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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje postojům žáků na středních školách k problematice sluchového 

postižení. Teoretická část nejprve rozebírá osobnost adolescenta, jeho vývoj, zejména soci-

ální. Také se pozastavuje nad problematikou postojů. Následná část je zaměřená na sluchové 

postižení, kde rozebírá obecnou stránku sluchového postižení. Poté poslední část se věnuje 

komunikaci a komunikačním přístupům osob se sluchovým postižením. Praktická část ob-

sahuje smíšený design výzkumného šetření zaměřený na postoj k problematice sluchového 

postižení. Postoje jsou zjišťovány u žáků běžných středních škol. Hlavním cílem práce je 

zmapovat nejen postoj těchto žáků, ale také jejich povědomí o této problematice.  
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Annotation 

The Bachelor thesis deals with the secondary school students attitude to hearing impairment 

issues. The theoretical part at first discusses of the personality of adolescent, his evolution, 

particularly social evolution. It‘s also discusses about the issues of attitudes. The subsequent 

part is focused on hearing impairment, which discusses about the general part of hearing 

impairment.Then the last part deals with the communication and communication accesses 

for people with hearing disabilities. The practical part includes a mixed methods design ori-

ented on the attitude to hearing impairment issues. Attitudes are looked into secondary 

school students. The main objective of this work is mapped the student’s attitude and also 

their knowledge about this issue. 
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1 Úvod 

Bakalářská práce se zabývá postoji žáků středních škol k problematice sluchového postižení. 

Téma bylo vybráno na základě probíhajícího inkluzivního a integrativního vzdělávání, kte-

rým se ale práce nezabývá. V rámci speciální pedagogiky je problematika sluchového posti-

žení jedno ze zásadních typů postižení. Bohužel lidé většinou nemají moc velké povědomí 

o této problematice, ačkoliv se doba změnila a lidé s postižením se mezi námi pohybují a 

nejsou už uzavírání do ústavních zařízení. I přesto je povědomí o sluchovém postižení malé 

a mezi lidmi se vyskytují různé mýty a nepravdivé informace. Cílem práce není nějakým 

způsobem ovlivnit postoj žáků běžných středních škol, pouze zjistit jaký postoj vůči lidem 

se sluchovým postižením zaujímají, jestli vůbec nějaký. Popřípadě do jaké míry jsou infor-

movaní. Je dokonce možné, že po mém dotazníkovém šetření se zvedne jejich zvědavost a 

budou si chtít rozšířit své znalosti, či dokonce někoho se sluchovým postižením poznat. 

První tři kapitoly jsou teoretické. První kapitola se věnuje věku adolescenta, ve kterém se 

žáci středních škol nacházejí. Zaměřuje se na jejich vývoj, především na vývoj sociální. Jaký 

zaujímají postoj ve škole, v rodině, vůči dospělým a o postojích obecně. Následující druhá 

kapitola rozebírá samotnou problematiku sluchového postižení. Rozebírá sluchové postižení 

obecně (etiologie, klasifikace, diagnostika) a také jeho kompenzaci. Poslední třetí kapitola 

se zaměřuje na komunikaci osob se sluchovým postižením. Jaké jsou komunikační přístupy 

vůbec, či komunikační přístupy v resortu vzdělávání. 

Samotná praktická část zjišťuje, jaký postoj zaujímají žáci středních škol k problematice 

sluchového postižení na základě smíšeného designu výzkumu. Hlavním cílem je nejen ma-

povat jejich postoje, ale také monitorovat jejich povědomí o lidech se sluchovým postižením. 

Cílová skupina byla vybrána z toho důvodu, že je takovou věkovou kategorií, která je den-

nodenně obohacována novými informacemi a zkušenostmi, hlavně v procesu vzdělávání. Ať 

už jsou ovlivňováni školou, vrstevníky, rodinou, zájmy, atd. Právě v tomto věkovém období 

adolescence se nejvíce ztvárňují a upevňují jednotlivé postoje k různým událostem, předmě-

tům a dokonce i k lidem bez postižení či s postižením, např. k lidem se sluchovým postiže-

ním. 
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2 Charakteristika žáka v období adolescence 

„Být normální v období dospívání je samo o sobě nenormální.“ 

Anna Freud 

Termín adolescence je odvozený od latinského slova adolescere, které můžeme přeložit jako 

dorůstat, dospívat, mohutnět. Odborné studium tohoto období začalo nabývat až během 

druhé poloviny 19. století. Nejznámějším zakladatelem psychologie adolescence je Gran-

ville Stanley Hall. Považoval období dospívání jako „nový život“, kdy se člověk jakoby 

podruhé narodí a poznává svět jinak. Pociťuje spoustu protikladů, je plný emocí, ideálů. 

Můžeme ho charakterizovat jako období mezi desátým a dvacátým rokem života, neboli jako 

přechodnou dobu mezi dětstvím a dospělostí (Smékal a Macek, 2002). 

Na dospívání můžeme dle Vágnerové (2012, s. 368, 369) pohlížet z hlediska různých teorií. 

Pokud bychom nahlíželi z hlediska psychoanalýzy, díváme se na dospívání jako na genitální 

fázi, kterou takto označil Freud. Dává důraz na pohlavní dozrávání, kdy dochází k oživení 

sexuálních pudů. Dospívající hledá uspokojení v jiném objektu než je jeho rodina, hlavně 

proto, aby se co nejvíce osamostatnil a překonal závislost na svých nejbližších, na rodičích. 

Ovšem Sigmund Freud kladl větší důraz na rané dětství, než na dospívání. Za to Anna Freu-

dová považuje toto období nejen za růst a oživení sexuálních pudů, ale také jako narušení 

osobnostní rovnováhy. Lze také nahlížet z hlediska psychosociální teorie, jejímž představi-

telem je Erikson a ten nahlíží na dospívání jako na cestu, kdy si adolescent hledá vlastní 

identitu. Poslední je teorie sociálního učení, která klade důraz na rozvoj jednotlivých schop-

ností, dovedností a utváření si nových rolí.  

Raná adolescence a pozdní adolescence jsou dvě fáze v období dospívání. Období rané ado-

lescence neboli pubescence, je období mezi jedenáctým a patnáctým rokem. Nejčastější 

změny můžeme vidět na tělesné stránce či emočním prožívání, ale také dochází ke změnám 

ve smýšlení. Adolescent se snaží odlišit od dětí a od dospělých, hledá nové životní hodnoty 

a snaží se najít své místo ve společnosti. Po patnáctém roce nastává období pozdní adol-

escence, které přetrvává až do dvacátého roku. Během tohoto období se více utvářejí psy-

chosociální oblasti, sociální identita a rozvíjí se sociální vztahy, zejména ty partnerské. Člo-

věk by měl porozumět sám sobě a osamostatnit se ve všech oblastech (Vágnerová, 2012). 
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2.1 Utváření a vývoj osobnosti adolescenta 

„Kdo jsem?“ je otázka každého adolescenta během dospívání. Potýkají se s novým rozporu-

plným obdobím, ve kterém hledají smysl svého života, nové sebe vymezení. Osvojují si nové 

role, nová sociální postavení, společnost jim nabízí velkou škálu možností pro svůj další 

rozvoj. Nechtějí pouze poznávat svět, ale potřebují hlavně poznat sami sebe a to vše se děje 

nezávisle na jejich vůli. Bohužel s tím vším se objevují i pocity nejistoty, emoční labilita a 

nespokojenost se sebou samým, s čímž se musí poprat. Získávají nové informace o sobě 

samém, které srovnávají zejména s jinými lidmi. Ovšem problém je v tom, že vše najednou 

zpracovávají jinak než dřív. Na rozdíl od mladších dětí, už chápou veškeré informace jako 

celek, ne jako dílčí nezávislé jednotky, a uvědomují si případné rozpory mezi nimi.  

Celý tento proces vytváření osobní identity nezáleží pouze na sobě samém, ale také na pro-

bíhajících interakcích s ostatními lidmi či skupinami, do nichž může adolescent patřit. Ta-

kovou základní skupinou je rodina, ale také přátelské, partnerské vztahy, různé zájmové sku-

piny a další. Ať už je to jakákoliv skupina, tak vytváří pro takového adolescenta oporu, ori-

entaci a jistotu. Avšak pozdní adolescent by se měl skupiny držet jen do jisté doby. Časem 

by se měl postupně odloučit, stejně tak jako se separuje od rodinných vztahů, protože kdyby 

skupinové pouto přetrvávalo, je pravděpodobné, že by dospívající začal postupně stagnovat 

a dále by se nerozvíjel (Vágnerová, 2012; Smékal a Macek (eds.), 2002). 

V období adolescence může mít proces vytváření vlastní identity dle Josselsonové (1980, In 

Vágnerová, 2012, s. 461 – 463) 4 fáze: 

 Fáze diferenciace je obdobím, během kterého si pubescent uvědomuje své 

psychické a fyzické změny. Začíná se srovnávat s jinými, zejména s dospě-

lými a chce se od nich odlišit. Obzvláště to takto radikálně cítí ke svým rodi-

čům.  

 Fáze experimentace je charakteristická pro přelom rané a pozdní adolescence. 

Probíhá větší svázanost s vrstevníky a ještě větší odmítavost vůči dospělým.  

 Fáze postupné stabilizace je fází, kdy dochází k vyrovnávání a ustálení vztahů 

s rodiči (dospělými). Adolescent dosáhl určité fáze samostatnosti, ovšem ob-

jevují se pocity úzkosti vzhledem k úplné separaci, a proto hledá způsob, jak 

s rodiči vycházet.  
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 Fáze psychického osamostatnění, jak už samotný název říká, je to poslední 

fáze dosažení úplné samostatnosti a vytvoření vlastní identity.  

Kromě skupin a pubescenta samotného může mít vliv na jeho vytváření identity i pohlaví. 

Jelikož proces vytváření osobní identity může být jiný u dívek a jiný u chlapců. K oběma 

pohlavím jsou ze strany společnosti řazeny různá očekávání a různé role. Například ženská 

role je chápána jako méně působivá. Po dívkách v adolescentním věku je požadována větší 

zodpovědnost, jsou více omezovány a mají menší svobodu v rozhodování o své osobě. 

Kromě toho je na ně kladen požadavek reprodukce, tedy aby vytvářeli rodiny a plodily děti. 

Zatímco mužská role je považována za daleko výhodnější. Muž je svobodnější, nezávislejší 

a společnost mu dává daleko větší možnosti a privilegia než ženě. Genderové odlišnosti 

v tomto věku se objevují také v oblasti fyziologických změn, sociálních vztahů (rodina, part-

ner, vrstevníci, atd.), emočních prožitků a v oblasti uvědomění si vlastní sexuality (Vágne-

rová, 2012). 

2.2 Kognitivní vývoj 

Vývoj myšlení 

Dle Piageta (In Vágnerová, 2012, s. 379) je období dospívání stadiem formálních logických 

operací, tzv. poslední období z Piagetových stadií vývoje dítěte, kdy adolescent dokáže uva-

žovat abstraktně a hypoteticky. Rozvíjí se tedy hypoteticko – deduktivní myšlení, se kterým 

adolescent nemá ještě takové zkušenosti a může být proto nepřesné. Také se rozvíjí induk-

tivní uvažovaní, což znamená, že dospívající dokáží zobecňovat informaci, které získali a 

uvažují o nich. Adolescent přestává myslet na to, co je právě teď, tedy na konkrétní realitu 

a začíná přemýšlet o budoucnosti. Na rozdíl od dítěte, které se snaží poznávat svět, jaký je, 

tak adolescent rozjímá o tom, jaký by tento svět měl být (Vágnerová, 2012). 

Keating (In Vágnerová, 2012, s. 381) uvádí, že způsob myšlení adolescentů můžeme shrnout 

do následujících tří bodů: 

 Adolescenti uznávají různé možnosti v uvažování, které vedou k rozšíření a 

obohacení jejich hypotéz. Díky tomu mohou lépe pochopit skutečnosti či te-

orie společnosti.  

 Dále dokáží uvažovat systematičtěji. Informace, které získávají, už nejsou 

tak roztříštěné a dokáží si je poskládat do hypotéz a poté je vyvrátit či potvr-

dit.  
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 Nakonec se svými hypotézami dokáží i experimentovat. Snaží se je různě 

propojovat a tím posilují své myšlení, které se stává flexibilnějším.  

Paměť a učení 

Učení a paměť jsou dvě propojené oblasti, mezi nimiž probíhají různé interakce. Paměť je 

oblast, která přijímá, uchovává a znovu si vybavuje již získané informace, schopnosti, 

vjemy, myšlenky a další. Každá taková informace vstupuje do krátkodobé paměti, kde je 

buď zapomenuta, nebo převedena do paměti dlouhodobé. Ovšem to neznamená, že tuto in-

formaci nemůžeme zapomenout. Obě oblasti mají velký význam právě pro učení. Proces 

učení je změna chování, která se odehrává v oblasti kognitivní, sociální, emocionální a sen-

zomotorické. Načež se můžeme učit třemi způsoby: pozorováním, procvičováním či vhle-

dem (Fontana, 2010; Kern, 1999). 

V adolescentním období se paměť stále vyvíjí a to zejména po kvalitativní stránce. Avšak 

nedosahuje konečné podoby, protože té dosahuje až po dvacátém roce života. Nejvíce do-

chází k upevňování logické stránky myšlení. Rozvíjí si i různé účinnější strategie zapamato-

vání a strategie vybavování. Kromě toho se také rozvíjí metapaměť, tedy odhadnutí možností 

svých znalostí. Tzv. dokáží tak zhruba odhadnout, co se naučili, kolik se toho naučili, jaká 

strategie učení je pro ně vyhovující, jaký časový interval k učení potřebují a jiné (Dlouhý, 

2011; Vágnerová, 2012). 

2.3 Emoční vývoj 

Emoce lze dle Vágnerové (2005, s. 143) definovat jako „schopnost reagovat na různé pod-

něty prožitkem libosti a nelibosti, spojeným s fyziologickými reakcemi a změnou aktivity, 

eventuálně i dalšími vnějšími projevy“. Emoce můžeme klasifikovat ať už z negativního či 

pozitivní hlediska jako: radost, smutek a zármutek, hněv, zlost a vztek, strach a úzkost. Na-

opak z hlediska intenzity a délky trvání jako: nálada, afekt a emoční epizoda. Emoce mají 

tři složky, které je charakterizují:  

 prožitková složka emocí (kvalitu prožitku, libost/ nelibost, stupeň napětí) 

 fyziologická reakce (zejména somatické aspekty – změna tepové frekvence, 

změny ve funkci trávicího traktu, a jiné) 

 vnější projev emocí (mimika, pantomimické projevy, chování).  
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Emoční prožívání je vrozené a spontánní, tudíž ho nelze nijak zvlášť ovlivnit. Pouze regu-

lovat či korigovat. Pro dospívání je oblast citového prožívání typická, hlavně její změna. 

Emoční naladění kolísá, objevují se tendence k přecitlivělosti a dráždivost i na běžné sti-

muly, větší emoční labilita, svým způsobem ztrácí emoční jistotu a stabilitu. Ačkoliv jsou 

tyto emoční prožitky intenzivnější, tak jsou spíše krátkodobé a proměnlivé. Objevují se čas-

těji, ale na druhou stranu poměrně rychle zmizí. Často si ani adolescent nedokáže vysvětlit 

jejich příčinu. Nastává ale problém v tom, že se více stávají introvertními a snaží se své 

citové prožitky skrývat, zejména pokud jde o ty negativní pocity, které v tomto věku převlá-

dají. Ovšem toto období převládá jen zpočátku, poněvadž koncem adolescentního věku se 

emoční prožívání stabilizuje (Vágnerová, 2005; Vágnerová, 2012). 

2.4 Sociální vývoj 

Socializace jako taková je proces probíhající celý život, kdy se z člověka, na základě jeho 

utváření a vývoji, stává společenská bytost. Tento proces je založený na celoživotním soci-

álním učení, díky interakcím člověka ve společnosti. Dospívání je dle Vágnerové (2005, s. 

281) „obdobím emancipace ze závislosti na rodině, to znamená i z podřízenosti normám a 

hodnotám světa dospělých“.  

Socializace v období rané adolescence je považováno za období druhého sociálního naro-

zení, kdy adolescent vstupuje do společnosti. Změny, které se odehrávají v tomto období, 

zapříčiňuje ukončení povinné školní docházky, volba povolání a dalšího stoupání ve svém 

vzdělání a nakonec získání občanského průkazu. Na volbu povolání můžou mít vliv rodiče, 

či jiné autority, vůči kterým narůstá kritičnost a negativní postoj. Kritičnost narůstá nejen 

k dospělým, ale také k vrstevníkům a k sobě samému. Na celkový rozvoj adolescenta ve 

společnosti mají největší vliv sociální skupiny, se kterými se pubescent ztotožňuje. Může to 

být rodina, škola, vrstevnická skupina či jiná volnočasová skupina. V rámci těchto skupin se 

dospívající potýká s novými rolemi (role dospívajícího, role člena party, role blízkého pří-

tele), (Vágnerová, 2012). 

Socializace v období pozdní adolescence je etapou přechodu do dospělosti. S adolescenta se 

stává dospělý, který v osmnácti letech dovrší plnoletosti a tím pádem je způsobilý k právním 

úkonům. Připravuje se na svou profesi, která souvisí i s životem ve společnosti. Co se týče 

sociálních skupin, které jedince rozvíjejí, už to není jen rodina a vrstevnická skupina, ale 

také druhotná vzdělávací instituce a budoucí pracoviště. Adolescent objevuje nové role 
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stejně tak jako v rané adolescenci, ale právě tyto role už postoupili například na role profesní 

či partnerské (Vágnerová, 2012). 

Postoj ke škole 

Vzdělávání je v adolescentním věku důležitým mezníkem pro další posun v životě. Ať už je 

to přechod z prvního stupně na druhý stupeň základní školy, či přechod ze základní školy na 

střední školu, dokonce i ze střední na vysokou školu. Mění se postoj k učení, začínají chápat 

význam vzdělávání pro svůj další rozvoj. Ovšem motivace k učení a přípravě do školy se 

odvíjí od toho, co jednotlivého pubescenta zrovna zajímá a co ho baví. Adolescent se potýká 

s mnohem většími nároky než dříve. Úplně běžný je negativismus vůči svým vyučujícím, 

protože adolescent už je nepovažuje za svoje vzory jako to dítě v první třídě, právě naopak 

(Vágnerová, 2012; Fontána, 2010). 

Právě škola může mít na adolescenta velký vliv, protože se tam dennodenně stýká se svými 

vrstevníky, kteří mají podobné problémy a na rozdíl od dospělých jsou si rovni. Sdílí spoustu 

názorů, různé hodnoty a určitý způsob života. Taková skupina může pro adolescenta tvořit 

oporu a jistotu v překonávání různých překážek, které mu školní léta nastražují. Kromě toho 

získává ve skupině určité postavení, které může mít jak pozitivní, tak negativní vlastnosti 

(oblíbenost, vliv a moc). Každá vrstevnická skupina má nejen své vlastní normy a pravidla, 

ale také společně ideály a hodnoty, které je v průběhu jejich společného vzdělávání ovlivňují 

(Vágnerová, 2012). 

Postoj jako takový 

„Každý jednotlivec si v průběhu svého života vytváří pod vlivem společnosti, v níž žije, indi-

viduální systém postojů.“ (Vágnerová, 2005, s. 294) Postoje můžeme definovat jako trvalé 

získané dispozice, které si člověk tvoří během svého života např. vůči nějakým předmětům 

či otázkám a ty poté považuje za své názory. Nelze je zaměnit za hodnoty či názory, ačkoliv 

se zdá, že by mohli mít tyto výrazy nějakou podobnost. Názory jsou na rozdíl od postojů 

neutrální a nevkládá se do nich cit. Postoje můžou sloužit jako snadnější cesta k orientování 

se ve světě, jeho porozumění, uspořádání si informací, které získáváme, ale i které vlastníme. 

Dále také k odlišení, co je správné a co je naopak špatné. Na základě toho se člověku realita 

zdá jasnější a více jí rozumí. Kromě toho dodávají postoje jistotu a pocit bezpečí při řešení 

problémů, mohou také chránit jednotlivé osoby (obrana ego), ale také mohou regulovat spo-

lečenské chování. Fontana (2010, s. 224) rozlišuje čtyři druhy postojů na: 



15 

 

 postoje instrumentální (vyvolané naším přáním, aby věci byly tak, jak to vy-

hovuje nám) 

 postoje sloužící poznání (snaha porozumět světu) 

 postoje vyjadřující hodnoty (souvisí s naším sebepojetím) 

 postoje sociálně přizpůsobivé (opět vyvolané naším přáním, být součástí ně-

jaké skupiny) 

Lze tedy říci, že postoje získáváme na základě sociálního učení. Jsou důležitou součástí 

v procesu socializace (Fontana, 2010). 

Člověk si většinou osvojuje postoje na základě ostatních členů skupiny, se kterou se ztotož-

ňuje. Díky tomu, se poté cítí ve skupině akceptován. Proto často dochází k tomu, že tento 

člověk vyjadřuje své postoje na základě toho, co je v dané společnosti žádoucí, dokonce i 

své postoje mění, aby byli optimální k jeho chování. Každý postoj, který člověk uznává, má 

tři základní složky: kognitivní, citovou a konativní. Jako první lze určit kognitivní složku, 

která je zdrojem veškerých informací, které vlastníme a na základě nichž jednáme a vyja-

dřujeme své názory. V případě citové složky vyjadřuje člověk svůj emoční prožitek, ať už 

pozitivní či negativní, na daný předmět. Poslední konativní složka je způsob, kdy osoba 

jedná určitým způsobem a je ovlivněna jak složkou emocionální tak tou kognitivní (Vágne-

rová, 2005). 

Lidé se snaží dosáhnout toho, aby jejich postoje byly v rovnováze s jinými postoji, tzv. ko-

gnitivní rovnováhy. Ovšem ne vždy tomu tak může být, jelikož postoje mohou být i v ne-

souladu, tzv. kognitivní disonanci (cognitive dissonance). Tento stav vzniká právě tehdy, 

pokud člověk uznává nějaký postoj, ale jeho chování je s ním v rozporu. Výsledkem tohoto 

rozporu je vyvolané napětí (nesoulad), které člověk špatně snáší a chce tuto vadu odstranit, 

tím, že změní buď své chování, nebo své postoje. Takovým příkladem jak se tento stav ne-

souladu může stát je i malá lež (Fontana, 2010). 
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3 Problematika sluchového postižení 

Slowík (2007, č. 75) vymezuje sluchové postižení jako „následek organické nebo funkční 

vady (resp. poruchy) v kterékoli části sluchového analyzátoru, sluchové dráhy a sluchových 

korových center, příp. funkcionálně percepčních poruch“. 

Těžké sluchové postižení znamená omezení či úplná ztráta zvukových podnětů. Jedinec 

s takto závažným postižením se potýká během svého života s určitými omezeními. Je ome-

zen v přísunu podnětů zvenčí, v podstatě přijde o přísun až 60% informací. Dále je vytvořena 

komunikační bariéra, jejíž příčinou je oblast vnímání řeči a také narušený vývoj řeči. Z ob-

lasti komunikace vyplývá i omezení v síti sociálních vztahů. Jedinec postrádá i sluchovou 

orientaci ve svém okolí. Může se podepsat i psychická zátěž, kdy je jedinec uvězněn na celý 

život v tichosti. Pro rozvoj myšlení je důležitá vnitřní řeč, která se u takto těžce sluchově 

postižených či neslyšících jedinců prakticky nevyvíjí (Vágnerová, 2012; Slowík, 2007). 

3.1 Anatomická stavba sluchového aparátu 

Z fyzikálního hlediska je zvuk energií, která se v prostou šíří prostřednictvím mechanického 

vlnění hmotných částic. Aby se z této energie mohl stát sluchový vjem, musí být zvuk zpra-

covaný smyslovým orgánem sluchu – uchem (Kabátová a kol., 2012, s. 13). Zvuk, který 

přichází ke sluchovému orgánu má 2 důležité fyzikální vlastnosti: frekvence a hlasitost. 

Frekvence určuje vysoké, neboli vysokofrekvenční zvuky, a hluboké, neboli nízkofrek-

venční zvuky. Hlasitost naopak určuje, jak silně zvuk vnímáme. Přičemž zdravé lidské ucho 

vnímá zvuk o frekvencích mezi 20 – 20 tisíc Hz a hlasitost v rozmezí 0 – 20 dB (Kabátová 

a kol., 2012). 

Obrázek 1 Základní části sluchového orgánu (Kabátová a kol., 

2012, s. 15) 
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Lidské ucho (viz obrázek 1) dělíme na 3 části: vnější ucho, střední ucho a vnitřní ucho.  

Vnější ucho (auris externa) zachycuje zvukové vlny z okolí a převádí je do středního ucha. 

Celý proces začíná zachycením zvuku na boltci, který směřuje zvuk přes zevní zvukovod na 

bubínek. Dále také lokalizuje zvuk v prostoru (Horáková, 2012). 

Je tvořeno 3 částmi:  

 Boltec (auricula) je symetricky umístěn ve spánkové oblasti hlavy a je tvořen chru-

pavkou trychtýřovitého tvaru. Jeho velikost a tvar je u každého jedince individuální. 

Pro vlastní slyšení je ve své podstatě bezvýznamný. 

 Zevní zvukovod (meatus custicus externus) vede akustickou energii trubicí, která je 

u dospělého člověka přibližně 2,5 cm dlouhá. Dělíme ho na část chrupavčitou, která 

je ve vnější třetině a ve zbylých dvou třetinách je kostěná část, tvořena spánkovou 

kostí. 

 Bubínek (memabrana tympani) zakončuje zevní zvukovod a odděluje vnější ucho od 

středního ucha. Blanka bubínku je rozkmitávána zvukovými vlnami, které přicházejí 

zevním zvukovodem. Akustická energie se zde mění na energii mechanickou. 

Střední ucho (auris media) je prostor ve spánkové kosti, jehož středoušní prostory mají za 

úkol přenášet mechanickou energii na tekutinu vnitřního ucha. Právě mechanickou energií 

je rozechvíván řetězec drobných kůstek: kladívko (malleus), kovadlinka (incus) a třmínek 

(stapes). Na kůstky jsou přirostlé 2 drobné svaly: sval třmínkový (musculus stapedius) a 

napínač bubínku (musculus tensor tympani), které chrání ucho před silnými zvuky. Poslední 

částí je trubice spojená s nosohltanem, tzv. Eustachova trubice, jejíž úkol je vyrovnávat tlak 

před a za bubínkem (Horáková, 2012; Kabátová a kol., 2012). 

Poslední část, tedy vnitřní ucho (auris interna), je ukryto v kosti skalní (os petronum) a je 

tvořeno kostěným labyrintem (labyrinthus osseus) a blanitým labyrintem (labyrinthus mem-

branaceus). Každý labyrint má dvě části – sluchovou a rovnovážnou. Část sluchovou před-

stavuje kostěný a blanitý hlemýžď (kochlea) a je zde uložený recepční sluchový orgán, tzv. 

Cortiho orgán. Naopak část rovnovážná (vestibulární) je složena ze dvou sklípků a tří polo-

kruhovitých kanálků, kde jsou uloženy recepční rovnovážné orgány. Prostory vnitřního 

ucha, konkrétně prostory kostěného labyrintu, vyplňuje tekutina perilymfa. Prostory blani-

tého hlemýždě vyplňuje jiná tekutina – endolymfa. Tyto dva prostory jsou oddělené Reis-

snerovou membránou a bazilární membránou (Dršata a kol., 2015). 
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3.2 Etiologie sluchového postižení 

Větší procento příčin sluchového postižení je způsobeno genetickými vlivy, které řadíme 

mezi vlivy endogenní. Právě dědičnost způsobuje až polovinu případů sluchového postižení. 

Některé vady se projeví až po narození a může či nemusí dojít k jejich progresi. Zhruba 80% 

tvoří sluchové postižení vzniklé při autozomálně recesivní dědičnosti (oba rodiče většinou 

bez postižení) a zbylých 20% vzniká na základě dědičnosti autozomálně dominantní (jeden 

z rodičů je nositelem dominantního genu a je tedy i pravděpodobně sluchově postižený). 

Málokdy se také vyskytují případy, kdy má na vznik sluchové vady vliv více genů. Jedná se 

o vrozené syndromy, kdy je vada sluchu v kombinaci i s jiným postižením (Usherův syn-

drom, Alportův syndrom, Klippel – Feilův syndrom, a další), (Hampl, 2015). 

Jinými příčinami jsou exogenní vlivy. V prenatálním období mohou na plod působit vlivy 

trojího typu: biologické (virová či bakteriální onemocnění, onemocnění matky, apod.), che-

mické (vliv prostředí, užívání léků, toxikomanie matky, apod.) a fyzikální (úraz matky či 

rentgenové záření). V perinatálním období bývají nejčastější příčiny spojené s problematic-

kým porodem (krvácení do mozku, asfyxie, hypoxie, apod.). Infekční choroby patří mezi 

postnatální příčiny (příušnice, toxoplazmóza, meningitida, apod.). K postnatálním příčinám 

dále patří úrazy hlavy, onkologická onemocnění, akustické trauma a další (Hampl, 2015; 

Slowík, 2007). 

Tabulka 1 Přehled etiologie vzniku sluchového postižení (Leonhardt, 2001, s. 58, In Horáková, 2012, s. 21) 

 Prenatální příčiny Perinatální příčiny Postnatální příčiny 

Dědičně podmíněné poru-

chy sluchu 

Porodní hmotnost pod 

1500g 

Meningitida 

Četné syndromy jako např. 

Usherův, Waardenburgův, 

Treacher – Collinsův, Pen-

dredův, Aportův aj. 

Předčasný porod Encefalitida 

Onemocnění matky během 

těhotenství: zaděnky, spal-

Hypoxie Herpes zoster oticus 
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ničky, černý kašel, toxo-

plazmóza, syfilis, cytome-

galovirus 

Toxické látky (drogy, alko-

hol, nikotin) 

Asfyxie při porodu Dystrofie 

Kraniofaciální anomálie 

(i rozštěpy rtů a patra) 

Poranění lebky příušnice 

 Novorozenecká sepse Záškrt 

 Novorozenecká žloutenka Bakteriální tympanogenní 

labyrintitida (bakteriální zá-

nět labyrintu ušního bu-

bínku) 

  Lymská borelióza 

  Toxoplasmóza 

  Syfilis 

  HIV infekce 

  Akustické trauma z exploze 

nebo silného hluku 

  Meniérova choroba 

  Presbyakuzie  
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3.3 Klasifikace sluchového postižení 

Základní klasifikací podle Světové zdravotnické organizace je rozdělení dle velikosti ztráty 

sluchu: 

Tabulka 2 Klasifikace sluchových vad (Horáková, 2012, s. 15) 

Velikost ztráty sluchu podle WHO Název kategorie ztráty sluchu 

0 – 25 dB Normální sluch 

26 – 40 dB Lehké poškození sluchu 

41 – 60 dB Střední poškození sluchu 

61 – 80 dB Těžké poškození sluchu 

81 dB a více Velmi těžké poškození sluchu až hluchota 

 

Postižení sluchu lze dělit dle různých kritérií a dle různých autorů. Slowík (2007, s. 74 – 75) 

uvádí ve své knize tuto klasifikaci: 

 Klasifikace dle stupně či intenzity sluchové ztráty na nedoslýchavé, nes-

lyšící a ohluchlé. 

 Klasifikace dle doby, kdy sluchové postižení vzniklo, na vrozené či zís-

kané sluchové postižení. 

 Klasifikace dle etiologického hlediska na orgánové či funkční postižení.  

 Klasifikace dle typu vady na převodní, percepční a smíšené vady. 

Z hlediska stupně či intenzity rozlišujeme tři typy: nedoslýchaví, neslyšící a ohluchlí. Hrubý 

(In Houšková Červinková, 1999) říká, že „nedoslýchaví jsou lidé, kteří se sluchadlem ale-

spoň v tiché místnosti rozumí mluvené řeči i bez odezírání“. Nedoslýchavost můžeme dělit 

na lehkou, střední, těžkou a velmi těžkou. Neslyšící jsou lidé, kteří se narodili plně neslyšící, 

nebo ztratili sluch ještě před rozvojem řeči (prelingválně). Na rozdíl od ohluchlých, kteří 

ztratili sluch až po vytvoření řeči (postlingválně). 

Druhou klasifikaci dle doby vzniku sluchového postižení, dělíme na vady vrozené (heredi-

tární) – geneticky podmíněné sluchové vady, kongenitálně získané sluchové vady a vady 

získané (postnatální) – před fixací řeči (prelingvální) vzniklé do 6. roku života dítěte, po 

fixaci řeči (postlingvální) vzniklé kdykoliv po ukončení vývoje řeči (Horáková, 2012). 
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U klasifikace dle typu vady mluvíme o převodní vadě, pokud je narušeno vnější a střední 

ucho. Dochází k poruše v mechanické části sluchové dráhy, ze které plyne narušení převodu 

vibrací do hlemýždě. Nikdy nedochází k úplně ztrátě sluchu, ale pouze k zeslabení slucho-

vého vjemu, tedy k lehké až střední nedoslýchavosti. Pokud ale dochází k poruše vnitřního 

ucha, konkrétně k postižení vláskových buněk Cortiho orgánu, jedná se o vadu percepční 

(senzoneurální). Nedochází pouze k zeslabení sluchových vjemů, ale i k jejich zkreslení. 

Tyto vady jsou mnohem závažnější a v mnohých případech vedou k úplné hluchotě. U smí-

šených vad vzniká souběžné poškození v oblasti percepce i převodu (Vágnerová, 2012; 

Hrubý, 1998). 

V případě zjištění sluchového postižení, je třeba určit porušenou část sluchové dráhy. Šlapák 

a Floriánová (1999, s. 25) nalézají 2 druhy poruchy sluchu: periferní a centrální.  

 Periferní nedoslýchavost se dělí na převodní a percepční nedoslýchavost. 

U převodní nedoslýchavosti přichází zvukové podněty zeslabené, ovšem 

člověk je po jejich zesílení dokáže zachytit. Nedochází ke kvalitativní 

změně. U percepční nedoslýchavosti dochází k postižení zachycení vyso-

kých tónů, řeč je tedy zkreslená. V tomto případě se kvalita zachycení 

zvuku mění. Narušena je funkce vnitřního ucha, sluchového nervu či moz-

kové kůry. 

 Centrální nedoslýchavost či hluchota způsobují mnohé procesy postihu-

jící podkorový a korový systém sluchové dráhy. Kvůli složitému systému 

se nedokáže mnohdy vada určit a vyžaduje náročná vyšetření. 

Šlapák a Floriánová (1999, s. 33) také uvádí klasifikaci dítěte se sluchovým postižením: 

 Neslyšící dítě (vrozená či získaná v raném věku) 

 Dítě se zbytky sluchu  

 Dítě lehce nedoslýchavé (ztráta 20 – 40 dB) 

 Dítě středně nedoslýchavé (ztráta 40 - 70 dB)  

 Dítě těžce nedoslýchavé (ztráta 70 – 90 dB) 

 Dítě později ohluchlé (ke ztrátě sluchu došlo po skončení základního roz-

voje řeči) 

 Kombinované vady 
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3.4 Diagnostika sluchového postižení 

Věda zabývající se sluchem a porozuměním řeči je audiologie. Součástí audiologie je audi-

ometrie, což je způsob vyšetření sluchu. Základním cílem tohoto vyšetření je zjištění slu-

chového prahu pacienta (Dršata a kol., 2015). Při zjišťovaní vady sluchu jsou podle Hrubého 

(1998, s. 46) důležité tři základní kroky: odhalení vady, zjištění velikosti vady a zjištění 

příčiny vady. Přičemž nejdůležitější jsou první dva kroky, které jsou zásadní ve výběru 

vhodné strategie při práci se sluchově postiženým člověkem. 

Metody, které můžeme využít při vyšetření sluchu, jsou různé. Některé do jisté míry vyža-

dují spolupráci pacienta, ty se nazývají subjektivní. Jiné zase spolupráci pacienta nevyžadují 

a jedná se o objektivní metody (Lejska, 2003). 

Subjektivní diagnostické metody 

Klasické sluchové zkoušky podávají pouze orientační informace o stavu sluchu. Principem 

je porovnávání slov s vysokými a hlubokými frekvencemi během šeptání a během běžné 

konverzace. Hodnotíme vzdálenost, na kterou pacient slyší, dále rozdíl mezi hlubokými a 

vysokými frekvencemi a nakonec rozdíl v hlasitosti řeči a šeptání (Lejska, 2003; Dršata a 

kol., 2015). 

Ladičkové zkoušky jsou podstatné při diagnostice převodní a percepční nedoslýchavosti. 

Využívají především vjem procházející kostním a vzdušným vedením. Jejich výhodou je 

neomezená dostupnost, ovšem je také spíše orientační metodou. Patří sem Rinneho zkouška, 

založena na porovnávání kostního a vzdušného vedení, a také Weberova zkouška, která po-

rovnává pouze kostní vedení a to mezi oběma ušima (Dršata a kol., 2015). 

Tónová audiometrie je metoda, která je uskutečňována ve zvukově izolované místnosti po-

mocí audiometru. Vyšetřujeme zvlášť vzdušné vedení (nasadíme sluchátka) a zvlášť kostní 

vedení (přiložíme vibrátor na kost za boltcem). Pacient naslouchá zvukům o takové frek-

venci, která se vyskytuje jen zřídka. Jakmile takový zvuk zaznamená, dá znamení, že zvuk 

zachytil. Díky tomuto způsobu vyšetření poznáme typ sluchové vady, či úroveň sluchového 

prahu a to má vliv např. na zvolení správného typu sluchadla (Horáková, 2012; Hrubý, 

1998). 

Slovní audiometrie obvykle doplňuje audiometrii tónovou. Hrubý (1998, s. 56) vidí největší 

význam v tom, že je možné tuto metodu provézt se sluchadlem, i bez sluchadla, a tak změřit 
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reálný přínos daného sluchadla pro pacienta Probíhá to tak, že pacient sedí v tiché místnosti, 

jsou mu přes sluchátka či reproduktory promítány slovní soustavy o deseti slovech s různou 

hlasitostí a on je má opakovat. Tím zjistíme, zda pacient slovům rozumí, či zda je vůbec 

zaslechne.  

Provedením těchto audiometrických vyšetření získáme tištěný záznam, zvaný jako audio-

gram.  

Objektivní diagnostické metody 

Tympanometrie je jednoduchá a přesná metoda, která díky přístroji – tympanometru – měří 

akustickou energii, která se odráží zpátky od zvukovodu. Ovšem střední ucho má svou akus-

tickou energii, proto je třeba při měření vyvolat ve zvukovodu podtlak či přetlak, který způ-

sobí nulovou akustickou vodivost středního ucha, a tak je možné změřit skutečnou akustic-

kou vodivost zvukovodu.  Měření je závislé na tuhosti bubínku, řetězu drobných kůstek a na 

obsahu středního ucha. Výsledkem je tympanometrická křivka, na základě které se vyhod-

nocuje typ nedoslýchavosti (Lejska, 2003; Horáková, 2012; Hrubý, 1998). 

Otoakustické emise nebo také Kempova echa. Při tomto vyšetření je využíváno toho, že ucho 

dokáže zvuk nejen přijímat, ale také ho díky vláskovým buňkám vydávat. Do zevního zvu-

kovodu je zavedena sonda s velmi citlivým mikrofonem, který zachycuje zvuky vysílané 

vnitřním uchem. Dále je třeba odstranit hluky v těle, způsobené např. srdečním tepem, které 

odstraňuje filtr potlačující kmitočty nižší než 400 Hz. Následný zvuk se musí ještě značně 

zesílit zesilovačem a poté je zapisován do výsledné křivky (Hrubý, 1998; Šlapák a Floriá-

nová, 1999). 

Audiometrie z elektrické odezvy (Electric Response Audiometry – ERA či Auditory Evoked 

Potentials – AEP) vychází z elektroencefalogramu (EEG). Je to vyšetření pomocí slucho-

vých evokovaných potenciálů, pomocí kterých vyšetřujeme celkovou oblast sluchové dráhy. 

Podmínky vyšetření závisí na celkovém stavu jedince a na správném výběru místnosti (elek-

tricky odrušená a odhlučněná). Nejčastěji provádíme vyšetření kmenových evokovaných 

sluchových potenciálů (BERA, Brainstem Evoked Responses Audiometry) z oblasti mozko-

vého kmene. Měření BERA využíváme u pacientů, u kterých nelze použít audiometrické 

měření (člověk s mentálním postižením, menší děti, a další). Zjistíme sluchový práh a funkč-

nost mozkového kmene (Hrubý, 1998; Dršata a kol., 2015; Lejska, 2003). 
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3.5 Kompenzace sluchového postižení  

Sluchové postižení můžeme kompenzovat širokou škálou speciálních pomůcek, založených 

na zesilovací elektroakustice.  Umožňují sluchově postiženým lidem překonávat komuni-

kační problémy, které jim sluchová vada způsobuje. Hrubý (1998, s. 72) uvádí, že „nejdů-

ležitější pomůckou pro všechny sluchově postižené, kteří mají zachovány alespoň zbytečky 

sluchu, jsou elektrická sluchadla“. Díky sluchadlu lze kompenzovat podstatně velká část 

typů nedoslýchavosti. V současné době je na trhu velká škála typů sluchadel. Ovšem pokud 

je využití sluchadel či jiných metod nedostačující, je další důležitou kompenzační pomůckou 

kochleární implantát. Člověk se sluchovým postižením může využít i další pomůcky, např. 

signalizační pomůcky (světelný zvonek, vibrační budík, atd.), pomůcky k získání informací 

(počítač, internet, mobilní telefon, skryté titulky, atd.), osobní/skupinové zesilovače, 

náhlavní sluchátka, FM pojítka, a jiné (Hrubý, 1998; Dršata a kol., 2015; Horáková, 2012). 

Sluchadla 

Sluchadlo je základní kompenzační pomůckou, která je určena jak dětem tak dospělým s leh-

kou, středně těžkou a těžkou nedoslýchavostí. Důležitou roli v přidělování či nastavování 

sluchadel hraje foniatr. Foniatr se nejen řídí pacientovým sluchovým prahem, ale i pacien-

tovými výsledky z jednotlivých vyšetření (anamnéza, otoskopie, audiometrie, tympanome-

trie), díky kterým si doplňuje potřebné informace o jeho sluchu. U dětí se ale více používá 

např. vyšetření BERA, protože se nemůžeme spolehnout na přesnost jejich spolupráce (Ho-

ráková, 2012). 

Sluchadlo je takový elektroakustický přístroj, který má za úkol zesilovat a modulovat zvuky. 

K základním částem patří mikrofon, na který dopadají různé slabé zvuky z okolí a tyto zvuky 

se zde mění na elektrický proud. Zesilovač, jako nejsložitější a nejdůležitější část, elektrický 

proud zesílí a převede ho do reproduktoru. Ten přemění proud na zvukové vlny a vznikne 

tím velmi silný zvuk. Zvuk je poté převeden do sluchového analyzátoru, tedy do ucha. Nejen, 

že sluchadlo zvuk zesiluje, ale také ho speciálně upravuje podle typu a charakteru sluchové 

vady. Pro každého uživatele musí být nastaveno tak, aby mu umožnilo co nejlépe slyšet a 

porozumět řeči (Houdková, 2005; Šlapák a Floriánová, 1999; Hrubý, 1998). 
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Hrubý (1998, s. 99) uvádí dělení sluchadel podle svého konstrukčního provedení na kapesní, 

závěsná, brýlová, sluchadla do boltce a sluchadla do zvukovodu.  

Jiné dělení uvádí Lejska (2003, s. 77), který dělí sluchadla ze čtyř hledisek: 

 podle jeho tvaru (kapesní, závěsná, individuální, brýlová) 

 podle způsobu přenosu akustického signálu (pro vzdušné vedení, pro kostní 

vedení) 

 podle stupně zesílení (pro lehké, středně těžké, těžké a velmi těžké sluchové 

vady) 

 podle způsobu zpracování akustického signálu (analogové zpracování, digi-

tální zpracování).  

Kochleární implantát  

Kochleární implantace se provádí tehdy, pokud ke sluchovému vnímání nedostačují jakéko-

liv jiné dostupné kompenzační pomůcky, např. sluchadla. J. Holmanová (2002, s. 59) defi-

nuje kochleární implantát jako „elektronickou funkční smyslovou náhradu, která neslyšícím 

přenáší sluchové vjemy přímou elektrickou stimulací (drážděním) sluchového nervu uvnitř 

hlemýždě vnitřního ucha“. Existuje několik typů, ovšem v České republice se nejvíce pou-

žívá implantační systém Nucleus od Australské firmy Cochlear. Implantovat lze děti i do-

spělé a to jak prelingválně tak postlingválně ohluchlé. Přičemž v naší republice probíhají 

implantace nejdříve kolem 1 roku, což se liší od zahraničí, kde to bývá i dříve (Holmanová, 

2002; Hádková, 2012). 

Na rozdíl od sluchadel, která zvuk zesilují, přetváří kochleární implantát zvuk na elektrický 

impuls, který dráždí zachovanou funkci sluchového nervu. Podrážděný nerv vede informaci 

až do sluchového centra v mozku. Proto se může implantovat pouze lidem, kteří mají funkci 

sluchového nervu zachovanou. Kochleární implantát je složený z části vnější (mikrofon, vy-

sílací cívka) a z části vnitřní (stimulátor, svazek elektrod). Vnitřní část, konkrétně stimulátor, 

je uložen pod kůží za uchem do mělkého lůžka kosti skalní a pokračující svazek elektrod je 

zaveden do hlemýždě vnitřního ucha. Tím je umožněna přímá stimulace sluchového nervu 

(Holmanová, 2002; Lejska, 2003). 
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K tomu, aby vůbec kochleární implantace proběhla, musí kandidát projít sérií několika vy-

šetření. Důležité je např. vyšetření průchodnosti hlemýždě, či vyšetření funkčnosti slucho-

vého nervu. Takový kandidát by měl také splňovat audiologické podmínky, tzn. diagnosti-

kována těžká nedoslýchavost či oboustranná hluchota, kdy jakákoliv sluchadla s maximál-

ním výkonem už neplní svou funkci. Po implantaci následuje rehabilitace a programování 

neboli „mapování“ implantátu. Je to dlouhodobý proces, při kterém hraje velkou roli souhra 

odborníků pracujících s pacientem, pacient sám i pacientova rodina (Holmanová, 2002; Ho-

ráková, 2012). 
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4 Komunikace osob se sluchovým postižením 

4.1 Řeč osob se sluchovým postižením 

Komunikační proces zajišťují tři základní složky: hlas, řeč a sluch. Hlas je rychlá zvuková 

komunikace mezi lidmi. Lidská řeč je soubor speciálních artikulačních symbolů, díky kte-

rým můžeme předávat informaci, tzn. je nezbytně nutnou složkou komunikace. Ale pro 

správný vývoj řeči je nezbytný sluch. Můžeme tedy říci, že všechny tři složky jsou navzájem 

propojené, proto když je některá z nich narušena, ovlivní to zbylé složky. Řeč má také zá-

sadní význam pro rozvoj myšlení. M. Lejska (2003, s. 79) uvádí, že „bez řeči by nebylo 

myšlení a bez myšlení řeči“ (Šlapák a Floriánová, 1999; Lejska, 2003). 

Vývoj řeči u sluchově postiženého dítěte se v prvním roce života od vývoje slyšícího dítěte 

nijak zvlášť neliší. První rozdíly se projevují až v jednom roce života, kdy neslyšící dítě na 

rozdíl od slyšícího neopakuje první jednoduchá slova. Vývoj řeči u neslyšícího dítěte bývá 

zpravidla omezený. Dále může být přerušený (při ztrátě sluchu) nebo opožděný (u nedoslý-

chavých), (Holmanová, 2002; Lechta, 2002). Krahulcová (2002, s. 71 – 72) píše, že charak-

teristika vývoje řeči se obvykle odvíjí od několika kritérií:  

 stupně sluchového postižení 

 přítomnosti jiného postižení 

 věku a dosažení stadia řeči při vzniku sluchové vady 

 vnějších sociálních faktorů (zejména rodinných) 

 časné diagnózy a časného započetí rehabilitační péče. 

Odlišnosti v řeči jsou právě jedním z nejnápadnějších projevů sluchově postižených. Mů-

žeme tedy říci, že jsou to i lidé s řečovým postižením. U takového člověka bývají narušeny 

všechny tři základní fáze řečového projevu: respirace (dýchání), fonace a artikulace. Po-

dobně je na tom i modulace řeči. Lechta (2002, s. 151 – 155) rozděluje řečové problémy u 

osob se sluchovým postižením do následujících kategorií: 

 dyslalie – audiogenní dyslalie či kofolalie, typická je nesprávná artikulace 

izolovaných samohlásek, rozdílná artikulace hlásek (hlavně sigmatismus), 

problémy ve spojování slavik do slov, a další. 

 dysprozódie – kolísání melodie i monotónnost, narušení dynamiky a tempa 

řeči 
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 dysfonie – audiogenní dysfonie, změna v síle, výšce i barvě hlasu 

 narušené dýchání – přerušování nádechu/výdechu, hlasité dýchání, rozdílná 

výdechová křivka od slyšících dětí 

 projevy huhňavosti 

 poruchy plynulosti. 

4.2 Komunikační systémy osob se sluchovým postižením 

Komunikace je typ sociální interakce, při které dochází k výměně informací a jejich sdělo-

vání. Dle Strnadové (In Skákalová, 2011, s. 49) má komunikace několik základních funkcí: 

 poznávací, sdělovací, uchovávací 

 společenskou 

 estetickou a tvořivou 

Jazyková komunikace je nezbytnou součástí lidského života a můžeme jí považovat za jednu 

ze základních lidských potřeb každého člověka. Skrze komunikaci může člověk projevit své 

potřeby, city, myšlenky, přání a udržuje tak vzájemný kontakt se světem. Pokud tomu tak 

není, projeví se to například v oblasti seberealizace, sounáležitosti, uznání, atd. Lidé, myš-

leno i děti, s těžkým postižením sluchu mají tuto možnost omezenou a jejich vyjadřování je 

často strohé a jednoznačné. Je to hlavně dáno omezeným množstvím komunikačních pro-

středků, které se pak odráží v mezilidské komunikaci. V případě lehčích poruch sluchu, je-

li využita možnost korekce např. sluchadlem a společně s odezíráním, dostávají se dítěti 

vhodné podmínky k tomu, aby se dobře vyvinula mluvená řeč a došlo tak k přirozenému 

vývoji (Skákalová, 2011; Muknšnáblová, 2004). 

Vytvořit funkční dorozumívací prostředek sluchově postižených lidí je jeden z hlavních cílů 

edukace a rehabilitace. Freeman, Carbin a Boese (In Horáková, 2012, s. 50) „nepovažují u 

neslyšících dětí za největší problém ztrátu sluchu, ale právě vytvoření adekvátního komuni-

kačního systému“. Nejde o to vytvořit jediný univerzální dorozumívací způsob pro všechny, 

ale je třeba najít ten nejvhodnější pro každého individuálně. V dnešní době je nabízena velká 

škála dorozumívacích systémů, jak dětem, tak dospělým. (Horáková, 2012) Pro neslyšící je 

významným krokem v komunikaci zákon č. 384/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 

155/1998 Sb. o znakové řeči, jež zní jako zákon o komunikačních systémech neslyšících a 

hluchoslepých osob. Zákon vymezuje dvě kategorie: Český znakový jazyk (dříve znaková 
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řeč) a Komunikační systémy vycházející z českého jazyka. Mezi tyto systémy řadíme: zna-

kovanou češtinu, prstovou abecedu, vizualizaci mluvené češtiny, písemný záznam mluvené 

řeči, Lormovu abecedu, daktylografiku, Braillovo písmo s využitím taktilní formy, taktilní 

odezírání a vibrační metodu Tadomu (Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hlu-

choslepých osob, 2008). 

Klasifikace komunikačních systémů se u různých autorů liší. Například Souralová (In Ho-

ráková, 2012, s. 50) uvádí jako dva nejčastější typy komunikace: auditivně – orální systém 

(mluvený jazyk, odezírání) a vizuálně – motorický systém (znakový jazyk, znakovaná češ-

tina, prstová abeceda). 

Český znakový jazyk   

Jde o komunikační systém, který je přirozeným a plnohodnotným jazykem. Využívá tvary 

rukou, jejich pohyby postavené v prostoru, mimiku, různé pozice hlavy. Tedy z velké části 

horní úsek trupu. Zákon č. 384/2008 Sb. definuje český znakový jazyk jako „základní ko-

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

formu své komunikace“. Znakovost, systémovost, svébytnost, dvojí členění, produktivnost 

a historický rozměr jsou jazykové základní atributy pro český znakový jazyk. Nejen že je 

ustálený po své gramatické stránce, ale také i po stránce lexikální. Dle Macurové (In Horá-

ková, 2012, s. 55) tvoří nejmenší významovou složku znak, jejž představují dvě složky: ma-

nuální (místo, tvar ruky, pohyb ruky, orientace dlaně/prstů, vzájemná poloha rukou, kontakt 

s tělem) a nemanuální (mimika, gestikulace). Obě složky jsou prováděny současně, vzhle-

dem k trojrozměrnosti prostoru, ve kterém je artikulováno. Můžeme říci, že touto vlastností 

se značně odlišují od mluveného jazyka (Krahulcová, 2002; Horáková, 2012). 

Může být často pleten se znakovanou češtinou. V případě, že jde o znakovaný český jazyk, 

jde o umělé vytvořený jazykový systém, který pomáhá ke komunikaci mezi neslyšícími a 

slyšícími. Preferují ho především lidé nedoslýchaví, či ohluchlí, protože dle Horákové (2002, 

s. 62) prelingválně neslyšící často dobře nerozumí českému jazyku, a proto u nich není tento 

komunikačním systémem vhodným výběrem. Využívá hlavně gramatickou stránku českého 

jazyka, který je současně buď hlasitě, nebo bezhlasně artikulovaný. Slova z českého jazyka 

jsou ukazována společně s jednotlivými znaky z českého znakového jazyka. Během komu-

nikace jsou sledována především ústa, znaky jsou pouhým doplňkem.  Pokud se jedná o 
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znakovou řeč, tak mluvíme o nadřazeném systému pro Český znakový jazyk a znakovanou 

češtinu (Krahulcová, 2002). 

Prstová abeceda 

Nazývaná také daktylní abeceda, daktylní řeč, daktylotika, je způsob slovního vizuálně – 

motorického komunikačního systému, který díky různým polohám a postavením prstů sdě-

luje písmena (viz obrázek 2). Z jednotlivých písmen se poté vytvářejí slova, stejně tak jako 

v mluvené řeči spojujeme hlásky do slov. Prstová abeceda je prostředkem prstové řeči, která 

je vizuální formou přesného tlumočení textu. Prstová abeceda se stejně tak jako znakové 

jazyky v různých státech liší, ale existuje mezinárodní prstová abeceda vycházející z jedno-

ruční prstové abecedy pocházející z Ameriky. Může být dvouruční i jednoruční, ovšem dle 

Muknšnáblové (2014, s. 54) je rychlejším způsobem právě ta jednoruční, zvaná Rochester-

ská metoda. Celkově se prstová abeceda užívá spíše jako doplňková metoda při odezírání, 

artikulaci, nebo např. během vyučování některých předmětů na škole pro sluchově postižené 

(Krahulcová, 2002; Muknšnáblová, 2014; Horáková, 2002). 

 

  

  

Obrázek 2 Česká jednoruční prstová abeceda (Krahulcová, 

2002, s. 228) 
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Odezírání  

Dle Sováka (In Krahulcová, 2002, s. 193) „je odezírání vnímání orální mluvy zrakem a její 

chápání podle pohybů úst, mimiky tváře, výrazů očí, gestikulace rukou i celého těla“. Před-

stavuje přijímání informací zrakem odezírajícího, díky pohybům mluvidel, mimice, gestiku-

laci rukou a celkového postoje těla řečníka. Mluvíme o procesu, který je složitější a bývá 

zpravidla velmi únavným. Schopnost odezírat nelze naučit, ale pouze ji rozvíjet. Nejlépe lze 

odezírat samohlásky: a, e, i, o, u, souhlásky: v, f. Hlásky k, g, h lze odezírat velmi špatně. 

Značně záleží na správné artikulaci řečníka, také na tempu řeči a na výběru slov, z důvodu, 

že neslyšící mohou mít slovní zásobu omezenou a neznají některá cizí slova (Krahulcová, 

2002; Muknšnáblová, 2014). 

Krahulcová (2002, s. 196) udává, že základem úspěšného odezírání je anticipace, tzv. po-

chopení předem. Odezírající se snaží anticipovat myšlenkový obsah mluveného projevu, 

jenž odezírá. Důležitou schopností je umět předvídat a umět si doplnit prázdná místa v při-

jímaném mluveném projevu, který neslyšící odezírá. Toto doplňování neúplných informací 

lze označit jako svépomoc při odezírání mluveného projevu. Pokud právě neslyšící nerozumí 

některým slovům, nebo některá slova nepochytil, je na místě pomoc od člověka, se kterým 

komunikuje. Dle toho můžeme rozeznávat tři typy metod odezírání: metoda čistého ode-

zírání, metoda s částečnou či příležitostnou pomocí a nakonec metoda odezírání se systema-

tickou simultánní pomocí.  Lze také doplnit např. se psanou podobou jazyka. 

K tomu, abychom zajistili, co nejlepší podmínky pro odezírání je třeba umožnit odezírají-

címu:  

 mimiku a gestikulaci mluvícího 

 odborné nebo věcné znalosti věci, tématu 

 tím, že neslyší, tak mu předem zprostředkovat téma rozhovoru 

 věcné nebo logické souvislosti, daná společenská situace, a jiné 

 vhodné vnější podmínky (zrakový kontakt, dobré osvětlení, správná vzdá-

lenost – 0,5 – 4 metry, atd.) 

 vhodné vnitřní podmínky (dosažená úroveň vývoje řeči, rozsah slovní zá-

soby, gramatická stránka řeči, stav organismu, emoce, a další), (Krahul-

cová, 2002; Muknšnáblová, 2014; Horáková, 2012). 
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Může se také jednat o tzv. taktilní odezírání, které je závislé na dotyku a vnímání vibrací 

hlasivek na krku mluvícího. Takovým způsobem je např. metoda Tadoma založená na vní-

mání vibrací hlasivek, pohybů dolní čelisti, rtů a tváří člověka, který mluví. Existuj í i sys-

témy, které odezírání mohou napomáhat a to je např. Cued Speech a Mund – Hand systém. 

Cued Speech, neboli doplněné odezírání, představuje dané symboly rukou v oblasti mluvi-

del. Jsou to např. slabiky, které během odezírání může neslyšící přehlídnout. Probíhá sou-

časně s mluveným projevem a jeho cílem je motivovat jazykový vývoj a především dětem 

se sluchovým postižením poskytovat vizuální pomůcku k odezírání. Mund – Hand systém, 

v překladu ústa – ruka, je manuálně – orální systém využívající prsty k naznačení činnosti 

mluvidel. Zprostředkuje to, co je jinak zrakem nemožné vidět. Pohyb ruky znázorňuje ote-

vření či uzavření hlasové štěrbiny, pohyb prstů zase informuje o pohybu jazyka, pohyb zá-

pěstí vykresluje činnost hlasivek, a další (Muknšnáblová, 2014). 

4.3 Zásady komunikace s osobou se sluchovým postižením 

Ještě před tím, než samotná komunikace započne, je třeba vytvořit vhodné podmínky, hlavně 

zařídit poklidnou atmosféru. Důležité také je počítat s tím, že komunikace bude náročnější 

pro obě strany a mnohem delší než se slyšícím člověkem. Kromě toho bychom měli být i 

značně trpěliví. Dalším podstatným bodem je najít, co nejvhodnější a nejlepší způsob komu-

nikace a to pro obě strany. Může se stát, že komunikace bude neúspěšná, ale i přesto musíme 

mít na paměti to, abychom jednali s člověkem se sluchovým postižením jako s rovnocenným 

člověkem, neboli jako s člověkem bez postižení. 

Strnadová (online, 2009) uvádí desatero komunikace s osobou se sluchovým postižením, jež 

zní: 

1. Než započne rozhovor, je třeba navázat zrakový kontakt. 

2. Člověka se sluchovým postižením se vždy zeptáme, jakým způsobem chce komuni-

kovat (mluvený jazyk, odezírání, český znakový jazyk, a jiné). 

3. Odezírání bez pomoci sluchu není tak spolehlivé, a proto dochází často k různým 

nedopatřením. Aby se nám nestalo, že se stane rozhovor neúspěšným, je třeba dodr-

žovat určité podmínky (viz osvětlení, zřetelná výslovnost, atd.). 

4. Pokud mluvíme s člověkem nedoslýchavým, tak na něj nekřičíme, ani nezvyšujeme 

hlas. 
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5. Člověk se sluchovým postižením může mít jako doprovod tlumočníka. V tomto pří-

padě oslovujeme rovnou člověka, se kterým chceme jednat, ne jeho doprovod. 

6. Předem bychom měli naznačit, o čem chceme mluvit, popřípadě jaký typ spolupráce 

budeme od člověka se sluchovým postižením potřebovat. 

7. Důležité informace opakujeme a můžeme použít i psanou formu jazyka. 

8. Sem tam poprosíme člověka se sluchovým postižením o zopakování našeho mluve-

ného projevu, protože tím tak zjistíme, jestli jsme si dobře porozuměli. 

9. Pokud je komunikace neúspěšná, je třeba myslet na to, že je to v důsledku slucho-

vého postižení (dodržení respektu a důstojnosti). 

10. Každá osoba se sluchovým postižením je individuální a preferuje proto různý typ 

komunikace. Naším úkolem by mělo být se přizpůsobit jeho možnostem. 

4.4 Komunikační přístupy ve vzdělávání osob se sluchovým postižením 

Vzdělávat osoby se sluchovým postižením lze dle několika metod. Je třeba vždy uvážit, jaké 

má člověk individuální schopnosti a dle toho se poté rozhodovat. Nejčastěji volí komuni-

kační cestu rodiče dítěte se sluchovým postižením. Na to může mít poté vliv i to, jestli má 

rodič taktéž sluchové postižení, nebo je to člověk intaktní, tedy slyšící. Právě z hlediska ko-

munikačních technik a kompetencí vymezuje Potměšil (In Horáková, 2003, s. 77) pět zá-

kladních skupin: 

 orální přístup 

 přístup totální komunikace 

 přístup bilingvální komunikace 

 komunikační techniky pro integrované sluchově postižené žáky 

 komunikační techniky vhodné pro práci s dětmi po kochleární implantaci 

Orální metoda 

Cílem této metody je vybudovat u neslyšícího dítěte mluvenou řeč. Pokud dítě užívá slucha-

dla, či má kochleární implantát, je pravděpodobné, že tuto metodu bude používat a bude k ní 

vedeno. Toto je základní aspekt pro nejčastější metodu auditivně – orální, kdy podstatnou 

složkou je sluchový trénink. Jediným rozdílem od ostatních orálních metod je, že auditivně 

– orální metoda vylučuje vnímání vizuálních podnětů a odezírání (Horáková, 2002; Skáka-

lová, 2011). Slowík (2007, s. 77) uvádí, že i lidé s těžkým sluchovým postižením by se měli 
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naučit běžné mluvené a psané řeči, z důvodu lepšího začlenění se do společnosti. Předpokla-

dem toho je nejen schopnost odezírat, ale i srozumitelně používat mluvenou řeč, jež se dá 

doplnit i prstovou abecedou. Ovšem odezírání je nesmírně náročný proces, stejně tak jako 

jazykový systém slyšící společnosti. Proto je důležité obrátit se na logopedickou péči, která 

stimuluje řeč tak, aby byla pro všechny co nejsrozumitelnější.  

Totální komunikace 

Jako jediná metoda užívá všechny dostupné orální a manuální prostředky komunikace, za 

účelem naučit člověka se sluchovým postižením komunikovat. Je to z důvodu toho, že ně-

které osoby se sluchovým postižením postihuje velmi velký komunikační deficit a pro jeho 

kompenzaci nestačí používat výhradně některé dorozumívací prostředky. Patří sem: znakový 

jazyk, mluvená řeč, prstová abeceda, psaní, čtení, odezírání, pantomima, mimika, gesta, atd. 

Nejen dříve, ale i dnes poskytuje svobodné právo volby ve zvolení přijatelného komunikač-

ního prostředku. Totální komunikace prohloubila vztahy a sblížení mezi slyšícími a neslyší-

cími lidmi (Slowík, 2007; Škodová, Jedlička a kol., 2007). 

Bilingvální model komunikace 

Bilingvální metoda je takovým kompromisem mezi znakovým jazykem a orální metodou. 

To znamená, že jsou lidé se sluchovým postižením vzdělávání jak znakovým jazykem, tak i 

běžným mluveným jazykem (mluvení, odezírání, psaní, čtení). Avšak nejsou tyto dva jazyky 

vyučovány simultánně, ale dodržuje se jejich rozdělení. Během vyučování je tedy účasten 

slyšící pedagog, který se zaměřuje především na stránku mluvené řeči a psaného jazyka. Ale 

také je účasten neslyšící pedagog, který rozvíjí stránku znakového jazyka, slovní zásoby a 

myšlení. Proto vyžaduje toto vzdělávání značnou týmovou spolupráci slyšících pedagogů, 

neslyšících pedagogů a také tlumočníků (Skákalová, 2011; Slowík, 2007). 
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5 Postoj žáků středních škol k problematice sluchového postižení 

5.1 Stanovení výzkumných cílů  

Cílem výzkumné části bakalářské práce a výzkumného šetření je zmapovat postoje žáků 

středních škol k lidem se sluchovým postižením. Monitorovat nejen jejich postoj, ale čás-

tečně i povědomí, které o lidech se sluchovým postižením mají. Jedním z dílčích cílů bylo 

zhodnotit, jak jsou o sluchovém postižení vůbec informovaní chlapci a dívky na jednotlivých 

školách, popř. jestli by si chtěli rozšířit své znalosti o tomto postižení, ale i jestli někoho 

znají a informovaní jsou. Dalším dílčím cílem bylo např. zjistit, jak by člověk se sluchovým 

postižením ovlivnil jejich dosavadní život ve třídě. Cílem práce není ovlivnit žákův postoj, 

ale pouze posoudit, jestli zaujímá pozitivní, neutrální či negativní postoj, popř. jak to napra-

vit a z čeho to plyne.  

Za výzkumnou otázku bylo stanoveno: „Jaké mají žáci povědomí o člověku se sluchovým 

postižením a znají nějaké způsoby komunikace s tímto člověkem?“ 

Pro dosažení všech uvedených cílů, byly vytvořeny tyto čtyři předpoklady: 

Předpoklad P1: Předpokládáme že, postoj dívek ke člověku se sluchovým postižením je 

kladnější než u chlapců. 

Předpoklad P2: Předpokládáme že, žáci, kteří znají člověka se sluchovým postižením, 

jsou pozitivnější k zařazení žáka se sluchovým postižením do své třídy. 

Předpoklad P3: Předpokládáme že, žáci z gymnázií nepovažují Český znakový jazyk, 

oproti žákům z jiné školy, za jediný způsob komunikace sluchově postižených. 

Předpoklad P4: Předpokládáme že, zájem poznat sluchově postižené je větší u žáků ve 

věku 18 – 21 let než u žáků ve věku 15 – 17 let.  

5.2 Design a metodologie výzkumného šetření 

Pro práci byla zvolena metoda smíšeného designu výzkumu s převažujícími prvky kvantita-

tivního výzkumného šetření. Za výzkumnou metodu byl použit dotazník, který umožňuje 

rychlou, jednoduchou práci a zároveň také umožňuje skrýt identitu respondentů. Také nevy-

žaduje přímý kontakt s respondentem. 

Smíšený design výzkumu je specifický tím, že za využití obou metodologických přístupů 

(kvalitativního i kvantitativního), lze dosáhnout lepšího pochopení zkoumaného problému. 
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Kvantitativní výzkum s číselnými údaji. Jde o to, že zjišťuje velké množství vzorků. Gavora 

(2000, s. 32) říká, že „hlavním cílem výzkumníka v kvantitativním výzkumu je třídění údajů 

a vysvětlení příčin existence nebo změn jevů“. Poté se tyto údaje zobecňují a zveřejňují jako 

výsledky zkoumaných jevů. Vzorek, který si kvantitativní výzkum vybírá, specifikuje urči-

tou populaci (žáky středních škol, studenty vysoké školy atd.). Naopak kvalitativní výzkum 

pracuje se slovy (nečíselná podoba) a s menší skupinou respondentů. Hlavním cílem je pro-

niknout do situace a co nejvíce ji porozumět a popsat (Gavora P., 2000). 

Mezi výzkumné metody kvantitativního výzkumu patří kromě jiných (pozorování, rozhovor, 

a další) i dotazník. Smyslem je hromadné získání dat o velkém počtu respondentů. Může 

obsahovat uzavřené, polouzavřené i otevřené otázky. Mezi výzkumné metody kvalitativního 

výzkumu patří zejména pozorování a interview (Gavora, 2000). 

Výzkumné šetření probíhalo od prosince 2016 do konce února 2017. Jelikož je výzkumné 

šetření prováděno na středních školách, bylo vybráno a následně pomocí emailu osloveno 

vedení několika středních škol různého zaměření (všeobecná gymnázia, gymnázium se za-

měřením, humanitní školy a další). V případě souhlasu vedení školy o provedení výzkum-

ného šetření, byly dotazníky na střední školy zaslány a zhruba do měsíce se velká část z nich 

vrátila vyplněná na zpáteční adresu. Bohužel některé střední školy nikterak nereagovaly na 

email, proto nebylo výzkumné šetření uskutečněné na všech oslovených školách. 

Charakteristika dotazníku 

Dotazník byl sestaven z úvodní promluvy, kde je vysvětlen důvod dotazníkového šetření a 

prosba o jejich vyplnění, a  osmnácti otázek. Dvě otevřené otázky (č. 4 a 12) jsou zpracovány 

kvalitativně, protože byly následně po vyhodnocení okomentovány. Otázka č. 4 mapuje, kdo 

je podle respondentů člověk se sluchovým postižením a otázka č. 12 zase zjišťuje, jak by 

respondent komunikoval s člověkem se sluchovým postižením. Dále dotazník obsahuje dvě 

polouzavřené (č. 3 a 5), ve kterých bylo respondentům kromě uvedených možností také na-

bízena možnost jiné s volným řádkem pro odpověď. Otázka č. 3 se ptá na studium respon-

denta a otázka č. 5 zjišťuje známost s člověkem se sluchovým postižením. Zbylých šestnáct 

otázek bylo uzavřených, kde si respondent vybírá z odpovědí: ano, spíše ano, spíše ne, ne. 

Otázky uzavřeného a polouzavřeného typu byli zpracovány kvantitativně. Dotazník byl re-

spondentům doručen pouze v písemné podobě. Byl dobrovolný a zcela anonymní.  
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Charakteristika výzkumného vzorku 

K uskutečnění výzkumného šetření bylo osloveno osm středních škol různě po republice. Z 

těchto osmi středních škol se výzkumného šetření účastnilo pouze pět. Školy byly oslovo-

vány skrze email, ve kterém byl vysvětlen důvod jejich oslovení, stručně popsáno čeho se 

výzkumné šetření týká a zda je možné toto výzkumné šetření provést právě na jejich střední 

škole. Po odsouhlasení zástupců či ředitelů škol byly dotazníky na příslušné školy zaslány. 

Výzkumný vzorek činí 332 respondentů ve věku 15 – 20 let z gymnázií a středních škol se 

zaměřením. Konkrétně se výzkumného šetření účastnila gymnázia všeobecného rázu i gym-

názia se sportovním zaměřením a ze středních škol se zaměřením to byla jedna škola orien-

tovaná humanitně a druhá technicky. 

5.3 Interpretace výzkumného šetření 

Získaná data byla zpracována v tabulkovém programu MS Excel. Celkem bylo zpracováno 

332 úplných dotazníků. Na základě výsledné tabulky, která je přiložena v příloze, byly vy-

tvořené grafy. Každý graf plyne z dotazníkové otázky, jejíž název je napsán v úplné podobě, 

zároveň i s odpověďmi. První tři otázky se věnovaly faktografickým údajům (pohlaví, věk, 

typ střední školy).  

Výzkumný vzorek je složen z různých typů škol z různých měst. Z celkového počtu 332 

respondentů vyplnilo dotazník 226 žen (68%) a 106 mužů (32%). Je tedy patrné, že dotazník 

vyplnilo daleko větší procento žen než mužů.  

 

Graf 1 Pohlaví respondentů 

32%

68%
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Ženy
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Další otázka se týká věkového rozložení respondentů, které je v rozmezí 15 až 20 let. Nej-

větší zastoupení ze všech respondentů je ve věku 16 až 18 let.  

 Žáků ve věku 15 let je celkem 35 

 Žáků ve věku 16 let celkem 88 

 Žáků ve věku 17 let celkem 83 

 Žáků ve věku 18 let celkem 74 

 Žáků ve věku 19 let celkem 49  

 Žáků ve věku 20 let pouze 3 

 

Graf 2 Věkové rozložení respondentů 

Třetí otázka byla polouzavřená a věnuje pozornost typu střední školy, kterou žáci studují. 

Na výběr byli čtyři možné odpovědi: Gymnázium, Střední škola se zaměřením, Odborné 

učiliště a Jiné. Na odpovědi „odborné učiliště a jiné“ neodpověděl nikdo. Nejvíce vyplňovali 

žáci na gymnáziích, ale od středních škol se zaměřením se počet tak výrazně nelišil. Z gym-

názií se vrátilo přesně 174 (52%) uceleně vyplněných dotazníků, ze středních škol se zamě-

řením to bylo 158 (48%). Jak vidíme, rozdíl je pouze 4%. Dotazníky byly poslány nejen na 

státní všeobecné gymnázium, ale také na gymnázium se sportovním zaměřením a také na 

soukromé všeobecné gymnázium. Střední školy se zaměřením byly dvojího zaměření: tech-

nické a humanitní.  
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Graf 3 Současné studium 

Následující otázky (4 – 18) se týkají pouze člověka se sluchovým postižením. Čtvrtá otázka 

byla první otevřená otázka, která měla za úkol zmapovat u žáků, kdo je člověk se sluchovým 

postižením. Odpovědi jednotlivých respondentů jsou velmi pestré. Někteří žáci mají po-

měrně zajímavou představu o tom, kdo je člověk se sluchovým postižením. Jiní spíše tuší, 

dokonce i nevědí vůbec, kdo je člověk se sluchovým postižením. Pro představu je v násle-

dujících bodech vybráno několik nejčastějších použitých odpovědí, které jsou okomento-

vány.  

 „Člověk, který slyší špatně, nebo neslyší vůbec“ je nejčastější odpovědí, která 

se v dotazníkovém šetření vyskytovala. Lze říci, že je to laicky správná od-

pověď.  

 „Člověk, který má problém se sluchovým ústrojím“ by se také dalo říct. Ale 

sluchové ústrojí je tak rozlehlé a je takových možností, jak sluchové postižení 
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může vzniknout. Bohužel nevíme, co o člověku vypovídá, když má problém 

se sluchovým ústrojím. Odpověď měla být více rozvedena. 

 „Neslyšící“ je pouze strohá odpověď. Člověk se sluchovým postižením ne-

musí být pouze neslyšící, ale může být například i nedoslýchavý. Respon-

denti, kteří takto odpovídali, se možná měli více zamyslet nad tímto termí-

nem. 

 „Osoba, která není schopna vnímat zvukové podněty“. Odpověď je neúplná, 

bylo by potřeba jí konkretizovat. 

 „Narušená schopnost slyšet, snížená schopnost slyšet“ je zřejmě definicí pro 

člověka nedoslýchavého, či člověka se zbytky sluchu. Můžeme říct, že člověk 

neslyšící spíše není schopen slyšet vůbec, pokud jeho vada není např. kom-

penzována kochleárním implantátem. 

 „Někdo s vrozenou, nebo získanou vadou sluchu“ to také může být, ale ne-

víme, jak je vada rozsáhlá. Zda způsobuje úplnou ztrátu sluchu, či nikoliv. 

 „Nevím“. I tato odpověď byla velmi častá. Je možné, že respondent se nad 

touto problematikou buď nechtěl zamýšlet, nebo to opravdu neviděl. Lze tuto 

odpověď hodnotit spíše jako negativní, protože nejen žák, ale i každý člověk 

žijící v této společnosti, by měl mít alespoň malé ponětí o tom, kdo člověk se 

sluchovým postižením je. 

 „Ten, kdo od narození neslyší, nebo v průběhu života přišel o sluch“ by byla 

přesná odpověď pro neslyšícího či ohluchlého člověka. Ovšem nezahrnuje 

člověka nedoslýchavého.  

 

  



41 

 

Žáci v rámci dotazníkového šetření vyplňovali i to, jestli znají někoho se sluchovým posti-

žením, čemuž se věnuje pátá polouzavřená otázka. Ze škály sedmi odpovědí si měli jednu 

vybrat.  

a) Neznám nikoho 

b) Spolužák v mé třídě 

c) Spolužák v mé škole, ale v jiné třídě 

d) Kamarád z jiné školy 

e) Člen rodiny 

f) Obyvatel mého města 

g) Jiné:…………… 

Na poslední odpověď neodpověděl vůbec nikdo. Za to nejvíce respondentů odpovídalo na 

odpověď, že nikoho neznají a to celkem 187 respondentů (56%). Z grafu je názorně vidět, 

že je to více než polovina odpovědí. Druhou nejčastější odpovědí, bylo písmeno f) obyvatel 

mého města. Tuto odpověď zvolilo celkem 60 respondentů (18%). Poměrně velký počet, 

celkem 48 respondentů (14%), zvolilo možnost e) člen rodiny. Počet zvolených odpovědí u 

písmene b) spolužák v mé třídě a d) kamarád z jiné školy se nijak výrazně nelišil. Rozdíl 

tvoří 1%, protože spolužáků se sluchovým postižením má ve třídě 15 respondentů (5%) a 

kamarádů se sluchovým postižením z jiné školy má respondentů 19 (6%). Nejmenší počet 

odpovědí se týkal spolužáka se sluchovým postižením v mé škole, ale v jiné třídě. Pouze 3 

respondenti vybrali tuto možnost (1%). 

 

Graf 4 Koho se sluchovým postižením znáte? 
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V následujících otázkách 6 – 11, 13 – 18, je použita stejná škála výběru odpovědí. Odpovědi, 

které mohli žáci volit, jsou celkem čtyři. Jsou volené takovým způsobem, aby žáci nemohli 

zvolit odpověď „nevím“, proto mohou vybírat z těchto možností: 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne  

Otázka číslo šest mapuje, jak žáci vnímání člověka se sluchovým postižením, jestli ho vní-

mají jako rovnocenného člověka. Velká část odpověděla „ano“, celkem 221 respondentů 

(67%). „Spíše ano“ odpověděla taktéž větší část, celkem 87 respondentů (26%). Někteří re-

spondenti odpověděli i možnost „spíše ne“ a to 19 respondentů (6%). 5 respondentů (1%) 

vybralo možnost „ne“. 

 

Graf 5 Vnímáte člověka se sluchovým postižením jako rovnocenného člověka? 

Navazující otázkou je číslo sedm, která se respondentů ptá, jestli by člověka se sluchovým 

postižením chtěli poznat. Samozřejmě pokud ho ještě neznají. 122 respondentů (37%) od-

povědělo možností „spíše ano“, jež byla vybrána jako nejčastější. Překvapivě druhou nej-

častější odpovědí bylo možnost „spíše ne“, kterou si vybralo 93 respondentů (28%). O 10 

respondentů méně si vybralo „ano“, tedy 83 (25%). Ovšem možnost „ne“ se také opakovala 

častěji, celkem ji určilo 34 respondentů (10%). V případě výběru záporných odpovědí (spíše 

ne, ne) měla být možná uvedena možnost odpovědět, proč člověka se sluchovým postižením 

nevnímají jako rovnocenného člověka. 
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Graf 6 Chtěl/a bych poznat člověka se sluchovým postižením 

Další navazující otázkou na postoj k člověku se sluchovým postižením je otázka číslo osm. 

Díky níž je zjištěno, kolik žáků středních škol, by se s člověkem se sluchovým postižením 

chtělo, spíše dokázalo přátelit. Z výsledků plynou poměrně pozitivní odpovědi, protože více 

jak polovina, tedy celkem 201 respondentů (61%) odpovědělo, že by se s takovým člověkem 

dokázalo přátelit. Načež 107 respondentů (32%) odpovědělo „spíše ano“. Pouze 21 respon-

dentů (6%) se rozhodlo pro možnost „spíše ne“. Dokonce i 3 respondenti (1%) vybrali mož-

nost „ne“. 

 

Graf 7 S člověkem se sluchovým postižením bych se dokázal/a přátelit 
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V dotazníkovém šetření se objevuje i otázka, která si týká přístupu zařazení sluchově posti-

ženého žáka do třídy respondenta. V dnešní době inkluze a integrace to byla poměrně zá-

sadní otázka, pro vnímání člověka se sluchovým postižením žáky z běžných škol. Otázka 

číslo devět zjišťuje, zda by jim zařazení tohoto žáka vadilo či nikoliv. Téměř většina respon-

dentů odpovědělo, že by to pro ně bylo přijatelné a vybralo tak možnost „ano“. Takových 

žáků bylo celkem 262 (79%). Další 63 respondentů (19%) vybralo možnost „spíše ne“. 

Úplné minimum respondentů vybralo 2 zbylé možnosti, „Spíše ano“ volili respondenti 4 

(1%) a „ano“ pouze 3 respondenti. (1%). 

 

Graf 8 Pokud by s Vámi měl začít chodit do třídy spolužák se sluchovým postižením, vadilo by Vám to? 
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Otázka číslo deset pokračuje v mapování případného spolužáka se sluchovým postižením, 

protože se dotazuje, zda by člověk se sluchovým postižením narušil chod respondentovi 

třídy. Velká část si myslí, že ne, celkem 109 respondentů (33%). O něco více respondentů 

zvolilo odpověď „spíše ne“, a to 139 respondentů (42%). 69 respondentů (21%) zvolilo mož-

nost „spíše ano“. Odpověď „ano“ vybralo pouze 15 respondentů (4%).  

 

Graf 9 Narušil by člověk se sluchovým postižením chod Vaší třídy? 
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Komunikace s člověkem se sluchovým postižením je zásadním bodem, kterému se věnuje 

třetí kapitola teoretické části. Právě v komunikaci se nejčastěji vyskytují různé překážky. 

Tomuto tématu se věnuje otázka číslo jedenáct, která si klade, jestli dokáže člověk se slu-

chovým postižením komunikovat s člověkem slyšícím a na to navazuje otevřená otázka číslo 

dvanáct, která mapuje, jak by s tímto člověkem respondenti komunikovali.  

U otázky číslo jedenáct téměř většina respondentů vybírala odpověď „ano“, celkem 255 re-

spondentů (77%). O něco méně zvolilo možnost „spíše ano“ a to 70 respondentů (21%). 

Pouze 7 žáků (2%) zvolilo možnost „spíše ne“ a poslední odpověď „ne“ nezvolil vůbec ni-

kdo.  

 

Graf 10 Dokáže člověk se sluchovým postižením komunikovat s člověkem slyšícím? 

Otázka číslo dvanáct byla druhou a poslední otevřenou otázkou dotazníkového šetření. Ma-

puje, zda by respondent věděl, jak komunikovat s člověkem se sluchovým postižením. Do 

následujících bodů jsou shrnuty nejčastější, nezajímavější a možná i překvapivé odpovědi 

v tom, že žáci nevědí, co za termín použili. Jednotlivé odpovědi jsou také okomentovány.  

 „Znaková řeč/znakový jazyk/znaky“ byla nejčastější odpověď. Správně by 

měli žáci použít znakový jazyk, ačkoliv znaková řeč byla mnohem častější 

používaná odpověď. Znaková řeč je chápána jako nadřazený termín pro 

Český znakový jazyk a znakovanou češtinu. Více se můžeme dočíst v teore-

tické části ve třetí kapitole.  

 „Pokud neumím znakovou řeč, tak názornou gestikulací.“ Názorná gestiku-

lace může souviset s odpovědí „rukama, nohama“. 
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 „Pokud neumím znakovou řeč, tak těžko“ docela negativní odpověď, protože 

pokud máme zájem o komunikaci, tak se vždy lze aspoň trochu domluvit. Jak 

je uvedeno dále, je možné použít např. papír a tužku.  

 „Rukama, nohama“ je odpověď trochu úsměvná, avšak velmi trefná. Člověk, 

který neovládá znakový jazyk, se opravdu bude snažit domluvit jakýmkoliv 

způsobem.  

 „Napsal/a bych zprávu na papír, nebo na mobil“ velmi jednoduchá odpověď. 

Člověk se nejdřív zkouší domluvit odezíráním nebo rukama, avšak po neú-

spěšné komunikaci bere do ruky papír a tužku, nebo mobil a napíše, co po-

třebuje sdělit.  

 „Záleží na závažnosti sluchového postižení. Pokud je nedoslýchavý mluvil/a 

bych na hlas, pokud hluchý, tak znakovou řečí.“ Lepším termínem by bylo 

spíše neslyšící. 

 „Výrazy v obličeji, mimika“ jsou někdy velmi důležitou součástí komuni-

kace, proto i tato odpověď je velmi důležitá. 

 „Odezíráním“ je také velmi důležitou odpovědí, jelikož velká část lidí se slu-

chovým postižením využívají jako přidruženou formu komunikace právě 

odezírání. Otázkou je, zda by odezírání zvládl i člověk bez sluchového posti-

žení, který na koukání na ústa není zvyklý. 

 „Braillovým písmem“ by se bohužel s neslyšícím člověk domluvit nedal. 

Avšak pokud by byl člověk hluchoslepý, tak by se s ním Braillovým písmem 

dalo komunikovat, ale muselo by být v taktilní podobě.  

 „Křičet na něj“ je také trochu úsměvná odpověď, ale pokud se setkáme s člo-

věkem nedoslýchavým, nebude to závažná forma a bude bez sluchadel, tak 

někdy opravdu stačí, abychom trochu zvýšili hlas. 

Výčet některých komunikačních systémů je taktéž uvedený v teoretické části ve třetí kapitole 

a jeden z nich, konkrétně Český znakový jazyk, je i uvedený a ptá se na něj dotazníkové 

šetření v otázkách třináct a čtrnáct. 

Cílem otázky číslo třináct bylo zjistit, jestli respondent vnímá Český znakový jazyk za jediný 

způsob v komunikaci neslyšících. Necelá polovina respondentů volila možnost, že tomu tak 

není. Celkem si vybralo tuto možnost 161 respondentů (48%). O několik žáků méně volilo 
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„spíše ne“ a to 125 respondentů (38%). 29 respondentů zvolilo odpověď „spíše ano“, tedy 

29 respondentů (9%) a někteří dokonce vybrali „ano“, celkem 17 respondentů (5%). 

 

Graf 11 Je Český znakový jazyk jediným způsobem komunikace neslyšících? 

Účelem následující otázky bylo, zjistit u respondentů, zda se může Český znakový jazyk 

naučit i člověk slyšící. Praktická většina odpověděla, že to jde, tedy vybrala možnost „ano“. 

Celkem tuto možnost zvolilo 324 respondentů (98%). Odpověď „spíše ano“ vybralo malá 

část, pouze 7 respondentů (2%). Dokonce i se objevil 1 respondent (0%), který si myslí, že 

se člověk slyšící nemůže naučit Český znakový jazyk, zvolil tedy možnost „ne“. Na odpověď 

„spíše ne“ nereagoval žádný z respondentů. 

 

Graf 12 Může se Český znakový jazyk naučit i slyšící člověk? 
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Další tři otázky (15, 16, 17) věnují pozornost kompenzaci sluchového postižení. Objevuje 

se i otázka, která se týká sluchadel a také otázka týkající se kochleárního implantátu. Kom-

penzačním pomůckám se věnuje teoretická část druhé kapitoly. U otázky s kochleárním im-

plantátem se často objevovala od respondentů doplňující poznámka: „nevím, co kochleárním 

implantát je“. Přesto někteří, kteří dopsali tuto poznámku, na otázku nakonec odpověděli.  

Otázka číslo patnáct se dotazuje, zda se dá sluchové postižení kompenzovat, popřípadě na-

hradit. Odpovědi v této otázce byly velmi různorodé. Téměř polovina zvolila odpověď 

„spíše ano“, celkem 148 respondentů (44%). 85 respondentů (26%) vybralo možnost „ano“. 

O 3 respondenty méně vybralo, že kompenzovat sluchové postižení spíše nejde, tedy 82 žáků 

(25%). Celkem 17 respondentů (5%) dokonce vybralo, že sluchové postižení určitě nelze 

kompenzovat.   

 

Graf 13 Dá se sluchové postižení kompenzovat (nahradit)? 

Následující otázka číslo šestnáct se věnuje typu kompenzační pomůcky, konkrétně slucha-

dlům. Respondenti jistě věděli, co sluchadlo je, proto byla otázka směřována jiným směrem. 

A to specificky na dítě v předškolním věku se sluchadlem. Zda ho dítě může mít stejně tak 

jako senior. Nejvíce respondentů zvolilo odpověď „ano“ a to 237 respondentů (71%). O něco 

méně respondentů zvolilo možnost „spíše ano“. Tuto možnost vybralo celkem 69 respon-

dentů (21%). 20 respondentů (6%) zvolilo možnost „spíše ne“. Dokonce i 6 respondentů 

(2%) zvolilo odpověď „ne“. 
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Graf 14 Dítě v předškolním věku může mít sluchadla stejně tak jako senior 

Poslední otázka týkající se kompenzačních pomůcek, je otázka číslo sedmnáct. Zjišťuje, zda 

žáci vědí, jestli mohou neslyšící lidé slyšet díky kochleárnímu implantátu. Zhruba polovina 

žáků zvolila možnost „spíše ano“, celkem 173 respondentů (52%). Dalších 122 respondentů 

(37%) si byli jistí, že tomu lze a vybrali tak možnost „ano“. Odpověď „spíše ne“ volilo cel-

kem 33 respondentů (10%). Dokonce i 4 respondenti (1%) vybrali možnost, že tomu nelze. 

 

Graf 15 Mohou neslyšící děti/lidé díky kochleárnímu implantátu slyšet? 
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Závěrečná otázka byla už pouze doplňující, protože se zajímala o to, jestli by se žáci střed-

ních škol chtěli na základě dotazníkového šetření dozvědět o lidech se sluchovým postižením 

něco více. Odpovědi byly velmi různorodé. Nejvíce vybraných odpovědí bylo „spíše ano“. 

Tuto variantu volila necelá polovina respondentů, 143 respondentů (43%). Druhou nejčas-

tější volenou odpovědí bylo „spíše ne“, celkem zvolilo tuto odpověď 84 respondentů (25%). 

Dalších 66 respondentů (20%) by se o lidech se sluchovým postižením určitě rádi dozvěděli 

více. Naopak 39 respondentů (12%) by se o lidech se sluchovým postižením nechtělo dozvě-

dět na víc vůbec nic.  

 

Graf 16 Chtěl/a bych se dozvědět více o lidech se sluchovým postižením? 
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5.4 Shrnutí výzkumného šetření 

Na základě výsledků výzkumného šetření bylo umožněno získat odpovědi na jednotlivé 

předpoklady a zjistit díky tomu postoj žáků středních škol k problematice sluchového posti-

žení. 

Předpoklad P1: Předpokládáme že, postoj dívek k člověku se sluchovým postižením je klad-

nější než u chlapců. Předpoklad vychází z otázky číslo šest: „Vnímáte člověka se sluchovým 

postižením jako rovnocenného člověka?“. Tento předpoklad můžeme potvrdit, avšak postoj 

dívek a chlapců se nijak zvláště nelišil. Více dívek považuje člověka se sluchovým postiže-

ním za rovnocenného, ačkoliv v odpovědích „spíše ano“ se výsledky vyvažují. Proto nelze 

říci, že postoj dívek k člověku se sluchovým postižením je výrazně kladnější, avšak jistý 

kladnější přístup vidět můžeme.  

 

Graf 17 Postoj dívek a chlapců 

Předpoklad P2: Předpokládáme, že žáci, kteří znají člověka se sluchovým postižením, jsou 

pozitivnější k zařazení žáka se sluchovým postižením do své třídy. Následný předpoklad 

vychází z otázek pět: „Koho se sluchovým postižením znáte?“ a devět: „Pokud by s Vámi 

měl začít chodit do třídy spolužák se sluchovým postižením, vadilo by Vám to?“. Z celkového 

počtu 332 respondentů odpovědělo 7 respondentů, že by spolužák se sluchovým postižením 

vadil. Zbylých 325 volilo možnost, že by jim nevadil spolužák se sluchovým postižením. Ze 

7 respondentů, kteří nechtěli zařadit žáka se sluchovým postižením do své třídy, byli pouze 

2, kteří znali člověka se sluchovým postižením a 5, kteří nikoho neznali. Lze říci, že na 

zařazení žáka se sluchovým postižením do respondentovy třídy nemá vliv, jestli už někoho 
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se sluchovým postižením zná nebo nezná. Předpoklad proto nemůžeme potvrdit. Celkové 

hodnoty lze vidět na grafu č. 8. 

Předpoklad P3: Předpokládáme že, žáci z gymnázií nepovažují Český znakový jazyk, oproti 

žákům z jiné školy, za jediný způsob komunikace sluchově postižených. V dotazníku se 

jednalo o otázku číslo tři: „Kde studujete?“ a o otázku číslo třináct: „Je Český znakový jazyk 

jediným způsobem komunikace neslyšících?“. Na základě procentuálního rozložení dle grafu 

č. 18 vyplývá, že tento předpoklad můžeme potvrdit. O 10% více žáků z gymnázií volilo, 

na rozdíl od žáků z ostatních škol, možnosti, že nepovažují Český znakový jazyk za jediný 

způsob komunikace neslyšících.  

 

Graf 18 Český znakový jazyk jediným způsobem komunikace? 

Předpoklad P4: Předpokládáme že, zájem poznat sluchově postižené je větší u žáků ve věku 

18 – 21 let než u žáků ve věku 15 – 17 let. Zda je tento předpoklad platný, zjišťovala otázka 

číslo sedm: „Chtěl/a bych poznat člověka se sluchovým postižením“. Věk 18 – 21 let je 

obdobím pozdní adolescence. V tomto období by měl mít pozdní adolescent, na rozdíl od 

rané adolescence, více zkušeností, více znalostí a být více informovaný o světě kolem něj. 

Z tohoto důvodu byl vybrán věk 18 – 21 let. Ačkoliv bylo více respondentů ve věku 15 – 17 

let (celkem 118), kteří odpovídali kladnými odpověďmi, tak i přesto je větší procento žáků 

ve věku 18 – 21 let (celkem 87), kteří chtějí člověka se sluchovým postižením poznat. Na 

základě grafu č. 19 můžeme tedy předpoklad potvrdit. 

81%

91%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ostatní Gymnazium

P
ro

ce
n

tu
á

ln
í 

v
y

já
d

ře
n

í 

zá
p

o
rn

ý
ch

 o
d

p
o

v
ěd

í

Typ střední školy



54 

 

 

Graf 19 Zájem poznat člověka se sluchovým postižením 

Výzkumná otázka: „Jaké mají žáci povědomí o člověku se sluchovým postižením a znají 

nějaké způsoby komunikace s tímto člověkem?“ se vztahovala na jediné dvě otevřené otázky 

dotazníkového šetření. První otevřená otázka (č. 4) mapovala, kdo je člověk se sluchovým 

postižením. Většina odpovědí byla neúplná, avšak výsledky poukazují, že žáci mají alespoň 

nějaké povědomí o tom, kdo člověka se sluchovým postižením je. Některé odpovědi byly 

velmi stručné a neúplné: „hluchý, neslyšící“. Jiné byly nepravdivé: „člověk, který neslyší, 

ale má lepší jiné smysly“. Několik respondentů také vůbec nevědělo, kdo člověk se slucho-

vým postižením je. Vůbec nejčastější odpověď byla, že je to: „člověk, který slyší špatně, 

nebo vůbec“. Druhá otevřená otázka (č. 12) zjišťovala, jak by respondent komunikoval s člo-

věkem se sluchovým postižením. Odpovědi byly velmi různorodé, někde až překvapivé, ně-

kdy spíše negativní. Žáci ve většině případů znali, jak komunikovat s člověkem se slucho-

vým postižením, ale často doplňovali odpověď, že by to nezvládli, protože například neumí 

Český znakový jazyk. Avšak ti, co odpovídali, že by napsali zprávu na papír nebo do elek-

tronického přístroje, ti by se určitě domluvit dokázali. Některé napadla odpověď: „rukama, 

nohama“, situace, která opravdu může někdy nastat, pokud se člověk chce dorozumět, ale 

neumí žádný komunikační systém pro osoby se sluchovým postižením. Našli se i tací, kteří 

by s člověkem se sluchovým postižením komunikovat nechtěli. Výčet nejčastějších odpo-

vědí obou otázek je uvedený výše.  
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce byla věnována postojům žáků středních škol k problematice slucho-

vého postižení. Měla mapovat nejen jejich postoje, ale také jejich povědomí a do jisté míry 

i znalosti, které o problematice mají. V dnešní době se nad touto problematikou zřejmě jen 

tak někdo nepozastaví. Lidé si neuvědomují, že sluchové postižení by mohlo potkat i je. 

Právě samotné toto výzkumné šetření mohlo přinést žákům možnost uvědomit si, že mezi 

námi tito lidé žijí a žít budou. Mohli se zamyslet, co sluchové postižení přináší, popřípadě 

jaké překážky se lidem se sluchovým postižením mohou naskytnout. 

V teoretické části byla v úvodu představena osobnost adolescenta, jeho vývoj. Zejména se 

kapitola věnovala vývoji kognitivnímu, emočnímu a sociálnímu. Nad samotnými postoji se 

kapitola zaobírá také. Další kapitolu tvoří sluchové postižení, zaměřené nejen na anatomic-

kou stránku sluchového aparátu, ale také na etiologii, klasifikaci, diagnostikou a nakonec 

také na samotnou kompenzaci. Poslední kapitola zahrnovala komunikaci osob se sluchovým 

postižením, konkrétní komunikační přístupy v procesu vzdělávání a také některé komuni-

kační systémy neslyšících. Součástí jsou také zásady komunikace s osobami se sluchovým 

postižením.  

Praktická část zahrnovala smíšený design výzkumu s převažujícími prvky kvantitativního 

výzkumného šetření. V rámci výzkumného šetření byla použita metoda dotazníku. K vý-

zkumnému šetření byl zvolen záměrný vzorek o celkovém počtu 332 respondentů. Tito re-

spondenti v dotazníku vyplňovali celkem 18 otázek zaměřených zprvu na jejich pohlaví, věk 

a typu střední školy a zbylé otázky byly věnované samotné problematice sluchového posti-

žení. Výsledky uzavřených a polouzavřených otázek jsou zpracovány a následně vyhodno-

ceny formou sloupcových a výsečových grafů. Výsledky otevřených otázek jsou jednotlivě 

popsány a okomentovány. Někteří žáci v otevřených odpovědích volili téměř přesné a kon-

krétní odpovědi a dokázali se zamyslet a představit si, kdo člověk se sluchovým postižením 

je. Jiní žáci odpovídali spíše stroze, nepřesně a volili spíše negativní odpovědi. Těchto žáků 

bylo z celkového počtu pouze několik. Pokud bychom to shrnuli, tak respondenti vykazují 

k lidem se sluchovým postižením převážně pozitivní postoj. Nelze říci, že na postoj žáků ke 

sluchovému postižení by měl výrazně vliv věk či typ střední školy, ale pohlaví na to do jisté 

míry vliv má, avšak ne nijak výrazně. Vše je názorně shrnuto a vyhodnoceno u jednotlivých 

otázek.  
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V budoucnu bychom mohli výzkumné šetření propracovat více do hloubky a zaměřit se i na 

to, aby byla veřejnost více seznamována a informována o sluchovém postižení. Vzhledem 

k různým mýtům a nepravdivým informacím, je třeba, aby společnost věděla, kdo je člověk 

se sluchovým postižením, jaké má možnosti, co všechno už lze poskytnout k jeho kompen-

zaci. Nijak do detailu, pouze poukázat na základní specifika, popřípadě na koho se obrátit a 

jak postupovat, když se setkají s člověkem se sluchovým postižením, protože s takovým člo-

věkem se během svého života určitě setkají.  

 

  



57 

 

7 Seznam použitých internetových zdrojů 

ČESKO. Zákon č. 384/2008 Sb. ze dne 23. září 2008, o komunikačních systémech neslyší-

cích a hluchoslepých osob. In: Sbírka zákonů 20. 10. 2008, roč. 2008, částka 423. ISSN 

1211-1244. 

FIKEJS, Jan. Jak komunikovat s neslyšícími. Informační portál o světě neslyšících [online]. 

2017 [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/4-jak-komunikovat-s-neslysicimi 

HAMPL, Igor. Surdopedie [pdf]. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013 [cit. 2017-03-24]. 

ISBN 978-80-7464-327-9. Dostupné z: http://pro-

jekty.osu.cz/svp/opory/PdF_Hampl_Surdopedie.pdf 

HOUŠKOVÁ ČERVINKOVÁ, Kateřina. Svět neslyšících. Informační portál o světě nesly-

šících [online]. 2017 [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/1/2-svet-neslysi-

cich 

MOTEJZÍKOVÁ, Jitka. Vývoj mluveného jazyka u neslyšících a nedoslýchavých dětí. In-

formační portál o světě neslyšících [online]. 2017 [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: 

http://ruce.cz/clanky/935-vyvoj-mluveneho-jazyka-u-neslysicich-a-nedoslychavych-deti 

STRNADOVÁ, Věra. Desatero komunikace s osobami se sluchovým postižením. Infor-

mační portál o světě neslyšících [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: 

http://ruce.cz/clanky/252-desatero-komunikace-s-osobami-se-sluchovym-postizenim 

VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie [pdf]. Praha: Karolinum, 2004 [cit. 2017-03-

24]. ISBN 80-246-0841-3. Dostupné z: http://www.primat.cz/moje-materialy/de-

tail/252103?seoId=muni-ped&_fid=b684#notify 

 

 

 

  



58 

 

8 Seznam použité literatury 

DRŠATA, Jakub a Radan HAVLÍK, CHROBOK, Viktor, ed. Foniatrie - sluch. Havlíčkův 

Brod: Tobiáš, 2015. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-159-5. 

FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Vyd. 3. Praha: Portál, 

2010. ISBN 978-80-7367-725-1. 

FREEMAN, Roger D., Clifton F. GARBIN a Robert J. BOESE. Tvé dítě neslyší?: průvodce 

pro všechny, kteří pečují o neslyšící děti. Překlad Jaroslav Hrubý, Jaroslava Selicharová. 

Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1992. 

GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. Edice pedagogické 

literatury. ISBN 80-859-3179-6. 

HÁDKOVÁ, Kateřina. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Praha: Uni-

verzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-618-5. 

HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. 

ISBN 80-721-6162-8. 

HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012, 159 s. 

ISBN 978-80-262-0084-0. 

HOUDKOVÁ, Zuzana. Sluchové postižení u dětí - komplexní péče. Praha: TRITON, 2005. 

ISBN 80-2754-623-6. 

HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlast-

ním osudu. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1998. ISBN 80-721-6075-

3. 

JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Praha: Portál, 2015. ISBN 

978-80-262-0944-7. 

KABÁTOVÁ, Zuzana a Milan PROFANT. Audiológia. Praha: Bratislava, 2012. ISBN 978-

802-4741-734. 

KERN, Hans. Přehled psychologie. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-717-8240-8. 

KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikace sluchově postižených. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 

2002. ISBN 80-246-0329-2. 



59 

 

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea, Iva STRNADOVÁ a Vanda HÁJKOVÁ. Cesty k inkluzi. 

Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2086-2. 

LEJSKA, Mojmír. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. 1. Brno: Paido, 2003. ISBN 

80-731-5038-7. 

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Péče o dítě s postižením sluchu. Praha: Grada, 2014. Sestra 

(Grada). ISBN 978-80-247-5034-7. 

PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozš. vyd. Brno: 

Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0. 

POTMĚŠIL, Miloň. Psychosociální aspekty sluchového postižení. Brno: Masarykova uni-

verzita, 2010. ISBN 978-80-210-5184-3. 

SKÁKALOVÁ, Tereza. Uvedení do problematiky sluchového postižení: učební text pro stu-

denty speciální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-098-6. 

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). ISBN 978-

80-247-1733-3. 

SMÉKAL, Vladimír a Petr MACEK, ed. Utváření a vývoj osobnosti: psychologické, sociální 

a pedagogické aspekty. Brno: Barrister, 2002. Psychologie (Barrister. ISBN 80-859-4783-8. 

ŠLAPÁK, Ivo a Pavla FLORIÁNOVÁ. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. 1. Brno: 

Paido, 1999. ISBN 80-859-3167-2. 

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5. Praha: Portál, 

2012. ISBN 978-80-262-0225-7. 

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. 

Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-802-4621-531. 

  



60 

 

9 Seznam příloh  

Příloha č. 1 – Dotazník  

Příloha č. 2 – Kompletní tabulka výsledků mužů 

Příloha č. 3. – Kompletní tabulka výsledků žen 

  



61 

 

Příloha č. 1 

Dobrý den milí žáci/studenti,  

jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a provádím výzkumné šetření na 

téma: Postoj žáků středních škol k problematice sluchového postižení. Dovolte mi obrátit se 

na vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, kterým mi umožníte provést výzkumné šetření 

k mé bakalářské práci. Dotazník je samozřejmě anonymní a dobrovolný.  

 

Předem děkuji, Šárka Švarcová  

 

1. Jste: 

a) Žena 

b) Muž 

 

2. Kolik je Vám let?  …………………………. 

 

3. Kde studujete?  

a) Gymnázium 

b) Střední škola se zaměřením 

c) Odborné učiliště 

d) Jiné: ………………………………… 

 

4. Napište, kdo je člověk se sluchovým postižením?  

 

 

 

 

5. Koho se sluchovým postižením znáte?  

a) Neznám nikoho 

b) Spolužák v mé třídě 

c) Spolužák v mé škole, ale v jiné třídě  

d) Kamarád z jiné školy 

e) Člen rodiny 

f) Obyvatel mého města 

g) Jiné: ………………………………… 

 

6. Vnímáte člověka se sluchovým postižením jako rovnocenného člověka?  

a) Ano b) Spíše ano   c) Spíše ne d) Ne  

 

7. Chtěl/a bych poznat člověka se sluchovým postižením: 

a) Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 
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8. S člověkem se sluchovým postižením bych se dokázal/a přátelit: 

a) Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 

 

9. Pokud by s Vámi měl začít chodit do třídy spolužák se sluchovým postižením, vadilo by 

Vám to?  

a) Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 

 

10. Narušil by člověk se sluchovým postižením chod Vaší třídy? 

a) Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 

 

11. Dokáže člověk se sluchovým postižením komunikovat s člověkem slyšícím?  

a) Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 

 

12. Pokud ano, napište, jak byste s tímto člověkem komunikovali? 

 

 

 

 

13. Je Český znakový jazyk jediným způsobem komunikace neslyšících?  

a) Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 

 

14. Může se Český znakový jazyk naučit i slyšící člověk?  

a) Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 

 

15. Dá se sluchové postižení kompenzovat (nahradit)? 

a) Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 

 

16. Dítě v předškolním věku může mít sluchadla stejně tak jako senior: 

a) Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 

 

17. Mohou neslyšící děti/lidé díky kochleárnímu implantátu slyšet? 

a) Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 

 

18. Chtěl/a bych se dozvědět více o lidech se sluchovým postižením? 

a) Ano  b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 
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Příloha č. 2 

Otázky a odpovědi Muži  
15 

let 

16 

let  

17 

let  

18 

let  

 19 

let  

20 

let  

3. Kde studujete?             

a) Gymnázium  8 17 25 13 9 1 

b) Střední škola se zaměřením 1 13 7 8 4 - 

c) Odborné učiliště - - - - - - 

d) Jiné - - - - - - 

5. Koho se sluchovým postižením znáte?             

a) Neznám nikoho 5 21 19 12 8 1 

b) Spolužák v mé třídě - - - 1 1 - 

c) Spolužák v mé škole - - - - - - 

d) Kamarád z jiné školy - 1 3 1 1 - 

e) Člen rodiny  3 3 4 4 2 - 

f) Obyvatel mého města 1 5 6 3 1 - 

g) Jiné - - - - - - 

6. Vnímáte člověka se sluchovým postižením              

jako rovnocenného člověka?             

a) Ano 8 18 19 13 9 1 

b) Spíše ano - 8 10 7 3 - 

c) Spíše ne  - 3 2 1 1 - 

d) Ne 1 1 1 - - - 

7. Chtěl/a bych poznat člověka se sluchovým              

postižením:             

a) Ano 1 3 4 3 2 1 

b) Spíše ano 3 6 9 9 5 - 

c) Spíše ne  2 16 11 6 6 - 

d) Ne 3 5 8 3 - - 

8. S člověkem se sluchovým postižením             

bych se dokázal/a přátelit:             

a) Ano 5 8 16 12 7 - 

b) Spíše ano 3 18 13 8 5 1 

c) Spíše ne  1 2 2 1 1 - 

d) Ne - 2 1 - - - 

9. Pokud by s Vámi měl začít chodit do třídy              

spolužák se sluchovým postižením, vadilo by Vám to?              

a) Ano 1 1 1 - - - 

b) Spíše ano - 2 - 1 - - 

c) Spíše ne  3 6 5 5 2 - 

d) Ne 5 21 26 15 11 1 

10. Narušil by člověk se sluchovým postižením chod              

Vaší třídy?             

a) Ano 1 1 3 3 - - 

b) Spíše ano 2 4 10 3 1 - 

c) Spíše ne  3 11 9 8 8 - 

d) Ne 3 14 10 7 4 1 
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11. Dokáže člověk se sluchovým postižením komunikovat 

s člověkem slyšícím? 
            

a) Ano 8 20 22 14 7 1 

b) Spíše ano 1 9 9 6 6 - 

c) Spíše ne  - 1 1 1 - - 

d) Ne - - - - - - 

13. Je Český znakový jazyk jediným způsobem             

komunikace neslyšících?             

a) Ano 1 3 2 1 - - 

b) Spíše ano - 1 2 1 - - 

c) Spíše ne  3 8 10 7 5 - 

d) Ne 5 18 18 12 8 1 

14. Může se Český znakový jazyk naučit i slyšící člověk?             

a) Ano 9 30 32 19 12 1 

b) Spíše ano - - - 1 1 - 

c) Spíše ne  - - - - - - 

d) Ne - - - 1 - - 

15. Dá se sluchové postižením kompenzovat (nahradit)?             

a) Ano 1 5 7 6 4 - 

b) Spíše ano 4 13 18 9 4 1 

c) Spíše ne  3 9 6 6 5 - 

d) Ne 1 3 1 - - - 

16. Dítě v předškolním věku může mít sluchadla             

stejně tak jako senior:             

a) Ano 5 19 23 18 7 1 

b) Spíše ano 3 7 6 2 4 - 

c) Spíše ne  1 4 2 1 - - 

d) Ne - - 1 - 2 - 

17. Mohou neslyšící děti/lidé díky kochleárnímu             

implantátu slyšet?             

a) Ano 4 9 10 7 5 - 

b) Spíše ano 5 19 13 13 6 1 

c) Spíše ne  - 2 6 1 2 - 

d) Ne - - 3 - - - 

18. Chtěl/a bych se dozvědět více o lidech se sluchovým             

postižením?             

a) Ano - 3 3 2 1 1 

b) Spíše ano 3 14 7 6 6 - 

c) Spíše ne  2 5 15 11 5 - 

d) Ne 4 8 7 2 1 - 
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Příloha č. 3 

Otázky a odpovědi Ženy  
15 

let  

16 

let  

17 

let 

18 

let 

19 let  20 

let 

3. Kde studujete?             

a) Gymnázium  16 32 22 18 12 1 

b) Střední škola se zaměřením 10 26 29 35 24 1 

c) Odborné učiliště - - - - - - 

d) Jiné - - - - - - 

5. Koho se sluchovým postižením znáte?             

a) Neznám nikoho 14 31 32 27 16 1 

b) Spolužák v mé třídě - 1 - 5 7 - 

c) Spolužák v mé škole - 1 - 1 1 - 

d) Kamarád z jiné školy 2 5 2 1 3 - 

e) Člen rodiny  5 11 6 7 2 1 

f) Obyvatel mého města 5 9 11 12 7 - 

g) Jiné - - - - - - 

6. Vnímáte člověka se sluchovým postižením              

jako rovnocenného člověka?             

a) Ano 14 37 39 36 25 2 

b) Spíše ano 9 18 9 14 9 - 

c) Spíše ne  3 2 2 3 2 - 

d) Ne - 1 1 - - - 

7. Chtěl/a bych poznat člověka se sluchovým              

postižením:             

a) Ano 7 17 14 21 9 1 

b) Spíše ano 8 21 25 21 14 1 

c) Spíše ne  9 17 10 6 10 - 

d) Ne 2 3 2 5 3 - 

8. S člověkem se sluchovým postižením             

bych se dokázal/a přátelit:             

a) Ano 17 37 36 31 30 2 

b) Spíše ano 6 18 12 18 5 - 

c) Spíše ne  3 3 3 4 1 - 

d) Ne - - - - - - 

9. Pokud by s Vámi měl začít chodit do třídy              

spolužák se sluchovým postižením, vadilo by Vám to?              

a) Ano - - - - - - 

b) Spíše ano - - - - 1 - 

c) Spíše ne  6 12 11 12 1 - 

d) Ne 20 46 40 41 34 2 

10. Narušil by člověk se sluchovým postižením chod              

Vaší třídy?             

a) Ano 2 1 - 1 3 - 

b) Spíše ano 4 15 9 12 9 - 

c) Spíše ne  10 26 25 24 13 2 

d) Ne 10 16 17 16 11 - 
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11. Dokáže člověk se sluchovým postižením 

komunikovat s člověkem slyšícím? 

            

a) Ano 23 50 38 42 28 2 

b) Spíše ano 3 8 12 9 7 - 

c) Spíše ne  - - 1 2 1 - 

d) Ne - - - - - - 

13. Je Český znakový jazyk jediným způoseb             

komunikace neslyšících?             

a) Ano 3 2 3 2 - - 

b) Spíše ano 3 4 6 7 5 - 

c) Spíše ne  7 21 20 29 14 1 

d) Ne 13 31 22 15 17 1 

14. Může se Český znakový jazyk naučit i slyšící člověk?             

a) Ano 26 57 50 53 33 2 

b) Spíše ano - 1 1 - 3 - 

c) Spíše ne  - - - - - - 

d) Ne - - - - - - 

15. Dá se sluchové postižením kompenzovat (nahradit)?             

a) Ano 10 14 12 14 11 1 

b) Spíše ano 9 27 22 26 14 1 

c) Spíše ne  7 15 13 8 10 - 

d) Ne - 2 4 5 1 - 

16. Dítě v předškolním věku může mít sluchadla             

stejně tak jako senior:             

a) Ano 20 42 34 41 27 - 

b) Spíše ano 2 12 13 10 9 1 

c) Spíše ne  3 4 4 1 - - 

d) Ne 1 - - 1 - 1 

17. Mohou neslyšící děti/lidé díky kochleárnímu             

implantátu slyšet?             

a) Ano 9 26 19 20 12 1 

b) Spíše ano 16 26 26 29 18 1 

c) Spíše ne  1 6 6 4 5 - 

d) Ne - - - - 1 - 

18. Chtěl/a bych se dozvědět více o lidech se sluchovým             

postižením?             

a) Ano 10 17 7 10 10 2 

b) Spíše ano 9 23 32 27 16 - 

c) Spíše ne  6 12 9 12 7 - 

d) Ne 1 6 3 4 3 - 

 


