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v interakci se sluchově postiženými a zhodnotit vhodnost použití konkrétního způsobu 

komunikace pro daný typ sluchové vady. 
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analýzy dat čerpaných z odborné literatury z oblasti pedagogické, lingvistické, 

speciálně-pedagogické, zejména surdopedické. K analytické práci jsem využívala též 

informace z odborných článků a zdrojů z internetu. 

Výsledky: Tato práce je uceleným přehledem dostupných prostředků komunikace se 

sluchově postiženými, nástinem problematiky výchovy a vzdělávání sluchově 

postižených dětí a také zdrojem důležitých informací pro dorozumívání se sluchově 

postiženými. 
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1 ÚVOD 

Rysem současné společnosti je charakter práce, která už většinou není fyzická, 

ale sémantická. Její součástí je telefonování, psaní, každý musí ovládat standardní řeč, 

aby si lidé vzájemně porozuměli. V jednoduché společnosti v dávné minulosti lidstva 

lidé většinou rozuměli obsahu sdělení pomocí odvozování z konkrétních situací 

a souvislostí. Lidé žili ve stálých sídlech, a pokud se přemisťovali, pak ve skupinách 

osob se známými vzory chování. Naproti tomu dnešní lidé jsou v neustálém pohybu, 

mluvíme s lidmi které neznáme, a proto se musíme vyjadřovat tak, aby nám rozuměli. 

Komunikace, její způsoby, komunikační prostředky a cesty jsou základem pro 

vytvoření efektivního lidského společenství. Jakákoli překážka v ontogenetickém 

nabývání komunikačních schopností má dalekosáhlé a závažné důsledky. 

Řeč v užším slova smyslu, tedy řeč mluvená, hraje hlavní roli nejen přímo mezi 

jednotlivými osobami, ale je také hlavním předpokladem pro fungování komunikačních 

systémů, například telefonu, rozhlasu, televize, počítačové multimediální sítě. 

Není možné vychovávat neslyšící dítě, aniž bychom si položili otázku, jak se 

s ním budeme domlouvat. Rady od lékařů, audiologů, učitelů a ostatních, kteří 

o neslyšící děti profesionálně pečují si navzájem odporují a rodinám ještě více 

komplikují zásadní rozhodování: Jak lze vychovávat neslyšící dítě, aby se plně podílelo 

na životě rodiny a bylo dobře připraveno na školní vzdělávání? Jak vychovávat 

neslyšící dítě, aby se jednou stalo nezávislým členem společnosti? 

Existují různé názory na to, jak s dítětem komunikovat, ale všichni se shodují 

v tom, že vytvoření plnohodnotné komunikace s co nejmenším neslyšícím dítětem má 

klíčový význam pro jeho celý další život. Je nesporné, že největším problémem pro 

neslyšící dítě není sama ztráta sluchu, ale problémy s vytvořením adekvátního 

komunikačního systému. 

Komunikace se uskutečňuje sdělovacím procesem, jímž jedinec vzhledem 

k jiným lidem projevuje své city, svou vůli a své myšlenky. Pojem komunikace je 

odvozen z latinského slova communis, společný. Zpětnou vazbou nazýváme jakýkoliv 

druh reakce na obdrženou informaci. Její úkol je informační i usměrňovací. Informace 

o proběhlé činnosti nejen nějakým způsobem oživuje a spouští děje, jež mají 
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následovat, ale také blokuje nervové struktury, které svou aktivitu již uplatnili. Zpětná 

vazba nekončí pouze reakcí. Tyto reakce mohou být jednak slovní (odpověď, dotaz, 

potvrzení), jednak emocionální (citové reakce) nebo tělesné projevy. Komunikace je 

jednou z nejrozsáhlejších a nedůležitějších oblastí mnoha vědních oborů. 
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2 OBECNA CAST 

2.1 SLUCH 

Sluchem rozumíme smysl pro vnímání zvuku. Zvukové vlny jsou zachycovány 

specializovanými mechanoreceptory. Orgánem sluchu vyšších obratlovců (tedy 

i člověka) je ucho. Na zvukové vlnění reagují specializované receptory zvané vláskové 

buňky, umístěné v Cortiho orgánu ve vnitřním uchu. Jejich podráždění vyvolá vzruchy, 

které jsou přenášeny vlákny sluchového nervu, vedoucími do sluchové části neokortexu. 

Nejvyšší tóny dráždí vláskové buňky ležící nejblíže oválnému okénku (začátek 

hlemýždě), nejhlubší tóny dráždí nejvzdálenější vláskové buňky. Centrální nervová 

soustava rozlišuje výšky tónů podle polohy vláskových buněk, od kterých právě 

přicházejí vzruchy. Intenzita zvuku je kódována frekvencí vzruchů v daném nervovém 

vlákně (kódování nervové). Oblast slyšitelných frekvencí leží u člověka mezi 20 Hz až 

16 000 Hz. Vyšší frekvence (vyšší tóny, ultrazvuk) vnímají a vydávají například 

netopýři nebo delfini. 

Sluch má pro člověka mimořádný význam při komunikaci, je důležitou součástí 

složitého zpětnovazebního procesu, bez něhož není možné tvořit srozumitelnou řeč. 
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2.2 PROCES SL YŠENÍ 

Pro lidské ucho jsou adekvátním podnětem vzruchu tlakové zvukové vlny. Ze 

zdroje zvuku přicházejí vlny šířící se ve vzduchu rychlostí asi 330 mls (pro porovnání: 

rychlost světla je 300 000 km/s) . Tlakové vlny vyvolávají při průchodu prostředím 

periodicky se měnící oblasti zhuštění a zředění vzduchu. Počet záchvěvů tělesa za 

sekundu se nazývá frekvence. Měří se v Hertzích (1 Hertz= 1 kmit za sekundu). Čím 

větší je počet těchto kmitů, tím silnější je tón. Jenom čisté sinusoidní kmity (vlnění) se 

nazývají tóny. Zvuky se skládají z tónů různých frekvencí a amplitud. Kmitání bubínku, 

přenesené sluchovými kůstkami na oválné okénko, uvede do pohybu perilymfu v obou 

patrech kostěného hlemýždě. Vlnění perilymfy rozkmitá endolymfu blanitého hlemýždě 

a blanky na jeho horní a dolní straně. Na bazální membráně jsou v řadách seřazené 

smyslové buňky Cortiho orgánu, jejichž smyslové řasinky vyčnívají nad podpůrnými 

buňkami v okolí. Nad nimi leží krycí membrána. Kmity bazální membrány způsobí to, 

že se řasinky smyslových buněk při nárazech na krycí blanku ohýbají, a tak vzniká 

jejich podráždění. Bazální membrána je směrem k hrotu hlemýždě širší a méně napjatá. 

Tím se mění v tomto směru i její schopnost kmitat. Vyhodnocení podráždění 

smyslových buněk (zpracování zvukové informace) provádí sluchové centrum kůry 

mozkové. Asi 20 000 sluchovým smyslových buněk je ve spojení s mozkem 

prostřednictvím nervových vláken tvořících sluchový hlemýžďový nerv. Cestou 

vsunutých přepojovacích jader v prodloužené míše se impulsy dostávají do kůry mozku, 

kde dojde ke vnímání zvuku. Ke zjištění směru přicházejícího zvuku stačí sluchovému 

centru v mozku i nepatrný časový posun v přijetí zvukových vln jedním a druhým 

uchem. Teprve pokusy ukázaly, že nejmenší ještě vnímatelný časový rozdíl je 0,000 03 

sekundy. To je možné, poněvadž přepočet časového rozdílu se odehrává v mozku. 

Z ucha, které je blíž zdroji zvuku a smyslové buňky jsou v něm podrážděny dříve, je 

také podráždění přivedeno do mozku dříve než z ucha druhého. Rozsah slyšení se 

u mladého člověka pohybuje od 16 do 20 000 Hz. S přibývajícím stářím se horní 

hranice snižuje (u 35letého je kolem 15 000, u 65letého kolem 5 000 Hz). Naše uši jsou 

nejcitlivější pro kmity mezi 2 000 až 5 000 Hz. Velmi vysoké, resp. nízké tóny slyšíme 
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jen při velkém zdroji zvuku. Rozsah lidské řeči leží ve středním poli celkového rozsahu 

slyšení. (Line, 1996) 
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2.3 SLUCHOVÝ ORGÁN 

Sluchové ústrojí lidského ucha se skládá ze 3 částí: z oddílu přijímajícího 

podráždění (zevní ucho), oddílu podráždění přenášejícího (střední ucho) do třetího 

oddílu vnímajícího (vnitřní ucho). (viz. Příloha č. 1) 

2.3.1 Zevní ucho 

Zevní ucho je tvořeno boltcem a zevním zvukovodem, který je od středoušní 

dutiny oddělen bubínkem. Základ boltce (auricula) je tvořen chrupavkou, jen lalůček 

chrupavčitou kostru nemá. Tvar a velkost boltce je různorodá a typická pro každého 

jedince a je dána genetickou informací převzatou od rodičů. Velikost a tvar boltce 

přitom nemá vliv na sluch, má však výrazný vliv na celkovou vizáž obličeje a na jeho 

individuální charakter. 

Boltec má trychtýřovitý tvar a zužuje se do zevního zvukovodu. Zevní zvukovod 

Je u dospělého člověka přibližně 3 cm dlouhý a můžeme jej rozdělit na část 

chrupavčitou, související s boltcem, a na část kostěnou, tvořenou kostí spánkovou. 

Zevní zvukovod je zakončen bubínkem, jehož plocha není kolmá na průběh osy 

zvukovodu, nýbrž tvoří úhel otevřený směrem dopředu. 

2.3.2 Střední ucho 

Střední ucho je tvořeno systémem vzdušných prostorů a dutin, které jsou 

vystlány sliznicí. Ke střednímu uchu patří bubínek, dutina bubínková se třemi 

sluchovými kůstkami, pneumatizované prostory. 

Bubínek je vazivová blanka silná asi 0,1 mm, která je zasazena do kostěného 

žlábku. Bubínek je za normálních okolností šedé barvy, lesklého povrchu a pohled na 

něj je možný jen při použití speciálních nástrojů a manipulací. 
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Dutina bubínková obsahuje tři sluchové kůstky - kladívko (malleus), které je 

vrostlé do bubínku, kovadlinku (incus) a třmínek (stapes), jehož ploténka je vsazena do 

oválného okénka a souvisí tak přímo s vnitřním uchem. Tyto tři kůstky jsou navzájem 

spojeny a tvoří řetěz, který přenáší zvuk od bubínku do Vnitřního ucha. Na tento řetězec 

kůstek jsou přirostlé dva velmi drobné svaly, které chrání vnitřní ucho před silnými 

zvuky tak, že při silném zvuku se smrští a zpevní tak řetězec kůstek. 

2.3.3 Vnitřní ucho 

Vnitřní ucho (labyrint) je uloženo v nejtvrdší kosti lidského těla - v kosti 

spánkové (pyramidě), kde je chráněno proti otřesům a možnému poranění. Vnitřní ucho 

můžeme anatomicky a funkčně rozdělit na dvě části: vestibulum (utriculus a sacculus) 

a 3 polokruhovité kanálky, které tvoří periferní část rovnovážného ústrojí. Hlemýžď 

(cochlea) tvoří vlastní vnímavý (percepční) oddíl sluchového analyzátoru. V kosti 

spánkové rozlišujeme kostěný labyrint, což jsou dutinky a chodbičky v kosti, a blanitý 

labyrint, který leží uvnitř těchto dutinek a chodbiček a je vyplněn endolymfou. Blanitý 

labyrint je oddělen od kostěných částí tenkou vrstvou tekutiny, která se nazývá 

perilymfa. Tím je zajištěno, že blanitý labyrint, který obsahuje velmi citlivé buňky, 

vlastně "plave" v perilymfě a je tak hydraulickým efektem chráněn proti otřesům hlavy 

při normální činnosti lidského těla včetně skoků, rychlých pohybů, nárazů do hlavy. 

(Šlapák, Floriánová, 1999) 
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2.4 VYŠETŘOV ÁNÍ SLUCHU 

Vyšetření ucha, jeho stavby a funkce patří k základním 

otorhinolaryngologickým vyšetřením a to nejen u pacientů, kteří přicházejí s poruchou 

či vadou sluchu, ale i jiných, jako např. s vadou řeči, intelektu, pozornosti atd. Základní 

vyšetření provádí ušní specialista pomocí trychtýřovitého kovového ušního zrcátka, 

které zavádí krouživým pohybem do zevního zvukovodu. Pak pomocí světla 

odraženého čelním reflektorem uprostřed sleduje zevní zvukovod a bubínek. Při tomto 

vyšetření je nutná spolupráce pacienta, protože zde hrozí nebezpečí poranění kůže 

zvukovodu. U velmi malých dětí je nutná asistence zdravotní sestry nebo matky. 

Metody vyšetřující anatomickou strukturu sluchového aparátu 

• Rentgenem (RTG) lze nepřímo posoudit stavbu středního a vnitřm'ho ucha. 

• CT - prostřednictvím počítačového zpracování RTG obrazu dokáže tato 

metoda znázornit kostěný systém, ale i měkké části. 

• NMR (magnetická nukleární rezonance) na rozdíl od rentgenového 

paprsku využívá silného magnetického pole. Je to nejmodernější metoda 

zobrazení lidského těla. 

Pokud jsou všechny anatomické poměry v normě, je nutné vyšetřit sluchovou 

funkci a přesvědčit se o převodní a percepční funkci ucha při vnímání zvuků. Postupuje 

se od nejjednodušších metod po složitější. 

Do 1 roku věku dítěte se provádí sluchová zkouška na základě podmíněných 

a nepodmíněných reflexů. Novák (1994) uvádí mezi nejčastěji využívanými 

nepodmíněnými akustickými reflexy: 

reflex zornicový (kochleopupilámí) - na zvukový podnět zaznamenáváme rychlý 

stah a poté pomalé rozšíření zornice, 

víčkový (akustickopalpebrální) - prudké sevření očru'ho víčka téže strany na 

zvukový podnět přivedený do ucha, 



orientační - při silném zvuku dochází k zastavení dýchacích pohybů, dítě se 

rozpláče, 

pátrací - dítě se otáčí po směru zvuku, 

Mooroův objímací reflex - u půlročních dětí můžeme již zaznamenat pátrací 

reakci. 

Podmíněné reflexy jsou dnes při screeningovém vyšetření málo používány. 

Základním vyšetřením sluchu byla donedávna klasická zkouška hlasitou řečí, 

šepotem a vyšetření pomocí ladiček. Klasická zkouška řečí podává orientační 

informaci a srozumitelnosti řeči. Z rozdílu mezi hlasitou řečí a šepotem můžeme již 

usoudit, zda se jedná o vadu percepční či převodní. Značný rozdíl mezi porozuměním 

hlasité řeči a šepotu svědčí pro ztrátu sluchu ve vysokých tónech, tedy spíše vadu sluchu 

percepční. Tento fakt je dán akustickými vlastnostmi hlásek. Akustická energie šeptané 

řeči je mnohem menší než řeči hlasité. Nositelem energie při šepotu není hlas, ale šum, 

který vzniká při artikulaci souhlásek. Souhlásky mají větší množství tónů než 

samohlásky. Hlasitou řeč vnímáme více na podkladu vjemu samohlásek. 

Ladičkovou zkouškou se prováděly speciální testy, které napověděly zda se jedná 

o převodní nebo percepční vadu. 

Zkouška Rinného nás informuje, zda je u pacienta lepší vedení vzdušnou cestou nebo 

kostním vedením. Ladičku s patkou přikládáme střídavě před ucho a na planum 

mastoideum (místo za uchem). Při neporušeném převodním systému, při normálním 

sluchu je slyšení vzdušnou cestou lepší než vedení kostním Rinne+. Taktéž při 

percepční nedoslýchavosti je Rinne+. Při poškozeném středoušním systému je Rinne-. 

Zvuk obchází překážku ve středouší a je kostí veden přímo do vnitřního ucha. 

Slovní audiometrie 

Slovní (řečová) audiometrie je metoda, při které můžeme odlišit schopnost 

porozumění (diskriminace) řeči. Vyšetřovaný má za úkol opakovat slyšená slova, která 
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mu jsou reprodukována buď na magnetofonu či přes počítač s hlasovým výstupem. 

Slova jsou rozdělena do skupin po deseti a musí být zastoupena slova jedno-, dvou

a víceslabičná. Ve skupinách se pro objektivitu musí vyskytovat slova, která obsahují 

hlásky vysokých i hlubokých frekvencí obsahově známá. Výsledkem slovní audiometrie 

je slovní audiogram. 

Tónová audiometrie 

Při audiometrickém vyšetření se provádí vyšetření VJemu čistých tónů 

elektroakustickým přístrojem. Lze jím vybavit čisté tóny v kmitočtovém rozsahu 

64 - ll 586 Hz po oktávách, jednotlivé tóny lze zesilovat až do 100 dB. Při vyšetření je 

stanoven práh pro vzdušné (HL) a kostní (HTL) vedení. Tónová audiometrie je metoda 

subjektivní, vyšetřovaný sám signalizuje okamžik, kdy zaslechne tónový podnět. 

Záznam tónové audiometrie se zpracovává do audiogramu, který znázorňuje graficky 

sluchovou ztrátu. Z průběhu křivky lze vyčíst typ sluchové vady (poruchy). Při převodní 

vadě se objevují ztráty v dolních frekvencích (zhoršení slyšení hlubokých tónů), křivka 

se sklání doleva. Při vadě percepční jsou patrné ztráty v horních frekvencích (zhoršení 

slyšení vysokých tónů), křivka se sklání doprava. 

Objektivní audiometrie 

Pod tímto termínem se zahrnují metody, kde není možné spoléhat na aktivní 

spolupráci vyšetřovaného. 

Audiometrie z elektrické odezvy. Měří se změny elektrické aktivity nervové soustavy 

při působení zvukového podnětu (měření akusticky evokovaných potenciálů). Odpovědi 

na akustickou stimulaci se snímají z částí sluchové dráhy: 

kochley a sluchového nervu (EcoG) 

mozkového kmene (BERA) 

mozkové kůry (CERA) 

~ovák, 1994,str.28) 
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V důsledku vyzrávání sluchové dráhy je nutné několikanásobného měření. 

Výsledky nejsou zdaleka jednoznačné pro požití sedativ, jako u tónové audiometrie. 

Tympanometrie. Měří se impedance (komplexní odpor) bubínku, energie odražená 

zpět do zvukovodu, akustické reflexy. Umožňuje přesněji diagnostikovat převodní vady 

než audiometrie tónová. Dává spolehlivé výsledky u dětí od 5. měsíce života. 

Měření evokovaných otoakustických emisí (OAE). Měří se síla zvuku při tření 

vláskových buněk za zvukového signálu různé intenzity. 

Vyšetření sluchu a včasné odhalení sluchové vady s následnou všestrannou 

lékařskou a surdopedickou péčí je základním momentem pro zdravý vývoj sluchově 

postiženého jedince. Na závěr je nutné upozornit na skupinu rizikových novorozenců, 

u kterých by mělo být vždy provedeno vyšetření sluchu. 

Rizikoví jedinci jsou ti, kteří vyhoví některému z následujících kritérií- objeví se u nich 

alespoň jeden rizikový faktor: 

pozitivní rodinná anamnéza 

kongenitální (vrozená) infekce 

porodní hmotnost pod 1500 g 

porodní trauma 

infekce obličejové části hlavy 

asfyxie při porodu 

nutnost dlouhodobé umělé ventilace 

primární plicní hypertenze 

meningitis I encefalitis 

ototoxické léky 

inkompatibilita Rh faktoru 

hyperbilirubinemie (žloutenka) 

(Šándorová,2003) 
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2.5 VADY SLUCHU 

Poruchy sluchu lze dělit podle různých hledisek. Může jít buď o nedoslýchavost, 

kdy je sluch zčásti zachován, nebo o hluchotu, při níž člověk vůbec nerozumí řeči ani 

s výkonným sluchadlem. Může jít o poruchu vrozenou nebo získanou. O vrozené 

sluchové vadě hovoříme tehdy, došlo-li k poškození sluchového orgánu v průběhu 

těhotenství, buď působením nějakého negativního vlivu na plod nebo chybou 

v genetickém základě sluchového orgánu - to je pak vada dědičná. Ovšem dědičná vada 

nemusí být vrozená, nemusí se projevit hned po porodu, k postupné ztrátě sluchu může 

dojít třeba až v dospělosti. Pokud je narušen přenos vibrací ze zevního prostředí do 

vnitřního ucha, do hlemýždě, tedy pokud se porucha nachází v zevním nebo středním 

uchu, hovoříme o převodní poruše sluchu. Poškodí-li se vlastní smyslový orgán sluchu 

- kochlea, hlemýžď - anebo sluchový nerv zprostředkující přenos nervových vzruchů do 

mozku, jde o poruchu percepční neboli sensorineurální. Konečně o smíšené poruše 

sluchu mluvíme tehdy, jestliže se tyto obě posledně zmíněné vady kombinují. 

Převodní vada sluchu bývá dosti častá a naštěstí nikdy nemůže způsobit 

hluchotu. Jejím dopadem je pouze nedoslýchavost. Banální příčinou převodní vady 

sluchu je kupříkladu mazová zátka nebo cizí tělísko ve zvukovodu a záněty zvukovodu. 

Dále to jsou vrozené vady zevního nebo středního ucha, napřildad není-li zvukovod 

vůbec vytvořen. Záněty v oblasti středního ucha zapříčiňují kromě jiných obtíží 

i převodní nedoslýchavost. Konečně i obyčejná rýma dokáže řádně znepříjemnit život. 

Pokud se Eustachova trubice spojující střední ucho se zevním prostředím ucpe, třeba 

zánětlivým sekretem, vznikne ve středouší podtlak, bubínek se vpáčí a přenos vibrací 

přes středoušní kůstky není dokonalý. K porušení normální převodní funkce dojde 

i úrazem, proražením bubínku, rozpojením kůstek třeba při zlomenině lebky, cizím 

tělesem apod. Otoskleroza je vrozené onemocnění, které se v průběhu života může 

projevit převodní vadou sluchu. Příčinou je znehybnění třmínku novotvořenou kostí, 

která na něj přerůstá z okolí. Kůstka se tak posléze zcela znehybní a pochopitelně velice 

špatně přenáší vibrace. Tato choroba, k níž existuje významný dědičný sklon, postihuje 

spíše bělošky a projevuje se obvykle v těhotenství. Ve vzácném případě může 

otoskleroza zachvátit i hlemýžď, pak samozřejmě jde o percepční nebo smíšenou vadu 
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sluchu. Konečně některé nádory v bubínkové dutině mohou mimo jiné vyvolat převodní 

sluchovou ztrátu. 

Důležité je vědět, že prakticky všechna onemocnění projevující se převodní 

poruchou sluchu umíme léčit, ať už léky nebo operačním zásahem. Horší je to 

s percepční vadou sluchu. Zde je léčba mnohem obtížnější, je-li vůbec nějaká. Navíc 

významná percepční vada sluchu může vyústit v poškození nejtěžší - v hluchotu. Příčin 

percepčních vad je opět mnoho. Některé infekce, které prodělá matka v průběhu 

těhotenství, především v první třetině, mohou těžce poškodit sluch plodu: jde především 

o zarděnky, které vyvolávají kombinované vady se spolupostižením srdce a oka, dále 

jiná virová onemocnění, syfilis a choroby způsobené prvoky, kupříkladu toxoplasmosa. 

Neslučitelnost Rh-faktoru krve matky a plodu může poškodit sluchová centra i dráhy. 

Naštěstí je těchto případů v důsledku moderní lékařské péče a očkování málo. Jednou 

z nejčastějších příčin těžké sluchové vady až hluchoty je v současné době zánět 

mozkových blan - meningitis. Při tomto život ohrožujícím onemocnění infekce pronikne 

z nitrolebí do hlemýždě, který zcela zničí. Nefunkční hlemýžď pak někdy úplně zaroste 

kostí. Úraz hlavy se zlomeninou lební spodiny může způsobit sluchovou poruchu, 

pokud lomná linie prochází vnitřním uchem nebo kanálkem, kudy probíhá sluchový 

nerv. Navíc tato linie lomu představuje bránu infekce, která může kdykoliv proniknout 

do nitrolebí a ohrozit život a sluch zánětem mozkových blan. Některé nezhoubné 

nádory mohou poškozovat sluch, například nádor vycházející ze sluchového nervu. 

Ztratit sluch lze i díky infekčním nemocem, jejichž jinak vcelku lehký průběh může být 

komplikován zničením vnitřního ucha - sem patří některé virózy, např. příušnice, 

pásový opar, bakteriální infekce, jako je syfilis. 

Konečně existuje celá řada chemických látek, které sluch poškozují. Lze se 

zmínit jak o látkách jinak užitečných, například o některých antibioticích, o chininu, 

o lécích močopudných, tak o látkách vyloženě škodlivých organismu i životním 

prostředí, jako jsou těžké kovy, tuková rozpouštědla (benzín, toluen, xylén, anilín). 

Mnohé z těchto látek pronikají do tkání, obecně poškozují nervovou soustavu 

a především velmi citlivý Cortiho orgán. Jednou poškozené vnitřní ucho se už nikdy 

neobnoví, proto jsou tyto poruchy sluchu nevratné. K vážnému poškození sluchu dojde 

i vlivem nadměrného hluku, například při střelbě, výbuchu. V důsledku zamoření 

životního prostředí průmyslovým hlukem roste hladina tzv. akustického smogu, který 
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sice nemusí být nijak intenzivní, ale při dlouhodobé expozici nejen poškozuje sluch, ale 

přispívá i ke vzniku stresu a řady civilizačních onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, 

vředová choroba žaludku apod. Rychlou ztrátu funkce hlemýždě zapříčiňuj e i krvácení 

do této oblasti, třeba právě při vysokém krevním tlaku, při poruchách krevní srážlivosti 

anebo naopak ucpání drobné cévky, která hlemýžď zásobuje krví. V důsledku toho 

odumře velmi citlivý smyslový epitel ve vnitřním uchu a ucho rychle ohluchne, 

většinou za bouřlivých příznaků závratě a ušního šelestu. 

Většinu percepčních poruch bohužel neumíme léčit. Jejich podkladem je totiž 

zničení citlivých buněk v hlemýždi nebo porucha funkce sluchového nervu. Na rozdíl 

třeba od ptáků, nedokážou lidské vláskové buňky vnitřního ucha regenerovat - co je 

jednou zničeno, už se neobnoví. Díky moderním technologiím však dokážeme, třebaže 

nikterak dokonale, úbytek sluchu nahradit - sluchadly nebo kochleámími implantáty. 

(Skřivan, 2000) 

2.5.1 Progresívnost sluchových poruch v raném dětství 

Asi jedna třetina sluchových postižení v raném dětství má progresivní charakter. 

Naléhavost včasné sluchově-řečové výchovy již v kojeneckém věku je dále zdůvodněna 

měnící se etiologií sluchových postižení tohoto věku. Zatímco v minulosti jednoznačně 

převládaly získané sluchové vady, v posledních desetiletích se jejich výskyt v zemích 

s dobrou gynekologickou a pediatrickou péčí silně zmenšuje. Autory, kteří se 

v sedmdesátých a osmdesátých letech zabývali důkladným výzkumem etiologie 

sluchových vad v raném dětství, bylo prokázáno, že 40 až 60 % všech ireversibilních 

sluchových vad má genetickou příčinu. Jinými slovy: u každého druhého sluchově 

postiženého dítěte musíme dnes počítat s geneticky podmíněnou sluchovou vadou. 

A poněvadž v přítomné době jsou docilovány úspěchy především v profylaxi získaných 

sluchových vad (např. očkováním proti zarděnkám u dívek), musíme v budoucnosti 

počítat ještě s vyšším procentem geneticky podmíněných sluchových vad. 

Jsou zde ovšem děti se sluchovým postižením, získaným před porodem, 

v průběhu porodu nebo po porodu, které potřebují péči stejně jako děti s geneticky 

podmíněným sluchovým postižením. Jestliže poukazujeme především na tuto skupinu, 
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je to proto, že při porodu se sluchové postižení pozná jen asi u třetiny dětí. Ve zbylých 

případech se jedná o progresivní sluchové postižení. To ale znamená, že se u každého 

třetího sluchově postiženého dítěte jedná o progresivní sluchovou vadu. To dále 

znamená, že tyto děti jsou v prvním a často i v druhém roce jen lehce až středně 

nedoslýchavé, ale během druhého roku nebo později postupně nebo náhle ohluchnou. 

Ti lékaři a pedagogové, kteří dovedou rodičům naslouchat a nepokládat jejich 

údaje předem za nevěrohodné, nejsou těmito údaji překvapeni. Čas od času od rodičů 

slyšíme, že jejich sluchově postižené dítě v kojeneckém věku slyšelo a už začínalo 

mluvit. Takové výpovědi by neměly být předem odmítány jako zbožné přání. Měly by 

být naopak brány velmi vážně, protože dnes je jisté, že geneticky podmíněné sluchové 

vady se mohou zhoršovat jak pozvolna tak i prudce a náhle. To také platí pro mnohé 

získané vady. Tak například může být vnitřní ucho dítěte oslabeno onemocněním matky 

zarděnkami v době těhotenství nebo postnatální meningitidou jen tak málo, že může po 

určitou dobu plnit svou funkci a potom jeho výkonnost slábne nebo zcela zaniká. 

Dětem s progresivní nedoslýchavostí může být poskytnuta normální výchova 

hlasitou řečí jen když jsou v pravý čas jako sluchově oslabené zjištěny, medicínsky 

a pedagogicky podchyceny, vybaveny vhodnými sluchadly a je započat program 

sluchově zaměřené výchovy řeči, který zahrnuje také intenzivní školení rodičů. Pokud 

k tomu nedojde, je to dnes jen těžko omluvitelné. 

( Pulda, 1996) 
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2.6 SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ 

Každý typ zdravotního postižení má obrovské spektrum závažnosti. Amputace 

jednoho článku prstu je jistě tělesným postižením. Jeho závažnost je však nesrovnatelně 

nižší než celkové ochrnutí. Podobně brýle s jednou dioptrií jsou bez jakékoliv diskuse 

zrakovým postižením. Jenom málokdo by si však brýlaté troufl vydávat za stejně 

postižené, jako jsou úplní slepci. Ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné, ve sluchovém 

postižení jsou podobné terminologické záměny již po několik staletí na denním 

pořádku. Z toho však vyplývá celá řada nejrůznějších nedorozumění, sporů a vášní. 

(Hrubý' 1997) 

Být "sluchově postižený" může znamenat přinejmenším tři různé věci: 

a) být nedoslýchavý 

b) být ohluchlý 

c) být prelingválně neslyšící 

Může to například znamenat i to, že máte ušní šelesty (tinnitus aurium) 

a nemusíte patřit ani do jedné z výše uvedených skupin, jste však zaručeně "sluchově 

postižený". Tyto tři skupiny sluchově postižených se od sebe liší jak z hlediska 

komunikace, tak z hlediska jejich potřeb. 

(www.neslysici.ruce.cz) 

2.6.1 Nedoslýchaví 

Nedoslýchavost je různě těžká porucha sluchu, která ztěžuje až znemožňuje 

příjem zvukových informací. Nedoslýchaví jsou ti, kteří se sluchadlem alespoň v tiché 

místnosti rozumějí mluvené řeči i bez odezírání. "Neslyšící", který telefonuje běžným 

telefonem nebo který v metru rozpozná výzvu "Ukončete nástup, dveře se zavírají" 

neexistuje. 
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Podstatnou část nedoslýchavých tvoří staří lidé, protože zvýšení sluchového prahu je 

přirozeným důsledkem stárnutí. Tito lidé hrají roli hlavního motoru, který žene výrobce 

sluchadel k neustálému zdokonalování jejich parametrů. 

Ze zlepšování sluchadel mají ale největší přínos nedoslýchavé děti. Jsou-li tak 

brzy, jak je to jen možné, vybaveny moderními a dobře přizpůsobenými sluchadly 

a jinými technickými pomůckami, jako jsou např. FM (rádiová) a infračervená pojítka, 

mohou rozvinout docela dobře mluvenou řeč, navštěvovat bez větších problémů školy 

pro slyšící a přinejmenším v tichém prostředí sledovat diskuse jiných lidí. V důsledku 

toho se mohou i bez zvláštních opatření naučit docela dobře číst a v chápajícím 

rodinném prostředí mohou mít dostatek příležitostí pro tzv. náhodné nebo bezděčné 

učení, které tvoří podstatnou část našeho sociálně emocionálního rozvoje. 

Hlavním problémem nedoslýchavých dětí je, že jejich přijetí světem slyšících 

není nikdy stoprocentní a pokud se včas nenaučí na odpovídající úrovni i znakový 

jazyk, odmítne je i společenství neslyšících. V důsledku toho jsou často velice 

osamocené. 

(Hrubý, 1997) 

2.6.2 Ohluchlí 

Dojde-li k ohluchnutí až po alespoň částečném rozvoji mluvené řeči, což může 

být již ve 2 až 4 letech života, bude mít dotyčný postižený vždy podstatně menší 

problémy při komunikaci se slyšícími než kdokoliv, kdo se neslyšící narodil nebo 

ohluchl v nejranějším věku před rozvinutím řeči. Ať je tendence k rozpadu mluvy 

sebesilnější, mohou ohluchlí s pomocí zkušeného logopeda a celého slyšícího okolí 

udržet dobře srozumitelnou a poměrně přirozeně znějící mluvu. Dokonce ani děti 

ohluchlé ve velice raném věku nemají problémy se čtením, které jsou u prelingválně 

neslyšících obrovské. Hlavní problém ohluchlých je psychologický. Znají cenu zvuku 

a velice ho postrádají. Dojde-li k ohluchnutí ve vyšším věku, může být pro ohluchlého 

velice obtížné trénovat své schopnosti odezírání a téměř nemožné naučit se znakový 

jazyk. Uspěchaný svět má jenom zřídkakdy dostatek trpělivosti k písemné komunikaci 

s ohluchlými. 



Mnoha ohluchlým však mohou velice pomoci kochleámí neuroprotézy 

a značnou pomoc pro ně představuje i rozvoj ostatních technologií (psací telefony, faxy, 

skryté titulky v televizi, TELETEXT, přenosné počítače značně usnadňující písemnou 

komunikaci, elektronická pošta, datové sítě atd. 

(Hrubý' 1997) 

2.6.3 Prelingválně neslyšící 

Jako prelingválně neslyšící označujeme osoby, které se narodily plně neslyšící, 

nebo ztratily sluch před rozvojem řeči, a to absolutně, nebo mají jen nevyužitelné 

zbytky sluchových vjemů. 

2.6.4 Pojmy neslyšící a Neslyšící 

Neslyšící s velkým N jsou lidé, kteří se cítí být, resp. jsou, příslušníky jazykové 

a kulturní menšiny (!nikoliv etnické!). Tato minorita, minorita Neslyšících, se vůči 

majoritní společnosti vyhraňuje především používáním znakového jazyka a specifickou 

kulturou (ať už pod pojmem kultura máme na mysli vlastní historii, hodnotová měřítka 

nebo společenské zvyklosti). Vzhledem k tomu, že do této minority patří ten, kdo pro 

svůj život přijímá tato dvě vyhranění, sami si snadno domyslíme, že mezi Neslyšící 

mohou patřit, a patří, i ohluchlí, nedoslýchaví, ale i slyšící (např. některé slyšící děti 

Neslyšících rodičů). Naopak to však znamená, že ne zdaleka všichni neslyšící jsou 

Neslyšící. 

Komunitní centra jsou pro neslyšící jedněmi z mála míst, kde poznají, co je to 

bezproblémová a plnohodnotná komunikace, ale i rovnocenné partnerství. Neslyšící děti 

a mladí lidé zde objevují své identifikační vzory - modely úspěšného Neslyšícího 

člověka. Návštěvy center komunity Neslyšících jsou nedílnou součástí jejich života. 

Nachází zde sovu sebeúctu a sebedůvěru. Automatické používání norem této kultury

specifické způsoby tělesných kontaktů, jiný styl humoru, podobné životní zkušenosti 



(zvláště ty špatné, které mají se slyšící společností) atd. - to všechno stmeluje toto 

společenství lidí tak pevně, jako sounáležitost s národem v případě etnických minorit. Je 

opravdu zajímavé sledovat o kolik si je někdy bližší Neslyšící Arab s Neslyšícím 

Čechem, než slyšící a Neslyšící Čech . . 

(www.neslysici.ruce.cz) 
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2.7 VÝZNAM KOMUNIKACE 

Komunikace je alfou i omegou výchovy a vzdělávání sluchově postižených dětí. 

Sociální a didaktická komunikace znamená informaci a informace pak poskytuje 

materiál pro rozvoj poznávacích procesů v nejvyšších etážích myšlení a řeči a přeneseně 

pro rozvoj vzdělávání. Protože je sluchové postižení limitujícím faktorem vývoje řeči, 

příjmu informací na akustickém základě, je také východiskem pro výběr optimální 

formy komunikace. Hledání optimální komunikační formy pro myšlenkový a citový 

kontakt je kardinálním problémem profesionální péče o sluchově postižené již několik 

staletí. (Krahulcová - Žatková, 1996) 

2.7.1 Co je to komunikace? 

Komunikace je širší poJem než řeč a může být definována jako libovolné 

chování, které se týká vysílání a přijímání informace mezi dvěma organismy. Tak např. 

mezi sebou komunikuje hmyz a rostliny a lidé komunikují se zvířaty. Řeč je jeden 

z nástrojů komunikace. Nástrojem řeči jsou pak mluvené nebo znakové jazyky. 

2.7.2 Co je to řeč? 

Co označujeme řečí? Zatím ještě nebyla předložena žádná zcela vyhovující 

definice, na které by se všichni shodli, ale jsou určité charakteristiky řeči jako nástroje 

komunikace, které můžeme uvést: 

Řeč je systematická - její prvky se používají v pravidelných a význam tvořících 

schématech. Většinu vět si nezapamatováváme, ale tvoříme je podle pravidel, která jsou 

společná pro všechny uživatele řeči. 
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Řeč je symbolická - v mnoha ohledech je řeč libovolný kód. Převod našich zkušeností 

do slov (mluvených i psaných) nebo znaků nazýváme kódování. Ukazování, mluvení 

a psaní jsou různé způsoby přenosu těchto zakódovaných zpráv. Příjemce musí zprávu 

dekódovat zpět do zkušeností, o které se s ním snažíme podělit. Tento proces zahrnuje 

abstrakci: jedno nebo více slov (nebo symbolů, jakými jsou např. znaky) zastupuje 

událost, věc, pocit nebo pojem, který přímo nepřipomíná to, co je vyjadřováno, včetně 

věcí, které nejsou přítomny, nebo událostí probíhajících zde a nyní. 

Řeč je sociální a učí se a modifikuje zkušeností- odráží tedy požadavky, které na ni 

společnost klade. 

Řeč má gramatiku - gramatická pravidla popisují formální rysy nebo struktury, které 

vyjadřují vztahy mezi slovy (nebo znaky) a větami. Každý jazyk má svou vlastní 

gramatiku. Porovnáváme-li různé jazyky, můžeme najít podobnosti i odlišnosti. 

Řeč má obsah - významy slov často přesahují slovníkové vyčíslení. Charakteristické 

rysy myšlení a života určité kultury se odrážejí v řeči, kterou používá. Řeč doprovázejí 

gesta, intonace a výrazy tváře (neverbální komunikace), které pomáhají při 

dorozumívání a obohacují komunikaci. Tyto prostředky se u jednotlivých lingvistických 

komunit odlišují. 

Řeč je proměnlivá - každý jedinec používá řeči svým jedinečným způsobem. Skupiny 

lidí, kteří od dětství mají mnoho stejných zkušeností, pak také užívají řeč podobným 

způsobem (užívají stejný jazyk). Systematické odchylky ve výslovnosti a slovm'ku se 

nazývají dialekty. Všechny jazyky mají dialekty, které jsou stejně systematické a stejně 

schopné dalšího rozvoje. Dialekty nejsou v žádném případě nedokonalými pokusy 

o napodobení "skutečné" nebo "ideální" formy jazyka, a to bez ohledu na svůj sociální 

statut. Lingvisté používají termín "dialekt" bez jakýchkoliv hanlivých přízvuků. Každý 

je uživatelem nějakého dialektu. 

Řeč se vyvíjí a mění - vývojový proces je pomalý a nevyhnutelný (pokud nejsou 

všichni rodilí uživatelé mrtvi jako v případě latiny). Snahy o konzervaci formy jazyka 
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jsou pošetilé, i když se již po staletí setkáváme s nářky, že se např. angličtina zhoršuje. 

Každodenní komunikace vyžaduje, aby se řeč měnila právě tak, jako lidé, kteří ji 

používají, kteří vymýšlejí nové nápady a technologie. 

Řeč může být komunikována mnoha různými způsoby - nejobvyklejšími nástroji 

jsou mluva a sluch. Psaní a čtení jsou další způsoby, jakými lze přenášet (i když ne 

zcela přesně) mluvený jazyk. Řeč lze rovněž přenášet pomocí znakového jazyka, který 

je kombinací vidění a systematických posunků. Je třeba rozumět, že řeč je širší pojem 

než jazyk, protože zahrnuje mluvený jazyk i znakový jazyk. Mnoho lidí si plete pojem 

jazyk a řeč a toto nepochopení bylo příčinou mnoha nechtěných potíží neslyšících lidí. 

Řeč nemusí mít vždy psanou formu - psaná forma není nezbytnou podmínkou, většina 

řečí nemá psanou formu 

(Freeman, Carbin, Boese, 1991). 

2. 7.3 Co jsou první kořeny komunikace? 

Mnoho vědců studujících řeč je přesvědčeno, že v lidském mozku je 

naprogramována schopnost řeč vytvořit. Malé děti a jejich matky vytvářejí komunikační 

systém v prvních letech života. Nemluvňata používají stále se zdokonalujícím 

způsobem pohybů očí, držení těla, polohy hlavy, výrazu tváře a posunků jako 

spolehlivého indikátoru svého citového rozpoložení. Opatrovatelky se naučí rozeznávat, 

kdy má dítě hlad, chce-li ještě, atd. Tento komunikační sytém je v prvních měsících 

života založen z větší části na vrozeném automatickém reflexním mechanismu, avšak 

koncem prvního roku života je zde již mnohem více dobrovolné aktivity. V průběhu 

prvního roku mohou nemluvňata ukázat a na něco dosáhnout, označit něco určitého ve 

vnějším světe a často ve stejnou dobu i zakódovat (ukázat) svůj citový vztah k tomu. 

(Nemluvně, kterému nějaká strava nechutná, obvykle nejen potravu odstrkuje, ale také 

vydává nesouhlasné zvuky a výrazem tváře dává najevo nechuť). Používání těchto 

schémat v té či oné formě pokračuje i později v životě jako tzv. neverbální komunikace, 
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ale je důležité i v upevňování vztahu k rodičům a pomáhá, aby si dítě uvědomilo, že 

zkušenosti mají smysl. 

(Givens, 1978) 



3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

, o 

3.1 JEDNOTLIVE ZPUSOBY KOMUNIKACE 

Neslyšící lidé volí způsob komutůkace podle toho, s kým, kde, kdy, o čem 

a proč se v danou chvíli dorozumívají. Jsou mistři v mezilidské komunikaci. Toto 

mistrovství je vypěstováno nutností. Kdo lépe ovládá neverbální komutůkaci než 

neslyšící? A kdo jiný než neslyšící dokáže lépe vyčíst z pouhého výrazu vaší tváře, 

z pozice vašeho těla a z vašich gest, co si skutečně myslíte (bez ohledu na to, co říkáte)? 

Pokud jde o verbální komutůkaci, v tomto směru bývají neslyšící . lidé 

podceňováni. Názory na nedostatečné verbální schopnosti neslyšících lidí byly založeny 

na mylné domněnce, že znakový jazyk je neverbálním dorozumívacím prostředkem. 

Proto byla hlavním měřítkem pro verbální kompetenci neslyšících lidí jejich znalost 

češtiny. V odborné literatuře jsou většinou uváděny hlavně jejich zvláštnosti 

v mluveném a psaném projevu. A ještě dnes se někteří uznávaní odborníci mylně 

domnívají, že znakový jazyk není verbální komutůkační prostředek. Tyto chybné údaje 

je nutné přehodnotit. Ve skutečnosti neslyšící lidé ovládají mnohem širší škálu 

verbálních komunikačních forem. Nejenže mohou volit mezi jazykem znakovým 

a jazykem národním: dokonce tyto jazyky mohou i rozdílně kódovat. Když je zvolen 

jazyk mluvený, pak je možno slova vyslovovat a odezírat nebo číst 

a psát. Jak si v dalších kapitolách vysvětlíme, lze během mluvení použít také různé 

pomocné symboly pro odezírání. Mluvený jazyk lze i kódovat do znaků. Pak to ale není 

znakový jazyk, třebaže neinformovaní lidé jej se znakovým jazykem zaměňují. 

Znakový jazyk je na mluveném jazyce zcela nezávislý. Ačkoliv to už takhle vypadá 

složitě, ve skutečnosti je to ještě složitější. Tak například je-li zvolena psaná forma 

mluveného jazyka, je zde výběr z několika způsobů. Buď lze psát na podložku (papír, 

tabule, ... ), anebo "do vzduchu", jen prstovou abecedou. Při použití prstové abecedy je 

výběr mezi použitím jedné ruky nebo obou rukou. Podmínkou pro jakoukoliv 

komunikaci mezi neslyšícími lidmi je navázání a udržení zrakového kontaktu. 

(Strnadová, 1998) 
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3.1.1 Orální 

3.1.1.1 Odezirání 

Odezíráním nazýváme schopnost jedince vnímat mluvenu řeč zrakem a pochopit 

obsah sdělení nejen podle pohybů úst, ale i podle mimiky obličeje, výrazu očí 

a gestikulace. Je to tedy specifická forma vizuální percepce řeči. Primárním záměrem 

řeči je vytváření její zvukové formy; proto vnímání jejích doprovodných projevů 

zrakem může nahradit vnímání mluvené řeči sluchem jen neúplně. S výukou odezírání 

se setkáváme u ohluchlých dospělých, zatímco děti, pokud se nejedná o dítě ohluchlé, 

bychom rádi přivedli k odezírání nenásilně, hravou formou tak, aby začaly odezírat 

spontánně. 

Druhy odezírání 

Řeč sluchově postiženého dítěte rozvíjíme komplexně: mluvíme 

o multisenzoriální (z lat. multus = mnohý, sensus = smysl) výchově sluchově 

postiženého dítěte. Dítě vnímá slovo, které mu h'káme, sluchem (podle sluchového 

postižení), dívá se přitom na nás, pozoruje výraz našeho obličeje s artikulujícími 

mluvidly a má možnost si znovu obsah slova ověřit na hračce nebo obrázku, který mu 

ukazujeme. Pak opakováním dospějeme k tomu, že dítě nám postupně podává hračky, 

které má před sebou, i když mu "na zkoušku" pokyn dáváme bez hlasu. Začíná odezírat, 

i když slova neříká nebo se ani nepokouší je napodobit. Zde mluvíme o odezírání 

primárním, kdy dítě na základě častého opakování spojuje pojem s faciálním (z lat. 

facies =tvář) obrazem osoby, která si s ním "povídá". 

Při odezírání lexikálním spojuje dítě, které začíná mluvit nebo už mluví, faciální 

obraz s konkrétním jevem a při vlastním vyslovování také s proprioreceptivním 

vnímáním své artikulace. 
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Integrální odezírání je výsledná forma, kdy dítě vnímá zrakem komplexně projev 

mluvící osoby a dokáže si, při pochopení obsahu, doplňovat to, co se mu nepodařilo 

odezřít. 

K popisu odezírání lexikálního a integrálního je ovšem třeba dodat, že se vždy 

snažíme o to, aby sluchově postižené dítě mělo možnost při komunikaci i při výuce 

vnímat multisensoriálně; pouze při speciálním výcviku odezírání, většinou u dětí 

v posledním předškolním roce a hlavně u dětí starších, procvičujeme integrální 

odezírání samostatně. 

(Janotová, 1996) 

Pověry a mýty o odezírání 

"Většina neslyšících lidí umí odezírat" - toto je snad nejrozšířenější omyl, na který 

mnoho neslyšících lidí doplácí. Doma, ve škole, v zaměstnání, na úřadech, u lékaře, 

v nemocnici - všude se setkáváme se slyšícími lidmi, kteří očekávají, že každý neslyšící 

člověk dokáže odezírat. Ztráta sluchu sama o sobě není zárukou, že někdo bude moci 

odezírat. Může člověka pouze přinutit k tomu, aby se o to snažil. 

"Když neslyšící člověk neumí dobře odezírat, je to důkazem jeho nižší inteligence"- je 

mnoho složek inteligence. Inteligence není v přímém vztahu se schopností odezírat, je 

pouze jednou z mnoha dalších podmínek, a proto ani někteří velmi inteligentní lidé 

neodezírají. Nelze tedy automaticky posuzovat rozumové schopnosti člověka jen podle 

jeho úspěchu či neúspěchu při odezírání. 

"Od narození se neslyšící děti mohou učit nová slova odezíráním"- dosud neznámá 

slova nelze odezírat. Zrak neposkytuje informace o zvukové podobě mluvené řeči 

a viděné pohyby mluvidel jsou příliš neurčité. Neslyšící děti, které dosud neznají 

mluvený jazyk, se jej tedy nemohou naučit pouhým pozorováním lidí, kteří mluví. 
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"Odezlrání je pro neslyšícího člověka úspěšný způsob, jak lze porozumět mluvené 

řeči" - laikové se domnívají, že odezírání samo o sobě je dobrým prostředkem 

k porozumění tomu, co lidé říkají. V tomto směru považují odezírání málem za náhradu 

slyšení. Pouhé sledování řeči zrakem však není pro porozumění sdělení dostačující, 

pokud se přitom musíme obejít bez sluchu. Z mluvené řeči je viditelná jen malá část 

(30 až 40% ), která je navíc nezřetelná. 

Člověk, který řeč vůbec neslyší, musí uplatnit mnoho schopností, znalostí 

a dovedností, aby poznal obsah řeči jen na základě toho, co vidí. I ten, kdo umí dobře 

odezírat, se spíše jen pokouší odhadnout, co mu chce druhý člověk sdělit. 

Když spolu mluví dva slyšící lidé, je každému hned jasné, že jejich vzájemné 

dorozumění závisí také na tom, do jaké míry oba znají jazyk, kterým spolu mluví. Je 

zvláštní, že při dorozumívání s neslyšícími lidmi se na tuto samozřejmost zapomíná. 

Většina od narození neslyšících lidí zná mluvený jazyk velmi málo. Při odezírání se 

u nich projevuje jazyková bariéra, takže obvykle porozumí jen asi 5% z toho, co bylo 

řečeno. 

"Když vidlme, že nám odezlrajlcí člověk nějaké slovo nerozumí, musíme mu toto slovo 

stále opakovat, dokud neporozuml" - není vhodné opakovat stále stejné slovo nebo 

větu, kterou někdo nemohl odezřít. Tím bychom jej mohli ještě více zmást. Lepší je 

zkusit sdělení vyjádřit několika různými způsoby. 

"Odezlránlm nelze postřehnout vady výslovnosti" - vadná výslovnost je zřetelně 

viditelná, zvláště ráčkování, koktání, breptání a někdy i chybný způsob tvoření sykavek. 

Tyto a jiné vady řeči mohou odezírání ztížit až znemožnit. 

"Neslyšící člověk při odezírání nepozná, že na něj křičím"- zrakem lze velmi snadno 

rozpoznat doprovodné projevy křiku. Křičící člověk vypadá nepříjemně a rozčileně. 

Když na nás někdo zvýší hlas (v domnění, že mu budeme lépe rozumět), mění tím 

i způsob své výslovnosti. To zhoršuje možnost dobrého odezírání. 

"Když chceme vědět, jestli nám odezírající člověk rozuměl, stačí se jej na to zeptat" -

ptát se odezírajícího člověka, zda nám rozuměl, je naivní. Mohl rozumět něco zcela 



jiného, než co bylo řečeno, ale omylu si není vědom, proto zpravidla odpoví: "Ano 

rozumím." Nikdo z nás nemusí ani poznat, že k nějakému omylu došlo. 

Proto se odezírajícího člověka zásadně neptáme, zda nám rozuměl, nýbrž co nám 

rozuměl. Jeho verze se od naší může podstatně lišit. Při dorozumívání pomocí odezírání 

mějme vždy na paměti motto: "Vím, že jsi přesvědčen, že jsi rozuměl, co jsem říkal, ale 

to, co jsi mi rozuměl, nebylo to, co jsem skutečně řekl!" 

(Strnadová, 2001) 

Podmínky pro odezírání 

Stav zraku - žáci ve vyšších ročnících už většinou při podezření na zrakovou vadu 

prošli odborným vyšetřením. Je třeba všímat si žáků, kteří nastoupili do školy nedávno 

a sledovat u nich, jak vidí na tabuli atd., protože je prokázáno, že v populaci sluchově 

postižených dětí je více zrakových vad než u dětí ostatních. U sluchově postižených, 

kteří nosí brýle, je vhodné si ověřit, kdy byli naposledy na kontrolním vyšetření zraku. 

Osvětlení -jde o to, aby si sluchově postižení uvědomili, že také doma mají mít správné 

osvětlení, aby mohli všem členům rodiny dobře odezírat. Vhodnější je tu centrální 

osvětlení celé místnosti než bodové osvětlení jídelního nebo pracovního stolu. Nebyly 

však prokázány starší názory, že míšení denního a umělého světla je škodlivé. Je proto 

vhodné, aby sluchově postižení věděli, že je třeba rozsvítit, jakmile se šeří a přirozené 

osvětlení slábne. 

Vzdálenost při odezírání- uvádí se, že pro odezírání je nejvhodnější vzdálenost mezi 

0,5 m a 3-4 m, ale záleží tu ještě na mnoha dalších okolnostech (na prostředí, světle, 

mluvčím atd.). Při menší vzdálenosti než půl metru se však nedají globálně vnímat ani 

pohyby mluvidel, ani výraz obličeje. Důležité je navázání zrakového kontaktu mezi 

mluvícími osobami a dodržování tohoto kontaktu oběma, aby mluvčí změnou směru 

pohledu odezírajícího nemátl. 



Řeč mluvící osoby - s následujícími poznatky by měl učitel seznámit žáky. Ti pak 

mohou na jejich základě ovlivnit způsob komunikace se svým okolím. Způsob jak 

osoba mluví, jim může odezírání usnadňovat nebo omezovat. Mluví-li o něco hlasitěji, 

jsou její artikulační pohyby zpravidla výraznější a přesnější, naproti tomu při přehnané 

výslovnosti nebo hlasitosti jsou slovní vzorce nepříznivě změněny. Odezírání nepomáhá 

ani přílišné zpomalení tempa řeči nebo dokonce slabikování. Také není účelné, když 

mluvčí několikrát opakuje slovo, které sluchově postižený neodezřel. Tehdy spíše 

pomáhá, volí-li vhodné synonymum nebo celou větu formuluje jinak, jednodušeji. Při 

mluvení je třeba dělat pauzy, které člení výpověď na logické celky, aby si odezírající 

mohl lépe uvědomit obsah sdělení. Je nutné přihlédnout také ke slovní zásobě 

odezírajícího. 

Sluchově postižený si však také musí uvědomit, že rozdíly mezi mluvčími jsou 

dány individuálním charakterem jejich řeči. Jde tu o hovořící s vadou řeči nebo vadou 

skusu, které zkreslují faciální obraz mluvy; někteří lidé při mluvení habituálně velmi 

málo otevírají ústa. Často dochází ke změně mluvního stylu vlivem rozčilení, spěchu 

nebo únavy. Špatně se odezírá také cizinci, který nemluví dobře česky. Odezírání je 

těžší, jestliže se mluvčí při řeči usmívá nebo jestliže příliš pohybuje hlavou, chodí při 

mluvení nebo když dokonce při mluvení jí nebo žvýká. 

Rozdíly mezi mluvčími a charakterem jejich řeči a úspěšným či neúspěšným 

odezíráním jsou běžně známy a potvrzeny praxí. Většina sluchově postižených si jasně 

uvědomuje, že některým osobám se velmi dobře odezírá, jiným velmi špatně. Nezáleží 

však jenom na aktuální situace mluvčího, ale i na momentálním (zdravotním či 

psychickém) stavu odezírajícího. Pro odezírajícího je rovněž nevýhodné, jestliže je 

kolem něho "neklidné" prostředí (i zvukově), má-li odezírat někomu, kdo má na očích 

brýle s tmavými skly, má-li odezírat z profilu apod. 

Zrakový kontakt, podstatná složka neverbální sociální komunikace, je pro 

sluchově postiženého zásadně důležitý; je to v podstatě základ pro navázání a realizaci 

komunikace vůbec a zejména pro komunikaci odezíráním. 



Neverbální komunikace - mimoslovní komunikace - nonverbální (též neverbální) 

sdělování - je také součástí problematiky odezírání, neboť patří ke globálnímu vnímání 

v průběhu celé komunikace. Je to především mimika a gestikulace, která dokresluje, 

zvýrazňuje a podbarvuje význam mluveného slova, věty, obsahu sdělení. Někdy ho 

dokonce může nahradit. Výraz obličeje a oční kontakt jsou důležitým doprovodem 

mluvení. Mnoho dalších nonverbálních projevů má charakter vizuální. 

(Janotová, 1999) 

3.1.2 Vizuálně-motorická 

3.1.2.1 Znakový jazyk 

Co je to jazyk? 

Otázka pro vymezení termínu "jazyk" je u nás víc než na místě. Ve spojení 

s komunikací neslyšících se totiž dlouho užívalo a stále ještě užívá výrazu "(znaková) 

řeč"; dokonce vycházejí publikace, které se označují za slovníky znakové řeči nebo za 

její učebnice. Z hlediska lingvistického to nedává smysl: řečí totiž lingvistika rozumí 

individuální a neopakovatelné akty lidských promluv, konkrétní "projevy jazyka". 

A jazyk? Ten je běžně vymezován jako systém jednotek a pravidel jejich spojování, 

který je sdílen všemi členy nějakého společenství. Je těžké odhadnout, z jakých důvodů 

u nás spojení "znaková řeč" zakořenilo (bylo snad gestem jistého druhu jazykové 

politiky, jež přetrvává z minulé doby dodnes?). 

(www.ruce.cz) 
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Co je to znakový jazyk? 

Podobně jako každý jazyk, je i znakový jazyk systém jednotek a pravidel jejich 

spojování. Od mluveného jazyka, na nějž jsme jako slyšící lidé zvyklí, se ale znakový 

jazyk v několika důležitých ohledech odlišuje. Pro pochopení podstaty znakového 

jazyka a zákonitostí jeho fungování jsou důležité zejména dvě skutečnosti: 

- znakové jazyky jsou jazyky nevokální (neopírají se o zvuk) a od mluvených jazyků 

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

jazyky založené na tvarech, pozicích a pohybu (ne na zvuku). Znakové jazyky jsou 

jazyky vizuálněmotorické. 

- uživatelé znakových jazyků bývají oproti uživatelům jazyků mluvených v menšině

všechny znakové jazyky jsou jazyky menšinové, obklopené většinovými jazyky 

mluvenými. To má zákonitě důsledky na povahu znakových jazyků (zvláště pokud jde 

o vznik a existenci tzv. kontaktových variet, které těsné spolužití jazyka menšiny 

s většinovým jazykem obrážejí). 

(www.ruce.cz) 

Český znakový jazyk 

Poslední desítiletí bylo pro Českou republiku v mnoha ohledech přelomové. 

Také pokud jde o naše postoje k lidem, kteří jsou ,jiní", a o naše postoje k "jinakosti" 

vůbec. V souladu s tím se jinak než dříve začínáme dívat i na naše neslyšící 

spoluobčany. Hluchotu postupně přestáváme považovat za "postižení", které musíme 

napravit a dosáhnout tak toho, aby neslyšící jako my, slyšící většina, mluvili (a když už 

nemohou slyšet, aby mluvenou řeč aspoň odezírali). Postupně se učíme respektu ke 

kulturní a jazykové jinakosti neslyšících - a spíše než "nápravu" máme na mysli 

vzájemné porozumění a dorozumění se. Za posledních deset let jsme v tomto ohledu 

nepochybně pokročili. 

Zákon o znakové řeči (§7) (viz.příloha č. 2) zaručuje neslyšícím právo na 

"používání znakové řeči, vzdělávání s využitím znakové řeči, výuku znakové řeči". 



Znakovou řečí se přitom pro účely zákona rozumí (§3) český znakový jazyk 

a znakovaná čeština. 

Jistě nejen pod vlivem Zákona se postupně proměňuje naše školství pro sluchově 

postižené. Zvláště některé školy si kladou otázky po efektivitě dosavadního způsobu 

vzdělávání neslyšících a zkoušejí přístupy nové. Ve školách začínají působit první 

sluchově postižení učitelé, kteří český znakový jazyk uznávají jako jazyk komunity 

neslyšících, a užívají ho ve výuce. Proměňuje se i situace v komunitě neslyšících samé. 

Zvláště její mladší část získává zdravé sebevědomí, možná i proto že také neslyšící 

(nemyslím teď nedoslýchavé nebo ohluchlé) studují na středních a vysokých školách. 

Neslyšící si postupně uvědomují, že k proměně situace musí přispět i (právě) oni. 

Začaté proměny se ale nedovrší bez změny našich postojů k znakovému jazyku a změnu 

je třeba opřít o jeho poznání. Názory na znakový jazyk ("není jednotný", "má malou 

slovní zásobu", "nemá gramatiku" atd. atd.) slýcháváme především z úst osob, které 

vlastně znakový jazyk neznají (ovládají- v různé míře - jednotlivé znaky) -a o jazyce 

obecně toho vědí málo. 

(www.ruce.cz) 

Jazyk a kultura 

Stejně jako při studiu každého cizího jazyka je i při studia jazyka znakového 

zapotřebí zvládnout slovní zásobu (lexikální rovinu) a gramatiku (morfologickou 

a syntaktickou rovinu). To ale není všechno. Každý jazyk je nějak vpjatý do kultury 

těch, kteří ho užívají, do jejich historie, do jejich světa. Na místě je tedy poznávat 

a studovat také kulturu neslyšících. To umožní lépe pochopit, jak studovaný jazyk 

používat. A nám, slyšícím "cizincům", to pomůže i pohybovat se v tom zvláštním světě, 

kde významy nejsou neseny zvukem. 

(www.ruce.cz) 



Historie 

Termín "znakový jazyk" je v tomto pojednání používán jako označení velkého 

množství jazyků, které se vyskytují v populaci neslyšících po celém světě. Tyto jazyky 

jsou přirozenými jazyky - ne uměle vytvořeny - a jsou na mluvených jazycích zcela 

nezávislé. Jsou používány pro široké spektrum funkcí a jsou osvojovány jako první -tzn. 

mateřský jazyk. Populace uživatelů znakového jazyka se nacházejí po celém světě -

v nich se vyskytují rovněž slyšící uživatelé znakového jazyka, jež se uživateli 

znakového jazyka stávají ze sociálních nebo kulturních důvodů - jako Martha's 

Vineyard signers z 18. století (Groce 1985) a několik domorodých kmenů žijících 

v Austrálii (Kedon 1989). Ale nejvíce se znakové jazyky vyskytují v populaci 

neslyšících. Bývají neslyšícími vytvářeny na místo jazyka mluveného, který je v daném 

prostředí užíván slyšící populací. Průměrný výskyt prelingvální hluchoty 

v západní Evropě je mezi 1500 - 2000 osob, takže např. ve Velké Británii je kolem 

40 000 prelingválně neslyšících osob. Tato populace nemůže být považována jen za 

jednu z existujících skupin osob s handicapem. Pohlížet bychom na ni měli raději jako 

na komunitu neslyšících a zároveň ji respektovat jako jiné etnické minority a kulturní 

skupiny, které používají jeden jazyk a jednu kulturu. Byly stanoveny 4 hlavní kritéria 

pro začlenění do americké komunity neslyšících (Markowitz 1979): sebe-pojetí za člena 

komunity neslyšících, užívání znakového jazyka, endogamní manželský model, vztah 

členstv'í v sociálním zřízení. Stejná kritéria platí také ve Velké Británii i v jiných 

západních zemích. Stupeň ztráty sluchu pojatý z audiometrického hlediska se nezdá být 

při utváření vztahu členství v komunitě neslyšících zcela relevantní. Vztah příslušnosti 

ke komunitě neslyšících je dán více sdílením stejného jazyka - znakového jazyka, 

stejných zkušeností a hodnot a shodný způsob vzájemné komunikace a komunikace se 

slyšícími lidmi. Členové komunity neslyšících sdílejí stejné zkušenosti z jejich 

speciálního vzdělávání ve školách pro neslyšící nebo (spíše v poslední době) ve 

skupinách začleněných do běžných škol. V minulosti probíhalo vzdělávání neslyšících 

v internátních školách, kde neslyšící spali, vzdělávali se, hráli si spolu - totálně 

izolovány od jejich slyšících vrstevníků. Odklon ve vzdělávání od těchto speciálních 

škol někteří neslyšící přijímají s obavami, protože internátní školy pro neslyšící podle 
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nich přivádí mladé neslyšící do komunity neslyšících, jelikož neslyšících dětí 

s neslyšícími rodiči je velmi málo (asi kolem 1 na 20 neslyšících). V minulosti (100 let 

zpět) se ve vzdělávání neslyšících velmi bránilo používání znakového jazyka. Zejména 

v internátních školách bylo ukazování tolerováno pouze mimo třídy, kde se neslyšící 

vzdělávali - nebylo mnoho příležitosti pro učení se a komunikaci ve znakovém jazyce. 

Krátce se zde zmíním o tzv. manuálně-orálním sporu, který se ve vzdělávání 

neslyšících táhne již od 18. století. Odborníci, kteří neslyšící vzdělávali, si zvolili pro 

dosažení integrace neslyšících do slyšící společnosti cestu potlačení znakového jazyka 

a namísto toho naučení neslyšících používání mluveného jazyka - mluvení. Je zde 

samozřejmě mnoho důvodů, které svědčí pro integraci neslyšících do slyšící společnosti 

prostřednictvím mluvení: 95% neslyšících dětí má rodiče slyšící; přání rodičů začlenit 

jejich neslyšící děti do slyšící společnosti; mateřským jazykem učitelů neslyšících je 

mluvený národní jazyk. Tento pohled na začlenění neslyšících do slyšící společnosti 

používá ve své terminologii raději termín "sluchově postižení" než "neslyšící". Aby 

učitelé dosáhli potlačení znakového jazyka, trestali děti za ukazování různými způsoby

děti si za trest museli sedět na rukou, museli mít ruce za zády, museli nosit cedulky 

s nápisem "Já jsem opice", nebo museli mít na rukou natažený papírový sáček. Pro 

potlačení znakového jazyka měli několik "ospravedlnění, oprávnění": znakový jazyk je 

příliš jednoduchý; děti, které začaly ukazovat nemají později už možnost naučit se 

mluvený jazyk; ukazování způsobuje atrofii vokálních orgánů; ukazování přivádí 

neslyšící děti do "ghetta" neslyšících; znakový jazyk není opravdovým jazykem, takže 

při jeho používání je postižena mentální kapacita dětí. Velmi nápadným faktem je to, že 

podobné argumenty se objevují i u posuzování jiných jazyků minoritních skupin. 

Někteří odborníci na vzdělávání neslyšících stále tyto názory zastávají. 

Jiní profesionálové, kteří pracují s neslyšícími, mají na znakový jazyk také často 

negativní názory. Jako např.: 

" Ukazování může vyhovovat při každodenním, běžném hovoru, ale nemůže vyhovovat, 

pokud je zapotřebí informovat o specifické oblasti, kdy je nutné použít odborné 

terminologie. Znakový jazyk nemá gramatiku ani slovní zásobu. Ukazování je jen 

pomůckou pro neslyšící lidi, jako je jim pomůckou sluchadlo, odezírání, a tužka 

a papír ... Neslyšící nepředstavují "národ s jejich vlastním jazykem" a nemohou očekávat 

od tlumočnfka znakového jazyka, že odstraní jejich problémy s komunikací stejným 
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způsobem, jako tlumočník tlumočící Francouzovi na zasedání Spojených Národů .... " 

(dopis od sociálního pracovníka, který byl otištěn v British DeafNews, leden 1987) 

(www.ruce.cz) 

Jinakost znakového jazyka 

Už na první pohled je znakový jazyk jiný než čeština a už na první pohled je jiný 

než další jazyky, které známe nebo studujeme, např. němčina, ruština nebo japonština. 

Jeho jinakost je základně dána už tím, o čem jsme psali výše: každý znakový jazyk 

existuje ve vizuálněmotorickém způsobu. Od toho se pak odvíjejí jeho další 

charakteristiky, jeho další "jinakosti". 

Základní odlišnosti 

Na první pohled jsou nápadné dvě: (1) simultánnost (produkce a recepce 

znakového jazyka) a (2) jeho existence v trojdimenzionálním prostoru. Co si pod tím 

představit? 

Simultánnost- v mluvených jazycích se jednotky (hlásky, slova, věty) kladou v řadě 

jedna za druhou, jejich uspořádání je sekvenční, lineární. V jazycích postavených na 

zvuku to vlastně ani jinak nejde Gen si zkusme v jednom okamžiku, zároveň, vyslovit 

třeba dvě hlásky nebo dvě slova). Ve znakových jazycích je situace komplikovanější. 

Některé výrazy sice klademe (a vnímáme) stejně jako v mluvených jazycích "za sebou" 

(třeba znaky ve výpovědi), výrazy jiné ale můžeme produkovat a vnímat současně, 

v jednom okamžiku, jakoby "nad sebou". Jakje to možné? 

Především proto, že ve znakových jazycích máme k dispozici dvojí nosiče 

významu. Některé významy jsou neseny tvary, pohyby a pozicemi rukou (tzv. nosiči 

manuálními), některé významy jsou neseny mimikou, pohyby a pozicemi hlavy a horní 

části trupu (tzv. nosiči nemanuálními). A obojí typ nosičů může být produkován 

a vnímán současně (pohybovat rukama a obličejovými svaly najednou není nijak 
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obtížné - a třeba příslovečné určení způsobu se v českém znakovém jazyce vyjadřuje 

převážně právě tímto způsobem). Simultánně ovšem existují i subkomponenty manuální 

složky znaků znakových jazyků - také místo artikulace, tvar ruky, orientaci dlaně 

a prstů, pohyb můžeme produkovat a vnímat najednou, současně.(Macurová, 1994, 

1996). A simultánně (zároveň oběma rukama) je možné artikulovat také dva původně 

jednoroční znaky (např. ve složeninách). To všechno nám umožňuje, abychom 

simultánně produkovali nebo vnímali takové informace (významy), jež jsou 

v mluvených jazycích povinně komunikovány za sebou. 

Existence v trojrozměrném prostoru - trojrozměrný prostor je základnou pro celou řadu 

gramatických struktur znakových jazyků. V něm jsou rozvrženy subjekty komunikace, 

ať už subjekty přímých účastníků komunikace, nebo subjektů, které jsou předměty 

sdělování (jejich pozice v prostoru je přitom do značné míry gramatikalizována). 

Prostor je základnou textové soudržnosti (polem pro odkazování), v opoře o prostor se 

vyjadřuje řada gramatických kategorií (výrazně např. číslo a čas), v prostoru (a "přímo") 

se vyjadřují časoprostorové vztahy (v češtině vyjadřované např. předložkovými 

vazbami), v prostoru se ohýbají slovesa, prostor (pohyb v prostoru) slouží pro 

vyjadřování věcněobsahových vztahů mezi výpověďmi (např. vztahu podmínky). 

Prostor je také polem pro postupy spojené s výstavbou textu (např. pro tzv. změnu rolí 

typickou pro vypravování). 

Jazyky nejsou stejné, stejný nemůže být ani jejich popis 

Už ze stručných výše uvedených údajů je jasné, že znakový jazyk se od jazyka 

mluveného liší. Zákonitě se musí lišit i jeho popis. Ti, kteří po něm volají, a čekají 

přitom, že bude přesně stejný jako popis gramatiky češtiny, budou zklamáni. V žádné 

gramatické příručce žádného znakového jazyka se člověk nedočte nic soustavnějšího 

třeba o slovních druzích, nic o (sedmi) pádech, nic o slovesných koncovkách nebo 

o rodech podstatných jmen. Popis jazyka totiž musí vždycky vycházet z jeho charakteru 

a protože znakové jazyky nejsou stejné jako jazyky mluvené, nemůže být stejný ani 

jejich popis. 



Rozrůzněnost znakového jazyka 

Rozrůzněnost českého znakového jazyka bývá často označována nálepkou 

"nejednotnost" a pokládá se za něco negativního. Je-li ale znakový jazyk přirozený 

jazyk, je úplně normální, že je nějak rozrůzněn. Lexikální rozrůznění českého 

znakového jazyka (rozrůznění podob znaků) je dáno obvykle geograficky, hlavně 

vazbami na oblasti se silným zastoupením neslyšící populace (školy pro sluchově 

postižené): jiné znaky užívají neslyšící v Olomouci, jiné v Praze. Gramatické rozrůznění 

se zase váže především na charakter komunikační situace - souvisí s tím, zda jde 

o sdělování oficiální, nebo neoficiální, zda je znakový jazyk užit v komunikaci 

intrakulturní (mezi neslyšícími), nebo interkulturní (kdy neslyšící komunikuje se 

slyšícími). V interkulturní komunikaci a oficiálních situacích přitom bývají specifické 

rysy znakových jazyků potlačeny ve prospěch vyjadřování lineárního, bližšího jazykům 

mluveným. 

Poznávání českého znakového jazyka 

Jinde ve světě začali jazykovědci studovat znakové jazyky na začátku 60.let 

20. století, u nás o více než 30 let později (z iniciativy Institutu pro neslyšící 

v Berouně). Naše zpoždění má jistě své výhody: některým způsobům poznávání 

znakového jazyka, těm, které se neosvědčily, se můžeme vyhnout. Na druhé straně nám 

ale oněch 30 let chybí: uznání znakového jazyka jako plnoprávného jazyka, 

srovnatelného s většinovým jazykem mluveným, u nás přece jen ještě není úplně 

samozřejmé (a to navzdory existenci Zákona o znakové řeči), s poznáváním českého 

znakového jazyka jsme v současné době tam, kde byli jinde ve světě na přelomu 60. 

a 70. let. 

Východiskem poznání každého jazyka musí být samozřejmě dostatečně obsáhlý 

a dostatečně reprezentativní jazykový materiál. Jeho získávání v případě českého 

znakového jazyka je do značné míry komplikováno jazykovou situací neslyšících v ČR. 

Jde jednak o jejich postoje ke znakovému jazyku, jednak o jejich schopnost vládnout 
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češtinou (srov. Macurová - Homoláčová - Ptáček, 1997); stejně tak ovšem jde také 

o schopnost slyšících badatelů vládnout českým znakovým jazykem. 

V souvislosti se všemi těmito faktory se vyjevuje nosnost, resp. nenosnost 

různých metod získávání materiálu českého znakového jazyka. Jako nejschůdnější se 

zatím jeví metoda elicitační kombinovaná s metodou intuitivní reflexe jazyka; tu lze 

využít díky tomu, že i u nás už máme první lingvisticky poučené rodilé mluvčí českého 

znakového jazyka. 

(www.ruce.cz) 

Přirozené osvojování znakového jazyka 

Dítě, které si má spontánně, v raném dětství osvojovat znakový jazyk, se musí 

rozvíjet v prostředí, které mu tuto možnost poskytuje. V případě slyšících rodičů to 

znamená, že se budou učit znakový jazyk a že umožní přístup neslyšící osoby do své 

rodiny. V mateřské škole se dítě bude setkávat s neslyšícími učitelkami a hrát si 

s neslyšícími vrstevníky. Na základní škole a dalších stupních škol se pak bude setkávat 

a neslyšícími učiteli, tlumočníky znakového jazyka, a samozřejmě opět se svými 

vrstevm'ky. Nedostatek neslyšících učitelů s odpovídajícím pedagogickým vzděláním je 

velký problém i v zemích , kde se bilingvální přístup ke vzdělávání neslyšících dětí 

uplatňuje již řadu let. Ti, kteří odmítají neslyšící učitele bez odpovídajícího vzdělání, 

argumentují asi tak, že je to totéž, jako kdyby ke kvalifikaci učitele naší běžné základní 

školy stačilo umět česky. Je zřejmé, že by tito neslyšící učitelé měli dobře ovládat 

mluvený jazyk alespoň v psané formě tak, aby mohli sledovat odbornou literaturu 

předmětu, který učí. Pokud by tomu tak bylo, doplňkové pedagogické vzdělání pro tyto 

učitele by možná tento problém v počátku vyřešilo. Na školách pro neslyšící ovšem dále 

pracují slyšící učitelé, kteří si osvojili znakový jazyk a stále se v něm zdokonalují 

v různých doplňkových kurzech a v interakci se svými neslyšícími žáky a kolegy. Na 

vyšším stupni škol by studenti pravděpodobně využívali tlumočníka a zároveň by si 

osvojovali učivo samostatným studiem na základě svých znalostí psaného jazyka. Na 

úrovni mateřské školy by doplňkové vzdělávání učitelek nemělo být větším problémem. 
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Samozřejmě, že všichni tito neslyšící by měli mít odpovídající vztah k dětem, jejich 

výchově i vzdělávání. 

Pokud jde o osvojování mluveného jazyka jak v psané, tak i mluvené formě, liší 

se současné teoretické názory i praxe v tom, kdy se má s osvojováním mluveného 

jazyka začít. Má se dítě začít učit mluvit simultánně s tím, jak si osvojuje znakový 

jazyk, nebo si má začít osvojovat mluvený jazyk až po osvojení znakového jazyka (tedy 

přibližně v době kdy nastoupí do základní školy), a to převážně v psané formě? 

(Jabůrek, 1998) 

3.1.2.2 Prstová abeceda 

Prstová abeceda, nazývaná též daktylní abeceda (slovo daktylo pochází 

z řečtiny a znamená prst), daktylní řeč, daktylotika (daktylos +logos= slovo), prstnice, 

je vizuálně-motorická komunikační forma, při které se užívá různých poloh a postavení 

prstů k vyjádření hlásek. Prstová abeceda vyjadřuje jednotlivé hlásky polohami 

a tvarem prstů, z nichž se syntetickým a sukcesivním postupem tvoří slova stejně, jako 

se hlásky spojují do slov v mluvené řeči. Prstová řeč je vizuální formou doslovného, 

přesného až absolutního tlumočení textu z hlediska formálního. Prstová abeceda je 

základem pro prstovou řeč. 

Prstová abeceda vůbec není samostatným jazykem, ale kódem pro přenos hlásek 

ve slově, podobně jako Morseova abeceda. Je to způsob "psaní do vzduchu", ať již 

češtiny nebo libovolného jiného jazyka. (Někteří autoři však upozorňují, že když malé 

děti používají prstové abecedy, stává se pohyb rukou ve skutečnosti samostatným 

"znakem", právě tak jako čtení celých slov globálně, bez vnímání posloupnosti písmen.) 

Existuje několik systémů prstové abecedy. Jednoroční systémy (viz. příloha č. 3) 

se mimo jiné používají v Severní Americe a ve Skandinávii. Každé písmo má svůj 

vlastní tvar ruky. V Anglii, Austrálii a části Britského společenství se používá 

dvouroční systém. (viz. příloha č. 4) 
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Historie prstové abecedy 

Tvůrci prstové abecedy nebyli ani slyšící, ani jejich učitelé, ale mniši, kteří se 

zavázali k věčnému mlčení, učenci, kteří si jejím prostřednictvím mohli mezi sebou 

vyměňovat názory tak, aby je nezasvěcené okolí nemohlo sledovat. Základem pro 

prstové znaky byly prstové znaky pro číslice, jichž používali na hracích známkách staří 

Egypťané, Řekové a Římané. První pojednání o prstové abecedě, i když ne ve vztahu k 

vyučování neslyšících, napsal už v 8. století n.l. anglický biskup Beda Venerabilis pod 

názvem "Loquela per digitos" (prstomluva). Popsal tři různé prstové abecedy -

jednoroční, smíšenou i dvouroční. V roce 1563 J. B. Porta popsal abecedu těla 

"Abecedario corporis". Rytiny této abecedy otiskl v roce 1620 Pablo Bonet ve svém 

spise "Reduccion de las letras e arte ensenar los mudos" (V roce 1593 publikoval Španěl 

Melchior de Ybera jednoroční abecedu určenu k výuce neslyšících). Bonet ji 

pojmenoval abecedou názornou "Abecedario demonstrativo" a té se potom pod názvem 

španělská prstová abeceda používalo při vyučování neslyšících ve většině ústavů. Z této 

abecedy pravděpodobně vycházel již první známý učitel neslyšících ve Španělsku Pedro 

Ponce. Zcela jistě (dokladem jsou zachované literární prameny) ji používal jeho 

pokračovatel Manuel Ramirez de Carrión. K největší slávě ovšem přivedl prstovou 

abecedu známý učitel neslyšících ve Francii Jacob Rodrigues Pereira, původem 

Portugalec narozený ve Španělsku a naturalizovaný ve Francii. Zpočátku používal 

původní španělskou prstovou abecedu, později, protože mu nevyhovovala, ji 

přepracoval a pojmenoval řeckým názvem dactylologia. Při ní byly polohami prstů 

vyjadřovány nejen jednotlivé hlásky, ale i jejich výslovnost a místo tvoření. Originál 

Pereirovy abecedy se nedochoval, jeho dědici je věnovali ředitelství státního ústavu pro 

hluchoněmé v Paříži (v roce 1823) a tam po ní stopy mizí. Abbé de l'Epée používal při 

vyučování španělskou verzi prstové abecedy, ale současně připouštěl, že sice pozvolna 

navádí neslyšící k mluvení, ale nevede je k myšlení, nepřispívá k chápání a tvoření 

pojmů. 

(Krahulcová - Žatková, 1996) 



Přednosti prstové abecedy 

Je to vizuálně-motorická slovní komunikační forma. Jako taková umožňuje ve 

vizuální rovině analýzu a syntézu slova na prvky, ze kterých je složena. Tak sluchově 

postižené dítě pochopí , co to slovo je, pochopí a zapamatuje si jeho strukturu. Sluchová 

analýza a syntéza je základem jazykového rozvoje i pro slyšící dítě, ovšem jeho 

podmínky jsou lepší. 

Prstová abeceda je snadno naučitelná a snadno produkovatelná vizuální řečová 

forma. Ve francouzské abecedě je to 24 základních poloh ruky, doplněných polohami 

pro akcenty. V naší prstové abecedě je to 27 znaků pro hlásky, které jsou doplněny 

o znaky pro háčky a čárky. Délku samohlásky je také možné znázornit pouze svislým 

pohybem ruky ukazující příslušnou samohlásku. K produkci prstové abecedy není 

zapotřebí ani papíru, ani tužky, lze ji používat kdekoli. Je rychlejší než písmo. 

Nenarušuje školní práci. Ponechává učiteli velkou možnost pro kontrolu a řízení školní 

práce. 

Prstová abeceda umožňuje vyjadřovat slovo hlásku po hlásce, gramaticky 

přesně. Usnadňuje vštípení slov do paměti a znovuvybavení slova. Pouhou artikulací 

a odezíráním si neslyšící osvojují gramatické slovní tvary často nepřesně. Prstové znaky 

ulehčují diferenciaci a identifikaci souhláskových skupin, gramatických koncovek. To 

zabraňuje i vynechávání jednotlivých hlásek při artikulaci. Neslyšící se vyjadřuje 

prstovou abecedou sice pomaleji než znakovým jazykem, ale rychleji než písmem. 

Nevýbody prstové abecedy 

Prstová abeceda - ať již používaná samostatně nebo společně s řečí - má několik 

nevýhod. Především musíte znát jazyk v jeho psané podobě; nelze ji tudíž použít jako 

prvního jazyka malého dítěte, které ještě nezná psanou formu jazyka svých rodičů 

a nemá dostatečnou koordinaci mezi očima a rukama. 

Sukcesivním způsobem realizace se vytváří slovo (věta) úryvkovitě a prchavě 

v prostoru. Nevzniká slovo celistvé, ale hláskuje se hlásku po hlásce, přičemž 

následující znak stírá ten, jenž předcházel. Žák čte prstové znaky tak, jako by četl ve 
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výřezu papíru písmena, která se objeví a vzápětí zas zmizí. To vede k soustavnému 

hláskování. Tím se daktylování, byť je rychlejší než psaní, písmu nevyrovná. Psaná 

podoba sdělení zůstává na papíře a oči dítěte se k ní mohou několikrát podle potřeby 

vracet. 

Daktylování Je pomalejší než mluvení, a jestliže se používají tyto dva 

komunikační způsoby současně, prstové znaky zpomalují hovorové tempo. 

Znaky prstové abecedy nejsou obecně známy a v komunikaci je dovedou 

používat pouze sluchově postižené děti, jejich rodiče a profesionálové pro tuto oblast. 

Prstová abeceda neumožňuje obecně srozumitelné dorozumívání s majoritní 

společností. Zavedení prstové abecedy se vymyká pedagogické zásadě vyučovat pouze 

takové činnosti, které budeme rozvíjet až k cílové formě a které nebudeme trvale 

používat nebo přecvičovat. Prstovou abecedu v předškolním věku využíváme 

a zdokonalujeme a postupně s rozvojem artikulované řeči nebo znakového jazyka 

v prvním až druhém ročníku základní školy utlumujeme. 

Hlavním důvodem, proč zastánci orálních metod ve výchově a vyučování 

neslyšících prstovou abecedu dlouho odmítali bylo, že odvádí neslyšícího od odezírání. 

Prstové znaky (polohy a pohyby prstů) jsou mnohem snadněji a lépe rozlišitelné než 

pohyby mluvících úst. Odezírání je činnost globální, protože se odezírají celá slova 

nebo fráze, a ne jednotlivé hlásky, jako je tomu při použití prstové abecedy. Globální 

činnost je pro dítě velmi náročná, a jestliže má k dispozici snazší způsob dorozumění, 

volí ten. (Krahulcová- Žatková, 1996, str. 183- 184) 

Podle názoru Kováře (Potměšil, 1992) jde o velmi zastaralou metodu, která je 

dnes překonána v důsledku expanze technických pomůcek a v důsledku intenzivní 

speciálněpedagogické péče o neslyšící od raného věku. Tento komunikační systém 

podle něj také nadbytečně zatěžuje dětský organismus. 

3.1.2.3 Pomocné artikulační znaky 

Pomocné artikulační znaky jsou osvědčenou pomůckou při rozvíjení zvukové 

stránky mluvené řeči sluchově postižených dětí. Význam jejich využití spočívá 

v podpoře správné artikulace příslušné hlásky. Pomocné artikulační znaky splňují 



funkci daktylních znaků při tvoření a rozvíjení řeči sluchově postižených dětí. Jejich 

výhodou ve srovnání s daktylními znaky je, že jsou velmi účinnou oporou při 

osvojování, fixaci a automatizaci správné artikulace. Jejich vztah je přímo napojen 

k mechanizmu tvoření hlásek. Kdežto daktylní znaky s jejich vizuálním charakterem 

mají vztah spíše ke grafémům (písmenům). Pomocný artikulační znak svým 

charakterem provedení upozorňuje na správnou polohu mluvidel Gazyka, tvaru úst), na 

specifiku výdechového proudu (pocit tepla, chladu, nárazu, měkkého hlasového 

začátku), na chvění mluvidel při tvoření znělých souhlásek a podobně. Zkušenosti 

s pomocnými artikulačními znaky ukazují, že jsou účinnou pomůckou pro rozvoj řeči 

sluchově postižených. Děti si je poměrně snadno osvojují a spojují je se správnou 

artikulací příslušné hlásky. Vlivem efektivního využití pomocných artikulačních znaků 

si děti osvojují větší počet slov. Jednou z funkcí tohoto vizuálního systému je i optická 

analýza a syntéza slova, podpora zapamatování jeho struktury, přesné pochopení jeho 

gramatického tvaru. 

Jednotlivé školy pro sluchově postižené děti si vytvořily odlišné systémy 

pomocných artikulačních znaků. Některé odlišnosti jsou značné. Kodifikovaný systém 

dosud vytvořen nebyl. V následujícím odstavci uvádím popis nejstaršího 

a nejpropracovanějšího systému pomocných artikulačních znaků u nás, který se 

používá od roku 1926 ve škole pro sluchově postižené děti a mládež v Praze 

v Radlicích. 

Sluchově postižené děti se setkávají s pomocnými artikulačními znaky již při 

vstupu do mateřské školy a podle potřeby potom po dobu celé školní docházky. Při 

vyvozování výslovnosti se asociuje každá hláska s pomocným artikulačním znakem, 

který se znázorňuje jednou rukou, přičemž druhá ruka u některých hlásek odhmatává 

vibrace nebo kontroluje výdechový proud, vyznačuje v prostoru důležitou artikulační 

charakteristiku. Charakteristika těchto pomocných artikulačních znaků je dána 

způsobem tvoření jednotlivých hlásek, možností odhmatat u znělých hlásek vibrace 

a dále vychází ze zvláštnosti tvoření určitých hlásek (například h, ch, r, k, g). Pomocné 

artikulační znaky splňují jeden z velmi důležitých požadavků při výchově a vzdělávání 

sluchově postiženého dítěte, a to požadavek multisensoriálního vnímání. Každé dítě při 

vyvozování, identifikaci, fixaci a automatizaci hlásky (mluvního celku) současně 

odezírá - zrakem sleduje nastavení mluvidel u dané hlásky, přičemž pomocný 
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artikulační znak toto postavení a pohyb mluvidel výrazně zpřítomňuje. Dále dítě 

hmatem zjišťuje znělost hlásky, rezonanci ústní nebo nosovou, sílu a směr výdechového 

proudu i další charakteristiky hlásky. Současně se dbá na využití sluchových zbytků. 

Pomocné artikulační znaky tedy využívají zrakové, hmatové i sluchové smyslové 

vnímání. 

(Krahulcová - Žatková, 1996) 

3.1.2.4 Hand-Mund sytém 

Hand-Mund systém, systém manuálně-orální (z lat. manus - ruka; os, oris- ústa), 

byl vytvořen G. Forchhammerem pro podporu odezírání. Hand-Mund systém je druhem 

fonetické prstové abecedy, znázorňující činnost té části mluvidel, která je při 

vyslovování zraku nepřístupna. 

Hand-Mund systém patří do skupiny fonomimických systémů, které jsou určeny 

k podpoře výslovnosti a odezírání, přičemž se využívá pohybové znázorňování 

jednotlivých fonémů rukou, popřípadě se komunikační . situace doplňuje grafémem. 

Dánský ředitel ústavu pro neslyšící G. Forchhammer vycházel při vytváření tohoto 

systému z nedostatků odezírání hlavně při plynulém mluvení. Vytvořil řadu poloh 

a pohybů ruky, jejichž účelem bylo doplňovat nepostřehnutelné pohyby mluvidel. Tyto 

pohyby rukou doprovázejí mluvenou řeč. Mluvící drží vztyčenou ruku ve výši prsou 

tak, aby byla ve vizuálním poli slova. Činnost hlasivek je znázorňována ohnutým 

zápěstím. Oddálení nebo naopak přiblížení ruky k hrudníku představuje otevření nebo 

uzávěr hlasové štěrbiny. Zdvižení a snížení ruky naznačuje činnost patrového oblouku. 

O poloze jazyka informuje zvednutí prstů. Lehce zavřená ruka je východiskem. Palec 

v různých polohách označuje samohlásky, ostatní prsty pak souhlásky. Forchhammer 

považoval svůj systém dorozumívání za vhodnou náhradu umělých znaků. Je založen na 

podkladě artikulovaného slovního mluvení. 

Podle Svačiny (1936) obdobný systém vytvořili také bratři řádu sv. Gabriela. Ti 

usnadňovali orální vyučování neslyšících zvláštní prstovou abecedou, která podporovala 

a doplňovala artikulovanou řeč. Nazvali ji fonodaktylologie. Cílem Forchhammerova 

systému Hand-Mund bylo snazší osvojení nejen toho, co se říká, ale i toho, jak se to říká 
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či vyslovuje. Obdobný systém vypracoval i K. Schulte. Byl to tzv. Phonemtransmitting 

Manual System (PMS) z roku 1970, vhodný pro výuku artikulace dětí slyšících 

i neslyšících. 

U nás v tomto smyslu vypracoval originální metodu L. Neveklovský. 

N eveklovského fonomimická soustava znaků byla původně určena pro nemluvící děti. 

Představovala systém, při kterém je způsob vyslovování hlásek naznačen pohybem ruky 

a kromě toho předvedené artikulační pohyby jsou ještě ilustrovány na tabuli 

jednoduchým nákresem. Z tohoto je pak důmyslným a pro dítě lehce pochopitelným 

způsobem odvozen grafický znak hlásky. Například při hlásce "T" je poloha jazyka 

přiloženého k dásni naznačena pohybem ruky nahoru proti druhé ruce, která je ve 

vodorovné poloze. To je pak zjednodušeno na znak "T": svislá čára znázorňuje jazyk, 

vodorovná horní dáseň. Hláska "K" je naznačena pohybem ruky jako ráz od přední 

stany krku s odtažením palce od prstů. Znak "K": svislá čára značí krk, obě šikmé čáry 

zobrazují pohyb ruky. Protože se využívá zpětná vazba pomocí grafému, označuje se 

tato metoda podle Sováka (1978) jako fonomimicko-grafická. 

(Krahulcová - Žatková, 1996) 

3.1.2.5 Chirografie 

Chirografie (řec. cheir - ruka; grapho - píši) je označení pro systém znaků 

napomáhajících odezírání. V chirografii určitá poloha prstů ruky ve vztahu k obličeji při 

současné artikulaci označuje hlásku, popřípadě slabiku. Tento systém manuálních 

fonologických znaků byl rozpracován v osmdesátých letech v Polsku Bogdanem 

Szcepankowskim, na základě zkušeností R.O. Cometta, autora systému Cued speech. 

V současnosti se v Polsku používají jazykově-mimické systémy, při nichž artikulaci 

doplňují daktylografické a ideografické mimické znaky pro podporu odezírání. 

Základními znaky tohoto systému jsou propojení s artikulací, hláskový až slabikový 

přenos a korelace s řečí (ne s písmem). Protože chirografické znaky nejsou 

jednoznačné, není možné chirografii použít samostatně, ale vždy jen se zvýrazněnou 

artikulací. Polský chirografický systém obsahuje osm prstových poloh, které jsou 

nazvány chirémy. Ty odpovídají osmi skupinám souhlásek. Kromě toho existuje devátá 
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neutrální poloha, používaná ve slabikách a výrazech, které začínají samohláskou. 

Souhláskové skupiny jsou seřazeny tak, že v každé skupině se souhlásky výrazně 

artikulačně diferencují. V chirogra:fii je důležitý nejen výběr chirémy, ale i místo její 

realizace (lokalizace). Čtyři lokace na obličeji: bod pod okem, na tváři, pod rty, na krku, 

odpovídají čtyřem párům samohlásek, které jsou párované i na základě artikulačních 

rozdílů. Kromě toho existuje neutrální lokace před klíční kostí, která umožňuje 

prezentaci souhlásek, hlavně na konci slova. Chirografický systém je možné si osvojit 

v poměrně krátkém čase, polští autoři uvádějí jen několik dní. 

(Krahulcová - Žatková, 1996) 

3.1.2.6 Cued speech 

Výraz Cued speech je překládán různě: doplněné odezírání, doplněná mluvená 

řeč, doplňovaná řeč, ruční doplňky. Zdůrazňuje se, že "cue" neznamená znak, ale jen 

nápomoc, jakýsi klíč k zachycení sdělení. Cued speechje komunikační systém založený 

na využití kombinací tvarů prstů a poloh ruky, které vizuálně vyjadřují skupiny 

samohlásek a skupiny souhlásek, přičemž zrakový vjem ruky se doplňuje odezíráním 

současného mluvení. Cued speech zprostředkuje slovní podněty ve správných 

gramatických tvarech a přesné hláskové skladbě. Základním, až unikátním principem 

Cued speech je, že znaky (značky, cues) pouze doplňují, ale nepřemísťují informaci na 

rty. Tento systém užívá pohyby rukou v kombinaci s řečí. Pohyb ruky reprezentuje 

hlásky a pomáhá neslyšícímu, který sleduje mluvícího, aby to, co nemůže odezřít, 

pochopil za pomoci těchto "cues" ukazatelů, značek. (viz. příloha č. 5) 

Cued speech byl vytvořen v USA dr. Orinem Comettem a začal se využívat 

v roce 1967. Používá se v situacích, kdy jde o 

- neúplný příjem informace získané sluchovou cestou i přes elektroakustické zesílení 

sluchadlem, 

- neúplnou vizuální informaci získanou odezíráním, 

- neúplnou manuální informaci pomocí znakového jazyka neslyšících. 
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V současnosti je systém prvků Cued speech přizpůsoben fonetickému systému 

mnoha národních jazyků. Jejich počet je odhadován, na základě sdělení ředitelky 

Národního centra pro Cued Speech v Canterbury June Dixon-Millarové (1995), asi na 

padesát. Využití systému Cued speech je otevřené, v posledním období se ověřuje jeho 

účinnost při výuce cizím jazykům u neslyšících. 

(Krahulcová - Žatková, 1996) 

3.1.3 Jednoduché symbolické komunikační systémy 

Jednoduché komunikační systémy jsou určeny pro ty děti nebo dospělé, kteří 

nemluví vůbec, nejsou schopni zvládnout jak orální, tak vizuálně-motorické formy 

jazyka, nebo se nelze spolehnout, že to, co říkají (ukazují) je vyjádřením toho, co si 

skutečně myslí, a pak pro ty, kteří nemohou samostatně spolehlivě ukazovat, co chtějí 

říci. Souhrnně lze říci, že jsou určeny pro velmi těžká postižení a postižení vícenásobná. 

Velká variabilita stupňů a typů postižení pak předurčuje i velkou variabilitu 

jednoduchých komunikačních systémů. Systém facilitované komunikace je založen na 

řízeném výběru předložených komunikačních jednotek k dorozumívání. Předkládaný 

slovní nebo i hláskový materiál může mít nejrůznější formy: od lístků s obrázky, 

symboly, piktogramy, písmeny nebo slovy, jejich vzájemnou kombinaci, mluvící hračky 

a přístroje, až po počítačové zpracování komunikačního nabídkového listu. Systémy 

augmentativní komunikace (augmentace z lat. zvětšení, rozhojnění, stupňované 

rozvedení výrazu) jsou zaměřeny na podporu již existujících komunikačních možností 

a schopností. Jejich účelem je zvýšit kvalitu porozumění řeči a usnadnit vyjadřování. 

Systémy komunikace v každém z těchto systémů JSou i metajazykové 

prostředky, mimoslovní způsoby sdělování: pohledy (řeč očí), výrazy obličeje 

(mimika), pohyby těla (kinetika), fyzické postoje (konfigurace všech částí těla), gesta 

(gestika), doteky (haptika), přiblížení a oddálení (proxemika), úprava zevnějšku 

a životního prostředí. Z jednoduchých netradičních komunikačních systémů slovních 

i neslovních jsou nejznámější facilitovaná komunikace Rosemary Crossleyové, 

facilitovaný znakový jazyk Makaton, který je již adaptován i ze znaků českého 

znakového jazyka neslyšících, edukativní systém Bliss a metody sociálního čtení. 
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3.1.3.1 Metody facilitované, augmentativní a alternativní slovní komunikace 

Metoda facilitované komunikace je založena na mechanické podpoře ruky 

postiženého člověka. Jde o nepříliš prohádaný způsob, jak vzniká zvláštní podpora pro 

komunikaci. Účastní se na něm několik faktorů včetně faktorů psychologických. Velmi 

důležitá je důvěra postiženého člověka k osobě, která asistenci provádí, tedy 

k facilitátorovi. Facilitátor přidržuje ruku, zápěstí nebo paži osoby, která chce něco 

sdělit. Nastavuje protitlak proti ruce žáka podle jeho svalového napětí. Facilitátor tak 

zjišťuje zpětnou vazbu a zároveň ji stimuluje, když postižený vyťukává nějakou zprávu 

na psacím stroji, počítači nebo tabulce s abecedou. Cílem je postupně omezit podporu 

facilitátorovi ruky na nejmenší míru. Z podpory zápěstí přechází na podporu lokte 

a později ramene. Komunikují-li postižení s pomocí facilitátora řadu měsíců, přesouvá 

se v ideálním případě podpora ruky směrem nahoru, až se třeba omezí jenom na lehký 

dotyk ramene. Jsou děti i dospělé osoby, u nichž je dostačující podpora distanční, na 

vzdálenost třeba dvaceti centimetrů, bez přímého dotyku. Je to metoda edukační, která 

na jedné straně vyvolala veliké množství protichůdných a nedůvěřivých názorů 

a postojů. Na straně druhé je progresivní v tom, že se začíná od jednoduchých otázek 

typu ano - ne, třeba ukazováním pojmů, a buduje se tak souhra dvou lidí k čím dál 

dokonalejší komunikaci. Samozřejmě, že od otázek se nakonec přechází v samostatné 

výpovědi postiženého, kdy už facilitovanou komunikaci iniciuje on sám. 

Tuto metodu vypracovala již v sedmdesátých letech Australanka Rosemary 

Crosley, která vycvičila více než osm set různě postižených dětí a naučila je vyjadřovat 

se. V devadesátých letech tuto metodu použil dr. Douglas Biken. Vyškolil přes tisíc 

asistentů, kteří se stáli facilitátory. Dnes se tato metoda používá i v jiných zemích, 

mimo jiné i u nás. 

Využití počítačů v alternativní komunikaci poskytuje řadu nových možností. 

V surdopedické didaktice nejsou počítačové programy novinkou a zdomácňují 

i v surdopedické poradenské praxi. Často při těžkých i sdružených postiženích je třeba 

vyřešit individuálně způsob ovládání počítače, přiměřeně možnostem a schopnostem 

dítěte. K tomu se používají běžné nebo membránové klávesnice, běžná nebo 
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velkoplošná tlačítka, ukazovátka umístěná na hlavě, pomůcky umožňující ovládání 

počítače světelným paprskem, zvukem hlasu nebo i pouze dechem. Počítač může 

ovládat i dítě, které je prakticky nehybné nebo jeho mluvní projev je naprosto 

nesrozumitelný. Výstup z počítače může být zajištěn běžným zvětšeným kaligrafickým 

písmem nebo i neslovními symboly. Velmi perspektivní je hlasový výstup počítače. 

Postižené dítě tedy může do jisté míry mluvit do počítače, což poskytuje nové možnosti 

pro jeho vzdělávání a později i pracovní uplatnění. 

(Krahulcová - Žatková, 1996) 

Význam jednoduchých netradičních komunikačních systémů lze shrnout takto: 

-jednoduché komunikační systémy poskytují obousměrnou možnost sdělování, což by 

v běžné komunikaci nebylo možné pro těžké zdravotní postižení; významně snižují 

pasivitu těžce zdravotně postižených dětí a snižují těžké frustrace z nepochopení; 

poskytují prostor k samostatnému rozhodování; 

-jednoduché komunikační systémy odhalují edukativní možnosti u dětí, kde to jinak 

odhalit nelze a kde v minulosti docházelo k trvalé sociální deprivaci; znamenají 

mnohem vyšší aktivizaci dětí i speciálních pedagogů při vyučování, výchově a ve 

volném čase; významně stimulují jak poznávací (kognitivní), tak jazykový 

(lingvistický) rozvoj těžce zdravotně postižených dětí; 

-jednoduché komunikační systémy umožňují objektivní diferenciální diagnostiku na 

základě latentních schopností, běžnými diagnostickými metodami nepostřehnutelnými; 

-tyto systémy jsou v mnoha případech časově omezeny, představují pouze komunikační 

nebo edukativní vstup, protože později lze využít některé z běžných komunikačních 

metod, metodik či technik; 

- v logopedii dospělého věku tyto techniky umožňují okamžitě překlenout těžkou 

frustraci po traumatické ztrátě fatických funkcí, redukují až zamezují rozpad 

kognitivních procesů při duševních onemocněních či progresivních demencích; 

- výchovné péči hluboce mentálně a sluchově postižených poskytují velmi stimulativní 

obsah. 

Nebezpečím nebo nevýhodou jednoduchých komunikačních systémů je to, že 

pro určité skupiny těžce zdravotně postižených se mohou stát cílovým komunikačním 
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programem a jiné, náročnější komunikační formy se vytvářet nebudou. Jsou to 

komunikační techniky minoritních skupin a jejich využití je sociálně omezeno. 

(Krahulcová - Žatková, 1996) 

3.1.3.2 Metody facilitované, augmentativní a alternativnl neslovnl komunikace 

Výběr komunikačního systému nebo jejich kombinace je třeba individuálně 

posuzovat vzhledem k možnostem dítěte, ve vztahu k předpokládanému vývoji, 

v souvislosti s komunikačními potřebami dítěte a jeho okolí a vždy s ohledem na 

možnosti a přání rodičů. V tomto smyslu je třeba poznamenat, že práva postiženého 

dítěte jsou vždy nad právy rodičů. V případě didaktické, terapeutické nebo jakékoli jiné 

komunikační situace s člověkem, který se nedokáže verbálně vyjádřit, potřebujeme 

jinou komunikativní metodu než verbální. Takovými metodami jsou: metoda Makaton, 

metody využívající symbolických piktogramů a metoda Bliss. 

Makaton 

Jedním z nejpoužívanějších systémů, hlavně ve Velké Británii, ale i v jiných 

anglosaských zemích je Makaton. Je to nonverbální jazykový program, který je založen 

na využití gest a znaků odvozených z národního znakového jazyka neslyšících. Tento 

komunikační systém je přizpůsoben hlavně potřebám lidí se sluchovým a mentálním 

postižením. Znaky se vyjadřují pouze klíčová slova (klíčové pojmy) výpovědi. 

Znakování je doprovázeno mluvenou řečí. Ke zvýšení srozumitelnosti se obsah 

výpovědi dotváří mimickými prvky, modulací řeči, kontextem celé situace. Vždy se 

stimuluje i předpokládaný verbální projev dítěte. Metoda Makaton se kombinuje hlavně 

u malých dětí s využitím obrázků, fotografií nebo i piktogramů. (viz. příloha č. 6) 

Komunikace Makatonem nemá být omezena pouze na terapeutické situace, ale i na 

vyučování a pokud je to možné, je vhodné ji využívat i v běžných situacích rodinného 

života. (Krahulcová - Žatková, 1996) 

55 



Piktogramy 

Piktogramy jsou maximálně zjednodušená zobrazení předmětů, činností 

a vlastností, Jsou snadno srozumitelná všem kategoriím osob z hlediska kultury, 

postižení, národnosti nebo věku. Seřazením piktogramů do řetězce lze vyjádřit větu, 

vzkaz, požadavek. Piktogramy se mohou řadit jako obrázky prostorově vedle sebe, nebo 

dítě může na obrázky různým způsobem ukazovat, bez přímé manipulace. 

(Krahulcová - Žatková, 1996) 

Metoda Bliss 

Metoda Bliss je poměrně známá a používá se experimentálně už i u nás. 

Obsahuje asi 100 základních symbolů, které se skládají z omezeného množství 

základních tvarů. Jejich vzájemnou kombinací (přičemž se doporučuje kombinace 

maximálně čtyř symbolů) se vyjadřují další významy způsobem parafrázování. Tímto 

postupem se vyjadřují další významy, takže rozšířená standardní zásoba je přibližně 200 

symbolů. Malé děti se učí rozumět Bliss symbolům postupně, využívají se hlavně ty, 

které jsou velmi realistické. Pokračuje se dokreslováním Bliss symbolů, a teprve pak 

děti zvládají náročnější složené symboly. Tyto Bliss symboly jsou založeny (na rozdíl 

od slovní mluvené řeči) na významu slov a jeho pojmovém obsahu. Tedy ne na 

grafické nebo hláskové struktuře slova, ale na pojmovém nonverbálním vyjádření. (viz. 

Příloha č. 7) Jsou proto srozumitelné i dětem s poruchami čtení. Symboly jsou 

sestaveny do tabulky, kterou dítě nosí soustavně s sebou. Zpravidla je v tabulce nad 

symbolem vyjádřeno slovo, takže okruh lidí, se kterými je možné se dorozumět, se 

rozšiřuje. Bliss symboly jsou mezinárodně standardizovány a je možné jejich 

počítačové zpracování. 

Charles Bliss v roce 1949 publikoval poprvé svou Semantography -

ideografickou soustavu znaků. Toto dílo reprezentovalo jeho snahu o vytvoření 

univerzální znakové metody, který by zbořila kulturní, ideologické a komunikační 

bariéry. Základem k abstrahování mezinárodně srozumitelných znaků byl čínský 

systém ideogramů. Blissovo "logické písmo" ve své době nenašlo přiměřenou odezvu. 
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Ovšem ani ambiciózní idealista, kterým Charles Bliss byl, netušil, jaký úspěch bude mít 

jeho symbolický systém komunikace v nejrůznějších školských zařízeních dneška. Bliss 

systém měl úspěch jako systém usnadňující rozvoj a osvojení jazyka jiným způsobem 

než klasickou výukou čtení a psaní. Komunikace mluvením, čtením i psaním je 

založena na přenosu významu. Čím ikonografičtější a průhlednější je nástroj přenosu, 

tím snazší je pochopení významu. Proces čtení z tohoto hlediska neznamená pouze 

přenos psaných symbolů v artikulované zvuky, ale spíše hledání v nich zakódovaného 

významu. Obdobně je tomu i při psaní. lkonografičnost a transparentnost jsou dva 

hlavní charakteristické rysy, které usnadňují dětem i dospělým dekódovat symboly 

Bliss. 

Symboly Bliss jsou piktogramy (piktogram lat. + řec. - obrazový znak, znak 

znázorňující předmět, děj nebo sdělení) nebo ideogramy (ideogram - znak označující 

pojem nezávisle na tom, jak se pojmenovává), nesoucí význam a lze je lehce vysvětlit 

při výuce. Snadno se kreslí, protože se skládají z malého počtu geometrických forem. 

Vzhledem k nesmírně zjednodušené skladbě umožňují, aby jejich uživatel nabyl 

v poměrně krátké době dobré jazykové znalosti. Lineární logika, která rozlišuje 

symboly Bliss, otevírá uživatelům prostor pro uvažování, hodnocení, dedukci, 

analyzování a rozvíjení schopností. (Krahulcová - Žatková, 1996) 

Sociální čtení 

Cílem sociálního čtení je naučit postižené dítě poznávat, interpretovat 

a přiměřeně reagovat na znaková znamení, symboly, piktogramy, ale také na slova 

skupiny slov, které se v nejbližším okolí vyskytují. Toto poznávání probíhá bez využití 

čtecích dovedností (techniky čtení). Sociální čtení se využívá k poznávání okolního 

světa. Všechny poznatky, které se dítě naučí, musí okamžitě vyzkoušet v praxi. Cílem 

je, aby se dítě na základě sociálního čtení dokázalo orientovat ve svém nejbližším okolí. 

Důležitým motivačním faktorem je pro dítě rozlišení nápisů na obchodech, rozpoznání 

různého zboží podle obalů, rozpoznání a respektování dopravních značek apod. 
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Metodicky se sociální čtení dělí do nácviku v třech oblastech: 

soubory obrázků ve vztahu k textu, 

slova ve vztahu k piktogramům, 

skupiny slov ve vztahu k piktogramům. 

Výběr materiálů je obsahově podřízen potřebám a funkční důležitosti života 

konkrétního postiženého dítěte. Pomocí sociálního čtení se děti učí obsluhovat různé 

automaty, orientovat se při nakupování, pomocí přizpůsobených textů například uvařit 

jednoduchá jídla, samostatně se orientovat v čase, rozpoznat datum, jména dnů, měsíců, 

symboly počasí. S nácvikem sociálního čtení se začíná obvykle kolem osmého roku, 

pokud dítě ještě nemá žádné nebo má naprosto nedostačující čtecí dovednosti. 

Podkladem rozhodnutí je prognóza schopností dítěte a jeho potřeby. Metoda k nám 

přišla z Belgie v roce 1993. 

(Krahulcová - Žatková, 1996) 
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4 DISKUZE 

Při zpracovávání této práce se objevilo několik zajímavých otázek, z nichž dvě 

zásadní otázky zde uvádím: 

Zařadit sluchově postižené dítě do běžné školy? 

Zařadit sluchově postižené dítě do běžné školy má několik nevýhod. Učitel 

běžné školy si nemusí vždy uvědomovat, že sluchově postižené dítě vyžaduje speciální 

přístup, což může vést k tomu, že dítě nemá dostatečný zisk z vyučování. Sluchově 

postižené dítě se může ve třídě běžné školy cítit izolované a nešťastné, pokud nemá 

nikoho, s kým by mohlo běžně komunikovat. Avšak je zde více faktorů, které budou 

posilovat snahu rodičů zařadit své sluchově postižené dítě do běžné školy. Jedním 

z faktorů je skutečnost, že speciální školy pro sluchově postižené jsou často značně 

vzdálena od místa jejich bydliště, což znamená odloučení dítěte od rodiny a tím 

narušený vývoj přirozených citových, komunikačních a sociálních vztahů. Zaškolení 

sluchově postiženého dítěte do běžné školy je pro dítě výzvou, aby se zde výukově 

a společensky aktivně zapojilo. Sluchově postižení žáci se musí mnohem více 

vyrovnávat s všedními potížemi než tomu je u žáků v izolovaném prostředí speciálních 

škol a jsou proto mnohem lépe připraveni pro vstup do života po skončení školní 

docházky. V neposlední řadě si bude sluchově postižené dítě vyhledávat kamarády mezi 

slyšícími spolužáky. Může to znamenat i to, že v budoucnu si bude pravděpodobně 

vybírat životního partnera spíše mezi slyšícími než sluchově postiženými vrstevníky. 

Řada výzkumných prací dokázala, že sluchově postižené děti v běžných školách 

vykazují celkově lepší školní a řečové výkony než děti v internátních speciálních 

školách. 

"Tyto děti (tj . sluchově postižení žáci běžné školy se výrazně odlišují ve svém 

vystupování, chování a celkovém dojmu, kterým působí. Ve všech těchto ohledech se 

více podobají slyšícím dětem než svým stejně postiženým spolužákům." (cit. Lowe, 

1996, str. 53) 
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Je tedy možno vyvodit závěr, že pro vývoj sluchově postiženého dítěte je 

mimořádně důležité, aby dle možností vyrůstalo v běžných podmínkách, zvláště pak, 

aby mělo přirozené vzory chování. 

Přijmou slyšící děti sluchově postiženého spolužáka? 

Lowe říká (1996), že se při jednom dotázání velkého počtu učitelů sluchově 

postižených dětí v běžných školách ukázalo, že více jak 72 % těchto učitelů 

jednoznačně odpovědělo, že sluchově postižené dítě bylo pro jejich třídu v mnohem 

větší míře obohacením než zátěží. Slyšící žáci se naučí díky zkušenostem se sluchově 

postiženým spolužákem chápat, jak jsou šťastni, že sami dobře slyší a nejsou postiženi. 

Dospějí k pochopení, že sluchová vada může být pro postiženého velmi obtížná, ale že 

nemusí být důvodem k litování. Sluchově postižené dítě znamená i pro učitele pozitivní 

výzvu. Musí se na učivo lépe připravit a více myslet na názorný výklad, což je i ve 

prospěch ostatních žáků. Že se učitel a žáci musí snažit akceptovat a integrovat 

sluchově postiženého spolužáka do třídy je téměř vždy příčinou toho, že se 

z jednotlivých žáků vytvoří skutečné třídní společenství. Každý učitel ví, že v takové 

třídě se mnohem lépe učí. 

Jinak řečeno: Sluchově postižený žák nemusí být pro učitele ani pro své 

spolužáky zátěží, ale může příznivě ovlivnit učení a výkony třídy a její sociální chování. 
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5 ZAVER 

V bakalářské práci jsem se věnovala problematice sluchově postižených 

a detailněji se zaměřila na možnosti jejich komunikace. 

V posledních několika letech jsme se stali svědky exploze nových myšlenek 

a vědeckých poznatků v oblasti sluchově postižených. Názory na výuku a služby pro 

neslyšící se mění. Mění se tak rychle, že si dnes dokonce i ty nejvýznamnější změny 

a jejich důsledky uvědomuje pouze malá část rodičů a nespecializovaných 

profesionálních pracovníků. Dokonce i pro některé specialisty v oblasti sluchového 

postižení je obtížné držet krok s poznatky jejich kolegů v jiných zemích a hraničních 

vědeckých oblastech. 

Komunikační problémy v rodině, v práci a ve společnosti jsou u tohoto postižení 

evidentní a ovlivňují mezilidské vztahy, souvisí s tím i získávání nezkreslených 

informací. Široká škála sluchového postižení se projevuje zcela individuálními 

potřebami takto postižených lidí a je nutné tyto skutečnosti brát v zřetel. Člověk je 

přece tvor společenský, snaží se o kontakty se svým okolím, aby nebyl sám, chce 

využívat výdobytky společnosti. 

Specifikum komunikační a informační bariéry u sluchově postižených je třeba 

stále zdůrazňovat, neboť vyžaduje velkou dávku empatie, trpělivosti, času 

a opakovaného úsilí na její překonání, je tudíž psychicky náročné pro obě strany. Zatím 

málo efektivní prezentace zájmů a potřeb sluchově postižených občanů ve společnosti 

se odráží v pomalu se zlepšující osvětě široké veřejnosti a uznání orgánů veřejné správy 

o specifických požadavcích této nemalé skupiny občanů. Postižení není vidět, ale má 

značný psychologický dopad na jedince. Nejde jen o to mít k dispozici tlumočníky 

znakového jazyka případně artikulační tlumočníky, ale i o dobrý poslech bez rušivých 

vlivů při různých pracovních a společenských jednáních nebo ve společenských 

prostorách divadel či kin a dobře fungující audiovizuální informační systémy podle 

potřeby (společenská akce, nádraží, informační střediska atd.). 

Dosud je rozšířena mylná domněnka, že veškerá odpovědnost za úspěch 

v dorozumívání spočívá jen na lidech, kteří neslyší. Že jen oni se musí přizpůsobit 

v hovoru lidem s dobrým sluchem. Neslyšící lidé jsou k tomu odmalička vedeni. To je 
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však jednostranný pohled. Ve skutečnosti mají odpovědnost za úspěšné dorozumívání 

vždy oba účastníci rozhovoru. Záleží na dobré vůli obou lidí, kteří se dorozumívají, zda 

jsou ochotni přizpůsobit se jeden druhému. 

Není snadné shrnout množství různých metod sluchově orálního tréninku 

a podklady, respektive domněnky, ze kterých tyto metody vycházejí. Nejlepší je 

považovat každou metodu pouze za část totálního programu, který je přizpůsoben 

potřebám jednotlivých neslyšících dětí. Hodnota různých metod je většinou proměnlivá 

a zdá se, že spočívá více v osobních hodnotách a zkušenosti učitele, než ve spolehlivém 

vědeckém zdůvodnění. 

V této oblasti je ještě mnoho nevyjasněných otázek a je třeba dalšího výzkumu 

a dlouhodobého sledování. 
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PRILOHAC.2 

155/1998 Sb. 

ZÁKON 

ze dne ll. června 1998 

o znakové řeči a o změně dalších zákonů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

." , , 
CASTPRVNI 

§1 

Úvodní ustanovení 

Zákon upravuJe používání znakové řeči jako dorozumívacího prostředku 

neslyšících. 

Definice základních pojmů 

§2 

Za neslyšící se pro účely tohoto zákona považují osoby, které ohluchly před 

rozvinutím mluvené řeči a u nichž velikost a charakter sluchové vady neumožňuje 

plnohodnotný rozvoj mluvené řeči, a dále osoby později ohluchlé a nedoslýchavé, které 

samy považují znakovou řeč za primární formu své komunikace. 

§3 

Znaková řeč 

Znakovou řečí se pro účely tohoto zákona rozumí český znakový jazyk a znakovaná 

čeština. 

§4 

§4 (1) Český znakový jazyk je základním dorozumívacím jazykem neslyšících 

v České republice. 

§4 (2) Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém 

tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich 

postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový 

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



produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a Je ustálen po stránce lexikální 

i gramatické. 

§5 

Znakovaná čeština 

§ 5 ( 1) Znakovaná čeština je umělý jazykový systém, který usnadňuje dorozumívání 

mezi slyšícími a neslyšícími. 

§5 (2) Znakovaná čeština využívá gramatické prostředky češtiny, která je současně 

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

a postavením rukou ukazovány odpovídající znaky českého znakového jazyka. 

§6 

Prstová abeceda 

§6 (1) Prstová abeceda využívá formalizovaných a ustálených postavení prstů 

a dlaně jedné ruky k zobrazování jednotlivých písmen české abecedy. 

§6 (2) Prstová abeceda je integrální součástí českého znakového jazyka 

a znakované češtiny, kde se využívá k odhláskování cizích slov, odborných termínů 

a pojmů, pro které dosud nejsou ustáleny znaky českého znakového jazyka. 

Používání znakové řeči 

§7 

Neslyšící mají právo na 

a) používání znakové řeči, 

b) vzdělávání s využitím znakové řeči, .u 

c) výuku znakové řeči. 



§8 

§8 (1) Neslyšící mají při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a při 

zajišťování dalších nezbytných potřeb právo na tlumočníka znakové řeči. Tlumočnická 

služba se poskytuje bezplatně v rozsahu podmínek stanovených zákonem.11 

§8 (2) Neslyšícím, kterým byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty přiznány 

mimořádné výhody ll. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), jsou 

tlumočnické služby při soudním řízení poskytovány bezplatně. 

§8 (3) Neslyšícím studentům středních a vysokých škol, kterým byly z důvodu 

úplné nebo praktické hluchoty přiznány mimořádné výhody ll. stupně (průkaz ZTP) 

nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), jsou tlumočnické služby poskytovány bezplatně za 

podmínek stanovených zvláštním předpisem Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. 

§9 

Rodiče dětí, u kterých byla diagnostikována praktická nebo úplná hluchota,ll mají 

právo na bezplatnou výuku v kursech znakové řeči. 

§10 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví prováděcím právním 

předpisem 

a) rozsah a obsah přípravy a způsob ověřování znalosti znakové řeči učitelů pro neslyšící, 

b) podmínky a rozsah tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně neslyšícím 

studentům podle §8 odst. 3 a způsob jejich úhrady, 

c) obsah, rozsah a způsob úhrady kursů podle §9. 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů 

§ll 
Zákon č. 10011988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. ll 0/1990 Sb., 

zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 



306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., 

zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 

8411993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., 

zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 

155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb., 

se mění takto: 

1. Za §86 se vkládá nový §86a, který zní: 

" §86a 

Občan, jemuž byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty přiznány mimořádné 

výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), má nárok na bezplatné 

poskytnutí tlumočnické služby formou úkonu pečovatelské služby při návštěvě lékaře, 

vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších nezbytných potřeb, a to 

v rozsahu nejvýše 24 hodiny za kalendářní rok.". 

2. Za §94 se vkládá nový §94a, který zní: 

" §94a 

Nárok na poskytnutí pečovatelské služby podle §86a vzniká dnem splnění 

podmínek stanovených tímto zákonem, nejdříve však od počátku měsíce, ve kterém 

bylo zahájeno řízení o jejím poskytnutí.". 



v , v , 

CASTTRETI 

Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky 

v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

§12 

V zákoně č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním 

zabezpečení, ve znění zákona č. 125/1990 Sb., zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 

425/1990 Sb., zákona č. 459/1990 Sb., zákona č. 9/1991 Sb., zákona č. 144/1991 Sb., 

zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 8411993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu 

Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., 

zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb., se v §34 dosavadní text označuje jako 

odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky č. 21a) zní: 

"(2) Okresní úřad zabezpečuje pečovatelskou službu podle zvláštního zákona 

21a) 

a rozhoduje o jejím poskytnutí. 

21a) §86a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 

155/1998 Sb.". 

ČÁST ČTVRTÁ 

§13 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou §8 až 12, které nabývají 

účinnosti dnem 1. ledna 1999. 

Zeman v. r. 

Havel v. r. 

Tošovský v. r. 



Poznámky: 

1) §3 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2) §86a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 155/1998 Sb. 

3) Vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely 

dávek státní sociální podpory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb. 
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