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1 ÚVOD 

Práce je zaměřena na problematiku vlivu smyslové deprivace/subdeprivace u dítěte se 

sluchovým postižením. K výběru tématu mě vedly zkušenosti se surdopedickou problematikou. 

V diplomové práci jsem se zaměřovala na prožívání slyšících rodičů, kterým se narodilo dítě se 

sluchovým handicapem. Rigorózní práci jsem se pak rozhodla cílit spíše na situaci dětí. Stále jsem 

pracovala s tím, jak situaci vnímají rodiče, ale zaměřila jsem se na to, v čem je specifická situace 

dítěte.  

Mezi slyšícím rodičem a slyšícím dítětem se komunikace rozvíjí přirozeně. Rodiče 

vycházejí ze svých zkušeností a spontánně komunikují s dítětem. Dítě samo se velmi záhy po 

narození učí pravidlům sociální komunikace a utváří si představu o tom, jaké to je být součástí 

vztahu.
1
 Již novorozenec je aktivním činitelem v interakcích s matkou. Vztah se rozvíjí zpravidla 

přirozeně. S primární pečující osobou dítě vstupuje do prvních interakcí. Později je pro dítě velmi 

důležité zapojení do širší rodiny. Stoupá také důležitost kontaktu s vrstevníky.  

Sluchový handicap dítěte má na komunikaci a vytváření vztahů výrazný vliv. Vede k tomu, 

že plnohodnotná komunikace přirozenou cestou není možná. Dítě se sluchovým postižením často 

reaguje v komunikaci jinak, než se od něj očekává. Rodiče, kteří by měli být naladěni na potřeby 

dítěte, v citlivém vývojovém období raného dětství prožívají náročné období, kdy se potřebují 

s událostí nějak vyrovnat. To má samozřejmě vliv na kvalitu jejich interakcí s dítětem. Navíc se 

musí vypořádat s tím, že je třeba si urychleně osvojit speciální dovednosti, které jim umožní 

komunikovat s dítětem. Dochází také k výraznému omezení v tom, jak kvalitně může dítě 

komunikovat s lidmi, kteří tyto specifické komunikační dovednosti neovládají (širší rodina, 

vrstevníci).  

S literaturou, která by se komplexně zaobírala rizikem deprivace/subdeprivace u dítěte se 

sluchovým handicapem, které vyrůstá ve slyšící rodině, jsem se v českém prostředí nesetkala. 

Z hlediska specifik vývoje dítěte se sluchovým handicapem pro mě byla velmi cenná kniha 

Potměšila Sluchové postižení a sebereflexe.
2
 Hodně inspirující pro mě byly články slovenské 

autorky Kročanové (např. Maladjustačné prejavy sluchovo postihnutého dieťaťa v komunikacii 

s matkou).
3
 Tato autorka podrobně analyzovala interakce mezi slyšící matkou a dítětem se 

sluchovým handicapem. Zabývala se specifiky jejich interakcí. Ze zahraničních autorů byl pro mě 

                                                           
1
 Marschark, 2007 

2
 Potměšil, 2007 

3
 Kročanová, 2005 
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inspirativní především Marschark,
4
 který se ve své knize Raising and educating a deaf child. A 

comprehensive guide to the choices, controversies, and decisions faced by parents and educators 

podrobně zabýval analýzou interakcí. Zmiňoval, že je možné vysledovat určité nepřímé vlivy, které 

negativně ovlivňují rozvíjející se vztah matky a dítěte. 

Ve své práci mapuji oblasti, které názorně ilustrují rizika deprivace/subdeprivace. Snažím se 

poukázat na situace, které sebou nesou deprivační/subdeprivační riziko. Ukazuji, jaký vliv mohou 

mít tyto situace na vývoj dětí. Zabývám se také tím, nakolik jsou si rodiče rizik vědomi a jak s nimi 

nakládají.  

Specifické pojmy a doplňující informace jsem zařadila do přílohy. Při definování některých 

pojmů jsem se setkala s rozdílnými pojetími jednotlivých autorů. V rámci přílohy, v níž uvádím 

definice pojmů, jsem se pokusila vysvětlit, pro které pojmy jsem se v těchto případech rozhodla. Za 

důležité považuji vzhledem k tématu práce zde v úvodu jedno vymezení uvést. Sluchové vnímání je 

u všech dětí ve vzorku ovlivněno rozsáhlou ztrátou. Všechny jsou opakovaně vystavovány situacím, 

kdy je jejich postižení určitým způsobem limituje. V této práci je užíván termín „dítě se sluchovým 

handicapem“ i termín „dítě neslyšící“. 

Skupina jedinců se sluchovým handicapem je velmi heterogenní. Patří do ní jedinci 

nedoslýchaví i neslyšící. Samotné rozlišení mezi jedinci neslyšícími a nedoslýchavými je 

problematické. Různé názory mají i odborníci. Někteří pojem neslyšící vůbec neužívají proto, že 

většina jedinců (i s velkými sluchovými ztrátami) má alespoň nějaké zbytky sluchu. Operují tedy 

zpravidla s pojmy lehká až velmi těžká nedoslýchavost.  

Mezi neslyšícími se často neřeší výše sluchových ztrát, jde spíše o příslušnost ke komunitě 

Neslyšících. Na poli medicíny se operuje s pojmem sluchových ztrát (výsledky audiologických 

vyšetření). Kromě audiologicky naměřených ztrát do situace zasahují ještě další faktory. Pokud je 

jako kritérium rozlišení mezi skupinami použita schopnost rozumět řeči, pak je jako neslyšící 

zpravidla chápán člověk, kterému sluch neumožňuje rozumět řeči (ať už s nebo bez sluchadla) a 

nedoslýchavý ten, pro kterého je rozumět obtížné, ale ne nemožné. Hranice mezi obtížným a 

nemožným je však někdy velmi úzká a nejasná. U těžkých a velmi těžkých nedoslýchavostí, 

v situacích, kdy je nutno odložit kompenzační pomůcku se tito jedinci vlastně stávají neslyšícími. V 

nevhodných akustických podmínkách (hluk ve škole, přítomnost více konverzujících lidí) se pak i 

s kompenzační pomůckou stávají neslyšícími, tzn. je pro ně porozumění řeči velmi obtížné, 

v některých situacích dokonce nemožné. V každém z rozhovorů byla taková situace popsána.  Při 

nakládání s termíny nedoslýchavý a neslyšící má vliv také sebepojetí konkrétního jedince. Samotný 

                                                           
4
 Marschark, 2007 
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pojem neslyšící není přijímán všemi. I mezi jedinci se sluchovým handicapem jsou tací, kteří se ke 

skupině neslyšících neřadí a to bez ohledu na velikost sluchové ztráty.  

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

je koncipována jako pojednání o hlavních oblastech, ve kterých je možné vliv 

deprivace/subdeprivace pozorovat. Metodologická část přináší informace o výběru vzorku, 

výzkumné metodě a způsobu uchopení výzkumu. Praktická část pak přináší poznatky z vlastních 

rozhovorů s rodiči a jejich konfrontaci s údaji získanými z literatury.  

 

 



10 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

 V úvodu této části práce je čtenář seznámen se základními psychickými potřebami dítěte. 

Následně je popsán koncept deprivace a subdeprivace. Tento koncept je porovnáván s informacemi 

vztahujícími se k vývoji dítěte se sluchovým postižením. Zaměřuji se především na specifika 

interakce mezi slyšící matkou a neslyšícím dítětem, problematiku attachmentu a kvality 

komunikace. Prostor je také věnován složkám osobnosti a problematice osobnostního vývoje u 

neslyšícího dítěte. Podrobněji se věnuji vývoji identity, schopnosti sebeovládání, sebereflexe, 

sebehodnocení a inteligence. Představena je také problematika integrace. Poslední kapitola 

teoretické části je věnována tématu zvládání zátěžových situací, které se v průběhu analýz ukázalo 

jako důležité pro komplexní uchopení problematiky deprivace.  

 

2.1 Základní psychické potřeby dítěte  

Je prokázáno, že časný vývoj významně ovlivňuje rozvoj intelektových a charakterových 

vlastností i odolnost vůči životní zátěži.
5
 I přesto, že každé dítě je jedinečné a jeho potřeby 

v určitých oblastech individuální, pro zdravý vývoj dítěte je nezbytné, aby byly dodrženy určité 

obecně platné podmínky.
6
 Kromě základních potřeb biologických, které musejí být uspokojeny, aby 

dítě vůbec mohlo přežít (potrava, udržení tělesné teploty, ochrana před nebezpečím), jsou i základní 

psychické potřeby, které musejí být od počátku života dítěte naplňovány. Pouze při splnění těchto 

podmínek se dítě může vyvíjet v psychicky zdravou osobnost.
7
 

 První důležitou podmínkou pro zdravý vývoj dítěte je naplnění potřeby závislosti na osobě 

prvního vychovatele/vychovatelů. Je třeba, aby dítě mělo možnost zažít základní pocit životní 

jistoty a lásky, což je podmínkou pro rozvoj vnitřní integrace osobnosti.
8
 

 Podmínkou druhou je předpoklad, že dítěti se od nejútlejšího věku dostává přiměřených 

citových i smyslových podnětů. Je nezbytné, aby dítě nemělo podnětů málo či naopak jimi nebylo 

přesycováno. Důležité navíc není jen množství podnětů, ale také jejich kvalita a struktura. Podněty 

mají být přiměřené vývojové úrovni dítěte, neboť předčasná stimulace může být traumatizující a 

pozdní stimulace může být neúčinná. Navíc je třeba podněty přizpůsobovat aktuálnímu stavu dítěte 

(vlastnosti vyšší nervové činnosti, aktuální úroveň pozornosti). Podněty mají být rozmanité a 

                                                           
5
 Langmeier, Matějček, 1963 

6
 Langmeier, Matějček, 1963 

7
 Matějček, 1989 

8
 Matějček, 1989 
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proměnlivé, aby nedocházelo k přesycení v určité oblasti. Je-li tato potřeba dobře naplňována, 

organismus dítěte se naladí na určitou žádoucí úroveň aktivity.
9
  

Třetí podmínkou je potřeba určité stálosti a řádu.
10

 Navíc musí podněty mít pro dítě význam, 

což znamená, že dítě je může začlenit do své stávající struktury prožitků a poznatků.
11

 Pokud je tato 

potřeba uspokojována, dítě může z podnětů, které by jinak byly chaotické a nezpracovatelné, 

utvářet poznatky, zkušenosti a pracovní strategie. Potřeba stálosti a řádu je tedy jednou ze 

základních podmínek pro jakékoliv učení.
12

 

 Další důležitou podmínkou je naplnění potřeby společenského uplatnění a společenské 

hodnoty, bez nichž nemůže dojít ke zdravému uvědomění vlastního „já“, tedy vzniku identity. 

Pokud tato potřeba není naplněna, dochází později k narušení ve vývoji v oblasti osvojení 

užitečných společenských rolí a hodnotových životních cílů.
13

 

 Pátou podmínkou je splnění potřeby otevřené budoucnosti. Uspokojení této potřeby dává 

životu jisté časové rozpětí a umožňuje tak růst podnícením aktivity.
14

 

 Nejsou-li výše uvedené podmínky pro zdravý vývoj dítěte naplňovány, ať už z jakéhokoliv 

důvodu, dochází ke vzniku stavu, který je nazýván psychickou deprivací.  

 

2.2 Psychická deprivace 

  „Psychická deprivace je psychický stav vzniklý následkem takových životních situací, kdy 

subjektu není dána příležitost uspokojovat některé jeho základní psychické potřeby v dostačující 

míře a po dosti dlouhou dobu.“
15

 

Psychickým stavem se míní trvalejší, ale ne neměnná charakteristika člověka, kterému 

nebyla dána možnost, aby své základní psychické potřeby ve svém životním prostředí uplatnil. Jde 

o aktuální duševní skutečnost, vyvolanou určitým specifickým dějem, která je současně 

základnou/vnitřní psychickou podmínkou určitého specifického chování (deprivačních následků).
16

  

Dalšími důležitými pojmy ve výše uvedené definici jsou „dostačující míra“ a „dosti dlouhá 

doba“. Do dění zde vstupuje fakt, že při nedostatečném uspokojování určité potřeby po určitou dobu 

dochází k tzv. „vyhladovění organismu“, což mimo jiné vede k tomu, že se rovnováha organismu 

ustaluje na nižší hladině. Vzhledem k tomu, že shoda anticipované a skutečné stimulace má 

                                                           
9
 Matějček, 1989 

10
 Matějček, 1989 

11
 Matějček, 1989 

12
 Matějček, 1989 

13
 Matějček, 1989 

14
 Matějček, 1989 

15
Langmeier, Matějček, 1974 

16
 Langmeier, Matějček, 1974 
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významný vliv na vnitřní motivaci dítěte k jeho další činnosti, má deprivační situace na motivaci 

velký vliv. 
17

 Zásahem do oblasti motivace jedince je narušena výše zmíněná příležitost k rozvinutí 

základních psychických potřeb a jejich uplatnění.
18

 

Podle oblasti, ve které dítě strádá, můžeme rozlišit několik druhů psychické deprivace. Ke 

strádání může docházet ve více oblastech najednou. Jednotlivé druhy deprivace se proto mohou 

vyskytovat společně.
19

 

Deprivace v oblasti biologických potřeb (nedostatek jídla, spánku atd.) ohrožuje zdraví 

jedince a to jak na psychické tak fyzické rovině. Tento typ deprivace může vést při delším trvání 

nejen k závažnému poškození, ale dokonce až ke smrti. Objevuje se u těžce týraných a 

zanedbávaných dětí.
20

 

Dalším druhem deprivace je deprivace podnětová. V tomto případě dítě strádá v oblasti 

stimulace. Podněty mu nejsou poskytovány v dostatečné míře a variabilitě. Příčinou může být 

zanedbávající rodinné prostředí, ale také zdravotní handicap dítěte, který dítěti brání podněty získat 

a adekvátním způsobem zpracovat (pohybový či smyslový handicap).
21

 

 Dále jde o kognitivní deprivaci. Jde o deprivaci v oblasti učení, ke které může vést výchovné 

a výukové zanedbávání dítěte. Dítěti se v tomto případě nedostává dosti příležitostí k učení. To, co 

se pak jeví jako projevy mentální retardace, je v tomto případě pouze chybějící potřebná 

zkušenost.
22

 

 Dalším druhem deprivace je deprivace citová. Vzniká jako následek neuspokojení potřeby 

stabilního vztahu s pečující osobou. Může celkově ovlivnit rozvoj osobnosti dítěte, jeho vztah 

k sobě samému i ostatním lidem.
23

 

 Dalším druhem deprivace je deprivace sociální. Je důsledkem omezeného kontaktu s lidmi. 

Objevuje se např. u lidí chronicky nemocných nebo lidí s handicapem, k jejichž izolaci může 

přispívat i vlastní rodina.
24

 

K deprivaci může docházet za různých okolností v životě dítěte – v trvalé péči ústavní, 

v denních zařízeních kolektivní péče i v rodině.
25

  

Zkušenost s deprivací, ať už v jakémkoliv životním období, patří k nejzávažnějším 

zátěžovým vlivům.
26

 Nutné je ale zohlednit, že určité potřeby dítěte jsou obzvláště silné v určitých 
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vývojových obdobích. Dojde-li k neuspokojování klíčové potřeby určitého vývojového období, 

budou následky této deprivace pravděpodobně závažnější, než kdyby nastala stejná deprivační 

situace v jiném vývojovém období života dítěte.
27

 Obecně platí, že riziko vzniku deprivace je tím 

větší, čím je dítě mladší a situace náročnější.
28

 Jako „nejcitlivější období“ pro vznik psychické 

deprivace se ukázalo být období mezi prvním a třetím rokem věku dítěte.
29

  

Závažná a dlouhotrvající deprivace může vést až ke vzniku specifických psychických 

odchylek.
30

 Může ovlivnit nejen současný psychický stav jedince, ale celkově jeho psychický 

vývoj. Psychická deprivace v raném věku se tak může promítat prakticky do celého dalšího života.
31

 

 

2.2.1 Klinický obraz psychické deprivace 

Psychická deprivace je psychickou motivační základnou pro určité specifické formy 

chování.
32

 Klinický obraz psychické deprivace je ale velmi rozmanitý, neboť je podmíněný řadou 

činitelů (především věkem dítěte, délkou trvání a závažností deprivační situace). Navíc deprivační 

poškození může postihnout všechny oblasti psychického vývoje, složky osobnosti a chování.
33

   

Psychická deprivace je činitel, který vstupuje do interakce s osobností dítěte. Zde jsou 

přítomny i obranné, resilientní a protektivní složky, které jsou primárně dány geneticky. I proto je 

výsledný obraz psychické deprivace u různých lidí různorodý.
34

 Jak uvádí Langmeier a Matějček
35

: 

„Různé děti vystavené jedné a téže „deprivační situaci“ se budou následně chovat různě a odnesou 

si různé následky, neboť si do dané situace přinášejí různé předpoklady ve své psychické konstituci 

a v dosavadním vývoji své osobnosti.“    

Jak již bylo uvedeno, psychická deprivace je osobitým, individuálním zpracováním 

podnětového ochuzení, k němuž dospělo dítě v deprivační situaci. I přes značnou variabilitu se ale 

tento stav projevuje chováním, které má některé charakteristické známky, takže v kontextu 

dosavadního vývoje dětské osobnosti umožňuje deprivaci rozpoznat.
36

 

„U dětí útlého věku se psychická deprivace projevuje opožďováním celého 

psychomotorického vývoje. Opoždění jemné motoriky přetrvává až do počátku školní docházky. Už 

                                                                                                                                                                                                 
26
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 Matějček, 1996 
32

 Matějček, Langmeier, 1974 
33

 Koluchová, 1987, s.103 
34

 Matějček, 2005 
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 Langmeier, Matějček, 2011 
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v kojeneckém období a dále pak s přibývajícím věkem je stále nápadnější povrchnost a 

nediferencovanost citů, sociálních vztahů, nápadnosti v chování. Dále jsou tu často obtíže 

v sociálním začlenění, neadekvátní sebevědomí a sebehodnocení, slabé seberealizační tendence, 

nedostatek kladných citových vazeb, posunutá hierarchie hodnot.“
37

 

Důležitým ukazatelem je také oblast komunikace. Pečující osoba je zprostředkovatelem 

chápání okolního světa i komunikační funkce řeči. Řeč sama je citlivým ukazatelem deprivačního 

poškození. Pro normální vývoj řeči u kojenců a batolat je důležitý individuální kontakt s mateřskou 

osobou, kladné citové ladění a smysluplnost okolního světa. V této oblasti je velice důležitá kvalita 

stimulace, které se dítěti dostává. Řeč deprivovaných dětí je jiná, kvalitativně odlišná. Chybí zde 

určité charakteristické rysy jako spontaneita, kladení otázek a další znaky (např. dítě nezná 

zdrobněliny, mazlivá a emotivní slova).
38

 S opožďováním řečového vývoje dochází také 

k opožďování vývoje myšlenkového. Často se proto později objevuje školní nezralost a horší 

prospěch než by odpovídal dispozicím dítěte.
39

 

  

2.2.2  Psychická subdeprivace 

 Jak uvádějí Langmeier a Matějček
40

 kromě dětí, které jsou ohroženy tzv. „hrubými 

formami“ psychické deprivace, je ještě daleko více dětí, jejichž správný duševní vývoj je ohrožen 

deprivačními činiteli drobnějšími a skrytějšími. Často jde o děti vyrůstající ve vlastních rodinách, 

kde je méně příznivé sociální a emoční prostředí. Jak již bylo zmíněno, aby se dítě vyvíjelo ve 

zdravou osobnost, musí vyrůstat v prostředí, kde budou jeho psychické potřeby náležitě 

uspokojovány. Toto platí především o sociálních a emocionálních potřebách. Dítě má tedy vyrůstat 

v prostředí citově vřelém a stálém.
41

 

I v případě subdeprivace se jedná o psychický stav, jehož klinický obraz může být velmi 

variabilní, s ohledem na individuální životní situaci dítěte. Chování dětí, které byly vystaveny 

subdeprivaci připomíná svými projevy chování dětí deprivovaných. Projevy jsou však méně 

výrazné a ne tak zřetelně ohraničené.
42

 Z toho vyplývá, že subdeprivace je ještě obtížněji 
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zachytitelná než deprivace.
43

 Jde vlastně o mnoho drobných, při ojedinělém výskytu nepodstatných 

odchylek, které v souhrnu ale dítě výrazně sociálně znevýhodňují.
44

  

 

2.2.3  Problematika psychické deprivace/subdeprivace u dětí se sluchovým postižením 

Vývoj neslyšícího dítěte je, stejně jako vývoj každého dítěte, ovlivněn mnoha činiteli.  

Významně ovlivňuje situaci postoj rodičů. Odmítavost či lhostejnost je jedním z 

možných deprivačních činitelů. Nejvýrazněji ale na vývoj dítěte působí nedostatek zvukových 

podnětů. Dítě je vlastně postaveno do situace, kdy je v určité oblasti prakticky senzoricky 

izolováno. Jeho svět je ochuzen i po stránce emoční (nezná mazlivý hlas a zpívání matky, bohatství 

a barvitost tónů, zvuk smíchu a pláče atd.). Důsledkem této izolace bývá emoční vývoj neslyšících 

dětí téměř vždy opožděn a také málo diferencovaný.
45

 

 Dalším deprivačním činitelem je frustrace z nemožnosti dorozumět se plnohodnotně 

mluvenou řečí. Dítě s vrozenou hluchotou nemá dostatečný kontakt se svým sociálním okolím a 

strádá tak díky nedokonalému uspokojování základních sociálních potřeb.
46

 Obtíže, které sluchové 

postižení při komunikaci dítěti působí, vedou ke vzniku mnoha problematických situací. Sluchové 

postižení vytváří překážku v komunikaci dítěte s okolím a způsobuje tak částečnou izolaci, která 

ovlivňuje emoční a charakterový vývoj dítěte.
47

 S tím souhlasí také Marschark a Spencer,
48

 podle 

kterých je důležité nezapomínat, že v případě vývoje dítěte se sluchovým postižením nejde jen o 

opožďování jazykového vývoje. Osvojení jazyka je nezbytnou podmínkou komunikace s ostatními 

lidmi. Rozvoj komunikace je tak zásadním předpokladem pro sociální, emocionální a kognitivní 

vývoj. 

„Aby za výše zmíněných podmínek neslyšící dítě získalo nezbytnou míru vnitřní jistoty, volí 

zpravidla cestu rigidního lpění na určitých formách myšlení a jednání, ochuzení a určité 

primitivizace potřeb a motivů.“
49

 Jak již bylo zmíněno, obranné postoje mohou v situacích trvalé 

citové nejistoty a neuspokojenosti přerůstat do trvalejších povahových rysů.
50

 

V souvislosti s tímto Langmeier a Matějček
51

 zmiňují studie Levinové, která zkoumala 

osobnost neslyšících dětí pomocí Rorschachova testu. Jádro osobnosti neslyšících viděla ve značné 
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rigiditě, konstrikci a nedokonalém koncepčním i emočním vývoji.
52

 Tyto nálezy podporují 

hypotézu, že přes podstatnou rozdílnost životní situace vykazují neslyšící děti podobu s dětmi 

vyrůstajícími v ústavní péči. Obě skupiny dětí jsou ovlivněny psychickou deprivací, která se 

následně manifestuje nápadným opožděním vývoje koncepčního myšlení, opožděním emočního 

vývoje (primitivní a nediferencované citové reakce), sklonem k nereálným a sociálně 

nekonformním fantaziím, nedostatkem racionální kontroly a častým agresivním a impulsivním 

jednáním.
53

 V praxi se ukazuje, že tyto výše zmíněné charakteristiky obvykle přisuzují slyšící lidé 

lidem neslyšícím. Podrobněji se problematice věnuji v rámci diskuze.  

 

2.3 Slyšící matka a neslyšící dítě – specifika rané interakce 

Dítě vstupuje do interakcí se svým sociálním prostředím již v posledních měsících svého 

intrauterinního života.
54

 Výzkumy, které prováděly DeCasper a Spencer
55

 prokázaly, že řeč matky 

vnímaná dítětem již před jeho narozením, může sehrát důležitou roli v raných sociálních 

interakcích. Matka už je dítěti „známá“, a proto je pravděpodobnější, že bude pozitivně reagovat na 

zvuk jejího hlasu. Stejně tak je pravděpodobnější, že matky budou reagovat pozitivně na dítě, které 

se usmívá, brouká a dívá se na matku v odpovědi na její hlas.
 56

 

Ještě výrazněji dítě vstupuje do interakce od prvních okamžiků narození.
57

 Přestože na 

počátku těchto interakcí je dítě relativně nezkušené, hraje i ono v interakci významnou roli. 

Nevědomky dává své matce podněty, které dále částečně určují její chování a mají tak vliv na další 

odpovědi, které matka bude vysílat zpět k dítěti. Interakce se postupně rozvíjí ve složitější, 

uvědomovanější a promyšlenější chování, které je kulturně podmíněné.
58

 Matka i dítě se postupně 

v této sociální hře zdokonalují. Dítě se již zde učí pravidlům sociální komunikace (střídání 

vokalizace, určité chování – mávání, úsměv) a utváří si představu o tom, jaké to je být součástí 

nějakého sociálního vztahu.
59

 

Chování rodiče výrazně ovlivňují nejen reakce dítěte. Vliv zde mají také tzv. rodičovské 

postoje, které se utvářely od časného dětství rodiče až do dospělosti. Významně ovlivňuje postoj 

k dítěti vlastní zkušenost s tím, jaké to bylo „být dítětem“ – kvalita primárního vztahu s pečujícím 
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(zážitek jistoty a důvěry), aktivní zapojení do rodinných vztahů (rodinná identita) a zapojení do 

dětské skupiny vrstevníků (přijetí společenské role dle vlastní pohlavní příslušnosti).
60

 

Při narození dítěte s jakýmkoliv postižením rodiče navíc prochází dlouhodobým, složitým a 

náročným procesem, ve kterém se snaží tuto událost zpracovat. Tento proces významně zasahuje do 

jejich rodičovských postojů a chování k dítěti.
61

 Dítě s rizikovým vývojem vždy přináší do vztahu 

s pečujícími osobami určité specifické aspekty.
62

 V naší kultuře zpravidla hlavní část péče o dítě 

spočívá na matce.
63

 Tomuto tématu se podrobněji věnuji i v rámci praktické části práce.  

Matka často péči o dítě, které se vyvíjí trochu jinak, než je běžné, prožívá jako zátěž. 

Postupně tak může dojít k narušení v oblasti stability a harmonie vztahu mezi matkou a dítětem. 

Mohou vzniknout tzv. poruchy rytmu. To znamená, že děti bývají neklidné a těžko se u nich 

navazuje jakákoliv pravidelnost v rámci denního režimu. Mezi dítětem a matkou se často začíná 

utvářet problematická až deficitní emocionální a senzomotorická vazba. U matky, která není 

dostatečně připravená na tuto situaci a schopná porozumět signálům svého dítěte, se objeví obtíže 

v oblasti přiměřeného reagování na projevy dítěte. Velmi brzy lze pozorovat utváření 

maladaptivních vzorců interakce. Matka přestává podporovat signály směřující od dítěte a zpravidla 

není schopná budovat s ním interakci, která je založena na empatii. Dítě tak strádá v oblasti 

sociálního kontaktu. V důsledku tohoto strádání lze u dětí už v rané fázi vývoje pozorovat 

retardační znaky v oblasti psychomotoriky, senzorických aktivit i sociálních projevů. Objevuje se 

povrchnost, stereotypie a snížená variabilita. U některých dětí se objevuje až aktivní odmítnutí 

interakčních situací, tzv. fenomén emocionálně-sociálního stáhnutí. Tento fenomén je 

charakterizován vyhýbáním se očnímu kontaktu, nezájmem o hlasový dialog a vymizením 

spontánního iniciování sociální interakce.
64

 Popsané projevy dítěte pak zpětně znovu ovlivňují 

chování matky.
65

 

Jak uvádí Boomová
66

 - matky dětí s postižením jsou navíc vystaveny velkému psychickému 

a sociálnímu tlaku. Nereagují pak na projevy dítěte vždy přiléhavě, jsou méně vizuálně i fyzicky 

zaangažované. Postupně také u nich narůstá efektivní stimulace dítěte a responzibilita ve vztahu 

k sociálním projevům dítěte. Responzivnost matky souvisí významně s vývojem dítěte v oblasti 

komunikace. Matky dětí, u kterých se objevují odchylky ve vývoji, obtížně překonávají frustraci 

                                                           
60

 Matějček, 1989 
61

 Říčan, Krejčířová a kol., 2006 
62

 Papoušek, Papoušková, 1980 IN Kročanová, 2005 
63

 Nováková, 1995 
64

 Papoušek, Papoušková, 1980 IN Kročanová, 2005 
65

 Kročanová, 2005 
66

 Boomová, 1994 IN Kročanová, 2005 



18 

 

spojenou s pocitem nezvládnutí mateřské role. Narušení vztahu mezi matkou a dítětem je vždy 

rizikovým faktorem z hlediska vývoje sociální a komunikační interakce matka-dítě.  

Děti, které se narodí se sluchovým postižením, je možné zařadit do skupiny dětí se 

specifickým komunikačním vývojem. Přítomnost sluchové vady negativně ovlivňuje vztah 

s matkou, tedy i vzájemnou interakci matka-dítě.
67

 I když se neprojeví žádné další zdravotní obtíže 

kromě ztráty sluchu, mohou se objevovat určité nepřímé vlivy, které negativně ovlivňují rozvíjející 

se vztah matky a dítěte.
68

 Sluchové postižení se v komunikaci s matkou projevuje problematickými 

sociálními charakteristikami (zvýšenou plačtivostí, slabou odezvou na podněty z prostředí a celkově 

povrchními reakcemi, sníženou přizpůsobivostí, malou četností výskytu pozitivního sociálního 

chování jakou navázání očního kontaktu či úsměv). Dítě s postižením sluchu není schopné reagovat 

v komunikační situaci tak, jak se od něj očekává.
69

 

Ve věku šesti až osmi měsíců si rodiče zpravidla začnou uvědomovat neadekvátní reakce 

dítěte na sluchové podněty. V tomto období vyhasíná u dítěte se sluchovým postižením spontánní 

vokalizace. Pod vlivem zjištění sluchového postižení pak klesá přísun zvukových podnětů od matky 

a dítě tak není v této oblasti dostatečně stimulováno. Bylo zjištěno, že na projevy nezájmu ze strany 

matky děti reagují velmi citlivě již ve věku šesti až devíti měsíců.
70

 Už v tomto věku se 

u dětí často objevovaly projevy rezignace, nepřiměřené kompenzace a neúčelných motorických 

reakcí (monotónní pohyby rukou, cucání prstů, houpání apod.). Stimulace sluchového ústrojí dítěte 

je ale právě v tomto věku velmi důležitá. Zrání sluchového ústrojí probíhá totiž až do jednoho roku 

dítěte, přičemž plasticita ústrojí klesá až po roce a půl věku.
71

 

Reakce matky na dítě se liší dle toho, zda je matka sama slyšící nebo ne. Matky se 

sluchovým postižením své dítě pozorují a soustředí se na podněty, které od něho vycházejí. Na dítě 

reagují a poskytují mu tak volnost a prostor pro vlastní iniciativu. Matky, které mají samy sluchové 

postižení, se v komunikaci spoléhají na vizuální modality a používají více vizuálních prostředků. 

Objevuje se u nich tendence komunikovat v sekvenci pohled na objekt-pohled na dítě. Zpravidla 

využívají také znakovou řeč a zvýrazněnou gestikulaci (poklepání, mávání). Často ukazují 

spontánně, neboť jsou si vědomy schopnosti periferního vidění na straně dítěte. Jindy si před 

započetím komunikace získají pozornost dítěte nebo přemístí předmět komunikace do jeho zorného 

pole.
72

 Tyto matky jsou také v komunikačních situacích aktivnější a častěji mají v komunikaci 
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pozitivní výraz tváře. Jejich děti jsou pak reaktivnější.
73

 Mezi matkou a dítětem tak vzniká kvalitní 

vzájemná komunikace.
74

 Dle Marscharka se interakce neslyšícího dítěte s neslyšící matkou podobají 

interakcím slyšícího dítěte se slyšící matkou. Zhruba v jednom roce jsou neslyšící děti neslyšících 

rodičů, stejně jako slyšící děti slyšících rodičů schopné rozeznat, kdy jsou ostatní šťastní, bojí se 

nebo jsou smutní a to pouhým pohledem na jejich tvář. V tomto věku také projevují neslyšící děti 

svým rodičům stejnou náklonnost jako děti slyšící a naprosto jasně vědí, jak si získat pozornost 

ostatních (poklepáním na paži, zamáváním). Neslyšící děti a jejich neslyšící matky mají vcelku 

normální vztahy. Jediným výraznějším rozdílem je upřednostnění komunikace ve znakovém jazyce 

před komunikací mluvenou řečí.
75

 

Při setkáních slyšících a neslyšících rodin mě zpočátku velmi překvapovala rozdílná kvalita 

komunikace s dětmi. Zatímco u slyšících matek neslyšících dětí jsem pozorovala výraznou aktivitu 

na straně matky, která se často míjela účinkem, neslyšící matky neudělaly ani jeden pohyb navíc. 

V jejich komunikaci s dítětem bylo mnohem víc spontaneity a plynulosti. Výstižný pohled na tuto 

problematiku poskytuje Kročanová.
76

 Pro slyšící matky neslyšících dětí je nezbytné osvojit si 

poznatek, že klíčový význam v komunikaci s dítětem se sluchovým postižením má oční kontakt.
77

 

V očním kontaktu s matkou jsou pohledy dětí se sluchovým postižením delší a stálejší než u stejně 

starých dětí bez sluchového postižení, které dávají přednost kratším a méně intenzivním 

pohledům.
78

 Matky obecně bývají velmi citlivé na pohled dítěte. Zpravidla, když se dítě na matku 

podívá, matka tento pohled zachytí. Některé matky se snaží kompenzovat nedostatečnou schopnost 

sluchové percepce dítěte zvýšeným množstvím vizuálních podnětů. V komunikaci s dítětem 

používají přehnanou mimiku, kývání hlavou, výraznou gestikulaci apod. Některé matky si naopak 

neuvědomují potřebu založit komunikaci zejména na vizuálnosti.
79

 

Slyšící matky obecně v komunikaci s dítětem se sluchovým postižením vystupují 

direktivněji. Více času v komunikaci věnují usměrňování chování i činnosti svých dětí než matky 

dětí bez sluchového postižení. Příliš děti vedou a zpravidla vystupují simultánně vizuálně-

akustickým způsobem. Pro získání pozornosti dítěte používají obvykle dotyk, hru rukou, vokalizaci, 

zpěv či imitaci výrazu tváře dítěte. Komunikace slyšící matky a dítěte se sluchovým postižením je 

zpravidla charakteristická výraznou asymetrií, asynchronicitou a výraznou závislostí dítěte na 

mateřském usměrňování během komunikace. Komunikace se tak stává méně efektivní. Matčina 
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direktivnost bývá v tomto případě někdy vykládána jako důkaz emocionálního zaujetí a 

responzivnosti. Slyšící matky usměrňují pozornost dítěte verbálně i vizuálně. Dítě však od nich 

dostává jen část informace, proto může reagovat nevhodně nebo s větším časovým odstupem, což 

vede slyšící matky často ještě k větší direktivě. V komunikaci se slyšící matkou se musí dítě se 

sluchovým postižením naučit sledovat náhlé a nepředvídatelné změny, což je pro ně velmi náročné. 

I proto je pro ně v komunikačním chování charakterističtější spíše adjustice než iniciativa.
80

 Již od 

narození se neslyšící děti slyšících matek projevují výrazně pasivněji a jejich komunikační 

produktivita je výrazně slabší než u intaktních dětí stejného věku. To je dle Nienhuysa a Tikotina
81

 

možné vysvětlit jejich značným znevýhodněním v důsledku snížené možnosti simultánně vnímat 

samotný komunikační proces a prostředí, ve kterém komunikace probíhá, současně s řečovým 

projevem osoby, která s nimi s nimi komunikuje.  

V předřečovém období komunikují děti se ztrátou sluchu hlavně vizuálně. Když mají už ve 

dvou letech možnost komunikovat orálně současně s použitím znakového jazyka, dostávají 

příležitost pro spontánní řečový vývoj. Když dítě až do předškolního věku komunikuje jen s pomocí 

odezírání, dochází ve vývoji jeho komunikační kompetence k vážným problémům. Dítě se 

sluchovým postižením, které má mnoho zkušeností s neporozuměním, si může osvojit tzv. strategii 

předstírání, že porozumělo (přikývnutí, úsměv).  

Zatímco neslyšící matka je schopná dítěti poskytnout okamžitě vhodný komunikační systém. 

U slyšící matky je možné právě faktor včasného osvojení znakového jazyka chápat jako projev 

zvládnutí zátěžové situace spojené s narozením dítěte se sluchovým postižením.
82

 Zároveň jde také 

o krok, který sám o sobě zvládnutí situace napomáhá.
83

 Matka získává konkrétní a dosažitelný cíl, 

prostřednictvím kterého je schopná za poměrně krátké časové období zvládnout základy 

komunikace s dítětem. Prostřednictvím použití znakového jazyka vytváří matka dítěti bohaté 

prostředí pro vývoj řeči i vývoj kognitivní.
84

 

 S problematikou komunikace je nedílně provázané i téma kvality vztahu s pečujícími 

osobami. V další části práce je tedy prostor věnován právě tomuto tématu.  
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2.4 Kvalita komunikace a attachment 

Jak uvádí Matějček,
85

 děti potřebují mnoho věcí, ale nejvíc potřebují jistotu ve vztahu ke 

svým lidem. Pro duševní zdraví dítěte je důležité naplňování potřeby zažívat vřelý, důvěrný a 

kontinuální vztah s pečující osobou.
86

 

Attachment je vrozený systém v mozku, který má vliv na motivační, emoční a paměťové 

procesy ve vztahu k významným pečujícím osobám.
87

 Vede dítě k vyhledávání rodičů a navazování 

komunikace s nimi. Opakované zážitky z attachmentových vztahů jsou ukládány v paměti v podobě 

nastavení či očekávání a posléze v podobě pracovních modelů attachmentu.
88

 Nejde tedy o 

jednorázovou záležitost, ale o proces, jímž se dítě váže k primárnímu pečovateli a dalším důležitým 

osobám v prvních letech života.
89

 Z toho vyplývá, že vývoj dítěte je částečně determinován 

kontaktem s primární pečující osobou (zpravidla matkou).
90

 Matka společně s dítětem utváří určitý 

typ vazby, který přetrvává a dítě jej opakuje s dalšími důležitými osobami.
91

 Jestliže se vytvoří 

bezpečný model vztahu, jedinec bude schopen zkoumat svět, separovat se a zdravě dospět. 

V opačném případě bude narušen normální vývoj sociálního chování.
92

  

Dysfunkční attachmentové vztahy v raném dětství tak mohou vést k dysfunkčním 

attachmentovým vztahům v dalším životě jedince.
93

 Jak uvádí Bowlby,
94

 během druhého roku 

života většina dětí zaměřuje své vazebné chování k více než jedné rozpoznatelné postavě. Další 

postava vyvolává další vzorec sociálního chování. Děti se silnou citovou vazbou k matce s větší 

pravděpodobností zaměřují své sociální chování i k dalším rozlišovaným postavám. Děti, jejichž 

citová vazba k matce je nejistá, bývají ve vztahu k dalším osobám inhibované a to nejen v oblasti 

vazbového chování, ale také při navazování hrových přátelských vztahů.  

Konkrétní vzorec citové vazby se odvíjí od počátečních dispozic, které dítě i matka do 

vztahu přinášejí, a také má vliv to, jak se průběžně ovlivňují. V praxi se stále objevuje otázka, co je 

vlivem dispozic a co je důsledkem ovlivnění ze strany druhého.
95

 V  mateřské péči se objevuje 

velká proměnlivost interakcí matka-dítě. Výzkumy v této oblasti ukazují na nesmírnou variabilitu 

v systému interakcí matka-dítě. Přes veškerou různost ale pro tyto interakce platí, že se vlivem 
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vzájemného poznávání postupem času dostávají do souladu. Dítě i matka se navzájem poznávají a 

formují.
96

 

Možné narušení vztahu mezi matkou a dítětem může mít mnoho příčin. Ne vždy tyto příčiny 

vyplývají z charakteristik matky. Mnohé příčiny souvisejí s aktuálním stavem dítěte, který 

samozřejmě podléhá zrání a vývoji.
97

 Velmi důležitá je všímavost matky k signálům dítěte a 

načasování jejích intervencí. Na straně druhé je také důležité, aby dítě vnímalo, že jeho iniciativa 

vede k předvídatelným výsledkům a že je úspěšné při navazování vzájemné komunikace. Jsou-li 

tyto podmínky splněny, nastává u dvojice aktivní a radostná komunikace a rozvíjí se jistá citová 

vazba. Dojde-li k tomu, že podmínky jsou splněny jen částečně, v komunikaci se objevuje určité 

napětí, nespokojenost a citová vazba je méně jistá.
98

  

Narození dítěte, a to i zdravého, patří k tzv. kritickým životním událostem. Klade nároky na 

přilnutí matky k dítěti v nejranějším období po narození. S narozením dítěte přichází také radikální 

změna každodennosti a nové nároky na míru schopnosti zvládat stres. Tyto faktory doléhají na 

rodiče dětí s handicapem v mnohem větší míře, po delší časové období. Jsou navíc umocňovány 

obavami z budoucna a reakcemi okolí.
99

 Přijetí matkou je pro vývoj osobnosti dítěte rozhodující. 

Tím, že dochází ke komplikaci přijetí handicapu je dítě potencionálně ohroženo subdeprivací. 

Uspokojování základních potřeb může být díky narušení vztahu hrubě poškozeno. Důsledkem toho 

se někdy u dětí objevuje vyšší tendence k nepřátelství k sobě, negativnímu sebehodnocení a 

negativnímu hodnocení světa.
100

 

Narušené sebepojetí u dětí s postižením souvisí hlavně s citovým chladem a odmítáním 

pociťovaným v rodinném prostředí. Potřeba vlastní identity, jedna ze základních potřeb dítěte, je 

vážně ohrožena v případě, že se dítě doma necítí dobře, má pocit cizího, nepřátelského prostředí.
101

 

„Zkušenost malého dítěte s povzbuzující, podporující a spolupracující matkou, a o něco později 

s otcem, mu dodá pocit vlastní hodnoty, víru v užitečnost druhých lidí a příznivý model, podle 

něhož bude navazovat budoucí vztahy. Dále mu tato zkušenost umožní s důvěrou prozkoumávat své 

prostředí a účinně s ním zacházet, čímž se posílí jeho pocit kompetence. Od té chvíle, jsou-li 

rodinné vztahy i nadále příznivé, tyto prvotní vzorce myšlení, cítění a chování nejen přetrvávají, ale 

osobnost se stále více strukturuje směrem k mírné sebekontrole a k odolnosti a stále pevněji v tom 

pokračuje navzdory nepříznivým okolnostem. Jiný typ raného dětství a pozdější zkušenosti má jiné 

účinky, obvykle vedoucí k osobnostním strukturám se sníženou odolností a narušenou 
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sebekontrolou, k labilním strukturám, které rovněž mají tendenci přetrvat. Způsob strukturování 

osobnosti má potom vliv na to, jak člověk reaguje na budoucí nepříznivé události, kde mezi 

nejdůležitější patří odmítnutí, odloučení a ztráta.“
102

 

Marschark
103

 mluví o nutnosti vnímat vývoj kontinuálně - od nejranějších vztahů mezi 

rodiči a dítětem až k sociálnímu fungování v předškolním věku. Dle autora není sociální chování 

k vrstevníkům předurčeno vazbou k matce a otci. I přesto, že není možné jednoznačně vidět 

kauzalitu mezi pevností primární vazby a následným sociálním chováním, je možné říci, že děti, 

které mají dobré vztahy se svými rodiči, spíše vytvářejí dobré vztahy se svými vrstevníky a mají i 

vyšší sebevědomí. Děti, které se lépe socializují, mají zřejmě osobnostní charakteristiky, díky nimž 

vycházejí dobře s ostatními dětmi a díky kterým jsou také oblíbenější. Většinu těchto vlastností 

získávají děti v raném období dětství. Některé mohou být součástí vlastního temperamentového 

vybavení. Bez ohledu na to, zda jsou děti slyšící nebo neslyšící, jsou některé více družné. Některé 

děti jsou zase zdatnější v řešení sociálních problémů, dovedou si úspěšně hrát s ostatními dětmi a 

vědí, kam si jít pro citovou nebo praktickou oporu. Některé děti jsou vnímavější k náznakům, které 

přicházejí od ostatních dětí a dospělých, takže přiléhavěji reagují.
104

  

Jednoznačně je možné říci, že sociální chování a emoční stabilita jsou ovlivněny kvalitou 

vztahu rodič-dítě. Direktivní nebo příliš ochranitelské chování ze strany slyšící matky může vést 

k tomu, že dítě takový přístup očekává i od ostatních. Rodiče (nebo učitelé), které neustále 

pomáhají neslyšícímu dítěti v nepříjemných situacích, zabraňují tomu, aby si dítě vyvinulo vlastní 

strategie k řešení problémů. Na druhou stranu je nutné nezapomínat, že postoj matky hodně 

ovlivňuje snaha zajistit bezpečnost a spolupráci dítěte. Významně také situaci ovlivňuje 

komunikační bariéra.
105

  

Ve vztahu rodič-dítě se vždy vytváří specifické vzorce interakce. I ve vztahu slyšící rodič-

neslyšící dítě se utváří takové vzájemné signály, jen to trvá déle než ve vztahu slyšící rodič-slyšící 

dítě nebo vztahu neslyšící rodič-neslyšící dítě. Mimo rodinu pak neslyšící děti často zjistí, že tyto 

signály všude nefungují. Řada dovedností pro interakci dítě-dítě je odlišná od dovedností spojených 

s interakcí rodič-dítě. Malé neslyšící děti mohou přistupovat k vrstevníkům stejným způsobem jako 

děti slyšící, ale bez společného komunikačního kanálu nemohou pochopit vše či vysílat tolik 

sociálních náznaků. Malé neslyšící děti mají také zpravidla ve svém okolí méně osob, se kterými by 

docházelo k interakci.
106
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Stabilita kamarádství mezi předškolními neslyšícími dětmi je podobná jako u dětí slyšících. 

Obě skupiny například vykazují stejné strategie upřednostňování kamaráda na hraní. Mladší děti 

nepoužívají moc formálního jazyka ani v interakci s neslyšícími ani se slyšícími dětmi. Zpravidla 

v interakcích využívají nejazykových komunikačních prostředků.
107

 Starší neslyšící děti pak 

využívají více jazykové komunikace s dětmi neslyšícími. Komunikace s nimi je víc zaměřená 

společensky, zatímco interakce se slyšícími dětmi je zaměřená více na objekty. Rozdíl je také 

v tom, jak dobře dítě komunikační dovednosti zvládá. Neslyšící děti s lepším jazykovým 

vybavením si častěji hrají s více než jedním dítětem najednou, více komunikují s učiteli a také 

používají jazyk během hry.
108

 Děti, které se učí i znakovému jazyku bývají při hře více 

kooperativní. Děti, které se učí pouze jazyku mluvenému, bývají při hře méně kooperativní. Také 

jsou více agresivní a více do aktivity vstupují rušivě.
109

 

Citová vazba mezi rodičem a dítětem tedy ovlivňuje pozdější sociální schopnosti. Děti 

s pevnou citovou vazbou bývají sociálně kompetentnější. Pokud jde o vytváření citového pouta, 

nejsou žádné důkazy, že by byl mluvený jazyk ve výhodě oproti znakovému či naopak. Znakování 

může být plnohodnotnou komunikační cestou. Bývá voleno také proto, že je označováno jako 

nejlepší cesta předtím, než děti budou připraveny na mnohem těžší úkol - naučit se mluvit. Někteří 

rodiče stále nedoceňují význam rané komunikace a tak užití znakového jazyka ani nezvažují. 

Někteří z nich vnímají i v dnešní době znakový jazyk jako cizí a možná i nebezpečný krok, který by 

mohl bránit vývoji řeči. Někteří zase chtějí, aby jejich dítě vypadalo a chovalo se „normálně“ a 

znakový jazyk pro ně těmto požadavkům neodpovídá. Paradoxně právě včasné zvládnutí znakového 

jazyka je nejlepší cestou k tomu, jak utvářet osobnost dítěte, které se nejvíce přiblíží normálnosti. 

Odepřením možnosti komunikace ve znakovém jazyce naopak dítě dostávají do zřetelné nevýhody 

proti ostatním dětem. Včasná a efektivní komunikace je nezbytná pro normální vývoj.
110

  

Efektivní komunikace je podstatná také pro hru. Hra je nejdůležitější činností dítěte. Je 

příležitostí k prozkoumávání neznámého, umožňuje informace shromažďovat a rozumět jim. 

Umožňuje experimentovat s různými strategiemi řešení problémů, trénovat zaměřenou pozornost i 

vytrvalost. Hra poskytuje dětem prostor, kde mohou prozkoumávat různé role a schopnosti, které 

získávají v různých oblastech.
111

 

U rodičů malých neslyšících dětí se často objevuje obava, zda by neměli využívat čas spíše 

pro strukturované vyučovací aktivity, než hry, aby s dítětem dohnali opožděný vývoj v oblastech či 
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se mu úplně vyhnuli. Hra ale může být využita strukturovaným způsobem pro sdělení různých 

konceptů. Sama o sobě pak má nedocenitelný význam pro vývoj dítěte. Navíc neformální a 

nestrukturované komunikační interakce dítěte a rodičů mají pro další vývoj jejich vzájemného 

vztahu velký význam.
112

  

 V této části práce jsem se podrobněji zabývala kvalitou komunikace a attachmentem. Obojí 

je pro formování osobnosti dítěte zásadní. V další části práce se zabývám již samotnou 

problematikou složek osobnosti a tématem vývoje osobnosti dítěte se sluchovým postižením.  

 

2.5 Složky osobnosti 

Každé dítě je individualita. Děti mají různé nadání pro řeč, různou inteligenci a případně 

různé přidružené problémy (ADHD). Chování dítěte není jen výsledkem působení prostředí. Dítě 

přichází na svět s různou genetickou výbavou. Dědičné dispozice interagují s vlivy prostředí. Vznik 

případných odchylek bývá tedy podmíněn řadou příčin.
113

 

V práci již byl věnován prostor problematice raných interakcí a tématu kvality komunikace a 

attachmentu. Pro rozvoj osobnosti dítěte je rozhodující kvalita časné interakce s matkou. 

Komunikovat neznamená jen předávat informace, ale také sdílet pocity, potřeby, předávat osobní 

zkušenost. Toto sdílení je velmi důležité pro zdravý citový a kognitivní vývoj dítěte.
114

 Jak píše 

Bowlby,
 115

 samo dítě iniciuje interakci a ovlivňuje její formu. Vzorec interakcí je tak výsledkem 

příspěvků obou, matky i dítěte. Mezi dětmi je velká variabilita (spánek, pláč), což ovlivňuje chování 

matek. Moos
116

 uvádí, že chlapci spávají méně a pláčou více než dívky. Až do tří měsíců věku 

dostávají chlapci více pozornosti a více kontaktu ze strany matky. Behaviorální dispozice dítěte 

přítomné při narození alespoň do určité míry ovlivňují matčiny reakce.
117

 

V prvních dvou až třech měsících bývají děti více neklidné, což se odráží i v narušení 

procesů jako je spánek a příjem potravy. Toto je způsobeno nezralostí centrálního nervového 

systému. Dále se na chování dítěte podílí temperament. Tím rozumíme relativně stálé a do značné 

míry geneticky podmíněné individuální rozdíly v chování. Temperament se projevuje rozdíly 

v pohybové aktivitě, převažující náladě, schopnosti přizpůsobit se novým podnětům a situacím, 

míře úzkostnosti a rozsahu pozornosti.
118

 Veškeré projevy osobnosti jsou ovlivněny 
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temperamentem. Temperament se mimo jiné odráží také v emočním prožívání. Ovlivňuje projevy 

jedince směrem k sociálnímu prostředí, ale také směrem k sobě. Temperament má vliv na trvání a 

sílu pocitů, projevy chování od aktivity po pasivitu - stálost těchto projevů, či naopak jejich 

kolísavost v závislosti na okolních faktorech.
119

 Temperament není neměnný. S postupným 

vyzráváním organismu a vlivem prostředí a výchovy může docházet ke změnám. Pokud rodiče 

dokážou brát ohled na temperamentové nastavení dítěte, mohou mu pomoci určité situace lépe 

zvládat. Je velmi důležité, aby rodiče poznali vlastnosti a možnosti dítěte a vycházeli z nich ve 

svém výchovném působení (př. riziko nadměrné či nedostatečné stimulace).
120

 V případě snahy 

o větší změny v této oblasti hrozí vznik poruch chování a psychických poruch.
121

 

Dále jsou ve struktuře osobnosti velmi důležité rysy, respektive vlastnosti. Jednotlivé 

vlastnosti se vzájemně ovlivňují a vzniká celé spektrum projevů.
122

 

Významná je zde také dynamika osobnosti. Tu můžeme pozorovat jako postoj provázený 

řadou změn, a to směrem k prostředí i směrem k sobě. V průběhu času se dynamika osobnosti mění. 

Předpokládá se, že po dokončení konstituce osobnosti jedince bude stabilnější a nebude již zdrojem 

napětí a vnitřních turbulencí.
123

 

Důležitou položkou v charakteristice jedince je také míra závislosti. Tedy míra závislosti na 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Zdravá míra závislosti je zpravidla možná v případě, že dítě má 

možnost vyrůstat v rodině, kde je tato závislost rozvíjena, specifikována a směřována na jednotlivé 

členy rodiny. Důležité je zmínit, že vytvoření závislosti na rodině a rodinných příslušnících je 

ovlivněno mimo jiné i komunikačními kompetencemi všech zúčastněných osob. Pokud členové 

rodiny nejsou dostatečně kompetentní a úroveň komunikace v rodinném prostředí neodpovídá 

požadavkům normálního dětského vývoje, dítě strádá.
124

 

Vztahy jsou také určovány schopností do vztahu vstoupit s potřebou určité míry vzdálenosti. 

Schopnost založit a udržet tuto vzdálenost je důležitá pro rozvoj sociálních dovedností. Pro 

fungování této oblasti jsou důležitá jasně vymezená pravidla, vymezení a popsání sociálních rolí. 

Komplikací i zde může být komunikační bariéra, která může vést ke vzniku patologických vztahů. 

Do hry zde vstupuje také potřeba patřit někam/k někomu.
125
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2.6 Osobnost dítěte se sluchovým postižením 

 V literatuře se již léta objevuje diskuze týkající se pojmu „osobnost neslyšícího/neslyšící 

osobnost.“ V diskuzi lze sledovat dvě hlavní názorové linie. Jde o vyznavače tzv. medicínského 

modelu a příznivce modelu kulturního. Ti, kdo se přiklánějí spíše k medicínskému modelu hluchoty 

tvrdí, že psychologie hluchoty existuje. Ti, kdo se přiklánějí k modelu kulturnímu, její existenci 

popírají.
126

 

 Za normálních okolností se vztah mezi matkou a dítětem vyvíjí celkem spontánně a 

přirozeně. Pokud dojde, ať už z jakéhokoliv důvodu, k jeho narušení, dochází vlivem narušení 

komunikační interakce ke změnám v osobnosti dítěte. Isseldijk a van Dijk
127

 definovali několik fází 

interakce a to: přiblížení se, objevování světa, identifikace a sociální komunikace. Narušení prvních 

tří fází může vést k tomu, že dítě nezíská pocit životní jistoty, nebude mít důvěru ve vlastní 

schopnosti, neosvojí si základní pravidla fungování ve společnosti a bude mít problémy ve vztazích. 

Úspěšnost fáze čtvrté - sociální komunikace je prvními třemi podmíněna. Na základě zkušeností se 

slyšícími rodinami, kde bylo neslyšící dítě, došli výše zmínění autoři k závěru, že u dětí se 

sluchovým postižením neprobíhá sociální komunikace přiměřeně možnostem dítěte. Podle jejich 

zkušeností nastává „zkrat“ nejčastěji v první a druhé fázi vývoje. Z toho mimo jiné vyplývá, že 

první dvě fáze jsou nejcitlivější a to ze dvou důvodů: 1) symptomatologie narušení rytmu mezi 

matkou a dítětem se nejvýrazněji projeví v prvních letech života dítěte, 2) odhalení sluchového 

postižení se často děje až v druhé polovině prvního roku dítěte, popř. až během druhého roku věku. 

Díky tomu není výjimečným jevem, že se dítě se sluchovým postižením dostává do stavu 

dlouhodobé stimulační podvýživy, případně až sociální deprivace.
128

 Nováková
129

 uvádí u dětí se 

sluchovým postižením tato specifika: přítomnost komunikační bariéry s nedostatečným přísunem 

akustických stimulů, výrazné zpomalení řečového vývoje, opožďování v rozvoji intelektového 

potenciálu, retardační znaky v motorických a senzomotorických aktivitách, změny v osobnostních 

strukturách, neadekvátní sociální projevy, emocionální nezralost, impulzivnost, narušené 

komunikační vztahy s rodinou a sociálním prostředím. To koresponduje s tím, co obvykle uvádějí 

matky dětí se sluchovým handicapem. Podrobněji se tématu věnuji v rámci Praktické části.  

Jak uvádí i Potměšil,
130

 vývoj osobnosti je v případě přítomnosti sluchového postižení 

narušován mnoha vlivy. V době, kdy se tvoří hranice mezi sebou samým a vnějším prostředím je 

proces zpomalován přítomností sluchového postižení. Důležité jsou zde totiž zvukové signály, které 
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činnost dítěte doprovází (chrastítko, přivolání matky hlasitým pláčem). Toto umožňuje dítěti 

rozlišovat mezi sebou samým a zkušeností mimo sebe. Proces je limitován a tak se objevuje 

opožďování vývoje dítěte.
131

 Důležité je dodat, že ke zpožďování vývoje dochází bez ohledu na 

výběr komunikačního kanálu. Dětem v obou případech chybí přístup k úplnému jazykovému 

modelu. Kvůli ztrátě sluchu nemají přístup k mluvenému jazyku, který používá jejich okolí. 

Znakový jazyk je pro ně přístupný, ale v jejich okolí obvykle chybí někdo, kdo by ho plně ovládal. 

Ani jeden z přístupů tedy nemůže zabránit opožďování jazykového vývoje u neslyšících dětí.
132

 

Ve fázi, kdy se dítě učí rozeznávat lidské bytosti a neživé objekty je také důležitý hlasový 

projev matek, kterým kontakt s dítětem doprovázejí. Dítě nerozumí slovům, ale učí se rozlišovat 

různé druhy intonace a další faktory mluveného projevu. Na základě toho vznikají první fragmenty 

sebepojetí. I zde sluchové postižení proces narušuje. Schopnost odlišit matku od ostatních osob 

nebývá narušena sluchovou vadou. Vzhledem k narušením, která se ale ve vývoji objevila 

v předchozích krocích, se tato fáze bude pravděpodobně opožďovat.
133

 

Dalším krokem je vypěstování specifických očekávání směrem k matce. Zde jsou již 

vybudovány základy sociální interakce a dítě je uváděno do světa komunikace (pláč, broukání). 

Dítě se sluchovým postižením se zde opožďuje v chápání sociálních vztahů. Narušení v oblasti 

zpětnovazebných informací vede k tomu, že prosociální chování se rozvíjí pouze izolovaně. 

V dalším stádiu se již dítě s důvěrou obrací k matce a narůstá nedůvěra k jiným osobám. Tento jev 

je považován za důležitý mezník pro výstavbu sociálních vztahů k dalším osobám. To je také 

nezbytné pro následné vytvoření schopnosti sebereflexe.
134

 

 Jak již bylo zmíněno, dítě běžně dostává sluchové podněty již od novorozeněte. Jejich 

nedostatek u dítěte se sluchovým postižením postupně vede k retardaci ve vývoji. Dále se přidává 

nedostatečné uspokojení z hlediska komunikačních nároků a dochází k narušení psychického 

vývoje, které se s postupujícím věkem prohlubuje.
135

 Potměšil
136

 některá specifická narušení vývoje 

názorně ilustruje. Slyšící batole zná padesát až tři sta výrazů. Dítě se také dokáže vymezit a začíná 

přebírat kontrolu. Vlivem deficitů v komunikaci dochází u dítěte se sluchovým postižením 

k narušení vývoje v této oblasti. Potměšil
137

 také uvádí, že problémem také začíná být fakt, že dítěti 

se sluchovým postižením chybí informace o kladném vztahu s matkou. Moje zkušenosti jsou jiné. 

Ačkoliv jsem často pozorovala problematickou domluvu mezi matkou a dítětem, zejména pokud šlo 
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o obsahovou formu komunikace, nemyslím si, že by zároveň všechny tyto děti nedostávaly od 

matek informace o kladném vzájemném vztahu. Matky obvykle dovedně používají hlavně 

neverbálních forem komunikace (úsměv, dotyk).   

Potměšil
138

 dále uvádí, že ve věku tří až šesti let si dítě začíná uvědomovat potřeby ostatních 

a reagovat na ně, dochází k rozvoji gnostických a jazykových kompetencí (získávaných i náhodně). 

Velký význam mají pohádky, příběhy - trénování pozornosti, stavba morálních hodnot, vyprávění 

rodinných příběhů, dítě jako člen rodiny). Objevuje se hra s fantazijními prvky. V tomto věku je už 

důležitá pozice ve skupině ostatních dětí. Dítě má také potřebu kladného hodnocení. Dochází k 

přebírání vzorců chování a mluvních stereotypů. Jakákoliv komunikační bariéra významně 

ovlivňuje vývoj ve všech výše uvedených oblastech. Ve věku šesti let má slyšící dítě běžně slovní 

zásobu asi deset tisíc až čtrnáct tisíc slov. S tímto „vkladem“ vstupuje do školy, aby se aktivně 

zúčastnilo výchovně-vzdělávacího procesu. Dítě se sluchovým postižením má slovní zásobu 

podstatně menší. Vliv má míra sluchového postižení, intelekt, podnětnost prostředí, používaný 

komunikační model, jazykové nadání apod. Dítě také běžně v tomto věku umí zdůvodňovat 

požadavky a normy a umí samo odůvodnit své chování. Tato dovednost dítěti se sluchovým 

postižením chybí. Často také již v tomto věku pociťuje opakovaně neúspěch při snaze získat 

postavení ve skupinách. Jak zdůrazňuje Potměšil,
139

 u integrace navíc často nejsou dostatečně 

zajištěné podmínky. Zapomíná se na to, že při její úspěšnosti nejde jen o intelektové faktory.
140

 Vliv 

má samozřejmě i několik dalších faktorů. Patří sem typ a stupeň vady, schopnost využívat svého 

sluchového potenciálu, povahové vlastnosti a schopnosti a psychická odolnost.
141

 Poslední 

zmíněnou, psychickou odolnost, dokonce Jamieson
142

 vnímá jako klíčovou schopnost. Dle tohoto 

autora je velmi důležité, zda dítě dokáže odolávat náročným situacím, do kterých se díky sluchové 

vadě dostává.  

 Na osobnost celkově má vliv také míra participace na rodinném životě, vnímaná kvalita 

osobního života, úspěšnost v sociální integraci, schopnost kladného sebehodnocení, sebedůvěry a 

sebereflexe.
143

 K problematice míry participace na rodinném životě se ve své studii vyjadřuje 

Gregory.
144

 Dle autorky se neslyšící často cítí z rodinných setkání vyloučeni a z pokusů 

o zapojování do rodinné komunikace bývají v rozpacích. Často se opakuje situace, kdy se 

předpokládá znalost určité informace, o které oni ale nevědí (úmrtí, těhotenství, rozpad manželství). 
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Tyto situace významně ovlivňují vědomí příslušnosti k rodině a výrazně zasahují do rodinných 

vztahů. Podrobněji se problematice věnuji také v praktické části práce.  

Munoz-Baell a Ruiz
145

 uvádějí, že sluchové postižení v raném věku negativně ovlivňuje 

získávání sociálních vědomostí a dovedností. Vede často k minimální znalosti o světě, nízké 

sebeúctě, různým formám sociální izolace a stresu rodičů. To vše negativně ovlivňuje konstrukci 

okolního světa. Potměšil
146

 dodává, že nejde jen o konstrukci okolního světa jako takovou, ale také 

konstrukce týkající se sebe sama (svého prožívání), které souvisejí s komplikovaným osvojováním 

jazyka a důležitého pojmového aparátu. To negativně ovlivňuje možnost sdílení sociálních 

zkušeností, schopnost pojmenovávání psychických stavů a jejich zdůvodnění, sociální učení a také 

možnost náhodného učení nebo aktivní účast na sociálním dění v okolí dítěte. Potřeby dítěte jsou 

více či méně saturovány, ale poznání, že svět není jen dobrý nebo zlý, se předává obtížně. 

Nedostatečná úroveň komunikačních schopností vede k nemožnosti předat rozmanitosti, 

rozporuplnosti a nejednoznačnosti. Dítě si tak vlivem komunikačních deficitů tvoří pokřivený obraz 

světa, který ovlivňuje také jeho vlastní sebereflexi.
147

 To pak vede mimo jiné k tomu, že neslyšící 

děti mají zvláštní postoj ke slyšícím lidem. Jakousi úctu, která není založena na ničem jiném než na 

tom, že oni slyší. To si děti někdy vykládají tak, že „oni vědí vše lépe“, že jsou „chytřejší, protože 

slyší“. Dětskému sebevědomí by hodně pomohlo, kdyby nejbližší slyšící okolí dítěti ukazovalo, že 

respekt a vážnost lidí, se kterými se potkávají, má jiné důvody.
148

 

 

2.6.1 Identita 

„Základním aspektem sebeuvědomování v rámci sebeobrazu je pocit totožnosti, vědomí 

„Kdo jsem?“ a „Kam patřím?“ Tento pocit je jádrem osobní identity.“
149

 Identita ovlivňuje, jak 

člověk prožívá to, kam patří. Výrazně zasahuje do oblasti duševního zdraví. Má vliv na životní 

cestu člověka.
150

 Jak uvedl už Erikson,
151

 nevytvoří-li se osobní identita v období dospívání, má 

tento deficit za následek, že po celý zbytek života se člověk hledá nebo prožívá pocit 

nezakotvenosti, nezařazenosti. 

 Osobní identita vyplývá z identity psychofyzické a identity sociální. Psychofyzická identita 

zahrnuje přijetí svého pohlaví a svého těla. Sociální identita, které se budu věnovat podrobněji, se 

manifestuje v rodinných rolích, vrstevnických a partnerských vztazích a také v roli profesní. Je 
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podmíněna tím, jak se jedinci daří zvládat základní úkoly života, jako je začlenění do sociálních 

vztahů, nalezení partnera a volba povolání odpovídajícího schopnostem a zájmům.
152

 

První osobou, se kterou dítě navazuje vztah, je matka. Jak uvádí Vágnerová,
153

 mezníkem ve 

vývoji identity je období, kdy dítě začíná matku chápat jako samostatně existující a začíná tak i sebe 

nahlížet jako jedinečnou a samostatnou bytost. Potměšil
154

 uvádí, že mezi šestým až devátým 

měsícem začíná dítě chápat svou samostatnost, což jen dokazuje, jak důležitý je raný věk dítěte pro 

jeho další psychický vývoj. Důležitým aspektem pro vývoj identity je emoční přijetí. Jde o kvalitu 

sociálních vztahů a jejich transparentnost.
155

 Důležitým rysem interakcí neslyšících matek 

s neslyšícími dětmi je jejich schopnost dítěti sdělovat své stavy a pocity. Nejde jen o upravené 

vzorce mateřského chování, ale také o to, že se dítěti dostává všech podstatných zpětnovazebných 

informací. Jde vlastně o uznání vlastní identity dítěte a tedy o první kroky vedoucí 

k sebeuvědomování a budování základu sebepojetí. U slyšící matky a dítěte se sluchovým 

postižením dochází často k různým nejasnostem. V důsledku absence efektivní komunikace může 

docházet k narušení v procesu tvorby identity a tak i k narušení v osobnostním vývoji. Omezené 

možnosti matky vstoupit do interakce vedou dále k tomu, že pro dítě mají jeho vlastní pocity nízkou 

informační hodnotu. Vzhledem k tomu, že je narušena možnost průběžné vzájemné interakce, 

dochází často k narušení chápání kontinuity a jisté trvalosti vlastní existence. Jeden 

z nejdůležitějších kanálů pro rozvoj psychiky dítěte tak funguje omezeně nebo nefunguje vůbec.
156

 

Názornou ukázku možného dopadu komunikačního deficitu ve své publikaci uvádí Potměšil.
157

 

Zmiňuje, že sociální identita jednotlivce je také ve vztahu s morálním vývojem. I pro výstavbu 

morálních hodnot je potřebná efektivní komunikace a funkční proces náhodného učení již od raného 

věku. Důležitý je samozřejmě také vliv inteligence a kvalita rodinného zázemí. Nicméně nedostatky 

v komunikaci mohou způsobovat retardaci v morálním vývoji, neboť dítěti chybí pohádky a příběhy 

jako přirozené vzory pro vytváření konceptu dobra a zla, pravdy a lži. 

Významnými faktory ve vývoji identity jsou také identifikace s rodiči a možnost hledání 

místa ve společnosti. Identifikace s rodiči je důležitá pro vytvoření pocitu příslušnosti k místu a 

sociální skupině. Pokud dochází k narušení tohoto systému, dochází k narušení dosud nezralých a 

utvářejících se jistot, potřebných pro zdravý vývoj a socializaci. V tomto období je také pro dítě 

velmi důležitý kontakt v intimní rodinné sféře. Zde opět zasahuje do vývoje nedostatečná 

komunikace. V problematice hledání místa ve společnosti je zásadní, jak se dítě cítí jako člen 
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skupiny. Každá skupina je specifická. Dítě si v každé musí vydobýt své místo. V každé skupině 

dostává informaci o svém přijetí, identitě a vytváří si vlastní hodnocení a rozvíjí schopnost 

sebereflexe. Podstatným prvkem je možnost vyniknout v některých aktivitách či schopnostech. 

Pokud dítě nemůže v ničem vynikat, často se snaží vyniknout alespoň v nevhodném chování, které 

se stává jeho způsobem, jak získat pozornost.
158

  

Jedním z úkolů dospívání je i dosažení stabilního pocitu vlastní integrity. Je nutné poznat i 

své meze a přijmout svou jedinečnost i s nedostatky a omezeními, což je zvláště obtížné pro 

jedince, kteří musí do celkového sebepojetí integrovat své zdravotním postižením.
159

 Proces 

osvojování identity je dále ovlivněn mnoha faktory, které působí různým způsobem. Mezi podstatné 

faktory, které u dětí se sluchovým postižením mohou situaci ztěžovat, patří: zapojení jedince jen do 

slyšícího prostředí a nedostatečný přístup ke komunitě neslyšících (její historii a jazyku). Patří sem 

také nedostatek kontaktů a nedostatek pozitivních modelů interakce. Mezi faktory, které začlenění 

podporují, tedy patří styk s neslyšícími vrstevníky i dospělými, znalost problémů komunity, 

znakového jazyka, kultury a historie.
160

 Nutno k tomuto dodat, že pro rodiče je často velmi náročné 

zabezpečit dětem přístup ke komunitě Neslyšících. Jako zásadní vidím ve spojitosti s touto 

problematikou vliv obranných mechanismů rodičů, kterým je podrobněji věnována poslední 

kapitola teoretické části práce.  

Cass
161

 se zaměřuje na otázku formování identity vzhledem ke specifické situaci neslyšících 

dětí. V procesu formování identity popsal šest stádií: zmatení identity, porovnávání, tolerance, 

přijetí identity, hrdost a syntéza identity.  

Zmatení identity autor chápe jako období, kdy neslyšící jedinec pocítí, že se od ostatních lidí 

nějak liší. Období, kdy si jedinec začne všímat rozdílů mezi sebou a ostatními členy rodiny. Může 

se objevit pocit, že jeho handicap klade na ostatní určité požadavky a pocit odcizení. Pro neslyšící 

dítě a jeho rodinu toto ale nebývá hlavním problémem. Uvědomění jinakosti nemusí vždy zásadně 

ovlivnit formování identity. Přesto je třeba se této oblasti věnovat, aby dítěti bylo umožněno 

plnohodnotné zapojení do každodenního života a následně i do společnosti.
162

 Jak uvádí 

Ridgeway,
163

 vzorce sociálního chování se formují již v kojeneckém věku. Je třeba již v tomto 

období nezapomínat na to, že věci, které jsou od dítěte očekávány v rodině, nemusí být 

aplikovatelné mimo toto prostředí. Navíc neslyšící děti mají zkušenost jen s omezeným rejstříkem 

interakcí (mimo jiné mají i méně příležitostí k navazování vztahů). To zasahuje do představ, které si 
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o sobě dítě vytváří, do sebeocenění i do vytváření vztahů s vrstevníky. A to s vrstevníky slyšícími i 

neslyšícími. 

V tomto období dochází k porovnávání. Někdy se stává, že malé neslyšící dítě při setkání 

s jiným neslyšícím dítětem nepřijme jeho podobnost. Je třeba je na toto setkání připravit – jinak se 

může cítit zmatené a hluchotu odmítat. Toto se objevuje i u mladých neslyšících. Někdy se stává, že 

odmítají neslyšícího učitele, protože se raději identifikují s někým, kdo představuje dominantní 

kulturu. Zde se názorně ukazuje, jak se v životě dítěte odrážejí postoje, s nimiž se setkalo v raném 

dětství. V tomto případě je to pak nutně spojeno s pocity vlastní nedostatečnosti a negativním 

viděním sebe sama. Děti někdy začnou odmítat cokoliv spojeného s neslyšícími. Je to způsob, jak 

odmítnout hluchotu jako takovou. 

Toto období někdy bývá následováno obdobím tolerance, kdy mladí začínají zkoumat 

společenství neslyšících a více se do něj zapojovat. Někdy dochází až k tomu, že se ve společnosti 

slyšících začnou cítit nesví a začnou se jí vyhýbat.
164

 Jak již bylo zmíněno, někteří neslyšící věří, že 

slyšící lidé jsou chytřejší a schopnější. Malé děti těmto pojmům například vůbec nerozumí. Jak 

uvádí Gregory a kol.,
165

 asi jedna třetina neslyšících se domnívá, že až vyrostou, budou slyšet. 

Negativní sebepojetí a problematické sebeoceňování ústí v pocity útlaku, které se manifestují 

v obranných mechanismech (únik či útok).
166

  

V dalších stádiích popsaných autorem se lidé vydávají různými směry. Někteří se cele 

identifikují s kulturou neslyšících, jiní si své spojení s nimi uvědomují, ale status příslušníka jejich 

kultury si získat nepřejí.
167

 Pokud jedinec dojde až do stádia přijetí identity, začíná mít pocit, že být 

Neslyšící
168

 je akceptovatelné. Kulturní charakteristiky viditelně ukazuje většinové populaci a je 

mnohem otevřenější. Objevuje se pocit sounáležitosti. U některých jedinců postupem doby i hrdost 

na svou potvrzenou identitu Neslyšícího.
169

  

Některé z neslyšících dětí fungují ve slyšícím světě. Mnoho z nich se nestane členy 

komunity Neslyšících. Mimo jiné proto, že většinu času tráví mezi slyšícími lidmi. Pro komunikaci 

používají orálně-auditivních prostředků společně s využitím technických pomůcek a lidské 

podpory. Je nutné si uvědomit, že řeč, kterou člověk používá, nemusí reflektovat jeho kulturní 

identitu. Sama o sobě nevypovídá o tom, zda se člověk s určitou skupinou identifikuje, ani zda se jí 

cítí přijímán. V praxi to znamená, že mnoho neslyšících používá mluvený jazyk na velmi dobré 
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úrovni, ale nevnímají se jako „kulturně slyšící“.
170

 Někteří se připojují ke komunitě Neslyšících ve 

školním věku, někteří v dospívání a někteří ještě později. Postoj může být ovlivňován negativním 

postojem k hluchotě, s nimiž se neslyšící jedinec často setkává a to již v rodině a později pak i ve 

vzdělávacích institucích.  

Cesta k poslednímu stádiu, tedy syntéze identity, bývá pro neslyšící děti ze slyšících rodin 

obtížná. Rozvoj identity je ale celoživotní proces. V dnešní době mnoho neslyšících hledá 

rovnováhu mezi oběma světy a rozvíjí svou identitu po obou liniích. Zpravidla se tak stává 

přirozenou cestou a za podpory okolí.
171

 

 

2.6.2 Schopnost sebeovládání 

Propracovanost obou stránek osobní identity zasahuje do vývoje sebehodnocení, 

determinuje úroveň seberegulace i sebekontroly. Schopnost sebeovládání se rozhodující měrou 

podílí na rozhodovacím procesu, jeho průběhu a výsledcích. Potměšil
172

 tuto schopnost 

charakterizuje jako „dostatek síly k odolání pokušení.“ Schopnost sebeovládání a sebeřízení je do 

značné míry závislá na biologickém zrání, ale souvisí i s úrovní sociálního porozumění a 

s pochopením vlastní psychiky i psychiky druhých lidí, tedy s rozvojem teorie mysli.
173

 

Jak ve své studii zjistili Lang a Perner,
174

 schopnost sebekontroly vyžaduje kromě 

biologické zralosti také schopnost porozumět duševním stavům a vnitřním motivům jako příčinám 

lidského chování. Schopnost sebeovládání se běžně rozvíjí pomocí verbálně sdělených požadavků 

spojených s vysvětlením důvodu a následným hodnocením jejich plnění. Komplex norem je 

postupně zvnitřněn a stává se individuálním systémem regulace vlastního chování. Pro rozvoj 

schopnosti sebeovládání je tedy významný výklad situace. To dokládá i skutečnost, že lepší úrovně 

získaných kompetencí v této oblasti dosahují neslyšící děti neslyšících rodičů, které od raného 

dětství mají možnost komunikace ve znakovém jazyce.
175

  

U prelingválně neslyšících proces osvojování norem a vývoj seberegulace neprobíhá stejně 

jako u slyšících dětí.
176

 Na schopnost seberegulace má vliv také možná citová 

deprivace/subdeprivace. Chování deprivovaných dětí je v mnohém nápadné. Objevuje se infantilní 

stereotyp, který je reakcí na bezradnost a nejistotu. Schopnost autoregulace bývá nezralá a děti často 
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reagují impulzivně.
177

 I v dospělém věku se často řídí především svými aktuálními pocity a 

potřebami. Různé nápadnosti v chování, neschopnost jednat očekávaným způsobem a celkově 

problematické sebeovládání jsou značnou překážkou v procesu sociální adaptace. Chybí schopnost 

zpracovat všechny důležité podněty a přizpůsobit těmto informacím své chování. Často jednají bez 

předchozí úvahy o účelnosti svého jednání a s nepřiměřenou intenzitou.
178

 

Nedostatečnost v komunikaci a nedokonalá vybavenost v oblasti pojmů/řeči vedou ke 

snížené úrovni sebeovládání, neboť dochází k problémům v rozhodovacím procesu.
179

 Často také 

chybí pocity studu či viny, které jsou běžnou reakcí na přestupek. Děti nechápou význam omezení a 

neuvědomují si, že každý člověk je za své jednání odpovědný. Snížené je také uvědomování vlastní 

odpovědnosti, které je způsobeno nedostatečným vývojem superega, které je korektorem v souladu 

s obecně platnými normami.
180

 Případná vnější regulace bývá vnímána jako projev omezování 

a manipulace, proti nimž je třeba se bránit. Jedinci si mnohdy neuvědomují, jak jejich chování 

na druhé lidi působí a často je to ani nezajímá. Z hlediska majoritní společnosti jsou výše popsané 

projevy posuzovány negativně, protože neodpovídají běžným standardům. Tento negativní postoj 

může dále prohlubovat nejistotu jedinců se sluchovým postižením a negativně ovlivňovat jejich 

sebeuvědomění.
181

 
 

 

2.6.3 Sebereflexe 

Sebereflexe je chápána jako schopnost provádět rozhodovací proces ve vztahu k vlastním 

potřebám, schopnostem a možnostem v konkrétní situaci. Jde o schopnost označit vlastní 

pocit/náladu, která vede také k pochopení a akceptaci pocitů ostatních. Úroveň sebereflexe souvisí 

s projevy chování v různých situacích i se školní úspěšností. Jak již bylo zmíněno, schopnost 

sebereflexe nebývá u dětí se sluchovým postižením dostatečně rozvinuta.
182

  

Potměšil
183

 v souvislosti s tématem rozvoje sebereflexe zdůrazňuje nutnost výstavby 

funkčního komunikačního modu již od raného věku. Řeč není důležitá jen pro komunikaci, ale 

celkově pro socializační proces a orientaci ve světě.
184

 Její rozvoj je důležitý pro vývoj myšlení 

a dalších kognitivních funkcí. Až s určitým stupněm vývoje řeči se začíná rozvíjet myšlení 
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abstraktní.
185

 Důsledkem sluchové vady často kombinované s pozdní intervencí je deformace 

vývoje řeči a myšlení. Narušen je vývoj myšlení verbálního i abstraktního.
186

 Omezení v oblasti 

komunikačních kompetencí se projevuje obtížemi v pochopení významu chování jiných lidí, 

respektive jejich pocitů a postojů, potížemi v porozumění sociálním situacím i problémy 

s vyjádřením vlastních potřeb a emočních zážitků.
187

 Rodiče často projevům svého dítěte 

nerozumějí, a proto reagují nepřiměřeně.
188

 Často se obávají problémových situací a přecházejí je. 

O problémech není možné vést rozhovor. Dítě tak nemá možnost inzultovat či vyslovit svůj 

nesouhlasný názor. Nemůže si ověřit správnost svých přístupů. Někdy tak ztrácí důvěru v rodiče a 

obrací se jinam – na vrstevníky či o málo starší kamarády, kteří nejsou vždy schopni pomoci nalézt 

vhodné řešení.
189

 Informace k dětem pronikají chaoticky a děti tak mají možnost získat jen velmi 

málo smysluplných sociálních zkušeností. Je narušena schopnost orientace v mezilidských vztazích. 

Nazírání dítěte je často zkreslené. Svět je v mnohém nejasný.
190

 Potměšil
191

 zmiňuje Lurijovy 

výzkumy zabývající se rozvojem sebeanalýzy a sebeuvědomění. V návaznosti na tyto výzkumy 

uvádí, že pokud není dítěti se sluchovým postižením umožněn optimální vývoj komunikačních 

kompetencí, není mu umožněn ani běžný rozvoj sebereflexe. Dítě tak není srovnatelné se slyšícími 

vrstevníky, jejichž rodinné prostředí dovoluje saturaci komunikačních potřeb ve všech detailech. 

Neslyšící jedinci jsou často v literatuře popisováni jako sociálně a emočně nevyzrálí. 

Nerozvinutá schopnost sebereflexe se může projevovat jako to, co označujeme jako poruchy 

chování. Pocity napětí a nejistoty se projevují jako neadekvátní reakce a neadekvátní sociální 

kontakty se slyšícími vrstevníky nebo dospělými, narušená pozornost, agresivní chování, 

emocionální nevyrovnanost, zvýšená závislost na jiných, úzkostné chování, neschopnost nebo 

obavy si hrát, narušené sebehodnocení, zvýšená snaha dosáhnout cíle úskokem, podvodem či jiným 

snadnějším způsobem.
192

 Z kombinace pocitu vlastní nedostatečnosti a zvýšené závislosti se vytváří 

řada poruch. Výsledkem je emocionální narušenost a nízká adaptabilita. Příčinu je možné spatřovat 

právě v problematickém porozumění světu, který je v mnohém nejasný.
193

 To potvrzují i závěry 

Vymlátilové,
 194

 která uvádí, že neslyšící děti neslyšících rodičů mají v oblasti sociálních dovedností 

i chování mnohem méně problémů než neslyšící děti ze slyšících rodin. Na tomto místě vnímám 
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jako vhodné znovu zmínit, že situace slyšících matek s neslyšícím dítětem je od situace neslyšících 

matek neslyšících dětí v mnohém odlišná. Nejvýstižněji toto vystihují výroky neslyšících rodičů, 

kteří při narození neslyšícího dítěte uvádí, že neslyšet je pro ně normální.  

 

2.6.4 Sebehodnocení 

Sebehodnocení se týká posuzování a oceňování svého vlastního já. Má dva póly – 

spokojenost se sebou a nespokojenost se sebou. Je prožívané také jako větší či menší sebedůvěra, 

jako větší či menší sebevědomí.
195

 Jak uvádí Vágnerová,
196

 děti s postižením mívají obecně 

narušené sebehodnocení. Zpravidla mají menší důvěru ve vlastní schopnosti, vykazují známky větší 

pasivity a rezignace na možnost aktivního řešení vlastních problémů. Častěji bývají přesvědčené, že 

své úspěchy a neúspěchy nemohou ovlivnit. Jsou zvýšeně citlivé na hodnocení vlastního výkonu. 

Kladné sebehodnocení je velmi důležité pro duševní zdraví. Základ mnoha psychických 

obtíží je právě v narušení pocitu vlastní hodnoty.
197

 Dítě se sluchovým postižením je kromě 

podnětové deprivace často vystaveno také deprivaci citové. Vztah rodič-dítě je podroben větší 

zátěži.
198

 Jak již bylo zmíněno v části věnované vývoji identity, vztahy s lidmi ovlivňují sebepojetí 

dítěte. Dítě přirozeně přijímá názor nejbližších osob. Tento názor se pak podílí na utváření 

sebehodnocení. Pokud je hodnocení negativní, výsledkem je nejistota, nedostatek sebedůvěry a 

zvýšená potřeba ochrany. V sebehodnocení citově deprivovaných dětí se objevují dva extrémy: 

nerealistické „vytahování,“ které je důsledkem přehnané aktivní obrany nebo naopak výrazné 

sebepodceňování spojené s nejistotou, obavami a negativní anticipací budoucnosti.
199

  

Samo sluchové postižení vnímá dítě do určité doby jako daný fakt. Jeho význam si začne 

uvědomovat až v pubertě. Sebehodnocení také negativně ovlivňuje často zažívaný pocit závislosti. 

Situace, které vyžadují sluchovou kontrolu, často neslyšící prožívá jako ponižující. Problematické je 

také nápadné užití znakového jazyka – pozornost slyšících je často interpretována jako posměch. V 

pubertě také dochází k uvědomění, že hluchota brání v mnoha činnostech a limituje možnosti 

zařazení do běžné slyšící společnosti. Neslyšící často pociťují hranice komunikačních možností 

v interakcích se slyšícími vrstevníky.
200

 Jak uvádí Langmeier a Krejčířová,
 201

 člověk, který si 

nevěří nebo se naopak přeceňuje, má obyčejně problémy i ve styku s druhými lidmi. Vlivem 
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narušeného sebehodnocení tak dochází k vytváření vzorců pro sociální vztahy, které nejsou 

přijatelné. Vytvořené vzorce samy o sobě znemožňují úspěšné zařazení do společnosti a tím také 

komplikují vytváření pozitivního sebeobrazu.
202

  

 

2.6.5 Inteligence 

 Inteligence se charakterizuje jako obecné nadání, celková rozumová vyspělost, mentální 

úroveň. Nelze ji ztotožňovat s osobností. Považuje se za jednu z podmínek efektivní adaptace 

v náročných situacích, a v kombinaci s tvořivostí, za podmínku úspěšného zvládání nových situací. 

Využití jejích darů závisí na momentální motivaci osobnosti. Jde tedy o těsné propojení schopností, 

inteligence, tvořivosti a jiných stránek osobnosti, které fungují v součinnosti.
203

  

Na poli surdopedie je inteligence často diskutovaným tématem. Někteří výzkumníci uvádějí, 

že nerozvinutá sluchová stimulace kvalitativně mění strukturu intelektu.  Jiní výzkumníci uvádějí, 

že neexistuje funkční spojitost mezi mluvenou řečí a poznávacím procesem.
204

 Branden
205

 

poukazuje na kontroverzní diskuze kolem vlivu prostředí a vrozených vloh. V úvodu knihy si 

stanovuje hypotézu, opírající se o předpoklad, že ztráta sluchu způsobuje deprivaci, která se 

negativně promítá do rozvoje inteligence. Postupně pak dochází k závěrům, že věc je mnohem 

komplikovanější.  

Hluchota má vliv na pozdější osvojování řeči již v prenatálním období. Doba, kdy neslyšící 

dítě vnímá řeč je odlišná. Na rozdíl od slyšících dětí ji nevnímá jako plod ani hned po narození. 

Interakci s matkou navazuje pomocí paralingvistických aspektů, ale jazyk nevnímá. Stále je zde 

problém pozdní diagnostiky. Mnoho slyšících dětí začíná mluvit až ve dvou letech, takže lékaři 

dříve neprovádějí zkoušky sluchu. A i v případě, že ztráta sluchu je kompenzována, je důležité, jak 

často a jak intenzivně vlastně dítě řeč vnímá. Sluchová ztráta brání náhodnému, příležitostnému a 

neformálnímu vnímání mluvy. Problém neslyšícího dítěte nespočívá v tom, že neslyší. Mnohem 

větší problém je, že nemůže naslouchat. Dítě klade zvýšené nároky na mluvčího. Komunikace navíc 

bývá charakterizována úsporností a opakováním, což ji omezuje.
206

 Děti mají menší pasivní slovní 

zásobu a menší rozsah vědomostí, které se týkají morfologicko-syntaktické roviny jazyka. 
207
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Vliv na rozvoj komunikace má vybraný komunikační systém. Branden
208

 rozlišuje orálně-

auditivní (využití mluvené řeči), vizuálně-motorický (znakový jazyk a prstová abeceda) a 

kombinovaný (znakování s mluvením současně). Pokládá si otázku, do jaké míry nedostatečné 

vnímání řeči ovlivňuje neurologický vývoj. Deprivace vede k nefunkčnosti určitých oblastí nebo 

méně komplexnímu vývoji mozku. Největší dopad na neurologický proces má omezené vnímání 

řeči. Dle Brandena je orálně-auditivní přístup pro neslyšící děti málo užitečný. Při užití vizuálně-

motorického kódu je zase kladen větší nárok na aktivní pozornost než při užívání mluvené řeči 

vnímané sluchem. Kombinovaná komunikace je pak z hlediska vnímání velmi náročná (větší únava 

a možná větší ztráta informací).
209

 Závěrem této části autor uvádí, že není dokázáno, že by hluchota 

radikálně měnila způsob, jakým je jazyk kódován, zpracováván, ukládán a vybavován, i když 

z neurologického hlediska zde určité rozdíly jsou. Přestože má znakový jazyk jiný kód, ukládán a 

vybavován je podobně jako jazyk mluvený (lokalizace center je obdobná). I na neurobiologické 

úrovni bylo prokázáno, že jde o jazykově strukturovaný systém.
210

  

Branden
211

 upozorňuje také na další významné faktory. Ve většině případů si dítě se 

závažným sluchovým postižením nemůže jazyk osvojit přirozenou cestou. Navíc do procesu 

zasahují další zdravotní postižení, a dědičné vlohy. Dle autora je u těchto úvah také nutné 

nezapomínat, že u dětí se sluchovým postižením je vyšší procento dalších zdravotních postižení než 

u běžné populace. Navíc je počet těchto dětí podhodnocen, protože některé projevy jsou 

interpretovány jako „normální projevy neslyšícího dítěte“. S tímto souhlasí i Vymlátilová,
212

 která 

uvádí, že mnohé z hlavních příčin sluchového postižení jsou zároveň příčinami dysfunkcí 

centrálního nervového systému. Mnoho problémů s učením a chováním tak nemusí být důsledkem 

sluchové ztráty a je důležité je vnímat v souvislosti s etiologií sluchového postižení. Na druhou 

stranu je důležité si uvědomit, že asi u poloviny neslyšících dětí je hluchota způsobena 

abnormálními genetickými faktory a že u nich je nižší výskyt přidružených zdravotních postižení.
213

 

Dle Vymlátilové
214

 jde asi o 50% sluchových vad. Tyto děti dělají zpravidla rychlejší pokroky ve 

vývoji, jsou klidnější, soustředěnější, méně trpí poruchami učení a jsou snáze výchovně 

ovlivnitelné. 
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Důležitá je také funkce rodiny.
215

 Pro dítě je totiž významná i míra podpory rodiny při 

osvojování jazyka.
216

 O míře emocionální podpory a nadějích vkládaných do dítěte mluví také 

Marschark.
217

 Neslyšící dítě slyšících rodičů často prožívá dysfunkční vztahy mezi ním a rodiči. 

V sociálních interakcích pociťuje odmítnutí a izolaci od slyšících vrstevníků. Ve vývoji dítěte je 

nutné myslet na to, že dítě se sluchovým postižením samo významně ovlivňuje rodinné prostředí. 

Vztah rodičů k dítěti je často ovlivňován pocity viny. Jindy je naopak vina přisuzována dítěti. 

Vzhledem k tomu, že dítě není schopno pasivně vnímat okolí, mají rodiče často sklon k přehnané 

péči. Tento přístup může být příčinou konfliktů, zvláště v obdobích, kdy dítě usiluje o nezávislost, 

Výzkumy také uvádějí, že matky mají zvýšenou snahu řídit činnost svých dětí. Objevuje se u nich 

také větší sklon k neverbálním formám komunikace. Dítě působí v systému rodiny zátěžově. Samo 

pak přijímá určitou roli. Zaměření na jeho potřeby může maskovat jiné problémy v rodině. Jindy se 

na dítě všechny potíže svalují. Pokud je jeden člen rodiny schopen lépe s dítětem komunikovat, 

může se z něho stát tlumočník pro ostatní. Tato skutečnost posouvá sociálně-emoční vývoj dítěte.
218

 

Branden
219

 například zjistil, že performační IQ je vyšší u neslyšících dětí neslyšících rodičů a 

neslyšících dětí, které mají neslyšícího sourozence. Autor upozorňuje v této souvislosti na vlivy 

prostředí. Samozřejmě nelze předpokládat, že všechny neslyšící děti jsou vychovávány za pomoci 

znakového jazyka. Nicméně se v rodinách neslyšících častěji užívá jako nástroj prvotní komunikace 

s dítětem. To naznačuje, že přínos plynoucí z komunikace znakovým jazykem se může promítat do 

rozvoje kognitivních dovedností (neverbální IQ).
220

 

Branden
221

se v knize pokouší shrnout poznatky dosavadních studií o hluchotě. Inteligence 

neslyšících byla předmětem zájmu mnoha z nich. Autor dochází k závěru, že výsledky studií jsou 

ovlivněny především metodologickými a demografickými faktory. Jako cenný výsledek této 

analýzy je možné vidět podobnost mezi výsledky slyšících a neslyšících osob pokud jde o neslovní 

testy. Autor ještě mluví o rozdílech mezi testy, kde jsou využívány motorické dovednosti a o testech 

bez zapojení motoriky. V testech se zapojením motoriky dosahují neslyšící stejných výsledků jako 

slyšící. Branden
222

 to vysvětluje tím, že je ukázáno, co se v testu požaduje. Testy bez zapojení 

motoriky oproti tomu už vyžadují určité slovní vysvětlení. Autor zmiňuje také hypotézu, že užívání 

znakového jazyka zlepšuje manuální zručnost, což má vliv na IQ a také, že řešení testu bez zapojení 

motoriky vyžaduje verbální úvahu. V testech verbálních se objevuje rozdíl. Je také nutné 

                                                           
215

 Branden, 1994 
216

 MacSweeny, 2001 
217

 Marschark, 2007 
218

 Branden, 1994 
219

 Branden, 1994 
220

 Branden, 1994 
221

 Branden, 1994 
222

 Branden, 1994 



41 

 

připomenout fakt, že výsledky testů IQ jsou lepší u neslyšících dětí neslyšících rodičů. Dle autora se 

toto vyskytuje často, i když pro to není dostatečné logické vysvětlení. Branden
223

 také uvádí, že 

důležitým ukazatelem jsou studijní schopnosti. Pro ty je směrodatným údajem výše verbálního IQ. 

224
 Důležité je tedy jazykové zázemí dítěte, ať už v mluveném nebo znakovém jazyce. Nejde 

o jedinou správnou cestu, ale o co největší možnost rozvoje jazykových kompetencí, která je 

nezbytná pro plný rozvoj kognitivního potenciálu dítěte.
225

 

Se studijními výsledky souvisí také krátkodobá paměť. Ta hraje roli v situacích 

každodenního života a je důležitá i pro vzdělávání. Většina slyšících lidí pro udržení informací 

v krátkodobé paměti užívá verbální kód. Studie zaměřené na testování úrovně krátkodobé paměti 

dokládají, že neslyšící jedinci si v průměru zapamatují méně složek než slyšící. Znakování totiž trvá 

déle než řeč a zabírá větší kapacitu paměti, což má za následek menší rozsah paměti.
226

 Dle 

některých autorů si i neslyšící jedinci mohou vytvořit kód založený na řeči, protože informace pro 

jeho vytvoření mohou získat odezíráním. Campbell a Wright
227

 k tomu namítají, že tento kód se 

bude kvalitativně lišit od kódu, který užívají slyšící. Při těchto úvahách je také nutné nezapomínat, 

že schopnosti dětí se budou lišit. Jedno dítě může mít jen hrubou fonologickou představu slova 

pouze na úrovni slabik, a jiné může chápat specifickou fonologickou podobu slova i s povědomím 

o možnosti rýmovat slova navzájem apod. Vliv má velikost ztráty sluchu, schopnost číst a 

srozumitelnost mluveného projevu.
228

 

Nedostatečná komunikace se neodrazí jen v komunikačních dovednostech, ale také 

v dovednostech dalších. Kramer a Grote
229

 uvádějí, že ovlivňuje také matematické dovednosti. 

Dítěti nejsou v dostatečné míře předávány informace o okolním světě. „Neformální“ vědomosti, 

které se předávají prostřednictvím přirozených sociálních interakcí s nejbližšími členy rodiny a 

dalšími blízkými, jsou dle autorů pro vývoj matematických dovedností velmi důležité. Omezená 

komunikace, a tím i omezená znalost okolního světa, výrazně negativně postihuje výstavbu 

matematických dovedností a vědomostí. Autoři porovnávali výsledky matematických dovedností 

u neslyšících a nedoslýchavých, kteří pocházeli ze slyšících i neslyšících rodin. Lepších výsledků 

dosahovali neslyšící „druhé generace“ (tzn. neslyšící děti neslyšících rodičů). Dle autorů se tedy 

ukazuje, že na vývoj matematických dovedností mají přímý vliv podmínky, ve kterých lidé 

vyrůstají, zejména kvalita komunikace a interakcí s okolím. 
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2.6.5.1 Intrapersonální a interpersonální inteligence 

Jak uvádí Vágnerová,
230

 těžké sluchové postižení vede k podnětové deprivaci. Absencí 

určitých zvukových podnětů se zužuje variabilita zkušeností a dochází k omezení rozvoje některých 

kompetencí. Jedinec s těžkým sluchovým postižením není omezen jen v oblasti řeči, ale chybí mu i 

sluchová orientace v prostoru, který je mimo jeho zorné pole. Myšlení jedinců se sluchovým 

postižením je více vázáno na konkrétní realitu a nepříznivě ovlivňováno deficitem v oblasti 

pojmové banky. Charakteristická je také nízká úroveň sociálních dovedností, obtíže s chápáním 

norem chování. Následkem bývají odchylky v koncepci sociálních vztahů a jejich následném 

pěstování.
231

 Dle Potměšila
232

 je právě zaměřenost na odlišnosti v interpersonální oblasti jednou 

z cest k porozumění odlišnostem jedinců se sluchovým postižením. 

Nejintenzivnější období ve vztahu matka-dítě je první rok dítěte. Důležité je uspokojování 

základních fyziologických potřeb dítěte, ale hlavně zakládání první citové vazby. Pokud je první 

vztah pevný a opětovaný, vytváří se podklad pro pozdější pocit jistoty. Dítě získává pocit, že matku 

neztratí a že se od ní může odloučit. Dále je potvrzována vlastní existence dítěte tím, že dostává 

jméno, kterým je opakovaně oslovováno. Tato skutečnost opět upozorňuje na důležitost včasné 

diagnostiky sluchového postižení pro další vývoj dítěte. Rozvíjí se identifikace a objevuje se 

potřeba identifikace dalších osob. Dítě zpracovává různé vjemy a provádí jejich následnou analýzu 

a syntézu.
233

  

Mezi druhým a pátým rokem je důležité uznání vlastní osoby a implementace tohoto 

poznání do komunikace (označení sebe a ostatních osob, označování pocitů, popis nálady). K tomu 

dítě nezbytně potřebuje schopnost, která je založená na zvládnutí jazyka a jeho propojení 

s myšlením. Dítě se sluchovým postižením nemůže tak obrovské množství informací získat včas. 

V tomto věku dochází také k osvojování sociálních rolí a vzorců chování a tvoří se identita pohlaví, 

které jsou důležité pro rozvoj sebedefinování a počínající sebereflexi. Pro toto věkové období je 

charakteristická sebestřednost (zaměřenost na sebe). Teprve později se objevuje fáze 

interpersonální. Bez rozvinutého a funkčního komunikačního systému vykazuje dítě ve srovnání 

s vrstevníky opoždění ve všech uvedených oblastech.
234

 

V mladším školním věku dochází ke zvládnutí sociálních rolí. Také se prohlubuje chápání 

principů mezilidských vztahů. Důležitá je soustředěnost na získávání dovedností, vědomostí a 

                                                           
230

 Vágnerová, 2004 
231

 Potměšil, 2007 
232

 Potměšil, 2007 
233

 Potměšil, 2007 
234

 Potměšil, 2007 



43 

 

kompetencí. Identifikace je zaměřená především na vnější znaky. Je důležité, aby dítě zažívalo 

úspěch při vlastních činnostech – úspěch podporuje získané kompetence. Před začátkem 

adolescence se objevuje větší sociální citlivost. Děti začínají lépe chápat motivy jednání druhých. 

Získávají také jasnou představu o vlastních schopnostech a nedostatcích. Zakládají přátelství a 

vyvstává důležitost členství v partách. Dovedou vidět své místo/roli a chápou význam zařazení do 

sociální skupiny i důsledky.
235

  

V období adolescence si dítě začíná ve vztazích všímat kvalitativních stránek (citlivost 

k motivaci k činům, pochopení pro obavy a touhy). Ve vztazích je pro něj důležitá podpora a 

porozumění. Vztah k pravidlům a normám je racionální. Adolescent chápe, proč je máme, ale 

bezhlavě se jim nepodřizuje. V tomto období se dokončuje vývoj intra i inter složek, které tvoří 

komplex sociální inteligence. Schopnost sebereflexe vlastního „já“ je rozvinuta (schopnost 

srovnávání, tvorba integrity osobnosti – sebedefinování na straně jedné a požadavky na straně 

druhé).
236

  

Jak uvádí Šedivá,
237

 sociální inteligence patří mezi oblasti, které jsou zasaženy sluchovým 

postižením. Vlivem komunikačních problémů, omezených možností mimovolního sociálního učení 

a omezených sociálních zkušeností dochází u dětí se sluchovým postižením k disproporčnímu 

sociálnímu vývoji.
238

 Je narušeno chápání fungování mezilidských vztahů a možností 

konstruktivního řešení konfliktů.
239

 Často má také dítě omezené možnosti zažívat úspěch a vnímat 

se jako kompetentní. Jak již bylo probíráno v předchozích částech práce, je narušena schopnost 

chápat motivy jednání druhých. Prožívání členství v rodině i dalších sociálních skupinách je často 

zdrojem sníženého sebehodnocení. Často je také narušeno chápání pravidel a norem.
240

 Stejně tak je 

narušena schopnost sebereflexe.
241

 I přes tuto jasnou formulaci problému stále mezi službami chybí 

skupinové programy pro děti se sluchovým handicapem. Domnívám se, že poradensko – 

terapeutické skupiny pro děti se sluchovým handicapem by měly na tomto poli velký potenciál 

změny.  Děti by zde měly šanci v bezpečném prostředí zažít pocit sounáležitosti i úspěch, trénovat 

sociální dovednosti (včetně zmíněného konstruktivního řešení konfliktů), rozvíjet svou schopnost 

empatie a zároveň se učit o významu pravidel a norem. Domnívám se, že vhodně koncipovaná 

skupinová práce by mohla podporovat osobnostní rozvoj a tak i zdárně přispívat k tomu, aby dítě 

dobře obstálo ve společnosti.  
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2.7 Vzdělávání dětí s postižením - trend integrace 

Dítě ve škole prožívá velkou část svého života. Při zájmu o jeho psychický vývoj je třeba 

obracet pozornost k podmínkám výchovně-vzdělávacího procesu.
242

 Velkým tématem je 

integrativní/inkluzivní vzdělávání dětí s postižením.
243

 Jeho současná podoba má stále řadu 

příznivců i odpůrců, mezi odborníky i laiky.
244

  

Při uvažování o problematice integrace je nutné zohledňovat společenský kontext. 

Vzdělávání dětí s handicapem v běžných školách je trend, který společnost akceptuje. Integrace je 

vnímána jako projev humanizace výchovně-vzdělávacího procesu.
245

  

V zahraničí rozvoji integrace předcházela celospolečenská diskuze. Výzkumy a diskuze tam 

probíhají dodnes.
246

 Jejich cílem je vylepšovat a zkvalitňovat úroveň integrovaného vzdělávání i 

sociální integrace jedinců do majoritní společnosti. Názorně tento postoj ilustruje změna 

terminologie, u nás ne vždy správně interpretovaná. Prvotní chápání termínu integrace bylo 

poznamenáno ochranitelským a asimilačním postojem. U nás tento přístup trvá dodnes. Společnost 

se sice otevřela, ale zároveň od lidí s postižením očekává, že se přizpůsobí zdravé populaci. 

V anglosaském prostředí pojem inkluze vyjadřuje kvalitativní změnu postoje většinové populace. 

Tento postoj znamená poznání, že není třeba přizpůsobovat jedince s handicapem, ale naopak, 

samotná většinová společnost se musí měnit a vytvářet vhodné prostředí pro plnohodnotný život 

jedinců s postižením. Škola, jako první významná instituce, do které dítě jako nejzranitelnější člen 

společnosti vstupuje, by tedy měla zohledňovat a respektovat jeho potřeby. Někteří autoři u nás pak 

chápou pojmy integrace a inkluze jako paralelní označení společného vzdělání, respektive pojmem 

inkluze označují individuální školní integraci.
247

 Někteří pojmy rozlišují. Kročanová
248

 vnímá 

integraci jako příležitost pro společenskou akceptaci, cestu k začlenění a snahu připravit co nejlepší 

život mezi intaktní populací. Inkluze na rozdíl od integrace zohledňuje potřeby dítěte. Nejen jeho 

schopnosti a předpoklady, ale také jeho rodinné zázemí a kulturní základ. Při inkluzi se předpokládá 

i specifický přístup k individuálnímu plánování, stanovování individuálních cílů. Je nutná úzká 

spolupráce pedagogů a speciálně-pedagogických center.  

Úspěšnost procesu integrace a efekt vzdělávání celkově ovlivňují určité vnější podmínky a 

faktory. V počátcích integračních tendencí byly postoje učitelů pozitivní. Učitelé souhlasili s tím, 
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aby se děti s handicapem vzdělávaly v místě bydliště. Jak uvádí Zborteková,
249

 tento postoj zřejmě 

pramenil z očekávání pozitivních změn ve společnosti a pravděpodobně také z neznalosti specifik a 

potřeb dětí s postižením. Psychologové v tomto období podmiňovali úspěšnost integrace přípravou 

pedagogů, která měla zahrnovat: základní informace o specifikách dětí s postižením, obeznámení 

s možností individuálních forem vzdělávání, zácvik ve speciálních vyučovacích a výchovných 

programech a aplikaci didaktických postupů, přípravu na změny hodnocení v závislosti na 

možnostech žáka. Často docházelo k tomu, že byli učitelé nuceni akceptovat přítomnost dítěte ve 

třídě, jen na základě platné legislativy, aniž by touto přípravou prošli.
250

  

V současné době poklesl zájem o legislativní úpravy.
251

 Časté jsou stížnosti učitelů na 

nedostatečné materiální a finanční zabezpečení. Učitelé u nás nemají nárok na finanční ocenění za 

práci s dítětem s postižením. Dalším problémem je slabá odborná připravenost na práci s dítětem 

s postižením. Zdrojem informací jsou pro učitele nejčastěji konzultace s kolegy, konzultace 

s odborníky z oblasti poradenství nebo speciálního vzdělávání a studium literatury. Jak uvádí 

Zborteková,
252

 všechny uvedené možnosti jsou nesystematické a tudíž i málo účinné. Výše popsané 

dlouhodobě neuspokojivé podmínky, za kterých integrované vzdělávání probíhá, mají vliv na 

postoje učitelů k integraci. Počáteční optimismus učitelů se mění, často až v opačný postoj. 

Objevuje se nezájem, lhostejnost i otevřené odmítání přítomnosti dítěte ve třídě. Jak uvádí Kmeť,
253

 

jen malá část učitelů se na příchod dítěte připravovala. Učitelům měl být nápomocen odborný 

pedagog, školní speciální pedagog a školní psycholog. Jejich přítomnost ve škole stále není běžným 

standardem. Škole mělo vypomáhat speciálně-pedagogické centrum. Dodnes má tato spolupráce 

rezervy. Některé školy jsou málo informovány o působení center. Pracovníci center jsou zase 

limitováni nedostatkem finančních prostředků. Jejich malé úvazky vedou k tomu, že nemůžou být 

v terénu k dispozici vždy včas a dostatečně dlouho.
254

  

Uvedené proměnné ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělávání i kontakty dítěte se 

spolužáky. Rodiče i řídící pracovníci často očekávají, že učitel se s přítomností dítěte dokáže bez 

problémů vyrovnat. Nejlépe zpravidla zvládají situaci učitelé na prvních stupních základních škol. 

Mají relativně dost prostoru na poznání potřeb a možností dítěte. Zpravidla díky tvořivosti dokážou 

nalézt vhodnou cestu k dítěti. Obvykle dobře funguje spolupráce rodiny a školy. Na druhém stupni 

a na střední škole se situace často zkomplikuje. S docházkou na druhý stupeň dochází ke střídání 

učitelů. Také roste náročnost učiva a klesá jeho srozumitelnost. To jsou faktory, které proces 
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vzdělávání komplikují žákům i učitelům. Dalším problémem na druhém stupni běžných škol je 

odchod nadaných žáků na gymnázia. Děti s handicapem tak zůstávají ve třídách, kde je větší 

koncentrace dětí s poruchami učení, poruchami chování a dětí ze sociálně méně podnětného 

prostředí. Paradoxně tak vzniká segregace, kdy postižené děti integrujeme a nadané segregujeme. 

Chybí tak přirozené heterogenní prostředí, kde by se děti mohly naučit spolu vycházet a respektovat 

se. Pro učitele je tato konstelace žáků velmi náročná.
255

 

I přes výše popsanou „segregaci nadaných žáků“ je integrace dítěte s postižením do běžné 

školy považována za jeden z nejúčinnějších prostředků k minimalizaci rizika sociálního vyčlenění. 

Samozřejmě v návaznosti na ranou péči a za splnění určitých podmínek.
256

 Aktuální otázkou není, 

jestli integrovat nebo ne, ale koho a jak.
257

 Při rozhodování o vhodnosti integrace je nutné zvažovat 

také předpoklady pro úspěšnou integraci na straně dítěte. Proces učení ovlivňují také další faktory – 

psychické funkce jako paměť, pozornost, řeč, myšlení, výkonová motivace, frustrační tolerance, 

volní vlastnosti aj. Tyto faktory ovlivňují rozvoj poznání a také kvalitu života dětí s postižením.
258

 

Jak uvádí Zborteková,
259

 jednou ze zásad úspěšného procesu učení je, že množství, charakter a 

způsob podávání poznatků, by měly zohledňovat aktuální mentální úroveň dítěte nebo jí mírně 

převyšovat. Převyšuje-li množství a kvalita informací výrazně úroveň, na které se dítě nachází, 

nedokáže je dítě pochopit, ani si je trvale osvojit.
260

  

Je obtížné najít a definovat kritérium, které by v konkrétním případě opravňovalo 

rozhodnout.
261

 Při posuzování vhodnosti integrace by hlavním kritériem měla být její smysluplnost 

a prospěšnost pro dítě. Jen v takovém případě se integrace stává prostředkem socializace a 

adekvátního sociálního učení.
262

 

 

2.8 Vzdělávání dětí se sluchovým postižením 

Školní prostředí je z hlediska socializace u jedinců se sluchovým postižením považováno za 

nejdůležitější. Jednou ze zásadních otázek rodičů dětí se sluchovým postižením je, zda zvolit cestu 

vzdělávání ve škole speciální či integraci v běžné základní škole.
263
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U speciálních škol je často problém jejich dostupnost.
264

 Volba speciální školy pro děti se 

sluchovým postižením často znamená nutnost využití internátního ubytování již od útlého věku 

dítěte. Citová deprivace, která při tomto stavu nutně vzniká, má vliv na rodinné vztahy i proces 

zrání osobnosti.
265

 Internátní vzdělávání má zohledňovat požadavek na saturaci potřeb vzdělávacích 

i výchovných. Program, který je pro děti připraven, je formován podle speciálně-pedagogických a  

psychologických poznatků. Přesto je zde silný vliv organizovanosti, ztráty soukromí a omezené 

možnosti prosadit vlastní názor/přání. Život na internátě je řízen stanovenými předpisy, takže se od 

života v rodině velmi liší. Dítěti je tak méně saturována potřeba pocitu bezpečí. Na druhou stranu je 

zde větší saturace komunikačních potřeb. Při škole bývá zřízeno speciálně-pedagogické centrum, 

takže se dětem dostává komplexní péče, včetně tolik potřebné péče logopedické. Všechny speciální 

školy mají přípravný ročník. Děti jsou vyučovány v malých kolektivech po 8 – 10 žácích a třídy 

jsou vybaveny audiotechnikou.
266

 Výhodou je, že ve speciálních školách je často zaměstnán 

psycholog. Problémem ovšem je, že málo psychologů ovládá znakový jazyk, takže obvykle se 

psychologická péče omezuje spíše na diagnostiku. Na tomto místě je nutné dodat, že bez znalosti 

znakového jazyka jsou i možnosti psychologické diagnostiky dítěte se sluchovým handicapem 

značně omezené. Ze své zkušenosti vím, že již komunikace podpořená znaky je pro dítě během 

vyšetření motivující.  

Speciální škola také nezaručuje absolutní úspěch v socializaci. Spolužáci dítěte jsou na 

srovnatelné komunikační úrovni, chybí ale vliv širšího sociálního okolí.
267

 Konfrontace se 

společností zdravých vrstevníků je v tomto případě oddálena až do období adolescence.
268

 Důležité 

také je, jak situaci prožívá samo dítě. Dle šetření, které prováděl Harris,
269

mluvili žáci ze 

speciálních škol o dostatečném počtu přátel, dobrých vztazích, stabilitě a vykazovali vyšší sebeúctu 

než děti integrované. 

Dalším z možných způsobů vzdělávání je individuální integrace dítěte se sluchovým 

postižním ve škole běžného typu.
270

 Integrované děti tráví mimoškolní čas tak, jak je běžné, ve 

svých rodinách.
271

 Pro saturaci pocitu bezpečí je i v dospívání u dětí se sluchovým postižením 

rodina důležitá.
272

 Možnost integrace je v současnosti, za předpokladu zohlednění a zabezpečení 
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určitých nevyhnutelných podmínek, pro děti se sluchovým postižením běžně dostupná.
273

 Stále je 

zde ale řada otevřených otázek a nedořešených problémů. Časté jsou diskuze a polemiky odborníků, 

laické veřejnosti i dospělých jedinců se sluchovým postižením, kteří se s myšlenkou integrace 

automaticky neztotožňují.
274

 

V předchozích částech práce bylo rozpracováno téma odchylek ve vývoji, které se u dětí se 

sluchovým postižením objevují. Většina z těchto odchylek je způsobena nedostatečnou úrovní 

funkční komunikace a z ní vyplývající neznalosti či nepochopení. Komunikační úroveň je 

limitujícím faktorem pro socializaci i osobnostní rozvoj. Při posuzování vhodnosti integrace je 

důležitá také intelektová úroveň dítěte.
275

 Je nutné zvažovat i celkový osobnostní vývoj dítěte.
276

 

Úspěšná integrace nestojí jen na intelektuální výbavě žáka, ale také na jeho schopnosti řešit 

problémy. Konstruktivně řešit problémy není možné, pokud dítě nemá sebedůvěru, sebeúctu a 

založenou vlastní identitu.
277

 Jak ale uvádí Potměšil,
278

 u integrovaných dětí jsou časté pocity 

vlastní neúspěšnosti – a to i při ohleduplnosti okolí a nejlepší přípravě podmínek v rodině i mimo 

rodinu. Na druhém stupni základní školy se počítá s plnou a aktivní účastí dítěte. Děti se sluchovým 

postižením se často dostávají do situací, kdy nejsou schopny držet tempo a směr komunikace. Často 

také není možná plnohodnotná účast na různých kolektivních aktivitách (př. hry s pravidly). Také se 

předpokládá, že učitel zvládá mluvený projev tak, aby byl vhodný k odezírání, nebo ovládá znakový 

jazyk tak, aby se mohl stát plnohodnotnou součástí jeho projevu. Nutno podotknout, že odezírání 

jako komunikační prostředek (s možností využití zbytků sluchu) se na vzorku cca 590 žáků se 

sluchovým postižením ukázalo jako nepříliš funkční. Dalším „ale“ je kvalita mluveného projevu 

žáků v integraci. Je známo, že kvalita mluveného projevu nesouvisí s intelektem. Přesto řadu 

jedinců se sluchovým postižením právě kvalita jejich mluveného projevu výrazně handicapuje, a to 

i přes dlouhodobou snahu rodičů a správnou logopedickou péči. 
279

 

Většina učitelů běžných škol nezná specifické potřeby dítěte se sluchovým postižením. 

Obvykle postupují metodou pokus-omyl. Často se domnívají, že kompenzační pomůcky pro slyšící 

ústrojí fungují stejně jako brýle – stačí je nasadit a žák vše zřetelně slyší. Neuvědomují si, že i pro 

intelektově nadané a řečově zdatné neslyšící dítě je velmi obtížné 6 – 7 hodin denně odezírat 

učitelův výklad a zároveň sledovat odpovědi spolužáků. Když si učitel neověřuje, zda žák se 

sluchovým postižením přesně zachytil důležité informace, může se stát, že při domácí přípravě ho 
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čeká náročná „druhá směna“. Nedůsledná a formální kontrola se často míjí účinkem, protože děti 

mají tendenci přikyvovat, aby podaly sociálně žádoucí odpověď, nebo aby zbytečně neupoutávaly 

pozornost. Pro jejich tiché a nenápadné chování si často pedagog neuvědomuje, že má ve třídě 

někoho, kdo potřebuje speciální péči. Mnoho učitelů uvádí, že dobrý prospěch těchto žáků je 

především výsledkem jejich domácí přípravy.
280

 Pro integrované dítě má proto velký význam 

asistent. Nejenže může významně napomoci vytvoření vhodné atmosféry a maximálnímu zapojení 

dítěte, ale také může výrazně zefektivnit proces učení. Pro ten je totiž velmi důležitá okamžitá 

zpětná vazba. Ta musí přijít v okamžiku, kdy se dítě o danou věc zajímá, což je pro učitele 

samotného ve třídě s třiceti dětmi těžko proveditelné.
281

 Velmi důležitá je také komunikace mezi 

rodiči a školou. Je důležité nezapomínat, že rodiče jsou nejdůležitější osoby v životě dítěte. 

Součinnost s rodiči je velmi důležitá. Důležité je mít společný cíl a představu o postupu, který 

k němu povede.
282

  

 I v dnešní době, kdy je neomezené množství informací, a jsou běžné kontakty se 

zahraničními odborníky, je úroveň poznatků neslyšících dětí nedostatečná.
283

 Děti jsou vzdělávány 

v komunikačním systému, který zcela neovládají. Jejich naučené vědomosti jsou tak často povrchní, 

izolované a děti je neumí využít v reálném životě.
284

 Situace u dětí se sluchovým postižením je 

specifická v tom, že je vždy komplikován proces komunikace, a tím i výchovně-vzdělávací 

proces.
285

 Komunikace se zásadní měrou podílí na rozvoji osobnosti. Neschopnost komunikovat 

nebo dlouhodobá frustrace z nevyhovující komunikační kompetence, jsou často základem 

psychických problémů, a to bez ohledu na přítomnost sluchového postižení, jeho míru či charakter. 

Komunikační kompetence dítěte ve škole nabývají na důležitosti. Jde o systém, který přiměřeně 

věku a intelektu slouží k naplnění cílů výchovy a vzdělávání. Komunikační kompetence jsou 

nástrojem, který je využíván při aktivní účasti dětí na výchovně-vzdělávacím procesu: porozumění 

slyšenému, vyjadřování smysluplných myšlenek, nápadů, úsudků a pocitů ve vhodně 

formulovaných větách, popis situace, formulace otázky a schopnost na položenou otázku reagovat, 

učení se novým slovům, schopnost naučit se zpaměti krátké texty. Tato kritéria jsou náročná i pro 

slyšící děti. Jazykové kompetence jsou klíčovými komponenty k vývoji vlastní identity dítěte 

v sociálních vztazích a situacích. Pokud má dítě funkční komunikační nástroj pro vyjadřování a 

obhájení svých myšlenek, pak je proces integrace do školního prostředí méně ohrožen z hlediska 

úspěšnosti i další motivace, v opačném případě hrozí četné komunikační (a následně i socializační) 
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neúspěchy.
286

 Problematická sociální integrace pak zasahuje i do oblasti školního prospěchu. Děti 

neslyšících rodičů jsou úspěšnější, i když ne tak úspěšné jako děti slyšící.
287

 Jak již bylo zmíněno, 

tyto potíže neřeší zavedení manuálního systému komunikace – to vede ke zlepšení 

situace/komunikace a zmírnění frustrací, ale jazykový vývoj dětí zůstává i nadále opožděn. To 

znesnadňuje mimo jiné také navazování vztahů se slyšícími vrstevníky. Harris
288

 ve své studii mluví 

o tom, že integrovaní žáci se sluchovým postižením se cítili mezi svými slyšícími spolužáky 

osamělí, frustrovaní, odmítaní a s minimální možností být se svými spolužáky v interakci. 

S působením integrovaného způsobu vzdělávání na jedince seznamuje ve svém článku 

Zborteková.
289

 Spolu se svými kolegy pozorovala změny v kognitivním vývoji u dětí a adolescentů 

se středně těžkým a těžkým sluchovým postižením, které byli zařazeny do integrace na základních a 

středních školách. První sledovanou skupinu tvořilo 30 žáků. Všichni zúčastnění byli ve věku 7 let 

11 měsíců až 13 let 8 měsíců. Výzkum byl zaměřen na vývojové charakteristiky a změny v oblasti 

kognitivních funkcí, zájmové a hodnotové orientace a sociálně emocionální vývoj. Výsledky byly 

porovnávány s výkony slyšících vrstevníků. 
290

 

Kognitivní charakteristiky byly zkoumány pomocí Wechslerova testu inteligence pro děti a 

pro dospělé. Bylo užito vždy pět verbálních subtestů (Vědomosti, Podobnosti, Porozumění, 

Slovník, Počty) a pět subtestů performačních (Doplňování obrázků, Kódování, Řazení obrázků, 

Kostky a Skládanky). Běžně se u neslyšících dětí verbální část testu nepoužívá. Zde použita byla, 

mimo jiné i proto, že sledované děti byly v běžných školách vzdělávány orálně, znakování 

neovládaly a získané údaje tak vypovídaly o jejich aktuální úrovni rozvoje řeči.
291

 

Průměrná hodnota verbálního IQ se pohybovala na hranici spodního pásma průměru (VIQ = 

87,79, se SD 14,49). Performační IQ dosahovalo pásma průměru až nadprůměru (PIQ 116,0 se SD 

15,26). Hodnoty celkového IQ se pohybovaly ve středním pásmu průměru (CIQ 100,07 se SD 

11,15). Jak uvádí Zborteková,
292

 vysoké hodnoty SD ukazují na vysoký rozptyl individuálních 

výkonů, což potvrzuje již několikrát zmíněné tvrzení o velké heterogenitě skupiny jedinců se 

sluchovým postižením.
293

 

Nejslabších výsledků dosahovaly děti v subtestu Slovník, což ukazuje na slabou a věku 

nepřiměřenou aktivní i pasivní slovní zásobu. Podprůměrných výkonů dosahovaly v testech 

Vědomosti, Počty a Porozumění, což si autoři vysvětlují nedostatečným vývojem řeči a myšlení a 
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schopnosti verbalizace. Dobře děti skórovaly v subtestu Podobnosti, což ukazuje na rozvíjející se 

schopnost abstrakce a pojmového myšlení. Nejlepších výsledků děti dosáhly v subtestu Kostky, 

který měří koordinaci oko-ruka, prostorovou představivost a schopnost myslet analyticko-

synteticky.
294

 

Ve skupině šestnácti středoškoláků ve věkovém rozmezí 16,1 až 20,9 s průměrným věkem 

18 let a 4 měsíce, jsou patrné změny. Tito studenti navštěvovali po základní škole elektrotechnické 

učiliště, gymnázium, obchodní akademii, polygrafickou školu a školu sociální a pedagogickou. 

Hodnoty verbálního IQ se posunuly do středního pásma průměru (VIQ = 101,29) a hodnota 

performačního IQ klesla do středního pásma průměru (PIQ = 106,71). Došlo tedy k vyrovnání 

diskrepance mezi verbální a performační složkou intelektových schopností, která je typická pro 

nižší věkové skupiny dětí se sluchovým postižením. Celkové IQ zůstalo ve středním pásmu (CIQ = 

104,0).
295

 

Středoškoláci dosahovali nadprůměru v subtestech Kostky a Doplňování obrázků, což 

dokazuje dobrou zrakovou diskriminaci a vizuálně-motorickou koordinaci, které zůstávají i ve 

vyšším věku u dětí se sluchovým postižením zachované. Nejvýraznější pozitivní změny byly 

zaznamenány v subtestu Slovník. Prokazatelně došlo k prudkému nárůstu aktivní i pasivní slovní 

zásoby a dynamickému rozvoji verbálního myšlení. Dle Zbortkové
296

 je tedy možné konstatovat, že 

u adolescentů se sluchovým postižením se zlepšuje schopnost analyzovat a porozumět hovorové i 

psané řeči (index verbálního porozumění 103,29). Přibližují se průměrným výkonům slyšících. 

Velmi dobře je rozvinutá schopnost strukturovat a přesně zrakem zpracovat vnímané podněty 

(index percepčního uspořádání 115). Celý profil verbální inteligence se pohybuje ve středním 

pásmu průměru bez výrazných výkyvů. Dle autorky lze předpokládat, že vývoj není ukončen a 

mohou se dostavit další pozitivní změny u těch jedinců, kteří se rozhodnou pokračovat ve 

vzdělávání.
297

  

V oblasti performačních škál dochází u adolescentů ke snížení skóre. Nejvýraznější je tento 

pokles v subtestu Řazení obrázků, což může naznačovat určité rezervy v oblasti uvažování 

o příčinách a následcích a věku nepřiměřené sociální zkušenosti. Snížená schopnost adekvátně 

interpretovat sociální vazby a souvislosti společně s opožděným nástupem abstraktně-logického 

myšlení souvisí se zpomaleným a specifickým vývojem řeči a také přetrvávající sociální izolací.
298
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Výše popsané výsledky dětí nelze interpretovat jen jako důsledek vzdělávání v integraci. 

Výrazný vliv na jedince má také kvalita jeho rodinného zázemí i celkové biologické a psychické 

dozrávání. Integrované vzdělávání je jednou z možností. I přes úroveň podmínek, za kterých se 

u nás zatím integruje, nelze upřít, že rozvíjí samostatnost, zodpovědnost a nezávislost ve vyšší míře, 

než chráněné prostředí speciální školy.
299

 Podmínkou úspěšné integrace je poskytování kvalitní rané 

péče. Důležitá pro integraci je časná péče logopedická, a to už mezi prvním a druhým rokem života. 

Význam má samozřejmě systematická práce rodiny, která umožňuje dětem, aby se naučily číst 

s porozuměním a měly dostatečnou slovní zásobu. Kromě intelektových a osobnostních 

předpokladů je tedy dalším významným faktorem laskavá, trpělivá a systematická práce rodičů po 

celý čas vzdělávání. Proces vzdělávání zpravidla neprobíhá bez problémů, ale školní výsledky se 

vyrovnají výsledkům slyšících vrstevníků. Řečový projev je často hůře srozumitelný, hlavně při 

rychlejším tempu mluvy. Po sémantické stránce je ovšem plnohodnotný, někdy dokonce obsahově 

kvalitnější, než u slyšících vrstevníků.
300

 

Děti se sluchovým postižením jsou velmi heterogenní skupinou.
301

 Většina rodičů akceptuje 

dítě takové, jaké je, a hledá všechny dostupné možnosti, jak mu pomoci. U dětí, u kterých se 

nepodařilo v předškolním období vytvořit základy řeči, lze anticipovat velké problémy při 

vzdělávání mezi slyšícími vrstevníky. V těchto případech obvykle ani speciálně-pedagogická péče, 

ani využití osobního asistenta nepřinese dostatečný efekt. Rodiče často, když je to nevyhnutelné, 

souhlasí s umístěním dítěte ve speciálně-pedagogickém prostředí, které je pro výchovu a vzdělávání 

dítěte vhodnější. Někteří rodiče ale chtějí vidět své dítě jako slyšící. Snaží se o integraci, a někdy 

bez ohledu na vhodnost tohoto postupu. Odmítají začlenění dítěte do speciálně-pedagogických 

institucí.
302

 Rodiče těchto dětí si často nechtějí připustit situaci a problémy gradují na druhém stupni 

ZŠ, kdy se zpravidla vlivem dlouhodobé frustrace, objeví poruchy chování.
303

 Při zvažování 

vhodnosti integrace je tedy podstatné nezapomínat, že představuje zátěžovou situaci, kterou některé 

děti nemusejí zvládnout přijatelným způsobem.
304

  

Důležité je, zda dítě s použitím vhodných technických pomůcek a po úpravě některých 

podmínek může využívat sluch ke zdárné komunikaci a výstavbě mluvené řeči. Využívat zde 

znamená slyšet a dokázat slyšené dále použít.
305

 K vypracování úspěšného návrhu výchovného 

programu je třeba přesně znát možnosti dítěte, stav jeho sluchu a případné další speciální potřeby. 
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Pro úspěšné pedagogické působení tedy nestačí využít lékařskou zprávu o stavu sluchu (naměřené 

hodnoty).
306

 Dle Potměšila
307

 při uplatňování tohoto přístupu přibývá dětí, které jsou schopny 

absolvovat vzdělávání v integrovaných podmínkách. 

 

2.8.1 Klima školní třídy 

V úvahách týkajících se výchovného a vzdělávacího procesu se někdy zapomíná na 

skutečnost, že tento proces probíhá ve specifickém prostředí – prostředí školy, školní třídy. 

Pozornost se zde obrací především k vlivu sociálně psychologických a pedagogicko-

psychologických činitelů. V diskuzích o možnostech zlepšení vzdělávání dětí se sluchovým 

postižením je předmětem zájmu sociální klima.
308

 

Klima třídy je systém podnětů daných materiálními a sociálními prvky, které se nacházejí 

v prostoru školy a působí na žáky.
309

 Klima třídy je pojem označující trvalejší sociální a 

emocionální naladění žáků ve třídě, které tvoří a prožívají učitelé a žáci v interakci. Termín se liší 

od atmosféry ve školní třídě. Pojem atmosféra je užíván pro krátkodobé, situačně podmíněné 

sociální a emocionální naladění. Jde o vypjatější a variabilnější situace, ve kterých sociální klima 

může a nemusí působit. Sociální klima naproti tomu umožňuje nebo neumožňuje realizovat žákovi 

možnosti. V optimálním případě podporuje psychické zdraví a vyrovnanost. „Sociální klima ve 

školní třídě je popisováno jako klima, ve kterém jedinec úspěšně realizuje své možnosti výchovy a 

vzdělávání, a to jako součást úsilí o bohatý, sociálně významný a osobně smysluplný život.“
310

 

Sociální klima se významnou měrou podílí na školní úspěšnosti. Školní třída by měla fungovat jako 

tréninkové prostředí pro výstavbu sociálních dovedností.
311

 Potměšil uvádí:
312

„Školní třída by měla 

fungovat jako dílna pro výstavbu sociálních dovedností a výcvik v oblasti sociálních vztahů a 

v neposlední řadě pro hledání strategií při řešení konfliktů.“ 

Pozitivní sociální klima je charakterizováno pozitivními emočními vazbami mezi studenty, 

jejich vysokým zaujetím pro školní práci, jasnými pravidly a vysokou učitelovou pomocí a 

podporou. Negativní sociální klima pak vysokou soutěživostí, orientací na úkoly a velkou kontrolou 
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učitele. Vliv sociálního klimatu se projevuje v několika rovinách: motivační, výkonové, 

emocionální, mravní, sociální apod.
313

 

Klima je utvářeno všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu.
314

 V rozvoji kvality 

sociálního klimatu je důležitá komunikace a její úspěšnost.
315

 Úspěšná komunikace je základním 

faktorem, který slouží k vytváření sociálního klimatu třídy, komunikace je pouhým nástrojem 

k výstavbě dalších, vyšších celků – nezvládnutí tohoto nástroje může vést k nenapravitelným 

škodám.
316

 Jde o to, jak se žákovi daří, aby se dorozuměl s učitelem i s ostatními žáky navzájem. 

Komunikace a sociální klima se vzájemně ovlivňují. Nedílnou součástí sociálního klimatu je také 

učitel. Vztah žáka s učitelem má vliv na kvalitu a vývoj dalších vztahů. Mimo jiné jde o setkání 

s příslušníkem majoritní společnosti. Kvalita komunikace ovlivňuje sociální klima. Důležitá je míra 

úspěšnosti komunikace.
317

  

Klima ovlivňuje, do jaké míry se žák cítí být zaujat školou. Má vliv na emocionální a 

mentální vklad do školní práce (třenice, pozitivní satisfakce, apatie). V souvislosti s klimatem žák 

prožívá soutěživost, nezávislost a obtížnost školní práce.
318

 V této souvislosti považuji za důležité 

zmínit, že i přes zdůrazňování důležitosti školního klimatu a její provázanosti s tématem motivace 

k učení, není stále běžnou praxí primární preventivní práce s třídními kolektivy. Třídy 

s integrovaným žákem jsou stále často nechány bez péče. Intervenční programy se ve třídách 

realizují v lepším případě při vzniku problému.  

 

2.8.2 Vztahy s vrstevníky 

V předchozí části práce byl popsán význam raného vztahu s matkou/pečujícími osobami. 

Část textu byla věnována také specifickému vývoji tohoto vztahu u dítěte se sluchovým postižením. 

Na tomto místě je třeba připomenout, že vzorec chování, který se ve vztahu mezi matkou/pečujícími 

osobami a dítětem vytváří, obvykle přetrvává i v dalších letech a pak koreluje se vzorci sociálního a 

herního chování. Děti s jistou vazbou k matce se později obvykle jeví jako kompetentnější, 

zdatnější při hře, zvídavější a vnímavější k neštěstí druhých. Kvalitou první vazby je ovlivněna také 

schopnost sebeovládání a míra odolnosti v zátěžových situacích.
319

 Jak uvádí Bowlby,
320

 během 

prvních dvou let je vzorec citové vazby labilní – náchylný k případným zásahům zvenčí. Nabízí se 
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zde zajímavá otázka, zda je možné vysledovat vztah mezi zvládáním sociálních dovedností v raném 

věku a pozdějšími vzorci přátelství. Již zmíněný Gregory a kol.
321

 díky své longitudinální studii 

získal k této problematice informace. Vzhledem k tomu, že sledovali děti již v předškolním věku a 

posuzovali jejich chování i v dimenzi sociability, mohli porovnat rané sociální dovednosti se vzorci 

přátelství. Škála sociálních dovedností obsahovala schopnost/neschopnost dítěte sdělit něco 

ostatním (tak, aby mu rozuměli), schopnost/neschopnost dělit se o hračky (míra pochopení principu 

půjčování a výměny hraček) a schopnost/neschopnost účastnit se soutěživých her. Informace 

o přátelských vztazích mladých neslyšících pak byly získávány v rozhovoru od rodičů dětí. Ze 

získaných informací vyplývalo, že děti, které si snadno nacházely přátele, měly dobré sociální 

dovednosti již v dětství. Ti mladí, kteří měli s navazováním vztahů potíže, měli již v dětství 

nevyrovnané sociální dovednosti. Zjištěné údaje byly shledány statisticky významnými. 

Výzkumníci uvádějí, že rodiče či sami mladí neslyšící referovali o povaze vztahů (podřízenost x 

vůdcovství). Sama povaha vztahů se ale na pozdějších vztazích statisticky významně neprojevila.  

Jak uvádí Greenberg,
322

 u dětí se sluchovým postižením ovlivňuje vztahy s vrstevníky 

sociální nezralost. Uvádí dvě složky, které se na ní podílejí. První z těchto složek je nízká úroveň 

sociálního chápání. Děti neodhadují následky svého chování, protože jim chybí základní sociální 

zkušenosti. Velmi problematické je rozpoznání, co proběhlo nahodile a co úmyslně. Navíc se i zde 

projevují nedostatky v pojmovém aparátu. Děti běžně zaměňují pojmy jako pyšný – dominantní, 

žaluje – poroučí, líný – pomalý. Chybí dostatečný komunikační aparát na obou stranách, a tak není 

zajištěna jasná a efektivní komunikace. Nízká je také úroveň sociální informovanosti. Děti některé 

jevy nechápou, protože o jejich existenci nevědí (jde hlavně o ty, které se odehrávají na verbální i 

neverbální rovině). Druhou „složkou“, která se podílí na sociální nezralosti je, dle Greenberga,
323

 

pocit závislosti a jeho vývoj. U dětí je často uplatňován hyperprotektivní přístup. Ten je sám o sobě 

cestou k sociální nedostatečnosti, neboť jeho prostřednictvím je dítě utvrzováno v tom, že musí být 

středem pozornosti. Často také dochází k minimalizaci požadavků kladených na dítě. Jak uvádí 

Zbortková,
324

 mnoho dětí uvádí, že je učitelé zvýhodňují při známkování, což samozřejmě vnímají 

jejich slyšící spolužáci jako nespravedlnost. To vede k ještě větší bariéře a izolaci od kolektivu. Ve 

školním věku se navíc objevuje zvýšená citlivost na hodnocení svého výkonu a z něho vyplývající 

postavení mezi žáky. Dítě s postižením, když je osobně a sociálně dobře adaptované, přeci jen 

pociťuje, že v konkurenci se zdravými spolužáky nemůže ve všem obstát.
325  
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Jak již bylo zmíněno, zkušenost neslyšících žáků se vzdělávacím procesem je do velké míry 

ovlivněna také jejich vztahy s vrstevníky.
326

 Důležité funkce školy a skupiny vrstevníků mohou být 

plněny, jen když dítě může úspěšně komunikovat. V případě, že tato podmínka není splněna, lze 

očekávat odchylky od běžně očekávaného vývoje. Do procesu tvorby identity zde kromě aspektu 

emočního přijetí vstupuje také aspekt racionálního hodnocení. Školní práce dává možnost něco se 

naučit. Jsou tu určitá splnitelná a neměnitelná pravidla a normy. Jsou-li pro dítě pochopitelná, 

dochází v období adolescence k jejich zvnitřnění. Významná je zde možnost dosáhnout úspěchu. 

Případné opakované neúspěchy významně zasahují do sebepojetí jedince. Sebepojetí je postaveno 

na subjektivním zobrazení vlastní osobnosti. Je korigováno vlastní zkušeností a ve školním věku se 

hodně opírá o konkrétní úspěchy a neúspěchy (není založeno na hlubším zobecnění).
327

  

Jak již bylo řečeno, vzdělávací prostředí má na sociální vývoj dítěte bezpochyby velký vliv. 

Gregory a Knight
328

 uvádějí, že je důležité již v předškolním věku dítěte nezapomínat na nezbytné 

sociální aspekty předškolní výchovy. Dále autorky odkazují na studii Lederberga a kol.,
329

 kde se 

potvrdilo, že výběr přátel je u slyšících i neslyšících dětí velmi podobný. Specifikum je v tom, že 

neslyšící děti mají tendence používat při styku s vrstevníky spíše nejazykové formy komunikace. 

Dále autorky uvádějí studii Schmirmera,
330

 která k tématu možných rozdílů uvádí, že přes 

podobnost herních vzorců, převažují jisté typy her (zejména hry fantazijní) u dětí s rozvinutými 

jazykovými schopnostmi. V dalším shrnutí svých výzkumů již zmíněný Lederberg
331

 uvádí, že 

neslyšící děti s dobrými jazykovými schopnostmi si více hrají s ostatními dětmi a více komunikují 

s učiteli. Celkově častěji vstupují do jazykové interakce. Jazykové a sociální dovednosti jsou ovšem 

na sobě z větší části nezávislé. Rozsah komunikace s vrstevníky tak není s jazykovými dovednostmi 

úplně v jednoznačném vztahu.  

Výzkumy, které by byly zaměřeny na vrstevnické vztahy neslyšících dětí, jsou zatím 

ojedinělé. Některé studie zmiňují, že vzdělávání neslyšících dětí v běžných školách může vést 

k pocitu izolace. V interakci s vrstevníky má řada neslyšících dětí stejné potíže, jako při komunikaci 

v rodině. Gregory
332

 uvádí, že více než polovině mladých neslyšících, kteří mají slyšící přátele, činí 

skupinová komunikace značné potíže. Bez potíží ve skupině přátel komunikuje jen třetina 

neslyšících. Tento fakt neslyšícím znesnadňuje účast na sociálním životě. Uniká jim spousta 

                                                           
326

 Gregory, Knight, 2001 
327

 Potměšil, 2007 
328

 Gregory, Knight, 2001 
329

 Lederberg, 1987 IN Gregory, Knight, 2001 
330

 Schmirmer, 1987 IN Gregory, Knight, 2001 
331

 Lederberg, 1991 IN Gregory, Knight, 2001 
332

 Gregory, 1995 



57 

 

informací, které jsou předávány zpravidla skupinovou neformální interakcí.
333

 V utváření vztahů 

s vrstevníky jsou problematické také samostatné aktivity dítěte, a to zejména v období adolescence, 

kdy narůstá jejich důležitost.
334

 Pro úspěšnost v sociálních vztazích je důležitá schopnost empatie. 

Je nutné zmínit, že až vlastní rozvinutá sebereflexe vede k rozvoji této schopnosti (transfer 

zkušenosti s vlastními pocity do mezilidských vztahů). Jak již bylo probíráno v kapitole věnované 

rozvoji sebereflexe u dětí se sluchovým postižením, i zde dochází díky komunikační bariéře k řadě 

odchylek ve vývoji. 
335

 

 

2.9 Společnost a integrace 

Výchova a vzdělávání jsou v problematice sluchového postižení hlavními diskutovanými 

oblastmi. Otázka metodiky je chápána jako jedna z nejdůležitějších, nejen pro naplnění cílů 

výchovy a vzdělávání, ale také pro úspěšnost dalšího začlenění do společnosti.
336

 

Jedinci jsou nejvíce přizpůsobiví vlivům sociálního prostředí v raném věku. Integrační 

proces je proto nutné zahájit co nejdříve. Dítě má tak šanci se od svých slyšících vrstevníků naučit 

řadu sociálních dovedností nápodobou.
337

 S integrací je vhodné začínat už v předškolním věku.
338

 

Dítě má v tomto věku velmi intenzivní potřebu kontaktu s dospělými i vrstevníky. Chce být 

zapojeno do všech aktivit.
339

 Má také větší schopnost zvládání postojů a reakcí okolí na své 

postižení. Snáze zvládá řečovou bariéru v sociálním kontaktu.
340

 Předškolní období je pro integraci 

výhodné i proto, že děti snadněji přijímají vrstevníky s postižením, poskytují jím příležitost se 

naučit vhodným formám chování, akceptují je a neporovnávají se s nimi tolik, jako je tomu 

v pozdějším věku.
341

 V tomto věku je vhodná zejména integrace probíhající v upraveném prostředí, 

kde je možné při práci s dětmi využit speciálních pomůcek a metod.
342

 

Jak uvádí Matějček,
343

 psychické problémy a zvláštnosti dítěte s handicapem pochází často 

už z rodiny samotné. V rodině působí dítě někdy jako potomek jiné rasy, který se nemůže 

identifikovat s ostatními členy. Socializační proces od počátku probíhá nepřirozeně.
344

 Dalším 
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činitelem je pak sociální prostředí dětského kolektivu.
345

 Už předškolní děti se sluchovým 

postižením se v kontaktu s vrstevníky projevují málo iniciativně. Jejich komunikační pokusy navíc 

vyznívají neefektivně a neadekvátně. Častěji iniciují konfliktní situace. Častěji uplatňují agresivní či 

opoziční strategie, které řešení konfliktu nepomáhají.
346

 Samy děti pak uvádějí, že zažily ubližování 

v raném školním věku, odmítání dětským kolektivem a posměch spolužáků. Tyto vlivy jsou spojeny 

s uvědomovanými pocity lítosti a zlosti.
347

 To následně negativně ovlivňuje přímou sociální 

interakci.
348

  

Třída by měla být místem, kde žáci mohou získat reálný obraz sebe sama.
349

 Při integraci je 

proto důležité nepodceňovat sílu a hodnotu zpětné vazby od vrstevníků dítěte.
350

 Kvalita vztahů ve 

třídě je velmi důležitá pro veškeré ostatní dění, a proto je velmi důležité, aby jí byla věnována 

náležitá pozornost.
 351

 Dobré je provést přípravu ještě před začátkem školního roku. Děti by měly 

být s novou situací seznámeny a měly by si zvyknout na pravidla spolupráce.
352

 Na začátek je dobré 

věnovat dostatek času vzájemnému seznámení. Je tak možné ovlivnit jak děti integrované dítě 

přijmou a jak pochopí jeho potřeby. Vhodné je také dětem ukázat svět integrovaného dítěte (ukázka 

znakového jazyka, návštěva akce, kde budou i jiné děti se sluchovým postižením). Pro seznámení 

dětí s problematikou je také dobré využít mimoškolní akce (výlet, škola v přírodě). Možná je také 

práce v rámci projektových dní.
353

  

Jak uvádí Vymlátilová,
354

 stále platí, že i přes obětavou snahu rodičů, pedagogů a dalších 

odborníků, je v řadě případů osobnost neslyšícího osobností kulturně deprivována. Přibývá sice 

jedinců, kterým se daří získat středoškolské i vysokoškolské vzdělání, ale velká část populace má 

stále potíže v osobním i pracovním životě.  

Také integrace může být ve výsledku kontraproduktivní. Často je zvýrazněna složka 

vzdělávací, a složka výchovná (rozvoj osobnosti dítěte a možnost předcházení výchovným obtížím) 

je opomíjena.
355

 Nejdůležitější otázkou není, jestli integrace ano nebo ne. Nejdůležitější je, ptát se, 

jaké podmínky musí být splněny, aby integrované dítě prožilo školní období s pocitem 

spokojenosti, dosáhlo požadovaného vzdělání a jeho osobnost byla rozvíjena tak, aby později 

nebylo poškozeno jeho psychické zdraví. Integraci je třeba vnímat v celoživotním rozměru, nejen 
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jako integraci školskou. Dítěti je třeba poskytnout jistotu, že se bude moci zařadit do společnosti 

(slyšící nebo neslyšící), Cílem integrace není, aby se dítě naučilo a do dalšího života si odneslo 

soubor kopií sociálních a komunikačních dovedností, které bude používat jako jeho slyšící okolí, 

bez možnosti dalšího rozvoje na základě vlastních potřeb.
356

 Nesmíme zapomínat, že přiměřené 

sociální začlenění je ukazatelem kvality života a duševního zdraví. Samotné integrované vzdělávání 

tuto funkci automaticky nedokáže splnit. Je proto třeba vypracovávat programy rozvoje 

vrstevnických vztahů, které ulehčí vzájemné sebepoznávání a budou v dětech rozvíjet schopnost 

vzájemného respektu.
357

 

Výše v textu je důraz kladen na psychické zdraví jedince. V tomto případě šlo o psychické 

zdraví dítěte. S tématem deprivace ale také úzce souvisí psychické zdraví rodiče. S touto 

problematikou se pojí ještě jedno téma a to téma zvládání zátěžových situací.  

 

2.10 Zvládání zátěžových situací, coping 

O tom, jak obranné mechanismy pomáhají zvládat obtížné situace a jaký je jejich vliv při 

fungování osobnosti pojednává práce Anny Freud Já a obranné mechanismy.
358

 Při zabývání se 

tématem vývoje dítěte se sluchovým postižením nelze tuto oblast opominout. Způsoby, jaké rodiče 

použijí proto, aby zvládli tuto obtížnou situaci, mají velký vliv na vytváření osobnosti dítěte.  

 Každý člověk má určitou odolnost vůči zátěžovým situacím, určitou frustrační toleranci, 

což je obvykle chápáno jako míra zátěže, kterou člověk dokáže zvládnout bez větších obtíží. Někdy 

je používán novější termín hardiness (tj. pevnost, tvrdost), který je obvykle chápán jako stupeň 

odolnosti a termín resilience (houževnatost, nezdolnost), který je obvykle chápán jako schopnost 

odolávat zátěži v průběhu času. Jde o souhrn protektivních faktorů, které člověku umožňují 

zvládnout náročné situace a udržet si přitom duševní rovnováhu. Obecně jde o schopnost vyrovnat 

se s těmito situacemi bez užití reakcí nevhodných a nepřiměřených (maladaptivních). Jde o 

schopnost využít všech možností, vynaložit úsilí na překonání obtíží, sebedůvěru v tyto schopnosti 

a celkově víru v nalezení přijatelného řešení.
359

  

 Jak již bylo naznačeno v předchozím textu, lidé mají rozdílnou frustrační toleranci.  Velmi 

důležité je, jak jedinec situaci prožívá, tedy jaké emoce v něm situace vyvolává. Důležité je zde 

především převládající ladění, tedy zda převažují pocity strachu, úzkosti, bezmoci či naopak 

optimismus a důvěra v možnosti zlepšení situace. Vliv má to, jak jedinec určitou situaci hodnotí a 
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jak si jí vysvětluje (především zda jí považuje za ohrožující). Zde vstupuje do popředí aspekt pocitu 

kontroly – pocit, že situaci sám nebo s pomocí ostatních dokážu zvládnout. Někoho zátěž aktivizuje 

(hledání řešení), jiní mají naopak tendence reagovat rezignací (paralýza). Vliv má také schopnost 

zapomenout na nepříjemné zážitky a neulpívání na neúčelném způsobu reagování. Cenná je také 

schopnost vidět a umět využívat pozitivní podněty, které se nabízejí – schopnost udržet si sociální 

kontakty, přijetí nabízené pomoci. Stěžejní je umět o problému dobře komunikovat. Samozřejmě 

záleží také na tom, jaká sociální podpora se vlastně v okolí jedince nabízí. Zda je k dispozici 

podpora partnera, rodiny, přátel, profesionálů.
360

 

 Míra odolnosti při zátěží záleží také na vrozených předpokladech. Patří sem celková stabilita 

organismu, emoční vyrovnanost, schopnost flexibilně reagovat v různých situacích, schopnost 

účinně relaxovat a schopnost rychle se zotavit. Vliv má také vývojová úroveň. Odolnost lze totiž 

také ovlivňovat učením, tedy rozvojem účelných způsobů zvládání náročných situací. Jde vlastně o 

postupné získání palety různých možností reagování. Zde mají samozřejmě vliv předchozí 

individuální zkušenosti člověka. Jestliže se některý způsob řešení osvědčí, má člověk tendenci si jej 

zafixovat a znovu opakovat. Úspěšný způsob zvládnutí se stává základem strategie zvládání. 

V neposlední řadě ovlivňuje způsob zvládání sociokulturní norma. Každá společnost preferuje 

určité způsoby zvládání. Ty jsou pak danou společností oceňovány a to má vliv na jejich výskyt.
361

  

 Způsoby vyrovnávání se se zátěžovými situacemi můžeme rozdělit na vědomé a nevědomé. 

Výše uvedené informace platí pro oba tyto způsoby. V souvislosti s neuvědomovanými 

mechanismy je obvykle užíván pojem obranné reakce/obranné mechanismy. Patří sem popření. 

V tomto případě se člověk brání tak, že přijímá jen informace, které pro něj nejsou ohrožující (resp. 

nepříjemné). Skutečnost, která v tomto případě bývá traumatická, není akceptována. V případě 

racionalizace jde o zvládání situace pomoc jejího logického přehodnocení. Umožňuje zastření 

problémů změnou jejich výkladu. Jedinci poskytuje uspokojivé vysvětlení tíživé situace.  

Zkreslením skutečného příběhu dochází k úlevě. Při sublimaci dochází k transformaci 

nedostupného způsobu uspokojení ve způsob přijatelný a dostupný. Regrese je návratem na 

vývojově nižší úroveň chování. Obvykle jde o odmítnutí samostatnosti. Zvětšuje se potřeba 

závislosti na okolí.  Při identifikaci se jedinec pokouší o posílení vlastní hodnoty ztotožněním 

s někým, koho lze obdivovat. Připisuje si žádoucí vlastnosti a úspěchy této osoby. Dochází 

k posílení sebevědomí. Redukují se pocity nejistoty a méněcennosti. Jako substituce je označováno 

chování, kdy jedinec nahrazuje nedosažitelné uspokojení jiným, dostupným. Náhradní cíl je 

obvykle hledán v reakci na překážku, která je vnímaná jako nepřekonatelná. Snižuje intenzitu 
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zklamání na únosnou mez.  Projekcí rozumíme promítání vlastních obav či názorů do jednání 

druhých lidí. Obvykle jde o promítání vlastních chyb na druhé. Rezignace je zpravidla reakcí na 

zátěžovou situaci, která je dlouhodobá. Jedince se vzdává něčeho, co považuje za nedosažitelné. 

Účinek spočívá v tom, že když člověk nic neočekává, nemůže být zklamán. Bývá reakcí na trvalý 

stav (chronické onemocnění, handicap). Dále sem patří potlačení a vytěsnění, které fungují spíše 

v oblasti vědomí. Jedinec se zbavuje pocitů, pohnutek k jednání či myšlenek, které jsou pro něj 

nepřijatelné. Vytěsněné se projevuje nadále, ale v zastřené nebo pozměněné podobě, ve které již 

nevyvolává pocit ohrožení. Obranně může být také využívána fantazie. Umožňuje nesnesitelné 

zážitky nahrazovat jinými, nereálnými. Jednotlivé obranné mechanismy se liší v míře zkreslení 

skutečnosti a způsobem, jakým člověk s touto informací nakládá.
362

  

Nyní bude prostor věnován čistě strategiím zvládání, které můžeme označit jako vědomé. 

Důležitým pojmem v této problematice je coping, tzn. zvládání situace, kdy dochází k vědomé 

volbě určité strategie. Volba strategie záleží na již zmíněném hodnocení situace a také na posouzení 

vlastních možností. Jde o zaměření na určitý cíl, je-li zde možnost dosažení pozitivní změny a 

schopnost tolerance (smíření) v případě, že něco změnit nelze.
363

  

Můžeme tedy rozlišit dva druhy copingových reakcí. Zaprvé jde o copingové strategie 

zaměřené na řešení problémů. Jedinec má pocit, že problém je možné řešit a že tohoto cíle lze 

dosáhnout. Při zvolení této strategie člověk zpravidla situaci i lépe zvládá. Patří sem různé způsoby 

řešení jako je úsilí o samostatné zvládnutí problému, hledání pomoci/podpory v okolí. Může jít o 

prosté získání souhlasu se svým jednáním či potvrzení jeho účelnosti.
364

 Jak uvádí Vágnerová,
365

 

schopnost identifikovat, přijmout a využívat sociální podporu je velmi důležitým protektivním 

faktorem. Nejde jen o faktickou pomoc. Člověku může velmi ulehčit už jen ocenění jeho aktivity či 

prosté sdílení. Důležité je, že se necítí být na problém sám.
366

 

Za druhé jde o copingové strategie zaměřené na udržení subjektivní pohody, psychické 

rovnováhy a redukci negativních zážitků. Jedinec zde vychází z představy, že problém není 

možné řešit a proto je nutné pracovat na svém postoji k němu (např. situaci přijmout, smířit se s ní). 

Jde tedy o práci na změně postoje, na získání vyhovující interpretace. Ztratíme-li například něco, co 

nelze nahradit, nezbývá, než se s tím naučit žít. V případě smíření se situací nemusí jít o negativní 

řešení. Toto řešení může umožnit hledání jiného smyslu života či jiné formy uspokojení.
367
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Člověk zpravidla užívá obou druhů copingových strategií. Preference určité strategie je 

výsledkem vrozených dispozic a získaných zkušeností s efektivitou daného přístupu. V obou 

případech jde o řešení při zachování psychické rovnováhy a pozitivního obrazu sebe samého. 

Smyslem copingu je zlepšení celkové bilance a to ať už k ní dochází změnou situace čí změnou 

postoje, hodnocení a prožívání situace.
368

 

 

2.10.1 Narození dítěte se sluchovým postižením – specifická zátěžová situace  

 Jak již bylo v práci zmíněno, hluchota je nejvíc matoucím postižením dětí, které sebou nese 

nejvíce rozporuplných pocitů.
369

 Jak příhodně shrnují Freeman, Carbin a Boese
370

„Rodiče někdy 

dostávají konfliktní a navzájem si odporující rady, jak postupovat se svým neslyšícím dítětem. 

Říkají jim „chovejte se k němu normálně“. Zatímco oni sami jsou neustále upozorňováni 

příbuznými, přáteli i ostatními lidmi, že se jejich dítě v mnoha směrech odlišuje od toho, co se 

obecně považuje za normální. Kromě toho i rodiče sdílejí obecně rozšířený omyl, že věda brzy 

vyřeší všechny jejich problémy.“
371

 S tímto koresponduje i to, co uvádí Marschark,
372

 který trefně 

shrnuje, že rodiče hledají odpovědi na jednoduché a přímočaré otázky typu „Jaké jazykové vedení 

bude pro mé dítě nejvhodnější?“, „Jak ovlivní to, že dítě neslyší, jeho celkový vývoj?“. Na tyto 

otázky ale neexistují jednoduché a přímočaré odpovědi. Rodičům se i od profesionálů může 

dostávat rozporuplných informací. Konfliktní rady vytvářejí nejistotu a vedou ke ztrátě sebedůvěry. 

Rodiče jsou nuceni neustále přemýšlet nad tím, zda to co dělají, dělají správně. To oni nesou celou 

tíhu odpovědnosti.
373

 

 Narození dítěte, které je odlišné, vyvolává specifické situace a specifické pocity. Zvládnutí 

tedy vyžaduje specifické znalosti, které rodiče v době diagnózy zpravidla nemají. Jak již bylo 

v práci zmíněno, největším problémem je bezesporu komunikace.
374

 Efektivní komunikace je 

nezbytným předpokladem pro úspěch ve všech oblastech vývoje dítěte se sluchovým postižením.
375

 

Komunikace umožňuje vytvoření těsného vztahu mezi rodičem a dítětem. Umožňuje komunikovat 

potřeby a později také sdílet pocity. Pokud jsou v této oblasti nedostatky, dítěti chybí souvislost, 

porozumění proč a tak i správné návyky, což má zpětně samo o sobě negativní vliv na další rozvoj 
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komunikace. Důsledkem může být nejen frustrované dítě, ale také frustrovaný rodič. Frustraci 

rodiče podporuje i častý názor, že dítě se sluchovým postižením žije v zoufalství z osobní ztráty.
376

  

 Přijetí dítěte a vytvoření vztahu komplikuje již období pochyb, zda je s dítětem vše 

v pořádku. Dalším narušením bývá diagnostický proces: jeho trvání (často několik měsíců) a  

průběh. Velkým tématem pro rodiče při vzpomínání na toto obdob bývá přístup lékařů (způsob 

sdělení, nedostatek informací). Období nejistot a úzkostí je mnohdy dlouhé a schopnost rodičů toto 

období zvládat je různá. Někteří rodiče se definitivnímu zjištění brání a vyšetření dítěte i sami 

odsouvají. Někteří naopak chtějí zprávu, jak na tom dítě se sluchem je co nejdříve. Problematická 

ve vztahu k přijetí dítěte je také záplava emocemi po sdělení diagnózy.
377

 Někteří rodiče mluví o 

šoku, zlosti, smutku a hledání viníka. To koresponduje s poznatky, které uvádí Vymlátilová,
378

 

s odkazem na E. Kübler – Rossovou a pět stadií vývoje přijetí nevyléčitelného onemocnění. Někteří 

rodiče zprávu úplně odmítnou, jiní naopak uvádějí, že při sdělení diagnózy cítili úlevu. Zejména 

matky někdy zmiňují, že konečně oni i rodina dostali potvrzení, že nejsou jen zbytečně úzkostné. 

Pro některé rodiče je také důležité stanovení příčiny, které jim pomáhá sejmout se sebe pocity viny, 

které se v této fázi často objevují. První měsíce po sdělení diagnózy jsou často pro rodiče velmi 

bolavým obdobím. Rodiče vědí, že je něco v nepořádku, nedostávají ale žádný návod, co přesně 

podniknout a ani informaci, jak to celé dopadne. Často mluví o fázi obrovských obav z budoucnosti. 

Při těchto silných pocitech strachu je těžké rozvíjet pozitivní citovou vazbu. Do procesu vstupují 

dosavadní zkušenosti rodičů (přítomnost handicapovaného jedince v rodině, vlastní zážitky reakcí 

na jinakost sebe sama apod.) a také to, že dítě se na první pohled vlastně ničím neodlišuje, což také 

stěžuje proces přijetí. Objevují se poruchy spánku, citová labilita. Situaci navíc někdy zkomplikuje 

odlišné prožívání obou rodičů. Odlišné prožívání tak může být dalším ze zdrojů pocitů izolace.
 379

 

Navíc situaci někdy komplikuje i vzájemné obviňování partnerů.
380

 

 Vzhledem k tomu, jak těžké a bolestivé je vzdát se představy „zdravého“ dítěte si někteří 

rodiče i přes dobrou informovanost udržují přesvědčení o naději v dokonalou kompenzaci či 

dokonce vyléčení. Udržování naděje je samozřejmě v dané situaci přirozené, nicméně se může stát i 

velmi nebezpečným postojem. Rodiče někdy doufají v úspěch operace, převratný vynález či nový 

způsob výuky. Někteří pomáhající mohou svým přístupem tuto iluzi ještě podněcovat. Stejně tak 

jako to často dělají přátelé rodičů a širší rodina. Nebezpečí tohoto přístupu je v odkládání období 

zármutku, které je nezbytné pro adaptaci. Navíc tento přístup bývá opakovaným zdrojem zklamání 
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a často posiluje citový odstup, protože hluchota je v tomto pojetí chápaná jako tragédie, se kterou 

není možné se vyrovnat bez uchování naděje na zázrak. Rodiče, kteří se vydají touto cestou, často 

selžou v základním úkolu nezbytném pro zdraví vývoj dítěte, totiž v přijetí dítěte za 

plnohodnotného člena rodiny. Může také docházet k odložení opatření, která by dítěti skutečně 

mohla pomoci. Vhodnou obranou je snaha o vytvoření realistické představy o životě se sluchovým 

handicapem. Často pomáhá kontakt s odborníkem a možnost setkávat se s neslyšícími.
381

 

 Pro rozvoj pozitivního vztahu rodičů s dítětem a harmonický rozvoj osobnosti dítěte je 

nezbytné poskytnout rodičům profesionální podporu. Rodiče je mimo jiné třeba informovat, že výše 

popsané citové prožívání všech fází je bolestné, nicméně v dané situaci normální a zpravidla také 

dočasné.  Často popisovaným rysem u neslyšících je tzv. „nevyzrálost“. Ta ale není nevyhnutelná. 

Bez ohledu na spory týkající se přístupu k dítěti i volby komunikační metody existuje oblast, kde 

panuje shoda. Odborníci se shodují, že pro citový, sociální i jazykový vývoj neslyšícího dítěte jsou 

jeho rodiče nezastupitelní. Pro výchovu neslyšícího dítěte, stejně jako pro dítě bez handicapu, je 

potřebná atmosféra respektu, důstojnosti a přijetí. Pro ni je důležité, aby si rodiče uvědomili a 

akceptovali své pocity s hluchotou související, a to i ty negativní. Hodně v tom pomáhá sdílení 

zkušeností a pocitů s ostatními rodiči neslyšících dětí. Rodiče často oceňují možnost s někým 

v podobné situaci sdílet obavy, nejistoty a často tíživý pocit zodpovědnosti. Z těchto setkání rodiče 

dokážou čerpat tolik potřebnou sebepodporu a dosáhnout tak určité úrovně sebeuklidnění, což se 

pozitivně odráží na celém výchovném procesu a tím i na osobnostním vývoji dítěte.
382

 

Vymlátilová
383

 uvádí, že skupiny rodičů jsou výhodné hned z několika důvodů a to: a) proto, že 

rodiče se často domnívají, že pochopit je může jen ten, kdo je ve stejné situaci, b) proto, že mohou 

ve skupině rodičů získat sociální zázemí, v době, kdy jsou jejich kontakty s okolním světem 

zpravidla omezeny, c) proto, že jedinci ve skupině jsou v různých fázích vyrovnávání se situací a 

mohou si tak navzájem poskytnout cenné zkušenosti.  

Odborníci a někteří rodiče také zdůrazňují vliv setkání s dospělým neslyšícím člověkem. 

Rodiče se potřebují přesvědčit, že dospělý neslyšící může vést sice v některých aspektech odlišný, 

nicméně plnohodnotný život. Takové setkání může vést ke korekci představ o hluchotě a naleznutí 

pochopení pro to, co jako lidé máme společného. Pro rodiče může být cennou zkušeností, která jim 

umožňuje znovu nalézt pocit hrdosti na vlastní dítě, který je při výchově také velmi důležitý.
384
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Výše zmíněné platí i pro prarodiče dětí. I oni procházejí fázemi přijetí a mnohdy potřebují 

pomoci, aby mohli být efektivně zapojeni do péče o neslyšící vnouče. Rodiče u nich často hledají 

pomoc a uklidnění, i proto je výhodné, aby se jim také dostávalo odborné péče.
385

  

Dle mého názoru na tomto poli chybí poradensko-terapeutická práce s celým rodinným 

systémem. Domnívám se, že již krátkodobá spolupráce by v rodinných systémech mohla podpořit 

mechanismy, které by snižovaly deprivační riziko. Mimo jiné například tím, že by bylo možné 

pracovat s přijetím situace a tak následně i s možností nevnímat setkávání se světem Neslyšících 

jako konfrontaci.  
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3 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA  

3.1 Obecný metodologický rámec výzkumu 

 „Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých metodologických 

tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní 

holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí 

zkoumání v přirozených podmínkách“.
386

 

Cílem práce je přinést poznatky o problematice deprivace/subdeprivace u dětí se 

sluchovým postižením. Ve kterých situacích jsou děti deprivaci/subdeprivaci vystaveny? Jaký 

vliv má deprivace/subdeprivace na jejich vývoj? /Jak rodiče zacházejí s rizikem 

subdeprivace/deprivace?  

Ve své diplomové práci jsem se zaměřovala na situaci slyšících rodičů, kterým se narodilo 

neslyšící dítě. Zkoumala jsem, co má při narození dítěte se sluchovým postižením vliv na prožívání 

rodiče. Zabývala jsme se i přímo tím, v čem je prožívání rodiče díky postižení sluchu u dítěte 

specifické.   

Během analýz a intepretací jsem si mimo jiné všimla, že se v rozhovorech objevovaly jisté 

podobné prvky v přístupu rodičů k dětem. Začala jsem přemýšlet, v čem přesně je vlastně 

specifická situace dětí. Měla jsem také možnost pozorovat interakce rodičů s dětmi a to v různých 

kontextech (prostředí domova, restaurace v nákupním centru, kavárny…). Pro přesnější formulaci 

tématu byl velmi důležitý právě jeden z rozhovorů, který jsem realizovala při sbírání dat 

k diplomové práci. S matkou a dítětem jsem se sešla v restauračním zařízení v čase oběda, kdy byl 

opravdu velký ruch. I když to bylo v době, kdy jsem se problematikou už nějaký rok zabývala, byla 

jsem velmi překvapená při pozorování interakce matka-dítě v této komunikačně náročné situaci. 

Rozhodla jsem se zabývat situací dětí se sluchovým postižením podrobněji v práci rigorózní, s tím, 

že zůstanu stále u zkoumání z perspektivy rodičů.  

Během let, kdy jsem se pohybovala mezi lidmi se sluchovým postižením, se prohlubovala 

moje představa toho, jak je to vlastně s dopady sluchového postižení na běžný život. Hodně mi také 

pomohly knihy Věry Strnadové.
387

 S dalším pozorováním jsem začala vnímat, kolik pravdy je na 

tvrzení Heleny Kellerové, že slepota odděluje člověka od věcí, zatímco hluchota od lidí.
388

  

Po konzultaci s vedoucí práce jsem se rozhodla pro téma z okruhu vývoj osobnosti 

neslyšícího v souvislosti s deprivací/subdeprivací smyslových potřeb. Souhlasila s tím, že by mohlo 
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být přínosné v pohledu na problematiku použít jako základ Matějčkův koncept 

deprivace/subdeprivace. Na základě toho jsem vytvořila hypotézu, že vlivem obdobné 

zkušenosti (smyslové deprivace/subdeprivace) by mohlo být možné u dětí se sluchovým 

postižením pozorovat jisté obdobné tendence k určitému chování. V práci jsem se tedy zaměřila 

na specifika vývoje dítěte se sluchovým postižením.  

 

3.2 Metoda výběru výzkumného vzorku 

V práci je použito šest rozhovorů, které jsem analyzovala již v práci diplomové. Ty byly 

doplněny ještě o dva další rozhovory. K výběru výzkumného vzorku jsem tedy, stejně jako v práci 

diplomové, použila jednu z nepravděpodobnostních metod výběru výzkumného souboru a to 

metodu příležitostného výběru. Jde o jednoduchou metodu, jejímž základním principem je využití 

příležitostí, které se naskytnou v průběhu realizace výzkumu k tomu, abychom získali účastníky.
389

  

Jediným kritériem, kterým jsem se řídila ve všech případech výběru, bylo, že oba rodiče jsou 

slyšící a jejich dítě se narodilo se středně těžkým až těžkým postižením sluchu. Při dodržení této 

podmínky byla zvýšena výpovědní hodnota, dle Miovského
390

 reprezentativnost vzorku vzhledem 

ke zkoumanému problému.  

Při navazování výzkumného kontaktu při sběru rozhovorů jsem, stejně jako u diplomové 

práce, využívala již navázaných vazeb s prostředím a také zprostředkování vzdělávací agenturou 

pořádající kurzy znakového jazyka, které jsem několik let navštěvovala. V tomto případě 

frekventanty kurzů oslovovala vedoucí této agentury a při jejich souhlasu mi na ně poskytovala 

emailový kontakt. Následně jsem potencionální respondenty oslovovala já prostřednictvím emailu, 

ve kterém jsem stručně představila sebe a svou práci a požádala o rozhovor. Při získávání 

respondentů k výzkumu jsem tak využila spojení dvou metod, které se v praxi jeví jako výhodná 

kombinace.
391

 

Do výzkumného vzorku byly zařazeny rodiny, s jejichž dětmi jsem již v minulosti byla 

v kontaktu (dobrovolnická činnost v bilingvální mateřské škole, péče o dítě zařazené do programu 

kochleárních implantací, asistence u dítěte na škole v přírodě) a matky, které docházejí do kurzů 

znakového jazyka. Můj vztah k respondentům byl různý – s některými z nich jsem byla v občasném 

kontaktu delší dobu, některé jsem poznala až v rámci snahy získat respondenty k rozhovoru. 

Děti jsem buď znala z dřívější doby (některé ze svých dobrovolnických činností či stáže 

v Centru kochleárních implantací), či jsem měla možnost je vidět alespoň v krátké interakci 
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s matkou před nebo v době rozhovoru. Tři děti jsem nikdy neviděla a nemohla je tak ani pozorovat 

v interakci s matkou, přesto mi přišlo cenné tyto matky do výzkumného souboru zařadit, neboť věk 

jejich dětí rozšiřuje věkový rozsah souboru.  

Kontaktované matky tedy někdy pocházely ze stejného prostředí (kurzy znakového jazyka), 

přesto byla situace rodiny vždy v něčem specifická (věk dítěte, jeho pořadí mezi sourozenci, 

sluchové postižení jako součást určitého syndromu apod.) Ve výběru vzorku se objevila určitá 

stereotypie, přesto se domnívám, že výzkumný vzorek nenaplňuje charakteristiku tzv. chudého 

výzkumného vzorku, který je definován jako vzorek s nedostatečným počtem případů a v kterém je 

znemožněno dosažení saturace.
392

 Uvědomuji si, že i vlivem volené strategie výběru se budou 

objevovat určité podobnosti, přesto si myslím, že v rámci daných možností získat respondenty jsem 

se snažila o maximální možnou heterogenitu výběrového souboru. I přes obtížnosti výše zmíněné 

jsem se snažila, aby výběrový soubor kopíroval rozmanitost základního souboru a mohl tak čtenáři 

alespoň částečně ilustrovat situace, kterými tyto děti běžně procházejí. 

 

3.3 Metoda získání dat  

 Výzkumná data byla získána prostřednictvím kvalitativního dotazování, konkrétně formou 

polostrukturovaného rozhovoru. Tento typ rozhovoru se vyznačuje přesně definovaným účelem, 

určitou osnovou a pružností celého procesu získávání informací.
393

 V této práci jsem použila šest 

rozhovorů, které jsem použila už v práci diplomové.  Pro dva rozhovory, které jsem pro účely této 

práce doplňovala, jsem použila stejnou osnovu jako pro rozhovory předchozí.  

 Zvažovala jsem, zda formulaci otázek upravit a více orientovat přímo na problematiku 

deprivace/subdeprivace. Vzhledem k předchozím zkušenostem s odpovídáním respondentů bylo 

jasné, že je v tomto třeba postupovat s maximální opatrností. Realizace rozhovoru, který by byl na 

problematiku přímo cílen, i při kvalitně navázaném kontaktu s respondenty, by byla velmi 

problematická. Jak uvádí Kerlinger
394

 je třeba zacházet opatrně s otázkami týkajícími se osobního 

nebo choulostivého tématu, u kterých by se respondent mohl bránit odpovědět. Bylo také třeba 

dávat pozor, aby se otázky nestaly navádějícími
395

 a rodičům koncept subdeprivace/deprivace nebyl 

při rozhovoru podsouván. 
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3.4 Výsledná koncepce rozhovoru a její příprava  

V diplomové práci jsem se při tvorbě rozhovoru držela záměru vytvořit osnovu otázek tak, 

aby se otázky tematicky dotýkaly všech známých obecných oblastí, které ovlivňují přijetí dítěte 

s postižením. Při zvažování, zda lze tytéž rozhovory použít i pro rigorózní práci a jiné téma jsem 

došla k závěru, že rozhovory dobře mapují i situace, které v sobě nesou riziko 

subdeprivace/deprivace a bude tedy možné je znovu použít.  

Inspirujícím materiálem pro tvorbu základních bodů osnovy v diplomové práci byla kniha 

Dětská klinická psychologie.
396

 Dále jsem vycházela ze svých zkušeností a znalostí týkajících se 

problematiky sluchového postižení. Zkušenosti jsem získala při dobrovolné činnosti v bilingvální 

mateřské škole Pipan, jejímž zřizovatelem je Federace rodičů a přátel sluchově postižených a při 

hlídání dětí neslyšících matek, které probíhalo také na půdě FRPSP.
397

 Dále při péči o dítě čekající 

na kochleární implantát během rehabilitačního týdne, který pořádá Centrum kochleárních 

implantací. Cenným zdrojem informací pro mě byla stáž u klinické psycholožky v tomto centru. 

Využila jsem také poznatky získané při asistenci integrovanému chlapci se sluchovým postižením 

na škole v přírodě. V oblasti otázek týkajících se kultury neslyšících jsem využila poznatků a 

zkušeností z hodin znakového jazyka, návštěv klubů, kde se neslyšící scházejí a divadelních 

představení (tlumočena nebo sama v režii neslyšících). Postupovala jsem tak, jak uvádí Miovský. 

Vytvořila jsem závazné schéma, které specifikovalo okruhy otázek.
398

 

Jak jsem již uvedla v textu výše, při zpracovávání tématu rigorózní práce jsem k již 

získaným rozhovorům doplňovala dva rozhovory. Před vlastní realizací rozhovoru jsem si pročítala 

osnovu rozhovoru, abych si alespoň částečně pamatovala pořadí a znění otázek. Vzhledem k tomu, 

že „prostředí“ pro mě nebylo neznámé, jsem se žádné další přípravě nevěnovala.  

 

3.5 Realizace rozhovorů 

Celkově bylo tedy v práci použito osm rozhovorů. Z toho tři se uskutečnily v domácím 

prostředí rodiny a pět mimo něj (tzn. v kavárně, restauraci). Výběr prostředí jsem nechávala plně na 

respondentovi. Dobu rozhovoru také volil respondent, dle možnosti začlenit rozhovor do svého 

denního programu. Díky tomu došlo několikrát k situaci, kdy prostředí nesplňovalo všechna 

kritéria, která by splňovat mělo. Nebylo vždy tiché, klidné a izolované od dění. Taktéž nebylo vždy 

plně zamezeno přítomnosti dalších lidí.
399

 Několikrát také do realizace rozhovoru zasahovalo samo 

dítě, které vyžadovalo matčinu pozornost. V rámci daných možností se ale domnívám, že se mi 
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vždy dařilo vytvořit vhodnou atmosféru k realizaci rozhovoru. I případné okamžiky, kdy jsme 

narazili na obtížná témata a respondentka se „stáhla“,
400

 se mi podařilo dobře zvládnout.  

Interwiew bylo prováděno vždy s matkou, otec přítomen nebyl. Pouze v jednom případě byl 

otec u části rozhovoru a mně se podařilo od něj získat i několik odpovědí. Rozhovory jsem končila 

po zodpovězení všech otázek ze základní osnovy a v případě, že jsem měla pocit, že téma je 

vyčerpáno a sama respondentka nechtěla k tématu již nic dodat. 

Délka rozhovorů se odvíjela od časových možností respondentů. Do doby trvání rozhovoru 

samozřejmě zasahovala i ochota matek se do tématu ponořit, individuální tempo řeči a případná 

vyrušení (návrat dalších rodinných příslušníků apod.). 

Při vlastní realizaci rozhovorů jsem se řídila scénářem, který popisuje Miovský (2006), tzn. 

okruhy otázek ve formě osnovy jsem si nosila k rozhovoru jako pomůcku k udržení struktury. 

Snažila jsem se v užití osnovy zachovat pružnost, abych respondentům poskytla prostor pro určitou 

variabilitu odpovědí. U otázek jsem podle potřeby měnila pořadí a přizpůsobovala jejich znění 

 konkrétní situaci. U některých otázek jsem používala ještě následné inquiry, zvláště tam, kde mi 

odpověď přišla mnohoznačná a nebyla jsem si tak jistá vlastním pochopením a interpretací 

sdělovaného. Základní otázky, které byly standardní pro všechny rozhovory, jsem dle potřeby 

doprovázela otázkami doplňujícími. Otázky byly předkládány tak, aby na počátku došlo k upevnění 

kontaktu („představte mi Vaši rodinu“), přes klíčové otázky rozhovoru („jaké to pro Vás bylo, 

zjistit, že neslyší“) k závěru (dotazy zda by rodiče ještě něco doplnili atd.). Všichni respondenti 

souhlasili se záznamem rozhovoru pomocí diktafonu a na počátku rozhovoru poskytovali 

informovaný souhlas. Znovu jsem se představila jako absolventka psychologie, která se zajímá o 

problematiku osob se sluchovým postižením. U matek, se kterými jsem se neznala, jsem dodávala, 

že mám zkušenosti z Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Mateřské školy Pipan, Centra 

kochleárních implantací a že se čtvrtým rokem učím znakový jazyk. Pokud se respondentky ptaly, 

co přesně je cílem výzkumu, odpovídala jsem, že mapování specifické situace dítěte se sluchovým 

postižením. Uváděla jsem, jak budu nakládat s daty a samozřejmě slíbila anonymitu. 

Po získání sedmého a osmého rozhovoru jsem fázi získávání materiálu k výzkumu ukončila. 

Důvodem bylo opakování kategorií v rozhovorech, které je typické pro situaci „nasycení teorie.“
401

 

Mimo jiné do tohoto rozhodnutí také zasahovala náročnost přepisu rozhovorů.  
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3.6 Popis vzorku  

Děti z  výzkumného vzorku se nacházely v pásmu těžké až velmi těžké nedoslýchavosti. 

Jednalo se tedy o děti s velkými sluchovými ztrátami, s těžkým nebo velmi vážným poškozením 

sluchu.  

Z hlediska biologického věku byly děti velmi heterogenní skupinou. Děti, o kterých bylo ve 

vzorcích referováno, byly ve věku od dvaceti dvou měsíců do šestnácti let. V době realizace 

rozhovorů byly čtyři matky s dětmi na mateřské dovolené (u dvou matek šlo o druhé narozené dítě 

se sluchovým handicapem).
402

 

Velké rozdíly byly i mezi věkem, kdy byla dítěti stanovena diagnóza. U dětí z rozhovorů byl 

sluchový handicap diagnostikovaný v době od dvou a půl měsíců do dvou let.  

Pět z dětí mělo vadu kompenzovanou sluchadly. Sluchadla děti dostaly ve věku od půl roku 

do dvou a tři čtvrtě let. U čtyř dětí ze vzorku se kompenzace sluchadly ukázala jako nedostatečná a 

byly indikované ke kochleární implantaci. V době rozhovorů tyto děti byly uživateli kochleárního 

implantátu. Implantát děti dostaly ve věku od jednoho roku do šesti let.  Ostatní děti byly zpravidla 

označovány jako „hraniční“, tzn. vzhledem k rozsahu sluchové ztráty, u nich implantace 

v budoucnu není vyloučena.  

Ve třech případech bylo sluchové postižení dítěte součástí syndromu (syndrom Ladd, 

Pendredův syndrom).
403

 Ostatní děti měly sluchový handicap způsobený mutací genu pro bílkovinu 

conexinn 26.
404

  

Z hlediska rodinné konstelace byla situace dětí také různá. Dvě z dětí byly nejstaršími dětmi 

v rodině a měly mladšího slyšícího sourozence. Tři z dětí byly naopak mladšími sourozenci 

slyšících dětí. Jedno z dětí bylo jedináček. Ve dvou rodinách byly dvě děti se sluchovým 

handicapem -  dvě děti ze vzorku měly i mladšího sourozence se sluchovým handicapem. V jedné 

z rodin byl neslyšící bratr babičky dítěte. V ostatních pěti rodinách bylo dítě jediným člověkem 

v rodině, který měl sluchový handicap.  

Všechny děti, které již navštěvovaly vzdělávací zařízení, měly za sebou zkušenost 

s docházkou do speciální mateřské školy. V době rozhovoru pak čtyři z dětí navštěvovaly běžnou 

mateřskou školu. Jeden chlapec chodil do první třídy speciální školy. Dvě děti byly integrovány – 

jedno ve čtvrté třídě běžné základní školy a jedno docházelo do kvinty na běžném gymnáziu.  
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3.7 Metoda zpracování dat 

Po provedení přepisů dvou dodatečných rozhovorů jsem získala další kvalitativní data ve 

formě textu. Stejně jako v práci diplomové jsem postupovala cestou otevřeného kódování, jež je 

charakterizováno rozebráním, konceptualizací a novým složením údajů.
405

 U prvního rozhovoru 

jsem se tedy pokusila text rozložit na jednotky a kódovat. Pro označení kódů jsem používala jak 

odborné termíny, tak termíny, které používali samotní respondenti. Kódy jsem následně rozšířila o 

poznámky k jejich upřesnění a některé také reevidovala. Následně jsem se pokusila o systematickou 

kategorizaci, jak popisuje Švaříček a Šedová.
406

 V konečném výsledku analýz rozhovorů jsem měla 

kategorií deset.  

 

3.8 Časový plán 

 Vzhledem k tomu, že jsem se tématem zabývala již v práci diplomové, jsem se 

problematikou zaobírala poměrně dlouhé časové období. Již za dobu bakalářského studia 

psychologie jsem se začala zabývat problematikou jedinců se sluchovým postižením a tak mé první 

aktivity směřující k této práci spadají již do tohoto období. Na podzim 2010 jsem se pokoušela 

zlepšit své šance na získání respondentů dobrovolnickou činností ve Federaci rodičů a přátel 

sluchově postižených. Na jaře 2010 jsem jela jako asistentka dítěte jedné z respondentek na školu 

v přírodě. V podzimních měsících téhož roku jsem začala realizovat rozhovory a shánět další 

respondenty. Koncem roku 2010 jsem měla hotové přepisy rozhovorů. V zimních měsících roku 

2011 jsem začala pracovat na teoretické části práce. Následně jsem analyzovala rozhovory a psala 

empirickou část diplomové práce. 

Ke konci roku 2011 jsem se rozhodla pro vypracovávání práce rigorózní. Proběhlo úvodní 

setkání s vedoucí práce, během kterého došlo k upřesnění tématu a tvorbě plánu dalšího postupu. 

Rozhodla jsem se začít doplněním dvou rozhovorů, abych měla kompletní data pro následné 

analýzy. Oba rozhovory jsem provedla na začátku roku 2012, kdy jsem provedla i jejich přepisy. 

V témže roce jsem začala pracovat na teoretické části práci. Na konci roku 2013 jsem dokončila 

teoretickou část práce. V průběhu roku 2014 a 2015 jsem znovu analyzovala rozhovory a psala 

empirickou část práce. Do teoretické části v této době byla doplněna ještě kapitola Zvládání 

zátěžových situací, coping.  
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4 ANALÝZY  

 

V této části práce se pokusím čtenáři přiblížit samotný proces realizace výzkumu. Předložím 

témata, která se objevovala v rozhovorech. Pokusím se nastínit, jak jsem s daty pracovala během 

jejich analýzy. Nabídnu možné odpovědi, vztahující se k výzkumným otázkám i další informace, 

které se během výzkumu objevily.  

Smyslem kategorií je přinést odpovědi na otázky: Ve kterých situacích jsou děti 

deprivaci/subdeprivaci vystaveny? Jaký vliv má deprivace/subdeprivace na jejich vývoj? Jak 

rodiče zacházejí s rizikem subdeprivace/deprivace?  

Po přepsání rozhovorů jsem prováděla další čtení textu, během kterého se začaly vynořovat 

kódy. Následně jsem se snažila z kódů vytvořit kategorie. Při sestavení první verze jsem měla 

kategorií jedenáct: 1) Charakteristiky dětí, 2) Popisy chování, 3) Identita dítěte, 4) Vztah/chování 

k dítěti, 5) Vyrovnávání se s hendikepem dítěte, 6) Role matky, 7) Raná komunikace a interakce, 8) 

Integrace, 9) Kochleární implantát, 10) Obranné mechanismy/copingové strategie a 11) Verbalizace 

tématu deprivace/subdeprivace. 

V průběhu času jsem prováděla drobné korekce. Kategorii 1) a 2) jsem spojila, neboť se 

ukázalo, že vlastním charakteristikám dětí je věnováno méně prostoru, než jsem předpokládala. Při 

zpětném procházení rozhovorů se zdálo, že pro matky bylo snazší mluvit o chování dítěte než 

sdělovat charakteristiky. Dále jsem u kategorie 6) původně změnila název z „Raná komunikace a 

interakce“ na prosté „Komunikace a interakce“ a kategorii jsem rozšířila, neboť jsem do ní zahrnula 

i kódy, které vypovídaly o komunikaci a interakci mimo období raného dětství a pro odpověď na 

výzkumnou otázku se jevily jako důležité. V konečné fázi jsem tedy měla kategorií deset: 1) 

Charakteristiky dětí/Popisy jejich chování, 2) Identita dítěte, 3) Vztah/chování k dítěti, 4) 

Vyrovnávání se s hendikepem, 5) Role matky, 6) Komunikace a interakce, 7) Integrace, 8) 

Kochleární implantát, 9) Obranné mechanismy/copingové strategie a 10) Verbalizace tématu 

deprivace/subdeprivace. 

Dále jsem postupovala v rámci postupu techniky „vyložení z karet“. Při této technice 

výzkumník vezme kategorizovaný seznam kódů a kategorie vzniklé skrze otevřené kódování 

uspořádá do určitého obrazce či linky. Jde vlastně o převyprávění obsahu jednotlivých kategorií.
407
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Zmíněné názvy kategorií tedy tvoří názvy jednotlivých kapitol v empirické části práce. V rámci 

jednotlivých kapitol jsem se snažila o deskripci a interpretaci získaných informací.
408
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5 INTERPETACE 

 Kategorie získané v procesu analýzy ukazují na hlavní témata, vztahující se k tématu 

deprivace/subdeprivace. Rodiče dítěte se sluchovým postižením jsou vystaveni podobné situaci, 

nicméně prožívání a reakce na tuto situaci jsou individuální. Kategorie poskytují výpověď 

o specifických situacích a hlavních tématech, která mají vztah k prožívání rodiče i vývoji dítěte.  

 V rámci interpretací se pokusím čtenáři přiblížit, které situace v sobě nesou deprivační 

potenciál, jaký vliv mohou mít tyto situace na vývoj dítěte a jak rodiče s tímto rizikem zacházejí. 

Pro lepší orientaci v textu se na konci této části nachází shrnutí k tématu deprivačních situací.   

 

5.1 Charakteristiky dětí/ Popisy jejich chování  

Rodiče v rozhovorech opakovaně uváděli, že je těžké rozlišit, co je povahový rys, a co je 

dáno sluchovou vadou. Jedna z matek doslovně uvedla, že budou i povahové rysy, které jsou zřejmě 

determinované sluchovou vadou. Objevovaly se i další úvahy na toto téma, které zpravidla končily 

tím, že se matky přikláněly k tomu, že v případě jejich dítěte půjde o povahový rys. Řada matek 

vnímá podobu s otcem dítěte. R6: „Možná je to i tou vadou, ale myslim si, že by se to projevovalo i 

osobnostně. On prostě je spíš po tom otci, takový spíš do sebe zahleděný…“ Do úvah rodiče také 

spontánně zahrnovali sourozeneckou konstelaci, pohlaví a pořadí dítěte, případně možný vliv 

znamení zvěrokruhu. Objevovaly se i explicitní obavy ohledně vlivu sluchového handicapu R1: 

„No funguje, ale myslím, že se to odráží na jeho povaze. No prostě že je takovej uzavřenej, často 

přehnaně agresivní na nějáký věci…“ Téma agresivity/vzteku často matky spojovaly s možností, že 

dítě nerozumí sdělovanému. Opět se pro ně ale jevilo jako problematické oddělení povahového rysu 

od vývojového období vzdoru (období prvního vzdoru, období puberty).  

Rodiče často zmiňují „sociální nezralost“. Tuto nezralost vztahují k problematice získávání 

informací v mezilidském kontaktu. Popisují, že se dítě chová jako vývojově mladší, popřípadě 

mluví o jisté „neomalenosti“, kterou blíže charakterizují jako nedostatky v oblasti slušného chování.  

Opakovaně je také popisovaná jistá nastraženost/pocit, že dítě bylo terčem posměchu. Matky 

zmiňovaly, že něco bere dítě příliš osobně. V souvislosti s tímto jedna z matek zmiňovala situaci, 

kdy dítě neslyšelo, o čem vrstevníci mluvili a tak nevědělo, proč se smějí. V návaznosti na toto 

téma matky zmiňovaly problémy s agresivními reakcemi dětí.  

Opakovaně jsou děti v rozhovorech charakterizované jako „dominantní“, což je dále 

doplněno o charakteristiky „průbojné“, „tvrdohlavé“ a „svérázné“. Opakovaně matky také 

popisovaly upřednostňování určitých vlastních zájmů. Děti jsou popisované jako jedinci, kteří 
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nejsou závislí na mínění ostatních nebo jedinci, kteří jsou „k některým věcem lhostejní“, nebo 

„zahleděné sami do sebe“, případně „zaměřené na to, co je baví“, popř. „si chtějí dělat věci po 

svém.“ Některé matky také zmiňovaly menší empatičnost ve srovnání se sourozencem dítěte. Jedna 

z matek použila doslova termín „sebestřednost“ ve spojitosti s „žárlivostí“, pokud věnuje pozornost 

potřebám jiného dítěte.  

Zpravidla byly děti také charakterizované jako komunikativní a společenské – zde je otázka, 

na kolik svým aktivním doptáváním, kompenzují sluchovou vadu a nedostatek informací a nakolik 

jde o nastavení dětí ze vzorku spíše extravertně. Další charakteristikou bylo, že mají „rády 

společnost“ popřípadě matky zmiňovaly, že jako mladší bylo dítě společenské, a teď se začíná 

chovat více „výběrově“. Zmíněná byla také určitá „nesmělost“ v sociálním kontaktu, kterou matka 

dítěte spojovala s obavami, že dítě nebude slyšet a tak se radši ani nezeptá nebo nepozdraví.  

Opakovaně je zmíněn rys, který jsem v rozhovorech označovala jako „rigidita/uzavřenost“ – 

matky zmiňovaly malou ochotu učit se novým věcem, obtížné snášení vybočení z běžného denního 

programu. Rodiče si toto spojovali s omezením v oblasti myšlení a představivosti: R7: „Přijde mi, 

že třeba v těch pojmech…ale zase někdy mám pocit, že von si neumí představit to…pod ňákym 

pojmem novym, že si neumí představit…že zdravý dítě slyšící si představí něco konkrétnějšího než 

von a tudíž se toho jako nebojí…“Je možné, že jde o spojení s potřebou předvídatelnosti, která bývá 

u dětí vlivem sluchového postižení někdy trochu frustrovaná, což názorně ilustruje R4: „A chce 

pořád…ona má takový zaběhlý věci a když je něco jakoby jinak, tak jí to strašně rozhodí.“ Jedna 

z maminek naopak dítě charakterizovala jako jedince, který se úspěšně vrhá i do nových věcí a 

činností.  

Opakovaně také rodiče zmiňovali téma soutěživosti. Ambicióznost byla opakovaně popsána 

na poli intelektu (upřednostňování intelektuálních stimulů). Matky spojovaly téma se strachem 

z neúspěchu – děti viděly jako orientované na oblasti, ve kterých mohou uspět. Někdy matky také 

téma propojovaly s tím, že dítě nemá vztah ke sportu. V této souvislosti mluvily někdy také 

o „nemotornosti“. Některé matky otázka zaměřená na povahu dítěte znejistěla a v odpovědi se pak 

mimo jiné objevovalo také ujištění, že dítě je „v pohodě/ v pořádku“.  

Úvahy na téma vlastností/popisů chování byly spojovány s tématem nejistoty ohledně 

výchovného vedení, kterému se podrobněji věnuji v kategorii 3) Vztah/chování k dítěti.  
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5.2 Identita 

Téma se v rozhovorech vynořuje až u starších dětí (školní věk a starší). Hloubka, se kterou 

se matky tématem zabývají, je velmi různá. Explicitně jsem se na identitu neptala. I přesto, že jsme 

k tématu často v rozhovoru dospěly náhodně, šlo pro řadu matek o velmi těžké téma.  

U této kategorie bylo velmi obtížné zobecňování zjištění, neboť postoje rodin k tématu se 

velmi lišily. Je ovšem možné říci, že se obvykle objevovala potřeba alespoň částečně se vymezit 

proti komunitě neslyšících nebo referovat o tom, že dítě netrpí. Matky spontánně uváděly, že dítě se 

nelituje nebo vůbec současným stavem věci netrpí, a to aniž bych je s touto možností v rozhovoru 

konfrontovala.  

Několikrát se v rozhovorech také objevilo, že dítě nepatří tzv. „ani tam ani tam“, tedy že 

není ani slyšící ani neslyšící. Část matek vysvětlovala, proč dítě s komunitou neslyšících není ve 

styku. Tyto matky zároveň uváděly, že ony samy se učí znakový jazyk, nebo že nemají důvod dítěti 

ve styku s komunitou bránit. Nicméně z časté aktivace obranných mechanismů u tohoto tématu je 

možné usuzovat na jeho náročnost.  

Jedna z matek popisuje specifickou situaci, kdy je v rodině ještě neslyšící strýc dítěte. Tato 

matka ale důsledně odděluje vlastní dítě od komunity neslyšících. Uvádí, že nemůže dítěti říct, že 

jsou stejní. Dítě má kochleární implantát a matka nechce, aby dítě slyšelo, že by bez implantátu 

dopadlo stejně jako strýc. Dítě s implantátem navíc nevnímá jako neslyšící. Nechce ho tedy do této 

škatulky zařazovat. Mluví ale o obavách z vývojového období, kdy se dítě začne zabývat svojí 

identitou. 

Jiná matka naopak mluví o záměrném vracení dítěte do komunity neslyšících. Mluví o 

situaci, kdy její syn přestal používat znakový jazyk a nechtěl s neslyšícími nikam jezdit. Zmiňuje, 

že ho přinutila, protože to vnímala jako důležité do budoucna a dnes se jí to potvrzuje jako dobré 

rozhodnutí. R6: „Takže já sem ho tam záměrně rvala zpátky do tý komunity, aby tam ty kontakty 

měl, aby se naučil ukazovat. No a dneska…nejlepší kamarády má a sou to ty hluchý, který uměj 

česky….s kterejma se domluví, protože se slyšícíma se tak nepokecá….protože jim nerozumí. A oni 

si s nim psát nebudou. Proč by si s nim psali, když si s nim ve škole můžou popovídat…jenže on si 

s nima nepopovídá.“ 

V rozhovorech se objevila zmínka o dětské fantazii, že až dítě vyroste, bude slyšet. R1: 

„Kdysi sme s nim o tom mluvili, už nevim, kterej rok to byl…možná první třída a to se něják ptal, 

kdy už mu ty sluchátka sundaj, kdy už se to jako zlepší.“ V praxi je tato fantazie častá, zejména u 

dětí, které kolem sebe nevidí neslyšící dospělé.  
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Zajímavým tématem je také zahrnutí kompenzační pomůcky do sebeobrazu. U kompenzace 

sluchadly matky k tématu nic neuvedly nebo zmínily, že se děti za ně nestydí. Jedna z matek uvádí, 

že dítě kompenzaci sluchadly bere sportovněji, než jeho rodiče.  

Velkým tématem je v této kategorii problematika kochleárních implantátů. Z pohledu 

starších dětí se v rozhovorech objevují i obavy, popř. se objevuje nechuť k řešení situace pomocí 

kochleárního implantátu. Jeden z chlapců si dle matky nechce nechat udělat „díru do hlavy“. 

Objevují se úvahy, že děti s kochleárními implantáty nepatří ani mezi slyšící ani mezi neslyšící. 

Jedna z matek zmiňuje důležitost setkávání dětí a rodin - pobyty dětí s kochleárními implantáty. 

R7: „My teda hodně jezdíme s tim SUKI. Takže třikrát ročně jedeme s nim, aby taky viděl, že sou i 

ostatní děti s ouškama. Takže vlastně jezdíme díky tomu, aby von měl pocit tý svý jistoty, tý svý 

existence…aby byl jako dobře zakotvenej…“ Na základě tohoto příspěvku k tématu je možné 

usuzovat, že pro rodiče je méně problematické řešit, že dítě patří do komunity uživatelů 

kochleárního implantátu než se konfrontovat s tématem jeho případné příslušnosti ke komunitě 

neslyšících. Možná i proto, že kochleární implantát rodiče vnímají jako možnost, aby dítě dobře 

fungovalo ve „slyšícím světě“.  

 

5.3 Vztah/chování k dítěti 

V rozhovorech jsem se matek přímo ptala, zda se po diagnóze změnil jejich přístup k dítěti a 

zda vnímají rozdíl v přístupu oproti svým ostatním dětem (jedno dítě bylo jedináček, dvě matky 

měly obě děti se sluchovým postižením). Opakovaně matky reagovaly tak, že začaly vysvětlovat, že 

k dítěti se sluchovým postižením jsou přísnější, ačkoliv jim nebylo řečeno, že by mu proto měly 

poskytovat nějaké úlevy. Některé matky uváděly, že se jejich přístup nezměnil. Jedna z matek 

uvedla, že v přístupu k dítěti bylo najednou „všechno úplně jinak“. S touto otázkou zpravidla 

přicházela záplava vzpomínek na to, s jakými pocity byla sama matka konfrontovaná v období před 

a těsně po diagnóze. V některých rozhovorech bylo také možné sledovat použití symbiotického 

„my“ i u starších dětí (např. v předškolním věku). R4: „Tak vlastně my sme půl roku nosili to 

sluchadlo.“ 

Matky mluvily o vlivu strachu na přístup k dítěti. R7: „Podle mě je největší problém, že 

nevíte, co vás čeká…a že máte strach, že to dítě bude jiný než ostatní…že ho nepřímou 

vrstevníci…ta společnost.“ V souvislosti se strachem z dalšího vývoje a omezeními matky mluvily 

o práci s vlastním pocitem lítosti. R8: „A tak ňák sem ho jako litovala…To bylo takový hlavní téma, 

že sem ho litovala, že nebude vědět, co si ostatní děti povídaj a že bude jako trošku mimo ten 

kolektiv.“  Matky nakládají s pocitem lítosti různě. Některé zmiňují, že si tyto pocity zakázaly, jinde 
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se objevuje snaha, mít pocity lítosti pod kontrolou. Obecně se matky shodují, že pocity lítosti 

přicházejí ve vlnách, zejména v situacích, kdy je dítě citelně vystaveno omezení (např. skupina 

vrstevníků, návštěva přátel, návštěva bazénu).  

Matky bez ohledu na vývojové období, ve kterém se dítě nacházelo, zmiňovaly snahu 

zachytit, kdy dítěti můžou unikat důležité informace. Matky v rozhovoru opakovaně mluvily o tom, 

že je pro ně těžké najít hranici pro posouzení, do jaké míry dítěti pomáhat v kontaktu s vrstevníky či 

ostatními rodinnými příslušníky. V souvislosti s vývojem někdy i explicitně mluvily 

o úzkosti/úzkostnosti a obavách, jaký vliv má toto jejich nastavení na dítě. Jedna z matek použila 

velmi trefně označení „riziko přílišné asistence“. Jedna z matek uvedla, že se slyšícím dítětem je 

vše bezstarostnější, zatímco u neslyšícího je přítomna větší zodpovědnost, kterou pociťuje jako 

větší tíhu za optimální rozvoj dítěte dohromady s velkým strachem z budoucnosti.  

Téma bylo spojováno i s explicitní reflexí vlastního výchovného přístupu. Některé matky 

v rozhovoru mluvily o tom, že byly méně důsledné, popř. se objevila zmínka o možné shovívavosti 

a větší péči. R7: „Samozřejmě teď vidim, že to dítě bylo malinko opečovávaný víc, než by bylo, 

kdyby bylo zdravý…z čehož do dneška těží.“ Objevují se úvahy o riziku hyperprotektivního 

přístupu. Jedna z matek mluví přímo o „větší přecitlivělosti a větší ochraně“.  

Opakovaně se také objevuje popis období, kdy matky věnují prakticky veškerý čas jen 

rozvoji dítěte. Objevovaly se také úvahy na téma specifických interakcí ve smyslu mnohem většího 

podílu řízené činnosti. R1:“ Takže von chudák od těch dvou let nebo krátce před těma dvěma 

letama byl pořád trénovanej. My sme se vlastně několik hodin denně učili nebo v uvozovkách učili. 

Něco sme furt spolu dělali, ale takový…nebyla to ta volná hra, která možná je jako vlastní nebo 

měla by bejt umožněná těm dětem. Takže tý si užil míň. Bylo to příliš jako řízený bych řekla, když to 

vidim zpětně.“Také mluvily o důrazu na logopedickou péči na úkor vlastního výchovného vedení 

dítěte. Jedna z matek zase názorně ukazovala na problém protahované diagnostiky, kdy do dvou let 

dítěte vada nebyla kompenzovaná a tak se dle jejích slov dítě nedalo příliš vychovávat. Použila 

výstižné slovní spojení „byl jako neřízená střela“. 

V souvislosti s obavami, jak dítě v životě obstojí, se objevovala také úvaha o distribuci 

vlastních nároků. V rozhovorech se opakovaně objevoval názor, že na dítě se sluchovým postižením 

je matka mnohem přísnější ve smyslu nároků na dítě R6: „Spíš jako sem vždycky měla takovej 

pocit, že toho bude muset umět víc než…že ho nemůžu jako nechat jen tak proplouvat životem…že 

za mojí podpory se bude muset naučit víc…aby obstál…ale určitě né takovej, abych já ho 

postrkovala celej život. To je takový moje krédo…aby opravdu byl jako samostatnej…i za cenu 

toho, že třeba udělá nějakou chybu. … Řekla bych, že sem na něj mnohem přísnější. Mnohem tvrdší 

a mnohem víc toho od něj vyžaduju.“Dále matka podrobně popisuje, co vše se dle ní syn ještě musí 



80 

 

naučit, aby obstál. Reflektuje, že je na něj „vážně hrozně tvrdá“ a vysvětluje, proč myslí, že je to 

nezbytnost. Jiná maminka mluví o obavách z tzv. pozitivní diskriminace a strachu, aby k ní se svým 

dítětem nesklouzla. Mluví o tom, jak je těžké vybalancovat optimální výchovný přístup, rozlišit, 

v čem k dítěti přistupovat jako ke zdravému, a v čem naopak sluchové postižení zohlednit, což 

vlastně přesně vystihuje hlavní dilema rodičů v této kategorii. 

 

5.4 Vyrovnávání se s hendikepem 

Matky v rozhovorech popisovaly proces, kterým si prošly od prvního podezření, až po 

definitivní potvrzení diagnózy. Mluvily o obtížích, s jakými pro ně bylo spojené přijetí skutečnosti, 

že jejich dítě má sluchový handicap. Některé z matek podrobně popisovaly, jaké pocity zažívaly při 

sdělení diagnózy či bezprostředně poté. Objevily se i popisy toho, jak tyto pocity ovlivňovaly 

fungování matek směrem k dítěti a celkově chodu rodiny.  

Narození dítěte s handicapem vždy zasahuje sebepojetí rodičů. R5: „Je jinej. Budou se na 

nás dívat…že von prostě bude jinej. Jo…protože jsme vždycky fungovali jako dobrá úspěšná supr 

rodina“. 

Typickou charakteristikou sluchové vady je, že není vidět. O to náročnější je pak 

konfrontace s výsledky vyšetření. R5: „Oni taky říkali, že není možný, že neslyší. Vždyť je 

krásnej…“ 

První podezření, že s dítětem není něco v pořádku, má často matka. V mém vzorku se toto 

úplně nepotvrdilo. Jen dvě matky uváděly, že první měly podezření ony. Navíc jedna z nich uvedla, 

že její matka a sestra se jí zpětně svěřily, že také měly obavy, jen jí je nesdělily. Jedna z matek 

v rozhovorech zmiňovala, že v jejich případě první pochybnosti měla pediatrička. Jedna z matek 

naopak uvedla, že první u nich podezření vyslovil její otec. Říkala, že si to ale nechtěli připustit, 

zvlášť když v celé široké rodině není žádný člověk s handicapem. Další matka uvedla, že první 

podezření vyslovil její manžel – otec dítěte. Dvě z matek uvedly, že první podezření vyslovily jejich 

kamarádky. Jednomu z dětí bylo již v porodnici prováděno screeningové vyšetření sluchu. 

Vzhledem k tomu, že výsledky vyšetření nebyly příznivé, matka uvedla, že měla velké obavy, i přes 

ujišťování personálu, že může jít jen o ucpání zvukovodu mázkem.  

Matky často popisovaly období pochybností, kdy ony i ostatní rodinní příslušníci opakovaně 

zkoušeli sluch dítěte. Některé z matek si živě vzpomínaly na okamžik, kdy byly konfrontované 

s tím, že s dítětem vážně není něco v pořádku R3: „Až pak ve dvou letech se to zjistilo, když manžel 

přijel na motorce z práce. Motorku nevlastníme, měl ňajákou půjčenou a my sme se všichni strašně 

lekli. Trhli sme sebou, protože to byl strašnej hluk. Jenom Petr se neotočil…“ 



81 

 

Přijetí skutečnosti, že něco není v pořádku, je často komplikováno bagatelizujícími reakcemi 

okolí. Matky popisovaly tyto reakce v rámci rodiny, ale i u odborníků. Jedna z matek uvedla, že 

k jejímu podezření pediatr přistupoval zodpovědně. Udělal hned orientační sluchovou zkouškou a 

poté ji s dítětem poslal na specializovaná pracoviště. Zde šlo spíše o ojedinělou situaci. Ve většině 

případů matky popisovaly, že jejich obavám lékař nepřikládal váhu. Opakovaně se objevily 

bagatelizující reakce a ujišťování matky, že vše nakonec bude v pořádku. R3: „A když dětská 

tvrdila, když sem jí říkala, že nemluví, tak říkala, že kluci sou líný, že to je normální, že má do tří let 

času dost…“ Mezi lékaři obecně není velké povědomí o problematice geneticky podmíněných 

sluchových vad. R5: „Já mám hodně těch kamarádů doktorů a ty všichni říkali: „Ale to se neboj, to 

nebude, protože u vás nikdo není neslyšící.“ Jak již bylo zmíněno, s bagatelizujícími reakcemi se 

zpravidla matka setkala i v rámci rodiny R7: „No a rodina manžela, ty mě vlastně furt 

přesvědčovali, že je to dobrý, že je to dobrý…a manžel ten…mě spíš uklidňoval, že to přeháním…že 

to není.“  

Pro sluchové postižení je charakteristický zdlouhavý proces diagnostiky. Obvykle si rodiče 

projdou obdobím nejistot. Přichází v různou dobu, ale před definitivním stanovením diagnózy si jím 

procházejí všichni rodiče. Jedná se různě dlouhé, náročné období, kdy zpravidla rodina v různých 

situacích zkouší reakce dítěte na zvukové podněty, a snaží se dokázat, že dítě na ně dobře reaguje. 

V posledních letech došlo k urychlení diagnostického procesu. V některých porodnicích bývá 

prováděno screeningové vyšetření sluchu. Zřejmě stoupá také povědomí o problematice geneticky 

podmíněného sluchového handicapu u pediatrů. Mladší děti v rozhovorech byly tedy zpravidla 

diagnostikovány v mladším věku než děti starší. Cesta od prvního vysloveného podezření po 

definitivní diagnózu byla přesto dlouhá. Zpravidla šlo o několik měsíců. Několik matek 

v rozhovorech popisovalo peripetie, kterými si v procesu diagnostiky rodiny s dítětem mohou 

procházet. R4: „Pan doktor ji to přesto začal natáčet, i když neměla ten tvrdej spánek. Teď ten 

přístroj se pořád vypínal a blbnul…a natočil to, že na jedno ucho slyší normálně… I když ta první 

reakce byla “Hurá”, ale asi za dvě hodiny sem si říkala: “No, to neni možný, aby se neotáčela za 

hlasitým…jakoby když ji u ucha něco dělám. Tak sme počkali ještě na ten Motol. Tam sme šli asi 

tejden po tomhle vyšetření. Tam nám tedy změřili, že teda neslyší vůbec…“ 

Po sdělení diagnózy rodiče prochází klasicky stádii přijetí náročné životní události. Matky 

v rozhovorech popisovali pocity lítosti/sebelítosti, smutku a hněvu. Jedna z matek popisovala 

šokovou reakci. R3: „Jako černí díra. Tma. Nic a pro nás to byl konec světa, protože člověk se 

předtím s žádným handicapem nesetkal, takže to bylo takový těžký. My sme věděli, že tam nějáká 

vada je, ale že je takhle těžká, to sme si vůbec nepředstavovali.“ Jedna z matek mluvila o „velké 

depresi“, kdy asi týden nebo čtrnáct dní s dítětem prakticky neopouštěla postel. Některé matky 
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vnímaly sdělení diagnózy jako úlevné, protože jím končilo období nejistot R4: „No, my už sme jako 

byli rádi, že nám někdo něco řek, takže jakoby už sme to věděli a už sme jenom čekali, protože bylo 

strašně právě nepříjemný to období. A bylo to strašně dlouhý. To bylo vlastně ty tři měsíce….“ 

  Objevuje se také tendence hledat viníka. Matky často popisovaly, že přemýšlely, čím mohly 

sluchový handicap dítěte způsobit. R5: „Našim známým vyhořel barák a já sem jim to pomáhala 

likvidovat, když sem byla těhotná. A tam to všude smrdělo…Tak sem si říkala: „Ježiš šmarija, jestli 

já sem se tam nenadejchala ňákejch jedů.“ Jako úlevné pak rodiče popisují zjištění, že se jedná o 

geneticky podmíněnou poruchu. R5: „…asi tejden na to sem se dozvěděla, že to bylo z tý genetiky, 

že to byl ten connexin…což mě na jednu stranu jako strašně pomohlo…takový to, že já za to 

nemůžu…“ Část matek ovšem zmiňovala, že tato informace zasahuje do úvah o pořizování dalších 

potomků. Matky starších dětí zpravidla neměly jinou možnost, než si druhého potomka pořídit a 

doufat, že bude v pořádku. V dnešní době je již možnost tzv. peimplantační diagnostiky,
409

 kdy se 

během zákroku při umělém oplodnění matce do dělohy vloží slyšící embryo. Jedna z matek, se 

kterou jsem dělala rozhovor, byla první, které byl v ČR tento zákrok proveden. Po synovi se 

sluchovým handicapem si jí narodila zdravá, slyšící holčička. 

Jedna z matek také otevřeně mluvila o tom, že měla období, kdy si říkala, že by bylo lepší, 

kdyby dítě nebylo, protože by problémy, spojené se sluchovým handicapem, nemusela řešit. 

Uváděla, že teď si život bez dítěte neumí představit, ale ve stavu první konfrontace s problémem to 

pro ni bylo velmi těžké.   

Jako náročné v situaci sdělení diagnózy matky vnímaly, že bylo nutné se rychle rozhodnout 

pro další cestu (výběr sluchadel, usilování o kochleární implantaci, komunikace znakovým 

jazykem). Často po rodičích chtějí lékaři toto rozhodnutí bezprostředně poté, co jim sdělí diagnózu. 

Matky větších dětí také popisovaly, že pro ně bylo těžké čekat na sluchadla či kochleární implantát. 

Některé matky vnímaly jako obtížné přijetí toho, že dítě bude nosit viditelnou kompenzační 

pomůcku, neboť to pro ně byla další konfrontace se skutečností, že s dítětem není vše v pořádku. 

R8: „Ze začátku si je sundával a já sem na tom byla dost špatně, takže sme s tim bojovali…Jako 

vůbec s tim, že to jako vůbec bude mít. Sem se fakt propleskávala, že to je realita. Takže možná to 

bylo i vo mě…“ 

Velkým tématem, které jsem zařadila do této kategorie, byl také přístup lékařů a 

zdravotnického personálu obecně. Každá z matek měla zkušenost s několika pracovišti. Mnoho 

zkušeností bylo negativních. Problematická byla zejména situace sdělování diagnózy. R1: „Tam 

dete s velkou nejistotou a ani bez jakýkoli…vám prostě nějakou druhou větou řeknou „to se dá 
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napravit tímhle tím, budeme postupovat tak a tak dál“, aby teda dali nějakou šanci na nějakou 

nápravu, tak vám řeknou: „No, já myslim, že má levý ucho úplně…no, že je hluchej.“ Jistě má na 

prožitek rodiče v této situaci vliv i to, že jde o náročnou situaci samu o sobě. Odborník sděluje 

velmi závažné informace. Je nositelem špatných zpráv, což jistě nepomáhá k tomu, aby byl pro 

rodiče sympatickou osobou. Negativní zkušenosti rodičů se však netýkaly jen situace sdělování 

diagnózy, ale také braní otisků pro zhotovení tvarovky (část sluchadla, která se vkládá do ucha) 

nebo vyšetření před a po kochleární implantaci. Opakovaně matky v rozhovorech zmínily, že jako 

problém vnímaly to, že zdravotnický personál neuměl přistupovat k dětským pacientům. Celkově 

často vnímaly přístup jako neosobní a necitlivý. Opakovaně mluvily o tom, že po diagnóze se jim 

nedostalo potřebných informací. Ani jedna z matek nedostala od lékaře kontakt na organizaci, která 

se pomocí rodinám s dítětem se sluchovým handicapem zaobírá.  

Zmíněny byly ale i pozitivní zkušenosti. Jedna z matek velmi oceňovala citlivý přístup 

lékařky i její pečlivost. Zároveň ale tato matka měla také zkušenost s tím, že vnímala vystrašenost 

lékařky při čtení nálezů a byla to ona, kdo lékařku uklidňoval. Jiná z matek oceňovala přístup 

jednoho z lékařů k jejímu synovi. V rozhovoru tato matka popsala, jak skvěle lékař zvládl situaci, 

kdy bylo dítěti potřeba zhotovit nové tvarovky (část sluchadla, která se vkládá do ucha). Jde o 

zákrok nepříjemný, protože dítěti je tvarovací hmota natlačena do ucha. Je třeba, aby dítě bylo co 

nejvíce v klidu, tedy pokud možno, aby ani neplakalo. R3: „No takže u doktora Jedličky prostě 

úžasný. Nejdřív si s klukem pohrál. Vysvětlil mu to. Nechtěl ani, abych ho držela já. Došel si vedle 

do ordinace pro paní doktorku. On si ho sám držel. A Péťa vůbec…jakoby se trošku bránil, 

bojoval…Doktor si ho udržel bez problémů. Od tý doby chodíme k doktorovi Jedličkovi. Péťa nikdy 

nebrečí. Jsou velký kamarádi.“ 

Důležité v tématu přijetí jsou také představy o neslyšících a jejich životě, které rodiče 

v době diagnózy mají. Rodiče v době zjištění sluchového handicapu dítěte zpravidla neměli 

zkušenost s neslyšícím. Jejich představy se skládaly z kusých informací, kdy zahlédli neslyšícího 

v dopravním prostředku, na koupališti nebo v obchodě, případně viděli film, kde neslyšící herec 

vystupoval, nebo zahlédli v televizi tlumočníka znakového jazyka. R1: „No, tak my sme bydleli 

v Liboci a tam je koupaliště a tam se scházej neslyšící a znakující. Tak to je jediný co sem znala, že 

tam je takový společenství lidí, který znakovali.“ 

Rodiče obvykle zmiňovali obavy, zda jejich dítě bude mít partnera a zaměstnání. Mluvili o 

strachu z jinakosti, která by mohla vyvolat nepřijetí vrstevníků a společnosti. Báli se, zda může mít 

člověk se sluchovou vadou plnohodnotný život. Objevovala se obava, jak dítě zvládne i běžné 

každodenní situace bez sluchové kontroly. Jedna z matek uvedla, že se bála, že už jí nečeká nic 

jiného, než že bude dělat tlumočníka svému postupně stárnoucímu dítěti. Část rodičů byla následně 
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ochotná se se světem neslyšících seznámit, zpravidla okrajově a v nejranějších stádiích po diagnóze. 

Zhlédli nějaký film k tématu, pročetli si letáky, knihy či hledali informace na internetu. Matka 

nejstaršího chlapce ze vzorku získávala materiály z ciziny, neboť v době, kdy byl její syn 

diagnostikovaný, ještě nebyl internet. Všechny matky se seznámily se znakovým jazykem. 

S dítětem ho v komunikaci v různém rozsahu a různě dlouhou dobu používaly. Obvyklé bylo také 

setkání s dospělými neslyšícími rodiči v rámci setkání, která pořádá FRPSP.
410

 S kochleární 

implantací či rozvojem mluvené řeči u dítěte rodiče zpravidla od snahy učit dítě znakový jazyk, či 

pokračovat v poznávání komunity Neslyšících, ustupovali. R3: „No akorát ty modrý zpravodaje 

z FRPSP…akorát to. No teď sme nebyli dlouho (FRPSP)… Chodila sem, no (středeční setkání)… 

No, když byl malej, když měl eště sluchadla. Od tý doby, co má implantát, tak sme tam snad byli 

jednou.“ Jako motivaci k tomuto jednání uvádějí, že je fungování neslyšících velmi odlišné 

(akcentují zpravidla zejména kulturní a jazykové zvláštnosti), a že je pro ně důležité především to, 

aby dítě bylo členem stejné kultury jako oni, aby s ním mohly sdílet co nejvíce věcí. Matky 

zpravidla dále odebírají odborné časopisy s tématikou života lidí se sluchovým handicapem. Jedna 

z matek naopak uvedla, že syna cíleně vedla k rozvoji i ve znakovém jazyce a rozvíjení kontaktů 

s komunitou neslyšících. R6: „ On jako malej ukazoval, a pak přestal…On to jednu dobu vůbec 

neuměl. A ani nechtěl s neslyšícíma nikam jezdit. Já sem ho v podstatě přinutila…aby měl ty 

kontakty…“ 

Matky mladších dětí mluvily o tom, že jim hodně pomohlo, že si řadu informací 

k problematice mohly najít na internetu a to včetně kontaktů na sdružení, která se problematikou 

pomoci rodinám zaobírají. Všichni rodiče opakovaně oceňovali pomoc FRPSP či SPC.
411

 Jako 

stěžejní vnímali především setkání s dalšími rodinami s neslyšícím dítětem. Velmi ceněné bylo, že 

mohli vidět rodiny, které už měly starší dítě. R1: „A další velká pomoc byla, že nám 

zprostředkovaly kontakt s rodinama, který už jako byly…který už to zvládly. Uvědomili sme si…že 

se to dá zvládnout, ta situace. Předtím se zdálo, že je to konec světa.“ Pro přijetí situace byla velmi 

významná podpora Centra rané péče (půjčovna pomůcek, ukázka, jak s dítětem pracovat, 

vyslechnutí, možnost získat informace, pomoc s integrací). R2: „…voni kdyby nebyli, tak já nevim, 

co bych dělala, protože to co ty rodiče vůbec nejvíc potřebujou na začátku, je to, že voni vůbec 

nevěděj, co se děje a co s tim dítětem dělat a jako…teoreticky to víte, ale prakticky přesně jako 

vemte kostičky a házejte je do krabičky a říkejte: „Áááá, hoooop!“…to sou prostě věci, který vás 

nenapadnou.“ Rodiče vítali, že poradkyně rané péče za nimi dojížděly domů. Opakovaně se také 

v rozhovorech objevilo, že pro matky mělo význam, když sama poradkyně měla vlastní zkušenost 
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s výchovou dítěte se sluchovým handicapem. Opakovaně matky také oceňovaly několik logopedek, 

které s dětmi roky pracují (či pracovaly) a často poskytovaly matce a dítěti také podporu a cenné 

informace nejen k logopedické problematice. R6: „A to není logopedka. To je taková…My jí říkáme 

teta. To je člověk, kterej dělá tu logopedii, ale k tomu i spoustu věcí. Takže pro mě to byl psycholog, 

pro Járu logoped.“  

Zajímavým tématem v problematice přijetí je také vztah rodičů. V případě narození dítě 

s jakýmkoliv handicapem je vztah podroben zátěži. Matky v rozhovorech popisovaly, že často 

zejména v období kolem nejistot a sdělení diagnózy prožívaly nesoulad. Některé matky popisovaly 

své partnery jako málo zaangažované do řešení, jako zaměřené na faktickou stránku věci. 

Objevovaly se rozdíly v osobnostních stylech vypořádávání se s náročnou situací. R2: „…já sem 

takovej ten typ, kterej to hodně řeší s těma kamarádkama, na rozdíl od manžela, kterej si to nechává 

pro sebe…Voni jeho kamarádi fakt vůbec nevědí. Sem potkala jeho kamaráda v tramvaji a říkala 

sem, že du na znakovku a on říkal proč, jestli je to s Lukášem tak špatný…a to je po roce, co prostě 

to víme a je to jeden z jeho nejlepších kamarádů… „Objevovalo se téma centrace pozornosti jen na 

dítě. Jedna z matek uvedla, že byla tak soustředěná na dítě, že vlastně neví, že manžela v tu dobu 

měla. Některé matky naopak měly pocit, že je společné řešení náročné situace s partnerem spojilo a 

vztah upevnilo. R7: „…že to taky dost mění ty vztahy mezi těma partnerama… většinou to tak teď 

je, že už sou spolu relativně dlouho, než to dítě maj, tak že je to ňákej společnej cíl navíc, kterého 

chcete dosáhnout…ale samozřejmě je to riskantní cesta a ty chlapi to často neunesou…což teda já 

sem se vdala dobře…že von je jako extrémně silnej…manžel. Takže nám to spíš tak jako pomohlo, si 

myslim.“  

 Vliv na schopnost rodičů přijmout situaci má také to, jak byli vychováváni. Jedna z matek 

toto spontánně líčila v reakci na mou otázku, zda měla před narozením dítěte zkušenost 

s neslyšícími. R8: „My sme to měli i v rodině…Moje máma vždycky přepínala televizi, když tam 

někdo znakoval. Takže sme to měli ještě takhle nastavený…že jako nepřímáme žádné „jiné“.“ Jiná 

z matek uváděla diametrálně odlišnou zkušenost. R6: „No, určitě já sem i z domova naladěná tak, 

že moje maminka se starala o postižení lidi, jo. Takže já sem k tomu i tak jako tíhla. Dává mi to 

takovej smysl života…ale takovej zase…Snažim se to transformovat tak, abych nepomáhala jemu 

jako jemu osobně, ale spíš konkrétně tý skupině celý…že když něco řešim, tak né že konkrétně on, 

Jára, ale spíš jako, že koukejte, ty neslyšící by něco potřebovali…“ Tato matka uváděla, že se velmi 

rychle po uvědomění, že syn neslyší, orientovala na řešení situace. Zatímco matka z rozhovoru 

předchozího měla s přijetím situace velké obtíže. 
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5.5 Role matky 

Stále je v ČR běžnou praxí, že péči o děti obstarává v rodinách především matka. V případě 

narození dítěte s postižením to bývá matka, kdo se vzdává kariéry a věnuje pozornost potřebám 

dítěte. I v mém vzorku se toto potvrzovalo. Některé matky byly v době rozhovoru ještě na mateřské 

dovolené. Jedna z matek mluvila o tom, že si jí kvůli dítěti prodloužila. Některé z matek uváděly, že 

i po mateřské dovolené zůstaly doma. Referovaly o tom, jak péče o dítě se sluchovým handicapem 

ovlivnila jejich profesní seberealizaci. Pro názornou ilustraci uvádím citaci z rozhovoru s matkou 

s nejstarším dítětem ve vzorku (chlapec, 16 let). R6: „…já sem vlastně osm let byla doma úplně a 

teprve letos sem začala dělat na plnej úvazek. V jeho patnácti letech.“ Objevovala téma potřeby 

ocenění a náhradní seberealizace. Jedna z matek explicitně zmiňovala, že se za to, co s dítětem 

dokázala, necítí doceněna.  

Tématem, spojeným s rolí matky, byla v rozhovorech podpora partnera. Matky opakovaně 

referovaly o velké centraci pozornosti na dítě a na řešení s tím, že vlastně neví, jak přesně partner 

období kolem sdělení diagnózy prožíval. Toto spojují s vývojovým obdobím dítěte, kdy jsou s ním 

na mateřské dovolené a tráví s ním většinu času, takže jsou mu nejbližší. Někdy se v souvislosti 

s tímto tématem objevily úvahy o osobnostních odlišnostech partnera (mlčenlivý, uzavřený). 

Některé z matek explicitně uváděly, že po sdělení diagnózy zůstaly s problémem samy. R2: „No a 

já sem se snažila to hrozně řešit. Hledala sem na internetu spoustu informací vo tom no a tak jsem 

mu to i přeposílala no a to byl právě ten moment, kdy von za mnou přišel a brečel, což sem taky 

v životě neviděla a už to doufám neuvidim, prostě musela sem ho zase podržet. Von mi říkal prostě, 

ať mu vo tem nepíšu, že teďka musí makat a nemůže se tim jako…nemůže to číst, protože ho to příliš 

rozrušuje a nemůže se přitom koncentrovat na práci, kterou musí dodělat.“ 

Pokud matky referovaly o vnímané podpoře z hlediska delšího časového horizontu, 

zpravidla uváděly, že partner je v tom nenechává úplně samotné, ale někdy jim od něj chybí větší 

zaangažovanost. Často vnímaly, že ony musí informace vyhledávat a partnera ke spolupráci aktivně 

vést. Nicméně většina matek oceňovala, že i přesto, je partner výborným otcem. Objevovaly si také 

pozitivní reference na to, že situaci zvládli rodiče jako pár. Oceňovaly, že jejich vztah to unesl, 

případně, že došlo ještě k jeho posílení.  

  Častým tématem byla i malá podpora širší rodiny. Jedna z matek popisovala dokonce 

otevřené odmítnutí. R6: „..tak já už potom poměrně sem si tu cestičku jako vyšlapala, ale jako ta 

rodina, třeba manžel, tchýně a tyhlety lidi mi prostě říkali, že ten syn slyší, že vůbec žádný obavy 

mít nemusim…ale nejhorší bylo, že ta rodina z manželovy strany, ty mě říkaly, že sem blázen a že 

mám jít do blázince…“ Matky velmi oceňovaly rodinné příslušníky, kteří se zapojili do péče o dítě 
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(hlídání, snaha naučit se znaky). Některé matky uváděly, že pro ně důležitou roli mají/měly 

přítelkyně. Pocit, že na to nejsou samy, byl pro ně velmi důležitý.  

Téma malé podpory se objevovalo i v rámci referování o spolupráci se zdravotnickými 

zařízeními. R1: „Prostě co si rodič nezařídí sám, to nemá… v podstatě i teďka, když máme skvělého 

pana doktora, tak co si neřeknu, že chci, aby mu otestovali, tak nebude. Ten impuls musí vycházet 

z mý strany, což je teda hrozně náročný, protože musíte vědět, co chcete a to si musíte zjistit, co 

chcete nebo co se dá měřit nebo zjišťovat.“ Matky vnímaly také malou podporu státu (příspěvek na 

péči, proplácení kompenzačních pomůcek). Jedna z matek v rozhovoru detailně popisovala 

peripetie, kterými prochází každých pět let, kdy se snaží od nadací získat peníze na synova 

sluchadla. 

Jako tíživé matky vnímaly, že rozhodnutí, jak dítě povedou, bylo jen na nich. Matky tíži 

nesměrovaly jen k období, které následovalo bezprostředně po diagnóze, ale uváděly, že tato tíže 

vystupuje jako téma, které je vlastně provází pořád. R1: „No a potom ten člověk musí myslet, jestli 

teda tomu Fandovi něco nechybí, jestli je na tý správný cestě, jestli tam není nějákej velkej kiks, 

kterej bysme jako mohli zachránit něčim.“ Matky opakovaně mluvily o tom, jak mají tyto obavy 

vliv na rozhodování ohledně výběru kompenzační pomůcky a zdravotnického zařízením, které 

budou s dítětem v rámci pravidelných kontrol navštěvovat. Jako zvláště náročné bylo některými 

matkami vnímáno rozhodnutí o kochleární implantaci.  

Rozvoj komunikace byl vždy na bedrech matky. Nešlo o časově omezený úsek ve vývoji 

dítěti. Matka nejstaršího z dětí ve vzorku uváděla, že vzhledem k závažnosti vady se domnívá, že by 

pro syna byla vhodnější partnerka se sluchovým handicapem, protože ví, že je to hrozná zátěž. 

Zmiňovala, jak velmi náročná je pro ni situace, kdy vlastně neustále myslí na to, aby syn měl 

všechny informace. R6: „Cokoliv se doma řekne, tak já mu to třeba za půl hodiny doplnim, když 

vim, že on to asi vedle v pokoji neslyšel. Takže já mám pořád na půl svojí hlavy jeho a ty informace 

mu doplňuju…“ Uváděla také, jak pořád hlídá, kdy mohou žádat o příspěvek na sluchadlo a řeší 

celý proces kolem žádání. Na tomto příkladu ukazovala, jak se snaží syna vést k samostatnosti, aby 

se v problematice už začal orientovat sám, což ji stojí další úsilí.  

 

5.6 Komunikace a interakce 

U dětí z rozhovorů byl sluchový handicap diagnostikovaný v době od dvou a půl měsíců do 

dvou let. Rozvoj řeči před diagnózou i po ní byl ovlivněn rozsahem sluchové vady a schopnostmi 

dítěte. Děti ve vzorku tedy byly velmi heterogenní skupinou nejen z hlediska věku, kdy jim byla 

diagnóza stanovena, ale také z hlediska dalšího jazykového vývoje.  
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Sluchadla děti dostaly ve věku od půl roku do dvou a tři čtvrtě let. U poloviny dětí ze vzorku 

se kompenzace sluchadly ukázala jako nedostatečná a byly indikované ke kochleární implantaci. 

Implantát děti dostaly ve věku od jednoho roku do šesti let. I při rozmluvě o kompenzačních 

pomůckách se objevovaly ambivalentní pocity. Na jednu stranu rodiče vítali, že se konečně mohou 

s dítětem kvalitně dorozumět. Na druhou stranu pro ně bylo problematické, že díky pomůcce je 

vidět, že u jejich dítěte je něco jinak. R5: „Víš co, já sem taková, že nechci nikde vybočovat…asi 

v tej první fázi se mi moc nechtělo, aby lidi na ulici…aby to se mnou někdo řešil a tak.“ Některé 

z matek v rozhovorech reflektovaly, že tyto pocity vedly někdy k tomu, že v době kolem sdělení 

diagnózy nebývaly tak důsledné v tom, aby dítě sluchadla nosilo.  

Velkým tématem v rozvoji komunikace u dětí se sluchovým handicapem je užití znaků. 

Ještě v poměrně nedávné době byl na některých foniatrických pracovištích znakový jazyk vnímán 

jako nevhodný způsob dorozumívání se s neslyšícím dítětem, neboť se věřilo, že užití znaků tlumí 

potřebu dítěte snažit se dorozumět verbálně. Vliv těchto názorů je stále ještě u starších 

zdravotnických odborníků na některých pracovištích patrný. Matky opakovaně tento názorový 

proud znejišťoval. R2: „Takže těžko říct, jestli dělá hlavně znaky proto, že je to pro něj jednoduší 

nebo proto, že prostě nedokáže vyloudit žádnej zvuk, protože nic neslyší. To je prostě věštění 

z křišťálový koule.“ 

Na straně rodičů má při rozhodování vliv také to, že užití znakového jazyka je spojováno 

s přiznáním, že situace je opravdu vážná. V období bezprostředně po diagnóze matky tuto možnost 

někdy odmítají. Některé z matek uváděly, že šlo o něco, co pro ně bylo velmi vzdálené a vlastně si 

to neuměly představit. R5: „…sem říkala tej svojí kamarádce, tej dětskej doktorce, že já se přeci 

nebudu učit ňákou znakovou řeč. Jako pro mě to bylo úplný psycho. Jako něco úplně vzdálenýho…“ 

Objevovaly se také obavy, zda to matka sama bude schopna zvládnout. Matky zvažovaly, na kolik 

může být jejich komunikace s dítětem v jazyce, který není jejich mateřský, kvalitní. Jako 

problematické rodiče často vnímali, že komunikace znakovým jazykem poutá pozornost, a že teprve 

při jeho užití dávají okolí jasný signál, že s dítětem, které vypadá normálně, není něco v pořádku. 

Jedna z matek uvedla, že se nejdříve rozhodla, že oni znaky používat nebudou, protože její syn 

dostane kochleární implantát a pak to vše dožene. To je častá reakce rodičů u dětí, u kterých je hned 

řečeno, že jsou pravděpodobně rozsahem sluchových ztrát indikovány k implantaci. Problém ovšem 

je, že nějakou dobu trvá, než je dítěti implantát voperován (šest měsíců se u dětí zkouší účinnost 

sluchadel). Pak se čeká na zhojení operační rány (šest týdnů) a následně se provádí nastavování 

procesoru, kdy se dítě vlastně teprve učí slyšet. Některé děti v této době vydrží mít vnější část 

implantátu jen určitou dobu, neboť sluchové vjemy jsou pro ně nejen nové, ale také nepříjemné. 
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Celý proces je tedy záležitostí několika měsíců. Rodiče zpravidla v tomto období tedy nakonec ke 

komunikaci pomocí znaků přistoupí.  

Matky zpravidla uváděly, že velmi brzy potom, co zjistily, že dítě neslyší, začaly znakovat. 

Znaky zpravidla doprovázely komunikaci mluvenou. Rozsah znakové komunikace souvisel s tím, 

do jaké míry měla matka pocit, že se jí daří s dítětem domluvit bez znaků. Jedna z matek uvedla, že 

zkoušely nejdříve orální komunikaci. Nakonec ke znakování přistoupila a nastal obrovský rozvoj 

v komunikaci. Po zařazení znaků do komunikace matky uváděly, že se komunikace velmi zlepšila. 

Bylo pro ně pak možné se s dítětem domluvit. Matky dětí, kde byl sluchový handicap 

diagnostikovaný později, také referovaly o velkém přínosu pro možnost začít dítě vychovávat.  

V rodinách to vždy byla matka, kdo docházel na kurzy znakového jazyka, či se sám aktivně 

snažil znakový jazyk naučit. Jedna z matek uváděla, že s ní na kurz chodí ještě její matka. Matky 

zmiňovaly, že se znaky snažil naučit také otec dítěte. Většina matek mluvila o tom, že se to otcům 

příliš nedařilo. Jedna zmiňovala, že otec ochotně napodobuje, cokoliv ona přinese domů, ale odmítá 

chodit na kurz. Zde je otázkou, nakolik je pak ovlivněn vztah otce s dítětem právě tím, že 

v rozhodujícím období vývoje nemají mezi sebou funkční jazykovou komunikaci. Jedna z matek 

uvedla, že otec dítěte se s ním domluvil až v době, kdy se syn naučil mluvit tak, že mu bylo 

rozumět. R6: „On mluvil ve větách a souvětích, ale rozuměla sem mu jenom já. A právě proto, že 

jsme používali ty znaky, tak sem věděla, co říká…ale to okolí mu nerozumělo…až tak do 

ňákejch…třeba těch čtyř let.“ 

Matky zpravidla užívaly/užívají totální komunikaci, tedy kombinaci mluvené řeči doplněné 

znaky. I při užití znaků byla občas patrná obava, aby jejich užíváním dítě spíš nepoškozovaly a 

nebrzdily jeho verbální rozvoj. R2: „…a myslim, že to s těma znakama přeháníme, že bysme měli 

jakoby trošičku…jakoby samozřejmě, vždycky když se potřebujeme domluvit, tak to tim znakem 

podpořit, ale trošičku víc upřednostňovat, aby on rozuměl, co říkám.“ 

Užívání znaků zpravidla ustupuje při rozvoji řeči. Matky uváděly, že pak znaky používají 

jen v situacích, kdy dítě nemá kompenzační pomůcku (návštěva bazénu, koupání doma) či je hluk a 

pomůcka tak nestačí k tomu, aby se dobře a rychle dorozuměly. Zpravidla jde o příkazy, zákazy 

nebo varování. R3: „…ale třeba když je ve škole a tam je hluk, tak tam znakuju nebo teda přidám 

nějákej znak, aby to bylo důraznější…“ 

Při hodnocení jazykového vývoje dítěte matky uváděly zpravidla přesné údaje použití slov a 

znaků v určitém věku. Část matek zmiňovala, že si vedla/vede písemné záznamy, což názorně 

ilustruje, jak velká pozornost a úsilí je u dětí se sluchovým handicapem dána do oblasti rozvoje 

komunikace. Matky mladších dětí detailně popisovaly konkrétní techniky, které s dětmi provozují, 

aby je vedly k tréninku sluchového vnímání. R2: … si stavíme takovej…takovou věž a tam dáváme 
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zvířátka… takže tady s tim si stavíme. Ze začátku děláme „haf – haf“ (ukazuje znak „štěká“) a pak 

už jenom „haf – haf“ bez toho znaku a s odezíráním a bez odezírání jako „Tady do tý krabičky dej 

toho pejska.“ 

Často užívanou pomůckou pro rozvoj komunikace je u dětí se sluchovým handicapem deník. 

R1: „…sme si mohli ukázat, ano, půjdeme tam a byl tam namalovanej doktor, protože sme ještě 

nedokázali říct ani, on neuměl ten znak. Vlastně sme se dorozumívali přes ten papír.“ 

Oblast komunikace je ve vývoji dítěte stěžejní. Velkým tématem v této kategorii je 

logopedická péče. Matky mluvily o tom, kolik času trávily/tráví rozvojem řeči. Část matek 

reflektovala, že děti se sluchovým handicapem mají už od raného dětství mnohem více řízené 

činnosti na úkor spontánní hry, neboť i velká část her je didaktická a matka je užívá za účelem 

trénování mluvené řeči. R2: „…během toho dne se snažim s Lukáškem komunikovat tak, abych 

s nim nějakým způsobem logopedicky cvičila. Takže spíš v průběhu toho celého dne se ten způsob 

komunikace snažim dělat takovej, aby to sloužilo k rozvoji tý řeči…“ Prakticky veškeré úsilí matek 

se v prvních letech upíná k tomu, aby rozvíjely komunikaci. Matky v rozhovorech opakovaně 

popisovaly, jak se učily s dítětem komunikovat tak, aby se jeho řeč dále rozvíjela. Pokud je dítě 

integrované v běžné mateřské nebo základní škole, je logopedické péče pouze na rodině. Jedna 

z matek mluvila o tom, že v jednu dobu chodili ke třem různým logopedkám, aby potřebu 

logopedické péče u dítěte pokryla. Matky zmiňovaly, jak se vlastně celý den aktivity s dítětem točí 

kolem rozvoje komunikace. Popisovaly, jak se snaží dítě motivovat a logopedické aktivity 

zakomponovávat do každodenních činností tak, aby bylo dítě ochotno je provádět. R3: „No…celej 

den pořád mluvíte…nebo někam dete a ukazujete, co to je, i když víte, že si to nezapamatuje. Furt, 

furt… To je třeba po chvilkách. Po deseti, dvaceti minutách.“ U starších dětí potom přibývalo téma 

snahy o poslední korektury výslovnosti, kterým se děti začínaly bránit. Novým tématem se stávala 

výuka cizích jazyků, které matka věnovala čas místo logopedické péče. Obvykle rodiče popisovaly 

práci, která stojí za snahou rozvíjet u dítěte správnou výslovnost.  

Každá z matek popisovala vývoj komunikace zpětně i současný stav. Matky, které byly ještě 

na mateřské dovolené, byly ve fázi intenzivní logopedické práce. Měly dokonalý přehled o tom, 

kolik znaků slov dítě v současné době užívá. Matky předškolních dětí zhodnocovaly dosavadní 

jazykový vývoj a vztahovaly ho k možnostem dítěte obstát v integraci. Matky starších dětí mluvily 

o potížích v komunikaci, které mají jejich děti v integraci. Tyto matky také mluvily o deficitech 

v sociálním vývoji a vztahovaly tyto deficity právě k omezením, které s sebou nese sluchový 

handicap, byť i dobře kompenzovaný sluchadlem či implantátem. Mluvily o specifikách 

komunikace i s dítětem staršího věku. R1: „…mu to všechno musíte vysvětlit v klidovým stavu, face 
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to face, prostě to všechno dopodrobna vyložit několikrát než se to naučí, proto to všechno bylo jako 

to docela posunutý.“ 

Dle výpovědí matek si děti v komunikaci pomáhaly odezíráním. Schopnosti dětí v této 

oblasti se velmi lišily. Některá z matek uváděla, že dítě se zcela spoléhá na odezírání vždy, když 

nemá kompenzační pomůcku. Jiná z matek naopak uvedla, že syn si sice odezíráním i běžně 

pomáhá, nicméně bez sluchadel nikomu nerozumí.  

Ve všech rozhovorech byly popsány situace, kdy měla matka pocit, že dítě neslyší vše, co by 

potřebovalo. U mladších dětí ve vzorku matky popisovaly, že nerozumí základním instrukcím. 

U starších dětí se přidávalo téma problematického fungování v kolektivu slyšících vrstevníků a 

téma rozvoje vhodného sociálního chování. Část matek mluvila o tom, jak je těžké dětem předávat 

některé informace, když je u nich prakticky vyloučena možnost bezděčného učení formou toho, že 

některé věci z běžného chodu rodiny, by děti měly možnost prostě jen odpozorovat. U větších dětí 

byla tématem také kvalita komunikace se slyšícími vrstevníky. Ve vzorku byly tři školní děti. Dvě 

děti byli v integrované škole, tedy obklopené slyšícími vrstevníky. Jedno z dětí bylo ve škole 

speciální. Rodina ale žila na vesnici, kde bylo dítě ve volném čase obklopeno jen slyšícími dětmi.  

Problematické z hlediska komunikace byly situace, kdy dítě nemůže mít kompenzační 

pomůcku na delší dobu (záněty středouší). Rodiče opakovaně referovali v rozhovorech o situacích, 

kdy vnímají, že dítě je bez kompenzační pomůcky ztracené. I přes tento zážitek zpravidla rodiče 

necítili potřebu dítě znovu ke komunikaci znakovým jazykem vést. Jedna z matek naopak uvedla, 

že právě kvůli synovým potížím s funkčností kůže ve zvukovodu, musejí nutně ukazovat. Uvedla, 

že syn mluví dobře, takže je mu rozumět, ale problém je porozumění tomu, co mu říkají ostatní.  

Zlomovým bodem v komunikaci bylo voperování kochleárního implantátu. Děti 

z výzkumného vzorku jej dostaly ve věku od jednoho roku do šesti let. Matky vždy vnímaly 

pozitivní vliv implantátu na rozvoj řeči. Některé matky vnímaly obrovský trysk po nastavení 

implantátu. Jiné mluvily o pozvolném rozvoji řeči. R7: „Dostal implantát. Dostal ho přesně ve 

dvou letech. A trvalo mu tak rok než se rozmluvil. Tři čtvrtě roku než začal říkat víc než čtyřicet 

ňákejch izolovanejch slov…“ V rozhovorech s matkami, jejichž děti neměly kochleární implantát, 

vždy zazněly úvahy, jaké možnosti by dítě mohlo mít s ním. Většina matek neimplantovaných dětí 

doufala, že dítě nakonec kritéria pro zákrok splní a implantát dostane. Vnímaly ho jako šanci 

fungovat více jako slyšící většina.  
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5.7 Integrace 

Děti ze vzorku byly ve věku od dvaceti dvou měsíců do šestnácti let. Nejstarší chlapec byl 

integrovaný na gymnáziu. Jedno z dětí chodilo do čtvrté třídy běžné základní školy. Čtyři děti byly 

integrovány v různých běžných mateřských školách s tím, že většina z nich měla zkušenost také 

s docházkou do speciální školky pro děti se sluchovým handicapem. Jeden z chlapců navštěvoval 

speciální základní školu. S ostatními dětmi byly matky ještě na mateřské dovolené. S těmito 

matkami jsme hovořily o jejich vizi ohledně dalšího vzdělávání dítěte.  

Při výběru vzdělávací dráhy dítěte matky zvažovaly, co je pro ně nejlepší. Řešily vzdálenost 

speciální školy/školky, velikost zařízení, možnost poskytování logopedické péče, možnost rozvíjet 

vztahy s vrstevníky i po vyučování a celkovou atmosféru školy/školky. Zpravidla matky navštívily 

několik zařízení, než se rozhodly, které z nich bude dítě navštěvovat. Zvažovaly také, jaké má dítě 

možnosti zvládnout školní docházku v určitém typu školy z hlediska svého osobního nastavení. R3: 

„…já sem věděla, že do normální základky nepude. To prostě nešlo, protože on by těm zdravejm 

dětem nesahal opravdu ani ke kotníkům. Takže by musel dřít a stejně by neměl dobrý výsledky a to 

se bojim, že by ho zranilo, protože moc pracovat se mu nechce. Musí se to všechno dělat obklikou.“ 

Všechny matky se možností integrace aktivně zaobíraly. I matky, které byly ještě s dětmi na 

mateřské dovolené, měly určité vize. Matky, pro které bylo možné dovážet dítě do speciální 

mateřské školy, předpokládaly, že docházku začnou tam. Uváděly, že by rády dále pokračovaly 

běžnou mateřskou školou a běžnou školou základní. Matky, které neměly speciální školku 

v dosahu, řešily nástup dítěte do běžné mateřské školy. Jedna z matek uvedla, že je pro ni ale velmi 

důležité, aby syn byl spokojený mezi vrstevníky. Pokud by tomu v běžné základní škole tak nebylo, 

byla ochotná dát ho do školy speciální.  

Jedno z dětí chodilo v době rozhovoru do speciální mateřské školy a tři děti do mateřské 

školy běžné. Je běžnou praxí, že děti se sluchovým handicapem navštěvují nejdříve speciální 

mateřskou školu a následně běžnou mateřskou školu. Případně chodí nějakou dobu do obou 

zároveň. Jedna z matek velmi oceňovala, že jí v obou mateřských školách vyšly vstříc a mohla syna 

asi rok vodit do obou zařízení. Matka reflektovala, že pro syna to muselo být náročné, ale zase 

vnímala, že se díky pobytu ve speciální školce taky učil znaky. Dvě děti v době rozhovoru chodily 

do běžné mateřské školy. Jedno z nich mělo za sebou předtím docházku do školky speciální. Matka 

uvedla, že dítě dávala do běžné mateřské školy jen proto, že ho chce integrovat při nástupu do 

školy. Této matce v mateřské škole řekly, že ale nemůže očekávat, že by její dcera uměla básničky. 

Matka uváděla, že dcera učitelce nerozumí a neví často, co se děje, a to i přesto, že je ve třídě 

asistent pedagoga. Byla ale spokojená, že je mezi slyšícími vrstevníky. Jedna z matek měla 
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zkušenost s malou soukromou školkou a byla spokojená. I její syn následně chodil do běžné větší 

mateřské školy, kde s jeho nástupem nebyly žádné potíže. I tato matka plánovala, že syn nastoupí 

do běžné základní školy.  

Se speciální mateřskou školou jsou rodiče obvykle spokojeni. Rodiče ve vzorku měli 

zkušenost s různými speciálními mateřskými školami. V těchto zařízeních byla zajištěna 

logopedická péče. Dvě z matek uvedly, že nevnímaly jako výhodnou docházku svých dětí do 

speciální logopedické třídy, protože komunikace mezi dětmi tam nebyla funkční. R1: „…vlastně ty 

děti na tom byly všechny hůř a mě nepřišlo, že je to dobrý pro Fandu…protože oni vlastně všichni 

mluvili hůř než Fanda, takže on jim za prvé nerozuměl…on vlastně naopak, pro něj je dobrý 

prostředí, kde ty lidi vyslovují co nejlíp.“ U tohoto typu zařízení vítaly matky menší kolektiv a 

možnost větší péče pedagogů.  

Vůči speciálním základním školám se rodiče v rozhovorech opakovaně vymezovali. Nelíbila 

se jim především omezenost osnov. Matky starších dětí uváděly, že jim tento typ zařízení pro jejich 

děti, které četly už před nástupem do školy, nepřišel vhodný. Matka, jejíž dítě navštěvovalo 

speciální školu, uvedla, že se tak rozhodla, protože syn dostal pozdě sluchadlo (dva a tři čtvrtě roku) 

a následně i implantát (jde o chlapce, který byl ve vzorku implantovaných dětí nejstarší, v době 

implantace mu bylo šest let). Uvedla, že chlapec měl malou slovní zásobu. Vybraly speciální školu 

pro děti se sluchovým handicapem, která měla navíc přípravnou třídu. Jednou až dvakrát týdně měl 

chlapec ve škole logopedii, která byla zařazena do vyučování. Škola měla internátní ubytování. 

Matka prosadila, že chlapec, spával přes týden na internátě jen dvakrát a třikrát ho vozila. V tyto 

dny na něj matka vždy čekala v Praze, až mu skončí vyučování. Matka uvedla, že se tak rozhodla 

proto, že chlapec na internátě nemohl dostat individuální péči, kterou vzhledem k pozdní implantaci 

potřebuje. Na druhou stranu pro ni každodenní dojíždění bylo velmi náročné a díky pobytu na 

internátu je chlapec dvakrát týdně ve společnosti jedinců se stejným handicapem. Při počtu nocí, 

které dítě na internátě stráví, zvažovala velmi citlivě mimo jiné i to, jak to chlapec snáší. Díky 

synově docházce do speciální školy má matka kontakt s dospělými neslyšícími. 

S hledáním běžné mateřské školy, kam by byli ochotní dítě se sluchovým handicapem vzít, 

měly matky zpravidla potíže. Jedna z matek uvedla, že se dítě uvolili vzít až potom, co ho viděli a 

zjistili, že je možné se s ním domluvit. Tato matka byla nakonec se školkou spokojená. Oceňovala, 

že dítěti tvořili deník, a ona si tak s ním večer mohla o událostech dne povídat. Ostatní matky 

zkušenost s psaním deníčků neměly. Personál nechtěl dělat nic speciálního. Nestál ani o návštěvu 

pracovnice Centra rané péče, která je v těchto situacích běžná. Jedna z matek uvedla, že její syn tam 

nechtěl chodit a plakal, a ona řešila, zda je to povahou nebo tím, že syn tam hodně nerozumí. 

Opakovaně matky zmiňovaly, že při integraci v mateřské škole jsou jejich děti vyřazeny z pásem 
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písniček a recitací. Toto připisovaly tomu, že když je na jednu učitelku dvacet dětí, není možné, aby 

jejich dítěti věnovala individuální péči, kterou by potřebovalo, aby program zvládlo. Mateřské školy 

nebyly ochotné vzít si do třídy asistenta. U jedné byly obavy, že by jí bylo nařízeno zmenšit třídy, a 

že by pak zařízení mohly zrušit.  

Dvě z dětí ze vzorku byly integrované i v dalších stupních vzdělávání – jeden z chlapců na 

běžné základní škole (čtvrtá třída), druhý na víceletém gymnáziu. Jedna z matek uvedla, že 

o speciální škole neuvažovala, protože chlapec byl integrovaný už v mateřské škole. Obě matky se 

shodly, že nebylo ani tak důležité, jaké povědomí měli pedagogové o fungování dítěte se sluchovým 

handicapem jako to, jak se jim podařilo s dítětem navázat vztah. Obě matky se opakovaně setkávaly 

s tím, že učitelé odmítali asistenty. Jedna z třídních učitelek řekla, že vezme dítě jen s podmínkou, 

že s tím nebude mít žádnou práci navíc. Matka oceňovala, že učitelka má přirozený talent a 

s dítětem jí to dobře jde. Druhá matka uvedla, že její syn měl štěstí na učitelku, která sice neměla 

k neslyšícím vztah, ale s jejich výukou měla zkušenost a tak hlídala, aby na ní syn dobře viděl a to 

mu stačilo. Oceňovala i další učitele svého syna. Uváděla, že občas se objevil učitel, který nebyl 

schopen žádné změny. Vypozorovali to hned na začátku školního roku a předmět se pak učila se 

synem doma.  

Důležitým kritériem pro matky byla možnost rozvíjet i mimo školu vztahy s vrstevníky. 

Jedna z matek mluvila o tom, že do mateřské školy hodně daleko dojížděli, tak základní školu 

zvolila tak, aby byla co nejblíže bydlišti. Jedna z matek uvedla, že děti z mateřské školy, které její 

syn už znal, šly do stejné základní školy jako on, a že to pro ni bylo důležité kritérium při výběru 

školy. Matka také oceňovala atmosféru ve třídě. Bylo pro ni důležité, že dítě spolužáci přijímají a že 

mu pomáhají. Nicméně vnímala, jak synovi interakci s vrstevníky komplikuje sluchový handicap. 

Její syn trávil se slyšícími spolužáky i volný čas. R1: „…on to prostě ani dost často nechytá, co si 

povídaj mezi sebou, protože jakmile jsou tam dva další kluci, tak von to prostě nechytne, tak si třeba 

radši čte nebo vyhledává takový ty kontakty…ty návštěvy, kde jdou na počítač a něco si tam 

hrajou…tam exceluje potom, protože to je jasný téma, nikam neodbíhaj konverzačně…“ Druhá 

z matek zmínila, že chlapec byl na minulé škole vystaven šikaně. R6: „Takže on si s těma dětma 

vůbec nerozuměl a poslední dva roky o přestávkách prožil ve třídě nebo na wc a četl si knihy…nebo 

utíkal někam o přestávkách.“ Ani situace na gymnáziu nebyla v tomto ohledu příznivá. Matka ale 

vnímala zlepšování s tím, jak děti začaly dospívat. Její syn nicméně volný čas trávil se svým 

mladším bratrem a neslyšícími přáteli. Oba chlapci měli výborné školní výsledky. Oba měli potíže 

s výukou cizích jazyků. R1: „Takže ta angličtina probíhá tím stylem, že Zbyněk tlumočí Fandovi 

angličtinu a Fanda Zbyňkovi poradí, jak to má bejt. Tak a seděj v poslední lavici, takže opravdu 

výborný.“ Oba chlapci se cizí jazyky učili prakticky výhradně jen s matkami doma.  
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Obě matky popisovaly, že situace, kdy chlapci ze zdravotních důvodů nemohou po určitou 

dobu nosit sluchadlo, je velmi náročná. Někdy se snaha učitelů dítěti situaci ve třídě ulehčit 

nesetkávala s příznivou odezvou dětí. Oba chlapci měli spíš snahu nevyčnívat. Jako problematické 

vnímala matka nejstaršího chlapce také to, že vinou integrace nemá možnost poměřovat své 

schopnosti v rovné soutěži s ostatními neslyšícími. Zmiňovala, že syn také vinou integrace nemá 

přístup k učení se důležitým dovednostem, které jako neslyšící bude potřebovat (např. jak používat 

tlumočníka).  

Jedna z matek byla s přístupem školy spokojená. Druhá matka popisovala nedostatečnou 

citlivost školy a neodbornost výchovné poradkyně. Jednalo se pro ni o opakovanou zkušenost 

tohoto druhu. R6: „Mám problém s vedením školy a výchovnou poradkyní…v podstatě nám každý 

rok naznačují, že máme možnost odejít ze školy…při vytváření individuálního plánu na další 

období, tak vždycky tam zazní to, ať jsme rádi, že tam sme, protože pro nás sou speciální školy…“ 

Ptala jsem se matky, zda má gymnázium školní psycholožku. Uvedla, že ano, ale že s ní 

nespolupracuje, neboť nemá základní povědomí o problematice sluchového handicapu.  

Mateřské školy i základní školy opakovaně odmítaly dělat s dítětem cokoliv jinak. Zpravidla 

přistupovaly na to, že dítě vezmou jen za podmínek, že nebudou muset dělat žádné změny (snížení 

počtu žáků ve třídě, odhlučnění třídy, školení pro třídního učitele). Opakovaně byla odmítána 

možnost, že by ve třídě byl asistent pedagoga nebo osobní asistent dítěte.  

Matky opakovaně referovaly o tom, že stále zvažují, zda pro dítě zvolily nejlepší variantu. 

Časté jsou také obavy z budoucího vývoje. Matky se snaží všechny možné komplikace předpovědět 

a předcházet jim. Reflektují, že situace není vždy optimální a tak neustále přehodnocují, zda zvolily 

správně.  

Matky velmi oceňovaly pomoc FRPSP a SPC při dojednávání integrace a následném 

provázení v integraci. Jako důležitou proměnou v úspěšném procesu integrace vnímali rodiče 

kvalitu spolupráce odborníka s pedagogy v zařízení.  

 

5.8 Kochleární implantát 

Jedním ze stěžejních bodů rozhovorů bylo téma kochleární implantace. Čtyři děti ze vzorku 

měly kochleární implantát. Nejmladšímu byl v době implantace rok, nejstaršímu bylo šest let. 

V době rozhovorů byly děti rok až čtyři roky po zákroku.  

Stejně, jako je omezené povědomí veřejnosti o problematice sluchového handicapu, je 

omezené povědomí i o kompenzačních pomůckách. O kochleárním implantátu rodiče často poprvé 

slyší v době, kdy dítě dostává diagnózu. Zpravidla je o této možnosti informuje lékař, který jim ji 
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sděluje. Jedna z matek uvedla, že ona slyšela o kochleárním implantátu až ve speciální školce, kam 

její syn chodil. Jiné o této možnosti řekl její kamarád lékař. Další informace si pak našla na 

internetu. Výňatek z rozhovoru názorně ilustruje, proč pro ni bylo důležité děti s implantátem vidět. 

R5: „…až tam sem viděla…nastavování tam maj nahraný. Různě velký děti. Pak mě zajímalo, jak 

vypadají teenageři s tim…chtěla sem to vidět u nějákýho většího člověka. A to mi pomohlo.“ 

Zmiňovala, že jí to dalo naději, že vše dobře zvládnou. Jedna z matek uvedla, že když viděla poprvé 

dítě s kochleárním implantátem, vyděsilo jí to (dříve byli kochleární implantáty výrazně větší než 

sluchadla. Děti nosily na zádech zpravidla kapsičku s krabičkou - vnější částí implantátu).  

Stejně jako integrace je i kochleární implantát v rodinách často probíraným tématem. 

Některé z matek v rozhovorech uvedly, že kochleární implantát vnímaly jako naději na vyřešení 

situace. Některé z matek uvedly, že touha po implantátu byla tak silná, že obavy, jak dítě zvládne 

zákrok, se často až do termínu operace neobjevovaly. Jedna z matek zmínila, že to, že dítě zvládá 

život bez kochleárního implantátu, pro ni znamenalo, že vada přeci jen není tak těžká. Její cesta 

k rozhodnutí, že by implantát byl pro dítě vhodný, byla tedy dlouhá. Situace navíc byla 

komplikovaná tím, že po sérii vyšetření lékaři rodině řekli, že chlapci nebyly naměřené dost velké 

sluchové ztráty na to, aby byl k zákroku indikovaný. Rodičům bylo doporučeno ještě jedno 

vyšetření a ohledně dalšího vývoje situace zůstali v nejistotě.  

Část matek uváděla, že vnímaly kochleární implantát jako jedinou možnou cestu. Jedno 

z dětí muselo být operováno dvakrát, protože po otevření operační rány lékař zjistil, že má v uchu 

zánět. Matka v rozhovoru popisovala svůj strach, že syn zůstane bez implantátu. R7: „A sestřička 

říkala, že ten implantát nemá, že mu ho nedali. Já v tu chvíli sem byla mrtvá málem, protože pro 

nás to byla vlastně jediná možnost…A pak naštěstí to bylo todle. A to byli teda dlouhý dva měsíce, 

než mu ho dali…než se to zaléčilo.“ Děti snášely zákrok dobře. Objevovaly se jen drobné 

nevolnosti jako důsledek anestezie. Žádné z dětí nemělo vážnější komplikace. Jedno dítě mělo otok 

z příliš utáhlého obvazu. Jedna z matek mluvila také o tom, že pro dítě bylo nepříjemné dorůstání 

vlasů v místě jizvy. Jako problematické matky vnímají nepohodlí při pobytu v nemocnici (chybí 

například postel pro rodiče). Opakovaně matky mluvily o tom, že byly nevyspalé, a proto pro ně byl 

pobyt v nemocnici náročný. Jako stresující vnímala jedna z matek čekání na operaci, kdy měla 

velké obavy, aby dcera náhodou neonemocněla, když už měly termín.  

V komunitě Neslyšících je kochleární implantace kontroverzní téma. Některé radikální 

názory se samozřejmě dostávají i k rodičům. Jedna z matek popisovala, jak pro ni bylo těžké 

docházet na znakový jazyk do sdružení, kde je silně posilováno uvědomění jazykové a kulturní 

výjimečnosti Neslyšících. R4: „Takže tam člověk pořád narážel na ty jejich názory…celá ta 

Pevnost je jakoby proti…“ 
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Ani u dětí indikovaných k implantaci ovšem nelze předem předpovědět, jak bude vypadat 

jejich řečový vývoj v budoucnu. R7: „Ale on začal mluvit…on byl hrozně chytrej a všichni čekali 

nástup tý řeči trochu dřív, než přišel… Takže ta řeč přišla o malinko pozdějš, než sme jako čekali. 

Já sem si srovnala v hlavě, že to prostě přijít nemusí…že třeba to tak bude. A začal mluvit špatně. 

Začal mluvit tou samohláskovou mluvou. Takže my sme se dobrali k samohláskám a nasazujeme ty 

souhlásky….“  

Znaky v době po implantaci ubývají. Matky se shodovaly, že po několika měsících od 

implantace používají znaky jen, když se potřebují s dítětem rychle domluvit, nebo když jsou někde, 

kde je hluk. Matka chlapce, který byl implantovaný až v šesti letech, uvedla, že v době, kdy měl 

chlapec sluchadla, komunikovali pomocí znaků. Od doby co má implantát, přešli na mluvenou řeč. 

Tento příklad názorně ilustruje obvyklý vývoj komunikace mezi rodičem a dítětem po implantaci.  

Matky uvedly, že kochleární implantát splnil jejich očekávání. Dítě díky němu slyší a mluví. 

Zvládá integraci. Jedna z matek uvedla, že radši žádná očekávání neměla. Doufá, že i kdyby dcera 

dobře nemluvila, alespoň uslyší a implantát jí pomůže, aby se naučila češtinu. Důležitým faktorem 

pro úspěšnost implantace je intenzivní rehabilitace řeči. Děti mají často zážitek slyšení teprve po 

implantaci. Vzhledem k rozsahu sluchovým ztrát zpravidla do té doby slyšely i se sluchadly jen 

výrazné zvuky. Po implantaci se tedy dítě neučí jen mluvit, ale také slyšet. Rodiče dětí 

s implantátem stejně jako rodiče dětí se sluchadly denně s dítětem řeč trénují.  

Jako problematické rodiče často vnímají, že zvláště u menších dětí dochází občas k tomu, že 

při hře zapomínají, že mají implantát. Dochází k tomu, že dítě pak nemá nasazenou vnější část, a 

tudíž stejně neslyší. R5: „Teď mě na tom implantátu spíš štve to nepraktično…Von leze, teď mu to 

někde padne…má to, nemá to. Ty technický věci mě na tom štvou.“ Občas se také stane, že dojde 

k poškození vnější části.  

Matky dětí, které měly hraniční hodnoty a velikostí vady tedy nesplnily kritéria pro 

implantaci, si pro své děti implantát také přály. Matka jednoho z dětí uvedla, že ho vnímá jako 

nejsilnější nástroj. Zmínila, že dokonce zvažovaly, že by na implantát sehnali peníze sami, nicméně 

tento přístup nebyl dovolen. Jedna z matek uvedla, že kompenzaci sluchadly nevnímá u syna jako 

dostatečnou. Obě matky nejstarších dětí ve vzorku mluvily o tom, že důležitý je také názor dítěte. 

Ani jedno z dětí operační zákrok podstoupit nechtělo. Jeden z chlapců ale po tříměsíční nemožnosti 

nosit sluchadlo zvažoval, zda by to přeci jen pro něj nebylo řešení. Matka mluvila o ambivalencích 

spojených s úvahou o implantaci, které s sebou nese zvažování, zda nepočkat, protože díky 

technickému pokroku, se i vnitřní část implantátu stává citlivější náhradou. Uváděla, že jde o zásah 

do těla a také zmiňovala, že vnitřní část implantátu nelze měnit tak, jako sluchadla.  
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5.9 Obranné mechanismy/copingové strategie 

Matky explicitně dávaly do souvislostí styl, s jakým se s událostí vypořádaly, se svým 

osobnostním nastavením. Uváděly, že i s touto situací se vypořádaly tak, jak jsou zvyklé v životě 

k problémům přistupovat. Některé z matek naopak vyzdvihovaly specifičnost situace a také o svém 

prožívání a jednání mluvily jako o specifickém.  

Při konfrontací rodičů s možností sluchového postižení dítěte se obvykle objevovala 

tendence k popření. Rodiče shodně uváděli, že si nechtěli připustit, že by jejich dítě mohlo mít 

nějaký handicap. Často v prvních chvílích nevěřili, že by jejich dítě mohlo mít vadu sluchu 

s ohledem na to, že v rodině se nikdo s vadou sluchu nevyskytoval. V další fázi se často objevovalo 

popření, že by mohlo jít o těžkou vadu sluchu. Jedna z matek uvedla, že ačkoliv její otec říkal už 

v roce dítěte, že chlapec zřejmě neslyší, řešit to začali až ve dvou letech, protože si to nechtěli 

připustit. Jiná z matek uvedla, že dokonce uklidňovala jejich pediatričku při provádění orientačních 

sluchových zkoušek, že dítě nereaguje jen proto, že se zrovna probudilo. Jedna z matek se k prvním 

výsledkům audiologického vyšetření vyjádřila takto: R2: „Já sem ze začátku…nechtěla sem tomu 

věřit, říkala sem si, že to bude v pohodě, že to nic neznamená.“  

Po sdělení diagnózy rodiče často popisují šokový stav. Řada z matek slovo šok i používala 

v rozhovoru. Některé matky popisovaly, že i v této situaci reagovaly tak, jak jsou u sebe zvyklé. 

R2: „Já sem akorát posílala smsky známejm, protože já sem opravdu ten člověk, kterej to potřebuje 

sdílet.“  

Jedna z matek uvedla, že jí na začátku sluchová vada dítěte tak moc neděsila, protože dcera 

v době sdělení byla miminko a vypadala stejně jako ostatní děti. Matka uvedla, že si říkala, že 

problémy prostě bude řešit, až přijdou. Toto odsunutí řešení problémů na pozdější dobu se 

v rozhovorech opakovalo.  

Některé matky popisovaly pocity smutku a lítosti. Jedna z matek mluvila o zlosti 

v souvislosti s tím, že jedna z lékařek jí před definitivní diagnózou dala falešnou naději. Mluvily o 

panice a depresi/stažení se do sebe. Jedna z matek uvedla, že v prvních chvílích měla vztek na dítě: 

R5:„Víš, to je takový, že si prostě řekneš… „Kdybys tady nebyl, tak já bych to nemusela řešit. 

Nemusela bych se tady plácat.“ Zpětně matka dodávala, že na takovou situaci vůbec nebyla 

připravená. Některé matky uváděly, že jim pomohlo ponoření se do činnosti – zjišťování informací 

o problematice, učení se znakovému jazyku a zaměření se na rozvoj dítěte. R6: „Já sem tu svoji 

depresi přeměnila do strašnýho pracovního úsilí. Já sem nechtěla sedět doma a zoufat…Takže ono 

to bylo v podstatě jako záchrana…terapie pro mě.“ Matky se shodovaly, že v okamžiku, kdy viděly 

směr, kudy se dál ubírat, začaly situaci lépe zvládat. Pro některé z matek tímto směrem byla snaha 
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o komunikaci znaky, pro některé usilování o kochleární implantát. Matky uváděly, že jim pomohlo, 

když možná budoucnost jejich dítěte díky získaným informacím začala dostávat konkrétní obrysy.  

Objevovala se snaha využít podpory sociální sítě. Jedna z matek uvedla, že jí pomohlo, že 

vše mohla probrat s kamarádkami. Opakovaně ale také matky zmiňovaly tendenci chránit své okolí 

a brát všechnu tíhu situace na sebe. Dodávaly, že nechtěly okolí zatěžovat, přidávat lidem kolem 

sebe bolest, nebo je vůbec zatěžovat. Jedna z matek uvedla, že je ráda, že měla pomoc z Centra rané 

péče, protože tak nemusela svými pocity zatěžovat kamarádky.  

Pro některé matky je náročné v období těsně po diagnóze kontaktovat FRPSP, hledat 

informace či začít přemýšlet o komunikaci pomocí znaků. R1: „…v nějákej sdělovacích prostředích 

sem ho našla nebo na internetu. A ještě i kamarádka mi ho dávala…a já sem ho vlastně měla skoro 

čtvrt roku a nepoužila sem ho…sem si říkala, že přece moje dítě není jako tamty děti.“ 

 Náročné je pro rodiče nejen přijmout sluchový handicap, ale také jeho závažnost. 

Opakovaně se objevovala bagatelizace. Jedna z matek uvedla, že jí trvalo rok, než přijala, že synova 

vada je tak těžká, že by pro něj byl vhodný kochleární implantát. Bagatelizace se objevovala také 

v souvislosti s hodnocením řečového vývoje. Matky například uváděly, že dokonalou mluvu nemají 

dnes ani slyšící děti, případně že i někdo jiný v rodině má nějaký problém s výslovností. R7: 

„Takže von do teďka eště všechny neumí. A už mu vlastně bude šest. Už je čtyři roky skoro po 

implantaci…Rozumí mu všichni, ale není to dobrá – dokonalá mluva…No. Ale já myslim, že on je 

ten typ, kterej by patlal i kdyby slyšel, protože manžel taky nemá úplně dokonalou 

výslovnost.“Jedna z matek měla neslyšícího strýce, který s nimi navíc žil v domě. V rozhovoru 

uváděla, že nevidí důvod, proč by s ním měl její syn trávit více času, protože když má implantát, tak 

není neslyšící. R7: „…to je právě ten problém, že von už není jakoby neslyšící… já mu nemůžu říct, 

no strejda…a von ví že neslyší, a proto nemluví a já mu nemůžu říct: „No ty by si taky takhle 

dopad, kdyby si nedostal ucho…to mu prostě neřeknu. Takže já mu nebudu říkat: Vy ste stejný 

v tom, že neslyšíte.“ Já mu to prostě neřeknu. To je to moje tabu…“ 

V některých rozhovorech se ukazovalo jako problematické, když se obranné 

mechanismy/copingové strategie rodičů různily. R2: „Určitě, já sem takovej ten typ, kterej to hodně 

řeší s těma kamarádkami, na rozdíl od manžela, kterej si to nechává spíš pro sebe. Jemu to hodně 

vadí, když to ty ostatní vědí.“ Objevovala se nespokojenost s tím, jak k situaci přistupoval partner. 

Matky často měly pocit malé zaangažovanosti. Jedna z matek uvedla, že poté, co poprvé viděla 

manžela v souvislosti s informacemi o diagnóze syna plakat, se snažila možnému opakování této 

situace vyhnout a vše řešila sama. Případně matky uváděly, že vlastně neví, jak partner situaci 

prožíval, protože to spolu neřešili. Uváděly, že jejich komunikace byla zpravidla zaměřená hlavně 

na věci, které bylo třeba v souvislosti s diagnózou dítěte zařídit (výběr sluchadel, žádost 
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o kochleární implantát). Při zdůvodňování toho, proč to má partner jinak, nebo proč je dle matky 

málo zaangažovaný, se objevovala stereotypizace a zobecňování. Matky uváděly, že muži to prostě 

mají jinak. Objevoval se předpoklad, že stejně jako jejich partner fungují i muži v jiných rodinách. 

Zdálo se, že je pro matky úlevné utvrzovat se v tom, že i jiný muž by se choval stejně. Jedna 

z matek naopak vítala, že zatímco ona byla zaplavená emocemi, její partner zůstal klidný a 

podporoval ji.  

Matky také mluvily o obranných mechanismech dalších rodinných příslušníků a blízkých 

přátel. Často se objevovalo popření, ujišťování, že se matka jistě plete. Reakce blízkých často 

vnímaly jako neadekvátní. Některé jim i zpětně přišly nesrozumitelné. Často se objevovala 

bagatelizace. R2: „Babička ta prožila ten šok způsobem, že dělala, jako by se vůbec nic nestalo, 

jako moje babička. Ta vlastně…vůbec na to nereagovala a potom ještě asi za půl nebo za tři čtvrtě 

roku mi říkala: „No ale to se zlepší ne? To má jenom teďko dočasně a ono se to zlepší.“ Časté bylo, 

že blízký po prvním sdělení velmi rychle přešel k běžnému konverzačnímu tématu. Jako náročné 

vnímaly matky i reakce rozcitlivělé. Jedna z matek měla pocit, že její matka problém zveličovala. 

Toto vše vnímaly matky jako kontraproduktivní. Matky uváděly, že v tu chvíli potřebovaly podporu 

samy pro sebe, kterou ovšem málokdy získaly.  

V jednom z rozhovorů bylo možné sledovat podobný mechanismus zacházení 

s nepříznivými informacemi u matky i u babičky dítěte. Matka v rozhovoru uváděla, že na logopedii 

často zapomene. Své matce nahrála CD se znaky, které její syn používal. Matka CD někam založila. 

Nakonec ale začala chodit společně se svou dcerou na kurzy znakového jazyka, což dcera velmi 

oceňovala. Vnímala to jako psychickou podporu. Otec jí pomáhal finančně.  

V rozhovorech se objevovalo symbiotické „my jsme“, které matka používala i ve starším 

věku dětí. Dokonce i u obou nejstarších chlapců (10 let, 16 let) ze vzorku se toto opakovaně 

objevilo. R1: „A máme prostě…jednou do měsíce nějaký záněty. No a snažíme se preventivně ty 

sluchadla vyndavat.“ 

Opakovaně se objevovala racionalizace. Rodiče zdůrazňovali rozsah sluchového handicapu 

nebo pokroky ve vývoji s tím, že jejich dítě na tom ještě není tak zle jako ostatní děti se sluchovým 

handicapem. R8: „. Zjistila sem, že na tom zdaleka nejsme tak špatně. To když sem viděla děti 

s kochleárem s batůžkama na zádech, tak sem si říkala dobrý…je to dobrý. Vlastně Adam tam byl ze 

všech těch dětí na tom nejlíp, co se týče toho, jak slyší.“ 

Rodiče zmiňovali opakovaně, že sluchový handicap dítěte narušil jejich životní scénář. Dvě 

matky uváděly, že pro ně šlo o první konfrontaci s něčím závažným v životě. R1: „…přestože sem 

měla to podezření, tak sem to FRPSP dlouho nekontaktovala., protože sem si nechtěla připustit, že 
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budu mít invalidní dítě. Protože předtim mi tak jako všechno vycházelo, na ty jedničky…“Jedna z 

matek dodávala, že nutnost speciální péče o syna koliduje s jejich hektickým způsobem života.  

Při snaze vyrovnat se s dlouhodobým stresem, který sebou často péče o dítě s handicapem 

přináší, se objevovalo vytěsnění. Jedna z matek mluvila o tom, jak se jí opakovaně stává, že 

nepřijde na termín na logopedii. V rozhovoru mluvila o tom, jak svému fungování rozumí po 

rozhovoru s psycholožkou, která měla s rodiči arteterapeutické sezení. R2: „…nějáká jakoby 

obrana proti tomu…prostě sem si říkala, že mám snad mozek ve stand-by, že mi to vůbec 

nepřemejšlí. Já si napíšu do diáře, že tehdy a tehdy máme jít na logopedii… V pondělí si řeknu: „Ve 

středu jdu na logopedii, hlavně na to nesmim zapomenout.“ V úterý si řeknu: „Hhhh (leknutí) 

logopedie. Jo, ve středu, dobrý.“ Ve středu večer si řeknu: „A do Prčic“ a takhle se mi to stalo ve 

čtyřiceti procentech případů.“ Matka dodávala, že k lékaři přišla vždy. „Zapomínání“ se jí dělo jen 

s logopedií. Měla pocit, že když situaci dokázala přijmout, zlepšila se i její a synova docházka na 

logopedii. 

Velkým tématem při dlouhodobém vyrovnávání se situací byla změna postoje. Při mém 

dotazu, zda rodiče mohou zhodnotit, co jim život s dítětem se sluchovým handicapem přinesl, 

rodiče opakovaně mluvili o zásadním přehodnocení životních hodnot. Jedna z matek uvedla, že její 

život touhle událostí dostal jiný směr. Získala také jinou životní zkušenost a nové vědomosti, které 

by dále mohla užít v práci. R7: „A že mě to vlastně i nasměrovalo v tom životě…protože sem byla 

jako člověk, kterého zajmalo jako všechno a tak ňák povrchně a furt sem jako nevěděla, kam se jako 

upřít… jako mě ten život nasměroval…že se jako budu i trošku víc věnovat tomuhle. No, takže já 

myslim, že sem si i sama sobě trošku potvrdila, že zrovna v tomhle sem dobrá…že je dobře, že se 

jako narodil mě, protože já sem to jako zvládla.“ Rodiče uváděli změny i v běžném denním 

fungování. Jedna z matek mluvila o tom, že je teď více vyrovnaná a méně věcí jí stresuje. Matky 

také uváděly, že získaly určitě kontakty (rodiny ve stejné situaci) a rozšířily si obzory. Některé 

matky uváděly, že jsou naopak více citlivé.  

U některých informací bylo těžké rozlišit, zda jde o vlastnost matky, nebo o obranný 

mechanismus. Jedna z matek mluvila o tom, že se jí nedaří držet se plánu a každý den dopoledne 

dělat s dítětem některou z logopedických her. Šlo o matku, která měla problém s docházením na 

logopedii. Je tedy možné soudit, že šlo i zde o stejný druh reakce. Nicméně je také možné, že matka 

byla prostě jen nedůsledná a tento povahový rys se mohl objevovat i v jiných oblastech. 

Matky uváděly, že velkou podporou pro ně zpravidla byla pracovnice Centra rané péče, 

nebo pracovnice ze SPC. Jen jedna z matek uvedla, že to, že byla na vše sama, nakonec vedlo 

k tomu, že situaci nezvládla a musela vyhledat pomoc terapeuta. Uvedla, že na psychoterapii 

chodila asi čtyři měsíce a potom už tam neřešily pro ni zásadní věci, tak chodit přestala. Neměla už 
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chuť to celé probírat. Uvedla, že si tam přišla na to, že zbytečně táhne vše sama, a bylo by vhodné 

manžela více zapojit. Mluvila o tom, že změna v tom, jak spolu ohledně synových speciálních 

potřeb s manželem komunikují, je pozvolná, ale děje se.  

 

5. 10 Verbalizace tématu deprivace/subdeprivace 

Rodiče opakovaně v rozhovorech mluvili o situacích, které měli deprivační/subdeprivační 

riziko. Někteří rodiče dokonce explicitně zmiňovali, že vývoj dítěte je negativně ovlivněn 

sluchovým handicapem. Matka nejstaršího z dětí nepoužila v rozhovoru slovo deprivace, ale velmi 

dobře si byla vědoma jejích rizik. V následující citaci se vyjadřuje k důležitosti, kterou pro ni měla 

kniha neslyšící autorky „Potom ti to povíme“. R6: „…a ta jako mi dala směr do života. Tak, jak to 

má fungovat…že žádný potom ti to povíme, že to nikdy nesmí bejt. To byla taková moje bible.“ 

Rodiče v této souvislosti věnovali pozornost hlavně komunikaci v rodině a nemožnosti bezděčného 

učení.  

U dětí, které jsou brzy diagnostikované a brzy dostávají sluchadla, je jejich nošení 

problematické, protože sluchadla při kontaktu s podložkou často pískají. Část dětí navíc nemá ze 

sluchadel užitek. Nicméně je nutné, aby prošly půlroční zkušební dobou, kdy se zjišťuje, zda je pro 

ně kompenzace sluchadly nevhodná.  

Matky často uváděly, že si dítě v komunikaci pomáhá odezíráním. Některé reflektovaly, jak 

musí být komunikace tímto způsobem pro dítě náročná. Některé z matek zmiňovaly, že dítě má 

malou slovní zásobu. Zde je důležité mít na paměti, že dítě nemůže odezřít slovo, které nezná, takže 

slovní zásoba je pro rozvoj komunikace zásadní. Často matky zmiňovaly, že dítě má dobrou slovní 

zásobu, ale problematická je výslovnost. Mluvily o tom, že oni dítěti rozumí, ale okolí vždy ne. R4: 

„Lidi jí jako něco rozuměj, něco ne. Takový ty konkrétní věci, když věděj o čem povídá, tak ji 

rozuměj… ale třeba vona třeba nepoužívá třeba „do školy“, tak to „do“ vynechává, ale to „školy“ 

řekne dobře, neřekne „škola“, řekne: „Půjdeme školy“ 

Všechny matky komunikovaly s dítětem aspoň po určité období s dopomocí znaků. Znaky 

matky začínaly používat zpravidla až po definitivní diagnóze a potom, co situaci přijaly. Dítě tedy 

zpravidla dlouhou dobu dostávalo jen omezené množství jazykových podnětů. Často byla 

komunikace pomocí znaků pro matku spojena s ambivalentními pocity. Opakovaně se 

v rozhovorech objevovaly pochyby, nakolik dítěti komunikaci znaky umožnit. Objevovala se 

tendence co nejrychleji od komunikace znaky upouštět. Téměř všechny matky používaly znaky jen 

v nejnutnějších případech, a to i přesto, že všechny referovaly o situacích, kdy jim dítě nerozumí.  
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Ve většině rodin to byla jen matka, kdo se pokoušel zkvalitnit komunikaci s dítětem pomocí 

znaků. Matky opakovaně uváděly, že ostatní rodinní příslušníci dítěti nerozumí. To se dělo i 

v primární rodině (otec, sourozenci). Matky tedy někdy byly tlumočníky pro své děti. Dítě tedy do 

doby, než se naučilo obstojně komunikovat řečí, bylo v možnosti komunikace s ostatními 

rodinnými příslušníky výrazně limitováno.  

Jako problematické se ukazovaly situace, kdy dítě nemůže mít kompenzační pomůcku. Šlo 

o zdravotní potíže, které znemožňovaly nosit sluchadlo, nebo o situace, kdy dítě nemělo kochleární 

implantát (koupání, před spaním). Zpravidla šlo o krátké časové úseky. Několikrát ovšem matky 

popisovaly i situace, kdy šlo o delší dobu, kdy dítě nemohlo sluchadlo mít, nebo nešlo hned ze 

zdravotních důvodů přistoupit k implantaci. Matky ale opakovaně uváděly, že děti jim někdy 

nerozumí, i když kompenzační pomůcku mají. Šlo o situace, kdy je kolem dítěte hluk (škola, 

doprava), ale také o situace, kdy dítěti za běžných podmínek nestačí slova k tomu, aby porozumělo. 

R2: „…třeba řeknu: „Čepice. Kde je čepice?“ a on na mě kouká a nic. A tak to dělám znova a 

znova. A pak řeknu čepice a dělám (ukazuje znak pro čepici) a on jde pro tu čepici. Možná je to 

o tom, že mě neposlouchá, jenom na mě kouká…“ Matka jednoho ze starších dětí zmiňovala, že syn 

si často informace domýšlí. Uváděla, že často udělá něco úplně jiného, než po něm chtěla. Mluvila 

o tom, že se vždy několikrát ujišťuje, že jí syn rozuměl. Říkala, že neustálá kontrola začíná syna 

s přibývajícím věkem rozčilovat. Tato matka popisovala situace, kdy syn nemůže mít sluchadlo, 

protože trpí na záněty ucha. Dodávala, že ona ale kolikrát v komunikaci nepozná, zda syn sluchadlo 

má nebo ne, protože když ho má, stává se, že jí nerozumí a ona stejně musí vše říkat několikrát.  

Jedna z matek uváděla, že sluchový handicap syna měl zřejmě vliv i na motorický vývoj. 

R3: „A vlastně i kvůli tomu sluchu a vlastně že dlouho neslyšel a pak s těma sluchadlama málo, tak 

vlastně tu motoriku…je to znát, je takovej těžkopádném a jemná motorika taky. Teď sme vlastně 

hodně dřeli grafomotoriku, takže se to trošku rozcvičilo…“ Matka zde názorně ilustruje jev, ke 

kterému dochází i u kompenzovaného sluchového handicapu. Děti často nemají zážitek směrového 

slyšení, takže při některých činnostech jsou odkázány jen na zrakovou kontrolu a mohou působit 

neohrabaně.  

Matky opakovaně uváděly, že bylo problematické dítěti něco vysvětlit. V souvislosti s tím 

někdy na straně dítě docházelo ke zlostným reakcím. Některé matky dětí, kterým byla diagnóza 

stanovena později, navíc uváděly, že pro ně bylo obtížné dítě výchovně usměrnit, právě proto, že 

jim dítě nerozumělo. Zde nešlo jen o to, že by je neslyšelo, ale také o to, že nemělo rozvinuté 

porozumění jazyku a tudíž příkazům nerozumělo. Problém s porozuměním trval u některých dětí i 

v předškolním věku. I děti, které už uměly číst, někdy nerozuměly, co slova znamenají. Obě matky 

starších dětí mluvily o velké zálibě svých synů v četbě. Obě se shodovaly, že synové knihy 
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vyhledávají možná také proto, že se mezi slyšícími vrstevníky v komunikaci ztrácejí. R6: „To zas 

bylo takový daný tou vadou a tim, že ty knihy mu dávaly všechno ostatní.“ 

Jak jsem již uvedla, matky některých dětí reflektovaly, že sluchový handicap má negativní 

vliv na utváření jejich osobnosti. Jedna z matek uváděla, že její dcera v šesti letech působí občas 

jako dítě tak o tři roky mladší. R4: „…sebestřednost hodně a takový to…taková žárlivost… je to 

takový jako, co normální děti v tomhle věku jako nemívaj. Myslim, že je to taky tim, že to má 

všechno zpožděný…že tohlencto …tohle sou reakce já nevim dvou, tří letejch dětí…“ matka jednoho 

ze starších chlapců mluvila o negativních změnách v synově chování, které sluchovému handicapu 

přičítá. R1: „…myslím, že se to odráží na jeho povaze. No prostě že je takovej uzavřenej, často 

přehnaně agresivní na nějáký věci, prostě fakt neslyší. Já si myslim, že fakt slyší velice špatně. A 

nevim jak…myslim, že mu to škodí, že by byl otevřenější, že by si ten život i víc užil…“ 

Opakovaně také matky zmiňovaly, že děti nemají rády změny a nové věci. Některé děti ze 

vzorku měly dle výpovědí matek velkou potřebu řádu. Matky opakovaně uvedly, že děti jsou 

k určitým věcem velmi citlivé. Jedna z matek také zmiňovala situaci, kdy dítě mělo pocit, že se mu 

někdo smál, a pak bylo agresivní, což vnímala jako výsledek toho, že dítě řadu věcí neslyší. 

Rodiče starších dětí vnímali, že vlivem sluchového handicapu dochází u dětí k deficitům 

v sociálním vývoji. Uváděli, že vnímají jako problematické, že se k dětem často nedostanou 

informace, které jsou všem známy. Pokud matka neohlídá, aby dítěti informace předala, je často 

dítě vyčleněno. R1: „…třeba si týden povídáme, něco si vyprávíme…třeba že někdo přijede a pak 

zjistim, že Fandu to minulo. On takový ty řeči mimochodem neslyší…pokaď si ho takhle neposadíte 

a neřeknete mu to, tak von to prostě nechytne…takhle z éteru.“ Matka zdůrazňovala, kolik věcí se 

v rodině říká, aniž by si členové rodiny sedli a vyříkávali si věci u stolu. Mluvila také o tom, že syn 

nemá tolik příležitostí učit se tím, že by náhodně pozoroval interakce mezi rodiči. Nemá tak tolik 

příležitostí učit se, jak se k sobě lidé ve vztazích chovají. Uváděla, že někdy se mu snaží část 

rozhovoru, který vedla s manželem přetlumočit, ale že cítí, že se z toho ztrácí spontaneita a 

přirozenost. R1 : „…on prostě žije v takový bublině…je vohroženej, že von nebude vědět, jak se žije 

s tim partnerem, protože neslyší to, že my se třeba hádáme, ale pak se udobříme nebo že si to 

vydiskutujem, protože von vlastně slyší možná zvuk…to není, že si lidi prostě řeknou a 

artikulujou……a tady na sebe křičíte přes tři dveře často …ale je to strašně důležitý pro ten život. 

Tam se vlastně člověk učí, že druhýmu může ublížit…že něčim jo a něčim ne.“ Matka uváděla, že 

důsledkem tohoto deficitu vnímání je podle ní určitá neomalenost. Vnímala, že by dítě potřebovalo 

pomoci s trénováním společenského chování. Uvědomovala si, že to, co běžně děti odpozorují, je 

třeba s dětmi se sluchovým handicapem cíleně rozvíjet. Tato matka uvedla, že by si přála program 

pro starší děti, kde by se rozvojem sociálních dovedností zaobírali. Jedna z matek oceňovala, že 
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sociální inteligenci s jejím synem rozvíjí pracovnice SPC. R6: „…jako ona to je jako oficiálně pro 

něj logopedie, ale ona s nim dělá i různý takový vnímání. I takový emoční věci a učí na různejch 

obrázkách, aby vnímal, že jiný lidi…že každý má tu reakci jinou na jinou situaci.“  

 

 

5.11 Deprivační situace - shrnutí 

5.11.1 Komunikace 

Specifikem u narození dítěte se sluchovým handicapem bývá pozdní diagnostika. 

V posledních letech došlo k urychlení diagnostického procesu. V době provádění rozhovorů stále 

nebyl novorozenecký screening sluchového postižení standardem ve všech porodnicích. Cesta od 

prvního vysloveného podezření po definitivní diagnózu byla dlouhá. Zpravidla šlo o několik 

měsíců.  

U dětí z rozhovorů byl sluchový handicap diagnostikovaný v době od dvou a půl měsíců do 

dvou let. Dětem se tedy v období, kdy se vyvíjelo jejich sluchové ústrojí, dostávalo omezené 

množství zvukových podnětů.  

Sluchadla děti dostaly ve věku od půl roku do dvou a tři čtvrtě let. U dětí, které jsou brzy 

diagnostikované a brzy dostávají sluchadla, je jejich nošení problematické, protože sluchadla při 

kontaktu s podložkou často pískají. Část dětí navíc nemá ze sluchadel užitek a následně jsou 

indikované ke kochleární implantaci. Nicméně je nutné, aby prošly půlroční zkušební dobou, kdy se 

zjišťuje, zda je pro ně kompenzace sluchadly nevhodná. Některé z matek v rozhovorech 

reflektovaly, že tyto pocity vedly někdy k tomu, že v době kolem sdělení diagnózy nebývaly tak 

důsledné v tom, aby dítě sluchadla nosilo.  

Implantát děti dostaly ve věku od jednoho roku do šesti let. Implantát nemůže být uveden do 

provozu hned po operačním zákroku. Čeká se na zhojení operační rány (šest týdnů) a následně se 

provádí nastavování procesoru. Teprve v této fázi se dítě „učí slyšet“. Vlastní zážitek „slyšení“ má 

často teprve po implantaci. Některé děti v této době vydrží mít vnější část implantátu jen určitou 

dobu, neboť sluchové vjemy jsou pro ně nejen nové, ale také nepříjemné. Celý proces je tedy 

záležitostí několika měsíců. 

Z výše uvedených informací jednoznačně vyplývá, že dětem se v období, kdy se vyvíjelo 

jejich sluchové ústrojí, dostávalo omezené množství zvukových podnětů. I po získání optimální 

komunikační pomůcky zůstává situace v ledasčem specifická. Implantát ani sluchadlo ovšem nikdy 

nemá dítě pořád. Zvláště u menších dětí dochází občas k tomu, že při hře zapomínají, že mají 

implantát. Stává se, že dítě pak nemá nasazenou vnější část a tudíž stejně neslyší. U uživatelů 



106 

 

sluchadel bývají dalším problémem komplikujícím situaci onemocnění středního ucha a zvukovodu. 

Při těchto onemocněních dítě nemůže používat sluchadlo a je tedy nuceno obstát bez kompenzační 

pomůcky. Nejedná se o výjimečné případy. Sluchadlo kůži zvukovodu dráždí a tak bývají děti se 

sluchadly k těmto onemocněním náchylnější.  

 

Rozvoj řeči před diagnózou i po ní byl ovlivněn rozsahem sluchové vady a schopnostmi 

dítěte. Děti ve vzorku tedy byly velmi heterogenní skupinou nejen z hlediska věku, kdy jim byla 

diagnóza stanovena, ale také z hlediska dalšího jazykového vývoje.  

 Matky ale opakovaně uváděly, že děti jim někdy nerozumí, i když kompenzační pomůcku 

mají. Ve všech rozhovorech byly popsány situace, kdy měla matka pocit, že dítě neslyší vše, co by 

potřebovalo. U mladších dětí ve vzorku matky popisovaly, že nerozumí základním instrukcím. Šlo o 

situace, kdy je kolem dítěte hluk (škola, doprava), ale také o situace, kdy dítěti za běžných 

podmínek nestačí slova k tomu, aby porozumělo.  

V komunikaci si děti často pomáhají odezíráním. Problémem zde bývá omezená slovní 

zásoba. Dítě nemůže odezřít slovo, které nezná. Lidé se sluchovým handicapem si pak často 

pomáhají tak, že si informace domýšlí, což vede k řadě komplikací. Matky opakovaně uváděly, že 

bylo problematické dítěti něco vysvětlit. V souvislosti s tím někdy na straně dítěte docházelo ke 

zlostným reakcím. 

Dalším specifikem u problematiky sluchového handicapu je nemožnost mimovolního učení.  

Dětem je těžké předávat některé informace. Rodiče toto v rozhovorech dávali do souvislosti hlavně 

s nemožností pozorovat průběh interakcí mezi ostatními členy domácnosti. Opakovaně se 

v rozhovorech objevovalo, že dítě nemá tolik příležitostí učit se, jak se k sobě lidé ve vztazích 

chovají. 

Problémem není ovšem jen to, že dítě informace neslyší. Problematické bývá také 

porozumění slyšenému. I děti, které už uměly číst, někdy nerozuměly, co slova znamenají. 

V souvislosti s tímto bylo zmiňováno, že první roky života dítěte byly občas náročné i proto, že 

nebylo možné dítě výchovně usměrnit, neboť matce nerozumělo.  

Velkým tématem v komunikaci u dětí se sluchovým handicapem je užití znaků. Někteří 

rodiče uváděli, že zpravidla nějakou dobu o užití znaků vůbec neuvažovali. Zpravidla je začali 

používat až po uplynutí nějaké doby, pokud se například ukázalo, že kompenzační pomůcka nemá 

pro dítě dostatečný přínos. Dítě tedy zpravidla dlouhou dobu dostávalo jen omezené množství 

jazykových podnětů. 

Ve všech rodinách byly znaky jako dopomoc v komunikaci dítěti nabídnuty. Nicméně i 

přesto, že nelze předem předpovědět, jak bude vypadat řečový vývoj dítěte v budoucnu, jsou znaky 
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nabízeny zpravidla jen v omezeném množství a jen po určitou dobu. Užívání znaků zpravidla 

ustupuje při rozvoji řeči. Znaky jsou často užívány jen v situacích, kdy dítě nemá kompenzační 

pomůcku (návštěva bazénu, koupání doma) či je hluk a pomůcka tak nestačí k tomu, aby se dobře a 

rychle dorozuměly. Zpravidla jde o příkazy, zákazy nebo varování. Téměř všechny matky 

používaly znaky jen v nejnutnějších případech, a to i přesto, že všechny referovaly o situacích, kdy 

jim dítě nerozumí.  

Běžné je také, že komunikaci s dopomocí znaků ovládá v rodině jen matka, která je vlastně 

v roli tlumočníka. Opakovaně matky uváděly, že ostatní rodinní příslušníci dítěti 

nerozuměli/nerozumí. To se dělo i v primární rodině (otec, sourozenci). Mluvily o tom, že oni dítěti 

rozumí, ale okolí vždy ne. Dítě tedy do doby, než se naučilo obstojně komunikovat řečí, bylo 

v možnosti komunikace s ostatními rodinnými příslušníky výrazně limitováno. Zde je otázkou, 

nakolik je pak ovlivněn vztah otce s dítětem právě tím, že v rozhodujícím období vývoje nemají 

mezi sebou funkční jazykovou komunikaci. Jedna z matek uvedla, že otec dítěte se s ním domluvil 

až v době, kdy se syn naučil mluvit tak, že mu bylo rozumět. 

 

5.11.2 Integrace 

Běžnou praxí je, že děti se sluchovým handicapem chodí nejdříve do speciální mateřské 

školy a poté do mateřské školy běžné. Případně chodí nějakou dobu do obou mateřských škol 

zároveň. Rodiče reflektují, že tato praxe je pro děti náročná. Někteří z nich vnímají, že na začátku 

docházky je pro děti dobré, že jsou v prostředí, kde je jim nabídnuta komunikace s pomocí znaků. 

V běžných mateřských školách se často stává, že dítě je z některých aktivit díky sluchovému 

handicapu vyřazeno. Rodiče reflektovali, že dítě často učitelce nerozumí.  

Motivací, pro přesun dítěte do běžné mateřské školy, je snaha, dítě připravit pro integraci do 

běžné základní školy. Rodiče velmi stojí o to, aby dítě již v tomto věku přivykalo nárokům, které 

sebou nese pobyt mezi slyšícími vrstevníky.  

Jedno z dětí ze vzorku navštěvovalo prvním rokem speciální základní školu. S tímto 

tématem se vždy pojí problematika ubytování dítěte na internátu již v raném věku a zvládání pobytu 

mimo rodinu. Matka tohoto dítěte s rizikem citové deprivace velmi dobře pracovala a byla pozorná 

k tomu, jak dlouhé odloučení je chlapec schopný zvládnout. Jako výhodu této formy vzdělávání 

vnímala synův i svůj kontakt s neslyšícími.  

Běžnou praxí při integraci v běžné základní škole je, že učitelé i vedení školy odmítají 

přítomnost asistenta a rázně se vymezují proti tomu, že by měli dělat úpravy prostředí (snížení 

počtu žáků ve třídě, odhlučnění třídy) či cokoliv nad rámec svých běžných povinností. Takto často 
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vypadal přístup školy celkově a to včetně vedení školy, případně přístupu výchovné poradkyně či 

dokonce školní psycholožky. Opakovaně matky referovaly o situacích, kdy ve škole nikdo neměl 

ani základní povědomí o problematice sluchového handicapu. Opakovaně popisovaly situace, kdy 

dítě je ve škole sice přítomno výkladu, nicméně to, co by mělo zvládnout ve škole, s ním pak ony 

doplňují doma. K úvaze zůstává, jak se v takovém prostředí cítí integrované dítě. Nicméně nutno 

zde podotknout, že matky v rozhovorech referovaly také o situacích, kdy se učitel snažil dítěti 

úpravou podmínek vyjít vstříc. V některých případech dítě opatření odmítlo, protože nechtělo 

vyčnívat nad svými vrstevníky.  

 Právě vztahy s vrstevníky jsou dalším důležitým tématem v souvislosti s možnou deprivací.  

Situaci ovlivňuje významně narušení komunikace i specifický sociální vývoj. Obojí výrazně 

zasahuje do interakčních možností dítěte a to i v případě, kdy je sluchový handicap dobře 

kompenzován sluchadlem či implantátem. K dětem se často nedostanou informace, které jsou všem 

známy. V prostředí domova často matky řešily, co dítěti záměrně předat, aby nebylo vyčleněno. 

Během pobytu dítěte ve školní třídě pro něj však toto zajistit nemohly. Dvě matky starších dětí 

uváděly, že knihy jejich děti vyhledávají možná také proto, že se mezi slyšícími vrstevníky 

v komunikaci ztrácejí. 

 

5.11.3 Identita 

Dalším možným zdrojem deprivačního působení je oblast utvářející se identity dítěte. 

V rozhovorech se obvykle objevovala potřeba rodičů alespoň částečně se vymezit proti komunitě 

Neslyšících.  Několikrát se v rozhovorech také objevilo, že dítě nepatří tzv. „ani tam ani tam“, tedy 

že není ani slyšící ani neslyšící. V souvislosti s tímto jedna z matek mluvila také o obavách 

spojených s tím, až se její dítě začne svou identitou explicitně zabývat.  

S kochleární implantací či rozvojem mluvené řeči u dítěte rodiče zpravidla od snahy učit 

dítě znakový jazyk, či pokračovat v poznávání komunity Neslyšících, ustupovali. Jako motivaci 

k tomuto jednání uváděli, že je fungování neslyšících velmi odlišné (akcentují zpravidla zejména 

kulturní a jazykové zvláštnosti), a že je pro ně důležité především to, aby dítě bylo členem stejné 

kultury jako oni, aby s ním mohli sdílet co nejvíce věcí.  

Většina dětí se pohybovala prakticky výlučně jen mezi slyšícími dětmi i dospělými. 

V jednom z rozhovorů byla také zmíněna běžná fantazie dětí se sluchovým handicapem, které se 

pohybují jen mezi slyšícími lidmi, totiž že sluchový handicap je něco, z čeho dítě vyroste.  Pouze 

jedna z matek uvedla, že syna cíleně vedla k rozvoji i ve znakovém jazyce a rozvíjení kontaktů 
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s komunitou Neslyšících. Tato matka jako jediná reflektovala, že jsou potřeby, které její syn 

nemůže naplnit v kontaktu se slyšícími vrstevníky.  
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6 DISKUZE 

 

Při narození dítěte s těžkým sluchovým handicapem do slyšící rodiny, je vzhledem 

k charakteru handicapu, ohroženo naplňování jeho psychických potřeb. Dochází k výraznému 

narušení v oblasti komunikace. Nejvýrazněji na vývoj dítěte působí nedostatek zvukových podnětů.
 

Deprivačním činitelem je také frustrace z nemožnosti dorozumět se plnohodnotně mluvenou řečí.
412

 

Z rozhovorů s rodiči je patrné, že z jejich pohledu jsou frustrováni oba účastníci komunikace – 

rodič i dítě. Ukazovalo se, že omezení v oblasti komunikace není jediným problémem. Z referencí 

rodičů je patrné, že osobnost dítěte je zasažena komplexně. S tím souhlasí i Marschark a Spencer,
413

 

kteří uvádí, že důležité je nezapomínat, že v případě vývoje dítěte se sluchovým postižením nejde 

jen o opožďování jazykového vývoje. Omezení v oblasti komunikace je klíčové a má vliv i na další 

složky osobnosti. Funkční komunikace je totiž zásadním předpokladem pro sociální, emocionální a 

kognitivní vývoj.  

V rámci této práce jsem se pokusila mapovat situace s deprivačním potenciálem, tedy 

situace, kdy je možné pozorovat negativní vliv sluchového handicapu na vývoj dítěte. Dále pak 

výpovědi rodičů o vlivu těchto situací na vývoj dítěte a to, jak rodiče s rizikem 

deprivace/subdeprivace nakládají a to se zacílením na téma vyrovnávacích strategií. Diskuze je 

rozdělena do tří částí, z nichž každá je zaměřena na jednu z těchto otázek.  

 

6.1 Ve kterých situacích jsou děti deprivaci/subdeprivaci vystaveny?  

Zrání sluchového ústrojí probíhá až do jednoho roku dítěte, přičemž plasticita ústrojí klesá 

až po roce a půl věku.
414

 V současné době je v některých porodnicích zaveden screnning sluchu. I 

při včasném zachycení v rámci screeningu je cesta k definitivní diagnóze otázkou měsíců. A teprve 

po diagnóze dostává dítě sluchadla. U dětí z rozhovorů byl sluchový handicap diagnostikovaný 

v době od dvou a půl měsíců do dvou let. Sluchadla děti dostaly ve věku od půl roku do dvou a tři 

čtvrtě let.  

Pokud je dítě shledáno vhodným kandidátem na kochleární implantát, probíhá půlroční 

testování, zda přeci jen ze sluchadel nebude mít nějaký užitek. To se týkalo poloviny dětí ve 

vzorku. Implantát děti dostaly ve věku od jednoho roku do šesti let. Matky vždy mluvily o 
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pozitivním vlivu implantátu na rozvoj řeči. Vnímaly ho jako šanci pro dítě na začlenění do slyšící 

společnosti. Samotný zákrok nevnímaly jako traumatizující zážitek pro dítě. Mezi diagnózou a 

implantací byla vždy určitá časová prodleva. Kompenzační pomůcku nemá dítě pořád. Jako 

problematické rodiče často vnímají, že zvláště u menších dětí dochází občas k tomu, že při hře 

zapomínají, že mají implantát. Dochází k tomu, že dítě pak nemá nasazenou vnější část a tudíž 

stejně neslyší. 

Z výše uvedených informací jednoznačně vyplývá, že dětem se v období, kdy se vyvíjelo 

jejich sluchové ústrojí, dostávalo omezené množství zvukových podnětů. Langmeier a Matejček
415

 

k tomuto uvádějí, že dítě se sluhovým handicapem je vlastně postaveno do situace, kdy je v určité 

oblasti senzoricky izolováno. Upozorňují, že svět dítěte je proto ochuzen i po stránce emoční (nezná 

mazlivý hlas a zpívání matky, bohatství a barvitost tónů, zvuk smíchu a pláče atd.). Dle těchto 

autorů je důsledkem této izolace emoční vývoj neslyšících dětí téměř vždy opožděn a málo 

diferencovaný.
416

 

Nováková
417

 uvádí, že ve věku šesti až osmi měsíců si rodiče zpravidla začnou uvědomovat 

neadekvátní reakce dítěte na sluchové podněty. V tomto období u dítěte se sluchovým postižením 

vyhasíná spontánní vokalizace.
 
To se v mém vzorku úplně nepotvrzovalo. Většina matek neměla 

sama žádné podezření. Zpětně si ale zpravidla vybavovaly situaci, kdy byla reakce dítěte na zvuk 

atypická. Děti se dle jejich referencí hlasově projevovaly. Jejich řeč však nebyla srozumitelná a 

často byly velmi hlučné. 

Neslyšící matka se svým neslyšícím dítětem komunikuje spontánně. V komunikaci se 

spoléhá na vizuální modalitu. Zpravidla využívá znakový jazyk a zvýrazněnou gestikulaci 

(poklepání, mávání).
 
Samozřejmostí je pro ně navazování očního kontaktu a přesouvání předmětů 

zájmu do zorného pole dítěte.
418

 Těmto dovednostem se slyšící matky musely naučit a záměrně je 

pak s dítětem používaly. Zpravidla k tomu bylo třeba vedení odborníka, který matku učil, jak 

zkvalitnit komunikaci s dítětem. V souvislosti s učením používat v komunikaci neverbální složky, 

uváděla část matek, že zpětně vnímají, že omezily v komunikaci složku zvukovou. To souhlasí 

s tím, co uvádí Nováková,
419

 která uvádí, že vlivem zjištění sluchového postižení klesá přísun 

zvukových podnětů od matky a dítě je tak v této oblasti nedostatečně stimulováno.
420
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Stěžejním tématem je užití znaků v komunikaci. Prostřednictvím použití znakového jazyka 

vytváří matka dítěti bohaté prostředí pro vývoj řeči i vývoj kognitivní.
421

 Někteří rodiče uváděli, že 

nějakou dobu neuvažovali o užití znaků v komunikaci s dítětem. Část rodičů jej začala používat až 

po uplynutí nějaké doby, pokud se například ukázalo, že kompenzační pomůcka nemá pro dítě 

dostatečný přínos. To koresponduje s tím, co uvádí Marschark,
422

 a to že někteří rodiče stále 

nedoceňují význam rané komunikace a tak užití znakového jazyka ani nezvažují. Nicméně všichni 

rodiče ve vzorku nakonec v určitém rozsahu znaky v komunikaci používali.  

Byla to vždy matka, kdo docházel na kurzy znakového jazyka. Otcové dětí se zpravidla 

snažili něco od matek naučit, ale moc se jim nedařilo. Funkční komunikace mezi otcem a dítětem 

tedy nebyla možná, dokud si dítě neosvojilo mluvenou řeč. Komplikovaná byla také komunikace 

dítěte a širší rodiny i dítěte a jeho vrstevníků. Matky, které ovládaly komunikaci pomocí znaků, 

často vystupovaly v roli tlumočníků. To koresponduje s tím, co uvádí Branden,
423

 totiž že schopnost 

jednoho člena lépe s dítětem komunikovat také může vést k tomu, že pro ostatní dělá tlumočníka.   

Ve vývoji dětí bylo vždy určité období, kdy rodiče užívaly kombinaci mluvené řeči a znaků. 

Rodiče uváděli, že používání znaků pro ně bylo náročné. Pro některé rodiče bylo náročné taky 

kombinovat mluvený jazyk a znaky. Dle Brandena
424

  je důležité nezapomínat, že kombinovaná 

komunikace je z hlediska vnímání velmi náročná také pro dítě (větší únava a možná větší ztráta 

informací). Užívání znaků zpravidla ustupovalo při rozvoji řeči. Matky uváděly, že pak znaky 

používají jen v situacích, kdy dítě nemá kompenzační pomůcku (návštěva bazénu, koupání doma) či 

je hluk a pomůcka tak nestačí k tomu, aby se dobře a rychle dorozuměly. Zpravidla šlo o příkazy, 

zákazy nebo varování. Problematické z hlediska komunikace byly situace, kdy dítě nemůže mít 

kompenzační pomůcku na delší dobu (záněty středouší). Rodiče opakovaně referovali 

v rozhovorech o situacích, kdy vnímají, že dítě je bez kompenzační pomůcky ztracené. I přes tento 

zážitek zpravidla rodiče necítili potřebu dítě znovu ke komunikaci znakovým jazykem vést. Jedna 

z matek naopak uvedla, že právě kvůli synovým potížím s funkčností kůže ve zvukovodu musejí 

nutně používat znaky. Uvedla, že syn mluví dobře, takže je mu rozumět, ale problém je porozumění 

tomu, co mu říkají ostatní. Ostatní rodiče spoléhali na mluvenou řeč. V situacích, kdy děti nemohly 

mít kompenzační pomůcku, si tedy pomáhaly odezíráním. Matky reflektovaly, jak je komunikace 

pomocí odezírání pro dítě náročná. Ve schopnosti odezírat jsou mezi lidmi se sluchovým 

handicapem velké rozdíly. Ty bylo možné pozorovat i v referencích rodičů. Některé z dětí odezíraly 

dobře většinu sdělení, některé nedokázaly touto cestou zachytit ani jednoduché výroky.  
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Velké rozdíly mezi dětmi byly i v oblasti porozumění mluvenému/psanému slovu. Jak uvádí 

Cambell, MacSweeney a Waters,
425

 jedno dítě může mít jen hrubou fonologickou představu slova 

pouze na úrovni slabik a jiné může chápat specifickou fonologickou podobu slova i s povědomím o 

možnosti rýmovat slova navzájem. Vliv má velikost ztráty sluchu, schopnost číst a srozumitelnost 

mluveného projevu. To se v rozhovorech potvrzovalo. Zatímco některé matky uváděly, že dítě je 

vášnivým čtenářem a již před nástupem do základní školy četlo s porozuměním, jiné mluvily o tom, 

že dítě rozpozná jednotlivé slabiky, ale jinak nerozumí ani jednoduchým pohádkovým příběhům. 

Branden
426

 k problematice uvádí, že dítě navazuje komunikaci s rodičem, ale jazyk nevnímá. 

Sluchová ztráta brání náhodnému, příležitostnému a neformálnímu vnímání mluvy. Problém 

neslyšícího dítěte nespočívá v tom, že neslyší. Mnohem větší problém je, že nemůže naslouchat.
 427

 

Rozvoj řeči před diagnózu i po ní byl ovlivněn rozsahem sluchové vady, přínosem 

kompenzační pomůcky a schopnostmi dítěte. Vzhledem ke snaze o rozvoj mluvené řeči je velkým 

tématem logopedická péče. Matky uváděly, že děti jsou již od mala zvyklé na množství řízených 

aktivit na úkor spontánní hry. Rodiče popisovali, jak se snaží dítě motivovat k hravým situacím, kde 

je hlavním cílem trénink řeči. To koresponduje s informace, které uvádí Kročanová.
428

 Tato autorka 

zmiňuje, že často se veškerá snaha rodičů upírá k tomu, aby se dítě naučilo co nejlépe mluvit. 

Matky s dítětem cíleně roky pracují na rozvoji slovní zásoby a výslovnosti. Obecně matky 

v komunikaci s dítětem se sluchovým postižením vystupující více direktivně. Komunikace slyšící 

matky a dítěte se sluchovým postižením je zpravidla charakteristická výraznou asymetrií, 

asynchronicitou a výraznou závislostí dítěte na mateřském usměrňování během komunikace.
429

  

Matky reflektovaly, že jazykový vývoj je jedním z důležitých faktorů pro to, aby dítě 

obstálo v integraci. Integrace je vždy jednou ze zásadních otázek pro rodiče dětí se sluchovým 

handicapem.
430

 Ve vzorku byly tři školní děti. Dvě děti byly integrované v běžné škole, tedy 

obklopené slyšícími vrstevníky. Jedno z dětí bylo ve škole speciální. Rodina ale žila na vesnici, kde 

bylo dítě ve volném čase obklopeno jen slyšícími dětmi. Všechny matky ve vzorku se vyjadřovaly 

k integraci. Každá z matek, která již nebyla s dítětem na mateřské dovolené, měla s integrací 

nějakou zkušenost. Popisovaly složitý proces rozhodování a testování zařízení.  

Děti ve vzorku navštěvovaly nejdříve speciální mateřskou školu a následně běžnou 

mateřskou školu. Případně chodily nějakou dobu do obou zároveň. To je běžná praxe u dětí se 

sluchovým handicapem. Matky reflektovaly, že střídání dvou předškolních zařízení může být pro 
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děti náročné. Běžnou mateřskou školu rodiče často volili proto, aby se u dítěte rozvíjela mluvená 

řeč a proto, že chtěly, aby bylo integrováno následně v rámci základní školy. Stály také o to, aby 

dítě bylo zvyklé na společnost slyšících a dokázalo v ní obstát. O tom mluví i Zborteková,
431

 která 

integrované vzdělávání hodnotí, jako více rozvíjející samostatnost a nezávislost. Důležitým 

kritériem pro matky bylo začlenění do slyšící společnosti, rozvoj intelektového potenciálu dítěte a 

možnost rozvíjet i mimo školu vztahy s vrstevníky. 

Integrovat dítě je často náročné. Učitelé u nás nemají nárok na finanční ocenění za práci 

s dítětem s postižením. Objevuje se nezájem, lhostejnost i otevřené odmítání přítomnosti dítěte ve 

třídě.
432

 I rodiče ve vzorku se málokdy setkali se vstřícným postojem. Předem bývá deklarováno, že 

pedagog nebude dělat nic navíc. Mateřské i základní školy zpravidla přistupovaly na to, že dítě 

vezmou jen za podmínek, že nebudou muset dělat žádné změny (snížení počtu žáků ve třídě, 

odhlučnění třídy, školení pro třídního učitele). 

Pro integrované dítě má velký význam asistent. Nejenže může významně napomoci 

vytvoření vhodné atmosféry a maximálnímu zapojení dítěte, ale také může výrazně zefektivnit 

proces učení. Pro ten je totiž velmi důležitá okamžitá zpětná vazba. Ta musí přijít v okamžiku, kdy 

se dítě o danou věc zajímá, což je pro učitele samotného ve třídě s třiceti dětmi těžko 

proveditelné.
433

 Mateřské ani základní školy, se kterými měli zkušenost rodiče ve vzorku, zpravidla 

nebyly ochotny mít ve třídě osobního asistenta dítěte nebo asistenta pedagoga. Jedna z matek 

uvedla, že její syn tam nechtěl chodit a plakal a ona řešila, zda je to povahou nebo tím, že syn tam 

hodně nerozumí. Opakovaně matky zmiňovaly, že při integraci v mateřské škole jsou jejich děti 

vyřazeny z pásem písniček a recitací. Toto připisovaly tomu, že když je na jednu učitelku dvacet 

dětí, není možné, aby jejich dítěti věnovala individuální péči, kterou by potřebovalo, aby program 

zvládlo. 

Na druhém stupni základní školy se počítá s plnou a aktivní účastí dítěte. Učitelé dětí se 

sluchovým handicapem si často neuvědomují, že i pro intelektově nadané a řečově zdatné neslyšící 

dítě je velmi obtížné 6 – 7 hodin denně odezírat učitelův výklad a zároveň sledovat odpovědi 

spolužáků. Když si učitel neověřuje, zda žák se sluchovým postižením zachytil přesně důležité 

informace, může se stát, že při domácí přípravě ho čeká náročná „druhá směna“.
434

 I Zborteková
435

 

uvádí, že kromě intelektových a osobnostních předpokladů je tedy dalším významným faktorem 

laskavá, trpělivá a systematická práce rodičů po celý čas vzdělávání. Rodiče starších dětí 
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zmiňovaly, že výuku cizích jazyků obstarávají sami. Také případnou výuky předmětů, kde učitel na 

dítě není schopen brát ohled.  

Jak uvádí Pešoutová,
436

 většina učitelů běžných škol nezná specifické potřeby dítěte se 

sluchovým postižením. Obvykle postupují metodou pokus – omyl. Často se domnívají, že 

kompenzační pomůcky pro slyšící ústrojí fungují stejně jako brýle – stačí je nasadit a žák vše 

zřetelně slyší.
437

 To matky potvrzovaly. I pedagogové, kteří se snažili dítěti situaci ulehčit, často 

neměli povědomí o problematice sluchového handicapu. Jedna z nich měla přesně tuto zkušenost i 

se školní psycholožkou působící na gymnáziu.  

Důležité pro úspěšnou integraci jsou komunikační kompetence dětí (porozumění slyšenému, 

kvalita mluveného projevu). Je známo, že kvalita mluveného projevu nesouvisí s intelektem. Přesto 

řadu jedinců se sluchovým postižením právě kvalita jejich mluveného projevu výrazně handicapuje, 

a to i přes dlouhodobou snahu rodičů a správnou logopedickou péči.
438

 Rodiče opakovaně referovali 

o řadě situací, kdy dítě mezi slyšícími vrstevníky mělo komunikační obtíže. Matky uváděly 

opakovaně také to, že dítě nerozumí ani učitelce. Jedna z matek uvedla, že když vidí, jaké potíže 

mají se synem v komunikaci doma, nechápe, jak to syn vůbec ve škole zvládne. Jiná mluvila o tom, 

že syn má v komunikaci s učiteli a spolužáky řadu potíží, ale nezbývá, než aby se snažil situaci 

zvládnout.  

Matky reflektovaly, že interakci s vrstevníky jejich dětem komplikuje sluchový handicap. 

Popisovaly situace, které jsou běžné, nicméně pro jejich děti komunikačně náročné (hluk ve školní 

třídě, rozhovor více spolužáků). V návaznosti na tyto situaci mluvily o reakcích dětí, které tímto 

mohou být způsobeny. Branden
439

 v této souvislosti mluví o stavu, kdy dítě se sluchovým 

handicapem pociťuje v sociálních interakcích odmítnutí a izolaci od slyšících vrstevníků. 

Potměšil
440

 dodává, že děti se sluchovým postižením se často dostávají do situací, kdy nejsou 

schopny držet tempo a směr komunikace. Často také není možná plnohodnotná účast na různých 

kolektivních aktivitách (př. hry s pravidly). 

Jako problém v interakci s vrstevníky vnímaly matky také sociální nezralost dětí. Část matek 

děti popisovala jako sociálně méně zdatné. Některé z matek v této souvislosti mluvily o tom, jak je 

těžké dětem předávat některé informace (např. o fungování rodiny), když je u nich prakticky 

vyloučena možnost bezděčného učení. Ve všech rozhovorech byly popsány situace, kdy měla matka 
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pocit, že dítě neslyší vše, co by potřebovalo. To koresponduje s tím, co uvádí Nováková,
441

 a to, že 

dítě se sluchovým postižením se dostává do stavu dlouhodobé stimulační podvýživy, případně až 

sociální deprivace.
442

 

Integrované vzdělávání je jednou z možností. I přes úroveň podmínek, za kterých se u nás 

zatím aktualizuje, nelze upřít, že rozvíjí samostatnost, zodpovědnost a nezávislost ve vyšší míře, 

než chráněné prostředí speciální školy.
443

 Podmínkou úspěšné integrace je poskytování kvalitní rané 

péče. Všichni rodiče ve vzorku provázení odborníky při integraci oceňovali. Bylo pro ně velkou 

podporou. V některých případech vnímali, že provázející pracovníci jsou podporou i pro dítě.  

Pešoutová
444

 uvádí, že velmi důležitá je také komunikace mezi rodiči a školou, jejich 

součinnost s rodiči je velmi důležitá. Dle referencí rodičů ze vzorku lze usuzovat, že i při podpoře 

v integraci se tato součinnost málokdy daří k oboustranné spokojenosti. Rodiče nejen že museli řešit 

dopady sluchového handicapu, ale také byli opakovaně stavěni do role prosebníka, který pro své 

dítě žádá více, než na co má nárok. Rodičům tak přibývala další oblast, kde se museli nejen snažit, 

aby dítě drželo krok s vrstevníky, ale navíc ještě opakovaně podstupovat vyjednávání o podmínkách 

vzdělávání, případně se vypořádat s tím, že některé potřeby jejich dítěte nejsou ve vzdělávacím 

zařízení uspokojovány. Je k úvaze, jak se v těchto situacích cítí samo dítě, jehož potřeby nelze za 

takových podmínek naplňovat. 

 

6.2 Jaký vliv má deprivace/subdeprivace na vývoj dítěte? 

Do úvah o vlivu sluchového handicapu rodiče spontánně zahrnovali sourozeneckou 

konstelaci, pohlaví a pořadí dítěte, případně možný vliv znamení zvěrokruhu. Opakovaně rodiče 

uváděli, že je těžké rozlišit, co je povahový rys a co je dáno sluchovou vadou. Řada matek vnímá 

povahovou podobu s otcem dítěte. Objevovaly se i delší úvahy na toto téma, které zpravidla končily 

tím, že se matky přikláněly k tomu, že v případě jejich dítěte půjde o povahový rys. Matějček
445

 

k problematice uvádí, že obranné postoje dítěte mohou v situacích trvalé citové nejistoty a 

neuspokojenosti přerůstat do trvalejších povahových rysů. Potměšil
446

 dodává, že temperament má 

vliv na trvání a sílu pocitů, projevy chování od aktivity po pasivitu. Je ale důležité nezapomínat, že 

stálost těchto projevů, či naopak jejich kolísavost se mění v závislosti na okolních faktorech.  
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Přítomnost sluchové vady negativně ovlivňuje vztah s matkou, tedy i vzájemnou 

interakci.
447

 Matky vnímaly, že vlivem narušení komunikační interakce dochází ke změnám 

v osobnosti dítěte. To souhlasí s tím, co uvádí Potměšil.
448

 Autor uvádí, že pro rozvoj osobnosti 

dítěte je nezbytná schopnost založená na zvládnutí jazyka a jeho propojení s myšlením.
449

 Bez 

rozvinutého a funkčního komunikačního systému dítě vykazuje opoždění ve srovnání s vrstevníky 

ve všech uvedených oblastech.
450

 Jedna z matek uvedla, že u syna je v důsledku pozdní 

kompenzace sluchového handicapu opožděn psychomotorický vývoj. Někdy matky také téma 

možného narušení motorického vývoje propojovaly s tím, že dítě nemá vztah ke sportu. V této 

souvislosti mluvily někdy také o „nemotornosti“.  To souhlasí s tím, co uvádí Kročanová,
451

 která 

zmiňuje, že velmi brzy lze pozorovat utváření maladaptivních vzorců interakce. Matka přestává 

podporovat signály směřující od dítěte a zpravidla není schopná budovat s ním na empatii 

založenou interakci. V důsledku strádání v sociálním kontaktu lze u dětí už v rané fázi vývoje 

pozorovat retardační znaky v oblasti psychomotoriky. 

Opakovaně také matky zmiňovaly, že děti nemají rády změny a nové věci. Některé děti ze 

vzorku měly dle výpovědí matek velkou potřebu řádu. Matky zmiňovaly malou ochotu učit se 

novým věcem, obtížné snášení vybočení z běžného denního programu. Rodiče si toto spojovali 

s omezením v oblasti myšlení a představivosti. Langmeier a Matějček
452

 k tomu říkají: „Aby za 

výše zmíněných podmínek neslyšící dítě získalo nezbytnou míru vnitřní jistoty, volí zpravidla cestu 

rigidního lpění na určitých formách myšlení a jednání, ochuzení a určité primitivizace potřeb a 

motivů.“  

Opakovaně také rodiče zmiňovali téma soutěživosti. Ambicióznost byla opakovaně popsána 

na poli intelektu (upřednostňování intelektuálních stimulů). Matky spojovaly téma se strachem 

z neúspěchu – děti viděly jako orientované na oblasti, ve kterých mohou uspět. Jak uvádí 

Vágnerová,
453

 děti s postižením mívají obecně snížené sebehodnocení. Zpravidla mají menší důvěru 

ve vlastní schopnosti, vykazují známky větší pasivity a rezignace na možnost aktivního řešení 

vlastních problémů. Častěji bývají přesvědčené, že své úspěchy a neúspěchy nemohou nějak 

ovlivnit. Matky děti charakterizovaly jako zvýšeně citlivé na hodnocení vlastního výkonu. 

Opakovaně je také popisovaná jistá nastraženost/pocit, že dítě bylo terčem posměchu. Matky 
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zmiňovaly, že něco bere dítě příliš osobně. Matějček
454

  k tomu uvádí, že vlivem narušení procesu 

přijetí dítěte je dítě potencionálně ohroženo subdeprivací. Uspokojování základních potřeb může 

být díky narušení vztahu s primární pečující osobou hrubě poškozeno. Důsledkem toho se někdy u 

dětí objevuje vyšší tendence k nepřátelství k sobě, negativnímu sebehodnocení a negativnímu 

hodnocení světa.  

Zpravidla byly děti také charakterizované jako komunikativní a společenské. Je možné, že 

děti ze vzorku byly spíše extravertní. Jak uvádí Marschark,
455

 bez ohledu na to, zda jsou děti slyšící 

nebo neslyšící, jsou některé více družné. V protikladu k těmto charakteristikám byla u některých 

dětí zmiňována určitá „nesmělost“ v sociálním kontaktu. To souhlasí s tím, co uvádí Kročanová,
456

 

a to, že v komunikaci se slyšící matkou se musí dítě se sluchovým postižením naučit sledovat náhlé 

a nepředvídatelné změny, což je pro něj velmi náročné. I proto je pro něj v komunikačním chování 

charakterističtější adjustice spíše než iniciativa. V případě starších dětí matky často referovaly o 

situacích, kdy jim dítě nerozumělo. Uváděly, že zpravidla řeší situaci tak, že se dítěte několikrát 

doptávají, zda rozumělo. Nechávají je případně zopakovat instrukci. Jedna z matek popisovala, že 

s vyšším věkem dítěte toto vede ke zlostným reakcím. Dítě potvrdilo, že rozumělo, ale následně 

vznikaly komplikace s domýšlení sdělení. To koresponduje s tím, co uvádí Kročanová,
457

 a to, že 

dítě se sluchovým postižením, které má mnoho zkušeností s neporozuměním, si může osvojit tzv. 

strategii předstírání, že porozumělo (přikývnutí, úsměv).  

Některé matky také zmiňovaly menší empatičnost ve srovnání se sourozencem dítěte. 

Vágnerová
458

 to vysvětluje tak, že omezení v oblasti komunikačních kompetencí se projevuje 

obtížemi v pochopení významu chování jiných lidí, resp. jejich pocitů a postojů, potížemi 

v porozumění sociálním situacím i problémy s vyjádřením vlastních potřeb a emočních zážitků.
459

 

Dále se v charakteristikách dětí objevovaly zmínky o sebestřednosti. Matky popisovaly 

upřednostňování určitých vlastních zájmů. Opakovaně byly děti v rozhovorech charakterizované 

jako „dominantní“, což je déle doplněno o charakteristiky „průbojné“, „tvrdohlavé“ a „svérázné“. 

Děti jsou popisované jako jedinci, kteří nejsou závislí na mínění ostatních nebo jedinci, kteří jsou „k 

některým věcem lhostejní“ nebo „zahleděné sami do sebe“, případně „zaměřené na to, co je baví“, 

popř. „si chtějí dělat věci po svém“. Greenberg
460

 toto vysvětluje tím, že u dětí je často uplatňován 

hyperprotektivní přístup. Ten je sám o sobě cestou k sociální nedostatečnosti, neboť jeho 
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prostřednictvím je dítě utvrzováno v tom, že musí být středem pozornosti. Často také dochází k 

minimalizaci požadavků kladených na dítě. Toto vysvětlení se v rozhovorech nepotvrzovalo. 

Naopak řada rodičů uváděla, že na dítě jsou náročnější. Kořeny tohoto přístupu rodiče spatřovali 

v obavách, aby dítě v životě obstálo.  

 Rodiče starších dětí vnímali, že vlivem sluchového handicapu dochází u dětí k deficitům 

v sociálním vývoji. To souhlasí s tím, co uvádí Munoz-Baell a Ruiz.
461

 Autoři říkají, že sluchové 

postižení v raném věku negativně ovlivňuje získávání sociálních vědomostí a dovedností. Rodiče 

často zmiňovali v rozhovorech „sociální nezralost“. Tuto nezralost vztahují k problematice 

získávání informací v mezilidském kontaktu. Jak uvádí Vágnerová,
462

 těžké sluchové postižení vede 

k podnětové deprivaci. Vlivem chybění určitých zvukových podnětů se zužuje variabilita zkušeností 

a dochází k omezení rozvoje některých kompetencí. 

Opakovaně rodiče popisovali, že dítě se chová jako vývojově mladší, popřípadě mluví o jisté 

„neomalenosti“ kterou blíže charakterizují jako nedostatky v oblasti slušného chování. Potměšil
463

 

mluví v souvislosti s tímto o narušené konstrukci okolního světa a sebe sama (svého prožívání), 

které souvisí s komplikovaným osvojováním jazyka a důležitého pojmového aparátu. To negativně 

ovlivňuje možnost sdílení sociálních zkušeností, schopnost pojmenovávání psychických stavů a 

jejich zdůvodnění, sociální učení a také možnost náhodného učení nebo aktivní účast na sociálním 

dění v okolí dítěte. Matky starších dětí také uváděly, že dětem chybí poznání v oblasti fungování 

partnerských vztahů. Matky mluvily o tom, že děti jsou pak vlastně trochu z rodinného dění 

vyčleněny. To je dle Nienhuysa a Tikotina
464

 možné vysvětlit jejich značným znevýhodněním 

v důsledku snížené možnosti simultánně vnímat samotný komunikační proces a prostředí, ve kterém 

komunikace probíhá, současně s řečovým projevem osoby komunikující s nimi. Jedinec s těžkým 

sluchovým postižením není omezen jen v oblasti řeči, ale chybí mu i sluchová orientace v prostoru, 

který je mimo jeho zorné pole.
465

 Rodiče také uváděli, že vnímají jako problematické, že k dětem se 

často nedostanou informace, které jsou všem známy. Pokud matka neohlídá, aby dítěti informace 

předala, je často dítě vyčleněno. K problematice míry participace na rodinném životě se ve své 

studii vyjadřuje Gregory.
466

 Dle autora se neslyšící často cítí z rodinných setkání vyloučeni a 

z pokusů o zapojování do rodinné komunikace bývají v rozpacích. Často se opakuje situace, kdy se 

předpokládá znalost určité informace, o které oni ale nevědí (úmrtí, těhotenství, rozpad manželství). 

Tyto situace významně ovlivňují vědomí příslušnosti k rodině a výrazně zasahují do rodinných 
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vztahů. Dítě s vrozenou hluchotou nemá dostatečný kontakt se svým sociálním okolím a strádá tak 

díky nedokonalému uspokojování základních sociálních potřeb.
467

 Branden
468

 uvádí, že do sociálně 

– emočního vývoje zasahuje významně také to, že matka zpravidla dítěti dělá tlumočníka, a to i ve 

vlastní rodině. Důsledkem této izolace bývá emoční vývoj neslyšících dětí téměř vždy opožděn a 

také málo diferencovaný.
469

  

Matky starších dětí také uváděly, že vnímají, jak děti negativně ovlivňuje problematická 

komunikace s vrstevníky. Malloy a Mc Murray
470

 se problematice vztahů s vrstevníky věnovali ve 

svém výzkumu. Uvedli, že už předškolní děti se sluchovým postižením se v kontaktu s vrstevníky 

projevují málo iniciativně. Jejich komunikační pokusy navíc vyznívají neefektivně a neadekvátně. 

Častěji iniciují konfliktní situace. Častěji uplatňují agresivní či opoziční strategie, které řešení 

konfliktu nepomáhají.
471

 Matějček
472

 k tématu dodává, že samy děti pak uvádějí, že zažily 

ubližování v raném školním věku, odmítání dětským kolektivem a posměch spolužáků. Tyto vlivy 

jsou spojeny s uvědomovanými pocity lítosti a zlosti.
473

  Matky v této souvislosti mluvily o 

agresivních/impulzivních reakcích. Téma agresivity/vzteku často matky spojovaly s možností, že 

dítě ostatním účastníkům komunikace nerozumí.  To koresponduje s tím, co uvádí Strnadová,
474

 a to 

že neslyšící často pociťují hranice komunikačních možností při fungování se slyšícími 

vrstevníky.
475

 Gregory
476

 k problematice vrstevnických vztahů uvádí, že více než polovině mladých 

neslyšících, kteří mají slyšící přátele, činí skupinová komunikace značné potíže. Tento fakt 

neslyšícím znesnadňuje účast na sociálním životě. Uniká jim spousta informací, kterou jsou 

zpravidla skupinovou neformální interakcí předávány.
477

 V utváření vztahů s vrstevníky jsou 

problematické také samostatné aktivity dítěte, a to zejména v období adolescence, kdy narůstá jejich 

důležitost.
478

   

Sluchový handicap významně zasahuje do utvářené identity. Jak uvádí Vágnerová
479

 

důležitým aspektem pro vývoj identity je emoční přijetí.
 480

  Proces osvojování identity je dále 

ovlivněn mnoha faktory, které působí různým způsobem. Mezi podstatné faktory, které u dětí se 
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sluchovým postižením mohou situaci ztěžovat, patří: zapojení jedince jen do slyšícího prostředí a 

nedostatečný přístup ke komunitě neslyšících (její historii a jazyku). Patří sem také nedostatek 

kontaktů a nedostatek pozitivních modelů interakce. Mezi faktory, které začlenění podporují, tedy 

patří styk s neslyšícími vrstevníky i dospělými, znalost problémů komunity, znakového jazyka, 

kultury a historie. Otázky identity se vynořovaly s narůstajícím věkem dětí. Z dětí ve vzorku bylo 

ve styku s neslyšícími a komunikaci pomocí znaků vedeno pouze jedno. Objevují se úvahy, že dítě 

nepatří tzv. „ani tam ani tam“, tedy že není ani slyšící ani neslyšící. Některé matky se ohrazovaly 

proti tomu, že jejich dítě by mělo být vnímáno jako neslyšící. Děti byly primárně vedeny jen 

k tomu, aby pokud možno obstály ve slyšící společnosti. S tématem možné bikulturality explicitně 

nikdo z rodičů nepracoval. Žádné z dětí nebylo rodiči záměrně vedeno k poznávání kultury 

neslyšících. K zamyšlení zůstává, nakolik tento přístup u starších dětí měl vliv na utváření jejich 

dalšího osobnostního vývoje. Jak uvádí Ridgeway,
481

 otázkou je, nakolik může podporovat 

pozitivní identitu dítěte rodič, který sám situaci nepřijal. Je nutné si uvědomit, že řeč, kterou člověk 

používá, nemusí reflektovat jeho kulturní identitu. Sama o sobě nevypovídá o tom, zda se člověk 

s určitou skupinou identifikuje, ani zda se jí cítí přijímán. V praxi to znamená, že mnoho neslyšících 

používá mluvený jazyk na velmi dobré úrovni, ale nevnímají se jako „kulturně slyšící“.
482

 

 

6.3 Jak rodiče zacházejí s rizikem subdeprivace/deprivace?  

Rodiče v rozhovorech mluvili o situacích se subdeprivačním/deprivačním rizikem. Někteří 

z rodičů explicitně zmiňovali, že vývoj dítěte je negativně ovlivněn sluchovým handicapem. 

Pozornost rodiče v této souvislosti věnovali hlavně komunikaci v rodině a nemožnosti bezděčného 

učení. Matka nejstaršího z dětí si byla velmi dobře vědoma deprivačních rizik. Zmiňovala v této 

souvislosti knihu neslyšící autorky Věry Strnadové „Potom ti to povíme“,
483

 které je o pocitech 

neslyšícího, který v rámci slyšící rodiny čeká, až mu někdo přetlumočí, o čem si ostatní vyprávějí.  

Rodiče usilovali vždy o co nejlepší kompenzaci sluchového handicapu. Pečlivě vybírali 

sluchadla. Snažili se co nejlépe zvládat všechny komplikace, které sebou užívání kompenzačních 

pomůcek nese. Byly–li děti diagnostikovány časně (předtím, než byly schopny stabilního sedu), 

bylo nošení sluchadel problematické, protože sluchadla při kontaktu s podložkou často pískala. I 

přes tyto nesnáze se rodiče snažili, aby dítě sluchadlo alespoň část dne mělo. Uvědomovali si 

důležitost časné kompenzace sluchového handicapu. Přesto se v souvislosti s užitím kompenzačních 

pomůcek objevovaly ambivalentní pocity. Pro rodiče bylo problematické, že díky pomůcce je vidět, 
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že u jejich dítěte je něco jinak. Některé z matek v rozhovorech reflektovaly, že tyto pocity vedly 

někdy k tomu, že v době kolem sdělení diagnózy nebývaly tak důsledné v tom, aby dítě sluchadla 

nosilo. Objevovaly se tendence k popření situace. To koresponduje s tím, co uvádí Freeman, Carbin 

a Boese,
484

 a sice že vzhledem k tomu, jak těžké a bolestivé je vzdát se představy „zdravého“ dítěte 

si někteří rodiče i přes dobrou informovanost udržují přesvědčení o naději v dokonalou kompenzaci 

či dokonce vyléčení. 

Každá z matek se v rozhovoru vyjadřovala ke kochleární implantaci. Kochleární implantát 

byl rodiči vnímán jako „nejsilnější nástroj“. Zpravidla se tedy i při hraničních hodnotách ztrát 

sluchu snažili o jeho získání. To koresponduje s tím, co uvádí Freeman, Carbin a Boese: „Kromě 

toho i rodiče sdílejí obecně rozšířený omyl, že věda brzy vyřeší všechny jejich problémy.“
485

 Toto 

téma souviselo i s tématem vyrovnávání se se situací, neboť dítě s implantátem už nebylo vnímáno 

jako dítě neslyšící. Vzhledem k tomu, že děti mají často zážitek slyšení teprve po implantaci, je 

důležitým faktorem pro úspěšnost implantace intenzivní rehabilitace řeči. Po implantaci se tedy dítě 

neučí jen mluvit, ale také slyšet. Rodiče dětí s implantátem stejně jako rodiče dětí se sluchadly 

denně s dítětem řeč trénovali.  

Jak jsem uvedla již v první části diskuze, matky zmiňovaly, že si musely osvojit nové 

komunikační dovednosti. To koresponduje s tím, co uvádí Kročanová,
486

 a to že pro slyšící matky 

neslyšících dětí je nezbytné osvojit si poznatek, že klíčový význam v komunikaci s dítětem se 

sluchovým postižením má oční kontakt. Autorka dodává, že řada matek se snaží kompenzovat 

nedostatečnou schopnost sluchové percepce dítěte zvýšeným množstvím vizuálních podnětů. Pro 

získání pozornosti dítěte používají obvykle dotyk, hru rukou, vokalizaci, zpěv či imitaci výrazu 

tváře dítěte. To koresponduje s tím, co popisovaly matky v rozhovorech.  

Jak bylo uvedeno v první části diskuze, všechny matky komunikovaly s dítětem aspoň po 

určité období s dopomocí znaků. S narůstající schopností dítěte komunikovat mluvenou řečí matky 

od užití znaků upouštěly. Zpravidla pak užívaly jen některé základní znaky v situacích, kdy nebyly 

pro dítě dobré komunikační podmínky (hluk). Komunikace pomocí znaků byla pro řadu z nich 

spojena s ambivalentními pocity. To koresponduje s tím, co uvádí Marschark.
487

 Někteří z nich 

vnímají i v dnešní době znakový jazyk jako cizí a možná i nebezpečný krok, který by mohl bránit 

vývoji řeči. Někteří zase chtějí, aby jejich dítě vypadalo a chovalo se „normálně“ a znakový jazyk 

pro ně těmto požadavkům neodpovídá. 
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Ve většině rodin to byla jen matka, kdo se pokoušel zkvalitnit komunikaci s dítětem pomocí 

znaků. Matky uváděly, že jim pomohlo, když možná budoucnost jejich dítěte díky získaným 

informacím začala dostávat konkrétní obrysy. To souhlasí s tím, co uvádí Nováková,
488

 že 

osvojování komunikace pomocí znaků je krokem, který sám o sobě zvládnutí situace napomáhá. 

Opakovaně matky uváděly, že ostatní rodinní příslušníci dítěti nerozumí. To se dělo i v primární 

rodině (otec, sourozenci). Matky tedy někdy byly tlumočníky pro své děti.  

Matky starších dětí zmiňovaly, že dítě má dobrou slovní zásobu, ale problematická je 

výslovnost. Mluvily o tom, že oni dítěti rozumí, ale okolí vždy ne. Snažily se poctivě s dítětem 

trénovat výslovnost, aby dorozumění dítěte se slyšícím okolí bylo co nejkvalitnější.  

Jako problematické se ukazovaly situace, kdy dítě nemůže mít kompenzační pomůcku. Šlo o 

zdravotní potíže, které znemožňovaly nosit sluchadlo nebo o situace, kdy dítě nemělo kochleární 

implantát (koupání, před spaním). Matky ale opakovaně uváděly, že děti jim někdy nerozumí, i 

když kompenzační pomůcku mají. Šlo o situace, kdy je kolem dítěte hluk (škola, doprava), ale i o 

situace, kdy dítěti za běžných podmínek nestačí slova k tomu, aby porozumělo. V těchto situacích 

se matky věnovaly zvýšenou pozornost a snahu tomu, aby se dítěti informace dostaly (direktivně 

usměrňovali pohled dítěte, několikrát sdělení opakovaly, případně si dopomáhaly znaky). 

Oblast komunikace je ve vývoji dítěte stěžejní. Matky se snažily děti s této oblasti 

maximálně rozvíjet. Většina jejich každodenního úsilí směřovala ke snaze rozvíjet u dítěte 

mluvenou řeč. Často věnovaly velké úsilí, aby zajistily vhodné pomůcky a našly aktivitu, u které se 

jim podaří dítě formou hry v této oblasti rozvíjet. Opakovaně se také objevoval popis období, kdy 

matky věnují prakticky veškerý čas jen rozvoji dítěte. Některé matky byly v době rozhovoru ještě 

na mateřské dovolené. Jedna z matek mluvila o tom, že si jí kvůli dítěti prodloužila. Některé 

z matek uváděly, že i po mateřské dovolené zůstaly doma. Referovaly o tom, jak péče o dítě se 

sluchovým handicapem ovlivnila jejich profesní seberealizaci.   

Při hodnocení jazykového vývoje dítěte matky uváděly zpravidla přesné údaje použití slov a 

znaků v určitém věku. Část matek zmiňovala, že si vedla/vede písemné záznamy. Matky mladších 

dětí detailně popisovaly konkrétní techniky, které s dětmi provozují, aby je vedly k tréninku 

sluchového vnímání. Některé z matek zmiňovaly každodenní vedení deníku, který je jednou 

z častých technik užívaných pro rozvoj komunikace u dítěte se sluchovým postižením. V souvislosti 

s hodnocením řečového vývoje se objevovala bagatelizace. Matky například uváděly, že dokonalou 

mluvu nemají dnes ani slyšící děti, případně že i někdo jiný v rodině má nějaký problém 

s výslovností.  
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Rodiče přemýšleli o svém výchovném přístupu. Jako tíživé matky vnímaly, že rozhodnutí, 

jak dítě povedou, bylo jen na nich. Matky reflektovaly, že zaměření pozornosti hlavně na 

logopedickou péči byl na úkor vlastního výchovného vedení dítěte. Některé matky dětí, kterým byla 

diagnóza stanovena v pozdějším věku (cca kolem dvou let), uváděly, že pro ně bylo obtížné dítě 

výchovně usměrnit, právě proto, že jim dítě nerozumělo. Zde nešlo jen o to, že by je neslyšelo, ale 

také o to, že nemělo rozvinuté porozumění jazyku a tudíž příkazům nerozumělo. V souvislosti 

s tímto matky zmiňovaly, že je těžké vybalancovat optimální výchovný přístup, rozlišit, v čem 

k dítěti přistupovat jako ke zdravému a v čem naopak sluchové postižení zohlednit. 

Rodiče stáli o to, aby jejich děti byly součástí slyšící společnosti. K tomuto cíli směřovalo 

veškeré jejich úsilí. Po tématu rozvoje komunikace bylo dalším stěžejním tématem integrované 

vzdělávání.  Všechny matky se aktivně zaobíraly možností integrace. Kročanová
489

 uvádí, že aby 

integrační proces byl úspěšný, je třeba s ním začít již v předškolním věku. V tomto věku je dle 

autorky výhodné, aby dítě bylo se slyšícími vrstevníky, protože se snáz zapojuje do kolektivu (chce 

být součástí všech aktivit, snáz zvládá komunikační bariéru). Při integraci v běžné mateřské škole 

rodiče často nepožadovali, aby dítě umělo to, co ostatní děti (říkadla, písničky). Důležité pro ně 

bylo, že je mezi slyšícími vrstevníky. Dovednosti a znalosti se pak snažili dítěti zprostředkovat 

doma. Tento přístup je běžnou praxí i u dětí integrovaných na základní škole či gymnáziu. Zde se 

rodiče více snažili vyjednat vhodné podmínky pro vzdělávání dítěte. Všichni rodiče integrovaných 

dětí mluvili o nutnosti pravidelného domácího doučování. To koresponduje s tím, co uvádí 

Zborteková.
490

 Autorka uvádí, že u integrovaných dětí je obvyklé, že je i jejich rodiče čeká po 

vyučování tzv. „druhá směna“. Rodiče zmiňovali, že jsou dokonce předměty, které se s dítětem učí 

jen oni doma, protože učitel ve škole nepřistoupí na podmínky, za kterých by dítě se sluchovým 

handicapem mělo šanci vnímat výklad.  

Rodiče integrovaných dětí řešili také vztahy dítěte se spolužáky. Věnovali pozornost tomu, 

jak se dítě cítí ve školní třídě a v kontaktu s vrstevníky ve volném čase. Matky v rozhovoru 

opakovaně mluvily o tom, že je pro ně těžké najít hranici pro posouzení, do jaké míry dítěti 

v kontaktu s vrstevníky pomáhat. V souvislosti s vnímanými limity dítěte ve společnosti slyšících 

vrstevníků matky mluvily o práci s vlastním pocitem lítosti. Matky nakládají s pocitem lítosti různě. 

Některé zmiňují, že si tyto pocity zakázaly, jinde se objevuje snaha, mít pocity lítosti pod kontrolou. 

Jedna z matek mluví o strachu, kdy by z přístupu k dítěti dle ní tyto pocity vedly ke znevýhodnění.  

Obecně se matky shodují, že pocity lítosti přicházejí ve vlnách, zejména v situacích, kdy je dítě 

citelně vystaveno omezení (divadlo, kino, bazén). Matky spontánně uváděly, že dítě samo se 
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nelituje nebo vůbec současným stavem věci netrpí. To koresponduje s tím, co uvádí Freeman, 

Carbin a Boese,
491

 kteří mluví o tom, že rodiče často musí nějak zpracovat své přesvědčení, že dítě 

může žít s pocitem osobní ztráty. 

Jedna z matek ve vzorku měla dítě ve speciální základní škole. Matka vnímala důležitost 

pobytu syna mezi vrstevníky se stejným handicapem. Velmi empaticky přistupovala k internátnímu 

pobytu syna a měla se školou dohodu jen na dvě noci v týdnu. Zbylé dny syna vozila i přes časovou 

i finanční náročnost. Tato matka tedy dělala vše proto, aby dítě nebylo citově deprivováno. Na toto 

riziko, v souvislosti s internátním vzděláváním,  upozorňuje například Vymlátilová.
492

 

Rodiče starších dětí vnímali, že vlivem sluchového handicapu dochází u dětí k deficitům 

v sociálním vývoji. Uváděli, že vnímají jako problematické, že k dětem se často nedostanou 

informace, které jsou všem známy. Některé matky v rozhovoru mluvily o „větší péči.“ Matky bez 

ohledu na vývojové období, ve kterém se dítě nacházelo, zmiňovaly snahu zachytit, kdy dítěti 

můžou unikat důležité informace. Vnímaly, že dítě je díky tomu často vyčleněno z rodinného dění. 

Matky starších dětí zdůrazňovaly, kolik věcí se v rodině každodenně děje, aniž by si členové rodiny 

sedli a vyříkávali si věci u stolu. Jako problém vnímaly, že děti nemají možnost náhodně pozorovat 

interakce mezi rodiči. To koresponduje s tím, co uvádí Potměšil,
493

 který opakovaně upozorňuje na 

důležitost náhodného učení pro osobnostní vývoj dítěte. Matky zmiňovaly chybějící příležitostí učit 

se, jak se k sobě lidé ve vztazích chovají. Matky nejstarších dětí ve vzorku si uvědomovaly, že by 

jejich děti potřebovaly pomoci s trénováním společenského chování. Mluvily o tom, že to, co běžně 

děti odpozorují je třeba s dětmi se sluchovým handicapem cíleně rozvíjet. Jedna z matek uváděla, že 

někdy se mu snaží část rozhovoru, který vedla s manželem přetlumočit, ale že cítí, že se z toho 

ztrácí spontaneita a přirozenost.   

Rodiče se báli, zda může mít člověk se sluchovou vadou plnohodnotný život. Objevovala se 

obava, jak dítě zvládne i běžné každodenní situace bez sluchové kontroly. Část rodičů byla následně 

ochotná se se světem neslyšících seznámit, zpravidla okrajově a v nejranějších stádiích po diagnóze. 

Zhlédli nějaký film k tématu, pročetli si letáky, knihy či hledali informace na internetu. Všechny 

matky se seznámily se znakovým jazykem. S dítětem znaky v komunikaci v různém rozsahu a 

různě dlouhou dobu používaly. Obvyklé bylo také setkání s dospělými neslyšícími rodiči v rámci 

setkání, která pořádá FRPSP
494

 a setkání s dalšími rodinami ve stejné situaci. Freeman, Carbin a 

Boese,
495

 k tomu uvádějí, že někteří rodiče také zdůrazňují vliv setkání s dospělým neslyšícím 
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člověkem. Rodiče se potřebují přesvědčit, že dospělý neslyšící může vést sice v některých 

aspektech odlišný, nicméně plnohodnotný život. S kochleární implantací či rozvojem mluvené řeči 

u dítěte rodiče zpravidla od snahy pokračovat v poznávání komunity Neslyšících ustupovali. 

Velkým tématem bylo také vztahování se ke komunitě Neslyšících. U některých matek se 

objevovala potřeba alespoň částečně se vymezit proti této komunitě. Některé matky se také ohradily 

proti tomu, že by dítě bylo vnímáno jako neslyšící. Zajímavé také bylo, že dospělí neslyšící byli 

rodiči obecně popisováni jako jedinci se sklony k rigidnímu uvažování, s konstrikcí myšlení, 

nedostatkem racionální kontroly a častým agresivním a impulsivním jednáním, což přesně 

koresponduje se závěry studií Levinové,
 496

 která v tomto výčtu charakteristik uvádí ještě 

nedokonalé koncepční myšlení. V hodnocení dopadu sluchového postižení na vývoj vlastních dětí 

byly ale matky zpravidla opatrnější. Nicméně i zde byl názorně ilustrován dopad sluchového 

postižení na vývoj dítěte.  

Matky starších dětí přemýšlely v souvislosti s komunitou Neslyšících o problematice 

identity dítěte. Jedna z matek vnímala důležitost styku syna s neslyšícími vrstevníky. To 

koresponduje s tím, co uvádí Gregory a kol.
497

 A to, že styk s jinými neslyšícími jedinci je 

v procesu utváření identity velmi důležitý. Další z matek reflektovala důležitost přináležitosti ke 

komunitě Neslyšících, tak jak o této potřebě mluví Ridgeway.
498

 Mluvila o záměrném vracení dítěte 

do komunity. Zdůvodňovala toto rozhodnutí rozsahem sluchového handicapu a tím, že syn nemůže 

mít kvalitní komunikaci se slyšícími vrstevníky.  

Vágnerová
499

 uvádí, že každý člověk má určitou odolnost vůči zátěži. Stupeň odolnosti a 

schopnost odolávat zátěži v průběhu času je u různých lidí různá. Variabilitu potvrzovaly i 

vyrovnávací strategie rodičů v rozhovorech. Bylo možné pozorovat různé obranné reakce i 

copingové strategie. V uvědomování rizik vývoje dítěte se sluchovým handicapem se rodiče velmi 

různili. V rozhovorech se vyjadřovali jak ke schopnosti zvládnout akutní stres při sdělení diagnózy, 

tak ke schopnosti zvládat stres chronický, který sebou speciální péče o dítě nese. Některé výpovědi 

názorně ilustrovaly, že obranné mechanismy mohou být velmi silné. Přirozená snaha o udržení 

vlastní duševní rovnováhy může výrazně zasahovat do možnosti vidět především potřeby dítěte.  
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7 ZÁVĚR 

 

Cílem práce bylo mapování vlivu smyslové deprivace na vývoj dítěte se sluchovým 

handicapem. Práce je zaměřená především na mapování situací, ve kterých k subdeprivaci/deprivaci 

dochází a hledání jejich konkrétních dopadů na vývoj dítěte. Část práce je také věnována 

problematice vyrovnávacích strategií, které rodiče při nakládání s rizikem subdeprivace/deprivace 

používají.  

 Cesta k definitivní diagnóze je u sluchového handicapu záležitostí několika měsíců. 

Screening sluchu v ČR stále není standardem. Jen u jednoho dítěte ze vzorku bylo první podezření 

vysloveno právě na základě screeningového vyšetření. Definitivní diagnózu sluchového handicapu 

se rodiče dozvídali ve věku od dvou a půl měsíců do dvou let dětí. Do té doby sluchová vada dětí 

nebyla kompenzovaná. Kritéria pro kochleární implantaci splnila polovina dětí ve vzorku. Implantát 

dostaly ve věku od jednoho roku do šesti let. Dětem se tak v klíčovém období vývoje sluchového 

ústrojí dostávalo jen omezeného množství zvukových podnětů.  

  Všechny matky ve vzorku používaly s dětmi v komunikaci po určitou dobu znaky. Pro řadu 

z nich bylo obtížné se k tomuto kroku odhodlat. Obtíže působil cizí jazykový prostředek sám o sobě 

a také jeho transparentnost, kterou matky vnímaly jako jasný signál pro okolí, že s dítětem není 

něco v pořádku. Zpravidla tedy rodiče potřebovali nejdříve určitou dobu k přijetí situace. Teprve 

poté byli schopni znaky v komunikaci s dítětem používat. Znakový jazyk se vždy učila matka. Otec 

se buď o tuto formu komunikace vůbec nepokoušel, nebo se naučil pár znaků od matky. Některé 

z matek uváděly, že dítě s otcem začalo plnohodnotně komunikovat až v okamžiku, kdy se naučilo 

mluvit. Časté bylo působení matek v roli tlumočníka. Opakovaně líčily, že se snaží předvídat, co 

mohlo dítěti uniknout a co je mu potřeba záměrně sdělit.  

S rozvojem řeči matky přestávaly znaky v komunikaci užívat. Matky ve všech rozhovorech 

líčily situace, kdy jim dítě při komunikaci mluvenou řečí nerozumělo. Problematická byla 

komunikace v hlučném prostředí a komunikace v situacích, kdy dítě nemohlo mít kompenzační 

pomůcku (návštěva bazénu, záněty středouší). Jen jednu z matek tyto poznatky vedly k tomu, že 

dále rozvíjela svoje schopnosti v komunikaci znakovým jazykem. Zbytek rodičů používal znaky jen 

pro sdělení příkazů a varování. Děti se tedy musely spoléhat na svou schopnost odezírání.  

Děti ve vzorku byly velmi heterogenní skupinou nejen z hlediska věku, ale také z hlediska 

jazykového vývoje. Vývoj porozumění mluvenému a psanému slovu u každého z nich probíhal 

velmi různě. Stejně tak se děti lišily v expresivní složce řeči. Velkým tématem byla logopedická 



128 

 

péče. Slovní zásoba a výslovnost byly vždy v popředí zájmu. Děti byly díky zaměření matek na 

rozvoj řeči zvyklé na množství řízených aktivit na úkor možnosti spontánní hry.  

Velkým tématem v rozhovorech byla integrace. Děti zpravidla začínaly docházku ve 

speciální mateřské škole. Obvyklou praxí bylo, že navštěvovaly dvě předškolní zařízení souběžně. 

Pro rodiče byla docházka do běžné mateřské školy důležitá. Cílem bylo, aby dítě dokázalo obstát ve 

slyšící společnosti. Postoj pedagogů byl obvykle rezervovaný. Nebyli ochotni dělat kvůli dítěti 

změny. Povědomí o problematice sluchového handicapu bylo malé. Matky opakovaně mluvily o 

situacích, kdy vnímaly, že dítě je z programu vyčleněno. Matky školních dětí s nimi zpravidla doma 

doplňovaly učivo. Jako problematické vnímaly také fungování dítěte mezi slyšícími vrstevníky. 

Matky vnímaly, že pro děti jsou běžné interakce ve třídě náročné (hluk ve školní třídě, rozhovor 

více dětí najednou).  

 Všichni rodiče explicitně uvažovali o možném vlivu sluchového handicapu na vývoj dítěte. 

Opakovaně uváděli, že nedokáží rozlišit, co je vliv handicapu a co je dáno povahou. Zpravidla se 

přikláněly k tomu, že u jejich dítěte jde o povahový rys. Nikdo z rodičů neuvažoval v rozhovoru o 

možnosti, o které mluví Matějček,
500

 a to že obranné postoje dítěte mohou v situacích trvalé citové 

nejistoty a neuspokojenosti přerůstat do trvalejších povahových rysů. Na druhou stranu, ale některé 

z matek reflektovaly, že narušení v komunikaci může vést ke změnám v osobnosti dítěte. Zejména 

zmiňovaly narušení v oblasti motorického vývoje. Rodiče starších dětí opakovaně mluvili o sociální 

nezralosti. Vnímali, že dětem chybí řada informací, které jim v běžných interakcích unikají. 

 Děti zpravidla byly charakterizované, jako mající potřebu řádu a nevyhledávající nové 

činnosti. Nikdo z rodičů toto nespojoval se snahou získat vnitřní jistotu, tak, jak tento jev vysvětlují 

Langmeier a Matějček.
501

 Opakovaně rodiče zmiňovali soutěživost. Do popředí vystupoval strach 

z neúspěchu. Uváděna byla zvýšená citlivost na hodnocení vlastního výkonu. Vystupovala zde tedy 

problematika sníženého sebehodnocení.  

 Dále byly děti popisovány jako komunikativní a společenské. V protikladu k tomu rodiče 

opakovaně zmiňovali určitou „sociální nesmělost“ a tendenci být v interakci spíše vyčkávající. 

Opakovaně také matky mluvily o menší schopnosti empatie a sebestřednosti. Ačkoliv jsou tyto rysy 

často spojované s hyperprotektivním přístupem,
502

 matky tento fakt nepotvrzovaly. Svůj výchovný 

přístup vnímaly spíše jako přísnější/náročnější a jeho kořeny viděly ve snaze zvýšit 

pravděpodobnost, že dítě ve slyšící společnosti obstojí.  
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 Matky opakovaně referovaly o impulzivních/agresivních reakcích. Ty byly často spojené 

s tím, že dítě nerozumělo sdělením. Vnímaly vyčlenění z rodinného dění. Jako nejvíce 

problematické byly vnímány skupinové neformální interakce, takže při komunikaci v kolektivu 

vrstevníků bylo dítě výrazně limitováno. Tyto agresivní reakce bývají připisovány právě tomu, že 

dítě pociťuje hranice ve svých komunikačních možnostech v interakci se slyšícími vrstevníky.
503

 

 S přirozenou snahou obstát ve vrstevnické skupině se pojí utváření identity dítěte se 

sluchovým handicapem. Rodiče primárně dítě směřovali k tomu, aby obstálo mezi slyšícími. Chtěli, 

aby s nimi dítě sdílelo jejich svět. Ve všech rodinách byl preferován mluvený jazyk. Matky 

zpravidla uváděly, že dítě nepatří ani do slyšící ani do neslyšící kultury. Pouze jedna z matek dítě 

cíleně vracela do komunity neslyšících a podporovala jeho kontakty s ní. Ostatní rodiče se spíše 

vymezovali proti tomu, aby dítě bylo vnímáno jako neslyšící. S tématem bikulturality nikdo 

s rodičů nepracoval.  

 Reakce rodičů na téma kultura neslyšících a identita dítěte názorně ilustrují, jak rodiče 

nakládají s některými aspekty situace. Vyrovnávací strategie rodičů se objevovaly napříč každým 

rozhovorem. U každého z témat, které sebou narození dítěte se sluchovým handicapem přináší, bylo 

možné pozorovat určitou variabilitu v reakcích. Některé odpovědi rodičů ukazovaly, jak mohou být 

obranné reakce silné a že přirozená snaha o udržení vlastní duševní rovnováhy může výrazně 

zasahovat do schopnosti vidět především potřeby dítěte.  

 Některé z matek uváděly, že při snaze vyrovnat se se skutečností sluchového handicapu 

použily stejný vyrovnávací styl, jako v jiných náročnějších životních obdobích. Jiné vyzdvihovaly 

specifika situace a i o svém prožívání a zvládání mluvily jako o specifickém. Některé z matek 

spontánně mluvily o tom, jak jejich způsob nakládání se situací souvisel s postoji k lidem 

s handicapem, které jim byly předávány v jejich původní rodině.  

 Při prvních konfrontacích s možností sluchového handicapu dítěte se objevovala tendence 

k popření. Rodiče shodně uváděli, že si tuto možnost nechtěli připustit. V každém rozhovoru bylo 

zmíněno různě dlouhé období nejistot, kdy rodiče opakovaně testovali reakce dítěte na zvuk. 

Ačkoliv literatura uvádí, že první mívá podezření matka,
504

 ve vzorku to zpravidla byl někdo jiný, 

kdo první vyslovil podezření (kamarádka matky, lékař, jiný rodinný příslušník).   

Z referencí rodičů vyplynulo, že přijetí situace stěžovalo také to, že dítě vypadalo v pořádku. 

Jako náročný byl z tohoto hlediska vnímaný také dlouhý proces diagnostiky a přístup lékařů 

(bagatelizující reakce, necitlivý přístup). Bezprostředně po vyslovení diagnózy komplikovala přijetí 

a vztahování se k dítěti záplava emocí. Rodiče mluvili o pocitu lítosti/sebelítosti, smutku a hněvu. 

                                                           
503

 Strnadová, 1995 
504

 Freeman, Carbin a Boese, 1991 



130 

 

Objevovala se panika a stažení se do sebe. Pro některé z matek bylo sdělení diagnózy velmi 

bolestivé, jiné uváděly, že vlastně cítily úlevu, že už vědí, co se děje. Klíčové bylo téma pocitů 

viny. Matky vždy ujištění, že jde o geneticky podmíněnou vadu, vnímaly jako úlevné.  

Ve schopnosti zvládat nejistotu a úzkosti byly mezi rodiči rozdíly. Některé z matek se 

bezprostředně po sdělení diagnózy orientovaly na řešení problému. Zjišťovaly informace o 

problematice, obrátily se na centrum rané péče a začaly se učit znakový jazyk. Shodovaly se, že 

vize směru, kudy se při vedení dítěte ubírat, jim velmi pomohla situaci přijmout. Právě osvojování 

znakového jazyka je vnímáno jako projev zvládnutí zátěžové situace.
505

 Pocity rodičů kolem 

komunikace znaky ale byly ambivalentní. Reflektovali, že komunikace pomocí znaků jim pomáhá 

v kontaktu s dítětem. Jako problematické se ale ukazovalo, že komunikace pomocí znaků poutá 

pozornost.  

Podobné téma se objevovalo v souvislosti s užíváním kompenzačních pomůcek. Rodiče 

oceňovali, že jim pomáhají ke kvalitnější komunikaci s dítětem, ale jako problematické vnímali, že 

díky nim je vidět, že s dítětem není něco v pořádku. Ve vedení dítěte k nošení kompenzační 

pomůcky se tedy někdy zpočátku objevovala nedůslednost.  

Rodiče uváděli, že neustále přemýšlejí o svém výchovném přístupu. Vnímali tíži z toho, že 

rozhodnutí, jak dítě povedou, je jen na nich. Matky zmiňovaly, že jejich úzkosti a obavy mají vliv 

na jejich přístup k dítěti. Některé matky mluvily o tom, že jsou na dítě více náročné, jiné naopak o 

menší důslednosti. Mluvily také o práci se svými pocity lítosti, které se objevují v okamžicích, kdy 

je dítě výrazně limitováno oproti slyšícím vrstevníkům.  

Na přístup matek k dítěti měly vliv také obavy, zda jejich dítě bude jednou žít plnohodnotný 

život. Časté bylo zamýšlení nad běžným denním fungováním bez sluchové kontroly.  Objevoval se 

strach z jinakosti a reakcí slyšící společnosti. Vliv na tyto obavy mělo seznámení se světem 

neslyšících. Po diagnóze se rodiče zpravidla zajímali – přečetli si knihu, zhlédli film.  Obvyklá byla 

setkání s neslyšícími dospělými v rámci FRPSP.
506

 S rozvojem mluvené řeči u dítěte se objevovalo 

vymezování proti komunitě Neslyšících. Matky uváděly, že nemají proč dětem ve styku 

s komunitou bránit, s výjimkou jedné z matek, ale tento kontakt aktivně nepodporovaly. Z časté 

aktivace obranných mechanismů v souvislosti s tímto tématem lze usuzovat na jeho náročnost.  

Pro zvládnutí situace rodiče často využívali sociální podpory. V partnerském vztahu často 

pociťovaly nesoulad. Objevovaly se rozdíly v osobnostních stylech vypořádávání se s náročnou 

situací. V souvislosti s tím se objevovala stereotypizace, zdůvodněním stavu bylo, že tak by se 

choval i jakýkoliv jiný partner.  I v rámci širší rodiny se matkám ne vždy dostalo podpory, ve kterou 
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doufaly. Ostatní rodinní příslušníci často fakt sluchového postižení u dítěte popírali nebo situaci 

bagatelizovali. Kladně rodiče hodnotili spolupráci s Centrem rané péče nebo Speciálně 

pedagogickým centrem. Konkrétní pracovnice, která s rodinou spolupracovala, byla vždy velmi 

důležitá. Matky oceňovaly vedení v řečovém rozvoji dítěte i podporu celkově. Jako cenné bylo 

v tématu podpory hodnoceno také setkání s dospělými neslyšícími a dalšími slyšícími rodiči, kteří 

také měli děti se sluchovým handicapem.  

Rodiče zmiňovali změny ve svém osobnostním nastavení i běžném denním fungování.  

Mluvili o narušení životního scénáře a přehodnocení životních hodnot. Z hlediska dlouhodobého 

vyrovnání se situací byla tématem změna životního postoje.  

 Rodiče opakovaně referovali v rozhovorech o situacích, kdy jim dítě nerozumí. 

V návaznosti na tyto výroky se opakovaně objevovala racionalizace. Uváděli, že jejich dítě na tom 

není tak zle, jako jiné děti se sluchovým handicapem, zdůrazňovali pokroky ve vývoji. V hodnocení 

řečového vývoje se objevovala bagatelizace. Matky uváděly, že dnes spousta dětí nemluví dobře 

nebo že někdo další v rodině má řečovou vadu i když slyší. Jen jedna z matek mluvila o riziku 

subdeprivace/deprivace. I když nezmínila tento termín, měla na problematiku náhled a mluvila 

v této souvislosti o knize neslyšící autorky Věry Strnadové „Potom ti to povíme“.
507

 Uváděla, že 

pro ni jde o dílo, které mělo zásadní vliv na její výchovné vedení. Šlo o matku, která jako jediná ve 

vzorku vnímala nutnost udržet syna v kontaktu se společenstvím Neslyšících a jejich jazykem. 

Na základě poznatků, které mi práce s tématem přinesla, vnímám možný přesah do praxe ve 

třech oblastech.  

První oblast navazuje na výše zmíněnou problematiku obranných reakcí rodičů, které 

významně zasahují do procesu vypořádání se s handicapem dítěte. Rodiče v každém rozhovoru 

oceňovali služby rané péče. Domnívám se, že je třeba zavádět do praxe poradensko-terapeutickou 

práci s celým rodinným systémem. Jak jsem již v práci zmínila, již krátkodobá spolupráce by 

v rodinných systémech mohla podpořit mechanismy, které by snižovaly deprivační riziko. Mimo 

jiné například tím, že by bylo možné pracovat s přijetím situace a tak následně i s možností 

nevnímat setkávání se světem Neslyšících jako konfrontaci. Nepochybuji o tom, že v rámci rané 

péče je v určitém rozsahu tato služba rodinám poskytována, nicméně se obávám, že vzhledem 

k problematickému financování stále v nedostatečném rozsahu.   
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Druhá oblast se vztahuje k problematice rozvoje sociální inteligence. Rodiče opakovaně 

mluvili o problémech v oblasti sociálního vývoje. Sami mluvili o potřebě, aby tato oblast byla u 

jejich dětí rozvíjena záměrně a cíleně. Reflektovali, že tato služba jim v nabídce pomoci chybí. Jak 

jsem již v práci uvedla, mezi službami pro děti se sluchovým handicapem chybí poradensko – 

terapeutické vrstevnické skupiny. Děti by zde měly šanci v bezpečném prostředí zažít pocit 

sounáležitosti i úspěch, trénovat sociální dovednosti (včetně zmíněného konstruktivního řešení 

konfliktů), rozvíjet svou schopnost empatie a zároveň se učit o významu pravidel a norem. 

Domnívám se, že vhodně koncipovaná skupinová práce by mohla podporovat osobnostní rozvoj a 

tak i zdárně přispívat k tomu, aby dítě dobře obstálo ve společnosti.  

Třetí oblast úzce souvisí s výše zmíněnou problematikou sociálního vývoje dětí. Děti se 

sluchovým handicapem jsou obvykle vzdělávány formou integrace. Na základě svých poznatků 

z praxe nepochybuji, že jde o děti, které mají rozumové předpoklady k tomu, aby obstály ve 

vzdělávacím procesu na běžné základní škole (případně běžném gymnáziu). Nicméně vzhledem 

k charakteristice handicapu potřebují pomoc z vnějšku, aby obstály také v sociálních interakcích 

v kolektivu vrstevníků. Vzhledem k tomu, že intervenční programy na školách se stávají takřka 

běžným standardem, bylo by vhodné zamyslet se nad koncepcí intervenčního programu pro třídy, 

kde se plánuje integrace žáka se sluchovým handicapem. Domnívám se, že to je také cesta ke 

zmírnění dopadu sluchového handicapu na další vývoj dítěte.  
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8 RESUMÉ 

Resumé 

Rigorózní práce Vliv smyslové deprivace na vývoj dítěte se sluchovým postižením je, jak už 

z názvu vyplývá, zaměřena na problematiku působení podnětové subdeprivace/deprivace u dítěte se 

sluchovým handicapem. V práci je vycházeno z pohledu rodičů na situaci.  

Práce je zaměřená především na mapování situací, ve kterých k subdeprivaci/deprivaci 

dochází a hledání jejich konkrétních dopadů na vývoj dítěte. Část práce je také věnována 

problematice vyrovnávacích strategií, které rodiče při nakládání s rizikem subdeprivace/deprivace 

používají.  

 Je zde vymezováno teoreticky i prakticky na podkladě české i zahraniční literatury, které 

oblasti vývoje jsou u dítěte zasaženy a v čem může být vývoj dítěte se sluchovým handicapem 

specifický. Pozornost je věnována také tomu, jak situaci ovlivňují vyrovnávací strategie rodičů.  

 Teoretická část práce je věnována problematice subdeprivace/deprivace obecně. Dále pak 

specifikům deprivační situace u dítěte se sluchovým handicapem (specifika rané interakce, 

attachment). Jednotlivé kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na mapování specifik vývoje 

v konkrétních oblastech. Pozornost je věnována vývoji identity, sebeovládání, sebehodnocení, 

sebereflexe a inteligence. Část textu je věnována také problematice integrace. V neposlední řadě 

jsou zde informace k problematice vyrovnávacích strategií rodičů.  

V praktické části jsou prezentovány výsledky, které vzešly z analýz rozhovorů. Jsou zde 

mapovány klíčové oblasti, které o riziku subdeprivace/deprivace vypovídají. Je zde snaha pomocí 

deseti kategorií zachytit pohled rodičů na situaci. Kategorie jsou věnovány charakteristikám dětí, 

tématu identity, popisu vztahu a chování k dítěti, problematice přijetí, roli matky, problematice 

komunikace a interakce, integraci, tématu kochleární implantace, obranným mechanismům a 

copingové strategiím a verbalizaci tématu deprivace/subdeprivace. 

Práce nejdříve teoreticky představuje problematiku deprivace/subdeprivace a specifikum 

této problematiky u dítěte se sluchovým postižením. Dále je prostor věnován vlivu 

deprivace/subdeprivace v jednotlivých oblastech vývoje. V praktické části jsou představeny 

výsledky, které vzešly z analýz a interpretací rozhovorů. V diskuzi jsou tyto výsledky porovnávány 

s informacemi z publikací zmiňovaných v teoretické části.  
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Abstrackt 

The thesis Influence of sensory deprivation on development of a child with a hearing 

impairment is, as the name suggests, focused on stimulus effect subdeprivation / deprivation of a 

child with hearing impairment. The thesis is based on the parental views of the situation. 

The thesis is focused on finding situations in which the subdeprivation / deprivation occurs 

and searchs for their specific impacts on development of a child. Part of the thesis is also devoted to 

the issue of compensatory strategies that parents use in the management of risk subdeprivation / 

deprivation. 

On the basis of Czech and foreign literature it is defined there theoretically and practically in 

what the development of a child can be affected and in what may be the development of a child 

with hearing impairment specific. Attention is also paid to how the situation affects parental 

compensatory strategies. 

The theoretical part of the thesis is devoted to the issue subdeprivation / deprivation in 

general. Further specifics of the situation of deprivation of a child with hearing impairment (specific 

early interaction, attachment) are considered. Individual chapters of the theoretical part are focused 

on finding the specifics of development in various areas. Attention is paid to the development of 

identity, self-control, self-esteem, self-reflection and intelligence. Part of the text is also devoted to 

the issue of integration. Finally, there is information about the issue of parental compensatory 

strategies. 

The practical part presents the results that emerged from the analyzes of interviews. The key 

areas, that describe risks of subdeprivation / deprivation, are examined there. There is an effort to 

capture the parental views of the situation through ten categories. These categories are devoted to 

the characteristics of children, the theme of identity, describe the relationship and the behavior of 

the child, adoption issues, the role of the mother, the problems of communication and interaction, 

integration, subject cochlear implantation, defense mechanisms and coping strategies and 

verbalization topic deprivation / subdeprivation. 

First, the thesis presents theoretical problems of deprivation / subdeprivation and specifics of 

this issue at a hearing impaired child. Further the impact of deprivation / subdeprivation is described 

in various areas of development. The practical part presents the results that emerged from the 

analysis and interpretation of interviews. In discussion these results are compared with information 

from publications mentioned in the theoretical part. 
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http://www.prolekare.cz/otorinolaryngologie-foniatrie-clanek/moznosti-terapie-nahlych-poruch-sluchu-3890)
http://www.suki.cz/
http://www.tamtam-praha.cz/jak-pracujeme/co-poskytujeme.html
http://lekarske.slovniky.cz/
http://www.aldea.cz/
http://www.cochlear.com/
http://www.widex.cz/
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PŘÍLOHA - ZNĚNÍ ROZHOVORU 

Rozhovor - osnova 

 Můžete mi na začátku představit vaší rodinu? 

 A budeme si povídat o… Kolik je mu/jí let? Jak byste charakterizovali/jakou má 

povahu/vlastnosti? Máte ještě další děti? 

 Kdy jste přišli na to, že v oblasti sluchu by mohl být nějaký problém? 

 Svěřili jste se někomu se svými obavami? Jak na tyto obavy reagovali lidé ve vašem okolí? 

 Vzpomenete si, jaké to bylo, dozvědět se, že neslyší? Vysvětlili vám lékaři, jak vznikla 

sluchová vada? A jaký byl jejich přístup celkově? 

 Co pro vás bylo nejvíce náročné? Co jste vnímali jako největší problém z hlediska diagnózy 

sluchového postižení? 

 Změnil se diagnózou nějak váš přístup k ní/k němu? Máte pocit, že k… máte jiný přístup než 

k vašim ostatním dětem?“ 

 Jak jste zvolili přístup v komunikaci? Jak komunikujete v dnešní době? 

 Kochleární implantace - Podle čeho jste se rozhodovali? Bylo to těžké rozhodnutí?(Jak 

zpětně hodnotíte průběh KI? Splnil KI vaše očekávání?) 

 Jak často chodíte na logopedii? Kolik asi času týdně věnujete rozvoji řeči doma? Jak to 

vidíte s vývojem řeči do budoucna?(u malých dětí otázka kolik používá v současné době slov 

a kolik znaků) 

 Jak vidíte cestu dalšího vzdělávání? Rozhodli jste se pro ZŠ integraci/školu pro SP (popř. 

internát) na základě čeho? (Jak se zpětně na své rozhodnutí díváte? Rozhodli byste se nyní 

jinak?) 

 Měli jste před narozením… zkušenost s neslyšícími lidmi (literatura, film, vlastní 

zkušenost)? A jak jste na tom s poznatky o kultuře neslyšících dnes? 

 Četli jste nějakou publikaci o životě neslyšících po tom, co jste se dozvěděli, že… neslyší? 

Sešli jste se s nějakým neslyšícím člověkem? 

 Byli jste v kontaktu se střediskem rané péče? Pokud ano – kde jste získali kontakt/kdy? Jak 

hodnotíte vaši vzájemnou spolupráci?“ 

 Vnímáte nějaké nedostatky v nabídce pomoci? Popř. co by vám pomohlo? Co je pro vás 

ještě dnes obtížné?Chybí vám něco v nabídce péče? 

 Můžete zhodnotit, co vám život s dítětem se sluchovým postižením přinesl? 

 

 

 

 Je něco, na co jsem se nezeptala a je to pro Vás důležité říct? 
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PŘÍLOHA – SLOVNÍK UŽITÝCH POJMŮ 

Aldea 

- vzdělávací agentura 

- pořádá také kurzy znakového jazyka  

(http://www.aldea.cz) 

Audiogram 

- je výsledkem audiometrického vyšetření (grafický záznam) 

(Jedlička, 2003) 

BERA = brainstem evoked response audiometry 

- patří mezi metody tzv. objektivní audiometrie = nevyžaduje spolupráci dítěte 

- zaznamenává reakce mozku spícího dítěte na podněty různé hlasitosti 

(Holmanová, 2005) 

Bilingvální přístup/bilingvální metoda 

- uplatňování rozvoje znalosti znakového jazyka jako prvního jazyka dítěte, následovaného 

výukou češtiny (mluvená a psaná forma) jako druhého jazyka (cizího), popř. simultánní 

forma, kdy se dítě učí oběma jazykům najednou – oba zprostředkovávají rodilí mluvčí 

(neslyšící učitel znakový jazyk, slyšící učitel češtinu) 

- metoda staví na uznání znakového jazyka jako plnohodnotného komunikačního systému 

(Šedivá, 2006) 

- staví na tom, že oba jazyky jsou svébytné  

- použití znakového jazyka, národního mluveného jazyka (hlavně v psané formě) a jednoruční 

prstové abecedy  

(Stryková, 2007) 

CKID = Centrum kochleárních implantací u dětí 

- zřízeno roku 1996 Ministerstvem zdravotnictví na ORL klinice 2. LF UK ve Fakultní 

nemocnici v Praze–Motole 

- jediné pracoviště v ČR zabývající se kochleárními implantacemi u dětí a mladistvých do 

osmnácti let 

- vyšetření, výběr pacientů, předoperační a pooperační péče (včetně programování řečového 

procesoru)  

(Holmanová, 2005) 

Connexin 26 

- asi u poloviny pacientů s prelinguální poruchou sluchu je možno nalézt příčinu v mutaci 

genu pro bílkovinu connexin 26 

- v důsledku této mutace dochází k poruše spojení buněk vnitřního ucha 

- nejčastější mutace genu pro connexin 26 je stav, kdy ve struktuře genu chybí jediná base 

(Guanin) – tato mutace je dosti rozšířena a přenáší ji asi každý třicátý zdravý obyvatel 

(http://www.gennet.cz/) 

CT = počítačová tomografie 

- jedna ze zobrazovacích technik 

- poskytuje informace o struktuře tkání 

(Preiss, Kučerová a kol., 2006) 

Čeština v komunikaci neslyšících 

- VŠ obor od roku 1998 

- Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 

(Macurová, 2008) 

ČKTZJ = Česká komora tlumočníků znakového jazyka 

- založena v roce 2000 

http://www.aldea.cz/
http://www.gennet.cz/en/vysetreni-mutaci-v-genu-pro-connexin-26-1404036663.html)
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- profesní organizace, která sdružuje tlumočníky českého znakového jazyka a osoby 

sympatizující s názorovými stanovisky a cíli komory 

- snaha zkvalitnit tlumočnické služby, semináře nejen pro tlumočníky, ale také pro veřejnost 

(odstraňování vzdělávacích problémů neslyšících dětí, tlumočník očima neslyšícího dítěte), 

komunikace ve zdravotnickém prostředí, tlumočení v oboru čeština v komunikaci 

neslyšících 

- tlumočená představení a další projekty, certifikace a ucelené studium tlumočníků, členy 

EFSLI (Evropské fórum tlumočníků znakového jazyka) 

(Macurová, 2008) 

dB = decibel 

- jednotka, pomocí níž se udává intenzita zvuku 

(Jedlička, 2007) 

DMO = dětská mozková obrna 

- závažné centrální postižení 

- manifestuje se jako postižení v oblasti hybnosti, nerovnoměrný vývoj, opožděný vývoj řeči a 

vady řeči, často také nesoustředěnost těkavost, výkyvy nálad apod. 

(Vítková, 2006) 

Downův syndrom 

- nejrozšířenější forma mentální retardace (obvykle v pásmu středně těžké MR) 

- patří mezi postižení způsobené chromozomální aberací 

- specifická fyziognomie (menší vzrůst, zploštělá hlava, nápadná kožní řasa v oblasti očí, 

hypotonie apod.) 

(Bazalová, 2006) 

ERA (evoked response audionetry) = evokované sluchové potenciály  

      -     registrace vzruchu se sluchové dráhy na zvukový podnět  

- snímání potenciálů z úrovně podkorové (BERA, ABR), korové (CERA) třemi elektrodami 

z povrchu hlavy, nejlépe ve spánku 

- lze určit práh sluchu již během prvního půl roku života 

- rutinní metoda k zjištění sluchu u malých dětí pro správné nastavení sluchadel nebo indikaci 

ke kochleární implantaci 

(Jedlička, 2003) 

FRPSP = Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. 

- od 90. let otvírá nové pohledy na hluchotu a vzdělávání neslyšících 

- celorepubliková působnost, centrum v Praze a Olomouci 

- sdružuje příbuzné, přátele, rodiče a odborníky věnující se problematice sluchového postižení  

(Fenclová, 2009) 

Pozn. v souvislosti s platností nového Občanského zákoníku došlo k transformaci občanského 

sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. na o.p.s. Centrum pro dětský 

sluch Tamtam, o.p.s.  

(http://www.detskysluch.cz/cs-CZ/uvod.html) 

Gromety = ventilační trubičky 

- u opakovaných zánětů středního ucha někdy zaváděny do bubínku 

(http://wiki.medik.cz) 

HL = hearing level = „hladina slyšení“ 

- pomocí tohoto údaje se udává ztráta sluchu (př. 70 dB HL) 

(Jedlička, 2003) 

HRCT = vysoce rozlišující výpočetní tomografie 

- zkoumání anatomických poměrů ve spánkové kosti a průchodnosti vnitřního ucha – provádí 

se před kochleární implantací 

(Holmanová, 2005) 

http://www.detskysluch.cz/cs-CZ/uvod.html
http://wiki.medik.cz/
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Hz = hertz 

- vypovídá o frekvenci zvuku (počet kmitů za sekundu) 

- rozsah slyšitelných kmitů u člověka 16–20 000 Hz 

- řečový signál: zvuky o frekvenci 100–6000 Hz (pásmo řeči) 

(Jedlička, 2007) 

IVP = individuální vzdělávací plán 

- předpoklad úspěšného zapojení žáka do výuky 

- předpokládá absolutní spolupráci se školským poradenským zařízením, znalost podmínek na 

straně žáka i na straně školy 

(Michalík, 2002) 

Impedanční audiometrie 

- vyšetření bubínku a středoušních svalů (měření množství odražené energie od bubínku) 

- použití pro kontrolu poddajnosti bubínku - tympanomerie 

- poruchy ventilace Eustachovy trubice, záněty (odhalení) 

(Jedlička, 2003) 

JIP = Jednotka intenzivní péče 

- specializované oddělení nemocnice poskytující intenzivní zdravotnickou péči 

Kochleární implantát 

- elektronická funkční smyslová náhrada, umožňuje přenést sluchový vjem na elektrickou 

stimulaci (dráždění sluchového nervu ve vnitřních uchu) 

- je tvořen vnější částí, kterou tvoří mikrofon a vysílací cívka (umístěny za ušním boltcem) a 

řečovým procesorem (dvě formy: procesor tvaru krabičky – nošený v látkové kapse na 

zádech nebo typ závěsný – nošený za ušním boltcem) 

- vnitřní část implantátu se skládá z přijímače – stimulátoru, který je umístěn do lůžka skalní 

kosti, tato část implantátu je tvořena 24 elektrodami, které jsou zavedeny do vnitřního ucha 

 (Holmanová, 2005) 

- indikace: nelingvální hluchota, porucha sluchu nad 85 dB HL, průměr na hlavních 

kmitočtových hladinách 

 (Procházková, 2015) 

Oboustranná (bilaterální) kochleární implantace 

- v době provádění mých rozhovorů šlo o možnost, o které se živě diskutovalo 

- první zákrok proveden 17. 7. 2014 ve Fakultní nemocnici v Brně 

(http://www.fnbrno.cz/prvni-oboustranny-kochlearni-implantat-u-ditete/t4832) 

- od 21. 10. 2014 vešla v platnost nová indikační kritéria pro implantovatelné sluchové 

pomůcky 

- provádí se simultánně nebo sekvenčně (zpravidla rok po první implantaci, nejpozději do tří 

let věku dítěte), zpravidla u dětí, které nemají přidružené vady a mají dobře spolupracující 

rodinu (reálné očekávání, dobré sociální zázemí apod.) 

(Procházková, 2015) 

Komunikace totální 

- vychází z myšlenky, že při komunikaci s jedincem se sluchovým postižením je třeba využít 

všech dostupných prostředků 

- cílem je rozvíjet řeč, znakový jazyk a další pomocné systémy (manuální abeceda apod.) tak, 

aby bylo dosaženo co nejefektivnější komunikace 

(Šedivá, 2006) 

Lingovy zvuky  

- „m“ „ah“ „ee“ „oo“ „sh“ „s“ 

- vyvinul Dr. Daniel Ling pro zkoušku sluchového vnímání nedoslýchavého dítěte 

(http://www.widex.cz) 

- reprezentují různé zvuky řeči od nejnižší po nejvyšší frekvenci 

http://www.fnbrno.cz/prvni-oboustranny-kochlearni-implantat-u-ditete/t4832
http://www.widex.cz/
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- přístup ke všem těmto zvukům je nezbytný pro vývoj jazyka a řeči 

(http://www.cochlear.com) 

LMD = Lehká mozková dysfunkce 

- dnes užívaný termín ADD (porucha pozornosti) nebo ADHD (porucha pozornosti 

s hyperaktivitou) 

- drobné poškození mozku – poruchy psychických procesů a funkcí (motorika, vnímání, 

jednání a myšlení) 

(Šturma, 2006) 

NMR/MR/MRI = nukleární/magnetická rezonance 

- zobrazovací metoda 

- umožňuje dobré rozlišení tkáňových struktur 

(Preiss, Kučerová a kol., 2006) 

OAE = otoakustické emise 

- metoda založená na registraci velmi slabých zvuků – citlivý mikrofon ve zvukovodu, 

zjišťování neporušenosti  vnitřního ucha 

- nenáročné, neinvazivní – možné již několik dní po porodu – provádí se v rámci screeningu 

sluchového postižení 

- podmínkou je neporušená funkce sředoušního systému 

- echo lze pozorovat do 25–30 dB HL, v případě negativního výsledku je ztráta větší a je 

nutné provést jiné vyšetření (nejčastěji ERA) 

(Jedlička, 2003) 

ORL = otorinolaryngologie 

- obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením ušních, nosních a krčních chorob 

Orální metoda/orálně-auditivní přístup 

- vedení dítě především k mluvené řeči, maximální využití sluchu a odezírání 

(Roučková, 2006) 

- snaha, aby si osvojilo jazyk většinové společnosti 

- některými odborníky u nás vnímána jako výhodná v případě uvažování o kochleární 

implantaci 

(Šedivá, 2006) 

- dlouhou dobu jediná přípustná ve výchově a vzdělávání jedinců se sluchovým postižním 

(Stryková, 2007) 

Pevnost – České centrum znakového jazyka 

- vznik v roce 2000 za účelem šíření informací o rozvíjející se komunitě Neslyšících, jejich 

jazyku a kultuře 

- vzdělávání odborné i široké veřejnosti, kurzy znakového jazyka aj. 

(http://www.pevnost.com/) 

Pipan 

- bilingvální mateřská škola - snaha o komunikační rozvoj dětí na základě bilingválního 

přístupu (český jazyk – znakový jazyk) 

- zařízení pro děti neslyšící, nedoslýchavé, děti s kochleárním implantátem a děti s vadami 

řeči ve věku od dvou do sedmi let 

(http://www.pipan.cz/) 

PPP = pedagogicko–psychologická poradna 

- odpovídá kompetencemi speciálně pedagogickému centru 

- může, stejně jako SPC, pomáhat s výběrem vhodného školského zařízení a vedením 

integrace 

(Šedivá, 2006) 

Pobytové akce (v Srbsku u Karlštejna) 

- služba kterou nabízí Raná péče 

http://www.cochlear.com/
http://www.pevnost.com/
http://www.pipan.cz/
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- cílem akce je rozvíjet vzájemnou komunikaci v rodině s neslyšícím dítětem a posílit citové 

vazby mezi členy rodiny 

- individuální a skupinové terapie podporující vzájemnou komunikaci a interakci mezi 

rodičem a dítětem 

- rodiče se učí posílit vizualizaci svého projevu, jak rozvíjet sluchové vnímání dítěte, jak dítě 

připravit na nácvik subjektivního vyšetření sluchu, jak aplikovat a využít pomoci logopeda 

jsou i aktivity podporující sociální zrání dítěte, motorický rozvoj, práci s pohybovou pamětí, 

rytmizací, dechem, rovnováhou 

(http://www.tamtam-praha.cz/jak-pracujeme/co-poskytujeme.html) 

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) 

- vyšetřovací metoda, která umožňuje zjistit u zárodků vzniklých při mimotělním oplození 

některé genetické choroby  

- při této metodě se mutace connexinu 26 vyšetřují z jedné buňky ve více zárodcích, do 

dělohy se vloží pouze zárodek s příznivou kombinací genů pro connexin-26 

- PGD je vždy spojena s mimotělním oplodněním, se všemi jeho výhodami i nevýhodami 

(hormonální léčba, komplikace zákroku, riziko neúspěchu zákroku) 

- PGD vyšetření je vždy zaměřeno pouze na vybraný typ chromozomálních poruch a není 

vyloučeno, že v případě těhotenství bude vysloveno podezření na jinou genetickou poruchu 

(př. Downův syndrom) 

(http://www.gennet.cz/) 

Prelingválně neslyšící 
- jedinec se jako neslyšící narodil nebo ztratil sluch před vytvořením řeči a jazyka 

(Vymlátilová, 2006) 

Postlingválně neslyšící  
- jedinec ztratil sluch až po spontánním osvojení řeči a jazyka 

(Vymlátilová, 2006) 

Neslyšící a neslyšící 

- v dnešní době je možné se setkat s označením „Neslyšící“ i „neslyšící“ 

- „Neslyšící“ je označení pro člověka, který se vnímá jako příslušník jazykové a kulturní 

menšiny 

- termínem „neslyšící“ lze označit souhrnně jedince s těžkou vadou sluchu (Neslyšící i 

neslyšící) 

(Kosinová, 2008) 

Slovní audiometrie 

- patří mezi subjektivní vyšetřovací metody = vyžaduje spolupráci vyšetřovaného 

- prezentace slov z nahrávky – standardní sada v různých intenzitách, vyšetřovaný slova 

nahlas opakuje (počítá se procentuální úspěšnost) 

- kritérium: práh srozumitelnosti řeči (SRT – speech reception threshold) = intenzita na níž 

bylo rozuměno 50 % slov), u normálního sluchu hodnota 20 dB HL 

- důležité zjištění: zda je vyšetřovaný schopen dosáhnout 100 % porozumění řeči 

- provádí se před a po korekci, nezastupitelný význam v korigování sluchového postižení 

sluchadly (rozdíl mezi oběma zkouškami je ukazatelem efektu sluchadla) 

(Jedlička, 2003) 

Sluchové postižení/postižení sluchu 

- sluchové postižení je následkem organické nebo funkční vady (resp. poruchy), v kterékoliv 

části sluchového analyzátoru, sluchové dráhy a sluchových korových center, popř. se jedná 

o funkcionálně percepční poruchu  

- termín „sluchové postižení“ zahrnuje celou škálu postižení sluchu 

- důležitými faktory v rozlišování jsou především velikost sluchové ztráty a doba jejího 

vzniku (existuje celé kontinuum různých poškození, od nepatrných, které ani nemusí být 

http://www.tamtam-praha.cz/jak-pracujeme/co-poskytujeme.html
http://www.gennet.cz/
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rozpoznatelné, až po tak závažné, že ani žádná s kompenzačních pomůcek nemůže být 

jedinci nápomocná) 

(Slowík, 2007) 

Dva typy periferních sluchových postižení: 

a) převodní  

- postižení převodního ústrojí = středního ucha 

- projevuje se snížením vjemů ve všech tónech, nikdy nevede k hluchotě (ztráty ne větší než 

60 dB) 

- při vhodné kompenzaci schopnost rozlišovat sluchem i jednotlivé hlásky řeči 

b) percepční 

- postižení blanitého labyrintu vnitřního ucha (kochley) 

- nejen snížení sluchových vjemů, ale také jejich zkreslení 

- při vyšších ztrátách pro porozumění řeči nepomáhají ani sluchadla 

Percepční a převodní vady se často u jedince vyskytují současně.  

(Strnadová, 2002) 

Dělení podle stupně sluchového postižení 

- ne všichni jedinci se sluchovým postižením jsou neslyšící, za hranici mezi nedoslýchavostí a 

praktickou hluchotou považována schopnost vnímat mluvenou řeč a porozumět jí (sluchem) 

a to s pomocí sluchadle nebo bez nich 

- různá teoretická dělení 

Mezinárodní klasifikace 

a) normální sluch – ztráta 0 až 25 dB 

b) lehká nedoslýchavost – ztráta 26 až 40 dB 

c) střední nedoslýchavost – ztráta 41 až 55 dB 

d) středně těžké postižení sluchu – ztráta 56 až 70 dB 

e) těžké postižení sluchu – ztráta 71 až 90 dB 

f) velmi vážné postižení – ztráta více než 91 dB 

Číselné údaje vypovídají o průměrných ztrátách v decibelech. Nelze z nich usuzovat na skutečné 

sluchové vjemy jedince, protože zde jde o součty hodnot naměřené v různých frekvenčních 

pásmech.  

(Strnadová, 2002) 

Sluchadlo 

- kompenzační pomůcka fungující na principu „slyšitelné dělat hlasitějším“ 

- výkon lze přizpůsobit stavu sluchu podle ztráty i v různých tónových oblastech 

- dělena dle tvaru (krabičková, brýlová, závěsná, do zvukovodu), dle zpracování signálu 

(analogová, digitální), dle způsobu vedení (vzdušené vedení, kostní vedení) 

(Barešová, Hrubý, 1999) 

- digitální a analogová sluchadla se liší především v kvalitě přenosu zvuku s cenové 

dostupnosti (digitální sluchadla kvalitnější, schopna zesilovat lidskou řeč a tlumit okolní 

zvuky, cena je vyšší) 

(Šándorová, 2003) 

- nutná každodenní kontrol funkce a údržba sluchadla (vhodné čištění, kontrola stavu 

jednotlivých částí) 

(Holmanová, 2005) 

Sluchadlo závěsné 

- používané nejčastěji 

- vše v jednom pouzdře – podoba malého závěsného „banánu“ za uchem, zakončeného 

koncovkou zhotovenou na míru  

- použití u celého spektra sluchových vad  

(Jedlička, 2003) 
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SPC = speciálně pedagogické centrum 

- z hlediska kompetence na úrovni pedagogicko-psychologických poraden 

- v péči o jedince se sluchovým postižením rozdíly (jiná intenzita péče) 

- důležitou funkcí je vhodné školské zařazení dítěte a případné vedení integrace 

(Šedivá, 2006) 

SSEP = steady state evoked potentials 

- patří mezi metody tzv. objektivní audiometrie = nevyžaduje spolupráci dítěte 

- zaznamenává reakce mozku na podněty různé hlasitosti 

(Holmanová, 2005) 

SUKI = Sdružení uživatelů kochleárního implantátu 

- nezisková organizace založená r. 1994, která sdružuje především rodiče implantovaných dětí, 

dospělé implantované a odborníky, kteří se problematickou zaobírají 

- organizace setkání implantovaných, kontakty na odborníky, přednášky, konference 

(http://www.suki.cz) 

 

 

 

 

Syndrom LADD (z angl. lacrimo-auriculo-dento-digital syndrome) 
- vzácný, vrozený, autozomálně dominantně dědičný 

- charakterizovaný malformacemi horních končetin, poruchami slzného aparátu, uší, zubů, 

slinných žláz, sluchu, event. urogenitálního systému 

(http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/ladd-syndrom-2) 

Syndrom Pendredův 

- je autozomálně recesivně dědičné onemocnění, projevující se kombinací hluchoty a strumy 

(mutace v genu SLC26A4) 

- abnormální utváření struktur vnitřního ucha  

- PS je nejčastější syndromovou hluchotou 

- gen SLC26A4 je zřejmě druhým nejčastějším genem zodpovědným za nesyndromovou ztrátu 

sluchu (po genu GJB2 pro connexin 26, který je zodpovědný až za 40% nesyndromové ztráty 

sluchu) 

(http://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=bmc11031692) 

Tamtam, Středisko rané péče 

- projekt FRPSP, o. s., vznik v roce 2000 

- široká podpora rodiny, vychovávající dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením od 

doby, kdy bylo sluchové postižení diagnostikováno, do doby nástupu do výchovně 

vzdělávacího procesu, případně i déle, pomáhá při vytváření a plnění výchovně 

vzdělávacího plánu dítěte v předškolním nebo školním zařízení, nejvýše však do sedmi let 

věku dítěte 

Pozn. Dnes pod názvem Raná péče Čechy a Raná péče Morava a Slezko, patří pod Centrum pro 

dětský sluch o.p.s. (dříve FRPSP = Federace rodičů a přátel sluchově postižených) 

(http://www.detskysluch.cz/cs-CZ/uvod.html) 

Tónová audimetrie 

- patří mezi subjektivní vyšetřovací metody = vyžaduje spolupráci vyšetřovaného 

- rutinní vyšetření, provádí se tónovým audiometrem (generuje čisté tóny frekvence 125–8000 

Hz v intervalu alespoň oktávy a v definované intenzitě v dB HL) 

- zjištění obojího vedení: sluchátka x kostní vibrátor 

- zvlášť pro levé a pravé ucho – výsledkem 4 křivky 

- normální práh pro obojí vedení: 0 dB (ztráty do 20 dB ještě norma – nezpůsobují problémy 

s komunikací) 

http://www.suki.cz/
http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/ladd-syndrom-2
http://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=bmc11031692
http://www.detskysluch.cz/cs-CZ/uvod.html
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- lze určit závažnost poruchy i její typ        

(Jedlička, 2003) 

Tvarovky (koncovky) 

- část sluchadla, která se vkládá do ucha, složí k vedení zvuku zesíleného sluchadlem 

(http://www.auris-audio.cz/usni-tvarovky-ke-sluchadlum) 

- problematický u dětí je proces zhotovování tvarovek – jde o nepříjemný proces, kdy se 

dítěti do ucha vtlačí tvarovací hmota, jen nutné, aby dítě bylo co nejvíce v klidu, aby pohyby 

zvukovody byly minimalizovány 

Ulita, jazykové centrum 

- stanice zájmových činností při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole pro sluchově 

postižené v Praze – Radlicích 

- služby pro neslyšící, nedoslýchavé a jejich pedagogy 

- kurzy českého jazyka, anglického jazyka, kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy a 

informační servis o jazykovém vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých 

(http://www.jazykove-centrum-ulita.cz) 

Vazodilatační terapie 

- indikovaná u náhlých poruch sluchu 

- podávají se vazodilatancia = léky vedoucí k rozšíření cév 

(http://www.prolekare.cz/otorinolaryngologie-foniatrie-clanek/moznosti-terapie-nahlych-poruch-

sluchu-3890) 

VRA = visual reinforcement audiometry 

- audiometrické vyšetření se zrakovým posílením 

- nutná aktivní spolupráce dítěte 

(Holmanová, 2005) 

Vyšetření založené na změně chování při přítomnosti zvuku (behaviorální metody) 

- orientační vyšetření sluchu, zpravidla provádí pediatr 

- sleduje se změna chování - úlekové reakce a zklidnění, od půl roku pátrací reakce (= otáčení 

hlavy za zvukem) 

- lze orientačně zjistit závažnost sluchového postižení 

(Jedlička, 2003) 

Výchova k různosti 

- spadá do oblasti multikulturní výchovy a vzdělávání 

- cílem projektu je eliminace xenofobie dětí a žáků při komunikaci se světem jedinců se 

zdravotním postižením, současně projekt pomůže žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami lépe se orientovat ve svém vztahu k majoritní společnosti v kontextu jejich 

handicapu 

- cílem projektu je podpořit výuku k různosti jako součásti multikulturní výchovy a prevence 

proti xenofobii. 

- vzdělávání žáků, metodická podpora učitelů  

(http://www.nejsmevsichnistejni.cz/   

-  konkrétně problematika sluchového postižení 

(http://www.nejsmevsichnistejni.cz/sites/default/files/1_1_2_Sluchove_postizeni.pdf) 

Widex 

- výrobce sluchadel 

- produkce celosvětově (85 zemí světa) 

- v ČR od roku 1993 

- Widex provozuje i vlastní ambulanci (ORL lékaři a moderní přístroje), korekce je zde 

prováděna jen pomocí sluchadel firmy Widex 

(http://www.widex.cz) 

Znakový jazyk 

http://www.auris-audio.cz/usni-tvarovky-ke-sluchadlum
http://www.jazykove-centrum-ulita.cz/o-ulite/
http://www.prolekare.cz/otorinolaryngologie-foniatrie-clanek/moznosti-terapie-nahlych-poruch-sluchu-3890
http://www.prolekare.cz/otorinolaryngologie-foniatrie-clanek/moznosti-terapie-nahlych-poruch-sluchu-3890
http://www.nejsmevsichnistejni.cz/
http://www.nejsmevsichnistejni.cz/sites/default/files/1_1_2_Sluchove_postizeni.pdf
http://www.widex.cz/
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- přirozený komunikační prostředek neslyšících 

- plnohodnotný a rovnoprávný s příslušným národním mluveným jazykem 

- manuální znaky (abstraktní symboly) jsou dále rozložitelné na jednotky odpovídající 

fonémům mluveného jazyka:  

a) postavení rukou 

b) tvar ruky 

c) poloha ruky 

d) směr pohybu 

e) umístění v prostoru 

(Stryková, 2007) 

Znakovaná čeština (doprovodná znaková řeč) 

- přesný převod mluveného jazyka s uplatněním jeho gramatického sytému včetně slovosledu, 

syntaxe, stylistiky 

- ze znakového jazyka jsou využívány jen znaky 

- manuální je doprovázeno tichou nebo hlasitou artikulací mluvené řeči (resp. klíčových slov) 

- využíváno zde je i uměle vytvořených znaků, včetně prstové abecedy 

(Stryková, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


