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Abstrakt  

Bakalářská práce na téma Psychomotorický vývoj dětí se sluchovým postižením 

v předškolním věku – možnosti fyzioterapeutické intervence je zpracována formou rešerše 

s kazuistikou. 

Práce je rozdělena do tři částí. První část se věnuje základním informacím o sluchovém 

postižení a úvodu do specifik vzdělávání, výchovy a psychomotorického vývoje dítěte 

v předškolním věku.  

Hlavní část je zaměřena především na senzomotorické deficity, které jsou spojené se 

sluchovými problémy u dětí. Je zde uvedeno mnoho studii, které se již tomuto tématu v minulosti 

věnovaly. 

Třetí, praktická, část obsahuje kazuistiky dvou dětí – jednoho zdravého a jednoho 

s percepční sluchovou poruchou. Na základě uvedených studií bylo provedeno u obou dětí vyšetření 

senzomotorických funkcí a jejich porovnání. 

 

 

Abstract  

 Bachelor thesis on Psychomotor development of preschool children with hearing 

impairment – possibilities of physiotherapeutic intervention is processed in the form of case study 

research. 

 The work is divided into three parts. The first part contains basic information about a hearing 

impairment and an interduction into specifics of education and psychomotor development of a 

preschool child. 

 The main part of the work is concetrated on senzomotor deficits that are conected to hearing 

impairment of children. Lot of studies concerning this topic are comprised in this part. 

 The third, practical, part contains a case study of two children – one healthy and one with a 

perceptional hearing defect. Based on the mentioned studies an examination with later comparism 

of senzomotor functions of both children was performed.  
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Psychomotorický vývoj, sluchové postižení, vestibulární systém, jemná motorika, hrubá motorika, 

rovnováha 
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1 ÚVOD 

 

Slyšící lidé žijí celý život v závislosti na svém sluchu a řeči a snaží se porozumět 

neslyšícím lidem. Život bez sluchu je nenahraditelná ztráta cenného smyslu. Neslyšící děti, 

s výjimkou několika, kteřé ohluchly až po rozvinutí řeči, nemají pocit nějaké ztráty. Bohužel 

většinou jen do té doby, než narazí na přístup společnosti k neslyšícím lidem. Většinou žijeme 

v domnění, že tyto děti žijí méně plnohodnotný život. Proto záleží na tom, jaký přístup má 

společnost k neslyšícím lidem. (Freeman, 1992).  

 Dítě se sluchovým postižením není na první pohled nijak odlišné od ostatních dětí. Chce 

stejně poznávat svět jako každé jiné dítě.  A přece se hlavně v dospělosti projeví něco, co 

způsobí, že bude vždycky jiné než ostatní. Jeho odlišnosti zabránit nemůžeme, můžeme však 

docílit toho, že i když bude jiné, nebude horší než ostatní! (Hrubý, 1997) 

 

Psychomotorický vývoj u dětí s určitou sluchovou vadou může být odlišný od zdravých 

slyšících jedinců. Tato odchylka nemusí být patrná hned. Dítě si absenci sluchu může v prvních 

měsících života nahrazovat zrakem, popřípadě pokud není ztráta sluchu úplná, reaguje i na 

hlasité akustické podněty. Bohužel to může způsobit, že se sluchová porucha diagnostikuje až 

v pozdějším věku a u dítěte tak dojde ke ztrátě i několik let správného vývoje, ke které by 

včasnou intervencí dojít nemuselo. 

 

2 CÍL 

Cílem této práce je shrnout poznatky týkající se odchylek v psychomotorickém vývoji 

sluchově postižených dětí, vyhledání studií, které se již v minulosti tomuto tématu věnovaly. 

Dalším cílem bylo zjistit z vyhledaných studií, co dělá dětem se sluchovým postižením největší 

problémy a nalézt k nim možnosti fyzioterapeutické intervence při komplexní terapii. 
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3 OBECNÁ ČÁST 

3.1 Uvedení do problematiky sluchově postižených 

3.1.1 Sluchové postižení 

Surdopedie je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá problematikou sluchově 

postižených. Surdus je latinské slovo, které znamená hluchý a řecké slovo paideia znamená 

výchova. Až do roku 1983 byla Surdopedie součástí oboru Logopedie. Logopedie v sobě 

zahrnovala i péči o sluchově postižené. Oba obory získávaly širší informace a postupem času 

došlo k rozdělení na samostatné obory, Logopedie a Surdopedie. Každý obor měl jinou 

metodiku i cíle. Surdopedie se věnuje problematice péče o sluchově postižené děti a mládež, 

jejich výchově a vzdělávání. A také se věnuje rehabilitaci sluchově postižených. Je podoborem 

speciální pedagogiky. Spolupracuje s dalšími obory, jako jsou pediatrie, otorhinolaryngologie, 

foniatrie, psychologie, sociologie, filozofie a mnoha dalšími.   (Pipeková, 2006). 

 Surdopedická péče se zaměřuje na několik cílových skupin. Zaměřuje se na sluchově 

postižené děti a mládež, jejich rodiče, pedagogické pracovníky (surdopedy), atd. Rozhodnutí o 

jednotlivých postupech, krocích a celkovém směřování výchovných aktivit patří rodičům. 

Surdopedie se tedy prvořadě zaměřuje na osoby se sluchovým postižením, ale také na osoby 

s dalším přidruženým postižením, jako je zrakové postižení, mentální postižení atd. Surdopedie 

má za cíl komplexní péči o sluchově postižené. Snaží se zprostředkovat kompetence řečové, 

komunikační a sociální, které pak vedou k samostatnosti sluchově postiženého jedince 

(Potměšil, 2003). 

Jako sluchově postižené jedince označujeme osoby, které mají diagnostikovaný určitý 

stupeň a druh sluchového postižení. Sluchově postižené lidi označujeme termínem, který spadá 

do základní kategorie osob: neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí. Tyto kategorie jsou určeny 

faktory, jako jsou kvalita a kvantita sluchového postižení; věk, kdy k postižení došlo; mentální 

dispozice jedince; péče, která mu byla věnována a další přidružené postižení. (Pipeková, 2006). 

 Dle Kudláčka (2013) lze sluchové postižení chápat z různých hledisek. V historii se 

nejprve sluchové postižení zkoumalo z medicinského hlediska. Hledisko edukační však 

existovalo současně s vývojem člověka. Je rozdíl mezi sluchovou vadou, poruchou a 

postižením. Sluchovou vadou rozumíme poškození orgánu nebo funkce. Sluchová porucha 

označuje snížení sluchové ostrosti nebo změnu kvality sluchového vjemu. A sluchové postižení 

v sobě zahrnuje řečový defekt, včetně sociálních důsledků.  
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3.1.2 Problematika sluchového postižení  

Z hlediska medicínského se každá porucha funkce sluchového orgánu hodnotí jako 

sluchové postižení. Vymezení kategorií funguje především z funkčního hlediska, dle kvantity 

a kvalita sluchového vjemu. Z pedagogického hlediska se tato problematika vymezuje v podobě 

narušení vztahů člověka s postižením sluchu s okolním prostředím a jeho možnostmi 

komunikačních kompetencí v závislosti na preferovaném komunikačním systému. 

Lidé často nemají dostatek informací a nemají kontakt s lidmi se sluchovým postižením 

Pak se často stává, že o nich mají chybné a zkreslené představy. Představují si neslyšící jako 

úplně hluché. Lidé si také často myslí, že když mluví s nedoslýchavým člověkem, musí při 

komunikaci s ním mluvit velmi hlasitě a zřetelně. Není pravdou, že sluchadlo je schopno 

nahradit jakoukoliv ztrátu sluchu, to si také často lidé myslí. (Leonhardt, 2001) 

 Záleží na mnoha faktorech, jak moc sluchová vada ovlivní osobnost jedince. Důležitým 

ukazatelem a faktorem je stupeň sluchového postižení, osobní předpoklady jedince, spolupráce 

rodiny a také je velmi důležitý správný výběr terapie a správný postup při výchově a vzdělávání. 

Také je velmi důležitá včasná diagnostika a kompenzace sluchové vady. Pokud dojde 

k rozpoznání sluchové vady příliš pozdě, pak má sluchová vada o to více negativní vliv na 

osobnost jedince. (Kulichová, 2006). 

 Pokud chybí sluchové vnímání, vede to k výraznému opoždění v oblasti vývoje řeči a 

myšlení. Je proto nesmírně důležité v raném věku dítě osvojit si jazyk. Pokud k tomu nedojde, 

pak je negativně ovlivněn nejen jeho vývoji, ale také rozvoji myšlení. Nejvíce je sluchovou 

vadou poznamenána mluva. Děti s těžkým sluchovým postižením nechápou obsah mluvy. 

Nechápou ani modulační význam a ani citové zabarvení. Důležitou roli hrají rodiče, kteří by 

měli s dítětem navázat včas plnohodnotnou komunikaci. To rozhoduje o velikosti vady sluchu. 

S dítětem můžeme komunikovat jak mluveným slovem, tak i znakovou řečí. Důležitá je také 

doba, kdy se dítě začne učit jazyku a kdy začne komunikovat. Lidský mozek je v raném věku 

připraven přijímat dostatečný přísun podnětů. Pokud se v období největšího rozvíjení mozku 

nepodchytí všechny nedostatky, pak struktury mozku zakrní a jejich funkci již nebude nikdy 

možné plně rozvinout a využívat. U dítěte s těžkým sluchovým postižením bude pravděpodobně 

převažovat mechanický typ paměti nad logickým, pokud nedojde k navázání plnohodnotné 

komunikace. (Skákalová, 2011). 

 Také Vágnerová (1999) uvádí, že s rozvojem řeči se zároveň rozvíjí myšlení. Pokud 

nejsou pro rozvoj myšlení příznivé podmínky, může dojít k tomu, že abstraktní myšlení bude 
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pro tyto osoby obtížné. I tvorba obecných pojmů a usuzování jim bude dělat potíže. (Vágnerová, 

1999) 

 Pro osoby se sluchovým postižením je hlavním zdrojem informací zrakové vnímání. 

Zrakem a odezíráním tito lidé vnímají a kontrolují okolní prostředí. Když si tento fakt 

uvědomíme, zjistíme, že lidé se sluchovým postižením mají vyšší nároky na zrakové vnímání, 

proto jim činí problém udržení pozornosti a rychleji se unaví. (Kulichová, 2006). 

Sluchová vada ovlivňuje i sociální začlenění jednice do společnosti. Může docházet 

k tomu, že bude dítě se sluchovou vadou méně vystavováno interakčním situacím a tím pádem 

získá i méně sociálních zkušeností. To může mít za následek snížení sociální inteligence, 

omezené možnosti mimo volního učení, nedostatečné sociální zkušenosti a také komunikační 

problémy. Také může mít nepřiměřené reakce (může být afektivní a trpět nedostatkem 

sebeúcty). (Skákalová, 2011). 

Jedním z nejrozšířenějších somaticko-funkčních postižení u obyvatelstva je sluchové 

postižení. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že v roce 2005 bylo u 278 milionů 

lidí diagnostikováno středně těžké až těžké sluchové postižení. Dle údajů, které zveřejnil jeden 

z předních výrobců sluchadel značky Widex má více než 500 milionů osob nějakou poruchu 

sluchu a odhaduje se, že tento počet se bude zvyšovat. Přibližně 300 tisíc osob se sluchovým 

postižením žije v České republice.  Většinu z nich tvoří nedoslýchaví, u nichž došlo ke zhoršení 

sluchu ve vyšším věku. (Hrubý, 1997). 

 

3.1.3 Možnosti korekce sluchových vad 

Sluchadla  

  jsou jednou z nejefektivnějších pomůcek ke korekci nedoslýchavosti. Jedná se o 

elektronické akustické přístroje, které zesilují a modulují zvuk. Rozlišujeme jednotlivé druhy 

sluchadel: 

• Kapesní sluchadlo – nosí se v kapse, děti ho mívají zavěšené na krku připevněné k tělu 

a drátky je připojeno k uchu. Dnes se prakticky nepoužívají, jen u atrézie boltce. 

Obrázek č. 1 - kapesní sluchadla (http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=851) 

http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=851
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• Závěsná sluchadla – jsou nejpoužívanější. Mají tvar půlměsíce a zavěsí se na boltec. 

Hadička na konci s olivkou vede do zvukovodu. 

Obrázek č. 2 - Standartní závěsná sluchadla (http://www.audionika.cz/stranka/standardni-zavesna-sluchadla-bte) 

 

• Nitroušní individuální sluchadla – vyrábí se přesně podle odlitku boltce a zvukovodu. 

Podle místa zavedení se dále dělí na typy boltcové, zvukovodové a kanálkové. Nevolí 

se u malých dětí z důvodu vývoje a růstu boltce. 

Obrázek č. 3 - Individuální sluchadla (http://www.audionika.cz/stranka/typy-sluchadel-a-jake-sluchadlo-si-

vybrat) 

 

• Brýlové sluchadlo – je závěsné a má tvar brýlí. Dělí se na vzdušné a kostní vedení. 

Brýlová sluchadla s kostním vedením jsou vhodná pro děti s těžkou převodní poruchou. 

Obrázek č. 4 - Brýlová sluchadla (http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=851) 

 

http://www.audionika.cz/stranka/standardni-zavesna-sluchadla-bte
http://www.audionika.cz/stranka/typy-sluchadel-a-jake-sluchadlo-si-vybrat
http://www.audionika.cz/stranka/typy-sluchadel-a-jake-sluchadlo-si-vybrat
http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=851
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• BAHA systém – je titanový čip zašroubovaný ke kosti v oblasti planum mastoideum a 

dál k vnitřnímu uchu. Jde o přímé vedení zvuku kostí. (Muknšnáblová, 2014) 

Obrázek č. 5 – BAHA systém sluchadel (http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=851) 

 

Kochleární implantát 

 Kochleární implantát je možné využít ve chvíli, kdy se povedl záchyt sluchové vrozené 

senzoneurální vady včas a došlo k dokončení vývoje sluchově řečového centra po narození 

pravidelnými akustickými stimuly. Šance na vývoj centra je u vrozených vad asi do konce 4. 

roku věku dítěte. Využívá se u dětí s těžkými ztrátami sluchu, kde není očekáván rozvoj řeči 

ani se sluchadlem.  

Obrázek č. 6 - Kochleární implantát (http://www.audionika.cz/medel/stranka/jak-pracuje-kochlearni-implantat) 

 

 U hluchých dětí, které mají poškozený sluchový nerv, nemá kochleární implantát 

význam a zkouší se implantace do mozkového kmene. Tato neurochirurgická operace se 

provádí např. U neurinomu sluchového nervu, neurofibromatózy, aplazie kochley apod. 

(Muknšnáblová, 2014) 

 

http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=851
http://www.audionika.cz/medel/stranka/jak-pracuje-kochlearni-implantat
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3.2 Klasifikace sluchových vady 

Kudláček (2013) uvádí, že sluchová vada je chybějící nebo snížená schopnost vnímat 

sluchové informace. Je to snížená nebo úplná ztráta výkonnosti sluchového analyzátoru. 

Některé ztráty sluchu jsou vratné lékařskou léčbou a některé vedou k trvalému postižení. 

V odborné literatuře je uváděná různá klasifikace sluchových vad, nejčastěji bývá dělena podle: 

• Velikosti sluchové ztráty. 

• Podle místa vzniku vady. 

• Doby vzniku sluchové vady. 

 

3.2.1  Podle velikosti sluchové ztráty 

V klasifikaci podle velikosti sluchové ztráty se můžeme setkávat s různými hodnotami 

a názory. Je to z důvodu určení, pro koho jsou kritéria stanovena, například zda se jedná o 

lékařskou nebo pedagogickou praxi, posuzování sluchového postižení nebo pro účely státní 

sociální podpory atd. Nejčastěji bývají sluchové vady rozděleny z foniatrického hlediska do 

kategorií podle hloubky sluchové poruchy, která bývá měřena tónovým audiometrem a 

vyjádřena audiogramem. (Souralová, 2005). 

 V roce 1980 stanovila Světová zdravotnická organizace WHO mezinárodní škálu stupňů 

sluchových poruch: 

• lehká sluchová porucha (26 – 40 dB), 

• střední sluchová porucha (41 – 55 dB), 

• středně těžká sluchová porucha (56 – 70 dB), 

• těžká sluchová porucha (71 – 91 dB), 

• úplná ztráta sluchu (Souralová, 2005). 

 

Pro označení velikosti ztráty sluchu se v surdopedii užívá termín nedoslýchavost (lehká, 

střední, těžká), zbytky sluchu, hluchota a ohluchlost. Ztrátu sluchu označujeme jako ohluchlost. 

Ohluchlost může vzniknout v době dokončování vývoje mluvené řeči nebo může zasáhnout do 

již vytvořené mluvené řeči jako komunikačního nástroje. To znamená, že se řeč se nevytrácí, 

avšak postupně se ztrácí úroveň formální. Chybí běžné tempo rozšiřování slovní i pojmové 

zásoby. 

 Jako vrozeno nebo v časném věku získanou ztráta sluchu charakterizujeme jako 

hluchotu. Právě kochleární implantát přinesl nový vhled do řešení hluchoty a zároveň přijetí 
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tzv. bilingválního systému ve výchově a vzdělávání. Díky zavádění bilingválního přístupu ve 

vzdělávání neslyšících se začalo nahlížet na hluchotu ne jako na zdravotní handicap, který je 

nutné překonat, ale jako na kulturní a jazykovou odlišnost, již je nutno respektovat. 

 Pokud užíváme termín jedinec se zbytky sluchu, rozumíme jím neúplnou ztrátu sluchu 

vrozenou nebo získanou, ale často spojenou s absencí mluvené řeči nebo retardací ve vývoji 

mluvené řeči.  

 Vrozená nebo získaná částečná ztráta sluchu je zřetelná u nedoslýchavosti. (Potměšil, 

2003).     

  

 

 Nedoslýchavost se dále dělí na: 

• Velmi těžkou nedoslýchavost – mluvenou řeč vnímá postižený v těsné blízkosti ucha. 

Řeč vnímá ve značně deformované podobě. Při velmi těžké nedoslýchavosti jsou 

sluchové vjemy změněny natolik, že jeho zbývající sluch nestačí k tomu, aby mohl 

rozumět celému obsahu mluveného slova. Při velmi těžké nedoslýchavosti je nutná 

vysoce kvalitní sluchová protetika, která umožní jedinci porozumět mluvenému slovu 

obvykle s pomocí odezírání.    

• Těžká nedoslýchavost – mluvená řeč je vnímána do vzdálenosti jednoho metru od ucha. 

V běžném životě však komunikace mezi lidmi probíhá na delší vzdálenosti, než je jeden 

metr. Pro tyto lidi jsou důležitá sluchová protetika.  

• Střední nedoslýchavost – umožňuje poslech a rozumění mluvené řeči do vzdálenosti 

jednoho až tří metrů. I tito lidé potřebují mít sluchadla, která umožní lépe porozumět 

řeči.   

• Lehká nedoslýchavost – je to porucha, která nepřináší nápadnější potíže postiženému. 

Lehká nedoslýchavost umožňuje využití sluchu pro běžnou komunikaci s jistými 

omezeními v případě komunikace v hlučném prostředí nebo při použití šeptané řeči. 

Pokud lidé s lehkou nedoslýchavostí hovoří s více osobami najednou, mívají obtíže se 

slyšením a porozuměním mluveného slova. (Potměšil, 2003). 
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V roce 1980 sestavila Světová zdravotnická organizace škálu sluchových poruch.   

Tabulka č. 1 - Klasifikace sluchových vad – jednotlivé kategorie ztráty sluchu (Hrubý in Pipeková, 2006, str.133) 

 

3.2.2  Podle místa vzniku vady 

Dle Kudláčka (2013) diagnostikujeme tři základní typy sluchového postižení. Podle toho, 

v které části sluchové dráhy se vada nachází. Rozlišujeme: 

• Periferní nedoslýchavost (hluchota) - dále dělí na: 

a) Převodní poruchy sluchu – rozumíme tím poškození zevního nebo středního 

ucha (převodní ústrojí sluchového orgánu). Bývá narušeno hlavně slyšení 

hlubokých tónů. Pokud jedinci trpí touto poruchou, pak slyší hlasitou a 

šeptanou řeč na stejnou vzdálenost, ale intenzita slyšené řeči je menší. Jedná se 

o kvantitativní poruchu sluchu  

b) Percepční poruchy sluchu – u této poruchy bývá postižen sluchový nerv nebo 

vnitřní ucho. Percepční porucha sluchu se projevuje tím, že jedinec neslyší 

vysoké tóny. Člověk slyší dobře zvuky, hluky a hlasy z okolí ale má obtíže 

s porozuměním řeči. To může být zapříčiněno již v prenatálním a perinatálním 

období. Percepční poruchou je např. poškození sluchu nadměrným hlukem. 

Může vzniknout virovou nebo bakteriální infekcí a řadíme zde i stařecká 

nedoslýchavost nebo ušní šelest. Dle Kudláčka (2013) může tato vada oproti 

periferní nedoslýchavosti zapříčinit i úplnou hluchotu. Příčinou percepční 

nedoslýchavosti může být nemoc matky v průběhu těhotenství (zarděnky, 

toxoplazmóza). Také se může stát, že bude mít dítě při porodu komplikace. 
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Může být přidušeno, a to může mít za následek poškození sluchu. K percepční 

nedoslýchavosti může dojít také různými úrazy hlavy nebo zánětem 

mozkových blan.   

c) Smíšené poruchy sluchu -  jsou to jak převodní, tak percepční poruchy. Jsou to 

například chronické záněty středouší s toxickým postižením vnitřního ucha 

(Janotová, 1998). 

• Poruchy centrální – způsobují značné komplikace, neboť postihují podkorový a 

korový systém sluchových drah. Sluchový signál v mozku bývá nesprávně zpracován. 

(Horáková in Pipeková, 2006). 

 

3.2.3  Podle doby vzniku sluchové vady 

Souralová (2005) rozlišuje sluchové vady podle doby vzniku, ve vztahu k řečovému 

vývoji na:  

• Prelingvální – rozumí se tím sluchová vada, která je vrozená nebo získaná v době, kdy 

ještě není ukončen základní vývoj řeči. Řeč se nedostatečně spontánně vyvíjí, řečové 

projevy zanikají. 

• Postlingvální – ke ztrátě sluchových funkcí došlo, až po ukončení základního vývoje 

řeči. Řečové projevy nezanikají, protože je mluvená řeč dostatečně fixovaná. Dochází 

však k artikulačním změnám zvukového projevu (Souralová, 2005). 

 

Pro srovnání Kudláček (2013) dělí sluchové vady podle doby vzniku na:  

a) Vrozené vady sluchu – ty vznikají v důsledku dědičnosti nebo působením různých 

faktorů již během těhotenství matky (infekční onemocnění, působení léků). Pokud 

k tomuto v těhotenství dojde, pak může být plod poškozen a s vadou sluchu se dítě 

narodí.  

b) Získané vady sluchu – ty vznikají nejčastěji až po narození. Získané vady se pak dělí 

stejně jako v horním odstavci na prelingvální a postlingvální vady, které jsme si výše 

již popsali.  

 

Rajendran (2011) uvádí, že téměř 50 % dětí s trvalým sluchovým postižením má 

genetickou zátěž v rodině a příbuzenstvu. To znamená, že pokud je v rodině genetická zátěž 

v podobě sluchové poruchy či postižení, pak je velká pravděpodobnost dědění. Příčinou 

sluchového postižení mže být také prenatální infekce, například zarděnky a toxoplazmóza, které 
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mohou být považovány za hlavní příčinu prenatálně získaného poškození sluchu. Matky, které 

jsou závislé na alkoholu, drogách a jiných škodlivých návykových látkách vystavuje své dítě 

již v těhotenství riziku, které může vést ke zničení nervových buněk vnitřního ucha, a to může 

přispívat k vrozené poruše sluchu. 

Perinatální faktory, jako jsou předčasně narozené děti s nízkou porodní hmotností, 

hypoxií, s Apgar skórem 0-4 na 1 min, hyperbilirubinémií vyžadující transfúzi a pobytem na 

novorozenecké jednotce intenzivní péče po dobu 48 hodin nebo déle, mohou být náchylnější k 

trvalému poškození sluchu.  

Také existuje mnoho postnatálních příčin dětské hluchoty, což může mít za následek 

senzoroneurální nebo vodivou ztrátu nebo obě. Postnatální příčina dětské hluchoty zahrnuje 

bakteriální meningitidu, infekci středního ucha, virové onemocnění, jako jsou spalničky, 

příušnice atd. (Rajendran, 2011). 

 

3.2.4 Komunikace sluchově postižených  

Komunikace a komunikační prostředky, jsou nezbytným základem pro vytvoření 

efektivního lidského společenství. Známe více komunikačních systémů, jejichž cílem je potřeba 

předání a výměny informací. Tato potřeba je žádoucí jak mezi matkou a dítětem, tak i mezi 

učitelem a žákem nebo profesionálem a sluchově postiženým klientem (Krahulcová, 2003). 

 Výběr vhodného způsobu komunikace je závislý na sociokulturním prostředí, 

inteligenci, vzdělání a dalších osobnostních předpokladech. U neslyšících lidí přebírá hlavní 

funkci zrak, jsou orientování na sledování optických jevů ve svém okolí a mají většinou 

výborně vypěstovaný postřeh. Neslyšící člověk se projevuje tím, že se kolem sebe často 

rozhlíží, vyruší ho sebemenší pohyb v jeho zorném poli. Slyšící lidé se na sebe dívají kratší 

dobu, kdežto u neslyšících jsou vzájemné pohledy daleko delší. Vizuální kontakt je u nich 

základní podmínkou pro navázání a udržování rozhovoru. Často si slyšící lidé mylně myslí, že 

se na neslyšícího člověka nemusí dívat, ve skutečnosti neslyšící člověk potřebuje, aby se na něj 

člověk slyšící také díval, protože jinak vyhodnotí rozhovor za ukončený.  Neslyšící lidé jsou 

zvyklí na různé kontaktní signály (např. mávání rukou), tak aby upozornili slyšící, že chtějí 

navázat konverzaci. (Kudláček, 2013). 

 

 Mezi komunikační formy patří: 

• Znakovaný jazyk – představuje uměle vytvořený systém závislý na mluveném národním 

jazyce každé země.  (Hrubý, 1999) 
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• Znakovaná čeština – Zákon o znakové řeči (1998) jako „umělý jazykový systém, který 

usnadňuje dorozumívání mezi slyšícími a neslyšícími. Znakovaný český jazyk využívá 

gramatické prostředky češtiny, 24 která je současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována. Spolu 

s jednotlivými českými slovy jsou pohybem a postavením rukou ukazovány odpovídající znaky 

českého znakového jazyka.“ Znakovaná čeština se užívá jako vyslovování české věty současně 

se znaky jednotlivých slov znakového jazyka. Používá se při společné komunikaci slyšících a 

neslyšících. Užití znakované češtiny neslyšícím usnadňuje odezírání (Hrubý, 1999) 

• Prstová abeceda (daktylní abeceda) – patří mezi vizuálně-motorickou komunikační 

formu. Prstová abeceda vyjadřuje jednotlivá písmena polohami a tvarem prstů. 

Jednotlivá písmena abecedy, lze ukazovat jednou nebo oběma rukama. Prstová abeceda 

je brána jako doplňkový prostředek, která komunikaci sluchově postižených usnadňuje.  

(Krahulcová, 2003).  

Obrázek č.7 - Česká prstová abeceda pro jednu ruku (http://www.cds-psn.eu/index/prstova-abeceda-z-celeho-

sveta) 

Obrázek č.8 - Česká prstová abeceda pro dvě ruce (http://znakovyjazyk.webnode.cz/prstova-abeceda/) 

 

• Daktylografie – je komunikační formou, která spočívá ve vpisování písmen 

ukazováčkem pravé ruky do levé dlaně (může být i obráceně). Předností a 

http://www.cds-psn.eu/index/prstova-abeceda-z-celeho-sveta
http://www.cds-psn.eu/index/prstova-abeceda-z-celeho-sveta
http://znakovyjazyk.webnode.cz/prstova-abeceda/
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charakteristikou daktylografie je spojení hmatového vjemu se zrakovým. Předností 

daktylografie je, to, že žáci vnímají písmeno očima a současně pociťují rukou, čímž je 

vjem efektivnější a slova jsou tak silnější a trvalejší. Daktylografie má výhodu takovou, 

že ji nepoužívají jen neslyšící, ale může být použita ve styku s kýmkoli, neboť tvary 

písmen jsou obecně známy. Daktylografie je především součástí komunikačního 

systému hluchoslepých (Krahulcová, 2003). 

• Pomocné artikulační znaky – jsou oporou při osvojování, automatizaci a správné 

artikulace. Již v mateřské škole se děti setkávají s pomocnými artikulačními znaky a 

poměrně snadno a rychle si je osvojují a spojují se správnou artikulací. Umožňují 

optickou analýzu a syntézu slova, přesné pochopení jeho gramatického tvaru. Každá 

hláska se asociuje s výslovností a s pomocným artikulačním znakem. Artikulační znak 

se znázorňuje jednou rukou, druhá ruka ohmatává vibrace nebo kontroluje výdechový 

proud. (Krahulcová, 2003). 

• Odezírání – je to schopnost jedince vnímat mluvenou řeč zrakem a pochopit obsah 

sdělení nejen podle pohybů úst, ale i podle mimiky obličeje, výrazu očí a gestikulace. 

(Krahulcová, 2003). 

• Hand – Mund systém – jedná se o manuálně – orální systém. Byl vytvořen pro podporu 

výslovnosti a odezírání, využívá se pohybového znázorňování jednotlivých fonémů 

rukou. Hand – Mund systém je druh fonetické prstové abecedy. (Krahulcová, 2003). 

• Chirografie – systém znaků napomáhající odezírání. Jsou to manuální fonologické 

znaky. Využívá se poloha prstů ruky ve vztahu k obličeji, při současné artikulaci, která 

označuje hlásku, případně slabiku. (Krahulcová, 2003). 

• Cued speech – jedná se o komunikační systém, který využívá kombinací tvaru prstů a 

poloh ruky, které vizuálně vyjadřují skupiny samohlásek a skupiny souhlásek. Zrakový 

vjem ruky se doplňuje odezíráním současného mluvení. (Krahulcová, 2003). 

 

3.3 Předškolní věk 

Předškolní období začíná třetím rokem života a trvá přibližně do šesti let. Konec tohoto 

období se určuje fyzickým a sociálním věkem a také nástupem do školy. Nástup do školy však 

může být o rok či dva odsunut. Předškolní věk je také charakterizován postupným uvolňováním 

vázanosti na rodinu. K tomuto uvolňování přispívá osvojování běžných norem chování, rolí a 

schopnosti komunikovat. Dítě má však stále egocentrické myšlení. Překonání tohoto myšlení 

je jedním z významných předpokladů k zahájení školní docházky. (Vágnerová 2000). 
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Psychomotorický vývoj tříletého dítěte se projevuje tak, že umí základní motorické 

schopnosti jako je běhání, skákání, házení, lezení. Poměrně rychle se dětem v tomto věku 

rozvíjí schopnost udržet rovnováhu. Dále dochází ke zdokonalování pohybové koordinace. 

Postupně si děti osvojují náročnější pohyby, které vyžadují, aby byly soustředěné a pozorné. 

Tak aby došlo ke správnému vývoji pohybových schopností a dovedností, je potřeba dodržet 

určitou posloupnost a propojenost – hrubé a jemné motoriky, motoriky mluvidel i motoriky 

očních pohybů.  K rozvoji pohyblivosti a přesnosti pohybů dochází v oblasti hrubé motoriky, 

což ovlivňuje např. rychlost při běhání, skákání, prolézání. Také se rozvíjí i jemná motorika, 

což jsou pohyby, které vyžadují velmi jemnou svalovou koordinaci, především souhru 

drobného svalstva prstů. Pokud má dítě dobře rozvinutou jemnou motoriku, pak zvládá i úkony 

sebeobsluhy a jednodušší pracovní činnosti. Také dokáží pracovat se stavebnicemi, mozaikami 

a zapojují se do rukodělných činností, které vyžadují přesnost, pečlivost i obratnost. Již dokáží 

používat některé nástroje (nůžky, příbor, kartáček na zuby atd.). Také pro ně není už tolik 

obtížné pracovat s různými materiály, jako je plastelína, písek, papír a lepidlo). (Bednářová, 

Šmardová 2006). 

Děti v předškolním věku mají úroveň racionálně-kognitivních procesů (vnímání, 

pozornosti, paměti, porozumění situaci a zpracovávání a osvojování předmětů) v závislosti na 

zrání centrální nervové soustavy. U předškoláka myšlenky předbíhají mluvení, někdy se zdá, 

že děti mluví velice vyspěle, ale většinou je to bez porozumění. Řeč je považována za způsob 

hry a často se můžeme setkat s užíváním výrazů, které dítě někde slyšelo, zapamatovalo si ho, 

ale nerozumí významu. Dětskou slovní zásobu tvoří převážně konkrétní pojmy, které jsou 

definovány účelem (např. láhev – pije se z ní). (Čačka, 2000)  

V tomto období se slovní zásoba zvýší zhruba z 1000 slov na cca 2500 až 3000 slov. Je 

časté, že si v tomto období ještě dítě komunikuje s někým jiným, mluví s hračkou nebo pro 

sebe. Pomocí těchto typů řeči dítě formuluje své myšlenky, vyjadřuje pocity a seberegulaci. 

Kolem pátého roku života bývá pokrok při stavbě vět, dítě začíná užívat minulý i budoucí čas. 

Věty s pěti až šesti slovy dokáže tvořit v šesti letech. Častým jevem (zhruba u 50 % dětí) bývá 

problémy s výslovností (dyslálií), která je způsobena nezralostí mluvidel a sluchové 

diferenciace. Nastupuje názorové myšlení místo předpojmového, kdy vjem je spojován s 

asociovanou představou a prožitkem. Stále ovšem dítě řeší problém pokusem a omylem. 

(Čačka, 2000). 
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3.3.1 Psychomotorický vývoj dítěte se sluchovým postižením 

Dítě, které má sluchové postižení, se po tělesné stránce vyvíjí téměř stejně, jako zdravé 

dítě. Podle typu a stupně postižení se liší vývoj dítěte, které mívá ztížené podmínky. Plná funkce 

sluchového vnímání a sluchový podnět chybí právě dítěti se sluchovým postižením. Což 

ovlivňuje další rozvoj. Je přirozené, že zdravý kojenec, který slyší nějaký zvuky, se za ním 

začne otáčet, později za ním začne i lézt a brát zvukovou hračku do ruky. Pokud k tomuto 

dochází, pak dochází i k posílení svalů, rozvíjení sluchového vnímání a také myšlení. Na rozdíl 

od sluchově postižených dětí, u kterých nedochází k tomuto přirozenému vývoji je potřeba se 

zaměřit na ostatní smysly a dovednosti, které napomáhají psychomotorickému rozvoji. Proto 

se kvůli absenci zvukové stimulace kojenec postupně stává pasivnějším, reaguje pouze na 

vizuální podněty, opožďuje se v motorickém vývoji. U sluchově postižených dětí dochází k 

opoždění v oblasti sluchového vnímání a psychomotorický vývoj dítěte se uskutečňuje 

opožděně. Pomocí sluchadla se dítě musí nejprve naučit vnímat a uvědomovat si zvuk a až 

potom se ho učí rozeznávat a vyhledávat. Na rozdíl od zdravého dítěte, u kterého jsou podněty 

zprostředkovány běžně v denním životě. Dítěti se sluchovým postižením je potřeba podněty 

upravit. Hra s mluvidly postupně ustává kvůli chybějící zpětné sluchové vazbě. (Půstová, 

1997). 

 Pokud sluchová vada vznikne již v raném dětství, tím jsou její důsledky, které vývoj 

dítěte ovlivňují, závažnější. Nejvíce je vývoj omezen u dětí, které se se sluchovým postižením 

narodily, nebo k poruše sluchu došlo ukončením vývoje řeči, kdy u dítěte není vybudován 

funkční komunikační systém. Nedostatek pochopení a vnímání zvuků z okolí vede k výraznému 

opoždění ve vývoji řeči. Pokud mozek nedokáže zpracovávat určité vjemy specializovanou 

oblastí mozkové tkáně, začne nastupovat jiná činnost mozku. Někteří autoři se liší v názoru, 

které období považují za nejcitlivější pro psychomotorický vývoj dítěte. Někteří uvádějí 4–6 

let věku dítěte, jiní již první dva roky věku. Primární sluchové centrum se začne uzavírat a 

ztrácet výkonnost pro rozumění řeči, pokud není dostatečně stimulováno. Pokud je vývoj řeči 

narušený, pak ovlivňuje rozvoj v dalších oblastech (Skákalová, 2011). 

 Sovák (1974) ve své učebnici logopedie zmiňuje vztah řeči a pohybu. Podle něj při 

mluvení probíhá spousta motorických procesů jako je pohyb mluvidel, dýchacích orgánů atd. 

Snahou o zdokonalení pohybových dovedností máme šanci napomáhat i rozvíjení řečové 

aktivity. Je také samozřejmě známé, že rozvojem řeči dochází i k rozvoji myšlení jedince a tedy 

k celkovému psychickému rozvoji. 
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  Nedostatečný rozvoj mluvy se může projevit již v batolecím období, což se projevuje 

sníženou sociální adaptací a opožděním ve vývoji a dalšími poznávacími procesy. Potíže v 

komunikaci s okolím můžeme u dítěte rozpoznat podle nálad, jak prožívá různé situace a taky 

ve sníženém sebevědomí dítěte. Okolo dvou až tří let děti procházejí obdobím vzdoru, které je 

doprovázeno výbuchy a záchvaty vzteku. Což se u dětí se sluchovým postižením stává o to 

častěji, hlavně když se nemohou vyjádřit, pak u nich dochází k frustraci. Tyto projevy často 

přetrvávají déle než u slyšících dětí. 

 Sluchové postižení nemusí negativně ovlivnit vývoj motoriky, pokud se nejedná o 

souběžné postižení více vadami. U každého dítěte je tempo vývoje individuální. Existují 

tabulky, které přibližně říkají, jaké činnosti by mělo dítě v určitém věku umět. Samozřejmostí 

jsou časové odlišnosti a také tempo vývoje lze ovlivňovat. Na to působí zejména prostředí, ve 

kterém je dítě vychováváno. Velmi důležité jsou vhodné podněty, které podporující činnost 

mozku a nervového systému. Rodiče by se měli dostatečně věnovat svému dítěti ve všech jeho 

vývojových etapách. V případě, že rodiče mají pocit, že jejich dítě v nějakém směru zaostává 

za svými vrstevníky, je třeba vyhledat odborníky. Někdy může jít o planý poplach a vývojově 

může být dítě lehce opožděno. Jindy lze včasnou pomocí odhalit začínající postižení a předejít 

tak zbytečnému stresování dospělých i dětí. (Půstová, 1997). 

 Lavička a Šlapák (2002) ve své příručce shrnují, jaký vliv má porucha sluchu na děti. 

Tvrdí, že působí zpomalení vývoje expresivních a receptivních schopností. Dále porucha 

vývoje jazyka způsobí obtíže v učení a následném vzdělávání, komunikační obtíže vedou 

k izolaci a nižšímu prosazení ve společnosti, a také může mít porucha sluchu vliv na volbu 

budoucí profese.  

 

3.3.2 Specifika předškolního vzdělávání u sluchově postižených dětí 

Velmi zásadní období je vstup sluchově postiženého dítěte do mateřské školy. Tak jako 

u slyšících, tak i u sluchově postižených dětí, je nástup do mateřské školy zásadní pro celou 

rodinu. Pro sluchově postižené dítě, které bylo zvyklé na kontakt s lidmi (rodinou), se kterými 

se dovedlo dorozumět, může být nástup do školky velmi těžký a aklimatizace může trvat delší 

dobu. Často se stává, že sluchově postižené děti jsou zvyklé být středem zájmu rodičů i širšího 

okruhu příbuzných a známých, což se ve větším kolektivu v mateřské škole změní. Proto je 

dobré, aby vstupu do mateřské školy předcházela příprava a k jeho realizaci docházelo 

postupně. (Janotová, 1998). 
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Vstup do mateřské školy by mělo začínat návštěvou učitelky v rodině a ve speciálním 

pedagogickém centru. Pedagogické centrum by mělo pomoct učitelce podrobně vysvětlit celou 

problematiku logopedické péče. Centrum by mělo být nápomocné a ukázat způsob komunikace 

s dítětem, ukázat jeho schopnosti a úroveň sociálního vývoje. Je nutné, aby se učitelka 

seznámila s problematikou sluchového postižení, s obsluhou sluchadla, s vhodnými přístupy 

k dítěti a také s dodržováním podmínek pro odezírání. Pro dítě je vhodné, aby mělo možnost 

seznámit se s učitelkou, se stylem její komunikace a s jejími mluvními návyky. (Janotová, 

1998). 

 Úspěšná socializace a maximální rozvoj všech stránek osobnosti je komplexním cílem 

výchovy sluchově postižených. Stupeň poruchy sluchu dítěte se velmi podílí na úspěšnosti 

integrace, studijních předpokladech, vlastní motivaci nejen dítěte, ale i rodinných příslušníků a 

pedagogů. Je potřeba znát diagnózu a kvalifikovat sluchové poruchy tak, abychom mohli vybrat 

vhodný výchovně-vzdělávací proces, který bude nejlépe dítěti vyhovovat. Také je důležité 

uvědomit si rozmanitost sluchových poruch, který přináší odlišný přístup, tedy vědět, zda je 

dítě úplně neslyšící nebo zda je nedoslýchavé. (Skákalová, 2011). 

  Podle Půstové (1997) nelze doporučit obecný návod, jak děti se sluchovým postižením 

vzdělávat, vše záleží na tom, jak rozmanité a individuální dopady sluchového postižení jsou na 

jednotlivé žáky. Přínos pro komplexní rozvoj konkrétního dítěte je velmi individuální. 

Uvedeme si klíčové faktory efektivity a vhodnosti inkluzivního vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se sluchovým postižením. Řadíme zde: 

• Jak velká je sluchové vada. 

• Jaký komunikační systém preferujeme. 

• Úroveň péče, která byla již dítěti poskytnuta. 

• Psychosociální, kognitivní a emotivní dispozice žáka. 

• Úroveň spolupráce rodičů, zejména jejich pomoc při domácí přípravě na výuku a úroveň 

jejich komunikace s dítětem. 

 

 

3.3.3 Role rodičů a okolí při práci se sluchově postiženým dítětem 

Když se rodiče dozví o sluchovém postižení dítěte, většina rodičů neví, jak se k tomu 

postavit. Když je rodičům sdělena diagnóza, tak jejich reakce bývá různá a prochází několika 

fázemi. První fáze, kterou rodiče prochází je označována jako fáze šoku. Většinou rodiče ani 

širší rodina a okolí nemají žádné znalosti o postižení. Druhá fáze je provázena pocitem viny, 
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hněvu, zmatku a zklamání. Podle toho, jak velké je postižení a také jakým způsobem se rodiče 

dozví diagnózu, je silná reakce. Třetí fáze bývá stále provázena emocemi, rozdíl je v tom, že 

rodiče již začínají hledat způsob léčby. V poslední fázi jsou rodiče schopni zaměřit se a zajímat 

se o způsobu léčby a na základě informací se rozhodovat o dalším postupu v léčbě a rehabilitaci. 

Každý rodič je jiný a jiným způsobem prožívá smutek a životně důležité situace. (Fadda, 2011). 

 Říčan a Krejčířová (1997) uvádí, že v neslyšících rodinách, kde rodiče vychovávají 

neslyšící dítě, se stává velmi často, že rodiče nepovažují otázky výchovy za problematické. 

Vymlátilová uvádí, že rodiče s dítětem velmi brzy naváží přirozený kontakt například ve 

formě znakového jazyka, který je nejen prostředkem komunikace, ale rovněž umožňuje 

vybudování velmi silného citového pouta. Pro to, aby vývoj dítěte a jeho vztah k okolnímu 

světu probíhal v pořádku, je rozhodující obousměrná srozumitelnost a funkčnost 

procesu komunikace. Je velmi důležité, jak rodiče s dítětem komunikují již od útlého věku a 

zda si vzájemně rozumí a mohou si sdělovat všechny informace.  

 Rodiče, kteří nemají zkušenost s dětmi neslyšícími, se s tímto faktem nesmiřují zrovna 

lehce. I když je v dnešní době technický pokrok velký, jde o omezení, které může zásadním 

způsobem ohrozit vývoj dítěte. Až v 90 % se rodí děti se sluchovým postižením slyšícím 

rodičům, kteří neměli předešlé zkušenosti se sluchově postiženými. Je potřeba, aby sami rodiče 

se mohli s touto skutečností vyrovnat a měli čas vstřebávat množství nových informací. Rodiče 

se vyrovnávají s novou situací, která způsobuje také krizi ve vnímání své vlastní rodičovské 

role. (Horáková, 2012). 

 

3.3.4 Podpora dětí se sluchovým postižením 

Negativní dopad na všechny oblasti života má nedostatek sluchových vjemů. 

Nejzávažnější problém nastává v oblasti dorozumívání. Nedostatečné množství zvukových 

podnětů může zapříčinit komunikační bariéru. Dítě se sluchovým postižením může mít konflikt 

mezi úrovní schopností a mírou možností v oblasti životních aktivit. Pokud mluvíme o úplné 

ztrátě sluchu, pak je důsledek absence zvukových vjemů závažný. Tomu také nasvědčuje 

zařazení sluchového postižení mezi ta nejzávažnější. (Souralová, 2012). 

  Vytvoření funkčního komunikačního systému stále ještě není vždy úspěšné. K osobám 

se sluchovým postižením se v průběhu dějin střídaly různé přístupy, od jejich 

naprostého vyloučení ze společnosti, až po současné integrační snahy zajišťující rovný 

přístup ke vzdělávání a akceptování jejich identity. (Souralová, 2012). 
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 Lze jen velmi obtížně stanovit obecný způsob, jak přistupovat k dětem se 

sluchovým postižením. Vzhledem k tomu, že míra, druh i doba, kdy k postižení došlo, 

podstatnou měrou ovlivňují možnosti rozvoje osobnosti, musíme pečlivě vybírat přístup k 

terapii, aby výchova byla co nejefektivnější. V minulosti se střídaly přístupy, které preferovaly 

buď mluvený jazyk, nebo jazyk znakový.  Ve školách a školských zařízeních v České republice 

se nyní mohou děti se sluchovým postižením vzdělávat formou bilingválního přístupu, orální 

metodou nebo prostřednictvím totální komunikace (vysvětleno níže). U žáků se zbytky sluchu 

je využíván orální přístup. U žáků neslyšících, kteří při vnímání upřednostňují zrak, není 

nejvhodnější orální přístup, protože není zaručeno, zda by se podařilo dosáhnout odpovídající 

úrovně jazykových kompetencí (míra schopností užívání jazyka) jen prostřednictvím 

mluveného jazyka. Orálního přístupu má za cíl formovat mluvenou řeč na základě hmatového 

a zrakového vnímání a aktivovat funkční zbytky sluchu. (Souralová, 2012). 

 V užívání dvou jazyků (českého znakového jazyka a českého jazyka) spočívá 

bilingvální přístup.  Žáci se nejčastěji seznamují s českým jazykem především ve formě 

grafické (jako čtení a psaní), v případě funkčních zbytků sluchu pak i ve formě zvukové. 

K naplnění vzdělávacích, psychických i sociálních potřeb žáků se sluchovým postižením 

přispívá bilingvální přístup, který respektuje oba jazyky. Díky znakovému i mluvenému jazyku 

lze úspěšně reagovat na bikulturní identitu neslyšících, lze rozvíjet 

komunikační kompetence a realizovat edukační intervenci. (Souralová, 2012). 

Totální komunikace je spíše filosofií přístupu k žákům se sluchovým postižením než 

pouhou vyučovací metodou. Zahrnuje v sobě spojení akustických, vizuálních, verbálních, 

neverbálních a manuálních prostředků tak, aby bylo dosaženo optimálního pochopení 

a úplného porozumění během celého výchovného a vzdělávacího procesu. (Souralová, 2012). 

 Rovný přístup ke vzdělání zajišťuje současná legislativa. Jsou vytvořeny podmínky, 

které respektují specifické vzdělávací potřeby sluchově postižených dětí. Mezi podpůrná 

opatření patří např. speciální učebnice, elektroakustické kompenzační pomůcky, snížený počet 

žáků ve třídě, služby asistenta pedagoga a podobně. (Souralová, 2012). 

 

 

 

 

 

 

http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/geny-a-vychova-42.html
http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-se-sluchovym-postizenim/technicke-kompenzacni-pomucky-pro-deti-se-sluchovym-postizenim.shtml
http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/vzdelavani-deti-se-specialnimi-potrebami/asistent-pedagoga-u-deti-se-zdravotnim-postizenim-a-sluzba-osobni-asistence.shtml
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4 SPECIÁLNÍ ČÁST 

4.1 Rehabilitace sluchově postižených 

Rehabilitace znamená latinsky habilis = schopný, a re = znovuopakování), což v surdopedii 

představuje procesy znovuuschopňování při ztrátě nebo poškození sluchových schopností 

člověka. Pokud bychom chápali surdo(re)habilitaci jako celoživotní proces, je nutné upozornit 

na fakt, že v případě osoby s vrozeným sluchovým postižením se nejedná v raném stadiu o 

termín rehabilitace, ale o odpovídající termín habilitace, tedy při uplatňování nerozvinutých či 

poškozených sluchových schopností. Léčbu operační, medikamentózní a léčbu rehabilitační v 

rámci lékařských oborů otorinolaryngologie a foniatrie obsahuje surdo(re)habilitace. 

(Šandorová, 2003) 

 Praktický lékař se může podílet na diagnostice sluchového postižení. Ten většinou 

upozorňuje na určité problémy, jelikož provádí primární vyšetření. Pokud na nějakou odchylku 

od normy praktický lékař přijde, pak je následně pacient vyšetřen specialistou v oboru 

(otorinolaryngolog). Ten určí závažnost postižení a doporučí postup léčby. Proto je včasná 

diagnostika a rehabilitace důležitá. Léčebná rehabilitace by měla být komplexní a zaměřená na 

co nejvíce složek. Cílem je zachovat a usnadnit každodenní činnosti. Pacienti jsou učeni, jak 

používat různé kompenzační pomůcky takovým způsobem, aby jim usnadnily co nejvíce 

každodenní život a zajistily bezpečí. Pacient by měl být upozorněn lékařem na možnosti využití 

služeb, které poskytují centra pro pomoc osobám se sluchovým postižením. (Freeman, 1992). 

 Součástí rehabilitace jsou rehabilitační metody. Mezi tyto metody řadíme kompenzační 

a reedukační metody. Rehabilitace si klade za cíl rozvíjet osobnost jedince, ale také se zaměřuje 

na sociální vztahy či sociální uplatnění ve společnosti. (Svobodová, 2005). 

 U dětí se sluchovým postižením by se rehabilitace měla také věnovat prevenci výskytu 

hlasových poruch (nacvičováním správného dýchání, fonace či artikulace). (Krahulcová, 2003). 

 

 Mezi faktory, které ovlivňují rehabilitaci dětí se sluchovým postižením patří: 

 

• Věk, ve kterém byla sluchová vada diagnostikována a byla zahájena rehabilitace. 

• Příčina sluchového postižení, především zda došlo k postižení sluchu prelingválně. 

• Typ a stupeň sluchové vady. 

• Schopnost dítěte využít svého sluchového potenciálu  

• Nadání dítěte pro řeč  
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• Celkový zdravotní stav  

• Povahové vlastnosti a schopnosti. 

• Inteligence  

• Psychická odolnost. 

• Rodina. (Houdková, 2005, str. 55). 

 

Dle Lejska (1994) je pro co nejúplnější zařazení sluchově postiženého do běžného 

života nutná rehabilitace. Je důležitý správný způsob rehabilitace a jejího vedení. To může 

během následné léčebné péče vést v relativně krátké době ke zlepšení sluchového postižení 

dítěte. To však znamená, že zejména u dětí je nutné soustředit se na komplexní zdravotní péči. 

Ta by měla v sobě zahrnovat i pedagogický aspekt. Její forma se odvíjí od typu a míry postižení.  

 

 

4.1.1 Jak ovlivňuje sluchové postižení vestibulární systém a rovnováhu 

Sluchové ústrojí je orgán pro vnímání zvuků okolního prostředí. Obsahuje analyzátor 

pro vnímání pocitu rovnováhy a pohybu těla v prostoru. Pomocí sluchového ústrojí přijímáme 

informace, které jsou kódovány v akustické formě. Slouží jako jeden z nejdůležitějších 

informačních kanálů člověka s okolním světem. Pokud sluchový analyzátor funguje dobře, pak 

dojde ke zdravému vytváření řeči u dítěte. Právě Řeč je nezbytná pro tvorbu inteligence a pro 

tvorbu a formulaci myšlenek. Ucho můžeme z anatomického hlediska rozdělit na zevní ucho, 

střední ucho a vnitřní ucho. (Šlapák, 1994). 

Rovnovážné ústrojí obsahuje velmi citlivé smyslové buňky. Těmito smyslovými 

buňkami jsou vlásky, které jsou zanořeny do hmoty s krystalky uhličitanu vápenatého. Tyto 

krystalky uhličitanu vápenatého mají funkci jako závažíčko, které při pohybu zůstává 

setrvačností na místě, a tím dojde k vychýlení vlásků smyslových buněk. To je člověkem 

vnímáno jako pocit pohybu, zrychlení či otáčení. Vláskové buňky jsou akustické receptory. Ty 

přeměňují mechanickou energii akustického vlnění v elektrické proudy a nervové podráždění. 

(Šlapák, 1994). 

Ucho zvuky dokáže nejen přijímat, ale je také schopno zvuky vytvářet. Zevní vláskové 

buňky mají totiž schopnost aktivně se smršťovat a to až o ¼ své délky. Tím způsobí vibrace, 

které je možno objektivně registrovat jako zvuky citlivým mikrofonem se zesilovačem v 

zevním zvukovodu. Tyto zvuky známe jako otoakustické emise, které mohou být výjimečně 

tak silné, že jsou v tichém prostředí slyšitelné i pouhým uchem druhého člověka. Pokud je 
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potřeba vyšetřit sluch (v klinické praxi hlavně u kojenců a malých dětí), pak je využíváno 

otoakustické emise. (Šlapák, 1994). 

 Percepční ztráty sluchu jsou nejčastějším typem trvalé ztráty sluchu, který vyplývá z 

poškození vnitřního ucha nebo nervové dráhy. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) 

byl v roce 2005 zjištěno, že celkem 278 milionů lidí trpí středně těžkým až těžkým sluchovým 

postižení. Celkem dětí předškolního a školního věku s poruchou sluchu tvoří celkem 11,3 %. 

(Shah, 2013). 

Kaga s kolegy zdokumentoval hypofunkce nebo ztrátu vestibulární funkce u dětí 

s vrozenou hluchotou pomocí testu na rotační židli. Výsledek byl, že u těchto dětí došlo 

k pozdější kontrole hlavy. (Kaga a kol, 1981, 1988; Kaga, 1999 in Kaga a kol. 2009) 

Již od roku 1950 se diskutuje ohledně souvislosti vestibulární funkce a postižení sluchu. 

Byly provedeny některé studie ke stanovení výskytu vestibulární patologie u dětí s vrozenou a 

získanou hluchotou. Tyto studie použily kalorický test pro posouzení horizontální funkce 

půlkruhového kanálku a bohužel neposoudily zbylé dva půlkruhové kanálky nebo otolitické 

orgány, jejichž funkce může mít větší vliv na vývoj posturální kontroly a pohybu. (Arnvig 1955 

Goldstein 1958 Everberg,1960 in Kaga a kol 2009). 

Dle Kagy (2009) obecně platí, že děti s vrozenou hluchotou a zároveň s hypoaktivní 

nebo chybějící vestibulární funkcí mohou být chybně diagnostikovány jako zpomalení 

psychomotorického vývoje nebo děti s poškozením mozku. Ve svých studiích došel k závěru, 

že děti s vrozenou hluchotou a narušeným vestibulárním systémem mohou díky centrální 

vestibulární kompenzaci dohnat zpoždění motorických funkcí a mohou ve cvičeních a 

sportovních aktivitách dosahovat výborných výsledků.  

Selz a kol (1996) také prováděli výzkum týkající se obtíží s rovnováhou u dětí se 

sluchovým postižením. Potvrdilo se jim, že problémy s rovnováhou u dětí jsou spjaty 

s hlubokou ztrátou sluchu, kdy je vliv stejný u vrozených i získaných postižení.  

 

4.1.2 Principy rehabilitace pacientů s poruchou vestibulárního systému  

 Vestibulární rehabilitace je velmi důležitou složkou v léčbě pacientů s poruchami 

rovnováhy. Pro správnou indikaci léčby je nezbytné vhodně zvolit terapii, která bude 

respektovat charakter konkrétního postižení. Rehabilitace má za cíl urychlit proces vestibulární 

kompenzace, dále pak podpořit adaptační mechanizmy. Nutností je respektování odlišností 

(individuální přístup) v rehabilitaci pacientů v akutní či chronické fázi periferní vestibulární 

poruchy a pacientů s centrální vestibulární symptomatikou. (Čakrt at al., 2007). 
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 Dle Čakrta at al. (2007) se s pacienty, kteří mají poruchu rovnováhy vázanou na 

onemocnění vestibulárního aparátu, v klinické praxi setkáváme poměrně často. Výsledky 

klinických studií dokazují, že cílená vestibulární rehabilitace urychluje kompenzační 

mechanizmy. Pacienti, kteří absolvují rehabilitační program, vykazují zlepšení sledovaných 

symptomů a zlepšení parametrů posturální stability v porovnání s nerehabilitovanými pacienty. 

Vestibulární rehabilitace má své uplatnění u centrálních, vestibulárních, ale i periferních 

poruch. Předpokladem úspěchu rehabilitační léčby je nezbytné porozumění jednotlivým 

patofyziologickým mechanizmům, které se podílejí na vzniku a kompenzaci vestibulárního 

deficitu. 

I přes to, že je farmakologická léčba v mnoha případech nutná, rehabilitace by měla být 

nedílnou součástí terapeutického programu. Opět tato tvrzení podporují výsledky studií, které 

se cílenou vestibulární rehabilitací zabývaly. Klinická studie autorů Horák et al. (1992) 

porovnávala, jaký efekt budou mít tři terapeutické přístupy u pacientů s chronickou poruchou 

stability. Byla to cílená vestibulární rehabilitace, nespecifické kondiční cvičení a 

farmakoterapie vestibulárními supresanty. Dle výsledků studií bylo potvrzeno, že největšího 

zlepšení sledovaných parametrů dosáhli pacienti, kteří prováděli cílený vestibulární trénink.  

U pacientů s vestibulární patologií se rehabilitace používala již historii. 

Otorinolaryngolog T. Cawthorne a fyzioterapeut F. S. Cooksey ve čtyřicátých letech navrhli 

sérii cviků pro pacienty s jednostranným vestibulárním postižením. Cvičení bylo založeno na 

poznatcích, že u pacientů s vestibulární lézí dochází ke zhoršení doprovodných příznaků při 

pohybech hlavy. U pacientů, kteří jsou aktivní a překonávají takto navozené nevolnosti, dochází 

k velmi rychlé úpravě stavu. Díky tomuto faktu byla vypracována metodika cvičení, která 

zahrnovala různě složité pohyby očí, hlavy a trupu. Cviky se prováděly v přesném předepsaném 

sledu. Tyto cviky a přesné postupy byly dále rozpracovány do protokolu vestibulárního 

habituačního tréninku. (Čakrt at al., 2007). 

Neměli bychom nahlížet na rehabilitaci vestibulárních poruch pouze jako na cvičení, 

kterým „zlepšujeme rovnováhu“, ale jako na komplex rehabilitačních postupů, jejichž hlavní 

cíle jsou:  

• Podpora vestibulární kompenzace. 

• Zlepšení zrakové ostrosti (stability retinálního obrazu) v klidu i během pohybu. 

• Úprava ataxie stoje a chůze. 

• Zlepšení individuální funkční kapacity pacienta při běžných denních činnostech.  
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Pro vhodnou volbu terapie je nutné důkladné vyšetření pacienta. Vyšetření musí být 

zaměřeno nejen na zhodnocení funkce vestibulárního systému klinickými a 

elektrofyziologickými metodami, ale také musí zahrnovat komplexní vyšetření 

otorinolaryngologického, neurologické, dále pak kineziologický rozbor a vyšetření funkčních 

schopností pacienta, respektive jejich limitů v denních činnostech a domácím prostředí. (Čakrt 

at al., 2007). 

Shah (2013) popisuje, že vestibulární systém a hlemýžď jsou spolu úzce spjaty, jak 

anatomicky, tak funkčně. Pokud dojde ke zranění nebo k nějakému traumatu, může dojít k 

poškození jednoho nebo obou systémů, což může vést k poškození a nesprávnému ovlivnění 

motorického vývoje. Vestibulární systém je zodpovědný za tělesný pohyb a svalový tonus. 

Pokud má vestibulární systém sníženou funkci, vede to nejčastěji k poruchám rovnováhy. 

 

 

4.1.3 Vliv cvičení na vestibulární systém vedoucí ke zlepšení poruchy u sluchově 

postižených dětí 

 Z nedávného šetření vyplývá, že ztráta sluchu nebo jakýkoliv deficit může úzce souviset 

s rovnováhou nebo motorickým deficitem. Wiegersman (1983) potvrdil, že neslyšící děti byly 

horší jak v obecné dynamické, tak i ve vizuální motorické koordinaci. Tyto nedostatky se 

vztahují k poškození vestibulárního systému. Typickou léčbou, která je poskytnuta neslyšícím 

dětem, je kochleární implantace. Mnoho výzkumníků zpochybnilo dopad kochleární 

implantace na motorický vývoj a rovnováhu. Gheysen (2008) Vyšetřoval dopad kochleárního 

implantátu na vývoji motoriky neslyšících dětí. Výsledky jejich studie ukázaly, že sluchově 

postižené děti s kochleárním implantátem nedosahují lepších výsledků v rovnováze a 

motorických schopnosti než děti bez kochleárního implantátu.  

 Kritickým období pro rozvoj posturální funkce se pohybuje mezi 4 a 6 let. A vrchol 

motorického rozvoje je do 8 let věku dítěte. Učitelé těchto dětí si často stěžují na poruchy 

koordinace, nemotornost, která může bránit optimálnímu rozvoji a aktivnímu zapojení se do 

výuky. Z toho důvodu by se tyto potíže měly řešit a „napravovat“ již v předškolním věku nebo 

co nejdříve po zjištění diagnózy. 

 Lewis et al. (1985) zjistili, že aktivní účast a cvičení rovnováhy vede ke zvyšování 

povědomí, a to má za následek zlepšení motorických schopností a dovedností u dětí se 

sluchovým postižením. Susan K. Effgen zkoumala účinek 10denního cvičebního programu 

zapojující cviky statické rovnováhy a ukázalo se, že u úplně hluchých dětí nebyl žádný 
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významný rozdíl při testování po 10 dnech cvičení. Výzkumy, které řeší tyto deficity u dětí se 

sluchovým postižením jsou velmi minimální a neprůkazné. To znamená, že otázka, zda je toto 

cvičení účinné při rozvoji vestibulárního systému u nedoslýchavých dětí zůstává 

nezodpovězena. 

 Herdmanová et al. (1997) uvádí cvičení zlepšující stabilitu stoje: 

1. Pacient stojí a oběma rukama se přidržuje stěny, postupně se snaží omezit oporu horních 

končetin.  

2. Pacient stojí a zrakem fixuje terč na stěně, postupně se snaží zmenšovat opěrnou bázi dolních 

končetin. Začneme ze stoje rozkročného, poté přejdeme do stoje spojného (chodidla se 

dotýkají), nakonec stoj měrný (chodidla za sebou). Následuje cvičení se zavřenýma očima a 

vizualizací prostředí.  

3. Pacient stojí a zrakem fixuje terč na stěně, poté začne plynule otáčet hlavu v horizontální 

rovině (rozsah pohybu 30°). Cílem je udržet stabilní obraz terče po dobu cvičení. – Opět možno 

zmenšovat plochu u opěrné báze.  

4. Pacient stojí ve spojném stoji čelem ke stěně a na hlavě má připevněnou čelovou lampu, na 

stěnu umístíme dva terče. Úkolem pacienta je pohybovat vzpřímeným tělem ve frontální rovině 

tak, aby v krajní pozici lampou osvítil terč (pohyb vychází z chodidel a hlezenních kloubů). 

 Shah (2013) uvádí, že je velmi důležitý správný rozvoj hrubé motoriky, do které patří 

hlavní dvě funkce pohybové soustavy: posturální a lokomoční (udržování polohy a pohybu). 

Ty mají za úkol zajistit stabilitu klidové výchozí polohy pohybové soustavy a umožnit změnu 

polohy jak jednotlivých segmentů, tak i celého těla. Stálost výchozí polohy těla udržuje 

posturální systém. Lokomoční systém slouží ke změně polohy těla v prostoru. Je nutné, aby se 

dítě v raném věku naučilo ovládat své tělo a stabilizovat ho. Děti s percepční nedoslýchavostí, 

na rozdíl od vodivé ztráty sluchu, mají progresivní opoždění vývoje, která se vztahuje k 

poškození vestibulárního systému. Posturální řízení a posturální stabilita je základním 

předpokladem pro správný motorický vývoj dítěte. To umožňuje správné ovládání těla a 

orientaci v prostoru. Proto je nezbytné, aby spolu dobře pracovaly systémy vizuální, 

somatosenzorický a vestibulární, které poskytují informací o posturální kontrole. 

Vhodná jsou praktická psychomotorická cvičení, která byla zpracována do metodických 

příruček. Tato cvičení jsou určena jak pro děti navštěvující předškolní zařízení, tak pro ty, se 

kterými pracují rodiče doma. Důležité je přizpůsobovat náročnost cvičení schopnostem a 

dovednostem každého jedince. Nutný je individuální přístup speciálních pedagogů i logopedů. 

Také je vhodná spolupráce rodičů, kteří tak získají návod, jak rozvíjet jednotlivé dovednosti 

doma. (Půstová, 1997). 



35 

 

Děti se sluchovým postižením se učí vestibulární poškození částečně kompenzovat přes 

zjemnění vizuálních, proprioceptivních a kinestetických smyslů. Tyto smyslové vjemy jsou 

znesnadněny tím, že jedinec zavře obě oči a dojde tím ke ztrátě rovnováhy. Tím může zbývající 

smysly kompenzovat a procvičovat. Toto zhoršení rovnováhy může mít vliv na rozvoj jiných 

motorických dovedností nebo je jinak ovlivňovat. I když existují studie, týkající se zlepšení 

statické a dynamické rovnováhy u sluchově postižených dětí, bohužel zatím neexistují žádné 

studie, které by poskytl celostní přístup, který by vedl ke zlepšení motorických, vizuálních a 

somatosenzorických schopností. (Shah, 2013). 

Pro osvojení zásobníku cviků je potřeba nacvičit pohyb nejprve od nejjednodušších 

cviků ke složitějším. Postupně je však můžeme obměňovat, tak aby mělo dítě pocit, že se stále 

učí něco nového. Cviky je nutné přizpůsobovat i aktuálním podmínkám (uzavřený prostor, 

venkovním prostředí). Cílem psychomotorických cvičení u sluchově postiženého dítěte je 

rozvoj pohybových dovedností. Tím zároveň dochází k rozvoji řeči, sluchového vnímání a 

odezírání. Nácvik pohybových dovedností vede také ke zvyšování jejich fyzické zdatnosti, 

samostatnosti a jistotě. Pomocí nově osvojených dovedností se děti se sluchovým postižením 

zbavují strachu z kolektivních cvičení. Při individuálních činnostech posilují soustředění 

pozornosti. I občasná účast rodičů při těchto aktivitách je důležitá, neboť mají možnost 

porovnat rozvoj motorických dovedností svého dítěte s jeho vrstevníky. Tím se upevňují a 

prohlubují vzájemné vztahy rodičů a dětí, které mohou vést až k navázání přátelství mezi stejně 

postiženými rodinami. (Půstová, 1997). 

Závěrem k této kapitole můžeme uvést, že rehabilitační cvičení vede k úpravě 

patologických změn ve vestibulárním systému a tím dochází ke zlepšení funkčního deficitu. 

Cvičení podporuje kompenzační mechanizmy, což vede ke zlepšení výsledného stavu po 

rehabilitaci. Je nutné, aby rehabilitační program respektoval patofyziologii poruchy a byl volen 

individuálně s ohledem na aktuální problémy pacienta. Pak bude rehabilitace pacienta s 

poruchou vestibulárního aparátu účinná. (Čakrt at al., 2007). 

 

4.1.4 Včasná intervence u sluchově postižených 

Čím dříve je porucha sluchu zjištěna a začne se s vhodnou rehabilitací, tím jsou menší 

škody na vývoji osobnosti. Pokud by došlo k odhalení vady sluchu již v prvních měsících 

života, pak se získá potřebný čas pro volbu vhodných lékařských, výchovných, rehabilitačních 

a vzdělávacích postupů, které pomohou sluchové postižení zmírnit. (Horáková, 2006). 
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 Preventivně je možné sluch vyšetřit ihned po narození. Screeningové vyšetření bývá 

použito k vyšetření sluchu ke včasnému zjištění sluchových vad u novorozenců. V roce 2012 

byl v České republice vydán metodický pokyn, který zajišťuje jednotný postup při provádění 

screeningu sluchu u novorozenců, který byl vydán Ministerstvem zdravotnictví. V tomto 

metodickém pokynu se uvádí: 

• Včasný záchyt vrozené poruchy sluchu u dětí a zajištění případné následné péče je cílem 

screeningu sluchu u novorozenců, aby se zamezilo zejména opoždění vývoje 

komunikačních schopností u těchto dětí.  

• Vyšetření tranzientně evokovaných otoakustických emisí (TEOAE) se používá k 

provádění NS sluchu. Principem této metody je měření projevu aktivity zevních 

vláskových buněk sluchového aparátu na zvukový podnět. Věstník Ministerstva 

zdravotnictví ČR (2012) 

Celoplošný screening sluchových vad u novorozenců se v České republice provádí pouze u 

rizikových novorozenců. V jiných státech, např. v Polsku, Rakousku či od roku 2006 na 

Slovensku se provádí celoplošný screenig preventivně. (Horáková, 2006). 

 Při vyšetření sluchu se postupuje tak, že nejdříve je potřeba zjistit anamnézu od rodičů. 

Je důležité zjistit od rodičů informace o dítěti, u kterého mají podezření o poruše sluchu. 

Používá se metoda sluchové zkoušky, která odpovídá kalendářnímu i vývojovému věku dítěte. 

Rozeznáváme sluchové zkoušky, které jsou prováděny pediatrem:   

• Sledováním nepodmíněných reflexů se provádí sluchová zkouška do šesti měsíců věku 

novorozence. Sledujeme reakce dítěte, které leží na podložce a reaguje na silné zvukové 

podněty ze vzdálenosti 0,5 m a 1 m od hlavy dítěte. Sluch můžeme hodnotit jako 

normální, pokud dítě na tyto zvuky reaguje. Pokud nejsou reakce v normě, tak jak by 

měly být, vzniká podezření na sluchovou vadu a je nutné vyšetřit dítě na 

specializovaném pracovišti.   

• V 9 až 12 měsíci věku dítěte se sledují pátrací reakce dítěte na tiché zvukové podněty, 

jako jsou zvukové hračky (chrastítka, pískající hračky), apod. Tyto zvukové podněty by 

dítě mělo slyšet ve vzdálenosti 0,5 m až 1 m od hlavy vyšetřovaného dítěte. Při 

takovémto vyšetření dítě přímo nevidí zdroj zvuku. Pokud dítě reaguje na tyto zvuky, 

můžeme usuzovat, že má normální sluch. Pokud dítě nereaguje, pak je odesláno ke 

specializovanému vyšetření na odborném pracovišti.   

• Ve věku 3 let se probíhá preventivní vyšetření sluchu na každém uchu samostatně, 

pomocí klasické sluchové zkoušky šeptanou a hlasitou řečí (vox magna a vox sibilans). 
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Vyšetřované dítě je otočeno zády k vyšetřujícímu lékaři. Na nevyšetřovaném uchu je 

ucpán zevní zvukovod či je ohlušen, a tím dochází k jeho vyřazení při poslechu. 

Vyšetřující lékař šeptá slova a postupně se vzdaluje od dítěte. Pokud dítě správně 

opakuje slova po lékaři i ze vzdálenosti 6 m, pak můžeme prohlásit, že má dítě sluch 

zcela v pořádku. Vyšetření je prováděno pediatry i u dalších preventivních prohlídek ve 

věku 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 17 let. (Herdová, 2004).  

 

Včasná intervence může zabránit vážným psychosociálním, vzdělávacím a lingvistickým 

důsledkům. U kojenců, kterým není v čas rozpoznána sluchová vada, dojde okolo 6 měsíce 

věku ke zpoždění v řeči a vývoji jazyka. Včasná intervence spolu se sluchadlem před 6 měsícem 

věku umožňuje dítěti rozvíjet normální řeč a jazyk. Podle zahraničních zdrojů byla včasné 

detekce a intervence sluchové vady v roce 1988 ve Spojených státech odhalena v průměru ve 

2,5 letech života dítěte. Dětem, které měly těžkou nebo úplnou ztrátu sluchu, bylo 

identifikováno toto postižení při nebo před dosažením 2,5 let. Dětem s mírnou až středně těžkou 

poruchou sluchu nebylo často identifikováno postižení až do školního věku. Včasnou 

diagnostikou a prováděním screeningových testů se začal snižovat věk dítěte, kdy došlo 

k rozpoznání vady a tím mohla být zahájena včasná intervence. Studie, kterou provedl Connolly 

et al v roce 2005 uvedla, že screeningové testy prováděné u novorozenců v letech od 1997 do 

roku 2001, byla odhalena vada sluchu v průměru ve 3,9 měsíců a intervence byla zahájena v 

6,1 měsíců.  

Definice včasné detekce a intervence se vyvinula až v průběhu let. Zavedení 

univerzálních screeningových programů způsobilo včasné detekci a intervenci sluchové vady 

nebo postižení. Předběžná diagnóza může nyní být již ve 3 měsících života dítěte. Je jisté, že 

jsou výsledky u dětí s vrozenou ztrátou sluchu mnohem příznivější, pokud je léčba zahájena již 

v kojeneckém věku. 

V roce 1987 White and White zjistili, že u neslyšících dětí bylo jazykové skóre 

významně lepší, pokud jejich ztráta sluchu byla identifikována v průměrném věku 11,9 měsíců, 

ve srovnání se skórem u těch, jejichž postižení bylo zjištěno v průměrném věku 19,5 měsíců.  

V roce 1998 Yoshinaga-Itano a Sedey et al srovnávali receptivní a expresivní jazykové 

schopnosti u dětí s různým stupněm postižení sluchu a dětí bez ztráty sluchu. Významné nálezy 

byly následující: 

Děti se ztrátou sluchu do 6 měsíců, u kterých byla zahájena včasná intervence, měly 

výrazně vyšší vnímání a vyšší celkové jazykové dovednosti než ty děti, u kterých byla zahájena 

intervence v 7-12, 13-18, 19-24 a 25-34 měsíců. Tento statistický rozdíl byl nezávislý na těchto 
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demografických proměnných: věk, pohlaví, etnický původ, komunikaci, stupeň ztráty, 

socioekonomický status. Žádné významné rozdíly v jazykové schopnosti nebyly nalezeny mezi 

skupinami dětí, u kterých byla zahájena intervence až po 6 měsících života. Dokonce děti, u 

kterých byla zahájena léčba ve věku 7-12 měsíců, měly nižší receptivní a expresivní jazykové 

schopnosti než děti, u kterých byla léčba zahájena již věku 6 měsíců. Žádný významný rozdíl 

nebyl zjištěn mezi dětmi ve věku 7-12 měsíců a těmi, které byly ve věku 25-30 měsíců. 

Uvedené studie dokazují, že je velmi významná včasné detekce a intervence sluchového 

postižení již před dosažením věku 6 měsíců. (Delaney, 2016). 

 

4.1.5 Uplatnění fyzioterapie u sluchově postižených 

V odborném článku zabývající se fyzioterapií, která je nápomocná sluchově postiženým 

dětem, se Rajendran (2012) zabývá myšlenkou, jak velký význam má posturální kontrola na 

motorické dovednosti u nedoslýchavých dětí. Porucha sluchu dětí je často vnímána jako stav 

spojený s dlouhodobým komunikační obtížemi. I když je komunikační omezení hlavní 

překážkou, je sluchové postižení spojeno s dalšími fyzikální deficity, jako je porucha 

vestibulárního ústrojí, které souvisí s postižením. Podle nedávného výzkumu se prokázalo, že 

u dětí, které mají sluchové postižení související s vestibulární poruchou, je snížena kvalita jejich 

života. Zjištění a posouzení míry postižení by nemělo být rutinními postupy, ale mělo by se 

přistupovat individuálně ke každému sluchově postiženému dítěti. Faktem je, že mnoho 

dětských pediatrů, kteří poskytují zdravotní péči, jsou často příliš zaneprázdněni nebo 

nedostatečně vyškoleni v provádění komplikovaných vývojových screeningových testů. Tyto 

testy bývají prováděny pouze tehdy, když je u dítěte diagnostikován zřejmý sluchový deficit. 

Právě fyzioterapeuté by si měli být vědomi těchto souvislostí a trvat na řádné posouzení a 

dokumentaci posturální kontroly a motorických dovedností sluchově postižených dětí. 

Fyzioterapeuté provádějí kontrolní testy u činností, které vyžadují vícenásobné smyslové 

aktivace jako je např. udržení rovnováhy na pěnové matraci, kdy si dítě uvědomuje své tělo a 

jak na tuto změnu povrchu reaguje. Při pravidelném zařazení tohoto cviku dojde ke zlepšení 

posturální stability.  

Nejnovější výzkum z roku 2015 Fernandese R. et al. se zabýval tím, jaký má význam 

posturální kontrola a rovnováha u dětí se sluchovou poruchou. Z výzkumu existují důkazy o 

intervenci, která zlepšuje vestibulární vyvážení funkcí. Tři studie splnily studijní kritéria a údaje 

byly posouzeny dvěma nezávislými autory přezkoumání. Z výsledků měření vyšlo, že 
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rehabilitace má pozitivní vliv na funkční zlepšení. Ve studii bylo zkoumáno 40 dětí se 

sluchovou poruchou. 

 

4.1.6 Neurofyziologie posturální kontroly a motorický vývoj 

Neurofyziologie se velmi podílí na řízení posturální funkce a na vývoj motorických 

schopností. Je potřeba získat jasný konstrukt sluchové dysfunkce. Do těchto motorických 

dovedností patří schopnost statického držení těla (např. sed, stoj) a dynamické držení těla (např. 

chůze, běh, skok). Mluvíme tedy o statické a dynamické rovnováze. Statické a dynamické 

posturální funkce jsou velmi důležité k provedení pohybu. Jednoduché, složité, hrubé i jemné 

motorické úkoly vyžadují dobře osvojené pohybové schopnosti a dovednosti, správný 

motorický vývoj a správně umístěné těžiště. Vývoj a rozvoj posturální stability je složitý proces, 

který vyžaduje zapojení různých systémů, jako je smyslový systém, centrální nervový systém, 

svalový systém, vestibulární systém a koordinace. Tři senzorické systémy přispívají k 

poskytování informací ze somatosenzorických, vizuálních a vestibulárních zdrojů, které slouží 

k udržení posturální kontroly, které je dosaženo koordinovanými pohyby. Vizuální a 

somatosenzorický systém shromažďuje informace z prostředí (např. poloha ve vztahu k jiným 

objektům) a vestibulární systém poskytuje interní referenci (orientaci hlavy, pohyby hlavy). 

Zrání vestibulárního systému je zodpovědné za stabilizaci očí, hlavy a těla v prostoru, které 

pomáhá udržovat vzpřímené držení těla. Vestibulární systém se skládá ze dvou částí: 

• Vestibulární oční systém, který udržuje vizuální stabilizaci. 

• Vestibulární-spinální systém, který je zodpovědný za orientaci tělesa. 

 

Včasná identifikace sluchového postižení v dětství a včasný zásah jsou rozhodující pro 

lepší budoucnost. Vestibulární deficit související s postižením a účinnost terapie u těchto vad u 

dětí byly probádány teprve nedávno. I přes to, že máme dokumentaci ohledně posturální 

kontroly a motorického hodnocení, není vytvořen jednotný postup, jak pracovat se sluchově 

postiženými dětmi. Kromě toho, v rozvojových zemích, včasná detekce představuje významný 

praktický problém. Mnoho poskytovatelů dětské zdravotní péče je často příliš zaneprázdněno 

nebo nedostatečně vyškoleno, aby provedli komplikovaný vývojový screeningový test v 

pravidelných klinikách. V důsledku toho jsou motorické deficity a rovnováha v dětském věku 

přehlíženy a postup ke zlepšení těchto postižení není k dispozici. Při testování vestibulární 

funkce by měly být testy propracované tak, aby nám poskytly potřebné informace. (Rajendran, 

2011). 
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4.1.7 Testování senzomotorických smyslových orgánů ve fyzioterapii 

 Testování smyslových orgánů, je prováděn standardizovaným testem, který měří 

vizuální, somato-vestibulární aparát. Test obsahuje měnící se smyslové vjemy a změnu 

povrchu. Pediatrická verze klinického testu pro smyslovou interakci je uvedena pod zkratkou 

SOT (the sensory organisation test). Testování je navrženo pro rozpoznání schopnosti dítěte 

používat senzorické systémy k udržení stálé rovnováhy. Testy zahrnují i bodovací systém. 

• První test ověřuje základní stabilitu. Základní stoj na pevné podložce s otevřenýma 

očima. Test ověřuje všechny senzorické orgány, (vizuální, senzomotorické, vestibulární) 

jak fungují a reagují.  

• U druhého testu jsou oči zavřené a stoj je prováděn na pevné podložce (vizuální kontrola 

není umožněna). Somatosenzorický vstup je primární a vestibulární vstup je sekundární. 

Pokud jsou zaznamenány výkyvy rovnováhy u testovaného, pak to svědčící o 

problémech v somatosensorickém systému. U jedinců bez sluchové poruchy neexistuje 

žádný významný rozdíl při stoji s otevřenýma nebo zavřených očima. 

• Třetí test je stále na pevném povrchu, avšak nastává vizuální konflikt. Plocha před ním 

se pohybuje Vizuální vstup je nepřesný, dítě se může spoléhat pouze na 

somatosenzorický systém. 

• Při čtvrtém testu jsou oči otevřené, povrchem je nestabilní pěna. Vizuální vstup je 

primární, smyslové vjemy a vestibulární vstup je sekundární. Nestabilní povrch zajišťuje 

nepřesné somatosensorické informace, které jsou další výzvou pro pohybový aparát. 

Jedinci bez sluchového postižení budou vyvažovat rovnováhu a neměli by upadnout. 

• V pátém testu jsou oči zavřené a stoj je opět prováděn na nestabilním pěnovém povrchu. 

Somatosenzorické vjemy jsou omezeny nestabilním povrchem. Jen vestibulární 

informace jsou přesné. Opět by se jedinci bez sluchového postižení měli více pohybovat 

a vyvažovat na nestabilním povrchu a neupadnout.  

• V šestém testu je stojným povrchem opět pěna, oči jsou otevřené, ale opět nastává 

vizuální konflikt pohybující se plochou před vyšetřovaným. (Wong, 2013). 

 

4.1.8 Koordinační schopnosti u dětí se sluchovým postižením 

Knappová (2014) se zabývá problémem týkající se koordinační úrovně dětí se 

sluchovým postižením. Uvádí, že koordinace u jedinců se sluchovým postižením bývá 

zhoršená, což se odráží při běžných denních aktivitách. Častým projevem bývá nevhodné 
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načasování pohybu, narušený časoprostorový sled pohybu apod. To se projevuje také při 

provádění sportovních a pohybových aktivit. U dětí se sluchovým postižením se často 

setkáváme s problémem, že žáci provádějí pohyb nekoordinovaně, nepřesně, zaznamenáváme 

zhoršenou rovnováhu a další. Knappová ve své studii testovala pomocí testové baterie rozvoj 

koordinačních schopností u dětí se sluchovým postižením. Na základě vstupního testování byla 

stanovena a realizována pohybová intervence zaměřená na ty oblasti, ve kterých se při úvodním 

šetření zjistilo, že děti se sluchovým postižením mají nižší úroveň schopností a dovedností. 

Dále se posuzovalo, do jaké míry se liší úroveň koordinačních schopností neslyšících žáků od 

žáků nedoslýchavých. U sluchově postižených dětí byla testová baterie použita pro diagnostiku 

nedostatků motorického projevu Movement Assessment Battery for Childern 2 (MABC-2). 

Test byl zaměřen zejména na rovnovážné a orientační schopnosti žáků. Výsledky vstupního 

testování jsou zřetelně horší, než výsledky výstupních dat. 

Pokud je narušená koordinace, může to způsobovat potíže např. orientaci v prostoru, při 

rytmizaci pohybu, při zavazování tkaniček, zapínání knoflíků, držení příboru, balancování 

apod. To se odráží i v sociální integraci. Narušená koordinace pohybu u dětí se specifickými 

potřebami se promítají do kvality jejich života. To negativně ovlivňuje mimo jiné i jejich 

psychickou stránku a postavení ve skupině. (Knappová, 2014). 

 V uvedené studii se Knappová (2014) zaměřuje u sluchově postižených dětí na 

posuzování úrovně základních motorických dovedností a jemné motoriky. Jako vhodná 

pohybová činnost pro zlepšení koordinace sluchově postižených dětí bylo využití prvků 

rytmické gymnastiky, hudebně pohybové výchova, manipulace s náčiním, rovnovážná cvičení 

apod.). 

 Knappová v testové baterii sledovala věkovou etapu 7–10 let a zahrnovala těchto 8 

úkolů:  

• Umisťování kolíků.  

• Provlékání tkaničky.  

• Kreslení cesty.  

• Házení a chytání tenisového míčku.  

• Házení fazolového pytlíku na cíl.  

• Balancování na jedné noze.  

• Chůze po čáře, pata ke špičce. 

• Skákání jednonož na podložkách. 
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Výsledky byly získány zvlášť (manuální zručnost, dovednosti s míčem, statická a 

dynamická rovnováha) a úzce souvisí se standardními odchylkami. Pokud jsou u žáka dle 

výsledků stanovené dvě odchylky, či je více pod průměrem, je nutné přistupovat k jedinci 

individuálně. Největší potíže žákům činilo udržení rovnováhy, orientaci v prostoru a rytmická 

cvičení. Při nácviku motorických dovedností bylo individuálně dbáno zvláště na optimální 

držení těla, přesnost a preciznost provedení. Již po prvním testování byla zřejmá motorickou 

„jinakost“ u žáků se sluchovým postižením, a to zejména v oblasti rovnovážné. Při srovnávání 

dat žáků byl výsledek takový, že se u nedoslýchavých a neslyšících dětí došlo k závěru, že 

celkově se standardní výsledky neslyšících žáků nijak výrazně neliší od jedinců 

nedoslýchavých.  

Ze závěru studie vyplývá, že u sluchově postižených dětí se objevují odchylky v 

koordinaci, především v rovnovážných a orientačních schopnostech. Méně výraznější potíže se 

objevily i v jemné motorice (manuální činnosti, navlékání korálků, šití atd.). Veškeré tyto 

odchylky se projevují následně i ve statické i dynamické složce jejich pohybového aparátu. U 

dětí se sluchovou poruchou se setkáváme s vadným držením těla, a to ve vyšší míře, než je tomu 

v intaktní dětské populaci. (Knappová, 2013). 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Metodika 

Praktická část práce je zaměřena na ověření studií uvedených ve speciální části. U dvou 

chlapců stejného předškolního věku byly použity některé testy ke sledování rozdílů mezi 

slyšícím a neslyšícím dítětem. Jeden chlapec byl nedoslýchavý a druhý byl zdravé slyšící dítě.  

Podle Knappové (2014) není velký rozdíl v koordinaci neslyšících a nedoslýchavých dětí. 

Setkání s klienty proběhlo ve dvou fázích, mezi kterými byl časový rozdíl půl roku.  

Cílem bylo nejen zjistit, jak velký rozdíl bude viditelný v koordinaci pohybu a rovnováze u 

slyšícího a nedoslýchavého dítěte, ale také zda po půl roce jejich vývoje bude rozdíl mezi 

provedením úkolu ještě výraznější. 

U obou klientů bylo použito testování senzomotorických systémů pomocí SOT, jak ho 

popisuje Wong (2013). Podle Knappové (2014) byla použita modifikovaná MABC-2.  

 

5.1.1 Modifikovaná MABC-2 

Z důvodů nedostupnosti klasické sady MABC-2, bylo testovaní modifikované. Bylo 

přizpůsobeno domácímu prostředí klienta. Z věkového důvodu bylo efektivnější použít 

k testovaní předměty, které klient dobře zná a nebude z nich mít obavy.  

 

Jemná motorika 

Konkrétně se jednalo o tyto úkoly:  

• kreslení čáry 

• vkládání žetonů do kasičky 

První úkol – kreslení čáry 

 V tomto úkolu dítě sedělo na židli u stolu a mělo před sebou na papíře vyznačené rovné 

dráhy. Mělo za úkol pomocí obyčejné tužky nakreslit rovnou čáru tak, aby nepřesáhlo přes 

vyznačený okraj. Hodnotilo se přesahování tahu tužky přes vyznačené „stěny“ dráhy. Dítě 

mohlo čáru přerušit a poté navázat na stejném místo, kde přestalo 

Druhý úkol – vkládání mincí do kasičky 

 Dítě dostalo u stolu barevné žetony, které mělo po jedné vkládat do připravené krabičky 

s otvorem. Testovala se pouze dominantní ruka a druhou rukou si dítě přidržovalo krabičku. 

korálky.  
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Hrubá motorika 

Jednotlivé úkoly byly: 

• Házení sáčku plněný čočkou na čáru 

• Chytání sáčku 

První úkol – házení sáčku na čáru 

 Na zemi byly vyznačená dvě místa vzdálená od sebe přibližně 2 m. Na jedné čáře stálo 

dítě a na druhou čáru se snažilo dohodit sáček naplněný čočkou. Nezáleželo na stylu hodu. 

Druhý úkol – Chytání sáčku 

  Vzdálenost mezi házejícím a chytajícím byla přibližně 2 m. Házející se snažil házet 

malou silou a mírným obloukem přímo na hrudní oblast dítěte. Sáček mohl být chycen jednou 

rukou, oběma rukama i do náruče zastavený o tělo.  

 

Rovnováha 

Děti měly za úkol: 

• Stoj na jedné noze 

• Chůze po patách 

• Chůze po čáře 

• Skoky snožmo 

První úkol – Stoj na jedné noze 

 Dítě si mohlo vybrat svojí dominantní dolní končetinu a na té stát, jak nejdéle dokáže. 

Tento úkol byl ztížen o mírnou nerovnost terénu, protože úkoly probíhaly venku na trávnaté 

rovné ploše. Dítě ze začátku mohlo zkoušet zvednout jednu dolní končetinu a opět jí položit, 

dokud nezíská jistotu. Jakmile se dítě již s jistotou postavilo na jednu dolní končetinu, začal se 

odpočítávat čas.  

Druhý úkol – chůze po patách 

 Dítě mělo za úkol projít dráhu dlouhou 2 m jen po patách. 

Třetí úkol – chůze po čáře 

 Na zemi byla přidělaná páska široká deset centimetrů a tvořila dráhu dlouhou dva metry. 

Děti měly za úkol jít pouze po čáře vpřed, ale nebylo nutné klást nohy hned za sebe. Také bylo 

povoleno udržování rovnováhy pomocí horních končetin.  

Čtvrtý úkol – skoky snožmo 

 Na zemi byl nakreslený „panák“, který se skládal z na sebe navazujících čtverců o výšce 

60 cm. Děti měli za úkol skákat z jednoho čtverce do dalšího bez přešlapování po doskoku.  
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5.2 Kazuistiky 

V týdnu 14.-20.11.2016 jsem se setkala se dvěma chlapci stejného předškolního věku. 

Jeden chlapec byl zdravé slyšící dítě bez výrazných problémů. Druhý chlapec měl těžkou 

percepční sluchovou vadu. V tomto týdnu bylo oběma chlapcům čerstvě tři roky.  

Následně jsme se setkali v týdnu 10.-17. 4.2017, abychom porovnali výsledky provedení 

jednotlivých úkolů a pozorovali, jakou roli na provedení má půlrok ve vývoji předškolního 

dítěte se sluchovou poruchou a bez ní. 

 

 

Kazuistika č.1 

  

Klient: D.F. 

Narozen: říjen 2013 

Diagnóza: těžká percepční vada sluchu 

 

Anamnéza 

RA: Matka, roč. 86, zdráva; Otec, roč. 87, zdráv; sourozenci: 1 mladší bratr, zdráv 

OA: z 1. těhotenství; porod řádném v termínu císařským řezem; porodní váha 3600g, porodní 

délka 21cm; novorozenecká žloutenka, neléčen fototerapií; po porodu čtyři dny v inkubátoru 

z důvodu infekce; prvně pojaté podezření na sluchovou vadu matkou ve věku 6 měsíců, kdy 

dítě reagovalo jen na určité podměty (rodiče zkusili tlesknout za zády, dítě se otočilo a usoudili, 

že slyší); chlapec byl dále nadměrně hlučný , ale rád hrál nahlas na hudební nástroje, takže i 

z toho bylo souzeno, že chlapec slyší; ve věku 1,5 roku dítě stále nemluvilo, jen slabiky; po 

druhém roce věku matka požádala pediatričku o vyšetření, bohužel vyšetření zanedbala a ani 

v tomto věku nebyla vada rozpoznána; teprve ve věku 2,5 let bylo provedeno odborné vyšetření 

BERA; zhotoveny závěsná sluchadla na které se chlapec po více jak měsíci zvykl, intenzivně 

navštěvoval logopedy a začal chodit do mateřské školy pro sluchově postižené, matka se velmi 

snažila, všechna slova mu zřetelně vyslovovala a zároveň používala znaky; rodiče žádali o 

kochleární implantát, ale byli z evidence kandidátů vyřazeni, dítě se se sluchadly dobře rozvíjí, 

dnes používá asi 130 slov 

NO: těžká sluchová vada; pomocí vyšetření BERA zjištěna těžká percepční sluchová vada se 

ztrátami cca 65 dB na levém uchu; pravé ucho bylo bez odezvy; později se při dalších 

vyšetřeních zjistila ztráta na pravém uchu cca 80 dB; před půl rokem zhotovena sluchadla 
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Vyšetření 15.11.2016: 

Váha: 14 kg; výška: 97 cm; slyšitelná porucha řeči, vyslovování slov bylo nepřesné, některá 

slova splývala dohromady; dítě je neklidné, stydlivé, při každém vyšetření či úkolu musí být 

přítomna buď babička nebo jeden z rodičů; posturální držení bez viditelných odchylek; 

preferuje chůzi po špičkách, ale po upozornění jde chvíli s nášlapem na patu; Achillova šlacha 

pasivně protažitelná; mírně plochá podélná klenba nohy 

Při vyšetřování byly použity jednotlivé poznatky z uvedených studií v předchozích kapitolách. 

Nejprve bylo provedeno vyšetřování modifikovaným MABC-2 testem podle Knappové (2014) 

Jemná motorika 

1. Kreslení čáry – při tomto úkolu neměl chlapec výrazné potíže, úkol rychle pochopil a 

úkol provedl v kvalitě odpovídající jeho věku (fotografie č.1) 

2. Vkládání žetonů do kasičky – i tento úkol provedl bez potíží, 20 žetonů vložil do kasičky 

za 44 vteřin. Vzhledem k věku nebyl hodnocen způsob úchopu žetonu. (fotografie č.2) 

Hrubá motorika 

1. Házení sáčku – v prvních pokusech se chlapci nedařilo najít správou strategii, jak hod 

provést. Sáček při hodu horem jednou rukou několikrát upustil ještě nad sebou. Při 

šestém hodu házel oběma rukama spodem, ale sáček letěl mírně doleva. Teprve na 

sedmý pokus se trefil na vyznačené místo. (fotografie č.3 a 4) 

2. Chytání sáčku – bál se letící věci a zavíral oči, takže ho sáček vždy jen trefil a spadl na 

zem. Po slovním upozornění, ať nezavírá oči, dokázal sáček vždy chytit, když mu byl 

hozen přímo do nastavené náruče. (fotografie č.5 a 6) 

Rovnováha 

1. Stoj na jedné noze – chlapec tvrdil, že stoj na jedné noze neumí, nevěděl, jak ho má 

provést. Po předvedení zadaného úkolu lehce nadzdvihl levou nohu zakymácel se a 

znovu tvrdil, že tento úkol neumí. Když ho však matka obouvala, automaticky si na 

jednu nohu stoupl. Vydržel na jedné noze stát 3 vteřiny a poté se přichytl zdi. (fotografie 

č.7) 

2. Chůze po patách –  chlapec prošel dvoumetrovou dráhu po patách dvakrát, nikam se 

nevychyloval, kroky byly symetrické. (fotografie č.8)  

3. Chůze po čáře –   nohy nekladl přímo za sebe, ruce v pěst, výchylky trupu. Celou dráhu 

se chlapec snažil přejít velmi rychle na úkor soustředění se na úkol a ani po slovním 

upozornění nezpomalil. 
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4. Skoky snožmo – chlapec si pomáhal rukama, doskakoval do podřepu o široké bázi. 

(fotografie č.9) 

 

Následovalo vyšetření senzomotorických systémů pomocí SOT dle Wonga (2013). 

1. Stoj na pevné podložce s otevřenýma očima 

- Dítě se postavilo do prostoru na koberci a dostalo za úkol 20 vteřin stát nehnutě na 

místě s otevřenýma očima. Nebyly pozorovány žádné výchylky z osy. 

2. Stoj na pevné podložce bez optické kontroly 

- Chlapec se opět postavil na místo na koberci a tentokrát zavřel oči. Bylo nastaveno 

odpočítávání dvaceti vteřin. Zde již byly pozorovány drobné výchylky z osy, ale 

byly korigovány kotníkovou strategií. 

3. Stoj na měkké podložce s otevřenýma očima 

- V tomto testu se místo klasické pěnové podložky použila široká měkká podložka na 

cvičení. Chlapec se na ní postavil a opět se mu měřil čas dvaceti vteřin. Byla 

pozorovatelná drobná hra šlach a mírné vychylování z osy doprava.   

4. Stoj na měkké podložce se zavřenýma očima  

- V posledním testu na měkké podložce chlapec zavřel oči a měl za úkol dvacet vteřin 

stát nehnutě. Zde již byl pozorovatelné větší výchylky z osy a požita kyčelní 

strategie pro udržení rovnováhy. Po 15 vteřinách chlapec udělal krok doprava, aby 

neupadl. 

 

Hlavní problém klienta: 

- hod a chytání sáčku 

- stoj s vyřazením zrakové kontroly 

 

Krátkodobý rehabilitační plán: 

- trénování hodu a chytání 

- edukace rodičů do domácí terapie – zařazení stoje na měkké podložce se zavřenýma 

očima do běžné denní aktivity dítěte 

 

 

Dlouhodobý rehabilitační plán: 

- ovlivnění podélné klenby nohy za pomoci senzomotorických cvičení 

- pokračování v trénování hrubé motoriky a rovnovážných cvičení v těžších pozicích 
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Vyšetření 13.4.2017 

Váha: 15,5 kg; výška: 102 cm; zlepšení v jazykových schopnostech, slovům je více rozumět, 

občas stále splývají dohromady; posturální držení stále bez výrazných odchylek, jen přetrvává 

chůze po špičkách. 

Jemná motorika 

1. Kreslení čáry – výsledek téměř totožný s předchozím testováním  

2. Vkládání žetonů do kasičky – 20 žetonů vložil do kasičky za 40 vteřin  

Hrubá motorika 

1. Házení sáčku – v tomto úkolu bylo pozorovatelné výrazné zlepšení. Chlapec hned na 

první pokus uchopil sáček oběma rukama a spodem hodil směrem k čáře. Na třetí pokus 

se trefil přímo na čáru vzdálenou 2 metry.  

2. Chytání sáčku – i zde byla viditelná změna. Chlapec nezavřel před letícím sáčkem oči 

a chytil ho do náruče. Vždy chytil sáček se zastavením o tělo.  

Rovnováha 

1. Stoj na jedné noze – dítě se postavilo nejprve na pravou nohu. Snažilo si druhou nohu 

zaháknout za lýtko, ale po slovním upozornění nechal nohu volnou ve vzduchu. Vydržel 

stát na pravé noze 2 vteřiny a poté se začal výrazně kymácet a dopadl na druhou nohu. 

Na levé noze se začal kymácet hned a nohu na zem položil ve druhé vteřině.  

2. Chůze po patách –  výsledek téměř totožný s předchozím testováním.  

3. Chůze po čáře –   nohy nekladl přímo za sebe, ruce v pěst, výchylky trupu. Dráhu přešel 

pomaleji s větším soustředěním než v minulém testování. 

4. Skoky snožmo – výsledek téměř totožný s předchozím testováním.  

 

Opět proběhlo i vyšetření senzomotorických systémů pomocí SOT dle Wonga (2013). Zde 

byl pozorovatelný rozdíl v posledním úkolu, tedy ve stoji na měkké podložce se zavřenýma 

očima, kde sice byly stále velké výchylky z osy, ale vydržel stát na místě celých 20 vteřin. 

 

 

Zhodnocení naplnění krátkodobého rehabilitačního plánu: 

- Hod i chytání se výrazně zlepšilo, rodiče dodrželi domácí cvičení a pozitivně ovlivnili 

rovnovážné schopnosti dítěte. 
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Kazuistika č.2 

 

Klient: L.D. 

Narozen: září 2013 

Diagnóza: bez diagnózy 

 

Anamnéza 

RA: matka roč. 84, zdráva; otec roč. 85, zdráv; sourozenci: 0 

OA: z 2. těhotenství; porod v řádném termínu, spontánně záhlavím, poporodní adaptace dobrá 

 

Vyšetření 15.11.2016: 

Váha: 14,9kg; výška: 99 cm; posturální držení bez viditelných odchylek.  

Nejprve bylo provedeno vyšetřování modifikovaným MABC-2 testem podle Knappové (2014) 

Jemná motorika 

1. Kreslení čáry – i tento chlapec provedl úkol bez problémů s výsledkem odpovídajícím 

jeho věku. 

2. Vkládání žetonů do kasičky – i tento úkol provedl bez potíží, 20 žetonů vložil do kasičky 

za 38 vteřin  

Hrubá motorika 

1. Házení sáčku – chlapec házel pravou rukou, pokaždé sáček letěl příliš doleva. Po 

upravení hodu oběma rukama spodem se trefil zhruba půl metru před dva metry 

vzdálenou čáru. 

2. Chytání sáčku – v prvních pokusech dítěti sáček vždy vypadl a na čtvrtý, pátý a šestý 

pokus se mu podařilo chytit sáček do náruče se zastavením o tělo. 

 

Rovnováha 

1. Stoj na jedné noze – chlapec se po předvedení úkolu postavil na pravou DK, kde vydržel 

bez zakymácení 4 vteřiny. Na levé pak 3 vteřiny. 

2. Chůze po patách –  dítě přešlo dvakrát dvoumetrovou dráhu bez problémů 

3. Chůze po čáře –   chlapec byl schopen se soustředit na dráhu, pomáhal si vyplazeným 

jazykem, nohy nekladl hned za sebe, bez větších výchylek byl schopný dráhu přejít.  

4. Skoky snožmo – skákal o široké bázi, dopad byl na obě DKK zároveň 
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Následovalo vyšetření senzomotorických systémů pomocí SOT dle Wonga (2013). 

1. Stoj na pevné podložce s otevřenýma očima 

- Dítě se postavilo do prostoru na koberci a dostalo za úkol 20 vteřin stát nehnutě na 

místě s otevřenýma očima. Nebyly pozorovány žádné výchylky z osy. 

2. Stoj na pevné podložce bez optické kontroly 

- Chlapec se opět postavil na místo na koberci a tentokrát zavřel oči. Bylo nastaveno 

odpočítávání dvaceti vteřin. Opět bez výrazných odchylek. 

3. Stoj na měkké podložce s otevřenýma očima 

- V tomto testu se místo klasické pěnové podložky použila široká měkká podložka na 

cvičení. Chlapec se na ní postavil a opět se mu měřil čas dvaceti vteřin. Byla 

pozorovatelná drobná hra šlach, odchylky byly souměrné v normě.  

4. Stoj na měkké podložce se zavřenýma očima  

- V posledním testu na měkké podložce chlapec zavřel oči a měl za úkol dvacet vteřin 

stát nehnutě. Opět výrazná hra šlach, několikrát pohyb vyrovnal drobným pohybem 

HKK. 

 

Vyšetření 13.4.2017 

Váha: 16 kg; výška: 104 cm; posturální držení stále bez viditelných odchylek. 

Bylo provedeno vyšetření stejnými testy jako v předchozím setkání, avšak výsledky se nijak 

výrazně nelišily. Byl viditelný lepší úchop tužky při kreslení čáry a také bylo pozorovatelné 

časové zlepšení ve vkládání žetonů do kasičky na 39 vteřin. Při chůzi po čáře byl schopen klást 

nohy blíže za sebe. 

 

5.3 Porovnání kazuistik 

Výrazný rozdíl byl hned na první setkání viditelný v chování dítěte a reagování na úkoly. 

Chlapec z kazuistiky č.1 si při prvním setkání ještě stále zvykal na sluchadla. Nebyl tolik zvyklý 

na cizí lidi, do mateřské školy chodil teprve dva měsíce, což působilo stydlivost. Také měl 

problém s porozuměním úkolům a tvrdil, že žádný z nich nezvládne. Po půl roce, kdy měl 

možnost si všechny aktivity doma trénovat a více se začlenil do kolektivu v mateřské škole, byl 

přístup k úkolům vřelejší a plnil je s radostí. Druhý chlapec naopak již v prvním setkání působil 

sebevědomě, byl komunikativní a veškeré hry bral jako soutěž.  

V jemné motorice nebyl mezi chlapci výrazný rozdíl. Jakmile úkol pochopily, provedly ho 

bez problémů.  
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V hrubé motorice byl chlapec se sluchovou poruchou horší jak v hodu, tak v chytání. 

Nemuselo to být způsobeno jen sluchovou poruchou, neboť slyšící chlapec si prý v mateřské 

škole hází s kamarády často, kdežto chlapec se sluchadly se ostatních dětí spíše stranil, a tak 

neměl možnost si tyto dovednosti natrénovat. 

V rovnováze byl rozdíl mezi chlapci ještě výraznější než v hrubé motorice. Jak již bylo výše 

uvedeno, podle Wonga (2013) by neměl být žádný rozdíl u slyšících jedinců při stoji na pevné 

podložce v provedení s otevřenýma a zavřenýma očima. Slyšící chlapec toto tvrzení víceméně 

potvrdil. Chlapec se sluchovou poruchou však měl viditelné výkyvy z osy při zavření očí. Při 

stoji na labilní ploše bylo provedení také výrazně horší oproti slyšícímu chlapci. 
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6 DISKUZE 

V diskuzi bych se chtěla zabývat dvěma vybranými tématy a zároveň shrnout, jaké 

možnosti tedy fyzioterapie v komplexní terapii pro sluchově postižené nabízí. První téma: 

Jaký je nejvhodnější typ korekce sluchu pro dítě předškolního věku. Druhé téma: Jak 

velkou roli skutečně má sluchová vada na hrubou motoriku a rovnováhu při jednotlivých 

testech a případná doba terapie. 

 

Nejvhodnější korekce sluchu pro dítě předškolního věku 

 Do devíti let věku je za rozhodnutí o vhodné kompenzaci sluchové vady odpovědný 

lékař foniatr. Má spolu s audiologickou sestrou za úkol seznámit větší dítě a jeho rodiče se 

spektrem různých sluchadel, doporučit s ohledem na funkce, výhody či nevýhody 

jednotlivých sluchadel a účinnost u konkrétní vady a pacienta určitý typ sluchadla. Rodiče se 

pak rozhodnou také mimo jiné s ohledem na finanční nákladnost vybraných modelů. 

 Audiologický pracovník zadá výsledek audiometrie do počítače a ten navrhne 

optimální nastavení sluchadel. Pacient si poté zkouší tři nastavená sluchadla. Účinnost 

sluchadla se provádí mluvenou řečí na určitou vzdálenost. U větších dětí je možné se ptát na 

jejich pocity a přínos ze sluchadel, ale u menších dětí je nezbytné dávat pozor na jejich reakce 

při zkoušení jednotlivých sluchadel. Dítě si musí na pomůcku zvyknout, a proto se u malých 

dětí doporučuje je s matkou po dobu 1 týdne hospitalizovat. Přivyknutí trvá u některých dětí i 

několik měsíců. (Muknšnáblová, 2014)  

 

 Pokud rodiče žádají o kochleární implantát, musí projít různými lékařskými 

vyšetřeními. Lékaři vyhodnocují určitá kritéria při výběru dětských uchazečů o kochleární 

implantát:  

1. hodnocení sluchu – žádné nebo jen malé zbytky sluchu se ztrátou více než 90 

dB 

2. hodnocení rozumových schopností, nadání pro řeč, současný stav řeči, 

schopnost odezírání, způsob dosavadní komunikace, povahové rysy a 

vlastnosti, výskyt poruch chování nebo učení 

3. hodnocení přístupu rodiny k rehabilitaci, ochotnost spolupráce, realistické 

očekávání 

4. po provedených odborných vyšetřeních nejsou shledány žádné kontraindikace 
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 Nejčastějším důvodem odmítnutí je, že dítě má stále sluch využitelný pomocí 

sluchadel, hluchota trvá již dlouhou dobu, špatný stav řeči a způsob výchovy, mentální 

retardace, autismus, obavy z operace, nezajištěná péče v rodině anebo totální obliterace 

hlemýždě. (Holmanová, 2010) 

 

 U výběru sluchadel pro dítě je nutné zvážit, jak s ním bude dítě zacházet. Některé děti 

jsou velice aktivní a dražší modely sluchadel by mohly skončit rozbité na zemi. Proto spoustu 

lékařů ze začátku doporučuje, aby dítěti rodiče pořídili kapesní sluchadlo, které se dá buď 

zavěsit na krk a dát po oblečení nebo je vybaveno klipsnou a je možné ho připnout k oděvu. 

Tyto typy sluchadel jsou dnes považovány spíše za zastaralé, a proto jejich ceny nejsou příliš 

vysoké.  (Muknšnáblová, 2014) 

 

 Musím si ale klást otázku, o kolik jsou dražší a modernější sluchadla účinnější jako 

kompenzační pomůcka. Na jednu stranu se přikláním k názoru, že dětem je zbytečné kupovat 

drahé pomůcky, neboť z nich rychle vyrostou. Na druhou stranu, pokud jsou dražší sluchadla 

kvalitnější, mohly by dětem pomoci ještě v období dozrávání řečových funkcí, a tedy zlepšit 

korekci do budoucna. Pojišťovna dává pouze příspěvek podle věku a typu postižení, takže 

rozdíl musí rodiče dítěti doplatit sami. Bohužel není to tak, že se správným zacházením vydrží 

sluchadla neomezenou dobu. Pojišťovny mají zjištěné, jak dlouho sluchadla přibližně vydrží. 

Z toho důvodu přispívá na jedno sluchadlo minimálně až po pěti letech.  

 

Skutečný vliv sluchové vady na hrubou motoriku a rovnováhu a doba terapie 

 Při zkoumání jednotlivých studií jsem si začala klást otázku, zda testy nejsou 

ovlivněny více psychickým a sociálním nastavením dítěte se sluchovou vadou.  

 Dítě se sluchovým postižením, a především dítě zcela neslyšící, má časté emoční 

poruchy a problémové chování. Můžeme u nich často zaznamenat agresivitu, která se 

postupně transformuje do uzavřenosti. Časté jsou právě důsledky kognitivně sociální, kdy se 

jedná hlavně o impulzivní chování, nedostatek sebeúcty, nedostatky ve vývoji empatie, 

neschopnost popsat momentální psychický stav, vysvětlit pocity, potíže v morálním vývojem, 

zpoždění v chápání sociálních vztahů. Komunikace ztížená vadou sluchu někdy negativně 

ovlivňuje vývoj osobnosti neslyšících lidí. (Potměšil, 1999, s.35n; Freeman, 1992) 

 Existuje i spousta dalších odborných publikací, které potvrzují určitý kognitivně-

sociální deficit neslyšících dětí. Na základě těchto zjištění, a i vlastní zkušenosti 

s vyšetřováním neslyšícího dítěte, se musím zamyslet, zda zhoršení v určitých oblastech 
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motorických projevů nemůže být více spojeno s problémem přizpůsobit se okolí a autoritám. 

Neslyšící dítě může být i uzavřené, jelikož nerozumí svému okolí, není si jisté, co se po něm 

chce, a už samotná nervozita z neznáma může způsobit horší projevy v hrubé motorice i 

rovnováze.  

 

Z nedávného šetření vyplývá, že ztráta sluchu nebo jakýkoliv deficit může úzce souviset s 

rovnováhou nebo motorickým deficitem. Wiegersma (1983) potvrdil, že neslyšící děti byly 

horší jak v obecné dynamické koordinace, tak i ve vizuální motorické koordinaci. Tyto 

nedostatky se vztahují k poškození vestibulárního systému. 

Knappová (2014) se zabývá problémem týkající se koordinační úrovně dětí se sluchovým 

postižením. Uvádí, že koordinace u jedinců se sluchovým postižením bývá zhoršená, což se 

odráží při běžných denních aktivitách. Častým projevem bývá nevhodné načasování pohybu, 

narušený časoprostorový sled pohybu apod. To se projevuje také při provádění sportovních a 

pohybových aktivit. U dětí se sluchovým postižením se často setkáváme s problémem, že žáci 

provádějí pohyb nekoordinovaně, nepřesně, zaznamenáváme zhoršenou rovnováhu a další. 

Knappová ve své studii testovala pomocí testové baterie rozvoj koordinačních schopností u 

dětí se sluchovým postižením. 

Susan K. Effgen zkoumala účinek 10denního cvičebního programu zapojující cviky 

statické rovnováhy a ukázalo se, že u úplně hluchých dětí nebyl žádný významný rozdíl při 

testování po 10 dnech cvičení. Výzkumy, které řeší tyto deficity u dětí se sluchovým 

postižením jsou velmi minimální a neprůkazné. (Lewis et al. 1985) 

 

Veškeré možné studie, na které jsem při vypracovávání této bakalářské práce narazila, se 

zabývají testováním dětí různými úkoly a hodnotí je. Podstatou ale všech těchto studií je, že 

dítě musí být klidné, nerozpačité, a musí vědět, co se po něm chce. Bohužel, jak jsem již výše 

uvedla, tyto děti mají narušené sociální vnímaní. Tím jim i déle trvá, než si na své okolí 

zvyknou a přestanou mít strach z neznámého. Studie také uvádějí, že opakováním různých 

cvičení, došlo u dětí ke zlepšení. To by mohlo být ovšem také tím, že dítě se již s úkolem 

seznámilo, mělo možnost si ho několikrát vyzkoušet, a tedy ho po nějaké době provede dobře. 

I z rozhovoru s rodinou vyplynulo, že dítě chodí do školky málo kdy, rodiče jsou spíše 

ochranářští, nehnou se od dítěte na krok. Dítě je tedy neustále zvyklé na své rodiče a bez nich 

se bojí cokoli udělat. Naopak zdravé děti se ve školce často hrají podobným způsobem, jakým 

jsou prováděny úkoly v testech, tudíž je mají lépe natrénované a jsou zvyklé na všemožné hry 

a soutěže.  
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Souhlasím se studiemi, že určitý podíl může mít na motorickém vývoji neslyšícího dítěte 

i porucha vestibulárního systému. Na druhou stranu si myslím, že ve studiích byla zanedbaná 

právě složka socializace dítěte, a tudíž nemusejí všechny výsledky mít velkou výpovědní 

hodnotu. 

   

Jaké jsou možnosti fyzioterapie u dětí se SP a jak se s takovými dětmi pracuje v ČR? 

Fyzioterapie u sluchově postižených obecně není nijak rozšířená. Existují sice výše 

zmíněné studie, které dokazují, že je narušena hrubá motorika a rovnováha, která se dá 

ovlivnit právě díky fyzioterapii, ale není vyprácován žádný postup, jak s takovými lidmi jako 

fyzioterapeut pracovat, zvláště s dětmi.  

Již v roce 1996 byla prováděna studie neslyšících dětí, ve které se  dělaly diagnostické 

testy na vestibulární systém. Ze studie vyplynulo, že u dětí se ztrátou sluchu byl viditelný 

nystagmus při Dixově- Hallpikově testu. Na druhou stranu podle studie žádné z dětí 

nevykazovalo známky porychy koordinace a rovnováhy a většina neslyšících dětí byla velmi 

aktivní při různých sportovních soutěží. (Selz a kol., 1996) 

Dle Fernandese R. et al. (2015) má posturální kontrola a rovnováha velký význam u dětí 

se sluchovým postižením, a jejich výzkum dokázal, že terapeutická intervence v oblasti 

vestibulárního deficitu přispívá ke zlepšení vyvážení vestibulárních funkcí. 

  

Dle mého názoru je důležité o souvislosti poruchy vestibulárního systéme u dětí se SP 

mít povědomí, nicméně většina neslyšících si nějaké horší koordinační schopnosti ani 

neuvědomuje. Je i spousta slyšících jedinců, kteří nemají dobrou koordinaci pohybu a 

rovnováhu, a proto si v tomto ohledu nepřipadají děti se SP nijak odlišné. Není tedy za 

každou cenu nutné se v tomto směru jako fyzioterapeut angažovat u sluchově postižených 

dětí. Je však vhodné zasáhnout do terapie tehdy, kdy dítě chce vynikat v nějakém sportu nebo 

dobrou koordinaci a rovnováhu potřebuje k výkonu svého budoucího povolání. Fyzioterapie 

může tedy v tomto ohledu sloužit jako doplňek komplexní terapie u dětí, které tento deficit 

nějak omezuje.  

V případě nízkého věku dítěte, kdy ještě není schopné o terapii rozhodnout samo, záleží 

na rodičích, zda na dítěti pozorují určitý deficit při provádění pohybů a považují za důležité 

tento nedostatek řešit. Záleží také na pediatrech, zda rodiče na možnost fyzioterapeutické 

intervence upozorní. V případě, kdy pediatr vypozoruje již v novorozeneckém či batolecím 
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věku nějaké odchylky od fyziologického psychomotorického vývoje, je fyzioterapie zařazena 

do komplexní terapie stejným způsobem jako u dětí slyšících.  

 

V České republice existuje několik sdružení, které se věnují péči o děti se SP. 

Nejvýznamnější je centrum pro dětský sluch TamTam, které vzniklo již v roce 1990 pod 

názvem Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Bohužel stále ještě nejsou nastaveny 

příznivé podmínky pro děti s takovýmto druhem postižení, o které centrum od vzniku usiluje. 

I všechny ostatní oranizace se zabývají především nalezení dobrého uplatnění neslyšících 

v sociální a pracovní sféře a není tedy čas, prostor a finance, aby se organizace začaly zabývat 

pohybovým vzděláním těchto dětí. Primární je logopedická a sociální péče. Fyzioterapie je 

tedy v tomto ohledu až druhořadá, nicméně se stále provádí studie, které by mohly k rozvíjení 

oboru v této oblasti ještě více přispět a zasloužit se o metodu, kterou by bylo možné uplatnit 

při terapii dětí ale i dospělých se sluchovým postižením.  
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7 ZÁVĚR 

 Studií, které se týkají motorických deficitů u dětí se sluchovou poruchou, není mnoho. 

Veškeré studie, které jsou v práci uvedeny, se bohužel zabývají dětmi ve školním věku. Není 

však důvod pro nevztáhnutí výsledků studií i na předškolní děti. I přes nevelký počet výzkumů 

se všechny shodují, že určitý motorický problém je patrný u většiny dětí s tímto postižením a 

nezaleží na tom, zda je dítě úplně ohluchlé či jen nedoslýchavé. Z důvodů nedostatečného 

prozkoumání této oblasti není jasně vypracovaný postup, jak s těmito dětmi pracovat a jakým 

způsobem se jako fyzioterapeut zapojit do komplexní terapie.  

 Ze studií vyplynulo, že největší problém mají děti se SP v oblasti hrubé motoriky a 

rovnováhy. Velmi důležitá je zde včasná diagnostika ze stran pediatrů. Bohužel časté 

nedostatečné odhalení posturálního problému způsobí, že dítě přichází na terapii pozdě nebo 

vůbec. Z toho důvod pak mohou mít neslyšící či nedoslýchaví problémy i v dospělosti, kdy 

působí nemotorně nebo zmateně. Při zahájení včasné terapie by se mohly tyto problémy do 

dospělosti výrazně zmírnit, případně zcela vytratit. 

 Pokud pediatr neodhalí určitý motorický deficit u sluchově postiženého dítěte, je na řadě 

fyzioterapeut, který by si měl každé sluchově postižené dítě otestovat na balančních 

podložkách, případně doplnit vyšetření o testy na hrubou motoriku. Následná terapie je pak 

volena podle toho, co působí dítěti největší problém.  
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