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ANOTACE

Diplomová práce je věnována problematice mateřství ženy se sluchovým
postižením. Cílem diplomové práce bylo pojmenovat problémy matek se sluchovým
postižením

v oblasti

mateřství

(v

opodstatněných

rodičovství, aby nebyla opomenuta role otců) a

případech
popsat

pracuji

s pojmem

způsoby řešení těchto

problémů. Diplomová práce se také snaží o zmapování projektů, které jsou matkám se
sluchovým postižením nabízeny.
První kapitoly se zabývají obecnou problematikou osob se sluchovým
postižením, další kapitoly jsou věnovány ústřední tématice diplomové práce - mateřství
žen se sluchovým postižením - tedy konkrétním problémům matek se sluchovým
postižením a projektům, které se této problematice věnují.
Poslední část obsahuje vybrané případové studie matek se sluchovým
postižením a také rozhovory s tlumočnicí do znakového jazyka a s dcerou neslyšících
rodičů.
V přílohách jsou uvedeny kontakty na organizace a sdružení, které se zabývají
danou problematikou a jsou v práci zmíněny.
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ANNOTATION
My diploma work is dedicated to the dilemma of matherhood of women with
hearing disability. The aim of this diploma work was to name the probléme od the
mathers with hearing disability (I am, in substantiate cases, working with the term
parenthood, so that the role of the fater is not forgotten). My diploma work also
endeavours for mapping of projects, which are offered to mothers with hearing
disabilities.
First few chapter inquire into generál problematic of persons with hearing
problems, and the following chapter are dedicated the centrál theme of the diploma
wortk - motherhood of women with hearing disability - thus particular problems of
mothers with hearing disability and projects, which are dedicated to those problems.
The last part contains selected case studies of mothers with hearing disability and
also interviews with the sign language interpreter and with a deaf parents'daughter.
In the insertion, there are staten contacts of organisations, which are devoted to
the problém I mention in my work.
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ÚVOD
Tato práce je zaměřena na problematiku mateřství ženy se sluchovým
postižením.

V některých

případech

hovořím

o rodičovství

osob se

sluchovým

postižením - to v případech, kdy se problematika týká i otců.

Cílem práce bylo zmapovat, s jakými problémy se setkávají lidé se sluchovým
postižením v oblasti mateřství a rodičovství a jakým způsobem mohou být tyto
problémy řešeny. Snažila jsem se také o co nejůplnější zmapování projektů, které se
věnují matkám se sluchovým postižením.

První kapitoly jsou věnovány obecné problematice osob se sluchovým
postižením - jednotlivým sluchovým vadám, komunikaci a metodám vzdělávání osob
se sluchovým postižením. Po této obecné části nastupuje část speciální, která
rozpracovává ústřední téma diplomové práce -

problematiku mateřství žen se

sluchovým postižením.

Poslední část diplomové práce obsahuje vybrané případové studie matek se
sluchovým postižením a také rozhovory s tlumočnicí do znakového jazyka a s dcerou
neslyšících rodičů.

V přílohách jsou uvedeny kontakty na organizace, které se věnují problematice
mateřství žen se sluchovým postižením a jsou v práci zmíněny.
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1. Teorie o sluchových vadách

1.1 Rozdělení sluchových vad dle stupně
Skupina osob se sluchovým postižením je velmi různorodá. Můžeme ji rozdělit
do několika kategorií:
- nedoslýchaví,
- osoby se ztrátou sluchu získanou až po rozvoji mluvené řeči (ohluchlí, postlingválně
neslyšící),
- osoby s prelingvální úplnou hluchotou (prelingválně neslyšící),
- Neslyšící,
- osoby s kombinovanou vadou,
- šelestáři,
- rodiče sluchově postižených dětí. (Hrubý, 1999)
Pro potřeby své práce si osoby se sluchovým postižením rozdělím do tří skupin
dle kriteria rozdílných potřeb a přístupu. Budu používat pojmy nedoslýchaví,
prelingválně neslyšící, postlingválně neslyšící (ohluchlí). Dále se snažím vysvětlit
pojem Neslyšící, protože si myslím, že

objasnění tohoto termínu vede k lepšímu

pochopení potřeb, názorů, způsobů chování a myšlení lidí se sluchovým postižením.
„Nedoslýchavost, ohluchnutí a prelingvální hluchota jsou tři úplně rozdílná
postižení se zcela odlišnými a často dokonce vzájemně protichůdnými potřebami."
(Hrubý, 1999, s. 42)

1.2 Rozdělení sluchových vad dle místa postižení
Dle místa postižení dělíme sluchové vady na periferní a centrální.
Při periferní vadě může jít o poškození zevního, středního ucha (jedná se o vadu
převodní) či o poškození vnitřního ucha nebo sluchového nervu (jedná se o vadu
percepční). Poškození může být také smíšeného typu. Tyto vady jsou označovány jako
nedoslýchavost či hluchota.
Při centrální vadě může být poškozena sluchová dráha od kochleárních jader
výše v prodloužené míše. (Škodová, Jedlička a kol., 2003)
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1.2.1 Vnímání zvuku a řeči dle místa postižení
Při převodních vadách má jedinec sníženou hlasitost všech zvuků. Jedinci
s percepční poruchou sluchu mají spíše problémy v oblasti vysokých tónů, je změněna
kvalita jejich slyšení. Mívají problémy především s rozuměním mluvené řeči. U jedinců
s centrální poruchou sluchu se můžeme setkat s tzv. akustickou agnózií - jedinec
nerozlišuje zvuky (tedy ani zvuky mluvené řeči) a s tzv. slovní hluchotou - jedinec má
poškozeny korové oblasti, které mohou dekódovat řečový signál, nemůže tedy ani
vytvářet mluvenou řeč. (Škodová, Jedlička a kol., 2003)
Dle Sováka (1981) při převodní vadě slyší jedinec špatně především zvuky
hluboké. Funkce je postižena kvantitativně. Jedinec slyší špatně hlasitou řeč, naopak
šepot slyší lépe. V oblasti řeči špatně vnímá nepřízvučné celky (koncovky slov, koncové
slabiky). Změněna je také modulační

stránka řeči. Porozumění

bývá

většinou

zachováno. Při percepční vadě je narušeno vnímání vysokých tónů. Je narušena
schopnost vnímat jednotlivé hlásky, takže jedinec nerozumí mluvené řeči, i když ji
slyší. Slyšení je poškozeno kvalitativně.

1.3 Definice nedoslýchavosti
„Nedoslýchavost znamená každé zhoršení sluchu oproti běžné populaci, nikoliv
však jeho úplné vymizení." (Hrubý, 1999, s. 43)
Na základě Vyhlášky MPSV č.207/1995 Sb. (in Krahulcová, 2002, s. 296):
„Nedoslýchavost

znamená,

místnosti, ve které úroveň

že sluchově postižený vybavený

sluchadlem

v tiché

rušivých zvuků nepřesahuje 50dB, rozumí bez odezírání

smyslu vyslovených jednoduchých vět alespoň v 90%."
Nedoslýchavost může být členěna do několika stupňů. Sedláček (in Novák,
1994) rozlišuje:
1. lehkou nedoslýchavost, při které má jedinec potíže při zhoršených poslechových
podmínkách,
2. středně těžkou

nedoslýchavost - jedinec při běžných poslechových podmínkách

rozumí špatně, při zvýšení intensity hlasu rozumí dobře,
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3. těžkou nedoslýchavost - jedinec má potíže s rozuměním řeči na vzdálenost delší než
2 m. (Novák, 1994)
Světová zdravotnická organizace rozlišuje:
1. lehkou nedoslýchavost (ztráta 26 - 40 dB),
2. střední nedoslýchavost (ztráta 4 1 - 5 5 dB),
3. středně těžkou nedoslýchavost (ztráta 56 - 70 dB). (Novák, 1994)
Vývoj řeči u nedoslýchavých může být opožděný či omezený (Sovák, 1981). Je
závislý na stupni nedoslýchavosti a dalších individuálních faktorech (stupeň a typ
postižení, logopedická péče, rodinné zázemí, nadání pro řeč, věk zahájení rehabilitace,
výchovně-vzdělávací metody apod.).

1.4 Definice prelingvální a postlingvální hluchoty
Na základě Vyhlášky MPSV č.207/1995 Sb.: „Úplná hluchota znamená, že
sluchově postižený s jakýmkoliv zesílením zvuku nevnímá zvuk, pouze případné
vibrace (ztráta slyšení 100%, více než 91 dB). „Praktická hluchota znamená, že
sluchově postižený vybavený sluchadlem vnímá zvuk mluvené řeči (ztráta slyšení 85 90 %, více než 71 dB), ale nerozumí." (Krahulcová, 2002, s. 296). Dle Sedláčka: (in
Novák, 1994, s. 56). „Při praktické hluchotě nemocný slyší hlas těsně u ucha,
nediferencuje však zvuky řeči. Při úplné hluchotě neslyší ani hlas těsně u ucha."
Světová zdravotnická organizace od ztráty 91 dB hodnotí sluchové postižení jako velmi
těžkou sluchovou vadu (Novák, 1994). Škodová, Jedlička a kol. (2003) uvádí
praktickou hluchotu při ztrátě nad 80 dB a úplnou hluchotu v případě, že jedinec
nevnímá žádný zvukový vjem.
Prelingvální a postlingvální hluchota se odlišuje tím, jestli k ohluchnutí došlo
před ukončením vývoje řeči nebo až po něm. Obvykle bývá jako hranice uváděn věk 7
let. V tomto věku je již řeč fixována. Hranici sedmi let uvádí např. Lechtá (2002). Pulda
(1996) však uvádí, že tato hranice může být individuální. U některých jedinců může být
předsunuta až do věku 3 let. Předpokladem je, že v tomto věku již u některých jedinců
došlo k základními rozvoji řeči. Ohluchlé dítě, u kterého jsou základy řeči položeny, je
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oproti ohluchlému dítěti bez těchto základů ve výhodě. Sovák (1981) uvádí, že dítě,
které ztratilo řeč mezi 6. - 8. rokem, ji již neztratí. Uvádí dále, že čím dříve ztratí dítě
sluch, tím větší důsledky má tato ztráta na jeho další řečový i duševní vývoj.
Jedinci s prelingvální hluchotou tedy ztratili sluch před dokončením vývoje řeči
nebo se dítě neslyšící již narodilo. Spontánní řeč se nevyvíjí, musí být utvářena uměle.
Dle Sováka (1981) je vývoj řeči u prelingválně neslyšících omezený.
U jedince s postlingvální hluchotou došlo ke ztrátě sluchu až po dokončení
vývoje řeči, tedy po 7. roce. Řeč je již dostatečně fixovaná. Mluvní projevy u
postlingválně ohluchlých nezanikají, ale mohou být deformovány (změna modulačních
faktorů, výšky hlasu, změna artikulace především sykavek). U dětí ohluchlých hovoří
Sovák (1981) o přerušeném vývoji řeči. U těchto jedinců je pro zachování mluvené řeči
nutno začít s rehabilitací a užívat sluchadla.
Rozlišení těchto pojmů je důležité především ve volbě vhodného rehabilitačního
programu; jedinci se budou lišit svými komunikačními dovednostmi, mluvenou řečí,
úrovní čtení a psaní; do života prelingválně neslyšících se navíc promítají zvláštnosti
poznávacích procesů. Mezi prelingválně a postlingválně hluchými je tedy zásadní rozdíl
v možnostech komunikace a způsobech vzdělávání.

1.5 „Neslyšící"
V České republice stále přetrvává spíše medicínský postoj k neslyšícímu.
Spousta neslyšících se však cítí být příslušníky jazykové a kulturní menšiny. Toto
společenství není homogenní. Osoby se sluchovým postižením se necítí být příslušníky
společenství na základě stavu sluchu, ale na základě stejných dorozumívacích potřeb.
Příslušníci tohoto společenství ovládají komunikaci znakovým jazykem, jinak by
komunitou nebyli přijati. (Strnadová, 1998) Z důvodu vyjádření příslušnosti k určité
komunitě se používá v názvu společenství Neslyšících velké písmeno.
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„Neslyšící" jsou lidé, „...kteří svou hluchotu nenahlíží jako defekt, hendikep či
odchylku od většinové normy, ale jako činitel podmiňující přirozené kulturní rozdíly"
... „se budou často chovat jinak než lidé, kteří se svou hluchotou cítí omezováni, tj.lidé,
kteří se cítí jako lidé postižení." (Hudáková, (ed.) 2005) V dnešní době navíc obzvláště
mladší příslušníci společenství Neslyšících získávají nové sebevědomí, protože jejich
příslušníci studují na středních i vysokých školách. Uvědomují si, že ke změně
postojům veřejnosti k jejich společenství a také ke změně postoje k sobě sama musí
přispět především vlastními silami. (Macurová, 2001, s. 69)
Dle Zákona o znakové řeči č. 155/1998 Sb. (§2) se za neslyšící „považují osoby,
které ohluchly před rozvinutím mluvené řeči a velikost a charakter jejich vady sluchu
neumožňuje plnohodnotný rozvoj mluvené řeči, a dále osoby později ohluchlé a
nedoslýchavé, které samy považují znakovou řeč za primární formu své komunikace".
Přestože zákon hovoří o příslušnosti ke skupině osob používajících znakový jazyk,
nevyjadřuje ještě

velkým

písmem

existenci

společenství

Neslyšících;

postoj

k problematice přetrvává v kategorii medicínské diagnózy.
„Jak neslyšící, tak i nedoslýchaví lidé si dobře uvědomují, že se od sebe liší
nejen stupněm ztráty sluchu, ale především rozdílnými problémy, potřebami (které jsou
někdy až protichůdné), jazykem, kulturou, životní filozofií a stylem života. (Strnadová,
1998, s. 53)

1.5.1 Pravidla chování ve společenství Neslyšících
Ve společenství Neslyšících nacházíme stejné hodnoty a všemi přijímané
společenské zvyklosti, které vyplývají primárně z potřeb těchto osob. Jedná se o častější
tělesné kontakty, způsoby přivítání a rozloučení, způsoby upozornění na začátek
promluvy (přijatelné jsou doteky ruky, paže, ramen, u mužů i hrudi, méně přijatelné
doteky zad, protože si lidé nevidí vzájemné do obličeje), důraz je kladen na rozmístění
lidí v místnosti, u stolu (ceněná jsou místa naproti dveřím a také místa, která nejsou
vprotisvětle - kvůli odezírání). Mají také svou vlastní vnitřní hierarchii, způsob
humoru, ironie. Často zde panuje nedůvěra ve slyšící okolí. (Hrubý, 1999)
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Kýle (in Homoláč, 1998) uvádí, že konvenční pravidla chování ve společenství
Neslyšících jsou založena především na vizuálním a prostorovém vnímání. Některé
konvence úzce souvisí s používáním znakového jazyka. Tyto konvence se v mnohém
tedy liší od běžných konvencí lidí slyšících. Mezi nejrozšířenější konvence patří:
1. Odlišný způsob získávání pozornosti - běžné jsou častější doteky než u lidí slyšících,
protože právě ty jsou možností, jak na sebe upozornit; své konvence má také upoutávání
pozornosti pomocí světla.
2. Složitá jsou pravidla výměny komunikačních rolí - často se vychází z mimiky
komunikačního partnera.
3. Přerušení probíhajícího hovoru další osobou - řídí se také pravidly, která jsou
založena na dotecích a znakovém jazyce.
4. Odvrácení se od znakujícího partnera je považováno za velmi neslušné; dá se
předpokládat, že znakující partner se může zachovat hněvivě.
5. Vzít znakujícího za ruku je považováno za agresivní akt.
6. Soukromá či tabuizovaná témata se vzhledem k povaze znakového jazyka probírají
velmi často v odděleném prostoru od ostatních.
Specifická pravidla mohou mít také různé tradice (např. svatba), specifické jsou
také různé hry neslyšících apod.

1.6 Způsoby vnímání sluchového postižení
Můžeme rozlišit dva krajní postoje ke sluchovému postižení:
1. klinický postoj -

vnímá sluchovou vadu jako znevýhodnění, které je nutno

kompenzovat (sluchadla, kochleární implantát, speciální přístup) za účelem rozvoje
mluvené řeči; cílem je člověk se sluchovým postižením, který je integrovaný do
většinové slyšící společnosti,
2. etnický - vnímá jedince se sluchovým postižením jako etnickou menšinu - Neslyšící
(viz. kapitola 1.5 a podkapitola 1.5.1). (Šedivá, 2006)
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Tyto dva přístupy jsou samozřejmě krajní. Mezi nimi se nachází několik dalších
možností, jak ke sluchovém postižení přistupovat. Postoj k lidem se sluchovým
postižením, který přijmeme za vlastní, bude do značné míry ovlivňovat naše očekávání
k lidem se sluchovým postižením a také naše chování k nim; recipročně bude tento náš
postoj ovlivňovat samotné jedince se sluchovým postižením (především pocit životní
spokojenosti, naplnění, sebepřijetí, uplatnění).

1.7 Psychologické aspekty jedinců se sluchovým postižením
Dopady sluchového postižení na psychiku jedince mohou být různorodé. Jsou
závislé na mnoha faktorech:
- typu a hloubce sluchové vady,
- individualitě jedince,
- sociálním prostředí.
Sovák (1981) uvádí individuální odlišnosti v těchto oblastech jedinců se
sluchovým postižením:
-orientace v prostředí,
-myšlení,
-schopnost učení,
-chování,
-tělesné a pohybové schopnosti.
„V psychologické struktuře sluchově vadných osob dominuje zúžené pole
vnímání zvuků vůbec." (Sovák, 1981. s. 46) Ztráta zvukových vjemů působí negativně
na orientaci v prostředí přírodním i společenském. Velmi nepříznivě na člověka působí
ztráta zvukového pozadí. Snižuje jeho sebejistotu a může vést až k úzkosti a depresi,
nereálnosti prostředí, stísněnosti. K úplné ztrátě sluchového pozadí dochází většinou u
praktické hluchoty. Tyto pocity však zaznamenávají především lidé s náhlou ztrátou
sluchu (Pulda, Lejska, 1996). Můžeme předpokládat, že jedinci prelingválně neslyšící či
těžce nedoslýchaví nebudou narušení či ztrátu sluchového pozadí subjektivně vnímat
stejně silně. Praktické dopady ztráty či narušení zvukového pozadí na orientaci jedince
v prostoru však vždy budou zjevné.
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Sovák (1981) popisuje odlišnosti v myšlení. Jedinec se sluchovým postižením
obtížně vytváří obecné kategorie. Abstraktní myšlení je závislé na míře rozvoji mluvené
a psané řeči. Konkrétní myšlení však uvádí na dobré úrovni. Kauzální myšlení také není
dostatečně rozvinuto. Sovák dále předpokládá, že způsob myšlení odpovídá principu
znakového jazyka, která se také víc zaměřuje na konkrétní jevy než na jejich vztahy.
Vzhledem k chybění sluchového vnímání je nedostatečné celostní nazírání na situace.
Dále v myšlení popisuje výrazný subjektivismus.
Tento pohled na myšlení jedinců se sluchovým postižením odpovídá době, ve
které vznikl. Neslyšící neměli od raného věku možnost rozvíjet se pomocí znakového
jazyka, proto také jejich komunikační schopnosti a následně i schopnosti myšlení byly
omezeny. Dnes, kdy je znakový jazyk uznán jako rovnocenný a svébytný prostředek
komunikace, již tyto rozdíly nejsou tak patrné. Myslím, že také subjektivismus a často
uváděný výrazný egoismus neslyšících lidí souvisel s přístupem společnosti k nim a
také s jejich nedostatečnými komunikačními možnostmi.
Šedivá (2006) uvádí, že sluchová vada znamená pro jedince z psychologického
hlediska senzorickou deprivaci. Na podkladě této deprivace může dojít k negativnímu
ovlivnění rozvoje především v oblasti:
- verbální inteligence,
- řeči,
- psychosociální.
Oblast verbální inteligence v rozvoji zaostává za rozvojem inteligence neverbální dochází tedy v této oblasti k nerovnoměrnému vývoji. Oblasti mluvené řeči u osob se
sluchovým postižením se věnuji v kapitolách 2.7, 2.8, 2.9.
Životní zkušenosti dítěte se sluchovým postižením se velmi liší od zkušeností
dítěte slyšícího a tento rozdíl se bez vhodné rehabilitace zvětšuje. Úroveň interakce
s okolím je nižší, což má za následek snížení spontánního učení, méně sociálních
zkušeností. Sociální chování tedy bývá na nižší úrovni, vlivem komunikační bariéry
může docházet k chybnému vykládání sociálních vztahů. Z těchto důvodů může mít
chování dětí (někdy i dospělých) se sluchovým postižením specifické rysy:
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- vztahovačnost,
- zvýšená míra egoismu,
- nejistota,
- nepřiměřené emocionální reakce např. zvýšená pohotovost k afektům.
Schopnost učení není dle Sováka výrazně změněna; Myklebust,1961 (in Sovák,
1981) uvádí, že jsou neslyšící asi 15 - 20% pod průměrem slyšících vrstevníků.
V oblasti chování popisuje Sovák nevyváženost - únikovost či agresi. Častý je
egocentrismus, zkreslení životní zkušenosti. V souvislosti se ztrátou zvukového pozadí
dochází k pocitům izolovanosti, nedůvěřivosti, podezírání. „Chování se řídí jednak
podle osobní vyspělosti a jednak podle vlivu společenského prostředí. Nedá se tedy
popisovat ve vyhraněných šablonách", uvádí Kopecký, 1949 (in Sovák, 1981).
U některých lidí se sluchovým postižením se objevují poruchy rovnováhy a
pohybové koordinace. Kábele, 1972 (in Sovák, 1981) uvádí, že tyto potíže o 8 - 10%
častější než u slyšících. Dle Puldy, Lejsky (1996) má na narušení pohybové koordinace
a rovnováhy vliv narušeného zvukového pozadí.
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2. Komunikace osob se sluchovým postižením

2.1 Možnosti komunikace nedoslýchavých
„Nedoslýchavý člověk je každý člověk, který má nějaké zhoršení sluchu oproti
běžné populaci. Vždy se dá ale říct, že má nějaké - pro vnímání mluvené řeči využitelné zbytky sluchu." (Hudáková, (ed.), 2003, s.12) Záleží však na velikosti a typu
sluchové ztráty. Většina nedoslýchavých komunikuje mluvenou řečí, ale s přihlédnutím
k velikosti jejich ztráty musí být učiněna různorodá opatření. Vnímání mluvené řeči jim
většinou umožňuje řada kompenzačních pomůcek, odezírání, pomocné

symboly

odezírání.
Lehce nedoslýchaví rozumí mluvené řeči na delší vzdálenost než 3 metry;
problémy v porozumění mluvené řeči se tedy u těchto jedinců mohou objevit v hluku či
naopak při šepotu. Středně nedoslýchavý jedinec rozumí mluvené řeči na vzdálenost do
3 metrů; pro tohoto jedince je důležité, aby komunikační podmínky byly optimální;
v takovém případě s použitím sluchadel může komunikovat mluvenou řečí. Těžce
nedoslýchavý člověk rozumí mluvené řeči s použitím kompenzačních pomůcek na
vzdálenost do 1 metru; je však důležité, aby podmínky rozhovoru byly optimální, dále
by měl těžce nedoslýchavý člověk mít možnost odezírání; musíme také při komunikaci
respektovat zhoršenou srozumitelnost mluvy. U těžce nedoslýchavého musíme počítat
s možností menší slovní zásoby a zkušeností se světem. (Pulda, Lejska, 1996)
Díky používání sluchadel mohou nedoslýchaví dobře rozvinout mluvenou řeč a
používat ji ke komunikaci se svým okolím. S tím také souvisí příležitost k bezděčnému
učení, která je velmi důležitá k sociálně emocionálnímu rozvoji osobnosti. (Hrubý,
1999)
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2.2 Možnosti komunikace prelingválně neslyšících
Člověk neslyšící nemůže sluchem vnímat mluvenou řeč, a to ani s technickými
kompenzačními pomůckami - a to je podstatný rozdíl neslyšícím a nedoslýchavým
jedincem. Možnost vnímat mluvenou řeč sluchem mají jedině v případě kochleárního
implantátu, který by měl být voperován před 2. rokem života, aby nedošlo k atrofíi
sluchového centra v mozku.
Důležité je, aby i prelingválně neslyšící děti měly od raného věku možnosti
k plnohodnotné komunikaci a spontánnímu učení. Takové dítě by mělo být zařazeno do
rehabilitačního programu spočívajícího ve využití znakového jazyka. Mluva může být
vytvořena pouze uměle a zní většinou nepřirozeně. Důraz by měl být kladen spíše na
čtení a psaní než na artikulaci. (Hrubý, 1999)
Pokud mají neslyšící možnost, upřednostňují komunikaci ve znakovém jazyce,
který je pro ně přirozený. V komunikaci s lidmi slyšícími užívají mluveného či psaného
jazyka v rámci svých možností. Tato komunikace samozřejmě není bezproblémová i
vzhledem k tomu, že odezírání je u těchto jedinců velmi ztíženo. V poslední době se
rozšiřuje mezi prelingválně neslyšícími využívání služeb tlumočníka znakového jazyka.
(Hudáková, (ed.), 2003)
Prelingválně neslyšící se učí mluvenou řeč pomocí zraku, hmatu a taktilněvibračního vnímání. Při komunikaci v mluveném jazyce musí mít možnost odezírání, je
vhodné použít výraznou miminku, gestikulaci a přirozené posunky (Pulda, Lejska,
1996). Musíme však počítat s tím, že každý jedinec má své individuální potřeby;
některý prelingválně neslyšící člověk je schopen uplatnit v komunikaci mluvenou řečí
odezírání, u jiného

to možné není. Odezírání bez sluchové opory je

velmi

problematické, navíc je komplikováno nižším stupněm ovládnutí mluveného jazyka a
menší zkušeností se světem. Do možností komunikace se velmi výrazně promítají
způsoby vzdělávání.
Prelingválně neslyšící mohou komunikovat verbálně a neverbálně. Do verbální
komunikace řadíme vizuálně pohybové způsoby komunikace - znakový jazyk, prstovou
abecedu a také národní řeč v mluvené a psané podobě. (Strnadová, 1998) Komunikace
pomocí čtení a psaní však může být pro spoustu neslyšících (i pro jejich okolí) velmi
obtížná až nemožná, protože jejich čtenářské schopnosti mohou být až na úrovni
funkční negramotnosti.
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Mezi prostředky neverbální komunikace patří mimika, gestika, proxemika,
dramatizace, pantomima. „Jsou mistři v mezilidské komunikaci. Toto mistrovství je
vypěstováno nutností. Kdo lépe ovládá neverbální komunikaci než neslyšící? A kdo jiný
než neslyšící dokáže lépe vyčíst z pouhého výrazu vaší tváře, z pozice vašeho těla a
z vašich gest, co si skutečně myslíte (bez ohledu na to, co říkáte)?" (Strnadová, 1998, s.
136)

2.3 Možnosti komunikace postlingválně neslyšících
Postlingválně

neslyšící

i přes

sluchovou

ztrátu

většinou

upřednostňují

komunikaci v mluveném jazyce, využívají odezírání, čtení a psaní, protože jejich
mluvená řeč již byla rozvinuta. Identifikují se spíše se slyšícími; velmi často proto
odmítají znakový jazyk. (Hudáková (ed.), 2003) Lidé ohluchlí nemívají větší problémy
při komunikaci mluvenou řečí, často se rychle naučí odezírat mluvenou řeč; je třeba
dbát na to, aby podmínky k odezírání byly optimální. (Lejska, Pulda, 1996)
U postlingválně neslyšících je sice tendence k rozpadu mluvy, ovšem s pomocí
slyšícího okolí a logopeda je možné zachovat mluvu srozumitelnou. Lidé ohluchlí mají
také možnost voperování kochleárního implantátu, který jim může pomoci mluvenou
řeč udržet a zlepšit jejich komunikaci se slyšícími. Důležité je pro ohluchlé využívání
technologií založených na čtení a psaní (fax, psací telefon, internet, elektronická pošta,
teletext, skryté titulky).
V závislosti na době, kdy došlo ke ztrátě sluchu, je možno naučit se znakovou
řeč a odezírání, ale u ohluchlých v pozdějším věku je to velmi obtížné. (Hrubý, 1999)

2.4 Odezírání
„Odezírání řeči je vnímání mluvené řeči zrakem a její chápání podle pohybu úst,
mimiky tváře, výrazu očí, gestikulace rukou i celého těla. Odezírání nemůže naplno
nahradit slyšení řeči. Odezírání je složitý proces, který probíhá u každého sluchově
postiženého rozličně a určitý typ individua má vliv i na způsob odezírání. Mechanismus
odezírání závisí na individuálních danostech odezírajícího." (Vítková (ed.), 2004, s. 139)
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Podobná definice Janotové dodává: „Je to tedy specifická forma vizuální
percepce řeči." (Janotová, 1999, s.5)
Jednotliví autoři uvádí různé stupně odezírání. Janotová (1999) uvádí tři fáze
odezírání:
1. primární - přímé vytváření spojení mezi pojmem a faciálním obrazem,
2. lexikální - vytváří se asociace mezi faciálním obrazem slova, proprioreceptivním
vnímáním vlastní artikulace a konkrétním jevem,
3. integrální -

výsledná forma odezírání, nejvyšší forma vizuální

komunikace,

komplexní vnímání mluvního projevu, při které si jedinec dokáže sám doplnit to, co se
mu nepodařilo odezřít.
Krahulcová (2002) uvádí tyto stupně odezírání:
1. ideovizuální, globální, pasivní, primární - vytváří se spoj obličej - představa (ne však
artikulované slovo); je omezeno na jména a fráze,
2. vizuálně-fonetické, technické,

lexikální -

zaměřuje se na zrakové

vnímání

jednotlivých hlásek, slabik a slov, chybí rozumová složka,
3. kreativní, rozumové, integrativní - završení procesu odezírání, které dostává
komplexní formu; jedinec je schopen si to, co nemůže odezřít, doplnit sám; musí mít
však určité vědomosti a být schopen myšlenkových operací.

2.4.1 Podmínky odezírání
Aby bylo odezírání umožněno, musí být splněny určité vnější a vnitřní
podmínky.
Mezi vnitřní podmínky patří:
- fyziologické - neporušené zrakové a mentální funkce, využitelnost zbytků sluchu,
možnost využití vibračního vnímání, celkový stav organismu, funkce centrální nervové
soustavy,
- technické - trénovanost v odezírání,
- psychické - pozornost odezírajícího (zaměřenost, rozsah, intenzita a trvání), postřeh a
pohotovost,

kvalita

paměťových

lúnkcí,

dorozumívacích schopností,
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myšlení,

předpoklady

pro

rozvoj

- verbální - dosažená úroveň dorozumívacích schopností,
- neverbální - schopnost vnímat a chápat neverbální stránku komunikačního procesu

(gestikulace, mimika, proxematika),
- věkové - ve kterém období vývoje jedince došlo ke ztrátě sluchu, jaký byl jeho další
vývoj, zralost zraku a psychických funkcí,
- sociální - znalost kontextu, sociální zralost, znalost způsobu výslovnosti konkrétní
osoby.
Mezi vnější podmínky patří:
- navázání dobrého osobního kontaktu - záleží na momentální situaci, je nutno sdělit
téma hovoru předem,
- osvětlení - vhodná intenzita, směr osvětlení (nesmí být oslněn odezírající, zároveň
musí být dobře viditelné rty mluvícího),
- nepřítomnost hluku,
- vzdálenost a úhel pohledu - u nedoslýchavých by neměla překročit 1 - 1,5 m, aby bylo
možno doplnit informaci sluchem, u těžce sluchově postižených nemá vzdálenost
překročit 4 m,
- způsob výslovnosti - zřetelná, ne přehnaná, tempo volnější, dělat pomlky mezi větami,
používat kratší věty.
Mluvící člověk si musí při komunikaci s odezírajícím dále uvědomit tyto
důležité skutečnosti:
- mluvčí by měl stát k odezírajícímu čelem, vhodný je oční kontakt,
- důležitost vizuálního či taktilního upozornění před začátkem promluvy,
-jestliže odezírající neporozuměl, zopakujeme informaci s volbou jiné slovní zásoby a
syntaticko-gramatických struktur,
- odezírání je velmi náročné, tedy i časově omezené. (Vítková (ed.), 2004)
Z českého jazyka lze dobře odezřít samohlásky, dvojhlásky a souhlásky „v" „m"
„p" „b" „ P ; dobře se tedy odezírá 54,6 % hlásek; tento vysoký počet je ovšem dán
vysokým počtem samohlásek v češtině; vůbec nelze odezřít 13,1% hlásek. (Janotová,
1999); pouze na odezírání se tedy v komunikaci nemůžeme spoléhat (Vítková (ed.),
2004).
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2.4.2 Schopnost odezírání
Schopnost odezírání je závislá také na tom, jaký typ a stupeň sluchové vady
jedinec má. Člověk nedoslýchavý či člověk s kochleárním implantátem může využit
k doplnění informací sluch, má dobrou sociální zkušenost, přiměřeně dobře ovládá
jazyk, který odezírá. (Ve světě sluchového postižení, 2003). U sluchově postižených,
kteří nosí sluchadlo, dochází k tzv. bisenzorickému vnímání řeči současným viděním a
slyšením. Podíl zrakového a sluchového vnímání závisí na stupni poruchy. (Janotová,
1999).
Hrubý (in Janotová, 1999, s.17) uvádí, že „Kombinace dostatečného akustického
vstupu s odezíráním pak schopnost rozumět nenásobí, ale umocňuje".
Ke vnímání melodie a dynamiky mluvy mohou sloužit i zbytky sluchu, které
přispívají ke komplexnějšímu vnímání mluvy (Janotová, 1999). Postlingválně ohluchlý
člověk tedy svých zbytků sluchu může využít. Může navíc uplatnit většinou dobrou
sociální znalost, své zkušenosti se světem. Někteří lidé s touto sluchovou vadou
využívají vizualizátory mluvené češtiny (tzv. artikulační tlumočníky). Prelingválně
neslyšící člověk se nemůže opírat o sluchové vnímaní, pro vnímání mluvené řeči může
využít pouze neúplných zrakových informací, nemá dostatečnou znalost mluveného
jazyka, sociální zkušenosti a zkušenosti se světem jsou jiné než u předchozích skupin.
(Hudáková, (ed.), 2003) „U velké části prelingválně neslyšících lidí je odezírání pro
plnohodnotnou komunikaci naprosto nevhodné." (Hudáková, (ed.), 2003, s.43). Navíc
k úspěšnému

odezírání

nestačí

znalost

jazyka

omezená

na jednotlivá

slova;

předpokladem pro úspěšné odezírání je znalost gramatiky (morfologicko-syntaktické
stránky jazyka). (Janotová, 1999)
„Při interakci jedince s okolním světem hraje důležitou roli pozornost. Při
odezírání jde o pozornost úmyslnou, zaměřenou jedním směrem. Ta musí být často
intenzivně udržována u mladších sluchově postižených motivací, u starších vůlí."
(Janotová, 1999, s.19). Odezírání je psychicky velmi náročné, uvádí se, že až desetkrát
náročnější než naslouchání běžné mluvené řeči. Do odezírání se zapojuje celá osobnost.
(Krahulcová, 2002).

25

Ukazuje se tedy, že i při ideálním splnění ostatních podmínek odezírání zůstane
při porodu, který je sám o sobě velmi fyzicky a psychicky náročný, podmínka
pozornosti a zapojení celé osobnosti velmi těžko splnitelná. Na toto úskalí odezírání by
měla být každá žena upozorněna a sama si promyslet, kterou variantu komunikace
během porodu zvolí.

2.5 Znakové jazyky
Dle Zákona o znakové řeči č. 155/1998 Sb. (§3) se znakovou řečí rozumí český
znakový jazyk a znakovaná čeština.
Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený
specifickými vizuálně-pohybovými prostředky; je základním dorozumívacím jazykem
neslyšících.

Český

znakový jazyk

má

základní

atributy jazyka -

znakovost,

systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr. Je ustálen po
stránce lexikální a gramatické. (Zákon o znakové řeči č. 155/1998 Sb. (§4) )
Znakovaná čeština je umělý jazykový systém, který usnadňuje dorozumívání
mezi slyšícími a neslyšícími. Využívá gramatické prostředky češtiny. Současně se
znaky českého znakového jazyka jsou artikulována jednotlivá česká slova. (Zákon o
znakové řeči č. 155/1998 Sb. (§5)).
Znaková řeč označuje vizuálně-motorické komunikační systémy především
českého znakového jazyka a znakovaného českého jazyka.

(Krahulcová, 2002)

„Komunikaci znakovou řečí často doplňuje mluvená řeč, prstová abeceda nebo psaná
podoba jazyka, a to v závislosti na situaci a účelu komunikace..." (Krahulcová, 2002, s.
60)
„Znakový jazyk je jediný přirozený vizuálně-motorický komunikační prostředek
(s vlastním slovníkem a gramatikou), na jehož základě si může neslyšící dítě spontánně
osvojovat znalosti a uspokojovat své emocionální a sociální potřeby. ... Vývoj tohoto
dítěte tedy probíhá normálně po stránce jazykové, kognitivní, emocionální i sociální.
(Okrouhlíková, 2005)
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Český znakový jazyk je plnohodnotný jazyk, který má jednoznačnou gramatiku;
obsahuje také neverbální - neznakovou složku (obvykle se vyjadřuje mimikou). Stejně
jako ostatní jazyky se vyvíjí, má svou historii. Nemá s mluveným jazykem nic
společného a mluvená věta se zároveň s ním vyslovovat nedá. (Hrubý, 1998)
Již dle školského zákona č. 29/1984 Sb. je možno používat znakový jazyk ve
vyučování neslyšících. Tento zákon však vyjadřuje právo člověka se sluchovým
postižením, nikoliv povinnost školy výuku takto zajistit. Do praxe se tento zákon
promítl málo. Sedlecký (Sedlecký, 1994) prosadil, aby ve Standardních pravidlech byla
zmínka o právu na vzdělání neslyšících ve znakovém jazyce přesto, že tato
problematika je záležitostí vlády každého státu.
Dne

17. 6.

1988 bylo Evropským parlamentem schváleno „Usnesení o

znakových jazycích pro neslyšící", které jim mělo pomoci prosadit oficiální uznání
znakového jazyka jako menšinového jazyka neslyšících. Dle zákona o znakové řeči č.
155/1998 Sb. (§7) má neslyšící právo na používání znakové řeči, vzdělávání s využitím
znakové řeči a na výuku znakové řeči.
Všechna tato usnesení se spolupodílejí na vzniku jazykově-kulturní menšiny lidí
se sluchovým postižením, která bude i slyšícím okolím přijímána jako rovnocenná,
autentická a integrovaná.

Také však mohou dopomoci k tomu, aby si slyšící okolí

uvědomilo rozdílné potřeby těchto lidí a snažilo se tyto potřeby naplňovat.

2.5.1 Historie znakového jazyka
Základ znakovému jazyku položila tzv. francouzská metoda. Jejím tvůrcem byl
abbé Charles Michel de 1'Epée (1712-1789) a na její tvorbě se spolupodíleli jeho
nástupci, především Roch Ambroisse Cucurron Sicard (1742-1822).
Abbé l'Epée vycházel z předpokladu, že „hluchoněmí" se nemohou naučit
mluvit proto, že neslyší. To jim však nebrání komunikovat pomocí písma a posunků,
které jsou vlastně jejich mateřskou řečí. Vychází z přirozených posunků a vytváří
systém umělých posunků. Umělé posunky spojuje do vět pomocí znaků, které mají
lexikálně-morfologickou funkci (tzv. metodické značky). Znaková řeč se však stávala
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nepřehlednou,

zdlouhavou

a

složitou.

L/Epéeho

nástupce

Sicard

se

snažil

o

zjednodušení umělého posunkového jazyka, dostává se však do opačného extrému jazyk se stává příliš obecným, difúzním, nepřesným. (Krahulcová, 2002) Přínos
1'Epéeho spatřuji především ve snaze vcítit se do těžce sluchově postižených lidí a
poskytnout jim jazyk, který by pro ně byl přirozený.
„Charakteristikou tzv. francouzské metody je vzdělávání neslyšících pomocí
prstové abecedy, písma a uměle vytvořenými znaky. Z historického hlediska lze
konstatovat, že francouzská škola vytvořila (i přes rozporuplnost ve své době) základ
pro lingvistický rozvoj znakového jazyka neslyšících." (Krahulcová, 2002, str. 20)
Školy, které vyučovaly na základě francouzské metody, vznikají po celé Evropě.
Většina ústavů založených v 2. polovině 18. století vyučuje touto metodou. Od r. 1754
však začíná Heinicke vyučovat metodou (později nazvána jako německá), která
posunky bere jako podružné a snaží se o vyvození artikulované mluvy doplněné
odezíráním. V této době vzniká spor mezi těmito protichůdnými vyučovacími a
komunikačními

metodami.

(Krahulcová,

2002)

Spor

se pokládal

za

vyřešený

Milánským kongresem v roce 1880, který dal přednost orálnímu způsobu výuky.
Dle Hrubého (1998) byl v minulosti až na výjimky znakový jazyk podceňován a
přistupovalo se k němu jako k podřadné náhražce za mluvenou řeč. Staví se za chápání
znakového jazyka jako plnohodnotného komunikačního prostředku, i když současný
stav našeho národního znakového jazyka přirovnává k češtině v dobách národního
obrození - byla také neustálená a chyběla jí odborná terminologie. Myslím však, že za
posledních 8 let, které uplynuly od vydání této publikace, se mnohé změnilo. Důkazem
může být např. vytvoření slovníku porodnické terminologie, který ve své práci zmiňuji.

2.5.2 Atributy znakového jazyka
Macurová (2001, s. 249) usuzuje, že znakový jazyk je přirozený jazyk
neslyšících, který není závislý na struktuře mluveného jazyka. Je specifický tím, že jeho
artikulátory (ruce, hlava, tělo, obličej, jazyk) mohou být používány současně, přičemž
každý může přispívat ke sdělení. Znakový jazyk je jazyk menšinový.
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Gramatika znakového jazyka je zcela nezávislá na mluveném jazyce. Mluvnické
vztahy jsou vyjádřeny
- lineárně - řazením znaků za sebou, což je dle Macurové (2001, s. 71) typické
především pro mluvené jazyky,
- simultánně - nemanuálními komponenty (Krahulcová, 2002); Macurová (2001, s. 7172) rozlišuje manuální a nemanuální nosiče, přičemž oba typy nosičů mohou být
používány současně.
Atributy shodné pro mluvený i znakový jazyk jsou:
- historičnost - v rámci fylogenetického vývoje se jazyk

vyvíjí paralelně s vývojem

společnosti; v rámci ontogenetického vývoje sledujeme v osvojování obou jazyků
dítětem stejné fáze,
- artikulace (dvojí členění) - významové jednotky jazyka (morfémy) můžeme dále
rozdělit na menší jednotky (fonémy), které mohou význam rozlišit; ve znakovém jazyce
je možno znak (morfém) dále analyzovat dle umístění znaku v prostoru, tvaru ruky,
pohybu ruky, orientace dlaně a prstů a nemanuálních komponentů,
- produktivnost - existuje omezený počet prostředků (fonémů), z nichž můžeme
vytvářet nekonečné množství výpovědí,
- svébytnost - můžeme vyjádřit vše, co je potřeba,
- znakovost - jazyk je systémem znaků, které jsou konvenční - vzájemně dohodnuté,
odlišitelné od jiných znaků v systému, libovolné -

vztah mezi označujícím a

označovaným je bez přímé souvislosti; znaky jsou přístupné smyslům,
- systémovost - jazyky jsou celky sjasně definovanými vnitřními vztahy mezi
jednotkami. (Okrouhlíková, 2005)
Od 60. let 20. století se rozvíjí lingvistika znakového jazyka. W. Stokoe
prokazuje přirozenost znakového jazyka především díky existenci dvojího členění a
arbitrálnosti, což jsou znaky spojované i s jazyky mluvenými. (Macurová, 2001, s. 70)
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2.6 Ctění a psaní jedinců se sluchovým postižením
„Způsob komunikace a typ vzdělávání je významným faktorem, který určuje
kvalitu čtení a psaní neslyšících lidí." (Hudáková (ed.), 2003)
V používání písma se totiž odráží míra znalosti jazyka; pokud neslyšící člověk
nerozumí významům slov, zůstane funkčně negramotný. (Strnadová, 1998) Právě
nespokojenost s výsledky, které mají neslyšící vzdělávaní orální metodou, v oblasti
čtení a psaní vedly k hledání nových způsobů jejich výuky a vzdělávání.
Mezi kritiky některých výukových programů patří i britský psycholog Conrad.
Z jeho výzkumů vyplývá, že absolventi škol pro neslyšících jsou ve 30% negramotní a
pouze 10% absolventů čte na úrovni srovnatelné s jejich slyšícími vrstevníky. Také
v České republice podrobovala Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a
jejich přátel výsledky škol vzdělávajících neslyšící žáky dle orální metody časté kritice.
Také tvrdili, že mnozí žáci vycházejí ze škol negramotní. Česká školní inspekce
provedla výzkum, který prokázal, že žáci 9. ročníků škol pro děti se sluchovým
postižením (jednalo se o žáky s celým spektrem sluchových vad) porozuměli v 69,5%
předloženému textu velmi dobře, pouze 2,2% textu neporozumělo. „Toto zjištění
vyvrací tvrzení, že absolventi škol pro sluchově postižené nerozumí jednoduchým
textům a jsou tudíž negramotní." (Kuchler, Velehradská, 1998, s. 23). Na druhé straně
však analýza výsledků prokázala velké rozdíly ve výkonech jak mezi jednotlivými žáky,
tak i mezi jednotlivými školami využívajícími různých metod a forem práce.
Dle Hudákové (ed.), 2003 mají bilingválně vzdělávané neslyšící děti lepší
výsledky ve čtení a psaní. Tento typ výchovy totiž klade důraz na ranou výuku
znakového jazyka, který umožní rozvoj jazykových struktur v mozku, a poté na čtenou
a psanou formu národního jazyka, jehož zákonitosti jsou dětem vysvětlovány pomocí
jazyka znakového.
Je důležité již v raném věku dítěte zvolit systém vzdělávání, který mu bude co
nejvíce vyhovovat a zabezpečí mu funkční gramotnost. Vhodná metoda výchovy a
vzdělávání musí především zajistit včasnou jazykovou stimulaci dítěte (nejpozději do 2
let). Jazyková stimulace se však nezužuje jen na mluvenou řeč; může být využito
znakového jazyka, který je taktéž plnohodnotný a svébytný. Stejně jako jazyk-mluvený
stimuluje centra v mozku, která vedou k pozdějšímu pochopení syntaxe.
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Dle Strnadové (1998) by se prelingválně neslyšící děti měli český jazyk učit jako
svůj druhý jazyk. Nejprve by se dítě mělo s jazykem seznámit v písemné podobě;
výslovnost přijde na řadu v dalších fázích výuky. Upřednostňuje tedy bilingvální
vzdělání. Macurová (1994) uvádí, že v Dánsku jsou neslyšící vzdělávaní bilingvální
metodou schopni číst s porozuměním srovnatelně se svými slyšícími vrstevníky.
Výběr typu vzdělávání je však velmi individuální a závisí především na
medicínských faktorech (typ a stupeň ztráty sluchu), na době vzniku sluchové ztráty a
samozřejmě také na osobnostních charakteristikách jedince a na jeho rodině a blízkém
okolí.
S rozvojem jazyka se současně rozvíjí poznávací procesy dítěte a především jeho
myšlení. Optimální rozvoj těchto oblastí zajistí, že se dítě v pozdějším věku naučí
efektivně číst a psát, což jsou dovednosti nezbytné k dalšímu vzdělávání.

2.6.1 Specifické problémy jedinců se sluchovým postižením při čtení a psaní
1. U většiny lidí se sluchovým postižením se projevuje nedostatečná slovní zásoba; její
rozsah je velmi individuální.
2. Často si neztotožní nové slovo s věcí, kterou zná.
3. Nezná význam slova.
4. Problematická je pro neslyšícího morfologie slov a také gramatická pravidla.
5. Zaměňuje slova hláskově podobná.
6. Nezná mnoho synonym a homonym.
7. Nerozpozná, že některá náhodně stejná slova jsou významově jiná, protože se liší již
v základním tvaru.
8. Špatně rozlišuje slova podobná, která se liší pouze délkou samohlásky.
9. Nezná hovorové a obecné výrazy, nerozumí frázím a obrazným rčením, konvenčním
pravidlům.
10. Nerozlišuje význam sdělení měnícího se podle pořadí slov. (Strnadová, 1998)
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Inspekční zpráva České školní inspekce, která prováděla na 14 Základních
školách pro sluchově postižené výzkum zaměřený na čtenářské dovednosti jejich žáků
9. tříd uvádí, že mezi nejčastější

nedostatky sluchově postižených žáků patří malá

slovní zásoba, neporozumění větné skladbě a neznalost gramatických jevů. Konstatuje,
že komunikační systém těžce sluchově postižených žáků je nedostatečně rozvinutý
(Kuchler, Velehradská, 1998). Krahulcová (2002) uvádí, že lidé se sluchovým
postižením mají specifické obtíže v oblasti lexikální, syntaktické a frazeologické. Kvůli
těmto obtížím sáhne většina neslyšících po psaném textu pouze v nutnosti.
U většiny

neslyšících

kvůli

uvedeným

specifikům tedy

nutně

dochází

v pochopení obsahu sdělení či při produkci psaného textu k omylům a nedorozuměním.
Při psaní se navíc projevuje nepřesná reprodukce slov a špatné umístění délky
samohlásek, chyby ve skloňování, časování, v rodu a čísle, chybí či přebývají
předložky, chyby se objevují také v mluvnické shodě a pomocných slovesech. Vlivem
znakového jazyka se objevují chyby v gramatických jevech jako je slovosled, časování
a zápor.
Každý neslyšící dělá velmi individuální chyby. Většina z nich si to uvědomuje,
proto jsou často pro psaní důležitých dopisů užívání slyšící lidé z rodiny, blízkého okolí
a také tlumočníci.

2.7 Formální stránka mluvené řeči
Mluvená řeč je u jedinců se sluchovým postižením specificky změněna. Dochází
k omezení, deformaci či absenci sluchových vjemů (v závislosti na typu postižení).
Důsledkem jsou změny v řeči ve všech jejích fázích: fonace, dýchání, artikulace,
modulace.
Dýchání bývá méně plynulé a koordinované než u jedinců bez sluchové ztráty.
Namáhavá artikulace způsobuje, že výdech je přerušován nebo dochází k doplňujícím
vdechům. Jedinci s prelingvální hluchotou nekoordinují dýchání s pohyby mluvidel.
Poruchy dýchání jsou závislé na tom, jak brzy k poškození sluchu došlo. (Krahulcová,
2002)
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Jedinci se ztrátou sluchu nad 60-70 dB nemohou kontrolovat své mluvní projevy.
Toto dle Bohmeho, 1976 (in Krahulcová, 2002) způsobuje tzv. audiogenní dysfonii.
Projevuje se kolísáním výšky a síly hlasu, monotónností projevu, bývá změněna barva
hlasu a objevují se hlasové vady. U neslyšících jedinců bývá hlas hrubý, křiklavý, příliš
hluboký. Hlavně zpočátku logopedické péče může být hlas příliš tichý, později až
křičivý. Může chybět hrudní rezonance. Nedoslýchaví jedinci mívají slabší hlas, který
často postrádá přirozenou rezonanci. (Krahulcová, 2002) Důsledkem nesprávného
používání hlasu může u jedinců se sluchovým postižením docházet k různým
onemocněním hlasivek - uzlíky, polypy, nedomykavost či ke zvýšení prokrvení
hlasivek.
Změněná artikulace na podkladě sluchové ztráty je dle Arnolda, 1970 (in
Krahulcová, 2002) označována jako audiogenní dyslalie. Bohme, 1976 (in Krahulcová,
2002) uvádí audiogenní dyslalii u jedinců, jejichž oboustranná sluchová ztráta přesahuje
60-70 dB. Neslyšící mají především specificky změněnou artikulaci samohlásek; většina
souhlásek (především ty s dobrou optickou oporou) jsou tvořeny optimálně. Typicky je
změněna především artikulace sykavek a vibrant. Dle Šroma, 1962 (in Lechtá, 2002) si
neslyšící při mluvních celcích vkládají mezi hlásky zvuky, které tam nepatří. Artikulace
je přehnaná a namáhavá. Také Krahulcová (2002) uvádí, že problematická artikulace se
projeví především při spojování hlásek do slov.
U nedoslýchavých osob je artikulace změněna především v závislosti na stupni a
typu sluchové ztráty a dále na logopedické péči a dalších individuálních faktorech. U
lehké nedoslýchavosti bývá artikulace změněna nepatrně nebo se přibližuje normě.
Častá je zvýšená nosní rezonance, horší výslovnost sykavek, vibrant, explozív.
Artikulace

osob

s těžkou

nedoslýchavostí

se

přibližuje

artikulaci

neslyšících.

(Krahulcová, 2002)
Škodová, Jedlička a kol. (2003) uvádí, že u dítěte se sluchovou vadou se vždy
jedná o opožděný vývoj řeči. U jedince s nedoslýchavostí se mluvená řeč rozvíjí dobře a
komunikace není výrazněji narušena. Výraznější může být porucha artikulace sykavek.
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Nejvíce jsou nedostatečným sluchovým vnímáním postiženy modulační faktory
řeči (přízvuk, melodie, barva, tempo), které však ve velké míře přispívají ke
srozumitelnosti řeči. Modulační faktory bývají tedy porušeny především u těžkých
sluchových vad (Škodová, Jedlička a kol., 2003). U nedoslýchavých je modulace
změněna také, ovšem rozsah změn je závislý na sluchové ztrátě a nezávisí na době
vzniku ztráty a kvalitě péče. Hála a Sovák (1962) však uvádí, že deformace
modulačních faktorů (především jejich monotónnost) souvisí s dobou vzniku sluchové
ztráty.
Dle Seemana, 1974 (in Krahulcová, 2002) ovlivňuje přiměřené používání
modulačních faktorů srozumitelnost mluvené řeči více než optimální artikulace.
Zároveň neporozumění modulačním faktorům řeči jiných výrazně zhoršuje porozumění
mluvené řeči.

2.8 Lexikálnč-sémantická rovina mluvené řeči
Slovní zásoba jedinců se sluchovým postižením je redukovaná po stránce
kvantitativní i kvalitativní. Rozvoj slovní zásoby u prelingválně neslyšících záleží na
výchovně-vzdělávacím procesu. „Lepších výsledků dosahují děti, které byly časně
diagnostikovány a u nichž byl včas zahájen rehabilitační program v prostředí dobrého
rodinného zázemí a při kvalitní výuce komplexního charakteru." (Krahulcová, 2002, s.
87)
Pro běžnou komunikaci je důležitý rozsah slovní zásoby a také porozumění
obsahu slov. Na míře porozumění obsahu slov je závislý rozvoj myšlení a vzdělávání.
Výstavba pojmů u neslyšících probíhá jiným způsobem než u slyšících. Dítě zpočátku
chápe pojmy příliš široce či příliš úzce; jejich význam se zpřesňuje postupně. Illés, 1968
(in Lechtá, 2002) uvádí, že nejproblematičtější je chápání abstraktních pojmů; neslyšící
mají tendence chápat pojmy příliš názorně.
Také frekvence užívání jednotlivých slovních druhů je u jedinců s těžkým
sluchovým postižením jiná než u intaktní populace. Vyšší je frekvence podstatných
jmen. Intaktní populace jich užívá dle Příhody, 1963 (in Krahulcová, 2002) 31,8%.
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U neslyšících ve věku 11-15 let bylo použito při popisu obrázku 42,7- 53,1%
podstatných jmen. Vyšší frekvenci podstatných jmen v řeči neslyšících uvádí také
Gadži, 1979 (in Lechtá, 2002). Častější užití podstatných jmen souvisí s konkrétním
myšlením. Nízký je na druhé straně výskyt přídavných jmen; tento jev souvisí s
nerozvinutým abstraktním myšlením neslyšících. Dle Myklebusta, 1964 (in Krahulcová,
2002) se v České republice použití přídavných jmen pohybuje okolo 1,49%. U intaktní
populace je toto procento dle Příhody (1963) (in Krahulcová, 2002) podstatně vyšší 13,4%.
Počet užívaných sloves se okolo 11. - 12. roku vyrovnává s běžnou populací.
Gadži, 1979 (in Lechtá, 2002) uvádí normální frekvenci užívaných sloves; Arnold, 1970
(in Lechtá, 2002) naopak zdůrazňuje vynechávání sloves. Problematické je také
používání slovních druhů s abstraktním významem - zájmen, předložek, spojek a
příslovců. (Krahulcová, 2002)
Lexikálně-sémantická stránka řeči nedoslýchavých se může lišit. Čím vyšší je
ztráta sluchu, tím více se pravděpodobně bude řeč blížit řeči neslyšících; naopak u lehce
nedoslýchavých bude řeč spíše dosahovat normy. (Lechtá, 2002)

2.9 Morfologicko-syntaktická rovina mluvené řeči
Chápání morfologické stránky řeči je u jedinců se sluchovým postižením
sníženo. Na základě sníženého, deformovaného či chybějícího sluchového vjemu mají
jedinci se sluchovým postižením sníženou možnost rozlišovat slova a slovní druhy dle
gramatické koncovky. Špatné rozlišování slovních druhů vede ke špatnému tvoření vět.
„Syntax je v takovém případě charakteristická pouze hromaděním slov." (Krahulcová,
2002, s. 91). Seeman, 1974 (in Lechtá, 2002) uvádí, že nedoslýchavé děti při stavbě
věty kladou slova za sebou bez použití gramatických pravidel. Pro tento jev používá
pojmenování „telegrafická řeč".
Výsledná

morfologicko-syntaktická

stránka

řeči

jedinců

se

sluchovým

postižením je závislá na stupni sluchové ztráty, jejím typu, věku, kdy k ní došlo a také
na individuálních charakteristikách a výchově (Krahulcová, 2002). Lechtá (2002) na
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základě poznatků Sováka (1981) upozorňuje na vliv typu sluchového postižení. Jedinci
s převodním typem nedoslýchavosti nevnímají dostatek sluchem nepřízvučné slabiky
(tedy např. koncovky). Tento jev má také za následek změny v gramatické stavbě věty.
Změny v gramatické stránce řeči jsou také způsobeny typickým myšlením jedinců se
sluchovým postižením.
Liebman rozlišuje tři stupně dysgramatismu:
- slovní - jedinec nesprávně skloňuje, časuje, dělá chyby v koncovkách
- větný - jedinec dělá chyby ve větné skladbě; řadí slova bez gramatických souvislostí
- neschopnost souvisle se vyjádřit - jedinec se vyjadřuje zkratkovitě, telegraficky.
Dle Krahulcové (2002) u lehce nedoslýchavých lidí většinou pozorujeme
opožděný gramatický vývoj řeči, u střední nedoslýchavost je gramatický vývoj řeči
výrazně opožděn, u středně těžce nedoslýchavých se vyskytuje dygramatismus 1. -2.
stupně, u těžce nedoslýchavých dysgramatismus 1 . - 3 . stupně a u velmi těžké sluchové
vady sledujeme akatafázii. Dle Dvořáka (1998) je to: „agramatizmus s převahou poruch
v syntaxi; získaná chorobná neschopnost vyjádřit myšlenku v souvislých větách, řadit
slova ve věty (např. u afázie)."

2.10 Vzdělávací metody jedinců se sluchovým postižením
Zvolený typ vzdělávací metody do značné míry předurčuje, jakému

způsobu

komunikace bude jedinec se sluchovým postižením dávat přednost.
Pro úspěšnou budoucí komunikaci je nutno již v raném věku určit, jaká
vzdělávací metoda bude pro dítě ta nejvhodnější. Volba vzdělávací metody je závislá
především na:
- typu a hloubce sluchové vady,
- osobnostních předpokladech dítěte (obecná inteligence, nadání pro řeč, zdravotní stav,
psychická odolnost),
- možnostech a vůli rodičů (např. chtějí - nechtějí se naučit znakový jazyk, jejich časové
možnosti apod.),
- metodě, kterou vyučuje dostupná speciální škola, pokud rodiče nechtějí internátní
vzdělávání.
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Pro potřeby své práce uvádím tyto vzdělávací metody:
- bilingvální metoda,
- orálně auditivní metoda,
- totální komunikace.

2.10.1 Bilingvální metoda - charakteristika
Dle Jabůrka je bilingvismus neslyšících „...znalost a používání znakového
jazyka a mluveného jazyka majoritní společnosti země, ve které žijí. Základním
předpokladem pro zavedení bilingválního přístupu ke vzdělávání neslyšících je uznání
znakového jazyka jako jazyka plnohodnotného a rovnocenného mluveným jazykům.
(Jabůrek, 1998, s.9)
Bilingvální vzdělání vychází především ze dvou předpokladů:
1. pro optimální rozvoj jazykových schopností dítěte (s následnými dovednostmi čtení,
psaní

a pochopení

syntaxe) je

důležité,

aby

se

dítě

co

nejdříve

seznámilo

s plnohodnotným jazykem,
2. dítě se sluchovým postižením se bude setkávat se slyšícími i s lidmi se sluchovým
postižením.
Dnešní psychologové a lingvisté uvádí věkovou hranici pro naučení se jazyku
do 2 let. Pro většinu dětí s těžkým sluchovým postižením může být takovým jazykem
převážně znakový jazyk. (Hrubý, 1999) Pokud dítě nemá možnost setkat se s vhodným
jazykem do dvou let, tak je v dalším jazykovém vývoji velmi znevýhodněno.
„Jako první by měl být nazýván jazyk, který si děti mohou spontánně osvojovat
a uspokojovat tak své základní emocionální a sociální potřeby." (Jabůrek, 1998, s.13)
Dle Macurové (1994) užívání znakového jazyka od počátku školní docházky předchází
deficitu v rozumových schopnostech dítěte a také zmírní „kulturní šok", který by mohlo
zažít neslyšící dítě při přechodu z rodiny, ve které komunikuje znakovým jazykem, do
vzdělávacího zařízení. „Gramotnost v menšinovém jazyce je „první" gramotností, od ní
se odvíjí gramotnost v jazyce většiny, školní rozvíjení prvního jazyka je podmínkou
úspěšného zvládnutí jazyka většiny." (Macurová, 1994, s. 14)
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Mluvený jazyk se vyučuje podobně jako cizí jazyk. Při jeho výuce se klade větší
důraz na psanou a čtenou formu než na artikulaci; současně s mluveným jazykem se
vyučuje odezírání. K výuce mluvené řeči patří i rozvoj odezírání dle předpokladů
jednotlivých žáků. Důležitým znakem bilingválního vzdělávání je to, že se mluvená a
znaková řeč nepoužívají simultánně.
Macurová (2001, s. 249) uvádí, že znalost znakového jazyka nebrání rozvoji a
osvojení si většinového jazyka; poznání rozdílů mezi většinovým a znakovým jazykem
může dokonce přispět k lepší výuce mluveného jazyka. Tento názor se staví do opozice
dřívějším názorům tvrdícím, že znakující dítě se nebude chtít učit mluvenou řeč a
nebude ji používat.
Mezi hlavní cíle bilingválního vzdělávání patří:
1. rozvoj jazyka a myšlení nezávisle na kvalitách mluvené řeči, (Krahulcová, 2002)
2.

možnost

spontánního

rozvoje myšlení,

řeči;

umožnění

spontánního

učení,

(Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené - informační leták)
3. získání takových jazykových kompetencí, které mohou vést k dalšímu vzdělávání.
(Macurová, 2001, s. 250)
Nevýhodou bilingválního vzdělávání je neexistence psané podoby znakového
jazyka. Neslyšící dítě se učí psanou formu řeči, která je složitější než mluvený jazyk,
bez znalosti tohoto mluveného jazyka. (Jabůrek, 1998)
Mezi argumenty, které se staví proti bilingválnímu vzdělávání, uvádí Macurová
(1994) požadavek zachovat sociální a kulturní jednotu země. Tento požadavek
nepovažuji za oprávněný již s ohledem na poměr slyšících a neslyšících v České
republice, který navíc nezohledňuje společenství Neslyšících za jazykovou a kulturní
menšinu.

Mezi

další

problémy

bilingválního

kvalifikovaných učitelů (Macurová, 1994).
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vzdělávání

pak patří

nedostatek

2.10.2 Bilingvální metoda - historie
Hrubý (1999) uvádí, že na vzniku bilingválního vzdělávání má významný podíl
ředitel Pražského ústavu pro hluchoněmé Václav Frost. Frostova

Kombinovaná

(Pražská) metoda pochází ze 40. let 19. století. Některé předměty se vyučovaly ve
znakovém jazyce, některé v mluveném jazyce. Současně se vyučovala artikulace, čtení a
psaní. Jazykové kódy se nesměšovaly. „Václav Frost předběhl svou dobu o více než sto
let a je smutné, že jeho myšlenky nyní musíme studovat v cizině." (Hrubý, 1999, s. 122)
Bilingvální

vzdělávání

se začíná

realizovat

v 80.

letech

20.

století

ve

Skandinávii, šíří se do severní Ameriky a poté do dalších evropských států. Od roku
1995 se využívá bilingválních vzdělávacích programů i v České republice. Začíná se
formou předškolního programu v bilingvální mateřské škole Pipan, pokračuje se při
Speciální

základní

škole

pro

sluchově

postižené

v Holečkově

ulici

v Praze.

Experimentálně byl bilingvální vzdělávací program ověřován také ve speciálních
základních

školách

pro

sluchově

postižené

v Brně a ve Valašském

Meziříčí.

(Krahulcová, 2002)

2.10.3 Bilingvální mateřská škola Pipan
Bilingvální mateřská škola, s.r.o. je soukromé předškolní zařízení. Zřizovatelem
je Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Bilingvální mateřská škola vznikla
z iniciativy rodičů v roce 1996. Od roku 1997 je zařazena Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR do sítě předškolních zařízení a byla jí schválena bilingvální
koncepce. (Výroční zpráva Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2004).
Vyučování

probíhá

podle

metodicko-didaktického

programu

s názvem

„Vyprávění medvěda Čumáčka", který byl vypracován v této mateřské škole. Děti jsou
rozděleny do skupin maximálně po šesti. S dětmi pracuje speciální pedagog a sluchově
postižený asistent. Rozvoj schopností a dovedností dětí je zajištěn prostřednictvím
psychomotorických

her,

rozumové, jazykové,

výtvarné

a pracovní

výchově

a

pantomimě. Jsou využívány multimediální počítačové programy nabízející možnost
rozvoje

sluchového

vnímání,

odezírání,

rozumových schopností a tvorby hlasu.

globálního

čtení,

zrakové

Děti pracují dle individuálního vzdělávacího

plánu. Tento princip umožňuje přijímat i děti s kombinovanými vadami.
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percepce,

Mateřská škola Pipan spolupracuje s dalšími odborníky - klinickým logopedem,
foniatrem, psychologem i neurologem.
Protože tento typ předškolní přípravy využívá znakového i mluveného jazyka,
má dítě možnost po zvážení individuálních předpokladů integrace do běžné základní
školy či navštěvovat speciální základní školu pro sluchově postižené. (Bilingvální
mateřská škola pro sluchově postižené - informační leták)

2.10.4 Orálně auditivní metoda - charakteristika
Současné
sluchového

chápání

postižení,

orálně-auditivní

které

směřuje

metody
ke

vychází

kompenzaci

z klinického
sluchadly

a

chápání
následně

k maximálnímu využití sluchového vnímání a produkci mluvené řeči. Orálně auditivní
metoda obsahuje několik složek:
- sluchová výchova,
- odezírání,
- řečová výchova. (Šedivá, 2006)
„Orální metody reprezentují široké spektrum metod didaktické komunikace,
jejichž cílem je osvojení si mluvené, hláskové řeči a didaktického obsahu vzdělávacího
programu." (Krahulcová, 2002, s. 29)
V současnosti
fyziologické

se již nepoužívají čisté orální systémy, které nerespektují

potřeby těžce sluchově postižených. Orálně auditivní metody využívají

převážně vizuálně-motorických markerů slovní podstaty (daktyl, pomocné artikulační
znaky, psaný jazyk, doplňovaná řeč).
Orálně auditivní metoda vychází z těchto předpokladů:
- dle Bezolda, Siebenmana (1908), Goldsteina (1939), Urbantschitsche (1982) (in
Holmanová, 2002) má většina sluchově postižených využitelné zbytky sluchu ,
- kvalitní digitální sluchadla umožní zbytků sluchu využít,
- 90 % rodičů sluchově postižených dětí nemá žádnou sluchovou ztrátu - tedy
komunikují mluvenou řečí, (Strnadová, 1998; Hronová, Motejzíková, 2002)

40

- studie ukazují, že většina rodičů se znakovou řeč naučí pouze na základní předškolní
úrovni (Holmanová, 2002) - z tohoto faktu vyplývá, že nemohou plnohodnotně
komunikovat se svým dítětem pomocí znakového jazyka,
- kvalitní diagnostika umožňuje odhalit sluchové postižení v raném věku dítěte a co
nejdříve zahájit odpovídajícím způsobem jeho řečovou stimulaci.
„Zvládnutí mluvené i grafické podoby mateřského jazyka přispívá k integraci
sluchově postiženého dítěte do společnosti a účasti na dění v ní". (Šedivá, 2006)
Nevýhodou orálně auditivní metody je nemožnost její univerzální aplikace. Strnadová
(1998) uvádí, že pro prelingválně neslyšící je mluvená řeč způsob komunikace, který je
mimo jejich smyslové vnímání. Pro tyto jedince není orálně auditivní metoda vhodná;
využití orální metody ve výchově a vzdělání u těchto jedinců nevede k vyššímu stupni
sociálního začlenění, ale spíše k nežádoucí izolaci.
Úspěch orálně auditivní metody je závislý na těchto faktorech:
- hloubka sluchové vady,
- vrozena obecná inteligence,
- časná diagnóza sluchové vady,
- kvalitní rehabilitace,
- výskyt některých dalších poruch (poruchy pozornosti, vývojové poruchy učení a řeči).
(Šedivá, 2006)

2.10.5 Orální metoda - historie
Za předchůdce a zakladatele orální metody jsou považováni Pedro Ponce de
Leon (1508-1584), Manuel Ramiréz de Carrión (1579-1652) a Johan Konrád Ammán
(1669-1724). Již Ammán si však uvědomuje, že odezírání je omezené a že tato metoda
nevyhovuje všem dětem. (Krahulcová, 2002)
Tito španělští učitelé mají zásluhu na „odněmění" neslyšících, kteří byli do té
doby považování za „hluchoněmé". Vyučovali mluvenou řeč, kterou doplňovali
posunky, psanou podobou řeči. Vzhledem k ojedinělosti výuky jedinců se sluchovým
postižením se však ještě nedalo hovořit o tomto typu výuky jako o systému.
(Krahulcová, 2002)
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Orální metoda vzdělávání se začala v Evropě včetně Moravy téměř výlučně
používat od Milánského kongresu učitelů neslyšících, který se konal v roce 1880.
V Čechách se používala až od 20. let 20. století, do té doby převažovala Frostova
bilingvální metoda.
Používání orální metody se prosadilo i přes to, že již od konce 17. století sami
oralisté věděli, že touto metodou není možno s úspěchem vzdělávat všechny děti
s vadou sluchu. Touto metodou byly vzdělávány i děti s prelingvální úplnou hluchotou,
kterým převážně nevyhovovala.
Dle Hrubého (1998) se podaří vytvořit srozumitelnou řeč pouze u neslyšících
dětí s mimořádným nadáním. Statistika hluchoněmých z června 1930

(Hrubý, 1999)

uvádí, že pro nevzdělavatelnost bylo z ústavu hluchoněmé v Ivančicích za uplynulých
36 let propuštěno 563 chovanců. Ještě dnes se můžeme setkat s názory, že prelingválně
úplně neslyšící děti, kterým nevyhovuje orálně auditivní metoda vzdělávání, mají
nějakou přidruženou poruchu (poruchu učení apod.). (Hrubý, 1999)
Zastánci orální metody vycházeli z předpokladu, že jedna z nejdůležitějších
charakteristik člověka je schopnost mluvit. Tato schopnost měla přednost před
vědomostmi.
Výsledky orálního vzdělávání byly neuspokojivé. Potvrzují to i výsledky
výzkumů britského psychologa Conrada z roku 1979. Nejenže zjistil neuspokojivé
výsledky v testech zkoumajících čtení s porozuměním (viz. podkapitola 2.6), ale navíc
z jeho výzkumů vyplývá, že pouze řeči 25% absolventům rozumí alespoň jejich učitelé.
Někteří neslyšící se tedy mohou ocitnout v situaci tzv. bezjazyčí. Navíc často dochází u
dětí, kterým orální výuka nevyhovuje, ke snížení úrovně pojmového myšlení.
(Krahulcová, 2002)
Na základě těchto neuspokojivých výsledků se od 60. let 20. století hledají i jiné
metody a prostředky komunikace sluchově postižených. Tyto snahy jsou vedeny
podmínkou, že komunikace má být oboustranně srozumitelná.
Situace

se ovšem

neustále

mění. Především

došlo ke zvýšení

úrovně

diagnostiky, která umožňuje zahájit ranou péči a také ke zkvalitnění kompenzačních
pomůcek; tato fakta jsou významnými činiteli zvyšující úspěšnost orálně auditivní
metody. Další výhodou je upouštění od čistých orálních metod, jejichž výsledky byly
neuspokojivé, a využívání orálních systémů s vizuálně motorickou podporou.
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Výsledky orální metody může v současnosti zlepšit také možnost volby jiného
způsobu rehabilitace sluchového postižení; děti, pro které je orálně auditivní metoda
mimo jejich možnosti, v ní nebudou neúspěšné.

2.10.6 Totální komunikace - charakteristika
„Totální komunikaci lze definovat jako komplexní komunikační systém, který
v sobě spojuje všechny použitelné komunikační formy (akustické, vizuální, slovní,
neslovní, manuální, atd.) k dosažení účinného a obousměrného dorozumívání se
sluchově postiženými a mezi nimi navzájem." (Krahulcová, 2002, s. 34) Snaha o
obousměrnou komunikaci tedy vychází nejen od neslyšících, ale i od slyšících. Rehling
(in Pulda, 1981), Krahulcová (2002) zdůrazňují filosofický rozměr systému totální
komunikace.
Totální (nebo spíše globální) komunikace požaduje volbu

individuálních

komunikačních forem. Je to otevřený systém propojený s celým svým okolím.
Totální komunikace zahrnuje tyto systémy:
- projevové (hlasitá řeč a písmo),
- vnímací (odezírání, čtení, slyšení),
- projevové i vnímací (znaková řeč, posuňky, gestikulace, mimika, pantomima, ruční
systémy - prstová abeceda, náznaková řeč, divadlo, umění, četba, film, televize).
Každý z těchto prostředků může být použit zvlášť nebo současně sjiným
prostředkem. (Pulda, 1981)
Charakteristickými rysy dle Světové federace neslyšících jsou:
1. Totální komunikace plně respektuje právo neslyšícího dítěte na optimální a
neomezovaný rozvoj.
2. Totální komunikace používá všech dosud známých metod a prostředků.
3. Všechny osoby, se kterými se dítě stýká, musí používat všechny komunikační
prostředky.
4. S totální komunikací je nutno začít v co nejranějším věku dítěte.
5. Totální komunikaci lze uplatňovat na všech stupních vzdělávání a také ke získávání
informací a dovedností, pracovní rehabilitaci a integraci dospělých lidí se sluchovým
postižením.
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6. Totální komunikace se snaží o rehabilitaci i integraci. Opět je smýšleno obousměrně
- člověk se sluchovým postižením má být integrován jak do světa slyšících, tak do světa
neslyšících.
7. Při využití totální komunikace si může každý zvolit individuální komunikační formy
a prostředky.
Výhodou totální komunikace je otevření se novým formám komunikace.
Myšlenku totální komunikace také podporuje zkušenost, že neslyšící děti neslyšících
rodičů vykazují po všech stránkách lepší rozvoj než neslyšící děti slyšících rodičů.
Nevýhodou totální komunikace je to, že současné využívání několika kódů však
může vést k předimenzovanosti komunikace, nejednoznačnosti a zjednodušování pojmů
a syntaxe. Totální komunikace není dosud metodicky rozpracována ani přesně
definována (Krahulcová, 2002). Škodová, Jedlička a kol. (2003, s. 528) uvádí, že totální
komunikace je složitá, protože : "Tento sdělovací několikasložkový kód využívá i
uměle vytvořených znaků, včetně daktylu a prstové abecedy." ... „Příjemce musí
simultánně uplatňovat zrakovou percepci ve dvou rovinách: rty - odezírání, ruce znakování, přičemž situaci komplikuje používání jazykové struktury mluvené řeči."
Škodová, Jedlička a kol. (2003) zastávají názor, že mnohé děti vedené metodou
totální komunikace málo využívají svůj sluchový potenciální, takže jejich komunikační
schopnosti jsou nedostatečné a především úroveň jejich mluvené řeči je nízká.
Neopomíjí však zdůraznit, že volba komunikační metody je přísně individuální.
Původním cílem totální komunikace však bylo věnovat sluchovému vnímání a rozvoji
mluvené řeči zaslouženou pozornost. (KOL., 1988)
Problémem je také splnění některých podmínek totální komunikace dle rezoluce
Světové federace neslyšících. Velmi problematické se například jeví, aby osoby v okolí
dítěte vždy používali všechny komunikační prostředky. Problematická se může stát také
podmínka co nejranějšího věku pro začátek s totální komunikací. U velmi malého dítěte
může být problém určit, zda uspěje pomocí orální metody, či zda bude lepší zvolit
metodu jinou. V tomto rozhodování jistě pomůže cílená diagnostika, ale v dalším
osobnostním rozvoji a charakteristikách dítěte se může mýlit.
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2.10.7 Totální komunikace - historie
Ke vzniku totální komunikace vedla tak jako ke vzniku ostatních vzdělávacích metod
dětí se sluchovým postižením nespokojenost s výsledky orálního programu. Filosofie
totální komunikace se začíná rozvíjet v 60. letech 20. století a je spjata se jmény Roy
Holcomb a Doroty Shifflettová. Na šíření totální komunikace se velkou měrou podílel
David Denton.
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3. Projekty pro matky se sluchovým postižením

3.1 Důvody specifické péče
Významnou funkci v našem životě a v komunikaci se světem mají informace. A
právě tyto matkám se sluchovým postižením často velmi chybí. Často mají potíže
s pochopením psaného textu určeného pro běžnou populaci, nemohou získat informace
z vyslechnutých rozhovorů mezi ženami, které již zkušenosti mají, a informace získané
ve školách nejsou samotné dostačující pro praktický život. A právě v oblasti
zdravotnické péče je informovanost pacienta klíčovou záležitostí.
Je dokázáno, že účast informovaného pacienta na průběhu a způsobu léčby a
porozumění tomu, co se s ním děje, podstatně zvyšuje jeho motivovanost, schopnost
snášet bolest, urychluje léčbu a podstatně snižuje úzkost pacienta. Dobrá informovanost,
komunikace a duševní vyrovnanost navíc zvyšují sebevědomí ženy jako matky a
přispívají k tomu, že bude více důvěřovat svému tělu a své mateřské intuici.
V oblasti porodnictví a následné péče o dítě jsou pohoda a duševní vyrovnanost
matky

klíčovou záležitostí dále z toho důvodu, že urychlují a usnadňují průběh porodu

a umožňují kojení a lepší zvládnutí následné náročné péče o novorozence. Navíc
zvýšená úzkostnost souvisí s hormonálními změnami během těhotenství a především
v období šestinedělí. Je proto velmi důležité, aby i maminka se sluchovým postižením
měla co největší množství informací o tom, co se děje v průběhu těhotenství v jejím
těle, jak vypadá prostředí, ve kterém se chystá rodit a následně několik dnů pečovat o
novorozence, jak bude probíhat porod a doba po něm, jak má dále pečovat o své
novorozené dítě, jak ho úspěšně kojit. Tyto informace přispívají k dobré rané interakci
matka-dítě, která má pro jejich následný vztah a dále pro výchovu dítěte nezastupitelnou
úlohu.
V průběhu těhotenství a především v průběhu porodu je pak důležitá spolupráce
matky s lékaři, která bez náležité informovanosti a dobré komunikace není možná.
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3.2 Vznik „Centra pro matky se sluchovým postižením" v Praze
V roce 2003 odvysílala Česká televize dva díly Televizního klubu neslyšících
věnující se problematice těhotenství, porodu a péče o dítě matky (rodičů) se sluchovým
postižením. Po jejich odvysílání se obrátilo vedení Ústavu pro péči o matku a dítě
v Podolí na ředitelku Střediska rané péče Tamtam Janu Fenclovou se žádostí o
spolupráci v této oblasti. Cílem mělo být zlepšení péče o neslyšící matky. Vznikl
rozsáhlý projekt „Centrum pro budoucí matky se sluchovým postižením. Vyškolení a
příprava zdravotnického personálu". Tento projekt byl podpořen grantem Ministerstva
zdravotnictví č. 14/23/04.
Projekt byl plánovaný jako dlouhodobý a je rozdělen do šesti částí:
1. Vzdělávání lékařů a zdravotníků v oblastech českého znakového jazyka, v oblasti
života a potřeb lidí neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých a lidí s kochleárním
implantátem, aktivní využití znalostí těchto pracovníků; přednášky probíhaly v průběhu
roku 2004.
2. Vytvoření systému tlumočnických služeb.
3. Vznik CD-ROMu „Slovník porodnické terminologie".
4. Vytvoření spolupráce mezi porodnicí a Střediskem rané péče Tamtam.
5. Vybavení pokojů kompenzačními pomůckami.
6. Další osvětová činnost mezi odbornou i laickou veřejností, vznik publikace „Ve
světě sluchového postižení. Informační a vzdělávací publikace pro zdravotnický
personál." (Hudáková (ed.), 2003)

v

r

3.3 Činnost Ústavu pro péči o matku a dítě v rámci projektu
V roce 2003 byl v rámci

projektu „Centrum

pro matky se sluchovým

postižením" zahájen celoroční rekvalifikační kurz pro pracovníky Ústavu pro péči o
matku a dítě. Přihlášení do kurzů bylo dobrovolné. Kurzů se účastnili zaměstnanci
z různých pozic - lékaři, porodní asistentky, zdravotní sestry, sanitář.
Kurz se skládal z přednášek a seminářů, které

trvaly 2-3 hodiny týdně.

Přednášeli odborníci z oblasti péče o osoby se sluchovým postižením, lingvisté
znakového jazyka, psychologové a další odborníci věnující se této problematice.
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Dále byly zahájeny kurzy znakového jazyka, které se konaly lx týdně v rozsahu
2 hodin v prostorách Ústavu pro péči o matku a dítě. Tyto kurzy byly zaměřeny i na
další způsoby komunikace se sluchově postiženým, na obecné principy komunikace s
důrazem na totální komunikaci, později byly zacíleny na komunikaci se sluchově
postiženou těhotnou ženu a se ženou při porodu a po něm. Konala se také jedna
přednáška v rozsahu 3 hodin, které se měli zúčastnit všichni zaměstnanci. Tématem
přednášky byl přístup k matce se sluchovým postižením, volba komunikačních
prostředků, systém zajišťování tlumočnických služeb a specifické aspekty matek se
sluchovým postižením.
Do programu se přihlásilo 20 zaměstnanců. Z původních 20 dobrovolníků
zůstali 4, kteří získali osvědčení asistenta, který je kompetentní provázet matku se
sluchovým postižením.
Program začal

na podzim roku 2005 znovu, přihlásilo se dalších
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zaměstnanců, mezi nimi i jedna lékařka. Na každém oddělení by měl být alespoň jeden
pracovník, který prochází tímto programem. Obsahem programu je opět výuka
znakového jazyka a přednášky týkající se problematiky sluchově postižených.
Cílem těchto kurzů není plné nahrazení tlumočníka zdravotnickým personálem.
Důležitá je spíše základní domluva s těhotnou či rodičkou, důraz se klade na základní
fráze, pojmy, dovednost komunikovat prostřednictvím tlumočníka, na dovednost
přístupu k lidem se sluchovým postižením. Středisko rané péče Tamtam podtrhuje
důležitost toho, aby všichni zaměstnanci uměli samostatně, adekvátně a odpovědně
reagovat na potřeby matek se sluchovým postižením a aby věděli, jakým způsobem
kontaktovat asistenta či tlumočníka znakového jazyka.
Postupně byla vytvořena

skupina 4 asistentů, kteří by měli být matkám se

sluchovým postižením plně k dispozici a navazují s nimi osobnější kontakt. Matkám by
měli být nápomocni nejen v období před porodem a po porodu, ale mají jim i pomáhat
řešit problémy, které mohou nastat doma.
Dle vrchní sestry Gabriely Kalouskové by měl být na oddělení vždy přítomen
někdo, kdo bude schopen adekvátní komunikace se matkou se sluchovým postižením.
(Televizní klub neslyšících, 2. 4. 2004) Ve velké míře je tak zdůrazněna psychologická
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stránka celé problematiky. Matka je pozdravena ve znakovém jazyce, ví, že je přihlíženo
se samozřejmostí a respektem kjejím specifickým potřebám, má dobré podmínky
k případnému odezírání a může využít pokoje speciálně vytvořeného pro potřeby
sluchově postižených. Tyto vnější podmínky způsobují, že se cítí jistěji, příjemněji a
uvolněněji a následkem toho je zvýšena šance na bezproblémový porod a dobrou péči o
dítě.
Ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě Doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc.
zdůrazňuje, že péče o konkrétní neslyšící matku je vždy přísně individuální, a proto je
velká výhoda, jestliže existuje pracoviště, které jí tuto individuální péči včetně
bezproblémové komunikace může poskytnout. (Televizní klub neslyšících, 2. 4. 2004)
Program centra pro neslyšící matky je zatím hrazen z financí Ústavu pro péči o
matku a dítě, velkým cílem je ovšem získání dotací od Ministerstva zdravotnictví.
Centrum pro neslyšící matky je jistě potřebné, ale naráží na nepříliš ucelenou koncepci a
nedostatek financí. Podobné centrum je také ve Velké Británii.
V současnosti pokračují kurzy znakového jazyka určené pro zdravotnický
personál.

3.4 Konkrétní nabídka Centra pro matky se sluchovým postižením v
Praze
Centrum nabízí prenatální, porodnickou a poporodní péči o matky se sluchovým
postižením. Cílem projektuje poskytovat matkám se sluchovým postižením stejnou péči
jako matkám slyšícím.
V případě

potřeby

Centrum

pro

matky

se

sluchovým

postižením

zprostředkovává tlumočníka znakového jazyka. Přihlásit se matky mohou u MUDr.
Slavíkové již na začátku těhotenství, nejčastěji se však hlásí 4 - 5 týdnů před porodem.
Před porodem je nutná předchozí návštěva v poradně. Objednat se matky mohou
prostřednictvím faxu, SMS zprávy či e-mailu.
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V rámci prenatální péče je nabízena těhotenská poradna, ve které je lx týdně
přítomen tlumočník poskytnutý Střediskem rané péče Tamtam. Tlumočníka je možno
prostřednictvím Centra pro matky se sluchovým postižením domluvit na jakákoliv
vyšetření či zákroky individuálně. Pro lepší orientaci je matkám nabídnuta příručka pro
matky

se sluchovým

postižením,

kterou vypracovala porodní

asistentka

Olga

Mrkvičková. (Viz kapitola 4.1.2)
Nastávající matky se mohou také účastnit předporodních kurzů, opět po
objednání prostřednictvím MUDr. Slavíkové. Tyto kurzy se konají 2x týdně 2 hodiny v
období 4 týdnů před porodem společně se slyšícími, proto je v případě potřeby
domluven tlumočník. Budoucí rodiče s vrozenou sluchovou vadou mohou také navštívit
genetickou poradnu.
V počáteční

fázi

porodu

si

může

rodička

přivolat

záchrannou

službu

prostřednictvím SMS zprávy. Při porodu může být přítomen tlumočník a personál se
základní znalostí znakového jazyka a problematiky sluchově postižených.
V období po porodu je ženám poskytován speciální pokoj standardního či
nadstandardního typu vybavený kompenzačními pomůckami, internetem a televizí.
V případě potřeby může být poskytnut matkám tlumočník po celou dobu hospitalizace.
U

rizikových

novorozenců

je

provedeno

vyšetření

sluchu

prostřednictvím

otoakustických emisí. V současné době má Centrum pro neslyšící matky také
k dispozici přístroj od firmy Dartin s názvem Algo Portále AABR sloužící k vyšetření
automatických sluchových kmenových potenciálů. V průběhu listopadu 2006 mají začít
jednání za účelem

zavedení celoplošného screeningového vyšetření sluchu pomocí

tohoto přístroje.
Po propuštění domů mohou maminky komunikovat s MUDr. Slavíkovou
prostřednictvím e-mailu či SMS zpráv. Centrum pro matky se sluchovým postižením
spolupracuje s foniatrickým pracovištěm Fakultní nemocnice Motol a se Střediskem
rané péče Tamtam.
Služby pro matky se sluchovým postižením jsou bezplatné.
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3.4.1 Tlumočníci v Ústavu pro péči o matku a dítě
Dle Zákona o znakové řeči č. 155/1998 Sb.

mají neslyšící právo při řešení

základních životních problémů právo na tlumočníka znakové řeči; tlumočnická služba
se ze zákona poskytne bezplatně.
M.

Kronusová,

nedoslýchavých

a jejich

výkonná
přátel

ředitelka
uvádí,

Asociace

organizací

že tlumočníci jsou

hrazeni

neslyšících,
z projektu

tlumočnických služeb Centra zprostředkování tlumočnických služeb pro neslyšící při
Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP). Tlumočníky
zprostředkovává Středisko rané péče Tamtam ze skupiny 5 osob, které byly v průběhu
roku 2004

vyškoleny v problematice tlumočení ve specifických situacích (prenatální

poradna, porod, poporodní péče o novorozence).
Maminky si mohou zprostředkovat tlumočníky i samostatně na základě zaslání
objednávky do Centra zprostředkování tlumočnických služeb pro neslyšící při ASNEP,
která zařídí tlumočení kamkoliv. To znamená, že tlumočit mamince v průběhu
těhotenství a u porodu může kterýkoliv tlumočník z různých míst České republiky, se
kterým si budou vzájemně vyhovovat - tedy ani maminka, která nemůže navštěvovat
lékaře v Centru pro matky se sluchovým postižením a následně tam porodit, může mít u
těchto událostí tlumočníka do znakového jazyka.

3.5 Činnost Střediska rané péče Tamtam v rámci projektu
Středisko rané péče Tamtam je samostatným projektem občanského sdružení
Federace rodičů a přátel sluchově postižených; působí od roku 2001 a sídlí v Praze a
Olomouci. Působí nezávisle na svém zřizovateli. Program střediska spočívá v široké
podpoře rodiny se sluchově postiženým dítětem. Poskytuje psychologické, pedagogické
a sociální poradenství a také shromažďuje odborné informace a literaturu, pořádá akce
pro veřejnost. Snaží se také o překonání předsudků a nedůvěry, které má slyšící okolí
ohledně lidí se sluchovým postižením.
Od roku 2003 Středisko rané péče Tamtam v Praze nově poskytuje služby pro
sluchově postižené matky (rodiče). Snaží se, aby klienti byli provázeni odborníky od
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začátku těhotenství až po vyšetření sluchu dítěte. Poté se rodiče mohou rozhodnout,
jestli se stanou klienty Střediska rané péče, a to i v případě negativního nálezu
otorynolaryngologa. Tato snaha však vyústila

ve spolupráci s Ústavem pro péči o

matku a dítě a bylo založeno Centrum pro matky se sluchovým postižením. V České
republice je tato spolupráce prvním příkladem

spolupráce mezi

zdravotnickým

zařízením a poskytovatelem sociálních služeb.
V roce 2006 se do projektu pro matky se sluchovým postižením zapojil také
olomoucká pobočka Střediska rané péče Tamtam, které spolupracuje s Gynekologickoporodnickým a Novorozeneckým oddělením Fakultní nemocnice Olomouc.
Středisko rané péče Tamtam dále uspořádalo v roce 2003 na podnět paní P.
Stroffové, která jako matka se sluchovým postižením má sama špatné zkušenosti
s komunikací během porodu a po porodu, dva semináře, které měly rodičům se
sluchovým či kombinovaným postižením zprostředkovat informace o těhotenství,
porodu, šestinedělí a péči o dítě do jednoho roku věku. O seminář byl ze strany rodičů
velký zájem. Ukázalo se tedy, že informace rodiče postrádají a vítají jejich
zprostředkování.

3.5.1 Program seminářů ve Středisku rané péče Tamtam v Praze
Semináře se konaly během dvou dnů v průběhu roku 2003 ve Středisku rané
péče Tamtam.
První seminář se konal 9.dubna 2003 a týkal se těhotenství, porodu, kojení
a péče o malé dítě. Konkrétní témata byla tato:
- těhotenství a porod (vedla porodní asistentka),
- období po porodu (vedla porodní asistentka),
- kojení (vedla lékařka),
- nakrmit, přebalit a co ještě? (vedla psycholožka).
Druhý seminář o výživě matky a dítěte se konal 26. listopadu 2003. Jednotlivé
přednášky se týkaly těchto témat:
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- výživy těhotné a kojící matky (vedla lékařka),
- výživy kojence a malého dítěte (vedla lékařka),
- zásady výživy v těhotenství a pří kojení,
- omezení a překážky v kojení,
- léky a kojení.
Třetí seminář pro rodiče se sluchovým postižením se konal 5. 10. 2005. Témata
byla tato:
- novorozenec z pohledu dětského lékaře (přednášela neonatoložka MUDr. Slavíková)
- preventivní zdravotní péče o dítě do 1 roku, očkování (přednášela dětská lékařka
MUDr. Schwarzová)
- dítě a běžné nemoci (přednášela dětská lékařka MUDr. Nulíčková).
Přednášky

byly tlumočeny

do znakového jazyka a byl z nich

pořízen

videozáznam, který je možno prostřednictvím Střediska rané péče zprostředkovat.
Témata přednášek jsou poměrně rozsáhlá a při jejím absolvování by nastávající či
současná maminka měla mít základní teoretické znalosti o tom, co ji v průběhu
těhotenství a mateřství čeká. Dále má budoucí matka možnost přihlásit se do Centra pro
matky se sluchovým postižením v Ústavu pro péči o matku a dítě, které jí může
nabídnout další praktickou pomoc.

v

3.6 Činnost Fakultní nemocnice Olomouc v rámci projektu
Gynekologicko-porodnické

a Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice

v Olomouci se také rozhodlo zlepšit péči o sluchově postižené matky. Ve spolupráci se
Střediskem rané péče Tamtam Olomouc se po vzoru Ústavu pro matku a dítě rozhodlo
vytvořit podobné centrum, na které by se obracely páry se sluchovým postižením.
Dosud těchto párů bylo asi 10 za rok. Primář Novorozeneckého oddělení MUDr. Kantor
předpokládá, že po vzniku centra se počet těchto párů zvýší.
Pro zdravotnický personál je připraven kurz základů znakové řeči. Kurzu se
účastní 30 zaměstnanců (lékaři a především dětské zdravotní sestry a porodní
asistentky). Po absolvování kurzu získají certifikát.
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MUDr. Kantor se k projektu vyjadřuje: „Jde hlavně o pochopení potřeb osob se
sluchovým postižením. Každoročně se setkáváme s případy, kdy k nám přicházejí
sluchově postižení rodiče k porodu a komunikace byla vždy poněkud obtížná."

3.7 Klub neslyšících a nedoslýchavých matek
Paní P. Stroffová v rámci dalších aktivit v oblasti problematiky mateřství
sluchově

postižené

ženy

založila

v říjnu

2004

v

Praze

Klub

neslyšících

a

nedoslýchavých matek.
Paní Stroffová tvrdí, že i sluchově postižené maminky si potřebují vyměňovat
informace o výchově dětí, proto vítají setkávání v klubu. Myslí si, že nemají dostatek
informací, proto obohacuje činnost klubu o přednášky na téma mateřství a rodičovství.
Chce také, aby klub pomohl upozornit matky na význam kojení, protože má zkušenosti
s tím, že je neslyšícími matkami velmi podceňováno.
Původně chtěla spolupracovat na tomto projektu se Střediskem rané péče
Tamtam, ale tato spolupráce zatím nebyla navázána. Klub funguje každý čtvrtek od
15,30 do 18 hod. v jedné z kluboven Mateřského centra YMCA.
Všechny programy sdružení YMCA mají posilovat mezilidské vztahy, toleranci,
pocit sounáležitosti, odpovědnosti, zdravého sebevědomí a možnosti uplatnění. Snaží se
prakticky naplňovat křesťanské principy. Také klub neslyšících a nedoslýchavých
matek se snaží splňovat tyto předpoklady.
Cílem klubu by měla být svépomoc neslyšících a nedoslýchavých matek,
tatínků, babiček a jiných příbuzných, jejich vzájemné naslouchání, výměna zkušeností,
vzájemné dávání a přijímání, laické poradenství, semináře a přednášky, aktivní vyžití
dětí. Právě babičky tady paní Stroffová vidí ráda, protože spatřuje problém v tom, že
mnohé z nich nedůvěřují svým dcerám či snachám a snaží se získat dítě do své péče.
Důležité proto je, že v klubu mohou vidět, že i matka se sluchovým postižením může o
své dítě pečovat stejně dobře jako matka slyšící.
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3.7.1 Témata přednášek v Klubu neslyšících a nedoslýchavých matek
Od otevření klubu v říjnu 2004 proběhly tři přednášky na téma

„Dítě

v předškolním věku." O individualitě dítěte, učení, fantazii a školní zralosti přednášela
PhDr. Ilona Špaňhelová. Přednášky byly tlumočeny do znakového jazyka.
Zájem o toto téma byl velký, proto přednášky proběhly opakovaně. Rodičům
byla také nabídnuta možnost návštěvy v psychologické poradně u PhDr. Špaňhelové
s možností tlumočení do znakového jazyka. V budoucnu by p. Stroffová chtěla
s psychologickou poradnou a také s linkou důvěry navázat užší spolupráci.
Název další přednášky byl „Sociální poradenství pro sluchově postižené rodiče."
Přednášející byla Jitka Vrchotová, DiS., která ovládá znakový jazyk. Další dvě
přednášky byly z oblasti stravování a potravinových doplňků a jedna přednáška se
týkala způsobu nošení miminka v šátku a baby-vaku.

3.8

Činnost

Federace

rodičů

a

přátel

sluchově

postižených

v problematice rodičovství sluchově postižených
Federace rodičů a přátel sluchově postižených vznikla v roce 1990 na podnět
rodičů sluchově postižených děti. Cílem bylo hájit zájmy těchto dětí. Dnes j e činnost
tohoto občanského sdružení mnohostrannější. Věnuje se různým aspektům života
sluchově postižených a jejich rodin od narození až do dospělosti včetně. Je členem
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Národní rady zdravotně
postižených a České rady humanitárních organizací. Rodičům se sluchovým postižením
může být „Federace" nápomocna v několika oblastech.
V „Informačním centru o hluchotě" si mohou opatřit potřebné publikace týkající
se problematiky těhotenství, porodu, péče o dítě, výchovy a rodičovství. „Federace"
také některé publikace sama vydává. (Viz kapitola 4.1.2) Pod „Federaci" spadá také
redakce měsíčníku Info-zpravodaj.
Rodiče se sluchovým postižením mohou také využít sociální a psychologické
poradny, které jsou součástí „Federace". Pracovnice sociální poradny jsou jim po
předchozím objednání kompetentní poradit např. ve volbě kompenzačních pomůcek a
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pomohou jim také v podání žádosti o příspěvek na tyto pomůcky. Sociální poradna je
schopna také zprostředkovat prodej potřebných kompenzačních pomůcek. Jejich
poradenství se často týká dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavky
na dítě, sociální příplatek, příplatek na bydlení).
Pracovnice psychologické poradny jsou schopny poradit sluchově postiženým
rodičům při řešení různých psychologických problémů, které rodičovství přináší. Občas
také tlumočí sluchově postiženým matkám při porodu.
„Federace" také pořádá přednášky a semináře

na různá témata. Zajištěno je

tlumočení do znakového jazyka. Pracovníci „Federace" také umí znakový jazyk.
Komunikace s jednotlivými pracovišti je také možná pomocí elektronické pošty či faxu.

3.9 Péče o matky se sluchovým postižením v Anglii
Sociální pracovnice Sabina Iqbal se pokusila zmapovat problematiku mateřství a
rodičovství u lidí se sluchovým postižením v Anglii. Zjistila, že pomoc rodičům se
sluchovým

postižením je

zde

velmi

nedostatečná.

Také jejich

informovanost

v problematice není na žádoucí úrovni. (Autorka článku přirovnává situaci v Anglii
k České republice). Sabina Iqbal se rozhodla

situaci zlepšit a toto rozhodnutí dalo

vzniknout Projektu pro neslyšící rodiče, v jehož rámci vznikla

také publikace

Těhotenství a porod - průvodce pro neslyšící ženy (Pregnancy and birth - a guide for
deaf women).
Publikace obsahuje informace o těhotenství a porodu, zkušenosti rodičů se
sluchovým postižením a také důležité kontakty. (Praibišová, 2005)
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4. Konkrétní problémy mateřství a rodičovství osob se
sluchovým postižením

Matky (a otcové) se sluchovým postižením se v rámci své rodičovské role
setkávají s mnoha problémy, které musí řešit. Pro potřeby své práce jsem si tyto
problémy rozdělila do těchto oblastí:
1. získávání informací o mateřství a rodičovství,
2. komunikace se zdravotnickým personálem především v těhotenství, při porodu a
krátce po něm,
3. raná komunikace s dítětem (toto téma je velmi obsáhlé, proto je mu věnována celá
kapitola 5),
4. postoje slyšícího okolí na rodičovství lidí se sluchovým postižením

4.1 Možnosti získávání informací o mateřství a rodičovství
Jedním z nejdůležitějších zdrojů informací, které mají v mnohém intimní
charakter, by pro většinu dospívajících se sluchovým postižením (ale samozřejmě i pro
slyšící) měli být rodiče. Jsou mnohé důvody, které tomu zabraňují, ale domnívám se, že
ve většině případů to možné je. Často je zdrojem informací někdo jiný z příbuzných,
který je sice starší, ale věkově dospívajícímu blíže než rodiče. Výhodou u rodičů či
jiných dalších starších příbuzných je jejich osobní zkušenost, mohou dospívajícímu dát
konkrétní příklady ze svého života.
Dalším z důležitých zdrojů informací jsou vrstevníci, kamarádi. Ti ale mají už
informace zprostředkované někým jiným, takže existuje nebezpečí ze zkreslení; navíc
tyto informace nemohou být úplné, spousta otázek zůstane nezodpovězených. Výhodou
však je, že vrstevníci jsou často také neslyšící a mohou komunikovat znakovým
jazykem. Samozřejmě, že touto cestou mohou získávat informace i dospělí lidé se
sluchovým postižením.
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Mezi další rozšířený způsob získávání informací patří televize. Mohou to být
přímo pořady určené pro neslyšící - Televizní klub neslyšících nebo pořady se skrytými
titulky. Přímo pro neslyšící jsou určeny také videokazety s danou tematikou.
Pro rodiče se sluchovým postižením je cenné také vyhledávání informací pomocí
internetu. Agentura profesního poradenství pro neslyšící nově nabízí všem neslyšícím
internet za snížené poplatky. Velkou výhodou je, že v těchto internetových kavárnách,
které jsou zatím pouze v Brně a Praze, je k dispozici tlumočník do znakového jazyka a
také dětský koutek, takže je tato možnost přístupná i rodičům s malými dětmi.
Zdrojem informací pro neslyšící jsou také Informační centrum Federace rodičů a
přátel sluchově postižených a Střediska rané péče Tamtam v Praze a Olomouci. Rodiče i
budoucí rodiče si zde mohou zapůjčit literaturu určenou přímo pro osoby se sluchovým
postižením či se zúčastnit přednášek na témata týkající se rodičovství a mateřství.
Pracovníci komunikují ve znakovém jazyce. Seznam publikací, které je možno zapůjčit
či zakoupit v Informačním centru „Federace", je uveřejněn na internetových stránkách.
Vybranou publikaci lze objednat e-mailem či faxem a pracovníci Informačního centra ji
ochotně doručí poštou, takže je tato služba dostupná pro všechny.

4.1.1 Subjektivní zkušenosti žen s možnostmi přípravy k mateřství
„Na základní škole jsme se nic neučily nebo si z toho už moc nepamatuju. Na
učilišti to bylo podobné. Neměla jsem možnost se stýkat s dětmi, spíš se svými
vrstevníky. A navíc jsem jedináček. Potom na střední škole v Hradci Králové jsme se
učili všechno, ale jak postupovat, kde si co zařídit, to ne. Tím vším jsem se zabývala, až
když to začalo být aktuální." (maminka B., Televizní klub neslyšících, 13. 3. 2003).
„Na základní škole jsem se o porodu vůbec nic nedozvěděla. Potom když jsem
se učila 4 roky v Hradci Králové švadlenou tak taky nic. Jen jsme měli jednu hodinu
týdně povinně o výchově a lidském tělu, ale tam taky nic neříkali. Až když jsem
otěhotněla, tak jsem o tom přemýšlela. Naštěstí mám neslyšící maminku, která mi
všechno vysvětlila." (maminka L., Televizní klub neslyšících, 13. 3. 2003)
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„Já jsem taky žádné informace o porodu neměla. Až když jsem se jako dospělá
setkala se známou, která čekala miminko, pak jsme si o tom vyprávěly, a tak jsem se
všechno dozvěděla. Ona už měla zkušenosti a já věděla, že to, co mi vypráví, potom
čeká

i mě. Taky jsem četla knížky. To je asi všechno. Že bych se nějak dopředu

připravovala, to tedy ne." (maminka W., Televizní klub neslyšících, 13. 3. 2003)
Tři ženy z televizního pořadu Televizní klub neslyšících se neúčastnily kurzů
přípravy na porod, protože účast na kurzech pro slyšící se matkám zdá být nereálná,
myslí si, že by z toho nic neměly, „kurzy byly jen pro slyšící", odezírat když si všichni
povídají „se nedá vydržet"... „tlumočník se zase někdy musí objednávat o měsíc dřív
nebo v určitou dobu nemohl."... (maminka L., Televizní klub neslyšících, 13. 3. 2003).
„Chtěla jsem se účastnit kurzů pro slyšící, ale řekli mi, že taková možnost není." ...
„Kurzy byly ve středu. Tlumočník v tu dobu nemohl. A já sama mezi slyšícími, abych
jen seděla a koukala, to nemělo cenu." (maminka B., televizní klub neslyšících, 13. 3.
2003). Takže všechny tři maminky šly k porodu s minimální přípravou.
Výpovědi žen jsou však velmi individuální. Jejich zkušenosti jsou závislé na
mnoha faktorech (především hloubka sluchového postižení a s tím související úroveň
ovládnutí mluvené řeči, sociální prostředí, motivace, sebevědomí).
„Chodila jsem celé první těhotenství plavat - pro těhotné matky, po plavání
byla hodinová diskuze, tam jsem se hodně dozvěděla, byla jsem i na přednášce-semináři
o těhotenství, porodu a kojení ve Stodůlkách, který pořádal myslím Tamtam. Pak jsem
chodila na předporodní kurzy v nemocnici a informace jsem samozřejmě čerpala i
z četby knih z půjčovny, teď i z internetu." (Hudáková (ed.), 2003, s.68)

4.1.2 Literatura pro rodiče - seznam, hodnocení
SOUKUP, K., BROŽÍK, J. Lékař radí ženám a dívkám. Praktický průvodce
sluchové postižené nastávající matky.

pro

Ministerstvo zdravotnictví ČR, 1995, bezplatná

příloha časopisu Gong č. 6/1995, 22 s. ISSN 0323-0732
Obsahová stránka - jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na obecnou péči o ženy,
další na plánované rodičovství a na porod. Neobsahuje péči o dítě ani informace o
šestinedělí.
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Grafická názornost - text je graficky rozčleněný, každá kapitola je na nové
straně, nadpisy jsou tučně, větším písmem, ohraničené podtržením, první písmeno v
textuje větším tučným písmem, podstatné informace jsou tučným písmem.
Zraková podpora - text je doplněn obrázky, které jsou však stejně jako zbývající
text černobílé, odstavce jsou standardní, v jedné kapitole jsou očíslovány, na konci
brožurky je obsah.
Slovní zásoba - někdy používání více synonym pro určitý výraz (úd, penis, pyj),
používání cizích výrazů (komplikace), po kterém sice většinou následuje v závorce
český výraz, ale dle mého názoru to text zbytečně prodlužuje a činí méně přehledným.
Chybí rejstřík.
Syntax - jsou používány i dlouhé věty, obsažná souvětí i s několika čárkami,
názvy kapitol jsou velmi dlouhé, málo výstižné.
Dle mého názoru je brožurka vhodná spíše pro rodiče s méně závažnou
sluchovou vadou.

FRPSP. Naše dítě je tu. Průvodce pro neslyšící rodiče. 1. vyd., Praha: Scientia, 2003,
112 s. ISBN 80-86792-01-3
Obsahová stránka - věnováno péči o kojence, první část je věnována obecným
jednotlivým tématům (kojení, koupání, vývoj řeči, vývoj sluchu, bezpečnost, nemoci,
zvířata), další část je rozdělena na 12 kapitol (1. -12. měsíc života dítěte).Každá kapitola
se věnuje jednotlivým tématům (vývoj, hra, zdraví a péče, výživa). Některá témata jsou
specifická pro rodiče se sluchovým postižením - např. nechat dítěti co nejdříve vyšetřit
sluch, péče o dítě se sluchovým postižením, možnosti komunikace s dítětem, zapojení
jiných osob do vývoje řeči dítěte.
Grafická názornost - využití barev - u každé kapitoly je použita jiná barva,
kterou je vytištěno první písmeno názvu kapitoly, rámeček kolem celé kapitoly, tučné
písmo, odrážky; název kapitoly je v záhlaví každé stránky; používání tučného písma pro
podstatné informace či názvy podkapitol, puntíků coby odrážek, čísla stránek jsou
v rámečcích, významové členění textu pomocí odstavců, často věta začíná na novém
řádku. Na začátku publikace je obsah. Nemá rejstřík.
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Zraková podpora - pomocí barevných obrázků, jsou téměř na každé straně,
někdy je použito několika obrázků na jedné straně, jsou vtipné, vážou se k textu,
zaujmou čtenáře.
Slovní zásoba - používá minimum cizích výrazů (kochleární implantát), není
příliš složitá.
Syntax - jednoduché věty, minimum souvětí, místy heslovitý styl. Názvy kapitol
jsou krátké, výstižné.
Myslím, že publikace je srozumitelná, zajímavá a obsahuje informace, které jsou
pro rodiče klíčové. Aktuální především pro rodiče se sluchovým postižením.

KLÍMOVA, A. Jak

kojit?

Rady

sluchově

postiženým

maminkám.

Ministerstvo

zdravotnictví ČR, 1997, 59 s.
Obsahová stránka -

věnuje se pouze kojení, jak ostatně uvádí v názvu;

předkládané téma rozebírá dopodrobna, takže je dobře prakticky použitelná, ale
pravděpodobně ne v případě těžké sluchové vady.
Grafické rozlišení - nadpisy jednotlivých kapitol jsou tištěny barevně jiným
typem a velikostí písma, podkapitoly mají nadpisy tučně jiným typem a velikostí písma,
důležité informace jsou tučně v barevném rámečku, stručně. Důležité pojmy jsou také
tučně. Každá strana je barevně podtržená, čísla stran jsou v závorce. Často je užíváno
číslování odstavců, mezi nimi je vynechán řádek. Někdy je psána nová věta na nový
řádek. Je využíváno puntíků jako odrážek.
Zraková podpora - brožurka obsahuje větší množství názorných obrázků.
Slovní zásoba - stejná jako v běžném textu, ale nepoužívá složité cizí výrazy, na
konci publikace je slovník (pouze pro 19 výrazů), což považuji za nedostatečné.
Syntax - není příliš přizpůsobená, avšak není použito příliš dlouhých souvětí.

Všechny výše uvedené publikace lze zapůjčit (některé i zakoupit) v Informačním
centru Federace rodičů a přátel sluchově postižených.
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MRKVIČKOVÁ, O. Předporodní informace pro maminky. ÚPMD: Praha, 11 s.
Obsahová stránka - základní informace o prenatální poradně, předporodních
kurzech a porodních sálech; konkrétní informace o průběhu porodu, době krátce po
porodu a způsobu odchodu z porodnice; obsahuje také odpovědi na nejěastější otázky.
Zraková podpora, grafická názornost - obsahuje hodně fotografií a také nákres;
je použito různých typů písma, barevného odlišení, významové celky jsou odděleny
mezerami.
Slovní zásoba - přiměřená možnostem lidí se sluchovým postižením, není
užíváno odborných termínů.
Syntax - věty jsou krátké a výstižné; často je užito sdělení v bodech.

Brožura je v současné době rozebraná, ale její autorka ji na požádání okopíruje.

4.1.3 Obrazové informace pro rodiče
Česká televize věnovala v posledních třech letech problematice rodičovství
sluchově postižených od roku 2003 tři Televizní kluby neslyšících:
13. 3. 2003 - obsahuje úvodní slovo ředitelky Střediska rané péče Tamtam Jany
Fenclové o činnosti střediska v rámci problematiky rodičovství sluchově postižených;
rozhovory s rodiči se sluchovým postižením na téma těhotenství, porod a výchova dítěte
2. 4. 2004 - věnován návštěvě Centra pro matky se sluchovým postižením v Ústavu pro
péči o matku a dítě v Praze - Podolí
17. 11. 2005 - věnován návštěvě v Klubu pro neslyšící maminky; rozhovor s p. P.
Stroffovou o činnosti klubu.
V Informačním centru Federace rodičů a přátel sluchově postižených je možno
zapůjčit si tuto videokazetu s uvedenou problematikou:
ČERNÁ, A., UZEL, R. Narození dítěte, péče o novorozence
Hradec Králové: Videon, 1991.
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- Čáp, vrána a tabu.

Pro rodiče, kteří se připravují na porod, může být přínosný CD-ROM Slovník
porodnické terminologie, který si také mohou zapůjčit či zakoupit v Informačním centru
„Federace".
CD Slovník znakového jazyka,

terminologie

z období těhotenství,

porodu

a péče o

novorozence. Praha: Středisko rané péče Tamtam FRPSP, 2005.

„Federace" dále chystá na měsíc prosinec 2006 vydání CD-ROMu
komunikace

v neslyšící

rodině"-,

bude

obsahovat

10-15

videoukázek

„Raná

přirozené

komunikace mezi matkou se sluchovým postižením a dítětem se sluchovým postižením
s následným rozborem a komentářem.

4.1.4 Kriteria vhodných textových a obrazových médií
Nejdůležitější kritéria, která by měly splňovat texty pro osoby se sluchovým
postižením, jsou tato:
1. vizuálnost: doplnění textu o větší množství obrázků, výrazná grafická úprava textu
(různé typy a velikosti písma, přehledné členění textu),
2. srozumitelnost: zjednodušená gramatická stránka, nepoužívat dlouhá a složitá
souvětí, přizpůsobit slovní zásobu - nepoužívat méně obvyklá slova,
3. aktuálnost: užívat nejen obecné informace, ale také uvést konkrétní příklady
aktuálních problémů.
Videokazety, DVD a CD-ROMy by měly kromě předchozích kritérií splňovat
ještě tato:
1. příjemné osvětlení,
2. přehledné prostorové uspořádání textu na obrazovce,
3. dostatečně dlouhá doba na zpracování informací prostřednictvím zraku (znakový
jazyk, titulky),
4. střídání textu, praktických ukázek a sdělení ve znakovém jazyce. (Motejzíková, 2005)
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4.2 Možnosti kompenzace sluchového postižení ve zdravotnickém
zařízení
Aby se žena se sluchovým postižením cítila v ordinaci u svého gynekologa a
následně v porodnici a na oddělení šestinedělí bezpečně, musí být splněny dvě zásadní
podmínky:
1. Přátelský a informovaný personál -

chovat se klidem se sluchovým

postižením rovnocenně, partnersky, bez zbytečného ostychu. Takový personál musí být
nejen pozitivně motivován, ale i patřičně informován. O to se snaží především rozsáhlý
projekt „Centrum pro budoucí matky se sluchovým postižením. Vyškolení a příprava
zdravotnického personálu." Tento projekt se však zaměřuje především na personál
Ústavu pro matku a dítě v Praze v Podolí a personál Gynekologicko-porodnického a
Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Ženy se sluchovým
postižením však rodí své děti na území celé České republiky. Pro zdravotnický personál
v ostatních zařízeních je zatím alespoň k dispozici publikaci

„Ve světě sluchového

postižení".
2. Vybavení kompenzačními pomůckami, možnosti usnadnění komunikace a
orientace:
- ordinace gynekologů a jiných lékařů - světelná signalizace v čekárně (orientace podle
číselného pořadníku), informační a orientační tabulky,
personálu, psaní termínu dalších vyšetření na papír,

nošení vizitek ze strany

dát matce možnost samostatně

vyplňovat údaje do různých formulářů, respektovat specifika komunikace se sluchově
postiženým - v tomto případě především to, že když se na něco dívá, nemůže bez
tlumočníka zároveň interpersonálně komunikovat,
- místnosti pro předporodní/poporodní kurzy, přednášky - kolektivní indukční smyčky,
zpětné projektory, dataprojektory apod.,
- pokoj na oddělení šestinedělí - světelná signalizace klepání na dveře, zařízení
monitorující dech novorozenců vybavené vibračním a/nebo světelným signalizátorem,
světelná a/nebo vibrační signalizace dětského pláče, budík vibrační a/nebo světelný,
televize s teletextem (podporuje skryté titulky), videa podporující skryté titulky, DVD
přehrávače (mají skryté titulky automaticky), v budoucnu se určitě rozšíří využívání
internetu na pokojích (možnost e-mailů, získávání informací, pomocí webkamery
pořádání „videokonferencí" např. s rodinou). (Hudáková (ed)., 2003)
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4.3 Kompenzační pomůcky pro rodiče se sluchovým postižením
Rodiče se sluchovým postižením musí vyřešit především způsob hlídání dítěte.
Firma Kompone nabízí zařízení upozorňující na pláč dítěte v několika provedeních.
Baby-Aviso je vysílač přenášející křik nebo pláč dítěte do přijímače umístěného
v libovolné místnosti bytu; přijímač může být v provedení flash (světelná signalizace) či
flash s přídavným zvukem o vysoké či nízké frekvenci. Baby-Aviso je v ceně 3480,- Kč
a poskytuje se na něj příspěvek do výše 100%. Místo flash přijímače může být použita
Aviso-lampe. V tomto případě při pláči či křiku dítěte světélkuje libovolné svítidlo
v bytě.
Pro náročnější uživatele je určeno Baby-Aviso s vibrátorem, jehož součástí je
Aviso-Trans, Vib a Charger. Celková cena tohoto výrobku je však velmi vysoká 12 533,- Kč. Příspěvky na tyto výrobky se poskytují také do výše 100%.
Sociální pracovnice Federace rodičů a přátel sluchově postižených Zuzana
Silovská, DiS. uvádí, že v převážné většině případů bývá rodičům se sluchovým
postižením na úhradu kompenzační pomůcky poskytnuta celá částka.

4.4

Možnosti

komunikace

matky

se sluchovým

postižením

se

zdravotníky
Sluchově postižená žena má právo na stejné informace jako žena slyšící. (Kelsal,
King, 0'Grady, 1992). Informace získáváme v průběhu komunikace, která by měla být
obousměrná. To znamená, že nejen žena by měla získávat informace od zdravotnického
personálu, ale také personál musí mít informace o tom, jak se žena cítí, jaké má potíže,
čemu nerozumí a co potřebuje.
Zdravotnický personál se musí seznámit s tím, jaký typ sluchového postižení
matka má a přizpůsobit se jejím komunikačním požadavkům. Komunikace by měla být
sehraná. (Kelsal, King, O'Grady, 1992)
Komunikace během těhotenství a porodu může být vedena dvěma rozdílnými
způsoby - bez tlumočníka a s tlumočníkem. Oba způsoby v sobě nesou další možnosti.
Pokud chce matka využívat tlumočníka, musí si zvolit v jakém rozsahu bude jeho služeb
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využívat a také jestli tlumočník bude profesionál či nikoliv. Jestliže se rozhodne
tlumočníka

nevyužívat,

měla

by se

se zdravotníky

domluvit

na nejvhodnější

komunikační strategii, která zabezpečí oboustrannost komunikace.
Je nutno zdůraznit, že volba komunikační strategie je věcí matky se sluchovým
postižením.

4.4.1 Možnosti komunikace bez tlumočníka
1. Audio-orální - t a j e ale u těžší sluchové vady výrazně omezena, dá se použít u
nedoslýchavých matek, které mají sluchadla; nemusí být ideální při vypjatých situacích
v období druhé doby porodní.
„Já jsem neměla problémy. Někteří byli divní, ale většinou stačilo poprosit, aby
mluvili pomalu, a bylo to bez problémů. Sluchadlo jsem používala, komunikace byla
dobrá, neměla jsem problémy." (maminka B., Televizní klub neslyšících, 13.3. 2003)
2. Odezírání - použitelné také spíše u nedoslýchavých; dostačující informace
tímto způsobem dokáže získat malé procento neslyšících, navíc v průběhu porodu stěží
můžeme zajistit ideální podmínky, které jsou pro možnost odezírání nutné (např.
v průběhu 2. doby porodní mohou mít matky zavřené oči), je nevhodné navíc vzhledem
k velké únavě rodiček a matek po porodu.
Pokud se matka rozhodne využívat při komunikaci se zdravotníky mluvenou řeč
a odezírání, měly by být pokud možno splněny podmínky, které jí komunikaci umožní a
usnadní:
- zdravotník by měl být trpělivý,
- obličej zdravotníka by měl být dobře viditelný; matka by neměla být oslněna svítidlem
či světlem vycházejícím z okna,
- matka by měla znát kontext komunikace,
- komunikace by měla probíhat v co nejtišším prostředí,
- mluva zdravotníků by měla být zřetelná, tempo a tón řeči by měli být přirozené,
- zdravotník by měl využívat prostředků neverbální komunikace,
- zdravotník by měl

schopnost navázat funkční komunikaci považovat za svou

profesionální a morální povinnost. (Slaven, 2005)
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Komunikace prostřednictvím mluvené řeči může být v individuálních případech
vhodná v situacích, ve kterých se matka i personál mohou dobře soustředit, mají
dostatek času a k dispozici přiměřeně tichou místnost.
3. Dopisování - je pomalé, zdlouhavé, ve vypjatých situacích druhé doby
porodní nepoužitelné; navíc obě strany mohou mít problém s pochopením sdělení
vzhledem k možnému specifickému písemné projevu ženy se sluchovým postižením a
také jejím specifickým problémům se čtením; ze strany ženy může být velký problém
s pochopením odborných výrazů. Je možno využít spíše jako doplňkovou možnost při
komunikaci mluvenou řečí (např. objasnění neznámých pojmů).
„Když jsem začala chodit k doktorovi, tak jsem nerozuměla. Museli jsme si psát
a snažila jsem se odezírat. Ráda bych se ptala mnohem víc, ale když jsem dostala
napsanou odpověď, různým těžkým slovům jsem nerozuměla. Tak jsem mlčky odešla."
(maminka L., Televizní klub neslyšících, 13.3. 2003)

4.4.1.1 Subjektivní zkušenosti matek nespolupracujících s tlumočníkem
„Při porodu jsem měla problémy s dýcháním. To byla hrůza. Nikdo mi nic
nevysvětlil. Na všechno jsem byla sama." (maminka L., Televizní klub neslyšících, 13.
3. 2003)
„Kdybych byla úplně neslyšící, tak by byl opravdu lepší tlumočník." ... „Já byla
sama, ale naštěstí jsem slyšela všechno." ...

„Nevěděla jsem, kdy chodí vizita a

kontroluje, jestli je vše v pořádku." ... „Jen mě tam nechali, nic nevysvětlili." (maminka
B., Televizní klub neslyšících, 13.3. 2003).
„Mně se stalo, že mi hned po porodu miminko vzali. Nevěděla jsem ani, jestli je
to holka nebo kluk." ... „Až do druhého dne mě to trápilo, protože mi nikdo nic neřekl."
(maminka L., Televizní klub neslyšících, 13.3. 2003).
Byla tam starší sestra. Vůbec mě neinformovala. Čekala jsem, kdo mi pomůže
s kojením. Měla jsem problémy." ... „Miminko plakalo, já byla naštvaná." (maminka
S., Televizní klub neslyšících, 13. 3. 2003).
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Můžeme se setkat i s problémy, které přímo nesouvisí s problematickou
komunikací, ale spíše s neinformovaností o specifikách lidí se sluchovým postižením a
také s nedostatkem

obyčejné lidské empatie, která by jako jediná mohla tuto

neinformovanost překonat. Maminka B. (Televizní klub neslyšících, 13. 3. 2003) uvádí
ještě jeden svůj negativní zážitek z porodu: „Jeden problém jsem ale měla. Se zdravotní
sestrou. Byla moc protivná." ... „...potřebovala jsem napít. Tak jsem ji zavolala a
dotkla se jí rukou. Ona se zatvářila a hned se odtáhla. Měla jsem chuť něčím bacit!
Potřebovala jsem klid a ne aby mě někdo takto znervózňoval."
Nápadně často slyšíme věty typu: „nic mi neřekli, nic mi nevysvětlili, byla to
hrůza." Pocity matek jsou plné nejistoty, nepohody, chybí pocit bezpečí. Je to velká
škoda, když uvážíme, jaký vliv mohou mít tyto negativní pocity především na kojení,
navázání citového vztahu mezi matkou a novorozencem a celkově na jejich psychickou
i fyzickou pohodu a zdraví.

4.4.2 Průběh těhotenství a porodu s tlumočníkem
Při první návštěvě ženy se sluchovou vadou v prenatální poradně je nezbytné
zeptat s e j í , jakou komunikaci bude upřednostňovat (Kelsall, King, 0'Grady, 1992).
V případě, že se rozhodne pro tlumočníka, je nutné se domluvit, jestli si ho zajistí sama,
či využije služeb zařízení, které má tuto možnost (např. v Ústav pro péči o matku a dítě
v Podolí). Matka si může vybrat mezi profesionálním či neprofesionálním tlumočníkem
(manžel, přítel/-kyně, jiný rodinný příslušník, bilingvální zdravotníci, dobrovolníci).
(Slaven, 2005)
Je nutno počítat s tím, že tlumočník - neprofesionál může do tlumočení přenášet
své pohledy na věc a i jinak do výpovědí zasahovat. Pokud je tlumočníkem někdo
z příbuzných či přátel, může se stát, že tlumočení nebude důvěryhodné - například
může mít snahu některé skutečnosti zatajovat. Lékař také musí vědět, že při komunikaci
prostřednictvím

tlumočníka může mít matka tendence vyhýbat se či zatajovat

informace, které považuje za příliš choulostivé. (Slaven, 2005)
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Jestliže se žena rozhodne využívat v tomto období služeb tlumočníka, tak je
důležité, aby byl přítomen při všech vyšetřeních a konzultacích. Nedoporučuje se jeho
využívání pouze pro nejvýznamnější události, protože i žena se sluchovým postižením
by měla mít všechny informace. (Hudáková (ed)., 2003) Také dle Kelsall, King,
O'Grady

(1992)

je

důležité,

aby

matka

mohla

uspokojivě

komunikovat

se

zdravotnickým personálem od začátku těhotenství přes porod až do období po porodu.
Při porodu je pak potřeba tlumočníka pro ženu s těžší sluchovou vadou zcela zásadní.
Na druhou stranu je samozřejmě „pouze na ženě, v jakém rozsahu chce služeb
tlumočníka využívat..." (Hudáková (ed.), 2003, s. 52). Tyto názory je však nutno brát
pouze jako doporučení - matka se jimi nemusí řídit; její potřeby jsou individuální.

4.4.2.1 Pravidla komunikační strategie s tlumočníkem
Pravidla komunikační strategie s tlumočníkem jsou dvojí:
1. Pravidla, kterými se musí řídit tlumočník (profesionální): jsou ustanovena v Kodexu
tlumočníků (viz Přílohy); dále platí, že je výhodné, když tlumočník sedí vedle lékaře či
lehce za ním - matka tak může oba dobře vidět. Zdroj světla nesmí být za tlumočníkem.
2. Pravidla, kterými by se měl řídit zdravotník: komunikovat přímo s matkou - tzn.
oslovovat ji ve 2. osobě, sledovat, když matka mluví, se svou odpovědí se obracet přímo
na matku; zdravotník by se měl ujišťovat, jestli matka rozumí. (Slaven, 2005)
Neprofesionální tlumočník se obecně závaznými pravidly řídit nemusí, je však
vhodné, když se s maminkou domluví na pravidlech, která budou oběma vyhovovat.
V případě, že tlumočí někdo z příbuzných či přátel je pravděpodobné, že jejich způsob
komunikace je již ustálený, což celou situaci ulehčuje.

4.4.2.2 Subjektivní zkušenosti žen ze spolupráce s tlumočníkem
„Ještě než jsem otěhotněla, tak jsem se připravovala a ptala se tlumočníka, zda
souhlasí, aby se mnou byl celou dobu." ... „Přítomnost tlumočníka po celou dobu je
velmi důležitá. Potřebuji spoustu informací od lékařů a taky já jsem se potřebovala
hodně ptát. Byl se mnou od začátku těhotenství až do porodu."... „Potřebuji vědět
všechno, co se kolem mě povídá. Když jsem měla porodní bolesti, bylo to důležité." ...
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„Taky to byla určitá opora. Díky jeho přítomnosti jsem věděla, jak pravidelně
mám dýchat. Dýchal mi na hřbet ruky a přikládal ruku na hrudník".(maminka W.,
Televizní klub neslyšících, 13.3. 2003)
... „Už nechci vidět jen napsané věty na papíře - to není úplná informace!
Neznamená to, že jsem hloupá, ale s tlumočníkem se cítím tak, že toho vím jako ostatní.
Mám pak vyšší sebevědomí." ...

„S tlumočnicí je se všemi přímá konverzace." ...

„První těhotenství, porod a doba po porodu byly s tlumočnicí bezva. Tak jsem o dalším
těhotenství

bez

tlumočnice

ani

neuvažovala.

Kvůli

bezbariérové

komunikaci."

(Hudáková (ed.), 2003, s.67-68)
„Lékařka v genetické poradně byla překvapená, že se mnou může perfektně
komunikovat. Říkala, že je to s tlumočníkem super! Mnohem lepší než bez něj." ...
„Když jsem s lékaři a se sestřičkami komunikovala přímo, nerozuměli jsme si dobře,
nebylo vše jasné. Potřebuji tlumočníka!"(Hudáková (ed.), 2003, s.69)

4.4.3 Způsob komunikace s tlumočníkem v ambulanci a při porodu
Při ambulantních návštěvách gynekologa je vhodné, aby tlumočník seděl vedle
lékaře. Žena se pak dívá na tlumočníka a prostřednictvím komunikace s ním vlastně
komunikuje s lékařem.
V průběhu samotného porodu by měl být tlumočník s klientkou v mnohem
těsnějším kontaktu než je tomu obvykle. Situace porodu je velmi specifická. Je
charakteristická fyzickou i psychickou únavou klientky, velkou emocionalitou, bolestí,
vypjatými situacemi. Proto by tlumočník, který je přítomen u porodu, měl mít i jiné
dovednosti, než je pouze znalost znakového jazyka. Stává se spíše asistentem u porodu.
Aby byla jeho funkce plnohodnotná, musí mít i znalosti o průběhu porodu a o tom, jak
ženě co nejefektněji v komunikaci pomoct. Musí počítat s tím, že například v průběhu
druhé doby porodní bude mít zavřené oči, nebude tedy vidět, co znakuje.
Tlumočník by tedy měl ovládat neverbální způsob, kterým klientce při porodu
co nejefektněji s přihlédnutím k momentální situaci zprostředkovat komunikaci a
pomoct spolupracovat se zdravotníky. Profesionální tlumočnice znakového-jazyka
s bohatými zkušenostmi tlumočení u porodů Vesta Dee Sauter učí tlumočníky dvě
důležité dovednosti. Pracovně je označuje „dýchání" a „zatlačte".
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„Dýchání - společné prodýchávání během kontrakcí. Tlumočník drží klientčinu
ruku a dýchá na její hřbet. Zároveň tlumočník přitiskne druhou ruku na hruď klientky a
ve stejném rytmu s dechem hruď stlačuje. Rytmus a intenzita dýchání a stisků se řídí
tím, zda je třeba během kontrakcí dýchat rychle a povrchně, nebo ke konci kontrakcí
zhluboka pomalu prodýchnout.
Zatlačte - tlumočník se opře zepředu do ramene klientky, která je tak nucena
vyvinout sílu v opačném směru, aby začala tlačit. Podle toho, jak silně je potřeba
zatlačit, tak silně se tlumočník opírá do ramene klientky." (Hudáková (ed.)., 2003, s.
64)

4.4.4 Způsob spolupráce s tlumočníkem v šestinedělí
V období šestinedělí je role tlumočníka neméně důležitá než při porodu. U
maminky dochází k výrazným hormonálním změnám, které mohou mít dopad na její
psychiku. Je tedy v této fázi velmi důležité, aby se cítila sebejistě a měla se na koho
obrátit se všemi nejasnostmi, dotazy a problémy. Několik dnů po porodu je významných
z hlediska tvorby mateřského mléka a techniky kojení. Správná technika kojení není bez
informací a uspokojivě zodpovězených dotazů možná.
U těžších sluchových postižení není možné zajistit, aby byla oboustranná
komunikace bez tlumočníka bezproblémová. Lékařka gynekologicko-porodnického
oddělení u Apolináře MUDr. Marie Brejchová uvádí, že má zkušenost s neslyšící
maminkou, která tlumočníka neměla, a že tento způsob a celkově pobyt na oddělení
šestinedělí nebyl ideální. (Televizní klub neslyšících, 13.3. 2003)
„Na šestinedělí nebyl tlumočník, a tak jsem měla problémy s plnohodnotnou
komunikací. Tlumočník je potřeba i v šestinedělí!" (Hudáková (ed.), 2003, s. 70)
Ve většině případů není možné, aby tlumočník byl s maminkou (tak jako u porodu) po
celou dobu pobytu na oddělení šestinedělí. Je výhodné, aby si maminka připravila
během dne dotazy a s tlumočníkem se domluvila na určitou hodinu (např. v době
vizity). Díky němu

pak může snadno s lékařem komunikovat. „Byla jsem s lékaři

domluvena, kdy u mě budou, aby u toho byla tlumočnice. Stejně tak se sestřičkami."
(Hudáková (ed.), 2003, s. 68)
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Po propuštění z porodnice už je na mamince, zda a jak bude dále tlumočníka
využívat například k návštěvám

v poradně pro kojence či využije jiných

osob

k tlumočení (např. členy rodiny), nebo zda zvolí jiný způsob komunikace s pediatrem.
Její volba je samozřejmě závislá na typu a hloubce jejího sluchového postižení a také na
dalších individuálních zkušenostech a dovednostech.
Kelsall, King, O'Grady (1992) navíc zdůrazňují nutnost seznámit po porodu
sluchově postiženou matku s možnými riziky sluchového postižení u jejího dítěte,
zvláště jedná-li se u rodičů o vadu dědičnou.

4.4.5 Subjektivní zkušenosti zdravotnického personálu
„My těch zkušeností mnoho nemáme, protože se s neslyšícími rodičkami
setkáváme poměrně řídce. Tak s jednou, maximálně dvěma za rok." ... „Průběh porodu
je stejný, komunikace s nimi, pokud dokáží odezírat, je velice dobrá." (Prof. MUDr.
Zdeněk

Hájek, DrSc., gynekologicko-porodnická

klinika U Apolináře v Praze,

Televizní klub neslyšících, 13.3. 2003).
„Mám zkušenost s maminkou, která rodila za asistence tlumočnice do znakové
řeči. Bezpochyby to byl pro obě strany velký přínos." ... „My jsme pak mluvili i o tom
odezírání, protože ta maminka odezírá, ale v závěru porodu byla tak unavená, že byl pro
ni problém rozeznávat znakovou řeč, která je pro ni jistě vlastní. Myslím si, že bychom
s odezíráním měli v závěru porodu jistě problémy." (MUDr.

Marie

Brejchová,

gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře v Praze, Televizní klub neslyšících, 13.
3. 2003).
MUDr. Pališová (gynekologická ambulance, Televizní klub neslyšících, 13. 3.
2003) uvádí: „Mám pouze dvě neslyšící pacientky. S první pacientkou se dorozumívám
přes tlumočnici, s druhou písemnou formou. Komunikace s neslyšící pacientkou, která
nemá tlumočníka, je samozřejmě mnohem horší než s tlumočníkem. Ta komunikace (s
tlumočníkem, pozn. autorky) byla velmi zjednodušená."
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Staniční sestra porodního oddělení Krajské Baťovi nemocnice ve Zlíně uvádí, že
mají zkušenosti s porody žen se sluchovým postižením s tlumočníkem i bez tlumočníka.
Pokud maminka tlumočníka nemá,

snaží se zdravotnický personál o neverbální

komunikaci. Staniční sestra uvádí, že díky často vysoké inteligenci je tato komunikace
možná, avšak v případě komplikací či nutnosti složitějšího sdělení je samozřejmě lepší
přítomnost tlumočníka. Horší situace nastává také v případě, kdy je neslyšící i tatínek.
V těchto situacích se maminky často porodu obávají a objednávají si tlumočnici do
znakového jazyka.
Porodní asistentka porodního oddělení Krajské Baťovi nemocnice ve Zlíně
vzpomíná na dětskou sestru, která uměla znakový jazyk, protože měla sama neslyšící
dítě. Tato sestra byla pro maminky se sluchovým postižením přínosem, ale už je však
v současné době již v důchodu. Ze současných porodních asistentek bohužel žádná
znakový jazyk neumí.
Staniční sestra oddělení šestinedělí Krajské Baťovi nemocnice ve Zlíně uvádí, že
zkušeností s maminkami se sluchovým postižením má hodně a sahají ještě do minulosti,
kdy nebyl zavedený systém péče o dítě rooming-in (o dítě pečuje matka sama; když
potřebuje, jsou jí zdravotní sestry k dispozici). Říká, že v té době se nikdo s matkami
moc nebavil, přivezli dítě mamince na kojení a pak si ho zase odvezli. Navíc
v minulosti nebylo kojení příliš podporované, takže nedostatečná komunikace se příliš
neprojevila. Když se mamince doma kojení nedařilo, přešla na umělou výživu.
Současným trendem je však způsob péče rooming-in a minimálně půlroční kojení; tyto
trendy samozřejmě vyžadují, aby maminka byla informovaná a uměla si poradit.
Staniční sestra uvádí, že s maminkami komunikují neverbálně („rukama nohama") nebo
písemnou formou. Tato komunikace však bývá mnohdy pro obě strany obtížná.
K dispozici také mají brožurku Jak kojit. Rady sluchové postiženým

maminkám.

Z uvedených postřehů vyplývá, že se zdravotnický personál s maminkou se
sluchovým postižením „vždycky nějak domluví". Ze strany personálu jde v případě
neúspěšné komunikace spíše o časové zdržení; matkám se sluchovým postižením však
komunikace „rukama nohama", navíc v naprosto specifické situaci, jakou porod jistě je,

73

určitě nepřipadá důstojná a dostatečná. V případech, kdy má personál zkušenost
s tlumočením, ji vidí jako pozitivní. Myslím, že v mnoha zdravotnických zařízeních
panuje stále atmosféra, ve které si většina zdravotnického personálu specifické
problémy či individuální potřeby svých pacientů příliš nepřipouští a soustředí se na co
nejrychlejší splnění své povinnosti.

4.4.6 Slovník porodnické terminologie
Slovník porodnické terminologie (český jazyk - český znakový jazyk / český
znakový jazyk - český jazyk) vznikl v rámci projektu „Centrum pro matky se
sluchovým postižením. Vyškolení a příprava zdravotnického personálu". Existuje ve
formě CD-ROMu. Základní pracovní tým slovníku tvořily studentky oboru Čeština
v komunikaci neslyšících na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Vznikal v průběhu
roku 2004. Jeho přesný název zní „CD Slovník znakového jazyka, terminologie
z období těhotenství, porodu a péče o novorozence".
Heslář je rozdělen do osmi celků: matka, plod, těhotenství, porod, po porodu,
novorozenec, lidé a prostředí kolem porodu, nemoci, komplikace a léčba. Obsahuje přes
pět set odborných výrazů. Při získávání znaků českého znakového jazyka spolupracoval
tým s neslyšícími. Všechny znaky jsou profesionálně natočeny zepředu a z profilu
v dostatečně kontrastním oblečením a pozadí. Při přehrávání videonahrávek znaků
můžeme zvolit rychlost přehrávání či velikost obrazu a vybrat si čelní či boční pohled.
Pro ilustraci termínuje možno nechat si zobrazit obrázek či fotografii.
Vyhledávat ve slovníku je možné podle českého jazyka (dle obsahu, abecedy,
klíčového slova) i podle českého znakového jazyka (dle tvaru ruky; slovník obsahuje
čtyřicet pět fotografií jednotlivých tvarů ruky českého znakového jazyka). Tyto
fotografie umožňují nejen znaky vyhledávat, ale také s e j e naučit.
Slovník je primárně určen pro zdravotnický personál, tlumočníky do znakového
jazyka a také pro neslyšící matky.
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4.5 Vybrané postoje slyšícího okolí k mateřství neslyšící ženy
Některé matky nepocítily nedůvěru slyšícího okolí v jejich schopnosti mít dítě,
starat se o něj a vychovat ho, některé však tuto zkušenost bohužel mají.
Trpkou zkušenost popisuje maminka L. (Televizní klub neslyšících, 13. 3. 2002):
„Doktor se mě zeptal, jestli nechci jít na potrat, protože už jsme několikátá generace
neslyšících." ... „A tak manžel musel přijít a podepsat, že si chceme miminko nechat."
Tlumočnice do znakové řeči uvádí zkušenost s lékařkou, která předpokládala, že
neslyšící žena nebude schopna se o dítě postarat a navíc si myslela, že je nezodpovědné
přivádět na svět dalšího neslyšícího člověka. (Viz kapitola 6.2)
Také paní K. (Viz kapitola 6.1.1) měla negativní zkušenost

spojenou

s nedůvěrou slyšícího okolí v její schopnosti. Při obou porodech jí už v porodnici lékař
navrhl, aby své dítě dala do ústavní péče, protože bude mít problémy se o něj postarat.
Také při školních problémech její dcery vyjádřili učitelé nedůvěru ve schopnosti rodičů,
protože jsou neslyšící.
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5. Raná komunikace matky se sluchovým postižením
s dítětem

5.1 Raná interakce matka - dítě
Časná interakce mezi matkou a dítětem je nezbytná pro jejich vzájemné citové
vazby a také pro celkový příznivý vývoj dítěte, především pro vývoj řeči. Hovoříme o
interakci, protože dítě v komunikační situaci není pasivním příjemcem, ale svými
reakcemi zpětně působí na matku a povzbuzuje ji v její roli.
Způsob mluvy matky s velmi malým dítětem bývá nazýván jako „motherese".
Tento výraz bývá překládám jako „řeč matek"; Říčan (1990, in Strnadová, 1998) jej
překládá jako „řeč chův"; zohledňuje fakt, že s dítětem tímto způsobem mluví i ostatní
osoby. Tento způsob mluvy je charakteristický vemlouvavým tónem řeči, krátkými,
jednoduchými větami, pečlivou výslovností. Holmanová (2002) uvádí, že mateřská
metoda využívá přirozeného přístupu k dítěti; uplatňuje se v ní běžný rozhovor mezi
matkou a dítětem a také metoda dvojí role. Při využití metody dvojí role matka hovoří
za dítě, vyjadřuje svými slovy jeho přání. Můžeme hovořit i o tzv. biologickém zrcadle
- dítě reaguje na matku, která je tímto povzbuzována k dalšímu mluvení, přičemž může
napodobovat a modifikovat jeho výrazy a zvuky; dítě napodobuje zase matku. Tímto
způsobem si dávají matka s dítětem potřebnou vzájemnou zpětnou vazbu a pocit jistoty.
(Strnadová, 1998)
Neslyšící matka používá také „motherese" pro komunikaci se svým dítětem,
avšak ve znakovém jazyce. Pro neslyšící dítě je to jazykový vzor, který je dostupný jeho
smyslům. Časná interakce mezi matkou a dítětem má význam v oblasti jazykové, ale
především citové.(Strnadová, 1998)

5.2 Podmínky osvojení jazyka
1. Dostatečný stupeň biologického vývoje - zralost centrální nervové soustavy,
stav smyslových orgánů, vytvoření asociačních nervových spojů mezi vnímacími a
rozpoznávacími jádry v mozku.

76

2. Podnětné jazykové prostředí - podnětů musí být dostatek, aby se vytvořila
příležitost k učení; dítě musí mít kontakt s lidmi. Kvantita i kvalita podnětů, které jsou
považovány za dostatečné, může být individuální; neslyšící dítě má jiné potřeby než dítě
slyšící. Roli hrají i další faktory - inteligence, jazykové předpoklady, jazykový cit,
tvořivost, motivace,...).
3. Zkušenosti se světem - pomáhají dítěti vytvářet pojmy, které jsou poté
symbolizovány pomocí jazykových prostředků.
4. Motivace ke komunikaci - patří k pudovým potřebám člověka; člověk cítí
potřebu ke sdělování.
5. Příležitost projevit se - dítě musí být v komunikaci aktivním činitelem,
potřebuje mít vlastní zkušenost s jazykem, aby ho mohlo používat a rozvíjet

5.3 Možnosti komunikace rodičů se sluchovým postižením s dítětem
Rodiče se sluchovým postižením mají dvě možnosti, jak mohou komunikovat se
svým dítětem. Mohou zvolit český znakový jazyk nebo mluvenou řeč. Redlich (2003)
uvádí ještě třetí možnost - užívat mluvenou a znakovou řeč současně. Tuto možnost
považuje za nejpoužívanější. Výběr jazyka záleží na:
- rodičích - který jazyk je pro ně přirozenější a který považuje za svou mateřskou řeč,
- na dítěti - zda dítě slyšící či neslyšící.
V případě neslyšícího dítěte rodiče zvolí český znakový jazyk pokud ho sami
ovládají, v případě dítěte slyšícího mají možnost volby. Jejich volba je však limitována
jejich jazykovými dovednostmi. (Hronová, Motejzíková, 2002)

5.3.1 Komunikace neslyšících rodičů s neslyšícím dítětem
Neslyšící rodiče, kterým se narodí

neslyšící

dítěte (či dítě se sluchovým

postižením) mají komunikaci poněkud snadnější, než kdyby jejich dítě bylo slyšící.
Komunikují s dítětem jazykem, který je po ně i pro dítě přirozený; rodiče i dítě budou
pravděpodobně příslušníky komunity Neslyšících. Neslyšící rodiče vyjdou neslyšícímu
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dítěti vstříc v jeho raných komunikačních potřebách. Mezi tyto potřeby dle Strnadové
(1998) patří především častější doteky a blízkost rodičů. Také uvádí, že neslyšící rodiče
objeví případnou hluchotu svého dítěte dříve než rodiče slyšící.
Neslyšícím rodičům se však rodí neslyšící děti zřídka. Asher, 1994

(in

Hudáková, (ed.), 2003) uvádí, že z celkového počtu neslyšících dětí se pouze 10%
narodí neslyšícím rodičům. Strnadová (1998) uvádí počet 5 - 10%. Z těchto čísel
vyplývá, že přibližně v 90% se neslyšícím rodičům narodí slyšící dítě nebo případně
dítě s určitým stupněm nedoslýchavosti, které může využít svůj sluchový potenciál
k výuce mluvené řeči. Z tohoto důvodu se budu v následujícím textu věnovat situaci
neslyšící (sluchově postižená) matka (rodič) - slyšící dítě.

5.3.1.1 Raná komunikace pomocí znakového jazyka
Na počátku je vzájemná komunikace matka - dítě vedená pomocí znakového
jazyka poměrně náročná. Svým charakterem je znakový jazyk pro dítě málo přístupný.
Okolnosti raného jazykového vývoje dítěte jsou znesnadněny, avšak výzkumy dokazují,
že nedochází k jeho zpomalování ani opožďování, „...produkce prvních znaků sluchově
postižených dětí odpovídá období, ve kterém produkují první slova slyšící děti slyšících
rodičů." ... „Na základě námi provedené analýzy můžeme tvrdit, že v zaznamenané
komunikaci sluchově postižené maminky s jejím sluchově postiženým dítětem ve věku
od 6 do

12 měsíců došlo k přirozenému komunikačnímu vývoji."

(Hronová,

Motejzíková, 2002, s.32) „Má-li tedy neslyšící dítě k dispozici znaky, probíhá jeho
jazykový vývoj shodným způsobem jako je tomu u stejně starého slyšícího dítěte."
(Strnadová, 1998, s. 194)
Ohledně přístupnosti znakového jazyka pro velmi malé dítě má Strnadová (1998)
jiný názor než Hronová, Motejzíková (2002). Strnadová uvádí, že první znaky se u dětí
objevují průměrně

v devátém měsíci věku, zatímco mluvená slova průměrně okolo

dvanácti měsíců. Dítě tak může pomocí znaků oboustranně komunikovat s rodiči
dokonce dříve než slyšící dítě ve slyšící rodině pomocí mluvené řeči. Vychází z toho,
každé dítě používá gesta dříve než mluvenou řeč, protože jsou univerzální a vývojově
podmíněná. Nepovažuje tedy ranou komunikaci ve znakovém jazyce za náročnější.
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Pomocí znakového jazyka může neslyšící dítě sdělit rodičům, co potřebuje;
neslyšící rodiče zase dokážou znaky své dítě uklidnit. Znakový jazyk slouží neslyšícímu
dítě k dorozumívání, získávání informací a také k tzv. „sebeinsrukcím" (dítě si nahlas
povídá samo se sebou). (Strnadová, 1998)

5.3.1.2 Vývoj rané komunikace pomocí znakového jazyka
Snahy matky komunikující se svým dítětem pomocí znakového jazyka směřují
nejprve ke získání základních komunikačních dovedností. Orientuje se především na
navázání zrakového kontaktu a na rozdělení pozornosti dítěte mezi objekt komunikace a
matku.
Aby matka upoutala pozornost dítěte, využívá především hmatového kontaktu.
Bylo vypozorováno, že tyto doteky jsou vždy jemné, matka přitom vyčkává, dokud
nezíská pozornost dítěte. Výjimkou jsou situace, kdy mají doteky charakter imperativu
- např. dítěti něco zakazují.
Podmínkou komunikace je navázání zrakového kontaktu. Bez něho matka
jazykovou komunikaci nezačne. V případě, že kontakt ztratí, jazykovou komunikaci
ukončí.

Využívá

situací,

kdy

dítě

samo

naváže

spontánní

zrakový

kontakt.

S postupujícím psychickým i fyzickým vývojem dítěte začíná samo častěji navazovat
zrakový kontakt a také vzdálenost při komunikaci se mezi matkou a dítětem prodlužuje.
Nejprve je velmi krátká, aby matka mohla upoutávat pozornost dítěte dotykem, později
(asi ve 12 měsících) je vedena i na vzdálenost několika metrů.
Pro komunikaci je významná také vzájemná poloha matky a dítěte. Matka se
snaží maximálně využít zorného pole dítěte. Tomu pak přizpůsobuje polohu těla,
obličeje či alespoň rukou. Řídí se většinou polohou dítěte a snaží se, aby dítě bylo
v poloze, která je pro něj pohodlná. Sedí čelem k dítěti, méně často vedle něho či za
ním. Vždy však znakuje před jeho tváří. (Hronová, Motejzíková, 2002)
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5.3.2 Komunikace neslyšících rodičů se slyšícím dítětem
Neslyšící rodiče mají na výběr tři možnosti komunikace se svým slyšícím
dítětem:
- znakovou řeč,
- mluvenou řeč,
- směs znakové a mluvené řeči. (Redlich, 2003)
Pro neslyšící rodiče užívající znakový jazyk je komunikace jeho prostřednictvím
pravděpodobně nejpřirozenější. Jejich volba jazyka, kterým budou komunikovat se
svým slyšícím dítětem, závisí však také na jejich představách o tom, co je přirozené pro
jejich dítě. Neslyšící rodiče se tedy často snaží komunikovat se svým slyšícím dítětem
mluvenou řečí (s použitím či bez použití hlasu) s využitím odezírání.
Protože je však tento způsob komunikace pro ně často velmi obtížný, doplňují
ho znakovým jazykem - dochází tedy ke smíšení mluveného a znakového jazyka.
„Jedná se o individuální systém komunikace, který je v každé rodině jiný." ...
„Následkem dlouhodobého užívání tohoto „mluvení" si dítě nedostatečně osvojí
přirozený jazyk svých rodičů, tedy český znakový jazyk." (Redlich, 2003, s. 14) Tento
způsob komunikace autor nepovažuje za plnohodnotný (při míchání jazyků dochází
kjejich redukci) a hovoří o vzniku komunikačního deficitu. Dítě, které komunikuje
s rodiči tímto způsobem, není možné považovat za bilingvální.
Redlich (2003) uvádí, že dítě neslyšících rodičů by mělo mít možnost
komunikovat mluveným i znakový jazykem; doporučuje rodičům upřednostňovat
komunikaci ve znakovém jazyce z důvodu lepší komunikace a následně užšího vztahu
mezi nimi a dítětem. Mluvený jazyk se slyšící dítě naučí v interakci se slyšícím okolím
(samozřejmě za předpokladu, se tato interakce bude častá). Takové dítě bude bilingvální
a v mnoha případech i bikulturní - tzn. součástí kultury Neslyšících.
Příkladem může být vyprávění neslyšící maminky, která má slyšící i neslyšící
dítě (Hudáková (ed.), 2003, s. 84): „Když byl můj první slyšící syn ještě malý, rozhodla
jsem se v naší společné komunikaci používat znakový jazyk. Chtěla jsem, aby naše
komunikace byla plynulá a plnohodnotná." ... „Chtěla jsem, aby chlapec byl otevřený
vůči oběma jazykům. Takže jsem znakovala a ke znakům přidávala mluvené slovo."
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Bohužel se z dalšího vyprávění dovídáme, že chlapec spontánně používal
mluvenou řeč doprovázenou znaky; k velmi nepříjemné situaci pro něj došlo v mateřské
škole, kdy mu učitelka zakázala znakovat. Podle maminky v něm tato událost vzbudila
nepříjemné pocity vůči znakovému jazyku, takže se někdy stydí znakovat.
Tento příklad poukazuje na to, že do komunikačních strategií rodiny může
(vhodným či nevhodným způsobem) zasáhnout slyšící okolí.

5.3.2.1 Jazykový vývoj slyšícího dítěte v neslyšící rodině
„Každé dítě, které se narodí na svět, j e obdařené neobyčejně silnou snahou
komunikovat. Ani poměrně malý přísun jazykových informací mu nezabrání osvojit si
jazyk, který je mu smyslově přístupný." (Hudáková, (ed.), 2003, s. 81)
Dle Merscharka, 1997 (in Strnadová, 1998, s. 197) si slyšící dítě vyrůstající
v neslyšící rodině, ve které se ke komunikaci využívá ve stejné míře znakový i mluvený
jazyk, osvojí dříve vizuálně pohybové znaky. „Dítě může používat znaky jako
prostředek k vyjádření předtím, než mu fyziologický vývoj mluvidel umožní vyslovovat
slova. První mluvená slova se u něj objeví ve stejnou dobu jako u dětí ze slyšících
rodin, které znaky neznají."
Dle Hudákové (ed.), 2003 se slyšící dítě vychovávané v neslyšící rodině v krátké
době naučí komunikovat v obou jazycích. Pro bilingvální slyšící dítě neslyšících rodičů
by mohla být přínosná docházka do Bilingvální mateřské školy Pipan pro sluchově
postižené. Pracovnice Střediska rané péče Tamtam uvádí, že v současné době takové
dítě jejich mateřskou školu nenavštěvuje, ale přijetí takového dítěte je možné.
Neslyšícím rodičům mohou především v raném věku jejich slyšícího dítěte
pomoci lidé z nejbližší rodiny, kteří komunikují mluvenou řečí. Pro dítě to bude jistě
přínosem po mnoha stránkách; především se již vraném věku často setká smluvenou
řečí, budou jeho mluvními vzory. Nejsou však adekvátní obavy především prarodičů,
kteří se obávají, že slyšící dítě neslyšících rodičů se nemůže naučit mluvenou řeč. Je
třeba, aby i matka komunikující znakovým jazykem byla podporována ve své roli
matky, cítila se s ní identifikovaná a také kompetentní k tomu, aby svému dítěti zajistila
co nej lepší výchovu.
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Aby matka využila svou mateřskou intuici, potřebuje se cítit jistě a bezpečně.
K tomu je často nutná podpora nejbližšího okolí, ale samozřejmě i okolí širšího; důležitá
je podpora ze strany lékařů a učitelů, kteří by neměli o neslyšících rodičích pochybovat,
ale v případě potřeby jim pomoci - např. vhodnými informacemi, radou, pochopením.
Ne vždy se neslyšící matky s takovým přístupem setkávají.
Z uvedeného vyplývá, že znaky nebrání rozvoji mluvené řeči; k opožděnému
vývoji mluvené řeči může dojít v situaci, kdy dítě nemá časté kontakty se slyšícím
okolím (prarodiče, další příbuzní, starší slyšící sourozenec). (Strnadová, 1998)
Na řečové výchově slyšícího dítěte, které žije v neslyšící rodině, se do značné
míry podílí také předškolní zařízení (jesle, mateřská škola).

5.3.2.2 Psychologický dopad na slyšící dítě v neslyšící rodině
Slyšící dítě neslyšících rodičů bývá často využíváno jako prostředník mezi
neslyšícími rodiči a slyšícím okolím. Tlumočnické služby nejsou všude dostupné
v dostatečné míře a navíc se tento způsob

neslyšícím rodičům může v některých

situacích jevit jako málo flexibilní. Dítě může být neúměrně zatěžováno problémy
svých rodičů, které nemají místo v jeho dětství.
Dítě neslyšících rodičů bývá často vtaženo do komunity Neslyšících. Komunita
je může přijmout, protože komunikují znakovým jazykem. Je však individuální a
závislé na míře identifikace dítěte s rodiči, do jaké míry soužití s komunitou přijme. Ve
slyšícím prostředí se může setkávat s negativním vztahem k neslyšícím, který může jeho
vztah k neslyšícím poznamenat. „Slyšící děti neslyšících rodičů velmi těžko hledají své
identifikační vzory. Některé z nich se od komunity Neslyšících - a od svých rodičů postupně vzdalují, nezřídka dochází dokonce k úplnému odtržení od rodiny, ve které
vyrostly." (Hudáková (ed.), s. 82)
Pokud se dítě se svými rodiči a s jejich kulturou neidentifikuje, může dojít
k tomu, že se za své rodiče dokonce stydí a hledá si identifikační vzory v okruhu lidí
komunikujících mluveným jazykem. Zážitky a zkušenosti těchto dětí mohou být natolik
specifické, že se mohou zařadit do skupiny CODA (Children of Deaf Adults - Děti
neslyšících dospělých).

82

Na druhé straně může slyšící dítě neslyšících rodičů, které se s Neslyšícími do
jisté míry identifikuje, pociťovat výhody ze své bilingválnosti a bikulturnosti (např. se
může na životě Neslyšících podílet profesně, může být tolerantnější, přizpůsobivější,
odolnější, trpělivější apod.).

5.3.3 Srovnání rané komunikace v mluveném a znakovém jazyce
Slyšící matka již na první pohled podává dítěti větší počet informací. Dítě je
může vnímat neomezeně, nemusí s ní navázat oční kontakt, může se dál věnovat stejně
jako matka činnosti, které se věnovalo před zahájením komunikace.
Neslyšící matka (myšleno matka komunikující znakovým jazykem) musí přerušit
činnost, které se věnovala, protože při komunikaci zapojí ruce, musí s dítětem navázat
oční kontakt a získat jeho pozornost; dítě také musí přerušit svou činnost a navázat oční
kontakt.
Rozdíly nacházíme i v dalších oblastech:
- neslyšící matka u dítěte do 1 roku redukuje svůj projev po stránce gramatické i
obsahové, nepřekračuje hranice reálného prostoru; slyšící matka občas používá bohaté
promluvy, není odkázaná na hranice reálního prostoru,
- pro komunikaci ve znakovém jazyce dítě musí být schopno navázat a udržet zrakový
kontakt, střídat pozornost mezi matkou a objektem- komunikace je tedy závislá na jeho
motorickém a mentálním vývoji; slyšící matka od dítěte nevyžaduje zrakový kontakt,
dítě nemusí střídat svou pozornost - komunikace neklade vysoké nároky na jeho vývoj,
- slyšící matka používá nejčastěji podstatná jména, slovesa a citoslovce; neslyšící matka
zpočátku používá především znaky pojmenovávající předměty, které

dává do

vzájemného vztahu až později,
- slyšící matka používá věty oznamovací, ale i tázací a rozkazovací (přestože dítě
reaguje pasivně); neslyšící matka používá převážně oznamovací věty, tázací a
rozkazovací se objevují později než u matky slyšící,
- neslyšící matka se vyhýbá výpovědím, ve kterých by docházelo k modifikaci znaků;
projev slyšící matky je po gramatické stránce omezován méně (pouze po -stránce
lexikální a syntaktické).
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Obě matky se snaží být s dítětem v neustálém kontaktu (slyšící stále mluví,
neslyšící téměř nepřetržitě pozoruje - je připravena k očnímu kontaktu); obě vytvářejí
především jednoduché výpovědi, jejich promluva je pomalejší, neslyšící matka často
artikuluje na těle dítěte, obě opakují projevy svého dítěte. (Hronová, Motejzíková,
2002)
Je nutné však přihlédnout k tomu (jak uvádí samy autorky výzkumu), že
komunikační strategie matek byly přizpůsobeny stupni rozvoje konkrétních dětí, který
se u stejně starých dětí může individuálně lišit.

5.4 Vybrané postoje neslyšících rodičů ke „slyšení" dítěte
Přístupy a postoje neslyšících rodičů k této problematice jsou různé. Často
můžeme slyšet názor, že pro rodiče není důležité, aby jejich dítě jejich dítě bylo slyšící
či neslyšící - hlavně aby bylo zdravé. Tyto názory mají pravděpodobně rodiče, kteří
ztrátu sluchu nepovažují za postižení, ale za způsob života; cítí se být příslušníky
komunity Neslyšících a komunikuj í ve znakovém jazyce. Pro tyto rodiče nebývá
kochleární implantace v případě narození neslyšícího dítěte důležitá, někteří ji dokonce
odmítají, protože mají strach, že slyšící dítě se jim vzdálí. Své slyšící děti často vedou
ke komunikaci znakovým jazykem.
Ze zkušeností maminky, které se nejprve narodil slyšící a pak neslyšící syn, se
dovídáme (Hudáková (ed.), 2003, s. 84, 85): „...bylo mi jasné, že je vše v pořádku, že
bude zdravé. Netrápilo mě, zda bude, nebo nebude slyšet." Její první slyšící syn ovládá
základy českého znakového jazyka, ale nemluví jako rodilý mluvčí, což maminku mrzí.
Přála si, aby její druhé dítě bylo neslyšící, protože pochází z neslyšící rodiny a
komunikace ve znakovém jazyce pro ni znamená velké uvolnění. Opakovaně byla
rodině nabízena možnost kochleární implantace pro neslyšícího syna. „Lékař mě
k rozhodnutí pro implantát doslova nutil. Implantaci syna jsem ale odmítla. Svět
Neslyšících a znakový jazyk je krásný... .Nechceme být otroky vědy a vynálezů
medicíny."
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Maminka B., která má slyšící dceru, (Televizní klub neslyšících, 13. 3. 2003)
říká: „Víc jsem doufala, že bude neslyšící. Moc jsem to chtěla, protože vím, že bychom
si víc rozuměly. A taky s rodiči, příbuznými, kamarády. Lépe by zapadla." ... „Umí
ukazovat, není to problém, nevadí mi to."
Tatínek L., který má neslyšící děti, (Televizní klub neslyšících, 13. 3. 2003)
vyjadřuje svůj pocit: „Hlavně, že jsou zdraví, ale víc jsme si přáli neslyšící. Můžeme se
spolu bavit, chodit sportovat se neslyšícími. Se slyšícími dětmi mívají neslyšící rodiče
problémy. Neslyšící dítě je lepší." ... „Kdyby bylo dítě slyšící, stejně bych na něj
ukazoval bez hlasu."
Další tatínek W. má podobný názor (Televizní klub neslyšících, 13. 3. 2003):
„Chci neslyšící! Bude to už několikátá generace. Až vyroste, budeme si rozumět. Vdá se
a budeme jedna velká rodina neslyšících. Slyšící budu mít také rád, ale že by se vdala za
slyšícího!" ... Jejich život by se ubíral jinam." Jeho manželka se přidává: „Já si myslím
to samé. Ale je to jedno, hlavně, že ho budeme vychovávat jako neslyšícího. Aby
opravdu celý život patřil do rodiny.
Někteří rodiče si však přejí, aby jejich dítě bylo zdravé - mají tím na mysli aby
slyšelo. Chtějí, aby jich dítě nemuselo překonávat překážky, které přináší život se
sluchovým postižením; v případě, že se takovým rodičům narodí neslyšící dítě,
přistupují ke kochleární implantaci (Hudáková (ed.), 2003). Neslyšícím rodičům se
narodila neslyšící dcera; přesto, že měla již pět let a doma všichni používali ke
komunikaci znakový jazyk, rozhodli se využít možnosti kochleární implantace.
Rozhodli se všechny překážky překonat, ze dne na den v rodině změnit jazyk, ve kterém
všichni komunikují. Maminka H. říká: „Když se podívám kolem sebe a pozoruji život
neslyšících, vidím, že mají velký problém komunikovat s většinovou společností (ať už
je to ve škole, nebo v zaměstnání). Přála jsem si, aby budoucnost mé dcery byla jiná.
(Strnadová, 1998)
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7. Praktické šetření

Pro praktické šetření jsem použila metodu empirického pedagogického výzkumu
- případové studie. Důvodem byla možnost této metody detailně popsat daný případ.
Nevýhodou této metody je však nemožnost zobecnění jejích závěrů.
Pro shromažďování dat mi sloužily metody pozorování a rozhovoru. Pozorování
se uskutečňovalo v klubu pro neslyšící i v soukromí; bylo použito pozorování přímého,
skrytého i zjevného, zúčastněného i nezúčastněného. Cílem pozorování bylo zjistit
způsob komunikace matek se sluchovým postižením se svým dítětem a bylo
uskutečněno u paní K. a M. (Viz kapitoly 6.1.1 a 6.1.3) Výsledky pozorování byly
konfrontovány s paní K., dcerou paní K. a s paní M. v rozhovoru.
Pro získávání dalších informací jsem použila metodu rozhovoru, který je sice
náročný na čas i zpracování, ale zprostředkovává množství informací plynoucích
z osobního kontaktu. (Skalková a kol., 1983)
V případových studiích byl použit rozhovor nestandardizovaný, který umožňuje
přizpůsobit se konkrétní situaci. Rozhovory byly individuální, pouze v případě paní K.
byl rozhovor v závěru skupinový - částečně se na něm podílela i dcera paní K.
Při rozhovorech jsem využila překladatelky do znakového jazyka. Měla jsem
připraveny základní otázky, v průběhu rozhovoru jsem utvářela jejich pořadí, uzpůsobila
jejich obsah a formulace, často jsem musela využívat doplňujících otázek; také
formulace otázek musely být občas změněny z důvodu komunikační bariéry. Rozhovor
jsem zaznamenávala písemně již v jeho průběhu (tento postup byl umožněn volnějším
tempem rozhovoru, které bylo způsobeno překladem), přepis rozhovoru je volný.
V rozhovorech s dcerou paní K. a s překladatelkou do znakového jazyka jsem
využila

metody

nestandardizo váného

individuálního

rozhovoru,

který

jsem

zaznamenávala v průběhu rozhovoru písemně. Základní otázky jsem měla připravené,
používala jsem rozšiřující otázky.
Ve speciální části diplomové práce, která se zabývá jejím stěžejním tématem,
jsou využity výsledky analýzy obrazových dokumentů, které dokreslují konkrétní téma.
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6.1 Vybrané případové studie

6.1.1 Případová studie č. 1

PaníK.
Osobní údaje:
Narozena: v r. 1952
Bydliště: krajské město na Moravě
Osobní anamnéza: matka paní K. prodělala v těhotenství zarděnky, takže byla v raném
dětství u paní K. diagnostikována praktická hluchota
Rodinná anamnéza: nikdo jiný z příbuzných nemá sluchové postižení
Rodinné prostředí: rodina s e j í velmi věnovala

Vzdělání: chodila do speciální mateřské a poté do speciální základní školy ve
Valašském Meziříčí, nepokračovala ve studiu na střední škole; na logopedii začala
chodit v 6 letech
Vyučovací metoda: orální, ale uvádí, že částečně využívali i znakový jazyk; znakový
jazyk se naučili ale spíše od starších spolužáků

Způsob komunikace: mluvená řeč, odezírání, se synem, dcerou a manželem využívá i
znakovou řeč; dle dcery používá mluvenou řeč lépe než otec (rodiče se mu nemohli
příliš věnovat, má další sourozence), i když jejich sluchová ztráta a způsob vzdělání
jsou stejné; znakovou řeč se začala učit na základní škole; uvádí, že škola byla pro ni
z důvodu orální metody výuky velmi náročná, ale dnes má pocit, že je díky orální
výchově

samostatná,

velkým

přínosem

pro

ni byla rodina,

která s ní

hodně

komunikovala; při rozhovoru se mnou komunikovala prostřednictvím odezírání a
tlumočnice do znakové řeči (dcera)
Vztah se sociálním prostředím:

9 měsíců je nezaměstnaná, doma je však spokojená,

měla těžkou práci, pracovala jako dělnice v podniku na výrobu obuvi; je komunikativní,
nevyhýbá se kontaktu se slyšícím prostředím, využívá neverbální komunikaci (úsměv,

87

dotek); běžné pochůzky si obstará sama, občas využívá dcery či syna na pochůzky např.
do banky apod.; lx týdně se schází s ostatními neslyšícími v klubu, komunita je v tomto
městě velká (asi 150 lidí, dříve až 500), s komunitou se účastní i různých společenských
akcí; chodila by častěji, ale manžela to příliš nebaví
Trávení volného času: chodí do klubu neslyšících, luští křížovky, vaří, uklízí, čte
noviny, knihy ne
Stav: vdaná, s manželem se seznámila na základní škole, také mu byla diagnostikována
úplná hluchota stejně jako jeho bratranci a neteři

pan K.
Osobní údaje:
Osobní anamnéza: neslyšící od narození, vada j e genetická, vada byla zjištěna ve 2
letech
Rodinná anamnéza: vada se v rodině vyskytuje u bratrance a neteře
Způsob komunikace: orálně málo, spíše komunikuje znakovým jazykem

Údaje týkající se mateřství paní K.:
Děti: P. (nar. 1978) a B. (nar. 1981), obě jsou slyšící
Způsob získávání informací o těhotenství, porodu a péče o novorozence: informovala ji
teta, rodiče vůbec, něco málo se dozvěděla v základní škole, to však považovala za
nedostatečné; sama si přečetla knížku, ale rozuměla tomu tak „napůl", něco jí potom
z jejího obsahu vysvětlila opět teta; osobně pak měla pocit, že má dostatečné informace
Komunikace s lékaři a zdravotnickým personálem: „musela jsem mluvit", snažila se
odezírat, v případě nejasností komunikovali dopisováním; sama má pocit, že psané
formě řeči při složitějším tématu rozumí víc, měla pocit, že komunikace je dobrá; sestry
se jí snažili věci vysvětlit, mluvili na ni pomalu; kdyby měla možnost tlumočníka,
odmítla by ho; druhé těhotenství považuje za lepší, protože již měla zkušenosti
Představa ideální porodnice: sama představu neměla, ale na otázku, jestli by přivítala
zdravotníky, kteří umí znakový jazyk, odpovídá „ano, byla bych ráda"
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Negativní zkušenosti z porodnice: rodila v porodnici v Přerově, kde nebyli zvyklí na
rodičky se sluchovým postižením; možná proto jí při obou porodech bylo doporučeno,
aby dala děti do ústavu, protože se o ně nebude schopná postarat, když ani neuslyší, že
pláčou; řekla jim, že bydlí u rodičů, bude jí pomáhat její matka a že je schopná se o
novorozence postarat

Možnost sluchového postižení u dětí: „vůbec jsem na to nemyslela"; když chtěla druhé
dítě, radila jí celá rodina, ať si vystačí s jedním - „stačí jedno zdravé", že při druhém
dítěti by to tak být nemuselo; přidal se k nim i manžel; paní K. si stejně druhé dítě
prosadila; říká, že „kdyby se narodilo dítě neslyšící, nevadilo by to ... hlavně ať je
zdravé"; do genetické poradny by jít nechtěla; asi ve 14 dnech věku se domnívala, že
děti slyší, ale nijak po tom nepátrala, nemyslela na to; když mělo první dítě půl roku,
poslala je pediatrička na vyšetření ke specialistovi, který „hned řekl, že slyší", s druhým
dítětem již nikde nebyla
Péče o novorozence: kojení jí v porodnici vysvětlili, kojila však obě děti pouze 14 dní,
protože jak sama říká „neměla dostatek mléka", pomáhala jí matka, manžel také, „ale
málo!", musela mu všechno vysvětlit a ukázat; jako kompenzační pomůcku využívala
světelný budík, který reagoval na pláč dítěte; řekla jí o něm kamarádka, dala jí adresu a
poslali jí ho z Prahy, musela si ho zaplatit sama - stál tenkrát 500,- Kč; určitou dobu k
ní lx za 14 dnů docházela „pečovatelka", která ji zkontrolovala a radila jí v péči o dítě
Styk s ostatními matkami: u rodičů na vesnici se s nikým nestýkala, po přestěhování do
města (první dítě mělo 4 roky), ve kterém je hodně neslyšících, se začala stýkat pouze
s neslyšícími matkami
Komunikace s dítětem: „mluvila jsem, co mě napadlo", „všichni v rodině jsou slyšící,
jsem zvyklá mluvit", četla jsem knížky s pohádkami, trochu i znakovala, také děti občas
použily nějaký znak; nenapadlo ji však naučit děti znakovat více, i když říká, že by
taková komunikace pro ni byla jednodušší; na děti hodně mluvila babička a širší rodina,
babička si děti za tím účelem často brávala k sobě; dcera i syn kvůli rodičům chodili do
kurzů znakového jazyka, který v současnosti v komunikaci s rodiči občas používají
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Komunikace ve školách, s pediatrem: domluvila se orálně, odezírala, komunikace byla
dobrá; setkala se však s tím, že když dcera měla na střední škole problémy (neomluvené
hodiny), tak pedagogové viděli možnou příčinu v tom, že jsou rodiče neslyšící, chtěli se
přijet podívat do rodiny, jak to doma vypadá; na třídní schůzky ji doprovázela maminka
či teta

Komunikace s rodiči z pohledu dcery: „s rodiči se domluvím bez problémů, rozumíme
si, ale domluva s otcem j e trochu těžší"; dcera také v dospělosti absolvovala kurz
znakové řeči, kterou při komunikaci s rodiči teď již používá; „mluvím s rodiči
zkratkovitě, používám infinitivy, neskloňuju, už to dělám automaticky", děti bývaly
hlavně dříve prostředníky rodičů při různých úředních jednáních, nebylo jim to příjemné
Vztah dcery k Neslyšícím: zná se s neslyšícími, kteří jsou členy Unie neslyšících,
naučila se znakový jazyk v kurzech, měla snahu se s nimi lépe domluvit; sama však
říká, že doprovod rodičů na úřady pro ni byl vždy nepříjemný, některým věcem sama
nerozuměla, protože byla třeba ještě malá, někdy zase nevěděla, jak to rodičům
vysvětlit, obtěžovalo ji to, říká, že teď už s nimi chodí málokdy; také velmi nerada
jezdila na tábory, které Unie neslyšících pořádala, cítila se být odlišná od ostatních
kamarádů (Viz. Rozhovor s dcerou paní K.)

6.1.2 Případová studie č. 2

Paní H.
Osobní údaje:
Narozena: v r. 1971
Bydliště: krajské město na Moravě
Osobní anamnéza: ve 3 měsících prodělala zánět mozkových blan, který měl za
následek praktickou hluchotu, hluchota zjištěna v době po onemocnění
Rodinná anamnéza: všichni členové rodiny jsou slyšící
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Vzdělání: speciální základní školu navštěvovala v Olomouci na Svatém kopečku,
vyučena jako dámská krejčová v Brně na speciálním odborném učilišti
Vyučovací metoda: orální výuka na obou školách

Způsob komunikace: znakový jazyk, v komunikaci mluvenou řečí dle svých slov „dobře
odezírá, domluví se, ale manžel se domluví lépe", se mnou komunikovala

znakovým

jazykem prostřednictvím tlumočnice; p. H. se však snažila odezírat
Rodinná výchova: všichni v rodině jsou slyšící, takže byla neustále nucena komunikovat
orálně; „odmalička na mě neustále mluvili", rodiče ani sestra neumí znakový jazyk
Vztah k sociálnímu prostředí: lx v týdnu chodí na klubu pro neslyšící
Stav: vdaná

Trávení volného času: domácí práce, hodně se věnuje synovi

Pan H.
Osobní údaje:
Osobní anamnéza: ve 3 měsících se následkem šoku stal těžce nedoslýchavým,
nedoslýchavost byla zjištěna krátce po šoku
Rodinná anamnéza: všichni členové rodiny jsou slyšící
Způsob

komunikace:

znakový jazyk,

s

mluvícím

okolím

komunikuje

orálně

s odezíráním, manželka uvádí, že komunikuje orálně lépe než ona
Údaje o mateřství paní H.:
Děti: manželé H. mají 1 dítě - chlapečka, nar. v r. 2004, v současnosti má 2 roky a 3
měsíce, je slyšící; manželé se marně snažili o dítě 11 let
Způsob získávání informací o

těhotenství a porodu: ve škole nedostala žádné

informace, hodně informací má od sestry, maminka pracovala v Rakousku, takže jí
informace poskytnout nemohla; četla knihu Péče o dítě, protože je tam hodně obrázků;
když něčemu nerozuměla, manžel s e j í to snažil vysvětlit
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Komunikace s lékaři a zdravotnickým personálem: k lékaři chodila s manželem, který jí
občas pomáhal v komunikaci, u porodu byla s manželem bez tlumočníka; manžel dobře
odezírá, rozumí víc, takže jí pomáhal, „museli jsem to zvládnout sami bez tlumočníka",
tlumočníka bych v případě možnosti nevyužila, protože by mě rozptyloval; při porodu
se vyskytly komplikace související s astmatem p. H., proto chtěla porod císařským
řezem, nakonec však porodila spontánně; manželé si i v této situaci v oblasti
komunikace s lékaři poradili dobře
Průběh těhotenství: p. Horáková je astmatička, těhotenství bylo rizikové, ale probíhalo
normálně, subjektivně se cítila dobře, byla na genetickém vyšetření
Představa ideální porodnice: sama představu nemá, ale odpovídá, že by se jí líbilo,
kdyby zdravotníci uměly znakový jazyk

Péče o novorozence: kojila 4 měsíce, kojení jí v porodnici vysvětlili dobře, doma
s kojením neměla problémy, jako kompenzační pomůcku používala vibrační budík
upozorňující na pláč dítěte
Možnost sluchového postižení dětí: téměř hned po narození dítěte se domnívala, že
slyší; nevadilo by jí, kdyby dítě bylo neslyšící, ale jejím rodičům ano - jsou slyšící,
proto jim občas pomáhají při jednání na úřadech; teď mohou předpokládat, že rodičům
bude pomáhat slyšící vnuk; navíc prarodiče si myslí, že se slyšícím vnoučetem budou
lépe komunikovat; kdyby bylo dítě neslyšící a manželům H. byla nabídnuta možnost
kochleární implantace, tak by ji odmítli
Komunikace s dítětem: na R. mluví orálně, občas používá znakový jazyk, protože chce,
aby ho R. uměl, R. znakový jazyk zatím používat nechce; až bude starší, budou ho
rodiče znakový jazyk určitě učit, zatím rozumí několika znakům, z orální řeči rozumí
rodičům dle jejich mínění vše; často s ním mluví babička a sestra paní H., říkají, že R.
mluví krásně; přesto R. kvůli dostatečné komunikaci v mluvené řeči chodí 5x v měsíci
do jeslí
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6.1.3 Případová studie č. 3

Paní M.
Osobní údaje:
Narozena: v r. 1973
Osobní anamnéza: vrozená praktická hluchota, zjištěna asi ve 2 letech
Rodinná anamnéza: rodiče jsou slyšící, její neslyšící bratr má 2 slyšící děti

Vzdělání: speciální základní škola Ivančice, střední odborné učiliště speciální v Brně obor dámská krejčová
Vyučovací metoda: orální; znakový jazyk ji naučil bratr, který je také neslyšící

Způsob komunikace: dobře mluví i odezírá, s neslyšícími komunikuje znakovým
jazykem, při rozhovoru se mnou jsme komunikovaly prostřednictvím tlumočnice do
znakového jazyka a paní M. využívala i odezírání
Vztah se sociálním prostředím: lx v týdnu chodí do klubu pro neslyšící
Trávení volného času:

ve volném čase ráda sportuje, věnuje se dětem a domácím

pracem
Stav: vdaná

Pan M.
Osobní údaje:
Osobní anamnéza: vrozená praktická hluchota
Rodinná anamnéza: ostatní členové rodiny jsou slyšící
Způsob komunikace: používá znakový jazyk, částečně odezírá

Údaje o mateřství paní M.:
Děti: manželé M. mají dvě děti, první j e narozeno v r. 1998, druhé je narozeno v r.
2005; obě děti jsou slyšící
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Způsob získávání informací o těhotenství, porodu a péči o novorozence: ve škole se
nedozvěděla nic, nějaké informace získala od švagrové, manžela a od rodičů; „chtěli
jsme zkusit mít dítě, tak jsem otěhotněla"; v období prvního porodu bydleli s manželem
u švagrové, která jí řekla, kdy má jet do porodnice, podruhé už to věděla sama; četla
knížku o porodu, těhotenství a miminku, čemu nerozuměla, nechala si vysvětlit od
švagrové
Komunikace s lékaři a zdravotnickým personálem: komunikace byla bez problémů, oba
s manželem dobře komunikují mluvenou řečí, takže neměli pocit, že by potřebovali
tlumočníka; p. M uvádí, že všechno pochopila; u porodu byla její lékařka, se kterou si
dobře rozumí pomocí odezírání a mluvené řeči, jedna zdravotní sestra na dětském
oddělení používala znakový jazyk, což považovala za velmi přínosné a příjemné
Představa ideální porodnice: myslí si, že by zdravotnický personál měl umět znakový
jazyk

Možnost sluchového postižení

u dětí: nebyla na genetickém vyšetření v těhotenství,

pozorovala, jestli jsou děti slyšící - zkoušela, jestli reagují na zvuky, domnívala se, že
slyší, protože se při hlasitých

zvucích lekly; možnost speciálního vyšetření sluchu

odmítla; paní M. nepovažuje za důležité, jestli jsou její děti slyšící nebo neslyšící, aleje
důležité, aby byly zdravé; kdyby měla možnost kochleární implantace u svého případně
neslyšícího dítěte, tak by této příležitosti určitě nevyužila, protože je to bolestivé,
považuje to za týrání dítěte
Péče o novorozence: rodiče paní M. jsou v důchodu, takže po porodu přišla maminka a
3 týdny jí pomáhala, aby měla klid a pohodu potřebné na kojení; první dítě kojila 9 a půl
měsíce, druhé rok - pak už ne, protože ho nechtěla rozmazlovat; když byla v porodnici
se druhým dítětem, tak jí také pomáhala maminka - hlídala první dítě; s dětmi pomáhal
také manžel, koupal, chodil do obchodu, později třeba děti krmil; jako kompenzační
pomůcku ještě stále u používají světelný budík signalizující pláč dítěte
Komunikace s dětmi: paní M. s dětmi více komunikuje orálně, manžel víc používá
znakový jazyk, protože chce, aby se ho naučily; starší dítě komunikuje ve znakovém
jazyce lépe, mladší dítě má 1,5 roku, přesto umí nějaké základní znaky; občas dělá starší
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dítě prostředníka v komunikaci mezi mladším dítětem a rodiči, tlumočí do znakového
jazyka; s dětmi hodně komunikují mluvenou řečí rodiče paní M.; s dětmi si ukazuje
obrázky v knížkách, u knížek používá mluvený i znakový jazyk
Komunikace s pediatrem, v mateřské školce či škole: v mateřské škole a školce je
komunikace v pořádku, kdyby něčemu nerozuměla, tak zavolá matku nebo se dorozumí
pomocí psaného jazyka; měla však nepříjemný zážitek s dítětem v nemocnici, kdy při
hospitalizaci „byli mimo a rychle na mě mluvili", takže příště přišli s tlumočníkem a
komunikace byla rychlejší a přesnější

6.1.4 Případová studie č. 4

paní B.
Osobní údaje:
Narozena: v r. 1956
Bydliště: krajské město na Moravě

Osobní anamnéza: vrozená praktická hluchota, paní B. neuvádí kdy u ní byla hluchota
zjištěna
Rodinná anamnéza: ostatní členové rodiny jsou slyšící

Vzdělání: speciální základní škola ve Valašském Meziříčí (navštěvovala 10 let), poté šla
přímo do práce
Vyučovací metoda: orální, znakový jazyk používali doplňkově; znakový jazyk se
naučila od starší spolužáků

Způsob komunikace: s neslyšícími znakovým jazykem, se slyšícím okolím orálně,
v případě nedorozumění psanou formou mluveného jazyka, při rozhovoru se mnou jsme
využili tlumočnici do znakového jazyka
Trávení volného času: práce na doma a na zahradě, čte noviny a časopisy
Vztah se sociálním prostředím: chodí 1 x v týdnu do klubu pro neslyšící
Stav: vdaná
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Pan B.
Osobní údaje:
Osobní anamnéza: vrozená praktická hluchota, neví, kdy mu byla zjištěna
Rodinná anamnéza: ostatní členové rodiny jsou slyšící
Způsob komunikace: znakový jazyk i orální řeč

Údaje o mateřství paní B.:
Děti: manželé B. mají 2 děti, první má 29 let, druhé má 22 let, obě jsou slyšící
Způsob získávání informací o těhotenství, porodu a péči o novorozence: myslí si, že ve
škole žádné informace nedostala, nejvíc informací měla od neslyšících kamarádek,
rodiče jsou slyšící, od nich mnoho informací nedostala; četla nějakou knížku o
těhotenství a porodu, rozuměla jí
Komunikace s lékaři a zdravotnickým personálem: každý porod byl v jiném městě, u
prvního porodu to bylo ve městě, ve kterém neměli zkušenosti s neslyšícími lidmi, takže
komunikace nebyla bezproblémová, při druhém porodu to bylo lepší, protože tam měli
zkušenosti s neslyšícími; orálně nekomunikuje dobře, takže u porodu rozuměla málo a
lékaři zase málo rozuměli jí; když si navzájem nerozuměli, používali psanou formu
jazyka, které rozumí dobře
Představa ideální porodnice: taková porodnice, ve které by byla možnost mít tlumočníka
do znakového jazyka, nebo ve které by lékaři či zdravotní sestry uměli znakový jazyk
Negativní zkušenosti z porodnice: špatná komunikace; neměla však pocit, že by jí
dávali najevo, že roli matky nezvládne

Možnost sluchového postižení u dětí: na genetickém vyšetření v těhotenství nebyla, děti
nebyly na speciálním vyšetření sluchu; paní B.nepřemýšlela nad tím, jestli budou děti
slyšící nebo ne, myslela na to, aby byly zdravé; je však ráda, že jsou slyšící, protože
budou samostatnější; možnost kochleárního implantátu by nevyužila, neměnila by nic
na tom, jak se dítě narodilo
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Péče o novorozence: kojení bylo v pořádku, vše jí v porodnici vysvětlili, doma s kojení
neměla problémy, ale první dítě kojila jen 2 měsíce, protože byla nachlazená, druhé dítě
kojila půl roku, což bylo dříve docela dlouho; při prvním dítěti spala v ložnici
s maminkou, která ji upozornila, když dítě plakalo, u druhého dítěte již měla světelný
budík, takže s ním mohla být sama; s péčí o první dítě jí pomáhala maminka, pak už to
zvládala u druhého dítěte sama; manžel jí moc nepomáhal, byl hodně mimo domov;
jako kompenzační pomůcku používala světelný budík signalizující pláč dítěte
Komunikace s dítětem: na děti

i s manželem převážně mluvili orálně, částečně

používali znakový jazyk, ukazovala dětem knížky, vyprávěla pohádky, užívala u toho
mluvenou řeč; hodně s dětmi mluvila babička a potom učitelky v jeslích a v mateřské
škole; děti mluvily dobře, ale v předškolním věku neuměli dobře vyslovovat „r" a „ř",
tak jim učitelka doporučila logopedii, po první návštěvě a cvičení doma to již bylo
v pořádku; uvádí, že s dětmi se domluví bez problémů
Komunikace s pediatrem, ve školách: s pediatrem mluvili případně si dopisovali,
neměla tlumočníka nikdy, na třídní schůzky do škol chodívala s maminkou, jinak
v případě potřeby sama, vždy se nějakým způsobem domluvili a když bylo potřeba, tak
využili psanou podobu jazyka

6.2 Rozhovor s dcerou paní K.
Dcera paní K. se jmenuje B., narodila se v roce 1981. Absolvovala Střední odbornou
školu - obor knihkupec. Pracuje v knihkupectví jako vedoucí prodavačka. Komunikuje
dobře se slyšícími i s neslyšícími.
Dokázala bys mi říct, kdy sis uvědomila, že jsou Tví rodiče odlišní od rodičů ostatních
kamarádů?
To se nedá takto říct, asi jsem to věděla vždycky, že jsou jiní. Mám takový opravdu
velmi nepříjemný zážitek z 1. třídy. Jeli jsme s rodiči trolejbusem a oni znakovali. Proti
nim sedělo dítě s maminkou a ptalo se jí, co ti lidé dělají s rukama. Maminka dítěti
odpověděla, že jsou blbí, a proto se musí takto domlouvat. Ten zážitek byl velmi drsný a
utvrdil mě v tom, co jsem věděla už od mateřské školy - že nemám nikomu říkat, že
jsou rodiče neslyšící.
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Jak jsi zareagovala? Řekla jsi něco?
Já jsem jako malá byla velmi nekomunikativní. Nemluvila jsem ani s tetou, kterou jsem
vídala často. Takže cizímu jsem opravdu nebyla schopná něco říct.
Měla jsi tedy nějaké nepříjemné

zážitky ohledně toho, že Tví rodiče neslyší, už

v mateřské škole?
Ano, samozřejmě. Sice tam rodiče pro nás chodili a všichni to věděli, takže už to bylo
všem jedno. Ale když se ostatní děti bavili o rodičích, tak jsem se do hovoru
nezapojovala. Vždycky mě vadilo být středem pozornosti a to se mi právě kvůli
rodičům často stávalo, hlavně v trolejbuse. Hlavně když s námi neslyšících jelo víc.
Ještě k těm nepříjemným zážitkům - ve školce i škole se občas našel někdo, kdo se mi
posmíval.
Jak to přijímal Tvůj bratr? A rodiče? Říkala jsi jim o těchto nepříjemných

zážitcích?

Můj bratr to bral lépe, byl s tím vyrovnanější, také proto, že se uměl bránit. Nikdy jsem
rodičům neřekla, že se mi spolužáci smějí, protože jsem věděla, že to nemají
jednoduché a nechtěla jsem je zatěžovat. Na střední škole už to bylo dobré, nikomu
jsem to sice neříkala, ale občas vyplynulo z řeči, že mí rodiče jsou neslyšící. Já už jsem
to v té době brala jako normální, ale pořád jsem měla ještě obavu, že se mi budou
ostatní smát.
Kdy ses naučila znakový jazyk?
Rodiče s námi neznakovali, vždycky jsme používali mluvenou řeč. Pár znaků jsem
přesto znala a ty jsem použila, když nebyla jiná možnost - třeba když jsem slovo
několikrát opakovala a rodiče mi pořád nerozuměli. Znakový jazyk jsem se začala učit
v kurzu znakové řeči asi v 18 letech, abych si lépe rozuměla s rodiči. Přála jsem si to
umět. První rok chodil se mnou i bratr, já jsem potom pokračovala ještě dva nebo tři
roky.
Používáš teď při komunikaci s rodiči znakový jazyk? Psali jste si někdy kvůli zlepšení
komunikace?
Při běžném hovoru znakový jazyk nepoužívám. Používám ho v situacích, kdy chci
rozhovor urychlit, protože se mi pomocí znaků lépe vysvětluje. Bratr s rodiči spíše
znakuje. Pro otce je to lepší, ale myslím, že matce je to jedno. Když nerozumí, dokáže si
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dobře vydobýt jiný způsob vyjádření. Občas se stane, že třeba i zvýší hlas. Otec zvyšuje
hlas málokdy, spíše jen když je situace kritická. Co se týká toho dopisování za účelem
lepší komunikace - myslím, že jsme tento způsob nikdy nepoužili. Píšeme si vzkazy, ale
při komunikaci tváří v tvář se to nestalo.
Myslíš, že by komunikace s rodiči byla jiná, kdyby byli slyšící?
Myslím, že bychom spolu mluvili více. Bydlím s rodiči a myslím, že naše komunikace
se většinou týká provozních záležitostí okolo domácnosti. Samozřejmě, že si povídáme,
ale myslím, že by to bylo častěji. Nevýhoda třeba je, že při komunikaci s rodiči třeba
nemůžu nic dělat, musíme udržovat oční kontakt. Bratr ale třeba s maminkou mluví víc
než já, přijde na návštěvu a povídá si s ní. Je z toho nadšená. Je možná lepší, že s rodiči
komunikuje znakovým jazykem. S tatínkem si taky povídám, ale většinou v rozhovoru
mluví hlavně on.
Komunikace s Tvými rodiči má rezervy. Myslíš, že to mohla někdy byt příčina problémů
mezi vámi dětmi a rodiči?
Myslím, že ne. Vždycky jsme se nějak domluvili. Ale neslyšící sousedé měli se svým
slyšícím synem problémy. Byl na ně hrubý, vůbec je nerespektoval. Myslím, že oni
situaci nezvládli. U nás to funguje dobře.
Četla vám maminka obrázkové a pohádkové knížky, když jste byli malí?
Ano, často nám u knížek povídala. A když j sme byli starší, často nám knížky kupovala.
Mohla bys tedy říct svůj názor na řečový vývoj vás dětí?
Myslím, že byl normální. Mluvili s námi rodiče, hlavně maminka, a další příbuzní,
především babička a teta. Já jsme navíc měla výhodu, protože se mnou mluvil starší
bratr. Rodiče nás s sebou brali na různá setkání neslyšících, do klubů a na různá
sportovní utkání, kde jsme se setkávali se slyšícími i neslyšícími dětmi. Takže jsme měli
dost příležitostí setkávat se i se slyšícími. Jezdili jsme s nimi i na tábory, které pořádala
Česká unie neslyšících. Ty se mi moc nelíbily, ale to nemělo souvislost s tím, že některé
děti neslyší.
Chodila jsi s rodiči mezi Neslyšící ráda?
Ano, dříve jsem je všechny znala. Dnes už znám spíše ty starší, jejich děti sice znám, ale
příliš se s nimi nebavím. Už se s nimi moc nestýkám.
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Jak jsi s nimi

komunikovala?

Neuměla jsem znakovat, takže jsem mluvila nebo komunikovala přes maminku.
Samozřejmě jsem někdy oželela třeba sodovku, než abych se pouštěla do zdlouhavé
komunikace. Bylo to pohodlnější.
Mohla bys ještě říct něco o tom, jak jsi pomáhala rodičům při komunikaci na úřadech?
Když naši potřebovali, tak jsem s nimi chodila. Musela jsem se bavit s úřednicí a to, co
jsem pochopila, potom rodičům srozumitelnou formou přetlumočit. Někdy jsem
samozřejmě ani nepochopila, co mi úřednice říká a to se potom matka zlobila. Později
s rodiči chodil bratr, protože více rozumí úřednickému stylu mluvy. Myslím, že je to pro
rodiče důležité, aby je někdo doprovázel, protože jsou schopní podepsat a odsouhlasit i
něco, čemu nerozumí. Často můžou být také obětí manipulace, už jsem se o tom
přesvědčila.
Co ses naučila díky tomu, že jsou Tvoji rodiče neslyšící?
Přínosem pro mě je hlavně to, že jsem hodně trpělivá. Dokážu dlouho vysvětlovat. I
v práci za mnou posílají zákazníky, se kterými je problematické se domluvit. Hlásila
jsem se Filosofickou fakultu - obor čeština v komunikaci neslyšících, ale nebyla jsem
přijata. Tlumočnici bych ale dělat nechtěla. Je to psychicky velmi náročné zaměstnání.
Tlumočník je členem komunity a nemůže se k problémům svých klientů stavět
profesionálně, protože jsou to jeho přátelé. Když není členem komunity, nemají k němu
neslyšící takovou důvěru, což také není v pořádku. Myslím, že díky rodičům je bratr
hodně samostatný. To já ne. Já jsem se vždy schovávala za něho.
Mohlo by se stát, že by se sluchová vada přenesla i na Tvé děti. Šla bys na genetické
vyšetření?
Na vyšetření bych asi šla, je spíše otázka, jak se postavit k jeho výsledku. Neslyšící dítě
bych nepovažovala za katastrofu. Byla jsem nedávno s rodiči ve speciální škole ve
Valašském Meziříčí. Myslím, že dnešní neslyšící děti jsou ve škole lépe prakticky
připravováni než moji rodiče. Změnila se výchova, vzdělání, celkový přístup. Také
hodně pomáhá, že s dětmi učitelé běžně používají znakový jazyk, takže pro ně škola
není tak náročná jako byla pro neslyšící dříve. I technické pomůcky jsou lepší. Také už
vím, jak s neslyšícími komunikovat. Vím o rodičích s neslyšícím dítětem, k t e ř f v j e h o
třech letech s ním ještě nejsou schopni komunikovat a dítě je agresivní. To by se mi asi
nestalo, myslím, že vím jak komunikovat s neslyšícím dítětem.
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Nechala bys svému dítěti voperovat kochleární

implantát?

Myslím, že ne. Takové dítě se mi jeví vyčleněné - nepatří ani mezi slyšící ani mezi
neslyšící. Neslyšící, které znám, to neuznávají, odmítají. Myslím, že vývoj neslyšícího
dítěte záleží hlavně na jeho rodině a že se i bez kochleárního implantátu může vyvíjet
dobře. Ale možná že svůj názor na kochleární implantát časem změním.

6.3 Rozhovor s tlumočnicí do znakového jazyka
Paní K, kdy jste se naučila znakový jazyk?
Já umím znakový jazyk od dětství, protože moji rodiče jsou neslyšící. Považuji znakový
jazyk za svůj mateřský jazyk. Když komunikuji se slyšícími orálně, tak si musím držet
ruce, abych neukazovala. Je to také trochu profesionální deformace.
Jakým způsobem jste se naučila mluvenou řeč?
Maminka mluvila orálně velmi dobře, téměř neznakovala, dalo by se říct, že víc mluvila
než znakovala. Tatínek zase nemluvil téměř vůbec, chodil jen tři roky do školy, takže
znakoval. Hodně tedy na nás mluvila maminka. A velkou měrou se na mé řeči
podepsalo sociální okolí.
Od kdy pracujete s neslyšícími

profesionálně?

Odjakživa, už 32 let. Nejdříve jako sociální pracovnice a tlumočnice do znakového
jazyka, v současnosti jako tlumočnice.
Tlumočíte těhotným ženám v prenatální poradně nebo u porodu?
Ano, tlumočím, ale spíše u těch lékařů. Ženy ke mně často přijdou hned jak

zjistí

těhotenství a chtějí objednat k lékaři či získat nějaké informace. Dnes už někteří lékaři
požadují, aby u prohlídky neslyšícího člověka byl také tlumočník. Hlavně mladí lékaři
jsou dnes takoví otevření. Mám několik žen, se kterými chodím na prohlídky ke
gynekologovi. Vadí jim, že bez tlumočníka nemají z prohlídky žádné informace.
Nemohou odezírat, takže neví, co se s nimi děje. Chodívám tlumočit i na ultrazvukové
vyšetření. Dříve jsem však přímo na gynekologické prohlídky nechodila tlumočit, to až
v současnosti. Avšak u lékařů obecně tlumočím

už 32 let a myslím, že se hodně

změnilo k lepšímu - především k přístupu k člověku. U porodu jsem byla asi 3x, ale
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naposledy asi v roce 1988, takže současnější zkušenosti nemám. Chodím často tlumočit
maminkám, které si léčí neplodnost v centru asistované reprodukce. Tam je tlumočení
velmi důležité, protože se tam objevuje spousta odborných informací, kterým pár musí
rozumět. S jednou maminkou jsem jezdila na kliniku 5 let.
Jaké jsou na vaši přítomnost

u vyšetření či prohlídek reakce ze strany maminek a

zdravotníků?
Lékaři to berou neutrálně, jsou na to zvyklí. Maminky byly šťastné. Komunikace byla
určitě jednodušší. Všechno to byly maminky, které mají jen jedno dítě, takže nemohly
bohužel srovnat porod s tlumočníkem a bez tlumočníka.
Jak vy sama se cítíte v roli tlumočníka při tak vysoce intimních

záležitostech?

Dříve jsem byla celkem překvapená, zaskočilo mě, když mě ženy požadovaly u
gynekologa, považovala jsem to za jejich soukromí, ale to je jejich věc, jak to cítí ony.
Říkají, že mají mnohem lepší pocit jistoty, když tlumočím a držím je za ruku. Tlumočím
třeba jen jednou rukou. Dnes už jsem na to zvyklá, spíš je to pro mě občas náročné,
když se vyskytnou nějaké problémy a já je musím klientům sdělit. Jsme všichni členové
komunity a jsme taková velká rodina, já je všechny znám a mám je ráda. Občas se
trápím, ani třeba v noci nespím, když se vyskytnou nějaké problémy. Nemůžu to brát
profesionálně. Občas je to práce nejen tlumočníka, ale i psychologa.
Měla jste někdy problém s tlumočením

lékařských termínů? Existuje slovník porodnické

terminologie ve znakovém jazyce, myslíte, že byste ho využila?
Jak jsem říkala, znakový jazyk je pro mě jak jazyk mateřský, takže si vždycky poradím
a klientovi to vysvětlím. Problém nastává ve chvíli, kdy lékař začne mluvit latinsky, tak
to ho hned upozorním, že musí používat české výrazy. Všechno se dá přetlumočit,
některé termíny opíšu. O slovníku nevím, nepoužívám ho.
Při porodu občas může nastat situace, kdy má maminka zavřené oči. Používala jste
třeba nějaké neverbální techniky

komunikace?

Neslyšící lidé obecně jinak pracují se zrakovým kontaktem, jsou více zvyklí dívat se,
takže většinou se na mě upřeně dívají. Ale využila jsem i techniku dýchání na ruku.
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Svěřila se Vám některá maminka s negativními zkušenostmi s jednáním lékařů? Litovala
třeba, že si Vás k porodu či vyšetření

neobjednala?

Ano, to se stalo. Svěřily se mi některé ženy, že na ně zdravotníci byli až hrubí,
neochotní. Litovaly, že si neobjednaly tlumočníka. Když jsem tam já, tak je to
v pořádku.
Jaká je podle Vás informovanost maminek ohledně těhotenství, porodu a péče o dítě?
Snaží se získat nějaké informace i od Vás?
Myslím, že dnes už je jejich informovanost slušná, řekla bych srovnatelná se slyšícími.
Na kurzy však nechodí, spíše si místo nich vyzvedávají vitamíny. Snaží se často již od
počátku těhotenství získat u mne nějaké informace ohledně těhotenství, porodu a
výchovy. Občas se třeba i trochu pohádáme, protože přece jen je to střet generací, já
mám jiné zkušenosti. Myslím, že získávají informace především od neslyšících
kamarádů, od rodičů a hodně z televize. Internet se mi zatím nezdá mezi neslyšícími
příliš rozšířený.
Obrací se na Vás někdy maminky, které potřebují poradit v oblasti výchovy dítěte,
komunikace s dítětem? Objevují se někdy výchovné problémy, které souvisí s tím, že
90% neslyšících rodičů má slyšící děti - tedy problémy související s komunikační
bariérou?
Ano, ptají se mě na otázky týkající se výchovy a také na komunikaci se slyšícím
dítětem. Říkám jim, že mluvenou řeč se jejich děti dobře naučí od sociálního okolí,
chodí do předškolních zařízení. Unie neslyšících také pořádá letní tábory pro děti
neslyšících rodičů. Jezdí tam slyšící i neslyšící děti. Jejich vzájemný styk vlastně potom
přispívá k tomu, že neslyšící děti se učí mluvenou řeč, slyšící děti zase znakovou řeč,
která jim pomůže při komunikaci s komunitou a jejich rodiči. Setkávám se i s problémy,
kdy mají rodiče potíže s dětmi kvůli komunikační bariéře.
Tlumočíte u nejrůznějších lékařů již 32 let. Můžete porovnat minulost a současnost co
se týká přístupu lékařů k lidem se sluchovým

postižením?

Myslím, že se změnilo hodně. Dnes jsou lékaři, hlavně ti mladí, velmi otevření. Už jsem
říkala, že často přítomnost tlumočníka požadují. Také informovanost žen je lepší.
Z minulosti si teď vybavuji jednu velmi negativní zkušenost. Stalo se to ještě za fotality.
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Neslyšící maminka podruhé otěhotněla, tak jsem jí šla tlumočit k lékařce. Byla to
zrovna primářka. Ta tenkrát byla velmi nepříjemná a ptala se maminky, jak si mohla
dovolit znovu otěhotnět, když je neslyšící a nebude schopná se o dítě postarat. Navíc se
jí narodilo první dítě neslyšící, tak jak si může dovolit riskovat, že i druhé dítě bude
neslyšící. Tenkrát jsem to té mamince raději ani netlumočila a lékařce jsem vysvětlila,
že přece i neslyšící člověk má lidská práva a hluchota přece neznamená, že je člověk
méněcenný. Řekla jsem jí, že i já mám neslyšící rodiče. Dnes je syn této paní jeden
z nejlepších stolařů tady, a je opravdu také neslyšící. Děti jsou vychované výborně, umí
se postavit k práci i k životu. Myslím, že s tímto názorem, navíc od lékaře, bychom se
dnes snad už nesetkali.
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ZÁVĚR

Diplomová

práce

se

snaží

shromáždit

veškeré

informace týkající

se

problematiky mateřství žen se sluchovým postižením v České republice. Pojmenovává
problémy mateřství žen se sluchovým postižením a nabízí možnosti jejich řešení.

Během šetření bylo zjištěno, že matky se sluchovým postižením musí vyřešit
především způsob získávání potřebných informací, komunikaci při porodu a krátce po
něm a

způsob komunikace s dítětem. Potřeby matek se sluchovým postižením jsou

vzhledem k povaze postižení velmi specifické a individuální a je potřeba, aby tuto
skutečnost respektovaly také organizace, které se problematice mateřství ženy se
sluchovým postižením věnují.

Jedním z cílů diplomové práce bylo zmapování existujících možností pomoci a
podpory pro matky se sluchovým postižením. Do roku 2003 se danou problematikou
zabývala pouze sdružení či organizace, která se přímo věnují

lidem se sluchovým

postižením (především Středisko rané péče Tamtam, Federace rodičů a přátel sluchově
postižených). Tato sdružení zlepšují především informovanost pomocí publikací a
přednášek a poskytují rodičům poradenství v mnoha oblastech.

V minulosti

bylo velkým nedostatkem, že této problematice nevěnovalo

pozornost žádné zdravotnické zařízení. Domnívám se, že důvodem současné změny
jsou změny společenské - společnost začíná přijímat individualitu jedince a jeho
specifické potřeby. Navíc v současné době, která ženám umožňuje zůstat s dětmi déle
doma, se velmi zdůrazňuje pozitivní vliv kojení. Aby však žena mohla dobře kojit,
musel být v porodnicích zaveden systém rooming-in, který je mnohem náročnější na
komunikaci matky se zdravotnickým personálem. Také alternativní možnosti porodů
jsou možné jen při dobré komunikaci.
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Pod tlakem těchto změn již tedy v současnosti existují zdravotnická zařízení,
která si uvědomují, že matka se sluchovým postižením potřebuje individuální péči.
V roce 2003 tedy vznikl jedinečný projekt „Centrum pro matky se sluchovým
postižením. Vyškolení a příprava zdravotnického personálu", na kterém spolupracuje
poskytovatel sociálních služeb (Středisko rané péče Tamtam v Praze a Olomouci) se
zdravotnickými

zařízeními

(Ustav

pro

péči

o matku a dítě v Praze

a také

Gynekologicko-porodnické a Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc).

Tento projekt částečně řeší problematiku

informovanosti a především

komunikace v prenatálním období, při porodu a krátce po něm. Navíc se snaží o
informovanost a vyškolení zdravotnického personálu a odborné veřejnosti (přednášky,
semináře a publikace o problematice mateřství žen se sluchovým postižením, kurzy
znakového jazyka, vytvoření Slovníku porodnické terminologie).

Tato dvě zdravotnická zařízení jsou příkladná. Jejich nevýhodou je však
samozřejmě to, že jsou pro velkou většinu matek nedostupná. Můžeme předpokládat, že
počet žen, které tato zařízení vyhledají, se zvýší, ale určitě nemohou pokrýt celou
Českou republiku.

Bylo by velkým přínosem, kdyby alespoň v krajských nemocnicích bylo se
ženami se sluchovým postižením počítáno a tato zařízení by:
- se spolupodílela na zvýšení informovanosti a osvěty žen se sluchovým postižením,
- se spolupodílela na zvýšení informovanosti, osvěty a kvalifikace zdravotnického
personálu (především porodních asistentek),
- zaměstnávala porodní asistentky, které by byly do problematiky osob se sluchovým
postižením zasvěceny, ovládaly alespoň základy znakové řeči a uměly vyřešit
problematiku komunikace (nabídly všechny možnosti komunikace, probraly s matkou
jejich klady a zápory, uměly se případně obrátit na tlumočníka do znakového jazyka,
dokázaly i matku se sluchovým postižením naučit správnou techniku kojení),
- nabízela maximum možností kompenzace sluchového postižení (Viz kapitoly 4'.2, 4.3)
- nabízela možnosti spolupráce po porodu (především konzultace o kojení, apod.).
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Největší mezeru vidím v současnosti v oblasti poporodní péče (především
v oblasti kojení) o matku se sluchovým postižením. Myslím, že přínosné by byly
konzultace s odborníky (např. z Laktační ligy) např. pomocí internetového on-line
tlumočení. Tuto mezeru se částečně snaží zaplnit Klub neslyšících a nedoslýchavých
matek v Praze vedený p. P. Stroffovou, který se snaží problematiku kojení zařazovat do
svého programu.

Ve vybraných případových studiích bylo cílem zjistit, jakým způsobem získaly
ženy se sluchovým postižením informace o mateřství, jaké mají zkušenosti s porodem a
kojením, jak komunikují se svými dětmi a také jaké mají očekávání a požadavky
ohledně péče v mateřství a jak se staví k případnému sluchovému postižení svého dítěte.

Bylo zjištěno, že tyto ženy většinou získávaly informace přímo -

od

příbuzných a známých. S dětmi, které mají všechny slyšící, se snaží komunikovat
především mluvenou řečí, kterou často kombinují se znakovým jazykem. K případnému
sluchovému postižní dítěte se staví často výrokem: „na tom nezáleží, hlavně, že je dítě
zdravé." Cítí se být příslušníky Neslyšících. Jedna žena uvádí, že je ráda, že její děti
slyší.

Očekávání a požadavky ohledně péče v mateřství nemají v podstatě žádné.
Vzhledem k tomu, že v okolí nejsou zdravotnická zařízení ani jiná sdružení či
organizace, která by se touto problematikou zabývala, nemají ani představu, jaké služby
a možnosti pomoci by jim mohly být nabídnuty. Žádná z těchto žen neměla u porodu
tlumočníka do znakové řeči. Vystačily si samy či s manželem. Zdálo se, že jsou se
situací poměrně spokojené. Na komunikační bariéru jsou od dětství zvyklé.

Situace mateřství je však jiná; již se nejedná pouze o matku, ale také o dítě.
Navíc je období těhotenství a porodu spjato s vypjatými situacemi, jejichž řešení
nesnese odklad. Je otázka, jaký pocit by měly ze zdravotnického zařízení, které by jim
nabídlo různé možnosti přístupu a komunikace k nim; možná by zvolily jiný*způsob
komunikace při porodu, kdyby o této možnosti byly informovány.
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Zdá

se, že v Praze je

situace mírně

odlišná.

Rozhovory

uveřejněné

v odborných publikací či v Televizním klubu neslyšících se ženami žijícími v Praze
svědčí o tom, že informovanost a osvěta je v hlavním městě na vyšší úrovni. Díky ní
mají ženy větší požadavky a očekávání od zdravotnických zařízení a jiných sdružení či
organizací. Dá se očekávat, že tyto instituce budou reflektovat očekávání a požadavky
žen a přizpůsobí jim alespoň v některých oblastech svou činnost. Zdůraznila bych tedy
zvýšení osvěty a informovanosti i v dalších městech, ve kterých by mohla postupně vést
v podobnému efektu.

Součástí praktického šetření jsou také dva rozhovory - s tlumočnicí do
znakového jazyka, která tlumočí ženám u lékařů a s dcerou neslyšících rodičů, která
přibližuje pocity a zkušenosti dítěte rodičů se sluchovým postižením.

Rozhovor s tlumočnicí je zajímavý především tím, že nám poodhaluje složitost
profese tlumočníka do znakového jazyka. Častěji než ostatní tlumočníci je nucena svým
klientům sdělovat nepříjemné skutečnosti, které ji samotnou trápí, protože je součástí
společenství Neslyšících. Velmi často je pak nucena balancovat mezi tím, jestli je
konkrétní člověk více její klient či přítel. Pokud by však součástí společenství
Neslyšících nebyla, klienti by se na ni neobracely s takovou důvěrou.

Rozhovor s dcerou neslyšících rodičů poukazuje na to, že úloha takového
dítěte nemusí být lehká ani v rodině, která je plně funkční a má podporu širší rodiny.
Na druhé straně však dává důkaz o tom, že i lidé se sluchovým postižením jsou schopni
vychovat plnohodnotného člověka.
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Příloha č. 1

Užitečné kontakty pro matky se sluchovým postižením:

Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157
147 00, Praha 4 - Podolí
fax.: +420 296 511 296
tel.: +420 296 511 516
e-mail.: Slavikova@upmd.cz
Slavikova.H@seznam.cz
www.upmd.cz

Centrum zprostředkování tlumočnických služeb pro neslyšící (CZTN)
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel./fax. +420 251 63 623
sms: +420 776 701 502
e-mail: tlumoceni@gong.cz
http://tlumoceni.gong.cz

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP)
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.:+420 235 521 412
fax:+420 235 521 411
e-mail: anesp@volny.cz
http://www.asnep.cz
Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
http://www.asnep.cz/tlumoceni
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Středisko rané péče Tamtam
Holečkova 5, 150 00 Praha 5
tel.:+420 251 510 744
fax:+420 251 510 745
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
http://www.tamtam-praha.cz

Federace rodičů a přátel sluchově postižených (FRPSP)
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.:+420 235 517 313
fax:+420 235 517 808
e-mail: frpsp@Jrpsp.cz
http://www.frpsp.cz

Klub neslyšících a nedoslýchavých maminek
Mateřské centrum YMCA, Na poříčí 12, 110 00 Praha 1
http://www.materskacentra.cz/naporici
e-mail: petra.stroffova@seznam.cz

Bilingvální mateřská škola Pipan pro sluchově postižené
Holečkova 4, 150 00 Praha 5
tel.: 257 326 015, 251 510 744, 251 510 745
fax: 251 510 745
e-mail: bms@pipan.cz, bms@seznam.cz
http://www.pipan.cz
Rychlá záchranná služba - SMS služba pro neslyšící
mob.: 727 333 155 (nutno uvést jméno, přesnou adresu a zdravotní problém)

Internet pro neslyšící
Vratislavova 12/28, Praha 2 - Vyšehrad
Palackého třída 120, 612 00 Brno, http://www.neslvsici.net
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Příloha č. 2
v

Etický kodex České komory tlumočníků znakového jazyka

Etický kodex České komory tlumočníků znakového jazyka určuje základní povinnosti a
práva tlumočníka znakového jazyka při výkonu a v souvislosti s výkonem tlumočnické
profese. Etický kodex tlumočníka znakového jazyka je vytvořen za účelem naplnění
práva Neslyšících na plnohodnotnou komunikaci.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka stanovila tyto základní principy etického
chování k ochraně tlumočníků znakového jazyka a jejich klientů, slyšících i neslyšících:

Profesionální tlumočník je osoba, která za úplatu převádí jednoznačně smysl sdělení z
výchozího jazyka do jazyka cílového. Je mostem mezi slyšícím a neslyšícím účastníkem
komunikace a jejich dvěma odlišnými jazyky a kulturami. Sám nic nevysvětluje,
nepřidává ani neubírá. Tlumočí věrně způsob vyjádření, nemění význam ani obsah
sdělení.

Tlumočník

Tlumočník

následuje

se

nesnaží

způsob

být

komunikace

aktivním

účastníkem

preferovaný

neslyšícím

komunikace.

klientem.

Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem,
kvalifikaci a přípravě. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu své práce. Pokud tlumočník
zjistí, že komunikace s daným neslyšícím klientem je nad jeho možnosti a schopnosti,
tlumočení odmítne.

Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv přiměřeně situaci, v jejímž rámci tlumočí.

Tlumočník je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co se dozví během tlumočení
neveřejných jednání.
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Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou
příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň, pověst.

Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj špatných
pracovních podmínek, nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému
sdělení, a poškodil tak klienta, svou osobu nebo profesi.

Tlumočník sleduje vývoj své profese a její náplně u nás i ve světě, učí se znát kulturu
Neslyšících, doplňuje své vědomosti týkající se problematiky sluchově postižených a
cíleně zvyšuje svou profesionální úroveň.

Tlumočník ctí svou profesi, usiluje o spolupráci s ostatními tlumočníky při prosazování
a obhajobě společných profesionálních zájmů.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka a její členové se vzájemně respektují.

Tlumočník zná etický kodex a dodržuje ho.

Ústřední knih.Pedf UK
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