveno, že je Český znakový jazyk plnohodnotný 

komunikační systém, můžeme se stále setkávat s nedůvěrou a pochybnostmi nejen laické 

veřejnosti, že by se skutečně mohlo jednat o jazyk jako takový, tedy jazyk rovnocenný 

mluvenému. Můžeme se setkat například s názory, že tento jazyk nemá gramatiku, má malou 

slovní zásobu a podobně. (Horáková, 2011) 

 Nejmenší významovou jednotkou tohoto jazyka je znak, který má manuální a 

nemanuální složku (Macurová, 2001 in Horáková, 2011). Horáková (2011, s. 75) uvádí 

takovéto vymezení těchto složek: „Manuální složka je reprezentována místem, kde se znak 

ukazuje, tvarem ruky, kterou je znak tvořen, orientací ruky a pohybem znakující ruky nebo 

rukou. Nemanuální složku tvoří především mimika a gestikulace doplněné dalšími 

nonverbálními prostředky. Obě tyto složky při komunikaci existují simultánně, to znamená, že 

vzhledem k trojrozměrnosti artikulačního prostoru lze jednotlivé znaky provádět současně. 

Tímto se znakový jazyk zásadně odlišuje od jazyka mluveného.“ 

                                                           
28

 Zákon č. 155/1998 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 
384/2008 Sb. (v úplném znění vyhlášen pod č. 423/2008 Sb.) 
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 Ačkoliv je český znakový jazyk pro (většinu) neslyšících osob primárním jazykem, 

nemůžeme ho označit pro celou populaci neslyšících za jazyk mateřský, jelikož ve většině 

případů dítěte nepřichází do kontaktu s jazykem již od narození. Většina dětí se sluchovým 

postižením pochází ze slyšících rodin a po narození se tedy setkává s mluveným zazykem. 

K rozvoji znakového jazyka tedy dochází až později, například až ve speciálním zařízení. 

Jazykem mateřským se tak znakový jazyk může stát jen pro neslyšící děti neslyšících rodičů.  

 

2.3.3 Alternativní a augumentativní komunikace 

 Kromě výše zmíněných vizuálně motorických systému existují ještě jednoduché 

symbolické komunikační systémy, které jsou určeny pro ty děti a dospělé, kteří nejsou 

schopni zvládnout ani orální, ani vizuálně-motorické formy jazyka, to znamená pro velmi 

těžká postižení a kombinovaná postižení. Zde je uvedeno jen základní rozdělení těchto 

systémů.  

 Systémy augmentativní komunikace jsou zaměřeny na podporu již existujících 

komunikačních schopností a jejich účelem je zvýšit kvalitu porozumění řeči a usnadnit 

vyjadřování. Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči.  

 Obecně můžeme tyto systémy rozdělit na ty, které nevyžadují pomůcky, a na ty, které 

pomůcky užívají. Jedná se buď o jednoduché netechnické pomůcky, nebo elektronické 

komunikační pomůcky a počítače. 

 Mezi nejpoužívanější systémy se řadí Makaton29, Piktogramy30, Obrázkové knížky, a 

podobně. 

  

                                                           
29

 Systém je založen na využití gest a znaků, které jsou odvozeny z národního znakového jazyka. 
30

 Zjednodušená zobrazování předmětů, činností a vlastností, srozumitelná všem osobám bez ohledu na věk, 
kulturu a národnost. 
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3. PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

 V současné době existuje několik přístupů ve vzdělávání dětí se sluchovým 

postižením. Dříve byla preferována pouze orální metoda, poté se však zjistilo, že je třeba 

využívat více komunikačních prostředků a vznikla metoda totální komunikace. Na tuto 

metodu pak v některých vzdělávacích zařízeních navázala bilingvální metoda. Úspěšnost 

metod se liší v závislosti na konkrétním dítěti a typu jeho sluchové vady, takže se nedá říci, 

která metoda je obecně nejvhodnější.  

 

3.1 Orální metoda 

Orální metoda vychází z předpokladu, že i lidé s těžkým sluchovým postižením by se 

měli naučit mluvenou a psanou řeč, aby byli schopno optimálně existovat ve společnosti. 

Předpokladem je srozumitelný mluvený projev a dostatečná schopnost odezírání mluvené 

řeči. (Slowík, 2007) 

Hlavním znakem orální metody je podle Hrubého (1999) je vyloučení všech posunků 

ze vzdělávání osob se sluchovým postižením. Nejdůležitější charakteristikou jedince je jeho 

schopnost ovládat mluvený jazyk. Proto je vše obětováno jedinému cíli, cíli naučit neslyšící 

dítě mluvit, což je dokonce považováno za důležitější než vzdělání.  

 Ve prospěch orálních metod mluví jejich historicky dlouhá a všestranně propracovaná 

metodika a také dosahované výsledky u části populace se sluchovým postižením. 

Nedostatkem orálních přístupů bylo a je hlavně jejich celoplošné a univerzální využívání. 

Orální metoda není vhodná pro všechny, jelikož k rozvoji řeči a hlavně ke zvládnutí odezírání 

jsou potřeba vlohy. Slowík (2007) uvádí, že sami lidé se sluchovým postižením prohlašují, že 

k dobrému zvládnutí odezírání ze rtů mluvčího je nutný určitý talent, který nemá zdaleka 

každý z nich.“ Využití čisté orální metody se v posledních letech snižuje, jelikož je pomalá, 

náročná a nerespektuje přirozené potřeby osob s těžkou vadou sluchu z hlediska rozvoje 

jazyka.  
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3.2 Totální komunikace 

Podstatou filozofie totální komunikace je použití všech prostředků tak, aby se zajistila 

co nejefektivnější komunikace. Krahulcová (2003, s. 34) ji definuje jako: „komplexní 

komunikační systém, který v sobě spojuje všechny použitelné komunikační formy (akustické, 

vizuální, slovní, neslovní, manuální atd.) k dosažení účinného a obousměrného dorozumívání 

se sluchově postiženými a mezi nimi navzájem.“ 

V období, kdy se vzdělávalo výhradně pomocí orální metody, bylo vysoké procento 

absolventů na úrovni funkční negramotnosti. Někteří učitelé si všimli, že děti, které od 

narození používaly znakový jazyk, byly často vyzrálejší a adaptovanější než děti, které ke 

znakovému jazyku neměly přístup a trpěly tak informačním deficitem. (Hrubý, 1999) 

 Jak už bylo zmíněno, totální komunikace znamená používání všech dosud známých 

metod a prostředků. Dále také dbá na využití zbytků sluchu a na důkladné využívání mluvené 

řeči. Totální komunikace se musí uskutečňovat od co nejranějšího věku dítěte. V útlém 

dětství mají převahu vizuálněmotorické komunikační prostředky, k výslovnosti a odezírání se 

dochází až v pozdějším věku.  

 Tato metoda vychází z předpokladu, že myšlení není závislé na slovech a je důležité, 

aby k rozvoji myšlení docházelo v co největší možné míře. Hrubý (1999, s. 62) píše „… myšlení 

je v každém případě nadřazené orální řeči a není (ačkoliv si to slyšící těžko dokážou 

představit) na ni jednoznačně vázané. Schopnost myslet (a teprve až ve druhé řadě mluvit) je 

měřítkem našeho lidství.“ 

Totální komunikace respektuje právo dítěte vyjadřovat se přirozeným způsobem, 

který rozvíjí jeho jazykové kompetence a motivuje ho k další komunikaci. Dítě má právo si 

svobodně zvolit jemu vyhovující způsob komunikace. Tento způsob komunikace respektuje 

dvě základní komunikační potřeby, a potřebu být vyslyšen a umění naslouchat, Ve školní 

třídě je zaveden společný jazyk, který je založen na znakové i mluvené řeči. (Potměšil, 1999) 
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3.3 Bilingvální metoda 

Bilingvální komunikaci Horáková (2011, s. 66) definuje jako „… přenos informací, ve 

dvou jazykových kódech, ve znakovém jazyce neslyšících a mluveném (orálním, většinovém, 

národním) jazyce, a to mezi neslyšícími vzájemně a mezi neslyšícími a slyšícími. Přitom 

nedochází k simultánnímu užívání těchto jazyků a ani jejich bezprostřednímu a přesnému 

překladu.“   

Bilingvální vzdělávaní vychází z principu totální komunikace a uznává všechny její 

principy a argumenty. Výjimkou je však používaní znakovaných jazyků. Bilingvální vzdělávaní 

vychází z poznatků lingvistického výzkumu znakového jazyka, který dokazuje, že znakový 

jazyk je plnohodnotný jazykový systém s vlastní syntaktickou i lexikologickou složkou 

(Jabůrek, 1998). Podle lingvistických poznatků je znakovaný jazyk jen uměle vytvořený 

systém (bez znaků jazyka), zatímco znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační 

systém. Proto je mu znakovému jazyku přiznávána rovnoprávnost s národním mluveným 

jazykem.  

Cílem vzdělávacích programů bilingválního typu je dosáhnout rozvoje jazyka, 

komunikace a myšlení, a to nezávisle na kvalitách mluvené řeči. Při bilingválním vzdělávání 

se většina předmětů vyučuje ve znakovém jazyce, při kterém nelze současně mluvit. 

Mluvenému jazyku majoritní společnosti se žáci učí v samostatných hodinách, podobně jako 

se slyšící žáci učí cizí jazyk. (Hrubý, 1999). 

Komorná (2008) se o tomto přístupu vyjadřuje jako o bilingválně-bikulturním, jelikož 

by měl respektovat nejen jazyková specifika komunity neslyšících, ale i kulturní. Za hlavní cíl 

bilingválních a bikulturnich systémů považuje dosáhnutí maximálního osobnostního, 

sociálního a kognitivního rozvoje u dítěte se sluchovým postižením. Z hlediska tohoto 

přístupu je za hlavní (resp. mateřský, první, primární) jazyk neslyšících považován znakový 

jazyk. Jedná se o jazyk, který je dítěti smyslově přístupný a může si ho osvojit přirozenou 

cestou. Jazyk majoritní společnosti si dítě osvojuje až jako druhý jazyk a důraz je kladen 

především na produkci a recepci jeho psané formy. Důležité je však také, že společně 

s osvojováním jazyka neslyšících se děti seznamují také s kulturou této komunity. Kultura 

slyšící společnosti je pak pro ně kulturou druhou, kterou se však také musí naučit poznávat, 

jelikož jejich život je spjat se slyšící společností (například tím, že většina neslyšících dětí se 
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rodí slyšícími rodičům) a proto je potřeba, aby v této společnosti dokázali fungovat a aktivně 

se na ni podíleli (Komorná, 2008). 

Co se týká terminologie, je potřeba si objasnit pojmy mateřský jazyk, cizí jazyk, první 

jazyk a druhý jazyk. Někdy bývá znakový jazyk označován jako mateřský jazyk neslyšících, což 

však není zcela správně, jelikož, jak již bylo zmíněno v první kapitole, 90% neslyšících má 

slyšící rodiče a matka tedy používá mluvený jazyk. Za dobré řešení lze považovat označování 

znakového jazyka jazykem prvním, jelikož takto by měl být označován jazyk, který si děti 

mohou spontánně osvojovat, používat a uspokojovat pomocí něho své emocionální a sociální 

potřeby. Mateřský jazyk je pak mluvený jazyk země, ve které se narodili a kde žijí. Tento 

mluvený jazyk také označujeme jazykem druhým (označování cizí není příliš vhodné), který si 

děti neosvojují spontánně, ale učí se ho. V případě neslyšících dětí neslyšících rodičů je však 

znakový jazyk jejich mateřský jazyk v pravém slova smyslu. (Jabůrek, 1998) 

Princip bilingválního vzdělávání spočívá v tom, že se u obou jazyků dodržují mateřské 

metody výuky. Slyšící učitel působí jako vzor pro osvojení mluvené řeči, má socializační a 

integrační funkci a klade důraz na využití psané podoby národního jazyka. Hlavním úkolem 

neslyšícího učitele je rozvoj znakového jazyka, slovní zásoby a myšlení (Jabůrek, 1998). Ve 

výuce by tedy měl být přítomen slyšící i neslyšící učitel. Úkoly neslyšícího učitele ve výuce 

charakterizuje Gunther (2002) 

 zprostředkování a výuka znakového jazyka 

 předávaní kultury neslyšících, vysvětleni kulturních rozdílů mezi kulturou 

slyšících a kulturou neslyšících  

 podpora přirozeného jazyka neslyšících, komplexní rozvoj jejich osobnosti z 

kognitivního, sociálního a emocionálního hlediska 

 snaha o začlenění žaků do komunity neslyšících 

 být vzorem pro neslyšící děti  

 probírat s žáky sluchové postižení a usnadnit jim jeho přijetí 

 podpora procesů učení a výchova k samostatnosti 

 spolupráce s rodiči (kurzy znakového jazyka, diskuze o problematice 

sluchového postižení)  

 spolupráce při bilingválním vyučovaní se slyšícím učitelem (týmové vyučovaní) 

 podrobnější vysvětlení učební látky, tak, aby ji žáci plně pochopili 
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 příprava učebních pomůcek pro vyučování ve znakovém jazyce 

 překlad textů z mluvené řeči do znakového jazyka  

Horáková (2011, s. 66) uvádí, že „Systém bilingvální metody ve výchově a vzdělávání 

se rozšířil především v 80. letech 20. století ve skandinávských zemích, později i v Německu a 

Francii. U nás se tato metoda ujala na některých školách pro sluhově postižené ve druhé 

polovině 90. let.“  

Základním předpokladem pro možnost bilingválního vzdělávání neslyšících je uznání 

znakového jazyka jako plnohodnotného a rovnocenného mluveným jazykům (Jabůrek, 1998). 

V USA probíhá výzkum znakového jazyka (ASL) již od roku 196031, v České republice k němu 

byly podmínky až v roce 1989, po komunistickém převratu. Komunistický režim neuznával 

nic, co se vymykalo normálu. Neslyšící se nemohli považovat za kulturní menšinu, jako je 

tomu dnes, ale byli považování za postižené. Postižení byli společností dotlačováni k co 

největší asimilaci, což pro neslyšící znamenalo naučit se mluvit. Ti, kteří mluvenou řeč 

nezvládli, byli odsunuti na okraj společnosti. Výzkum Českého znakového jazyka u nás32 se 

tedy začal realizovat mnohem později než ve světě, a to roku 1993 v Institutu pro neslyšící 

v Berouně.  (Slánská Bímová, Okrouhlíkova, 2008). 

 

  

  

                                                           
31

 V roce 1960 vydal americký lingvista William C. Stokoe práci Sing Language Structure a v roce 1965 A 
Dictionary of American Sing Language on Linguistic Principes. V těchto pracích zveřejnil základní popis 
znakového jazyka. (Jabůrek, 1998) 
32

 Výzkumem se zabývá skupina vedená prof. PhDr. Alenou Macurovou.   
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4. MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

  Vymlátilová (in Jedlička, Škodová a kol., 2003, 485) píše: „V současné době se na 

celém světě mění model přístupu k jedincům s postižením a je kladen velký důraz na jejich 

integraci do společnosti. Děti s postižením jsou stále častěji zařazovány do systému běžných 

škol. Všeobecně se soudí, že běžná základní škola je pro dítě náročnější než škola speciální, 

ale poskytne mu více sociálních zkušeností i dovedností a lépe je připraví pro společenské a 

pracovní uplatnění v dané společnosti. Speciální školy jsou naopak schopné nabídnout žákům 

prostředí přizpůsobené jejich vadě, erudovaný výchovný přístup, specifické služby, ale dítě 

v takovém zařízení nemá příležitost pro komunikaci se „zdravými dětmi“.“ 

Obecně můžeme říci, že se rodiče dětí s postižením sluchu mohou rozhodovat mezi 

dvěma formami vzdělávání: mezi integrací do běžné (mateřské) školy a speciální (mateřskou) 

školou. Rozhodnutí závisí na individuálních vlastnostech dítěte (inteligence, nadání pro 

komunikaci, povaha), na doporučení SPC a na rozhodnutí rodičů. Vzdělávání obou typů má 

své výhody a nevýhody.  

Výuka integrovaných žáků může mít mnoho podob a záleží na potřebách konkrétního 

dítěte. Dítě se sluchovým postižením má v rozvrhu navíc místo vybraných předmětů speciální 

předměty, např. znakový jazyk, kulturu neslyšících, rytmickou a pohybovou výchovu nebo 

logopedii. Každý žák s vadou sluchu vzdělávaný v integraci by měl být v péči Speciálně 

pedagogického centra (která jsou většinou zřizována při základních školách pro sluchově 

postižené). SPC poskytuje škole rady pro práci s integrovaným žákem, konzultace, někdy i 

půjčování speciálních kompenzačních a didaktických pomůcek a zejména zpracovává na 

každý školní rok žákův individuální vzdělávací plán (IVP). IVP obsahuje všechny informace, 

které jsou důležité pro úspěšnou integraci žáka, například údaje o cíli vzdělávání žáka, časové 

a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, 

způsob hodnocení a klasifikace, úpravu konání závěrečných zkoušek, seznam kompenzačních 

pomůcek a speciálních učebních pomůcek, atd. V IVP je také vyjádřeno, zda je ve třídě 

potřeba dalšího pedagogického pracovníka. Žák má v odůvodněných případech právo na 

asistenta pedagoga33 nebo osobního asistenta34. Pouze na základě IVP může ředitel školy 

                                                           
33

 Asistent pedagoga je zaměstnancem školy a jeho hlavní činnostmi jsou (podle Vyhlášky o vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných): pomoc žákům při 
přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací 
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žádat zřizovatele školy o finanční prostředky na úhradu zvýšených nákladů spojených 

s výukou integrovaného dítěte. (Hudáková, Okrouhlíková, 2005, [online]) Vzhledem k tomu, 

že se s uplatňováním bilingválního vzdělávacího přístupu v případě integrovaných žáků nelze 

ve škole hlavního vzdělávacího proudu setkat, tak se problematikou integrace či inkluze 

nebude práce dále podrobněji zabývat. 

Výhodu speciálních škol pro sluchově postižené můžeme vidět ve velké koncentraci 

odborníků rozumějících potřebám dětí s vadami sluchu a jejich rodin a že „všechny děti jsou 

si rovny“. Dále jako pozitivní může být vnímána skutečnost, že ve třídě je méně dětí a že se 

jim tedy učitelé mohou více věnovat. Navíc v některých školách pro sluchově postižené 

pracují dospělí neslyšící pedagogové a další zaměstnanci, kteří mohou být pro děti s vadami 

sluchu cennými identifikačními vzory. Děti, které v rodině trpí nedostatkem plnohodnotné 

komunikace, navíc ocení svobodnou komunikaci se spolužáky, učiteli a vychovateli. V 

neposlední řadě bývá u speciálních škol oceňováno dobré vybavení škol didaktickými 

a kompenzačními pomůckami, počítači, kvalitními sportovišti atd. To, co jedni považují za 

přednost, však jiní vnímají jako negativum. Týmy pracovníků škol pro sluchově postižené jsou 

díky své úzké specializaci relativně uzavřené a stabilní, a proto jim potenciálně hrozí ustrnutí, 

zkostnatění a riziko, že přestanou hledat ve své práci nové přístupy a trendy. (Hudáková, 

Okrouhlíková, 2006, [online]) 

  

4.1 Legislativní rámec 

V této kapitole budou stručně představeny základní dokumenty, zákony a vyhlášky, 

které se zabývají vzděláváním žáků v České republice obecně, a dále i ty, které se týkají právě 

vzdělávání žáků se sluchovým postižením a jejich práva na bilingvální vzdělávání (resp. na 

vzdělávání v českém znakovém jazyce). 

 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) 

Dokument, který vznikl v roce 2001 a který formuluje vládní strategii 

v oblasti vzdělávání, její myšlenková východiska, obecné záměry a 

                                                                                                                                                                                     
činnosti, při komunikaci se žáky, spolupráci se zákonnými zástupci žáků a spolupráce s komunitou, ze které žák 
pochází. 
34

 Osobní asistent není zaměstnancem školy a je nutno ho hradit z jiných zdrojů, např. pomocí neziskových 
organizací nebo z vlastních zdrojů.  
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rozvojové programy, které jsou směrodatné pro vývoj vzdělávací 

soustavy (ve střednědobém horizontu). Odráží celospolečenské zájmy 

a dává podněty k práci škol.  

 Rámcové vzdělávací programy (RVP) 

Rámcové vzdělávací programy představují hlavní kutikulární35 

dokumenty. Rámcové vzdělávací programy jsou utvořeny pro všechny 

stupně a druhy vzdělávání (například rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání, pro gymnázia apod.). Základních škol se týká 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením36. 

 Školní vzdělávací programy (ŠVP) 

Školní vzdělávací program je učební dokument, který si každá škola 

vytváří a který vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových 

kompetencí rámcového vzdělávacího programu pro daný obor a 

stupeň vzdělávání.  

 Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a odborném vzdělávání (Školský zákon) 

Tento zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2005.  Zabývá se vzděláváním 

žáků ve všech stupních a také definuje činnost speciálně 

pedagogických center. Podle tohoto zákona bychom měli 

upřednostňovat vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve standartním školním prostředí, před 

školami speciálními. Dále tento zákon uvádí, že dětem, žáků a 

studentům se zdravotním postižením se musí při přijímání ke 

vzdělávání a při jeho ukončování stanovit vhodné podmínky 

odpovídající jejich potřebám. Dětem, žákům a studentů, kterým vada 

sluchu neumožňuje vnímání řeči sluchem, zajišťuje právo na bezplatné 

vzdělávání prostřednictvím znakového jazyka. 

                                                           
35

 Kurikulární dokumenty jsou pedagogické dokumenty, které vymezují legislativní a obsahový rámec potřebný 
pro tvorbu školního vzdělávacího programu.  
36

 Což však bude od školního roku 2015/2016 zrušeno. 
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Na tento zákon navazuje několik vyhlášek, které upravují jeho znění. 

Tématu této práce se týká především vyhláška č. 73/2005 Sb. O 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a její novela č. 

147/2011Sb. Nyní ovšem vyšla nová vyhláška, č. 27/2016 Sb., která 

bude platná od 1. 9. 2016 a která ruší vyhlášku č. 73/2005 Sb. a její 

následné úpravy. V §6 této vyhlášky je zakotveno právo žáků na 

bilingvální vzdělávání. Vyhláška uvádí, že „Žákům, kteří jsou vzděláváni 

v českém znakovém jazyce, poskytuje škola souběžně vzdělávání v 

psaném českém jazyce; při jeho výuce se používají metody používané 

při výuce českého jazyka jako jazyka cizího.“ Dále §7 této vyhlášky 

uvádí, že „Upřednostňuje-li žák při komunikaci český znakový jazyk a je-

li vzděláván ve škole, třídě či studijní skupině, kde český znakový jazyk 

není komunikačním systémem všech účastníků vzdělávacího procesu, 

poskytuje mu škola vzdělávání s využitím tlumočníka českého 

znakového jazyka.“ 

 Zákon č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů 

Zákon vymezuje funkce pedagogických pracovníků, předpoklady pro 

výkon funkce a způsob získávání kvalifikace pro výkon povolání 

pedagogického pracovníka. 

 

 Zákon č. 384/2008 Sb. Zákon o komunikačních systémech neslyšících a 

hluchoslepých osob 

Zákon měnící zákon č. 155/1998 Sb. O znakové řeči. Tento zákon 

ustanovuje, že neslyšící mají právo na používání znakového jazyka, na 

vzdělávání pomocí tohoto jazyka a na jeho samostatnou výuku. Zákon 

uvádí „český znakový jazyk je základním komunikačním systémem těch 

neslyšících osob v České republice, které jej samy považují za hlavní 

formu své komunikace.“ Také definuje základní pojmy a charakterizuje 

komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob. Za neslyšící se 
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podle tohoto zákona považují 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 porozumět mluvené řeči sluchem.“ 

 

4.2 Komplexní péče o žáky a studenty se sluchovým postižením 

 Systém komplexní péče o sluchově postižené provází žáky se sluchovým postižením 

od diagnostikování vady až do ukončení příprav na budoucí povolání. Od narození, 

respektive od diagnostikování sluchové vady, mohou rodiče využívat služeb Rané péče. Po 

nástupu do mateřské školy, ať už do školy hlavního vzdělávacího proudu nebo do školy 

speciální, je možné využívat služeb Speciálně pedagogického centra (SPC).  

Co se týká školských zařízení, v České republice máme síť mateřských, základních a 

středních škol pro sluchově postižené. Součástí všech škol jsou internáty, na kterých mohou 

být ubytováni žáci, kterým vzdálenost bydliště nedovoluje denně dojíždět. Po dokončení 

desetileté povinné školní docházky37 žáci se sluchovým postižením mohou pokračovat ve 

studiu na řadě odborných učilišť, středních odborných učilišť, středních škol či na gymnáziu 

pro sluchově postižené, nebo se rozhodnout pro integraci. Po maturitě lze dále pokračovat 

ve studiu vysoké školy.  

 

Středisko rané péče pro sluchově postižené 

Činnost střediska rané péče je charakterizována jako služba sociální prevence a 

vyplývá z §54 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. Věk dítěte pro poskytování služeb 

rané péče je omezen dosažením čtvrtého roku věku u dětí se zdravotním postižením či jiným 

ohrožením vývoje, nebo pak dosažením sedmého roku věku u dětí s kombinovaným 

postižením.  (Horáková in Pipeková, 2010)  

Raná péče o sluchově postižené je zajišťována v Praze od roku 2001 a v Olomouci od 

roku 2005. Poskytovatelem této sociální služby je Raná péče Čechy a raná péče pro Moravu a 

                                                           
37

 Vzdělávání žáků se sluchovým postiženám trvá v souladu s §46 odstavce 3 školského zákona 10let, 1. Stupeň 
je tvořen 1. – 6. ročníkem a druhý stupeň 7. - 10. ročníkem.  
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Slezsko38. Raná péče je významnou součástí komplexu služeb pro rodiče a děti se sluchovým 

postižením, poskytovanou organizací Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.39  

Raná péče slouží všem rodičům (bez sluchového postižení i se sluchovým postižením), 

kteří mají sluchově nebo kombinovaně postižené dítě ve věku do šesti let. Cílem je posílit 

rodinu tak, aby překonala všechny nelehké situace, které ji při výchově dítěte potkají a aby 

její fungování a vztahy mezi jednotlivými členy rodiny byly co nejméně narušeny. Základní 

služby proto jsou poskytovány formou pravidelných konzultací v rodinách v rozmezí 2-4 

týdnů, a to na území celé republiky. Každá klientská rodina má svého poradce rané péče, na 

kterého se může i v období mezi jednotlivými konzultacemi obracet telefonicky nebo e-

mailem. Poradci rodinám v prvních obdobích po sdělení diagnózy dítěte pomáhají s řešením 

aktuálních problémů (odborná vyšetření, kompenzační pomůcky, vhodný komunikační 

systém, rodinné vztahy, atd.) podle individuálních potřeb každé rodiny. Poradce provází děti 

a jejich rodiny obdobím od stanovení diagnózy až k nástupu do předškolního zařízení. Pokud 

má rodina zájem, může dostat kontakt na jinou rodinu, která jí je ochotná předat své 

zkušenosti s dítětem. Veškeré standardní služby jsou klientům poskytovány zdarma, klienty 

však společnost nevyhledává, první krok musí učinit vždy rodina. (www.Detskysluch.cz) 

 

Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené 

 Činnost speciálně pedagogických center (SPC) upracuje vyhláška č. 72/2005 Sb. O 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. SPC zahájila svou činnost 

počátkem 90. let 20. století a jejich vznik umožnil zajištění včasné surdopedická intervence, 

což má vliv na vývoj dítěte se sluchovým postižením. SPC jsou zřizována při základních 

školách pro sluchově postižené. Jejich primárním úkolem je na základě audiologického 

vyšetření a speciálněpedagogické diagnostiky zvolit takovou rehabilitační metodu, která 

podpoří rozvoj komunikačních schopností konkrétního dítěte. Pro integrované žáky SPC 

zajišťuje metodickou pomoc jejich pedagogům, poskytují konzultace, podílí se na 

vypracování individuálních vzdělávacích plánů a zapůjčují odbornou literaturu a didaktické 

pomůcky. Mezi další úkoly SPC patří sociální poradenství rodinám, výchovně vzdělávací péče 

o děti raného věku (sluchová výchova aj.) a další činnosti. (Horáková in Pipeková, 2010) 
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 Dříve Středisko rané péče Tamtam. 
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 Dříve Federace rodičů a přátel sluchově postižených dětí o.s. 

http://www.frpsp.cz/
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Mateřské školy pro sluchově postižené 

 Mateřské školy jsou zřizovány při některých základních školách pro sluchově 

postižené. Navštěvují je děti v předškolním období, tedy přibližně mezi 3. a 6. rokem věku, 

s různým stupněm a formou sluchové vady. Mateřské školy pro sluchově postižené se stejně 

jako běžné mateřské školy starají o všestranný rozvoj dítěte. Kromě toho však plní i 

diagnostické úkoly, které upřesní individuální možnosti dítěte a na tyto schopnosti pak 

navazuje. (Komorná, 2008)  

 Specifické úkoly mateřské školy pro sluchově postižené dle Sobotkové (2003, s. 

101): 

 Navazování komunikace 

 Tvoření a rozvíjení hlasu 

 Rozvíjení zrakového vnímání zaměřené na nácvik odezírání, seznámení dítěte 

s možnostmi hmatového vnímání, rozvíjení jemné a hrubé motoriky 

 Reedukace či edukace sluchu 

 Rozvíjení řeči od nejranějšího věku a snaha vytvořit u dětí kladný vztah 

k mluvení 

 Začátky čtení (pomocí globální metody) 

 Dosažení funkční komunikace s využitím nonverbálních prostředků – mimiky, 

gestikulace a přirozených posunků, případně znakového jazyka 

 

Základní školy pro sluchově postižené 

V České republice máme síť speciálních škol, které se zabývají vzděláváním žáků se 

sluchovým, případně kombinovaným postižením. V minulosti se základní školy pro děti se 

sluchovým postižením dělily na školy pro nedoslýchavé, školy pro žáky se zbytky sluchu 

a školy pro neslyšící. Roku 1991 byly všechny školy přejmenovány na školy pro sluchově 

postižené a každá z nich začala přijímat žáky se všemi vadami sluchu. Tato změna způsobila 

výrazné snížení počtu dětí na internátech40. (Hudáková, Okrouhlíková, 2006, [online]) 

 

                                                           
40

 Např. neslyšící dítě z Jablonce nad Nisou nově nemuselo nastoupit na ZŠ Holečkova v Praze a tím i na 
internát, ale mohlo začít denně dojíždět do školy v Liberci, dříve určené jen pro žáky nedoslýchavé. 
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 Před touto změnou jednotlivé typy škol podléhaly osnovám, jejichž konkrétní náplň 

vycházela z klasifikace sluchového postižení foniatrem. Například v osnovách škol pro 

neslyšící byl mnohem menší obsah učiva než v osnovách škol pro nedoslýchavé (Souralová, 

2003). Dnes mají rodiče možnost rozhodnout se, jaký typ školy bude jejich dítě navštěvovat, 

nejen vzhledem k místu bydliště, ale i ke schopnostem dítěte.  

 V současnosti se osnovy pro vzdělávání těchto žáků tvoří z Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání. Školy si mohou zvolit, jaký přístup budou uplatňovat ve 

vzdělávání žáků. Vybírat lze mezi orálním přístupem, bilingválním přístupem a totální 

komunikací. Povinná školní docházka může být desetiletá, tedy prodloužená o jeden rok41. 

(Horáková in Pipeková, 2010) 

 

Střední školy pro sluchově postižené 

 V České republice máme několik škol poskytujících středoškolské vzdělání 

studentům se sluchovým postižením. Tyto střední školy vznikaly v průběhu 90. let 20. století, 

většinou jako samostatné subjekty u základních škol pro sluchově postižené. (Horáková in 

Pipeková, 2010).  Studenti se sluchovým postižením mají možnost rozhodovat se mezi 

gymnáziem, středními školami, středními odbornými učilišti, odbornými učilišti a praktickými 

školami.  

 Maturitu lze získat na gymnáziu42, střední zdravotnické škole – obor asistent 

zubního technika43, na střední pedagogické škole v oboru předškolní a mimoškolní 

pedagogika44, na střední odborné škole: obory hotelnictví45, podnikání (nástavbový obor)46, 

gastronomie (nástavbový obor)47, informační služby48, reprodukční grafik pro média49, 

nábytkářská a dřevařská výroba (nástavbový obor)50, počítačové systémy a aplikovaná 
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 Školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č.73/2005 Sb. 
42

 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná  
43

 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Výmolova 
44

 Střední, základní a mateřská škola Hradec Králové 
45

 SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Holečkova 
46

 Střední, základní a mateřská škola Hradec Králové a SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Holečkova 
47

 Střední, základní a mateřská škola Hradec Králové a SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Holečkova 
48

 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná  
49

 Střední, základní a mateřská škola Hradec Králové 
50

 Střední, základní a mateřská škola Hradec Králové 
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elektrotechnika51, zahradnictví52 a mechanik elektrotechnik (nástavbové studium)53. Výuční 

list lze získat v rozmanitém množství oborů54, jako je truhlářství, kuchař-číšník, zahradnictví, 

šití oděvů, cukrářství, pekařství a podobně. Kromě SŠ, SOU a OU pro sluchově postižené 

existují ještě praktické školy, které jsou určené pro studenty s kombinovaným postižením. 

 

Studium studentů se sluchovým postižením na vysokých školách 

České vysoké školství nabízí v současné době dva obory, které jsou určené pro osoby 

se sluchovým postižením. Jedná se o obor Výchovná dramatika Neslyšících při JAMU 

(Janáčkova akademie múzických umění) v Brně a obor Čeština v komunikaci neslyšících při 

filozofické fakultě UK (Karlova univerzita). 

 Na internetových stránkách JAMU se uvádí: „Výchovná dramatika Neslyšících se 

zaměřením na pohybové výchovné disciplíny (VDN) je tříleté bakalářské studium s možností 

navazujícího magisterského studia v denní i kombinované formě, které je koncipováno jako 

umělecko pedagogický obor. Ateliér VDN byl založen v roce 1992.“ (www.difa.jamu.cz) 

  Obor Čeština v komunikaci Neslyšících je určený pro studenty se sluchovým 

postižením a bez něj. Vyučujícími jsou pedagogové slyšící i Neslyšící. Tento obor lze studovat 

v rámci jednooborového, nebo dvouoborového studia. Náplní je studium českého znakového 

jazyka a češtiny, lingvistiky, kultury a dějin Neslyšících, výchovy a vzdělávání Neslyšících a 

další. Ve druhém ročníku si studenti jednooborového studia mohou zvolit pedagogický, 

odborný nebo tlumočnický modul, jejichž součástí je i třítýdenní praxe. (www.ujkn.ff.cuni.cz) 

 Kromě těchto dvou zmíněných oborů mohou neslyšící studovat jakýkoliv jiný obor na 

kterékoli univerzitě a to v integrované formě. Aby měli studenti se sluchovým postižením 

zajištěny kvalitní studijní podmínky, fungují při vysokých školách v České republice speciální 

poradenská centra, jako je například Středisko Teiresiás55, nebo Centrum pomoci 

handicapovaným56. Studentům se sluchovým postižením jsou zde poskytovány tlumočnické 
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 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluhově postižené ve Valašském Meziříčí 
52

 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluhově postižené ve Valašském Meziříčí 
53

 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluhově postižené ve Valašském Meziříčí 
54

 Výuční list lze získat po absolvování Středního odborného učiliště nebo Odborného učiliště. SOU mají větší 
penzum učiva a nabízejí obory (např.) kuchař, zahradník, na rozdíl od OU, které nabízejí obory (např.) kuchařské 
práce, zahradnické práce. 
55

 Při Masarykově univerzitě v Brně. 
56

 Při Univerzitě Palackého v Olomouci. 
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služby, dále také služby kopírovací, přepisovací a zapisovací a technické pomůcky (například 

indukční smyčka). (Horáková, 2011) 

 

4.3 Bilingvální vzdělávání a jeho historie v České republice 

Jak už bylo zmíněno výše, do roku 1991 byly školy pro žáky se sluchovým postižením 

rozděleny podle závažnosti sluchové ztráty na mateřské a základní školy po neslyšící, pro 

žáky se zbytky sluchu a pro žáky nedoslýchavé. Žáci se do škol zařazovali především podle 

výsledků audiogramu. 

Od počátku vzdělávání neslyšících vznikaly spory o to, zda je správné vzdělávat 

neslyšící pomocí orální metody nebo znakového jazyka. Metoda vzdělávání neslyšících 

pomocí znakového jazyka byla nazývána metodou francouzskou57, orální metoda pak 

metodou německou58. Spory mezi těmito dvěma metodami vyvrcholily v roce 188059 na 

Milánském kongresu učitelů hluchoněmých. (Horáková, 2011). 

Pánek (2003, online) píše: „Všichni přednášející učitelé - s výjimkou Edwarda Minera 

Gallaudeta, prezidenta Gallaudetovy univerzity60 ve Washingtonu, jenž obhajoval znakový 

jazyk - zamítli znakový jazyk jako vyučující jazyk Neslyšících. Byla přijata rezoluce, prohlašující 

orální metodu za nadřazenou znakovému jazyku. Pro Neslyšící v Evropě tak začalo téměř 

stoleté období temna.“ 

Samozřejmě v komunitě neslyšících se znakový jazyk i přes tyto překážky udržel, 

pracovníci školství však jeho význam začali uznávat až v osmdesátých letech. Přibližně v této 

době se pedagogičtí pracovníci začali učit znakový jazyk v kurzech, které se konaly i na 

některých školách pro sluchově postižené. V roce 1986 vzniklo v Plzni středisko pro tvorbu 

didaktických videoprogramů pro žáky s těžkým sluchovým postižením. V letech 1986-1988 

bylo připraveno 50 krátkých videoprogramů pro mateřskou školu a 34 pro základní školy 

(Janotová, Řeháková, 1990). Přibližně v této době se u nás také začíná hovořit o totální 
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 První ústav pro hluchoněmé na světě založil roku 1770 v Paříži kněz Charles Michel de l´Epée, který 
prosazoval vzdělávání pomocí znakového jazyka. Odtud metoda francouzská. 
58

 Německá metoda podle německého učitele Samuela Heinickea, který byl velkým odpůrcem francouzské 
metody a prosazoval čistě orální metodu. 
59

 Kongres začal 6. 9. 1880. 
60

 Gallaudetova univerzita je jediná vysoká škola na světě určená primárně uživatelům znakového jazyka. Byla 
založena v roce 1864. V celém areálu školy se používá pouze americký znakový jazyk, všichni ho zde musí 
umět – učitelé, studenti, ale také kuchaři, uklízečky atd. 
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komunikaci jako o vhodné metodě pro vzdělávání. Veřejnost se se znakovým jazykem 

seznamuje prostřednictvím televize (tlumočníci, pořady pro neslyšící). V roce 1986 byl vydán 

první slovník slovenského znakového jazyka61 a dva roky poté (1988) byl vydán první slovník 

českého znakového jazyka. Poté se začínají vydávat videokazety s kurzy znakového jazyka a 

pořady pro neslyšící děti. Důležitým mezníkem ve vzdělávání neslyšících bylo uznání práv 

neslyšících dětí na vzdělávání ve znakovém jazyce. Stalo se tak 3. května 1990, kdy do §3 

školského zákona č. 171/1990 Sb. byl doplněn odstavec (2), který zní: „Neslyšícím a 

nevidomým se zajišťuje právo na vzdělávání v jejich jazyce s použitím znakové řeči nebo 

Braillova písma.“  (Hrubý, 1997 in Jabůrek, 1998)  

Po roce 1989 začala fungovat spolková činnost mezi osobami (dětmi) se sluchovým 

postižením a jejich rodiči. V roce 1990 vznikla Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 

Česká unie neslyšících, Sdružení klubu neslyšící mládeže a Sdružení pro kulturu neslyšících 

SORDOS. V roce 1992 vznikla organizace ASNEP – Asociace neslyšících, nedoslýchavých a 

jejich přátel. V roce 1993, jak už bylo zmíněno, začal lingvistický výzkum znakového jazyka. 

V roce 1994 vznikl Svaz neslyšících a nedoslýchavých a v roce 1996 Česká společnost 

tlumočníků znakového jazyka. (Jabůrek, 1998) 

Začaly se také zlepšovat možnosti jedinců se sluchovým postižením na sekundární a 

terciální vzdělávání. Zatímco ještě na počátku devadesátých let se děvčatům se sluchovým 

postiženým nabízely pouze dva učňovské obory (krejčová, nebo dělnice v kožedělné výrobě), 

nyní začaly vznikat i obory s maturitou. V Hradci Králové po roce 1989 vznikla Střední 

pedagogická škola, kde se studenti se sluchovým postižením připravovali na práci v mateřské 

škole, nebo na práci vychovatelů. Využívalo se zde metod totální komunikace. Na střední 

škole zdravotnické v Berouně se využívalo metod totální komunikace i služeb tlumočníků 

znakového jazyka.   V roce 1992 vzniklo při JAMU v Brně první bakalářské studium pro 

neslyšící, viz kapitola 4.2. (Jabůrek, 1998) 

V roce 1995 se již většina škol v České republice hlásila k metodě totální komunikace, 

žádná však k bilingválnímu přístupu. V roce 1996 vznikla z iniciativy několika rodičů první 

Experimentální mateřská škola, soukromá škola občanského sdruženi FRPSP. Její neoficiální 

název zní Školička Pipan. Rodiče, kteří měli blízký vztah ke znakovému jazyku, se se svými 

dětmi scházeli občasně ve svých domech a chalupách, o víkendech pak v Národním centru 
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 Frekvenčný slovník posunkovej reči. 
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pro neslyšící v Berouně. V roce 1995 získali objekt mateřské školy v Hábově ulici v Praze 5 

Stodůlkách. Zde začala v únoru 1995 pravidelná setkání, která se nejprve konala jednou za 

dva týdny, později (od září 1995) každé pondělí od 8:30 do 15:30. Hlavní náplní těchto 

setkání bylo vyprávění pohádek a příběhů ve znakovém jazyce, jejich dramatizace, pohybová 

výchova, dramatická výchova a výtvarná výchova.  Setkání probíhala za přítomnosti slyšící 

učitelky, rodičů, kteří používali znakovanou češtinu, neslyšících rodičů a neslyšících asistentů. 

Bilingvální prostředí této školičky tak tvořili neslyšící děti a neslyší rodiče, slyšící učitelky, 

rodiče a sourozenci neslyšících dětí. Od ledna roku 1997 se přešlo na pravidelnou 

celotýdenní činnost, což umožnila skutečnost, že FRPSP získala grant na provoz Předškolního 

bilingválního centra, což pomohlo vylepšit materiální zabezpečení a zajistit pravidelnou účast 

neslyšících lektorů a asistentů. Škola fungovala pod názvem Experimentální bilingvální 

mateřská škola, byla zařazena do sítě předškolních zařízení schválených Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, řídila se zásadami bilingválního přístupu a vycházela z osnov 

výchovné práce pro běžné mateřské školy. Ze začátku bylo v celodenní péči školy devět dětí, 

se kterými pracovaly dvě slyšící učitelky (jedna ovládala znakový jazyk) a dvě neslyšící 

vychovatelky. Škola také organizovala odpolední kroužky, které vedli slyšící i neslyšící lektoři 

a do kterých docházelo kromě žáků školy dalších čtyři až šest dětí. V této mateřské škole se 

s dětmi pracovalo a komunikovalo tři dny v týdnu ve znakovém jazyku a dva dny v mluveném 

jazyku. Součástí každého dne byla individuální logopedická péče, jejíž součástí byl i nácvik 

odezírání. Velká pozornost byla věnována také nácviku čtení, zpočátku formou globálního 

čtení (např. přiřazování psaných pojmů k obrázkům formou hry), později přiřazováním 

písmen a čtením jednoduchých vět. K používání mluvené řeči byly dětí motivovány také 

kontakty se sousední běžnou mateřskou školou a jejími žáky. (Jabůrek, 1998) Škola, aktuálně 

s názvem Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, funguje dodnes a sídlí na 

stejném místě. Webové stránky školy uvádí: „BMŠ Pipan mohou navštěvovat děti neslyšící, 

nedoslýchavé, s kochleárním implantátem, s vadami řeči. Přijímáme děti ve věku od dvou do 

sedmi let, které z nejrůznějších důvodů potřebují menší kolektiv a individuální přístup. Velmi 

dobré zkušenosti máme i se zařazováním slyšících sourozenců nebo kamarádů. Děti pracují v 

malých skupinkách. Pravidelnou součástí programu je individuální logopedická péče“ a dále 

„Základním cílem programu BMŠ Pipan je umožnit malým dětem se speciálními potřebami 

spontánní psychický vývoj a současně dosažení rozumové vyspělosti na úrovni přiměřené 
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věku. Veškeré činnosti v BMŠ podporují především komunikační rozvoj dětí na základě 

bilingválního přístupu (znakový jazyk – český jazyk).“ (www.pipan.cz)  

Ve vzdělávání osob se sluchovým postižením jistě došlo k velkým posunům. V prosinci 

2006 uspořádalo MŠMT ČR mezinárodni konferenci o vzdělávání sluchově postižených, kde 

byly představeny zásadní změny, kterými vzdělávání žáků se sluchovým postižením prošlo 

v letech 1991-2006. Komorná (2008) uvádí tyto posuny pozitivním směrem: 

 integrace sluchově postižených do běžných škol 

 právo sluchově postižených na vzdělávání prostřednictvím a pomocí 

znakového jazyka 

 zřizovaní nových škol pro sluchově postižené 

 vytvořeni podmínek pro bilingvální metodu ve vzdělávání 

 rozšíření nabídky oborů na středních školách  

 vydávaní odborných publikaci se surdopedickou problematikou 

 vydávaní učebnic a učebních textů pro sluchově postižené žaky a metodických 

materiálů pro jejich učitele 

 zlepšení odborné a pedagogické přípravy učitelů sluchově postižených žáků 

 vytvořeni podmínek pro vysokoškolské studium sluchově postižených 

V současné době se v České republice nachází mateřské a základní školy, které se hlásí 

k bilingválnímu vzdělávání. Více o tomto tématu v kapitole 5.2. 

 

 

  

http://www.pipan.cz/
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5. BILINGVÁLNÍ PŘÍSTUP UPLATŇOVANÝ VE VYBRANÝCH ŠKOLÁCH 

  

5.1 Cíle a otázky výzkumného šetření 

 Hlavním cílem práce je charakteristika systému vzdělávání žáků se sluchovým na 

vybraných základních školách v České republice a zmapování uplatňovaných přístupů ve 

vzdělávání se zaměřením na bilingvální přístup. 

 Dílčí cíle spočívají ve zmapování podmínek pro uplatňování bilingválního vzdělávání. 

Výzkumné šetření se zaměřuje na tyto oblasti: 

 Znalost českého znakového jazyka u pedagogů 

Znakový jazyk je jedním ze dvou jazyků, které se v rámci bilingválního 

přístupu ve vzdělávání u dětí s těžkou sluchovou vadou uplatňují. 

Pokud se slyšící pedagog rozhodne pracovat ve škole pro děti se 

sluchovým postižením, měl by znakový jazyk ovládat. 

 Zaměstnávání učitelů, vychovatelů a asistentů se sluchovým postižením 

Jak se psáno výše, znakový jazyk je jedním ze dvou jazyků, které se 

v rámci bilingválního přístupu ve vzdělávání u dětí s těžkou sluchovou 

vadou uplatňují. Slyšící pedagog, přesto že se naučí znakový jazyk, 

nikdy nebude jeho rodilým mluvčím. Proto je důležité, aby se ve 

školách pro sluchově postižené, zaměstnávali neslyšící pedagogové, 

kteří budou pro žáky a studenty pozitivním vzorem. 

 Kurzy ČZJ pro pedagogy a rodiče 

Škola, která deklaruje uplatňování bilingválního přístupu ve vzdělávání, 

by se měla snažit dosáhnout toho, aby všichni pedagogové, případně 

další zaměstnanci, ovládali znakový jazyk v co největší možné míře. 

Součástí této snahy by měla být i organizace kurzů znakového jazyka 

pro zaměstnance a rodiče dětí. 

 Výuka českého znakového jazyka 

Výuka českého znakového jazyka ve školách, které chtějí uplatňovat 

bilingvální přístup ve vzdělávání, by měla být realizována, nejlépe jako 

samostatný předmět vyučovaný neslyšícím pedagogem. 
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 Výuka kultury a historie neslyšících 

U slyšících jedinců je obvyklé, že se kultura předává z generace na 

generaci. Ale u neslyšících je pouze přibližně 10% jedinců, kteří mají 

neslyšící rodiče a mohou si tak kulturu přirozeně převzít od nich. 

S kulturou neslyšících se tak tyto děti setkávají až ve školách, 

popřípadě na internátě a v klubech a organizacích neslyšících. Pro 

pozitivní identifikaci dětí se sluchovým postižením je tak nezbytné, aby 

se již ve školách setkávali s kulturou a historií neslyšící komunity. 

 Počet žáků s těžkou sluchovou vadou ve školách 

Bilingvální přístup je vhodný pro vzdělávání žáků s těžkou sluchovou 

vadou, proto je relevantní zjistit, jaké procento těchto žáků se ve 

školách vzdělává. 

 

Výzkumné otázky 

Výzkumná otázka č. 1: Mají školy, které deklarující uplatnění bilingválního přístupu ve 

vzdělávání více neslyšících pedagogů či asistentů pedagoga než školy, které tento přístup 

neuplatňují? 

Výzkumná otázka č. 2: Dávají školy, které se hlásí k bilingválnímu přístupu ve vzdělávání, 

větší důraz na znalost znakového jazyka u zaměstnanců, hlavně pedagogů? Organizují tyto 

školy kurzy českého znakového jazyka pro své zaměstnance a rodiče dětí?  

Výzkumná otázka č. 3: Je ve školách, které deklarující uplatnění bilingválního přístupu ve 

vzdělávání, obsahem výuky také kultura a historie neslyšících?  

Výzkumná otázka č. 4: Mají školy, které uplatňují bilingvální přístup ve vzdělávání, 

samostatný předmět, ve kterém by se vyučoval český znakový jazyk? 

Výzkumná otázka č. 5: Mají školy, které se hlásí k bilingválnímu přístupu ve vzdělávání 

výrazně vyšší procento žáků s těžkou sluchovou vadou než školy, které se k tomuto přístupu 

nehlásí? 
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5.2 Metodologie výzkumného šetření 

 Ke zpracování teoretické části bylo využito studium odborné domácí i zahraniční 

literatury. Empirickou část práce tvoří kvalitativní výzkum, který sledoval data sloužící 

k formulování odpovědí na výzkumné otázky. Použité metody výzkumu byly pozorování, 

rozhovory a analýza dokumentů.  

 Pozorování je výzkumná metoda, při níž se sledují smyslům dostupné jevy. 

Pozorování jevů a interakcí vznikajících faktů (skutečností) jsou pro zkoumanou empirii jak 

reprezentativní, tak i s ohledem na produkty badatelových intervencí nereprezentativní. 

Pozorované objekty mohou být jednotlivci, sociální skupiny nebo i výsledky činnosti lidí. 

Pozorování probíhá bez nezbytně nutné interakce s pozorovaným. Vědecké pozorování je 

intencionální (zaměřené) a systematické. Podle cíle pozorování jej lze rozdělit na zúčastněné 

a nezúčastněné, zjevné a skryté nebo standardizované a nestandardizované. (Baum 2014) 

 V tomto výzkumu bylo využito přímé zúčastněné pozorování, které bylo zjevné a 

polostandardizované. 

Analýza dokumentů je metoda, která se využívá ke zkoumání písemného nebo 

vizuálního materiálu. Analýza dokumentů patří mezi standardní metody jak v kvalitativním, 

tak i v kvantitativním výzkumu.  Analýze z různých hledisek lze podrobit vše napsané, nebo 

zaznamenané (např. novinové články, knihy, plakáty, deníky, záznamy projevů, atd.). Za 

dokumenty se považují data, která byla pořízena někým jiným, než výzkumníkem a za jiným 

účelem než je aktuální výzkum. Výzkumník tedy vyhledává to, co je již k dispozici.  Za výhodu 

použití dokumentů jako zdroje pro získání dat lze považovat jejich rozmanitost.  Dokumenty 

otevírají cestu k informacím, které by jinými cestami byly jen těžko (nebo vůbec) dostupné. 

Další výhodou je také to, že data získaná z dokumentů nejsou vystavena působení chyb a 

zkreslení, jež nevyhnutelně vznikají při realizaci rozhovorů, pozorování, měření nebo 

testování. Při těchto metodách sběru dat dochází k interakci mezi výzkumníkem a 

zkoumanými jedinci, což vede ke změnám v jejich chování a tedy ke zkreslení dat. V případě 

zkoumání dokumentů ovlivňuje subjektivita výzkumníka výběr dokumentů, ale nikoliv 

samotné informace obsažené v nich. Jedná se o tzv. nereaktivní způsob sběru dat (Hendl, 

2005).  
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V tomto výzkumu byly analyzovány školní vzdělávací programy jednotlivých škol a 

výkazy těchto škol. 

Rozhovor je získávání informací za pomocí bezprostřední interakce výzkumníka s 

dotazovaným formou rozhovoru. Během tohoto procesu získává výzkumník informace za 

pomocí otázek, které se vztahují ke zkoumanému předmětu. Tyto otázky mohou být předem 

připravené a během rozhovoru modifikované. Nejedná se o přirozenou interakci výzkumníka 

a dotazatelů a musí být veden výzkumníkem, vždy však pouze se souhlasem dotazovaných. 

Tazatel musí zaručit osobní utajení sdělených skutečností a užívá je pouze jako prostředek 

výzkumu. Rozhovory lze rozdělit na typy podle míry formalizace jeho vedení. Podle postupu 

a způsobu kladení otázek je můžeme dělit na standardizovaný (strukturovaný, formalizovaný, 

kategorizovaný), nestandardizovaný (nestrukturovaný, volný) a polostandardizovaný 

rozhovor. U standardizovaného rozhovoru jsou otázky předem dané, mají daný postup a jsou 

u nich často i uvedeny možné varianty odpovědí. U nestandardizovaného rozhovoru není 

předem dáno pořadí ani přesné znění otázek. Přesto musí být předem pečlivě připraven a 

během rozhovoru musí být daný jasný cíl. Polostandardizovaný rozhovor postrádá některou 

z charakteristik předchozích typů a využívá výhod obou. (Baum 2014) 

 V tomto výzkumu bylo využito polostandardizovaných rozhovorů, které byly vedeny 

s vedením škol. Struktura tohoto rozhovoru je přiložena v příloze B. Dále byly uskutečňovány 

nestandardizované rozhovory s vybranými jednotlivými učiteli, asistenty a vychovateli. 

 Základem výzkumu byla návštěva vybraných škol (každá na několik dní) v České 

republice, kde byl proveden sběr dat a informací a ve kterých bylo provedeno šetření 

zaměřené na pedagogy těchto škol. Autorka se zúčastnila několika vybraných vyučovacích 

hodin, ve kterých uplatnila metodu pozorování. Jednalo se o přímé pozorování průběhu 

výuky, se zřetelem na záznam komunikačních přístupů aplikovaných ve vyučovací hodině ze 

strany pedagoga, asistenta pedagoga a samotných žáků.  

 

5.3 Charakteristika výzkumného vzorku 

 V České republice je 13 základních škol, které se zaměřují na vzdělávání žáků se 

sluchovým postižením, které se nacházejí v 10 českých městech. Přehled škol, včetně jejich 

uplatňovaných metod, je uveden v příloze A. 
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 Za účelem výzkumu bylo osloveno šest škol pro sluchově postižené62. Vedení třech 

oslovených škol výzkum umožnilo, zbylé tři školy se nevyjádřily. Ze vzorku škol se pouze 

jedna hlásí k bilingválnímu přístupu, zbylé dvě školy prosazují totální komunikaci. 

Probandy výzkumu tvoří pedagogové, tj. učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé, 

základních škol. Výzkum se nezaměřuje na pedagogy působící v přidružených mateřských či 

středních školách. 

 Zde jsou uvedeny tři vybrané školy a jejich stručná charakteristika. 

 

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň 

 Zřizovatelem této školy je kraj. Škola je jedinou svého typu v západních Čechách. Ve 

škole se vzdělávají žáci s různým stupněm sluchového postižení a případně s přidruženými 

vadami. Škola se poprvé otevřela 31. 5. 1973, ale péče o žáky se sluchovým postižením 

v Plzni má delší tradici – první zmínky se objevují již v roce 1912. 

 Součástí školy je mateřská škola pro sluchově postižené, základní škola pro sluchově 

postižené a speciálně pedagogické centrum. SPC bylo založeno roku 1992, stará se o 

integrované žáky, funguje také jako raná péče a to vše pro dva kraje: plzeňský a karlovarský 

(celkem pro 160 dětí). V rámci školy také fungují dvě skupiny školní družiny (ta je v provozu 

ráno od 6:30 a odpoledne cca do 16h) a internát.  

 Kromě standartních učeben je škola vybavena dílnami, keramickou dílnou, 

počítačovými učebnami, učebnou pro přírodovědné předměty, cvičnou kuchyní a 

tělocvičnou. Ke škole náleží jídelna, která zajišťuje stravu pro internátní žáky 6x denně (s 

teplými večeřemi).  

 

                                                           
62

 Oslovené školy: 
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň 
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové 
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí 
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc 
Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno 



59 
 

Střední, základní a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc 

 Zřizovatelem této školy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Škola je 

jedinou svého typu v Olomouckém kraji. Ve škole se vzdělávají žáci s různým stupněm 

sluchového postižení, s logopedickými vadami a s kombinovaným postižením. V minulosti se 

škola specializovala i na vzdělávání hluchoslepých žáků, což už dnes neplatí, ale pokud by se 

znovu našlo potřebné množství žáků pro otevření specializované třídy pro žáky 

s hluchoslepotou, škola by tuto třídu opět zřídila. Od roku 2006 je škola fakultní školou 

pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

 Škola vznikla v roce 1894 jako Zemský ústav pro hluchoněmé v Lipníku nad Bečvou. 

V roce 1950 byla škola přejmenována na Základní školu pro žáky se zbytky sluchu a 

přestěhována na Svatý kopeček do kláštera sester Premonstrátek. V roce 1999 byla pro školu 

postavena nová budova na současném místě, kde bylo vyučování zahájeno v září 1999.  

 Součástí školy je mateřská škola pro sluchově postižené, základní škola pro sluchově 

postižené a dvouletá střední praktická škola. V rámci školy také funguje školní družina a 

školní klub (fungují ráno od 6:30 a odpoledne cca do 16h), internát (provoz od pondělí do 

pátku) a speciálně pedagogické centrum, jehož spádovou oblastí je Olomoucký kraj. 

 Kromě standartních učeben je škola vybavena dílnami, keramickou dílnou, 

počítačovými učebnami, učebnou pro zeměpis, cvičnou kuchyní, tělocvičnou a výtvarnou 

učebnou. Škola má samozřejmě také jídelnu, která zajišťuje stravu pro internátní žáky 5x 

denně (s teplými večeřemi). Součástí školy je dále také sportovní areál a rehabilitační 

centrum s bazénem a saunou. Všechny prostory jsou zcela bezbariérové. 

  

Střední, základní a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova 

 Zřizovatelem školy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Škola je jednou ze 

tří škol zabývající se vzděláním žáků se sluchovým postižením v Praze, resp. ve středočeském 

kraji. Ve škole se vzdělávají žáci s různým stupněm sluchového postižení a s různými 

přidruženými vadami. Od školního roku 2014/2015 začala fungovat také mateřská škola 

logopedická a od školního roku 2015/2016 i základní škola logopedická. Škola je fakultní 

školou pedagogické fakulty Karlovy Univerzity a to od roku 1992. 
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 Škola byla založena 7. 12. 1786 jako první škola tohoto typu na českém území pod 

názvem Ústav pro hluchoněmé v Praze. Původně škola, resp. ústav, sídlila v pronajatých 

prostorech na Karlově náměstí, později na rohu Karlova náměstí a Žitné ulice a ještě později 

ve Faustově domě. V roce 1901 již byla i tato budova nedostačující, proto byly zakoupeny 

pozemky na dnešním místě a byla postavena nová budova, která se slavnostně otevřela 28. 

2. 1902.  

 Na škole působilo několik významných pedagogů, například Václav Frost, který 

používal takzvanou „Frostovu metodu“ (resp. „českou metodu“, „pražkou metodu“), což 

v podstatě byla dnešní bilingvální výuka. Znakový jazyk používal při vyučování některých 

předmětů, mimo jiné se zde také současně vyučovala artikulace, čtení a psaní, jelikož Václav 

Frost významně předběhl svou dobu a byl si již tehdy vědom, že neslyšící k plnohodnotnému 

rozvoji potřebují oboje. Dalším významným pedagogem byl Václav Koťátko, autor prvních 

českých učebnic pro neslyšící. 

 Součástí školy je mateřská škola, základní škola, střední škola, střední odborné učiliště 

a odborné učiliště. V rámci školy také funguje školní družina a školní klub (fungují odpoledne 

maximálně do 17h), internát (provoz od neděle do pátku) a speciálně pedagogické centrum. 

Škola sídlí ve čtyřpatrové historické budově v zahradě Kinských na Smíchově. Kromě 

standartních učeben mohou žáci využít keramickou dílnu, počítačovou učebnu, tělocvičnu, 

učebnu pro muzikoterapii a další. Dále také venkovní hřiště, rozlehlou školní zahradu a 

posilovnu se saunou. Školní jídelna zajišťuje stravu 5x denně (teplé večeře pondělí-středa). 

 

5.4 Analýza získaných údajů 

 Co se týká komunikačního vzdělávacího přístupu, který je úzce svázán se zvoleným 

komunikačním systémem, dvě školy z vybraného vzorku se hlásí k totální komunikaci a jedna 

k bilingválnímu přístupu. Aby byly odpovědi na výzkumné otázky kladné, měla by SŠ, ZŠ a MŠ 

pro sluchově postižené Holečkova (dále jen ZŠ Holečkova) ve všech dílčích cílech práce 

předčit Střední, základní a mateřskou školu pro sluchově postižené, Olomouc (dále jen ZŠ 

Olomouc) a Základní školu a mateřskou školu pro sluchově postižené Plzeň (dále jen ZŠ 

Plzeň). 
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 ZŠ Olomouc tedy své žáky škola vzdělává pomocí totální komunikace. Na základě 

pozorování bylo zjištěno, že vzdělávání je založeno na respektování a rozvíjení individuálních 

potřeb, možností a zájmů žáka. Vždy se upřednostňuje ta metoda, která nejvíce odpovídá 

schopnostem a postižením žáka. Pedagogové využívají všech dostupných možností, aby 

docházelo k všestrannému rozvoji osobnosti žáka a k jeho přípravě na život a budoucí 

povolání. Ve výuce je využíván český znakový jazyk, znakovaná čeština a písemná i mluvená 

forma češtiny. Školní vzdělávací program se jmenuje ŠKOLA ZÁKLAD CESTY DO SPOLEČNOSTI. 

Někteří žáci jsou vzděláváni podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním 

postižením. Ve třídě bývá přítomen jeden (slyšící) pedagog, pouze u žáků s kombinovaným 

postižením bývá ve třídě přítomen asistent. Aktuálně se jedná o šest tříd (ze čtrnácti). 

 Třídy v ZŠ Plzeň jsou rozděleny podle závažnosti postižení sluchu. Je zde 16 tříd, 

z toho 12 tříd žáků nedoslýchavých, resp. slyšících, a 4 třídy žáků neslyšících. Ve třídách pro 

žáky nedoslýchavé se žáci vzdělávají převážně orálně a ve třídách pro neslyšící pomocí 

znakového jazyka a znakované češtiny. Celkově se však škola hlásí k totální komunikaci. Ve 

třídách pro neslyšící dochází ke spojení několika po sobě jdoucích ročníků do jedné třídy. 

Školní vzdělávací program se jmenuje NESLYŠÍM, ALE ROZUMÍM. Pozorováním bylo zjištěno, 

že ve výuce je používáno všech komunikačních prostředků.  

ZŠ Holečkova se prezentuje jako škola, která své žáky s těžkým sluchovým postižením 

vzdělává pomocí bilingválního přístupu. Školní vzdělávací program se jmenuje CESTA 

K POROZUMĚNÍ. Několik žáků školy se vzdělává orálně, podle školního vzdělávacího 

programu s názvem UČÍME SE PRO ŽIVOT. Žáci, kteří se v současné době vzdělávají podle 

přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, se vzdělávají podle 

školního vzdělávacího programu, který se jmenuje ŠKOLA PRO ŽIVOT. Základní škola má ještě 

čtvrtý školní vzdělávací program, pro logopedickou třídu, který zatím název nemá. Ve třídě je 

po celou dobu vyučování přítomen slyšící pedagog. Na část vyučování je přítomen neslyšící 

asistent. Jeden asistent spolupracuje se dvěma třídami, a rozvrh je upraven tak, aby byl 

asistent vždy přítomen na hlavní předměty, jako je jazyková komunikace, matematika, a 

podobně. Výchovy (výtvarnou, pracovní, tělesnou, …) vede pouze slyšící pedagog. Všichni 

pedagogové ve škole využívají všech dostupných možností, aby došlo v co největší míře 

k všestrannému rozvoji žáka a aby byli žáci po absolvování školní docházky připraveni na 
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další studium. Ve výuce je využíván český znakový jazyk, znakovaná čeština, písemná i 

mluvená forma češtiny. 

 Na základě pozorování bylo zjištěno, že z hlediska složení tříd má nejlepší 

předpoklady pro bilingvální vzdělávání neslyšících ZŠ Plzeň, jelikož třídy v této škole jsou 

rozděleny podle závažnosti sluchové vady. Ostatní dvě školy nemají třídy takto rozdělené, 

takže dochází k tomu, že ve třídách se společně vzdělávají žáci neslyšící, žáci nedoslýchaví i 

žáci s minimální nebo žádnou sluchovou ztrátou, což ztěžuje možnost neslyšící žáky 

bilingválně vzdělávat. V ZŠ Holečkova je ještě navíc ve třídách spojeno více ročníků, takže 

musí být práce rozdělena pro každého zvlášť. 

Ve všech školách se v komunikaci využívá znakový jazyk, znakovaná čeština i mluvený 

český jazyk, v různých poměrech. V ZŠ Holečkova i v ZŠ Olomouc je mluvený i znakový jazyk 

je postaven na stejnou úroveň, oba jsou tedy hlavními vyučovacími jazyky. Ze složení 

jednotlivých tříd vychází, že přístup k žákům nemůže být čistě bilingvální, neboť v jedné třídě 

jsou žáci s různým (nebo žádným) typem sluchové vady a dalšími přidruženými postiženími. 

Přístup k žákům proto musí být individuální, tak aby výuce rozuměli vždy všichni žáci. 

Výhodou smíšených tříd však je, že žáci se zde učí vzájemné toleranci mezi slyšícími a 

neslyšícími. V ZŠ Plzeň jsou čtyři třídy, ve kterých se vzdělávají pouze žáci neslyšící. 

 Součástí všech škol jsou také internáty. V ZŠ Olomouc je internát s kapacitou 100 

lůžek. V současné době je na internátě 37 žáků, z toho 3 z mateřské školy a 6 ze střední školy. 

28 žáků základní školy je tedy internátních. Žáci jsou rozděleni do čtyř výchovných skupin, 

jednu skupinu tvoří žáci ze střední školy, zbylé tři skupiny žáci mateřské a základní školy. 

Skupiny jsou smíšené z hlediska pohlaví i věku. V ZŠ Plzeň  je v současném školním roce na 

internátě 19 žáků, kteří se dělí na dvě skupiny: neslyšící a nedoslýchaví. Z hlediska pohlaví 

jsou skupiny smíšené. Organizace odpoledne na internátě je velice dobře promyšlena. Žáci 

mají pevný denní režim s dostatečným prostorem pro samostatné vycházky (od 13let 1x 

týdně, od 15let každý den), pro pobyt v přírodě, pro přípravu na vyučování i pro zábavu. V ZŠ 

Holečkova je internát s kapacitou 99 lůžek. V tomto školním je na internátě 62 žáků, z toho 

34 ze střední školy. 2 žáci jsou z mateřské školy a jsou zařazeni do výchovných skupin ze 

základní školy. Internát je rozdělen na čtyři části: chlapecký internát ZŠ, chlapecký internát 

SŠ, dívčí internát ZŠ (zde jsou zařazeni dva žáci z MŠ) a dívčí internát SŠ. V každém oddělení 

jsou dvě výchovné skupiny (tj. dva vychovatelé). Každé oddělení internátu ZŠ má ještě 
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neslyšícího asistenta, tj. rodilého mluvčího znakového jazyka. Pozorováním bylo zjištěno, že 

na chlapeckém oddělení internátu ZŠ, kde je více žáků s těžkým sluchovým postižením, 

ovládají všichni znakový jazyk na vysoké úrovni. Kromě internátu funguje ve škole ještě školní 

družina, resp. školní klub, a to dvě oddělení. Jedno oddělení logopedické a jedno 

surdopedické. 

 Pozorováním a analýzou dokumentů bylo také zjištěno, že ve všech školách je kladen 

důraz na logopedickou péči. Všechny školy mají do školního vzdělávacího programu zahrnut 

předmět individuální logopedická péče (ILP). V ZŠ Olomouc logopedii s dětmi provádí (třídní) 

učitelky. Hodinová dotace je 2 hodiny týdně do 3. třídy, 1 hodina týdně ve 4. - 8. třídě. Ve 

vyšších ročnících logopedii mají pouze žáci vzdělávaní podle přílohy upravující vzdělávání 

žáků s lehkým mentálním postižením. V ZŠ Plzeň logopedii s dětmi provádí (třídní) učitelky. 

Hodinová dotace je 2 hodiny na prvním stupni, 1 hodina týdně na druhém stupni.  V ZŠ 

Holečkova je hodinová dotace 2 hodiny týdně po celou dobu školní docházky. Logopedii 

s dětmi provádí také třídní učitelky, ale pouze ty, které mají státní magisterské zkoušky 

z logopedie, tedy jsou kvalifikovanými školními logopedy. V případě, že třídní učitelka (jedná 

se o dvě) není takto kvalifikovaná, provádí s dětmi logopedii jiná učitelka. Kromě toho žáci 

mohou po škole docházet na hodiny logopedie se školní logopedkou. 

 Na základě rozhovorů s vedením škol byly zjišťovány počty pedagogů se zaměřením 

na počet pedagogů se sluchovým postižením, jelikož zaměstnávání neslyšících pedagogů je 

důležité hledisko pro bilingvální vzdělávání. 

 V ZŠ Olomouc pracuje 21 učitelů a šest asistentů pedagoga. Dále 2 zástupci ředitele a 

paní ředitelka. V mateřské škole pracuje 8 pedagogů, na střední škole 10 pedagogů, na 

internátě 6 pedagogů (z toho 1 vychovatel pro střední školu, 3 vychovatelé pro základní 

školu a 2 noční vychovatelé) a SPC má 5 zaměstnanců. Dva z pedagogů základní školy jsou 

neslyšící. Konkrétně se jedná o asistentky pedagoga. 

 V ZŠ Plzeň pracuje 18 učitelů a jeden asistent na poloviční úvazek. Dále zástupkyně 

ředitele a pan ředitel. V mateřské škole pracují 4 pedagogové, na internátě 6 pedagogů (z 

toho 4 denní vychovatelé a 2 noční). Na základní škole není mezi pedagogy nikdo se 

sluchovým postižením. Pouze asistentka z MŠ je neslyšící a kromě toho škola zaměstnává dvě 

osoby se sluchovým postižením na pozicích pomocného personálu.  
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 V ZŠ Holečkova pracuje na základní škole 8 učitelů a 4 asistenti, dále zástupce ředitele 

pro základní školu, zástupce ředitele pro střední školu a ředitel. V mateřské škole pracuje 6 

pedagogů, na střední škole 25 pedagogů a na internátě 19 pedagogů (z toho pro základní 

školu je 6 denních vychovatelů, 2 asistenti pedagoga a 5 nočních vychovatelů) . Čtyři asistenti 

pedagoga na základní škole, dva vychovatelé na internátě (jeden pro ZŠ a jeden pro SŠ), dva 

asistenti na internátě, asistentka v MŠ a dva učitelé střední školy mají sluchové postižení. 

Celkem tedy škola zaměstnává 11 pedagogů se sluchovým postižením, z toho 7 na základní 

škole.  

 

Tabulka 2 

Procentuální zastoupení neslyšících pedagogů 

  
ZŠ Olomouc ZŠ Plzeň ZŠ Holečkova 

Počet učitelů 

Celkem 21 18 8 

z toho neslyšících 0 0 0 

Počet asistentů pedagoga 

Celkem 6 1 6 

z toho neslyšících 2 0 6 

Počet (deních) vychovatelů 

Celkem 4 4 6 

z toho neslyšících 0 0 1 

Počet pedagogů celkem 

Celkem 31 25 20 

z toho neslyšících 2 0 7 

% 6,5 0,0 35,0 

Zdroj: Výzkumné šetření, 2015-2016 

  

 V tabulce č. 2 vidíme, že v ZŠ Plzeň aktuálně nepracuje žádný sluchově postižený 

pedagog, v ZŠ Olomouc pracují dvě neslyšící asistentky pedagoga. V ZŠ Plzeň tedy žáci vůbec 

nepřicházejí během celého dne do kontaktu s neslyšícím dospělým, který by pro ně byl 

dostatečným vzorem jak jazykovým, tak osobním. Oproti tomu ZŠ Holečkova zaměstnává na 

základní škole a internátě pro základní školu celkem 7 neslyšících (resp. jednoho 

nedoslýchavého) pedagogů z celkového počtu 20 pedagogů. Pro osm tříd základní školy jsou 

zaměstnáni čtyři neslyšící asistenti, kteří jsou ve výuce přítomni dle potřeby jednotlivých tříd 

na několik hodin denně a to na hlavní předměty, kde pomáhají látku vyložit tak, aby ji žáci 

plně pochopili. Na každém oddělení (dívčí a chlapecké) internátu je zaměstnán neslyšící 

asistent. Internátní žáci tak mají téměř po celý den možnost komunikace s rodilým mluvčím 
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znakového jazyka. Kromě toho všichni žáci každý týden dochází na plavecký výcvik vedený 

neslyšícím lektorem a část žáků (dle zájmu) se pravidelně zúčastňuje kroužků, které vedou 

neslyšící. Jedná se například o sportovní kroužek, florbalový kroužek, fotbalový kroužek nebo 

skautský kroužek.  Internátní žáci také pravidelně navštěvují výstavy v různých pražských 

muzeích, které jsou profesionální tlumočnicí tlumočeny z českého jazyka do českého 

znakového jazyka. Žáci se tak ve všech oblastech (sport, kultura, vzdělávání) potkávají s 

mnoha neslyšícími, kteří se mohou stát pozitivním vzorem pro jejich identifikaci a sžití se se 

sluchovým postižením.  

 Na základě rozhovorů s vedením škol a vlastního pozorování bylo zjišťováno, jaká je 

úroveň znalosti znakového jazyka u slyšících pedagogů a jestli škola po zaměstnancích 

požaduje vzdělávání v tomto jazyce. 

 V ZŠ Olomouc mají všichni pedagogové vysokou znalost Českého znakového jazyka, 

většina z nich má vystudovaný český znakový jazyk v rámci studia nebo celoživotního 

vzdělávání. Všichni zaměstnanci povinně chodí pravidelně do kurzu, včetně pomocného 

personálu. Kurzy ČZJ pro všechny zaměstnance vede jedna zaměstnankyně SPC, která také 

vede kurzy ČZJ pro rodinné příslušníky žáků a která je kvalifikovanou lektorkou a tlumočnicí 

znakového jazyka. 

V ZŠ Plzeň všichni pedagogové zaměstnaní ve škole (resp. většina63) absolvovali 

vzdělání na úrovni 1. – 2. modulu v Pevnosti64. Jedná se tedy o základní úroveň znalosti 

znakového jazyka. Učitelky, které působí ve třídách pro neslyšící, se však stále snaží o to, aby 

jejich úroveň českého znakového jazyka byla co nejvyšší. Jedna z učitelek, která ovládá 

znakový jazyk nejlépe, vede jedenkrát týdně kurzy pro zájemce z řad pedagogů, dále se 

učitelky učí znakovou zásobu od dětí z neslyšících rodina a samostudiem. Škola však 

neorganizuje ani nezajišťuje žádný kurz, ve kterém by se pedagogové mohly český znakový 

jazyk učit od kvalifikovaného lektora. U pomocného personálu je znalost velice různorodá, 

dvě uklízečky mají sluchovou vadu a dvě ze zaměstnankyň mají děti se sluchovým 

                                                           
63

 Z rozhovoru s vedením školy byla získána informace, že všichni pedagogové tyto kurzy absolvovali. Při 
rozhovoru s jednou učitelkou ZŠ však vyšlo najevo, že ona kurz nedokončila.  
64 Organizace PEVNOST funguje již od roku 2000. Zakladateli jsou Mgr. Petr Vysuček (ředitel) a Mgr. Radka 

Nováková (provozní ředitelka), kteří v PEVNOSTI působí dodnes. Svým studentům nabízí výuku českého 

znakového jazyka v malých skupinách, s využitím vlastní metodiky. Skupinová a individuální výuka je rozložena 
do 7 modulů. Každý trvá 5 měsíců. Dále organizace pořádá osvětovou činnost o Neslyšících a českém znakovém 
jazyce, překlady z češtiny do českého znakového jazyka, odborné jazykové supervize a poradenství pro slyšící 
rodiče neslyšících dětí. 
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postižením. Pro rodiče a rodinné příslušníky pořádá kurzy znakového jazyka speciálně 

pedagogické centrum. 

 V ZŠ Holečkova všichni pedagogové, kteří ve škole pracovali před rokem 200765 mají 

absolvovaný dvousemestrální kurz znakového jazyka, který úspěšně dokončili a dostali 

osvědčení. Vzdělávání pedagogů, kteří do školy nastoupili později, není nijak ošetřeno. Na 

základě pozorování bylo zjištěno, že všichni učitelé však ovládají znakový jazyk velice dobře. 

Oproti tomu někteří vychovatelé ovládají jen několik základních znaků. V případě zájmu mají 

však všichni zaměstnanci možnost docházet 1x týdně do kurzu, který vede jeden z asistentů, 

rodilý mluvčí znakové jazyka. Do tohoto kurzu mohou docházet i ostatní zaměstnanci školy 

(dochází například zdravotní sestra, nebo vedoucí školní jídelny). Pozorováním však bylo 

zjištěno, že zaměstnanci, kteří docházejí pouze do tohoto kurzu, nemají osvojený znakový 

jazyk na komunikační úrovni. Pro rodiče škola v minulosti kurzy organizovala, jedna 

z asistentek vedla kurz pro začátečníky a další asistentka pro pokročilé, nyní však kurzy 

nefungují. Z rozhovoru s těmito asistentkami vyplynulo, že rodiče o kurzy zájem již nemají.  

Dále bylo pozorováním, analýzou dokumentů a pomocí rozhovorů zjišťováno, zda je 

ve školách obsahem výuky kultura a historie neslyšících a zda mají školy samostatný předmět 

český znakový jazyk. 

V ZŠ Olomouc není český znakový jazyk vyučován ani hodnocen jako samostatný 

předmět. Znakovou zásobu se žáci učí v rámci předmětu jazyková komunikace. Kultura a 

historie neslyšících se také nevyučuje jako samostatný předmět, pouze okrajově ve vyšších 

ročnících v rámci předmětu občanská výchova. 

V ZŠ Plzeň také není český znakový jazyk jako předmět vyučován. Znakovou zásobu si 

žáci osvojují v rámci předmětu komunikační dovednosti. Tento předmět je svou koncepcí 

velice zajímavý. Po určitou dobu je v něm probíráno nějaké téma (v době náslechů se jednalo 

o téma vesmír) a žáci si při hodinách osvojují gramatiku českého jazyka, znakovou zásobu a i 

faktické informace. V tomto předmětu jsou zařazena také témata z historie a kultury 

neslyšících. 

 Ani ZŠ Holečkova nemá český znakový jazyk vyučován ani hodnocen jako samostatný 

předmět. Znakovou zásobu se žáci učí ve všech předmětech. Jako výborný komunikační vzor 
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 Datum ukončení kurzu: 10.1.2007 
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jim slouží asistenti, kteří jsou rodilými mluvčími českého znakového jazyka. Kultura a historie 

neslyšících se také nevyučuje jako samostatný předmět, zařazení těchto do výuky je pouze 

na volbě učitelů.   

 V žádné ze škol není realizován samostatný předmět český znakový jazyk. Znakovou 

zásobu, případně znakový jazyk, si žáci osvojují v předmětu, který se jmenuje v ZŠ Olomouc 

Jazyková komunikace, v ZŠ Plzeň Komunikační dovednosti a ZŠ Holečkova Jazyk a jazyková 

komunikace. 

 ZŠ Olomouc má v tomto školním roce 119 žáků, z toho 24 v mateřské škole (což je 

plná kapacita) a 17 na střední škole. Základní školu tedy navštěvuje 78 žáků. Kapacita 

základní školy je 100 žáků. Na základní škole je 34 žáků s těžkou sluchovou vadou (z toho 8 

žáků s kochleárním implantátem a 8 žáků, kteří mají lehké mentální postižení), 13 žáků se 

středně těžkou sluchovou vadou (z toho čtyři s lehkým mentálním postižením) a 8 žáků 

s lehkou sluchovou vadou (dva s lehkým mentálním postižením). Bez sluchového postižení je 

ve škole 23 žáků. Lze předpokládat, že bilingvální přístup by byl z hlediska velikosti sluchové 

vady vhodný pro 26 až 47 žáků. 

 ZŠ Plzeň má v tomto školním roce 148 žáků, z toho 18 v mateřské škole (kapacita je 

20). Základní školu tedy navštěvuje 130 žáků. Kapacita základní školy je 132 žáků. Škola je 

tedy v současném školním roce téměř plná. Základní školu navštěvuje 26 žáků s těžkou 

sluchovou vadou (z toho 4 žáci s kochleárním implantátem) a 14 žáků se středně těžkou 

sluchovou vadou. Zbylí žáci (celkem 90) mají minimální nebo žádnou sluchovou vadu66. 

Bilingvální přístup ve vzdělávání by byl vhodný z hlediska velikosti sluchové vady pro 22 až 40 

žáků. 

 ZŠ Holečkova má tento školní rok 190 žáků, z toho 17 v mateřské škole a 119 na 

střední škole. Na základní škole je tedy 54 žáků. Z tohoto počtu 6 žáků navštěvuje nově 

otevřenou třídu pro děti s logopedickými vadami. Ze žáků základní školy tedy 48 navštěvuje 

surdopedické třídy a z nich je 37 se sluchovým postižením. Sluchovou vadu definovanou ve 

výkazech jako těžkou má 32 žáků. Lze předpokládat, že bilingvální přístup by byl z hlediska 

závažnosti sluchové vady vhodný pro 32 žáků. 

                                                           
66 

Z rozhovoru s vybranými pedagogy vyplynulo, že tito žáci nemají žádnou sluchovou vadu, při rozhovoru 
s vedením školy bylo zjištěno, že žáci nějakou, minimální, sluchovou vadu mají.  
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 Na základě analýzy školních výkazů a rozhovorů s vedením škol bylo tedy zjištěno 

rozložení žáků z hlediska závažnosti jejich sluchové vady, což je uvedeno v tabulce. Ve 

výkazech ZŠ Holečkova není uvedeno, kolik žáků má středně těžkou, kolik lehkou sluchovou 

vadu a kolik je žáků s implantátem. Jedná se o 5 žáků, u nichž není jasné, zda je jejich 

sluchová vada lehká nebo středně těžká, ale jelikož je to nepodstatné pro účely tohoto 

výzkumu, byli zařazeni do žáků se středně těžkou vadou, stejně jako skutečnost, zda žáci mají 

implantát. 
 

Tabulka 3 

Procentuální podíl žáků s těžkou sluchovou vadou ve školách 

  ZŠ Olomouc ZŠ Plzeň 

ZŠ Holečkova 

(surdopedické třídy) 

Počet žáků celkem 78 130 48 

Počet žáků s těžkou sluchovou vadou 34 26 32 

      z toho s kochleárním implantátem 8 4   

Počet žáků se středně těžkou sluchovou vadou 13 14 5 

Počet žáků s lehkou nebo žádnou sluchovou vadou 31 90 17 

Procentuální podíl žáků  

s těžkou sluchovou vadou 43,6 20,0 66,7 

Zdroj: Výzkumné šetření, 2015-2016 

 

 Na základě pozorování bylo zjištěno, že míra orálních komunikačních schopností u 

žáků s implantátem je velice rozdílná. Někteří žáci jsou schopni komunikovat orálně bez 

problémů, někteří se jeví jako žáci neslyšící. 
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5.5 Dílčí závěry výzkumného šetření 

 

Výzkumná otázka č. 1: Mají školy, které deklarující uplatnění bilingválního přístupu ve 

vzdělávání více neslyšících pedagogů či asistentů pedagoga než školy, které tento přístup 

neuplatňují? 

 Z výzkumu vyplynulo, že škola, které z tohoto výzkumného vzorku deklaruje 

uplatňování bilingválního přístupu ve vzdělávání (v tomto případě ZŠ Holečkova) má více 

neslyšících pedagogů než školy, které tento přístup neuplatňují (v našem případě ZŠ Plzeň a 

ZŠ Olomouc). Ze zaměstnanců základní školy, konkrétně z učitelů, asistentů pedagoga a 

odpoledních vychovatelů, má ZŠ Holečkova 7 z 20 zaměstnanců, tedy 35%, neslyšících. 

V ostatních dvou školách z výzkumného vzorku je tento poměr výrazně nižší. V ZŠ Olomouc 

mají 2 z 31 zaměstnanců (tedy 6,5%, zaokrouhleno na 1 desetinné místo) sluchové postižení 

a v ZŠ Plzeň na zkoumaných pozicích nepracuje žádný zaměstnanec se sluchovým 

postižením. 

 

Výzkumná otázka č. 2: Dávají školy, které se hlásí k bilingválnímu přístupu ve vzdělávání, 

větší důraz na znalost znakového jazyka u zaměstnanců, hlavně pedagogů? Organizují tyto 

školy kurzy českého znakového jazyka pro své zaměstnance a rodiče dětí?  

 Z výzkumu vyplynulo, že skutečnost, zda škola dbá na znalost znakového jazyka, 

nezávisí na preferovaném vyučovacím přístupu. Zda se škola hlásí či nehlásí k uplatňování 

bilingválního přístupu není relevantní ani pro to, jestli škola organizuje nebo neorganizuje 

kurzy pro své zaměstnance a rodiče dětí. Z výzkumného vzorku na znalost a vzdělávání ve 

znakovém jazyce nejvíce dohlíží ZŠ Olomouc, která se k bilingválnímu přístupu nehlásí. 

Pedagogové této školy všichni studovali znakový jazyk v rámci vysoké školy nebo 

celoživotního studia a všichni zaměstnanci školy musí každý týden docházet na kurzy 

znakového jazyka, které škola organizuje.  
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Výzkumná otázka č. 3: Je ve školách, které deklarující uplatnění bilingválního přístupu ve 

vzdělávání, obsahem výuky také kultura a historie neslyšících?  

 Výzkumem bylo zjištěno, že žádná ze škol nemá samostatný předmět, jehož 

obsahem by byla kultura a historie neslyšících. Tyto témata jsou v největší míře zařazena do 

vyučování v ZŠ Plzeň, kde jsou tyto témata zařazeny do předmětu Komunikační dovednosti. 

V ZŠ Olomouc jsou témata týkající se kultury a historie této komunity zařazována okrajově 

do občanské výchovy. ZŠ Holečkova tyto témata zařazena do žádného předmětu. V 

rozhovoru s vedením bylo zjištěno, že je na volbě učitelů, zda je do některého předmětu 

zařadí. 

 

 Výzkumná otázka č. 4: Mají školy, které uplatňují bilingvální přístup ve vzdělávání, 

samostatný předmět, ve kterém by se vyučoval český znakový jazyk? 

 V rámci výzkumu bylo zjištěno, že žádná ze škol nemá samostatný předmět český 

znakový jazyk. Ve všech školách si žáci osvojují znakovou zásobu nebo znakový jazyk v rámci 

jiného předmětu. V ZŠ Holečkova, která se hlásí k bilingválnímu přístupu ve vzdělávání, 

působí v hodinách neslyšící asistenti pedagoga, kteří žákům pomáhají osvojit si znakový 

jazyk.  

 

Výzkumná otázka č. 5: Mají školy, které se hlásí k bilingválnímu přístupu ve vzdělávání 

výrazně vyšší procento žáků s těžkou sluchovou vadou než školy, které se k tomuto přístupu 

nehlásí? 

 Z výzkumu jednoznačně vyplynulo, že škola, která se z výzkumného vzorku jediná 

hlásí k bilingválnímu přístupu ve vzdělávání, má výrazně vyšší procentuální zastoupení 

žáků s těžkou sluchovou vadou. Analýzou výkazů bylo zjištěno, že surdopedické třídy této 

školy navštěvuje (zaokrouhleno na 1 desetinné místo) 66,7% žáků s těžkou sluchovou vadou. 

V ZŠ Olomouc je těchto žáků 43,6% a v ZŠ Plzeň 20%.  
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ZÁVĚR  

Bakalářská práce se zabývala vzděláváním žáků se sluchovým postižením, 

charakteristikou tohoto systému a zmapováním uplatňovaných přístupů ve vzdělávání 

v České republice se zaměřením na bilingvální přístup. 

 Teoretická část této práce si kladla za cíl informovat čtenáře o úvodu do sluchového 

postižení a o objasnění nejdůležitějších pojmů. Věnuje se bilingvismu obecně, uvedení do 

problematiky sluchového postižení, komunitě neslyšících (Neslyšících), komunikaci v jejím 

obecném pojetí a komunikační systémy osob se sluchovým postižením. Představuje znakový 

jazyk jako primární jazyk neslyšících osob. Dále jsou v práci popsány jednotlivé metody, které 

se uplatňují ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením, hlavně bilingvální přístup, stručně 

jsou charakterizovány základní možnosti vzdělávání žáků se sluchovým postižením v České 

republice, legislativní rámec, ve kterém je jejich vzdělávání ukotveno a školská zařízení, která 

se věnují žákům se sluchovým postižením od narození až po ukončení přípravy na profesní 

život. Nakonec se teoretická část podrobněji zaměřuje na bilingvální vzdělávání v České 

republice, jeho historii a postupné přijetí.  

 Empirická část práce je věnována základnímu vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením v České republice a představení vybraného vzorku škol pro sluchově postižené. 

Vzorek tvoří dvě školy, které se hlásí k totální komunikaci a jedna, která deklaruje 

uplatňování bilingválního přístupu. Dále je prezentován výzkum provedený v těchto školách. 

V rámci výzkumu bylo stanoveno pět výzkumných otázek, na které výzkumné šetření hledalo 

odpověď. Odpovědi byly zformulovány na základně kvalitativního výzkumu pomocí metod 

přímého pozorování, rozhovorů a analýzy dokumentů. 

 Ve výzkumné části se práce zabývala počty neslyšících pedagogů ve školách a znalostí 

znakového jazyka u zaměstnanců škol pro sluchově postižené. Dále bylo výzkumem 

zjišťováno, zda je ve školách obsahem výuky český znakový jazyk, kultura a historie 

neslyšících. Výzkum také zjišťoval procentuální zastoupení žáků s těžkou sluchovou vadou ve 

školách. 

V rámci výzkumu bylo zjištěno, že škola, která z tohoto výzkumného vzorku deklaruje 

uplatňování bilingválního přístupu ve vzdělávání (v tomto případě ZŠ Holečkova) má více 
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neslyšících pedagogů než školy, které tento přístup neuplatňují (v našem případě ZŠ Plzeň a 

ZŠ Olomouc). Dále bylo v rámci výzkumu zjištěno, že to, jestli škola dbá na znalost znakového 

jazyka u svých pedagogů, nezávisí na preferovaném vyučovacím přístupu, ale spíše na vedení 

školy, stejně jako to, zda škola organizuje nebo neorganizuje kurzy pro své zaměstnance a 

rodiče dětí. Výzkumem bylo také zjištěno, že skutečnost, že škola deklaruje uplatňování 

bilingválního přístupu ve vzdělávání, neznamená, že má do osnov zařazen předmět Český 

znakový jazyk, ani předmět, jehož obsahem by byla kultura a historie neslyšících. Na 

výzkumném vzorku bylo také zjištěno, že škola hlásící se k bilingválnímu přístupu ve 

vzdělávání, má vyšší procento (66,7%) žáků s těžkou sluchovou vadou než školy, které tento 

přístup neuplatňují. 

 Závěrem lze konstatovat, že možnosti uplatňování bilingválního přístupu se v České 

republice pomalu zlepšují, ať už po praktické stránce, nebo po stránce legislativní. Školy, 

které deklarují uplatňování bilingválního přístupu ve vzdělávání zaměstnávají neslyšící 

pedagogy a český znakový jazyk s českým jazykem jsou si ve výuce rovny.  Přesto by však měl 

být ve školách předmět, který se zaměřuje na výuku znakového jazyka, dále by měla být do 

výuky více zařazena témata kultury a historie neslyšících a mělo by se více dbát cílené 

vzdělávání pedagogů v českém znakovém jazyce. 

 Rozšířením této práce by mohl výzkum podrobněji zaměřený na úroveň 

informovanosti pedagogů o podstatě  bilingválního přístupu a rozšíření výzkumného vzorku 

na všechny školy pro sluchově v České republice. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice, včetně krátkého popisu 

Příloha B: Struktura rozhovoru s vedením škol 

 

 

 

 

 


