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ABSTRAKT 

Předložená práce se zabývá zrakovým vnímáním, zejména pak zrakovou pamětí a s ní 

související pozorností u dětí a žáků se sluchovým postižením, které představuje 

z teoretického hlediska nejdůležitější kompenzační smysl pro tuto skupinu osob. Stěžejní 

část práce představuje prezentace výsledků výzkumného šetření zaměřeného na sledování 

úrovně zrakové paměti a pozornosti u dětí a žáků se sluchovým postižením ve věkové 

kategorii 6 – 8 let a jejich komparace s výsledky získanými u skupiny slyšících dětí a žáků 

stejného věkového rozmezí.  Byly zvoleny čtyři subtesty zaměřené na aktuální stav zrakové 

paměti a pozornosti, jež jsou součástí dvou standardizovaných testů. Následná analýza 

získaných dat slouží k ověření hypotéz o vlivu kompenzačního mechanismu při zpracování 

zrakových vjemů u osob se sluchovým postižením na úrovni centrální nervové soustavy. 

Dále jsou zpracována a komentována data získaná prostřednictvím dotazníků určených pro 

pedagogy, které sledují hodnocení komunikačních kompetencí a kompetencí k učení u 

testovaných probandů. Cílem výzkumu je zjistit, zda skupina dětí a žáků se sluchovým 

postižením vykazuje oproti skupině slyšících vrstevníků lepší výsledky týkající se zrakové 

paměti a pozornosti a zda tyto výsledky odpovídají hodnocení v oblasti komunikačních 

kompetencí a kompetencí k učení ze strany pedagogů pracujících s těmito dětmi a žáky se 

sluchovým postižením. 
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Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude, kompenzační mechanismus, komunikační 

kompetence, kompetence k učení, pozornost, zraková paměť, žák se sluchovým 

postižením, WISC-III 



 

 

ABSTRACT 

 

This submitted work concentrates on visual perception, especially on visual memory and 

related attention in children and pupils with hearing impairment, which from the theoretical 

point of view represents the most important compensatory sense for this group of people. 

The main part of the submitted paper consists in presenting the results of a research survey 

observing the levels of visual perception and attention in children and pupils in the age group 

6 to 8 years old, as well as on comparing them with results achieved by a group of hearing 

children and pupils of the same age range. We chose four subtests focused on the current 

state of visual memory and attention. These subtests constitute a part of two standardized 

tests. The following analysis of the gained data was used to validate our hypotheses 

regarding the influence of the compensatory mechanism applied when processing visual 

inputs by people with hearing impairment existing on the level of the central nervous system. 

Furthermore, the paper provides processed and commented data gained from questionnaires 

destined for teachers. These questionnaires pursue the evaluation of communicative and 

learning competencies of the tested study participants. The objective of the research is to 

verify if the group of children and pupils with hearing impairment demonstrates better results 

as to visual memory and attention. when compared to the group of their hearing peers. 

Besides, we wanted to see if these results correspond with the evaluation of communicative 

and learning competencies made by teachers working with the children and pupils with 

hearing impairment.  
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impairment, WISC-III 

 



 

 

 

Obsah 

Obsah ..................................................................................................................................... 9 

1 Úvod ............................................................................................................................ 11 

2 Přehled řešené problematiky ....................................................................................... 14 

2.1 Zrakové vnímání z pohledu speciálně pedagogického ......................................... 14 

2.1.1 Anatomická stavba zrakového ústrojí............................................................ 14 

2.1.2 Zrakové vnímání a jeho vývoj u člověka ...................................................... 16 

2.1.3 Speciálně pedagogická diagnostika zrakového vnímání ............................... 22 

2.1.4 Paměť a zpracování vizuálních informací ..................................................... 24 

2.2 Sluchové postižení z pohledu speciálně pedagogického ...................................... 30 

2.2.1 Anatomická stavba sluchového analyzátoru.................................................. 30 

2.2.2 Sluchová dráha .............................................................................................. 32 

2.2.3 Medicínská a speciálně pedagogická diagnostika sluchového postižení....... 34 

2.2.4 Rehabilitační přístupy a rozvoj komunikačních kompetencí u dětí, žáků a 

studentů se sluchovým postižením .............................................................................. 40 

3 Význam zrakové paměti pro rozvoj komunikačních kompetencí a kompetencí k učení

 ………………………………………………………………………………………..54 

3.1 Cíl výzkumu .......................................................................................................... 54 

3.2 Design výzkumného šetření .................................................................................. 57 

3.2.1 Charakteristika výzkumného vzorku ............................................................. 57 

3.2.2 Výzkumné metody ......................................................................................... 58 

3.3 Realizace výzkumného šetření .............................................................................. 64 

3.4 Analýza výsledků výzkumného šetření ................................................................ 65 

3.4.1 Zpracování dat týkajících se výkonu probandů ve vybraných subtestech 

zaměřených na zrakovou paměť a pozornost .............................................................. 65 



 

 

 

3.4.2 Výsledky týkající se hodnocení komunikačních kompetencí a kompetencí 

k učení sledované skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením ze strany pedagogů 97 

3.4.3 Bivariační analýza výzkumných dat ............................................................ 104 

3.5 Diskuse k výsledkům .......................................................................................... 112 

4 Závěr .......................................................................................................................... 117 

5 Seznam použitých informačních zdrojů .................................................................... 119 

6 Seznam příloh ............................................................................................................ 126 

7 Seznam obrázků ......................................................................................................... 126 

8 Seznam tabulek .......................................................................................................... 126 

9 Seznam grafů ............................................................................................................. 127 

 



 

11 

 

1 Úvod 

Již známý řecký filozof a vědec Aristoteles prezentoval ve svém díle myšlenku, že vše, o 

čem je člověk schopen uvažovat, co zná, je zprostředkováno jeho smysly. Zároveň smyslové 

vnímání je cestou, jak lze získat informace o okolním dění. Z tohoto pohledu pak vycházelo 

i tehdejší tvrzení, že člověku musí logicky chybět ta část vědomostí, které jsou přijímány 

smyslem, jenž je aktuálně nefunkční nebo je jeho funkčnost snížena. 

S rozvojem společnosti, který byl podpořen v období humanismu poznatky vědních oborů 

jako filozofie a medicína, přišli badatelé s novým, již odlišným názorem, podle něhož platí, 

že pokud některý ze základních smyslů člověka nefunguje nebo je jeho funkčnost snížena, 

lze jej do určité míry nahradit cíleným rozvojem jiného, nepostiženého smyslu. Velký 

pedagog a učenec Jan Ámos Komenský propagoval již v tehdejší době myšlenku poskytovat 

vzdělání všem dětem, bez ohledu na jejich možnosti, schopnosti a zázemí. U dětí s 

postižením navrhoval hledat možnosti alternativních cest při jejich vzdělávání. Ve svém díle 

nazvaném Vševýchova, v kapitole druhé, se zabývá velmi názorně možnostmi, jak k těmto 

dětem přistupovat: „Vždyť příklady ukazují zřejmě, že od narození slepí vyspěli jen za pomoci 

sluchu ve znamenité hudebníky, právníky, řečníky atd., podobně jako od narození hluší 

vyspěli ve vynikající malíře, sochaře a řemeslníky. Rovněž bezrucí se přece stali jen pomocí 

nohou obratnými písaři…Poněvadž tedy je vždycky někudy poskytnout přístup k rozumné 

duši, má světlo vpouštěti se tudy, kudy možno.“(Komenský, 1948, s. 38). Tento popis 

odpovídá ze současného pohledu jedné z hlavních speciálně pedagogických metod, metodě 

kompenzace neboli rozvoji jiného, nepostiženého smyslu či orgánu jako náhrady za 

nefunkční část. Lze říci, že minimálně v této době je podporována představa fungování 

kompenzačního mechanismu u osob s postižením. Tyto navrhované vzdělávací „cesty“ byly 

velmi důležité z hlediska možnosti začlenit všechny živé bytosti jako součást lidské 

společnosti do jejího dění, poskytnout jim zázemí, „domov“ v nejširším slova smyslu, bez 

ohledu na jejich jinakost, na jejich odlišnost, třeba v podobě nefunkčního smyslu. O 

důležitosti tohoto pohledu na osoby s handicapem se zmiňuje i významný český filozof 

Radim Palouš. Vychází přitom z termínu „ekologie“, který vnímá jako původně řecké slovo 

„oikos“, znamenající v překladu „domov“. Vysvětluje jej jako způsob existence člověka jako 

bytosti žijící na světě ve vzájemné harmonii, tedy pospolu s ostatními živými organismy, 
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s nimiž by měl budovat společný domov, tedy ono „oikos“. Tento domov si lze představit 

v širším pojetí jako lidskou společnost, v níž je nutné a zároveň přirozené udržovat vzájemně 

harmonický vztah mezi člověkem a ostatními bytostmi. Harmonie samotné by pak podle něj 

měla naše společnost dosáhnout především přijetím všech jejich členů, bez ohledu na jejich 

jinakost. Všechny bytosti bez rozdílu totiž tvoří její součást. Tedy osoby bez ohledu na 

pohlaví, věk, rasu či zdravotní stav by měly být součástí veškerého lidstva (Palouš, 2009). 

V případě člověka se sluchovým postižením je pak nutné hledat vhodný způsob komunikace 

a podporovat rozvoj jeho komunikačních kompetencí jako nejdůležitějšího prostředku 

socializace. Komunikace umožnuje člověku nejen navazovat vztahy s blízkými lidmi, ale 

umožňuje zároveň zúčastnit se v co největší míře všech aktivit, které jsou ve společnosti 

běžné, včetně možnosti vzdělávání a pracovního zařazení.  

V případě osob s postižením sluchu bylo snahou již od prvních pokusů o jejich výchovu a 

vzdělávání rozvíjet kromě zbytků sluchu i zrak. Příjem informací pomocí zraku byl již z 

pohledu tehdejších učenců jedinou plnohodnotnou náhradní cestou příjmu důležitých 

informací o okolním světě, ve kterém osoby se sluchovým postižením vyrůstaly a žily. 

Pokud vymezujeme specifičnost výchovy a vzdělávání osob se sluchovým postižením z 

pohledu speciálně pedagogického, pak se zcela jistě budeme zabývat možnostmi 

zprostředkování informací těmto osobám a také možnostmi jejich komunikace ve smyslu 

příjmu a výměny informací a dále i vytvářením a udržováním kontaktů s okolím. Z tohoto 

důvodu je důležité zabývat se zrakem a zrakovým vnímáním, tedy tím druhem smyslového 

vnímání, které představuje nejefektivnější možnost náhrady chybějících auditivních podnětů 

důležitých pro rozvoj osobnosti každého člověka.  Obecně samotný proces vnímání lze 

popsat tak, že nejprve dochází k percepční analýze získaných podnětů na úrovni smyslových 

analyzátorů. Část podnětů vyhodnocených jako významné pro danou osobu jsou dále vedeny 

v podobě nervových vzruchů do mozku, do příslušných center cortexu dle charakteru 

podnětů, a tam podrobeny analýze, a následně jsou dále zpracovány. Pokud tyto informace 

mají podobu znaků, tvořící ucelený systém reprezentující jazyk, který je produkován buď 

mluvou, nebo písmem. V případě řeči využíváme informace přijímané akustickou cestou 

pomocí sluchu. Pokud jde o psanou podobu jazyka, pak jsou tyto informace vnímány očima, 

dále postupují do příslušných oblastí mozku a zde jsou dešifrovány jako obraz, který známe. 
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Tedy jako hlásky, slova či věty. Zajímavé je, že z více než 6 000 současně na světě 

používaných jazyků má pouze 200 z nich písemnou formu (Syka, 2014, s. 91). Zrak rovněž 

slouží jako dominantní vstupní systém pro informace převáděné do příslušných částí mozku 

i pro značnou část alternativních komunikačních systémů, mimo jiné také pro znakový jazyk. 

Cíl práce 

Cílem výzkumného šetření zaměřeného na děti a žáky se sluchovým postižením je sledovat 

úroveň jejich zrakové paměti a pozornosti jako podstatných složek zrakového vnímání 

představujícího pro osoby se sluchovým postižením významný kompenzační mechanismus. 

Z tohoto pohledu lze předpokládat, že jednotlivé složky zrakového vnímání se u dětí a žáků 

s vadou sluchu rozvíjejí daleko intenzivněji a efektivněji, než u dětí a žáků slyšících. Úroveň 

zrakové paměti a pozornosti může u této skupiny osob představovat významný determinant 

rozvoje komunikačních kompetencí a kompetencí k učení. Rozvoj těchto kompetencí lze 

sledovat ve školním prostředí v průběhu vzdělávání, a to nejlépe prostřednictvím příslušných 

pedagogů. 

V souladu s cílem výzkumného šetření byly proto formulovány následující výzkumné 

otázky: 

1. Lze očekávat, že zrakové vnímání bude stimulováno v důsledku nedostatečného 

sluchového vnímání do té míry, že zraková paměť a pozornost bude u žáků se sluchovým 

postižením dosahovat lepší úrovně ve srovnání s osobami slyšícími? 

2. Lze zaznamenat rozdíl ve výsledcích týkajících se zrakové paměti a pozornosti u žáků s 

kochleárním implantátem a u žáků se sluchovým postižením kompenzovaným jinými 

pomůckami či prostředky? 

3. Lze sledovat pozitivní vliv nadprůměrných výkonů zrakové paměti a pozornosti na 

hodnocení komunikačních kompetencí u žáků se sluchovým postižením? 

4. Lze sledovat pozitivní vliv nadprůměrných výkonů zrakové paměti a pozornosti na 

hodnocení kompetencí k učení u žáků se sluchovým postižením? 
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2 Přehled řešené problematiky 

Pro zodpovězení výše formulovaného cíle a na jeho základě stanovených výzkumných 

otázek je nejprve nutné objasnit sledovanou oblast z pohledu stávajících teoretických 

poznatků popsaných řadou odborníků.   

2.1 Zrakové vnímání z pohledu speciálně pedagogického 

Z obecného hlediska je vnímání složitý proces představující základní formu orientace 

člověka jako subjektu a je úzce spojeno s analyticko-syntetickou činností všech analyzátorů. 

Přijímat a následně zpracovávat informace přijímané jedním z nich, a to zrakem, patří mezi 

velmi důležité předpoklady pro rozvoj člověka. Důležitá je nejen samotná schopnost vizuální 

podněty přijímat, ale i to, jakým způsobem jsou tyto podněty dále zpracovávány, zda tento 

proces probíhá dle norem a odpovídá věku sledované osoby. Zrakové vnímání zároveň tvoří 

významnou část kognitivního vnímání ovlivňujícího zásadním způsobem úroveň myšlení a 

paměti každého člověka. Pro osoby se sluchovým postižením je navíc navázání zrakového 

kontaktu základním předpokladem pro jakoukoli formu komunikace, ať již prostřednictvím 

jazyka mluveného, tak i pomocí alternativního komunikačního systému, zpravidla jazyka 

znakového. Z tohoto důvodu je proto potřebné přiblížit si zrak a zrakové vnímání z pohledu 

anatomického a fyziologického. 

2.1.1 Anatomická stavba zrakového ústrojí 

Při popisu zrakového vnímání u člověka je vždy nutné brát v úvahu, že existují tři možné 

pohledy, jak lze analyzovat tento složitý proces: výpočtem v případě fyziky, algoritmicky z 

úhlu informační a výpočetní techniky a také psychologie, a dále hardwarově z pohledu 

fyziologie, biologie, biochemie a neurovědy. Navíc se do zrakových podnětů zapojují další 

proměnné v podobě kognitivních, exekutivních a emočních projevů každého člověka jako 

individua a s nimi související aktivita příslušných částí mozku (Šikl, 2012).  

Ze základních smyslů člověka pouze tři z nich - zrak, sluch a čich - jsou schopny přijímat a 

zpracovávat informace z větší vzdálenosti, a proto jsou označovány také jako smysly 

distanční. Zrak je z těchto smyslů nejcitlivější na vnější podněty (Atkinson a kol., 2003). 

Vizuální informaci o okolních objektech zprostředkovává člověku zrakové ústrojí, jehož 

periferní část tvoří oči s pomocnými (přídatnými) orgány, dále pak zrakový nerv spojující 
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každé oko s částí centrální v mozkové kůře. Ani jedna tato část by neměla být nefunkční, 

pokud má být zrakový podnět zpracován. Jestliže dojde například k poškození či vyřazení 

obou zdrojů zrakových podnětů, pak člověk ztrácí až 80 % objemu informací přicházejících 

z jeho bezprostředního okolí (srov. Řehůřek, In: Vítková, Řehůřek, Květoňová-Švecová, 

Madlener, 1999). 

Zaměříme-li se na popis oční koule (bulbus oculi), pak lze konstatovat, že jde o orgán 

kulovitého tvaru o průměru 24 mm. Jeho hlavní část tvoří oční koule uložená v očnici, slzné 

ústrojí a okohybný aparát. Vepředu chrání oko víčka, jejichž pohyb ovládají dva svaly: 

kruhovitý oční sval (m. orbicularis oculi) a zvedač horního víčka. Zadní část víček je tvořena 

spojivkou (conjunktiva), což je jemná průsvitná blanka, která přechází z víček na oční bulbus 

a kryje přední část bělimy. Její stěnu tvoří tři vrstvy: vazivová, cévnatá a nervová. Povrch 

oka tvoří vepředu rohovka (cornea) a v zadní části bělima (sclera). Rohovka je potom čirá, 

průhledná, lehce vypouklá vazivová blanka o průměru zhruba 11 mm, jež pro největší 

množství senzitivních nervových zakončení představuje nejcitlivější místo na povrchu 

lidského těla. Jelikož se podílí také na zpracování světelných podnětů, je zároveň 

významnou součástí optické soustavy oka. V zadní části je oko kryto neprůhlednou 

vazivovou vrstvou bílé barvy, obsahující jen minimální množství cév, bělimou. Její tloušťka 

je přibližně 0,5 – 1,5 mm. Do bělimy se upínají všechny okohybné svaly, které se podílí na 

dokonalé koordinaci pohybů obou očí. Pohyb každého oka ovlivňuje celkem šest svalů – 

čtyři svaly přímé a dva šikmé (m.rectus superior, m.rectus internus, m.rectus inferior, 

m.rectus externus, m.obliquus superior, m.obliquus inferior), z nichž nejdelší je horní šikmý 

sval s délkou asi 6 cm. Tyto svaly jsou inervovány třemi mozkovými (hlavovými) nervy - 

IV. n.trochlearis, VI. n.abducens a III. n.oculomotorius. Motorická jádra těchto nervů se 

nalézají v zadní části mozkového kmene (Autrata, Černá, 2006). 

Do střední cévnaté vrstvy řadíme duhovku, cévnatku a řasnaté tělísko. Duhovka (iris) je 

popisována jako kruhový terčík s otvorem uprostřed, jenž je nazýván zornicí. Duhovka je u 

každého člověka zbarvena odlišně. Při dopadu světla, při zostřování na blízké předměty 

dochází k zúžení průměru zornice, což může do určité míry zvětšovat hloubku ostrosti vidění 

sledovaných objektů. Cévnatka (chorioidea) je dle svého názvu vrstva hodně prokrvená, 

naléhající na bělimu zevnitř. Vpředu pak vybíhá v řasnaté tělísko (corpus ciliare), jehož 
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základem je řasnatý sval.  Jeho vlákna se upínají na okraj čočky a tvoří její tzv. závěsný 

aparát. Pomocí tohoto svalu dochází k akomodaci čočky, která umožňuje střídavé 

zaostřování oka při sledování okolí na dálku či na blízko. Čočka (lens) je útvar složený z 

průhledné, rosolovité hmoty, který je zavěšen na vláknech řasnatého tělíska. Změna 

zakřivení čočky umožňuje zaostřovat objekty ležící v různé vzdálenosti od oka. Prostory 

před duhovkou (mezi rohovkou a duhovkou) a za duhovkou (mezi duhovkou a čočkou) jsou 

vyplněny tekutinou a tyto prostory nazýváme přední a zadní komora oční (Šmarda a kol., 

2004). 

Vnitřní stěnu oční koule představuje jemná blána vytvořená z mozkového základu a tvořící 

nervovou stěnu oka, kterou označujeme sítnice (retina). Skládá se asi z deseti vrstev, 

přičemž základní vrstva je tvořena z fotoreceptorů – tyčinek a čípků. Čípky sloužící k 

rozlišování barev a k vidění za světla jsou nejhustěji uspořádány v místě nejostřejšího vidění 

zvané žlutá skvrna (macula lutea), což je oblast nedaleko zadního pólu oka o průměru asi 3 

mm. Směrem dále čípků ubývá a roste počet tyčinek umožňujících černobílé vidění a vidění 

za šera.  Existuje také místo na sítnici, kde nelze nalézt žádné čípky a tyčinky. Toto místo je 

označováno jako slepá skvrna a jedná se o oblast sítnice, kde vyúsťuje zrakový nerv (nervus 

opticus) z oční koule (Řehůřek, In: Vítková, Řehůřek, Květoňová-Švecová, Madlener, 

1999). 

2.1.2 Zrakové vnímání a jeho vývoj u člověka 

Schopnost lidského oka zachytit a zpracovat světelné podněty je podstatná pro využití 

informací přijímaných zrakem. V tomto případě světelné paprsky v podobě 

elektromagnetického vlnění v určitém rozsahu (u člověka je to přibližně od 380 do 750 nm) 

prostupují skrze jednotlivé části oční koule označované jako optická soustava oka: skrz 

rohovku, oční komorovou vodu, čočku a sklivec. Tyto paprsky se při průchodu jednotlivými 

částmi oka zároveň lámou podle zakřivení rohovky a čočky a dopadají na sítnici. Optická 

schopnost těchto částí oka označovaná jako akomodace umožňuje, aby se vnímaný objekt 

zobrazil na sítnici oka, na které se nachází množství speciálních receptorů, které světelný 

podnět zpracovávají a ve formě vzruchu přenáší do vyšších úrovní CNS. 

V případě, že se rovnoběžné paprsky po průchodu rohovkou a čočkou nespojují přesně na 

sítnici, pak člověk vidí obraz sledovaného objektu nepřesně, neostře. Tuto odchylku od 
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normy označujeme jako refrakční vadu. Podle toho, zda se obraz vytváří před nebo za sítnicí 

jde o krátkozrakost (myopie) nebo dalekozrakost (hypermetropie). Pokud se bod zobrazuje 

na sítnici jako čárka, pak tento důsledek nepravidelného zakřivení rohovky nazýváme 

astigmatismus (Řehůřek, In: Vítková, Řehůřek, Květoňová-Švecová, Madlener, 1999).  

Na sítnici existují dva druhy receptorů, označovaných jako fotoreceptory, a to tyčinky a 

čípky. Jde přibližně o 120 miliónů tyčinek a o 7 milionů čípků, jenž se liší nejen počtem, ale 

i tvarem, rozmístěním na sítnici a funkcí, kterou se na zpracování zrakových vjemů podílí. 

Čípky umožňují vidění za světla, a to jak denního světla, tak i umělého osvětlení, tyčinky 

pak umožňují vidění za šera a za tmy. Prostřednictvím čípků je navíc člověk schopen 

rozlišovat jemné detaily v zorném poli. Rozeznáváme tři druhy čípků, rozdílně citlivých na 

světlo různých vlnových délek reprezentujících základní spektrum barev (červenou, zelenou 

a modrou). Největší jejich koncentrace je v tzv. žluté skvrně (fovea centralis), kam dopadá 

obraz objektu, který člověk pozoruje. U tyčinek nerozeznáváme více druhů, tudíž nelze 

pomocí nich definovat jednotlivé typy světla podle vlnové délky. Tento typ receptorů slouží 

zejména k rozlišení rozdílných intenzit bílého světla. Obsahují zrakový pigment rodopsin, 

který obsahuje vitamín A. K tvorbě tohoto pigmentu dochází v šeru a ve tmě, naopak k jeho 

rozkladu vlivem světla (srov. Šikl, 2012, Koukolík, 2002). Absorpce světla fotopigmenty 

vyvolá proces, jehož výsledkem je iniciace nervového vzruchu.  

Vzniklé vzruchy se z fotoreceptorů nejprve přenáší na bipolární buňky a z nich pak jsou 

informace předávány dále přibližně 1 milionu gangliových buněk (Atkinson, 2003). Tyto 

buňky se rozdělují na tři typy: na velké, malé a dvouvrstevné.  Kromě těchto základních typů 

existuje ještě malá skupina gangliových buněk kontrolujících oční pohyby. Na každou 

gangliovou buňku je napojeno kruhovitě, ve tvaru terče, určité množství receptorů, které 

tvoří receptivní pole. Podrážděním centra tohoto pole dochází buď k excitaci, nebo k inhibici 

gangliových buněk v závislosti na tom, zda dopadající světlo přesahuje či nepřesahuje 

receptivní pole. Tato část přenosu informace je vymezována jako primární zraková dráha. 

Každá gangliová multipolární buňka je dále tvořena zakončeními-neurity, které oko 

opouštějí jako vlákna zrakového nervu ve střední jámě lebeční (srov. Autrata, Černá, 2004, 

Koukolík, 2002). Vlákna vedou podněty zachycené fotoreceptory a přenášené nervovými 

buňkami (axony) přes chiasma opticum a corpus geniculatum laterale do primárního 
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korového zrakového centra nacházejícího se v týlním mozkovém laloku. Každý neuron v 

primární zrakové kůře specificky reaguje na určitou vlastnost sledovaného objektu: některé 

neurony jsou citlivé na pohyb v určitém směru, některé na velikost, tedy prostorovou 

frekvenci (některé reagují na tenké linie a čáry, některé naopak na linie a čáry silnější). Z 

uvedeného vyplývá, že tyto neurony „pracují“ jako filtr nastavený na určité pásmo hodnot 

podnětů vyvolávajících jejich aktivaci (Šikl, 2012).  Nervové podněty jsou z primární 

zrakové kůry vedeny dále množstvím drah do vyšších zrakových center umístěných v týlním, 

temenním a spánkovém laloku, jejichž činnost je již specializovaná. Jednotlivé oblasti jsou 

propojeny množstvím spojujících drah 1 (Felleman, Van Essen, 1991, In: Šikl, 2012). Zde 

jsou neurony „specializovanější“ : nalezneme zde více neuronů citlivých na barvu podnětu 

a posilujících konstantnost vnímání barvy, dále neurony senzitivní na obraz lidské postavy 

či částí těla (Šikl, 2012). 

V místě zvané chiasma opticum se polovina nervových vláken vedoucích z vnitřních polovin 

sítnic kříží. U vláken ze zevních polovin sítnic ke křížení nedochází. Tento úsek přenosu 

informací bývá označován jako sekundární zraková dráha. Zde se zpracování zrakového 

podnětu rozděluje do ventrálního a dorzálního proudu (Vítková, Řehůřek, Květoňová-

Švecová, Madlener, 1999). Terciární část popisované dráhy (terciární zraková dráha) tvoří 

spojení nervových buněk v primárních zrakových centrech s buňkami v korovém zrakovém 

centru na vnitřní straně okcipitálního laloku (Autrata, Černá, 2004).  

Mapování lidské zrakové kůry pomocí moderních vyšetřovacích metod prováděných v 

nedávné době pozitronovou emisní tomografií a funkční magnetickou rezonancí rozlišilo 

více než deset korových oblastí (označovaných jako V1, V2 a dále – index V označuje pojem 

vizuální), přičemž jejichž umístění a klasifikace není zcela jednotná (Koukolík, 2002).  

Při podrobnějším sledování zpracování informace na úrovni mozku lze vymezit tři dráhy 

(systémy) a s nimi spojené projekční oblasti: 

1. Dráha P podílející se na určování barevné identity sledovaného objektu. Zpracovává 

signály z čípků zachycující světlo v barevném spektru zelená/červená. Uvádělo se, že hlavní 

oblastí pro zpracování těchto podnětů je kůra na hranicích týlního a spánkového laloku (nyní 

                                                 
1 v současnosti je popsáno více než tři sta spojujících drah 
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je toto vymezení již považováno za překonané a rozlišení projekčních oblastí není tak 

jednoznačné). 

2. Dráha M reagující zejména na podněty v rozsahu světlo/tma. Tento systém se zaměřuje 

především na rozlišení pohybu a kontrastu. V minulosti se za hlavní projekční oblast 

považovala kůra zadní části temenních laloků. 

3. Dráha K zpracovávající ve velmi krátkém čase barevné podněty v rozsahu odpovídajícím 

barvám modrá/žlutá. 

Na zpracování zachycení pohybujícího se objektu se podílejí všechny tři barevné dimenze, 

tedy všechny tři dráhy. Co se týká rozlišování tvaru a polohy sledovaného objektu, tak 

v tomto případě se v různé míře zapojují neuronální systémy nacházející se v zadní temenní 

kůře, na hranicích týlních a spánkových laloků a v kůře laloků čelních (Koukolík, 2002). Dle 

Felcmanové (2013) na zpracování informace o pohybu ve zrakovém poli a časových úsecích 

mezi jednotlivými expozicemi sledovaných předmětů má rozhodující podíl magnocelulární 

systém lidského mozku (dráha M). Za detailní zpracování zrakového podnětu v podobě jeho 

velikosti a tvaru pak zodpovídá parvocelulární systém (dráha P) (Jošt, 2011). 

Mezi základní fyziologické kvality vidění patří schopnost rozlišení (jde zejména o zrakovou 

ostrost) a citlivost (týkající se vnímání kontrastu) (Šikl, 2012). 

 Celý proces zpracování zrakových podnětů je poměrně složitý. Samotný obraz vytvořený 

na sítnici oka není totiž z pohledu člověka obrazem konečným – jde o mnohoznačný 

výsledek zpracování zrakových podnětů zobrazující různé varianty skutečnosti. Tyto údaje 

jsou dále analyzovány a následně dochází k výběru té nejpravděpodobnější podoby obrazu. 

Při samotném procesu se řídíme předpoklady o vlastnostech vnímaného prostředí, které 

vycházejí z osvojených zkušeností z vnějšího světa. Zásadní vliv na tento výběr mají dva 

principy:  

a) princip úspornosti (minimum principle), který vede k výběru nejjednodušší možné 

interpretace viděného 

b) princip obvyklosti (likelihood principle) - díky němu má člověk tendenci vybírat ty 

interpretace, ty podoby okolního světa, jež odpovídají jeho předchozí zkušenosti (Šikl, 2012, 

s. 22) 
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Zapracováním obou výše uvedených principů do procesu interpretace zobrazení na sítnici je 

vnímaná scéna pro pozorovatele jednodušší a přehlednější pro zpracování celé situace. 

Navíc díky strukturování prvků v zorném poli podle prvků percepční organizace přiřazujeme 

souhlasné prvky vnímaného obrazu k sobě a prvky nesouhlasné z vnímání „odbouráváme“. 

Díky tomu můžeme vidět okolní svět komplexně jako celek, ne jako mozaiku jednotlivých 

prvků obrazu vytvořeného na sítnici. Základním procesem percepční reorganizace podle 

Šikla (2012, s. 23) je „vyjmutí informačně nosného a subjektivně významného celku (figury) 

z méně zajímavého zbytku zorného pole (pozadí).“ Díky principům percepční organizace 

máme tendenci vidět jako prvky patřící k sobě zejména prvky shodné tvarem, barvou, 

rychlostí a směrem pohybu a které jsou zároveň umístěné blízko sebe. Podobně popisuje 

mechanismus zpracování vizuálních podnětů Madlener (In: Vítková, Řehůřek, Květoňová-

Švecová, Madlener, 1999), která používá pro označení nadřazených informačních jednotek 

označení superznaky. Tyto jednotky reprezentují řadu základních kategorií, do kterých jsou 

seskupovány elementární jednotky se společným znakem, vlastností, vnímanou zrakem. 

Popisovaná představa způsobu zpracování vizuálních informací vychází zejména ze 

zákonitostí vymezených tvarovou psychologií (gestaltpsychologií). Efektivita zpracování 

informací přijímaných zrakem je zároveň úzce spojena s kognitivními schopnostmi každého 

jedince, především se schopností klasifikace, kategorizace a abstrakce.  

Vývoj zrakového vnímání 

Výše popsaná schopnost zrakového vnímání a zpracování zrakových podnětů není u člověka 

rozvinuta hned po narození. Příjem a úroveň zpracování vizuálních informací se postupně 

vyvíjí s věkem. V průběhu prvních měsíců života dochází k postupnému rozvoji zrakové 

ostrosti, oční motility a k celkovému senzomotorickému vývoji dítěte. Ještě několik dní po 

narození není schopen novorozenec rozeznávat detaily obrazu, rozliší jen světlo, tmu a hrubé 

pohyby. Není také schopen zrakem fixovat sledované předměty, objevují se nekoordinované 

pohyby očí. Postupně se v průběhu 2. - 4. měsíce zvyšuje zraková ostrost, začíná se 

objevovat tzv. monokulární fixační reflex, který umožňuje dítěti vnímat okolí zrakem. U 

druhého oka lze ještě zaznamenat nekoordinované pohyby. Stále dítě vnímá především 

periferní část zorného pole. Změna pak nastává přibližně od 4. měsíce, kdy začíná 

převažovat při zpracování zrakových podnětů střed zorného pole nad periférií. Zpočátku dítě 
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zpracovává vizuální podněty střídavě pravým a levým okem, což označujeme jako tzv. 

alternující vidění. Postupně začíná fungovat binokulární spolupráce obou očí a vidění 

monokulární se mění na simultánní. Zraková ostrost se postupně zdokonaluje a zároveň se 

posiluje spojení oko – ruka. Co se týká zpracování zrakových podnětů, tak od narození do 

přibližně 15. měsíce života dítěte roste počet nervových spojení mezi neurony a zároveň 

dochází k efektivnější komunikaci mezi okem a korovými centry (Dannenmiller, 2009, In: 

Šikl, 2012). Ve 12. měsíci je schopnost akomodace a konvergence obou očí rozvinutá do té 

míry, že dovoluje splynutí obrazů obou sítnic v mozkovém zrakovém centru do jednoho 

vjemu. Toto splynutí (nazývané jako „fúze obrazů“) umožňuje rozvoj dokonalejšího 

binokulárního vidění (Autrata, Černá, 2006, s. 12) Základní barvy dítě začíná vnímat kolem 

třetího měsíce života, přestože sítnice oka obsahuje tři základní druhy fotoreceptorů již hned 

po narození. Podstatně dříve (několik minut po narození) dítě reaguje na obrazy odpovídající 

uspořádáním prvků lidské tváři (Valenza, Simion, Cassia, Umilta, 1996, In: Šikl, 2012). 

Rozvoj schopnosti vnímat prostor odpovídá přibližně vývoji pohybových dovedností dítěte, 

tedy přibližně od sedmého měsíce do jednoho roku, kdy začíná samostatně chodit. Zrakové 

vnímání se postupně zdokonaluje, mezi 5. - 7. rokem se dítě postupně naučí rozlišovat 

nejprve vertikální polohu objektu, posléze polohu horizontální ve smyslu pravolevé 

orientace, kolem 7. roku je pak dítě schopno vizuální analýzy a syntézy týkající se schopnosti 

rozlišit jednotlivé části určitého celku (Vágnerová, 2005). Celkově trvá až 8 let, než se vývoj 

zrakového vnímání, zejména pak úroveň binokulárního vidění a zpracování zrakových 

podnětů v oblasti žluté skvrny na sítnici oka, završí a zrakové vnímání se dostane na úroveň 

dospělého. 

Důležitou součástí zrakového vnímání, významného i z hlediska komunikace 

prostřednictvím alternativních komunikačních systémů založených na vizuálně-motorickém 

kódu, je vnímání pohybu. Pohyb samotný spolehlivě přitahuje zrakovou pozornost člověka. 

Proto lze predikovat, že komunikace založená na přenosu informace pohybem, je primárně 

zachycena zrakem. Na zpracování pohybové informace se podílí činnost dvou systémů: 

zpracování měnících se podnětů na úrovni sítnice a zároveň pohyb očí samotných. Aby došlo 

ke správnému vyhodnocení pohybu odehrávajícího se v zorném poli, musí mezi oběma 

systémy probíhat setrvalá komunikace. V uvedeném případě Helmholtzova teorie odtoku 

hovoří o tom, že při zachycení pohybu zrakem je odeslán z motorické kůry příkaz 
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okohybným svalům k provedení pohybu očí a současně je tento podnět zaslán do zrakové 

kůry, kde se poté porovnává s informací o pohybu podnětu na sítnici. Tato dvojí dráha 

podnětu týkající se pohybu umožňuje rozlišit, zda došlo k pohybu na sítnici či k pohybu oka, 

a tak vnímat jednoznačně pohyb samotný (Šikl, 2012). Vedle informací vycházejících z 

činnosti CNS se při vnímání události odehrávajících se kolem nás zapojují i znalosti a 

zkušenosti každého člověka. 

Co se týká zrakové paměti, tak lze konstatovat, že výkon v této oblasti souvisí s rozvojem 

kognice. Mezi významné faktory ovlivňující délku uchování vizuální informace je uváděna 

především délka času, který je k dispozici pro kódování informace, a dále pak věk osoby a 

míra komplexnosti vizuálních podnětů. (Madlener, In: Vítková, Řehůřek, Květoňová-

Švecová, Madlener, 1999) 

2.1.3 Speciálně pedagogická diagnostika zrakového vnímání 

Pro rozvoj každého jedince je dokonalé zpracování informací zrakem důležité. 

Zprostředkovává velké množství informací o vlastnostech okolních viděných objektů, o 

jejich tvaru, barvě, velikosti, pohybu. Umožňuje nejen samostatnou aktivitu člověka, jeho 

pohyb v prostoru, ale i vytváření představ o věcech, které nejsou v daném okamžiku v 

blízkosti člověka. V případě, že dochází k deficitům ve zrakovém vnímání, může mít tato 

situace negativní vliv nejen na kvalitu obrazu viděných předmětů, ale i na další oblasti 

spojené s činnostmi člověka. Jesenský (2007) uvádí příklady problémů, které může zraková 

vada v životě člověka vyvolat: 

- nedostatky v poznávání okolního světa, které musí nastat vzhledem k velkému podílu 

informací přijímaných zrakem 

- obtíže v manipulaci s předměty 

- deficity týkající se určování prostorových vztahů a také samostatného pohybu 

- odchylky v rozvoji socializace osoby, zejména pak osoby s vrozenou těžkou vadou zraku 

- problémy v oblasti komunikace a vytváření a udržování sociálních vztahů 

- deficity v oblasti praktických dovedností spojených s každodenními činnostmi člověka 
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Narušené zrakové vnímání může mít vliv na psychiku člověka. Může docházet k omezení 

představ a zrakových fantazií, může mít vliv na myšlenkovou činnost jedince a vyvolávat 

změny nejen v oblasti emocionálně volní, ale i celkové struktuře osobnosti.  V důsledku 

časně vzniklých zrakových vad těžšího stupně můžeme zaznamenat i změny fyzického 

vývoje vlivem omezené orientace v prostoru, a tím i snížení pohybové aktivity. V širším 

kontextu může mít zrakové postižení, zejména pak vzniklé v raném věku, vliv na vývoj 

motoriky, kinestetiky, řeči, emocionality, intelektu a psychiky (Jesenský, 2007). 

Důležitá je proto včasná diagnostika, která již u dítěte odhalí, zda a v jakém rozsahu je jeho 

zrakové vnímání dysfunkční. Nejde jen o vyšetření zrakové ostrosti, které provádí nejčastěji 

pomocí optotypů lékař-specialista (oftalmolog), ale i dalších oblastí zrakového vnímání 

souvisejících s rozvojem dovedností důležitých pro úspěšné začlenění člověka do prostředí 

moderní společnosti. Zejména jde o schopnost přijímat takové vizuální informace, které jsou 

podstatné pro osvojování si nových poznatků a zkušeností, dále o dovednost číst a psát, u 

níž významnou úlohu má právě odpovídající úroveň zrakového vnímání. 

Z tohoto pohledu je důležité sledovat u dítěte schopnost rozlišovat tvary, polohu a detaily 

různých zobrazení, což je součástí zejména speciálně pedagogické diagnostiky. V České 

republice je často používaným testem hodnotícím úroveň rozlišování abstraktních symbolů 

odlišujících se detailem nebo pootočením v prostoru Reverzní test A W. Edfeldta (1968). 

Tento test je zaměřen konkrétně na schopnost rozlišování shodných a neshodných dvojic 

obrázků, přičemž obrázky se liší detailem nebo horizontálním či vertikálním převrácením. 

Jde celkem o 84 párů figur. Cílem je primárně zjistit schopnost optické diferenciace, přičemž 

do celkového výkonu testovaného se promítá i schopnost udržení pozornosti, motivace a 

pracovní zralost. 

Dále často aplikovaným testem je vývojový test zrakového vnímání Frostigové (1972), jehož 

jednotlivé subtesty zjišťují úroveň vizuomotorické funkce představující koordinaci oka a těla 

ve vzájemném propojení, vnímání figury a pozadí, konstantní vnímání tvaru, zrakové 

vnímání polohy předmětu v prostoru, vnímání polohy dvou a více předmětů v prostoru vůči 

sobě. Test je z hlediska aplikace časově náročnější než obdobně zaměřené testy. Mezi další 

diagnostické nástroje lze zařadit test s názvem Rey-Ossteriethova komplexní figura. Dítě 

nejprve obkresluje podle předlohy, poté zpaměti složitý obrazec připomínající raketu; test 



 

24 

 

zjišťuje schopnost zrakové analýzy a syntézy, diferenciace i zrakové paměti. Jedním z 

nejnověji standardizovaných testů zrakového vnímání zaměřeného na děti předškolního 

věku je Test zrakového vnímání Felcmanové (2013). Test sleduje schopnost rozlišování 

statických inverzních figur, rozlišení figury a pozadí, na schopnost vnímání konstantnosti 

tvaru a na schopnost vizuomotorické koordinace, zrakovou pozornost i paměť. 

Často jsou poruchy zrakového vnímání spojeny s následnou diagnostikou specifických 

vývojových poruch školních dovedností v prvních letech školní docházky. V případě 

nejčastěji se vyskytující poruchy tohoto typu, a to dyslexie, jsou u těchto osob zaznamenány 

odlišnosti v rozložení zrakového pole. U dyslektiků je pozornost při zrakovém vnímání 

rozložena difúzně, což znamená, že jejich pozornost na zrakové podněty je ve středu 

zrakového pole shodná jako na okrajových oblastech sítnice. V důsledku toho dochází ke 

snížené schopnosti zaměřit pozornost na konkrétní podnět ve zrakovém poli. (Vyhnálek, 

Brzezný, Jeřábek, 2006, In: Felcmanová, 2013) Jiní odborníci vidí příčinu problémů v tzv. 

perzistenci vizuálních podnětů, představujících prodloužení časových intervalů mezi 

jednotlivými expozicemi zrakových podnětů, které je nutné vnímat odděleně (Zelinková, 

2003, Jošt, 2011, In: Felcmanová, 2013). Velká část testů sledujících úroveň zrakového 

vnímání je používána při diagnostice specifických vývojových poruch školních dovedností. 

Mezi další testy sledující zrakové vnímání lze zařadit: Tvarový skládací test (Hlavenka, 

1992), Kohsovy kostky (Kohs, 1994), Test obkreslování (Matějček, Vágnerová, 1992), 

Zkouška čtení a psaní (Matějček, Šturma, Vágnerová, Žlab, 1992), Diagnostická metoda 

zjišťování deficitů dílčích funkcí u školních dětí (Sindelarová, 2000) a další (Baslerová a 

kol., 2012). V případě žáků se sluchovým postižením je narušené či oslabené zrakové 

vnímání vyvolávající projevy specifických vývojových poruch školních dovedností 

náročnou diagnostickou záležitostí, nehledě na negativní důsledky, které může mít z pohledu 

rozvoje inteligenčních schopností a schopnosti číst, tedy vnímat a pochopit obsah psané 

formy jazyka (Šedivá, 2006). 

2.1.4 Paměť a zpracování vizuálních informací  

Důležitým determinantem ovlivňujícím úroveň zpracování a zejména pak vybavování 

informací získaných prostřednictvím zraku je zraková paměť, jež tvoří významný nástroj 
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ovlivňující rozvoj myšlení, sekundárně i osvojování kompetencí komunikačních a 

kompetencí k učení. 

Pokud se zaměříme obecně na paměť jako kognitivní schopnost jedince, pak můžeme 

vycházet z představy, že nejde o jednotnou funkci, ale o systém interaktivních paměťových 

modulů, mezi něž patří pracovní paměť, explicitní paměť, priming, modul zodpovědný za 

motorické dovednosti, klasické a emoční podmiňování, jejichž „řídící“ centra se nacházejí 

v různých částech mozku (Willingham, 1997, in: Koukolík, 2002). Při popisu fungování 

paměti jsou rozlišovány tři základní druhy činnosti: kódování, uchovávání a vybavování. 

Kromě jednotlivých na sebe navazujících stádií fixace informací lze ještě vymezit paměť 

uchovávající informace na krátkou či dlouhou dobu (krátkodobá a dlouhodobá paměť). Na 

každé z nich se podílí odlišné struktury mozku. Výzkumy ukazují, že pro dlouhodobou 

paměť je důležitý především hipokampus lokalizovaný blízko středu mozku pod cortexem 

(Goldman-Rakic, 1987, Zola-Morgan a Squire, 1985, in: Atkinson, 2003).  Paměť slouží pro 

uchovávání různých druhů informací (explicitní a implicitní paměť), přičemž tyto odlišné 

druhy paměti jsou ovlivňovány činností různých struktur mozku.   

Koncem 60. let 20. století navrhli Atkinson a Shiffrin trojsložkový popis paměti, v němž je 

rozlišena: a) senzorická (ikonická) paměť, b) krátkodobá paměť a c) dlouhodobá paměť. Při 

popisu senzorické paměti jako prvního „úložiště“ informací, které posléze vstupují do 

krátkodobé či dlouhodobé paměti, používají termín „ikonická paměť“, jenž charakterizují 

jako „zrakový registr“, v němž se informace ukládá v podobě ikon, tedy zrakových představ 

reprezentujících určitý objekt, jež jsou právě tomuto objektu podobné (Sternberg, 2009, s. 

186). Často je tato paměť definována jako zraková pracovní paměť. Významnou úlohou této 

složky paměti je rychlé odbourávání velké části nevýznamných zrakových vjemů. Díky 

tomu je člověk schopen lépe vnímat podstatné zrakové podněty a efektivně je zpracovat. 

Tedy prostřednictvím ikonické paměti vstupuje zraková informace do paměťového systému, 

přičemž za běžných podmínek se pak přenáší do jiného druhu paměti nebo je v případě další 

významnější informace vymazána (Sternberg, 2009).  V současné době se často místo pojmu 

„pracovní paměť“ požívá jako synonymní pojem „krátkodobá paměť“, která se uplatňuje v 

běžných každodenních situacích a která uchovává přijaté informace řádově po dobu sekund. 

Jeden z modelů fungování krátkodobé paměti rozlišuje tři její složky: fonologickou smyčku, 
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vizuospaciální náčrtník a centrální výkonnostní složku (srov. Baddeley,1996, in: Koukolík, 

2002, Felcmanová 2016). Fonologická smyčka slouží pro krátkodobé fixování zvukové 

informace po dobu dvou až tří sekund, přičemž ji lze prodloužit aktivací Brocovy oblasti, 

levostranné premotorické a doplňkové motorické kůry pomocí cíleného nehlasného 

opakování zaznamenané informace. Složitěji, funkčně i strukturálně ve srovnání 

s fonologickou smyčkou, je uspořádán vizuospaciální náčtrník, u kterého je ještě dále 

rozlišována složka vizuální a prostorová. Slouží pro krátkodobě „zachycení“ vybraných 

vizuálních informací. Činnost této složky je ovlivněna činností zrakové oblasti týlních laloků 

a oblasti temenních a čelních laloků. Její kapacita při globálním vnímání zrakové scény je 

ohraničena schopností kódovat tři až čtyři subjekty, přičemž počet těchto subjektů se snižuje 

při omezené možnosti globální reprezentace. Sledovaná kapacita je také ovlivněna oblastí 

mozkové kůry, která je aktuálně zapojena do kódování a fixování informací v pracovní 

paměti (Felcmanová, 2016) Na spojování informací různého druhu (zrakové, sluchové) 

vstupujících do pracovní paměti se pak podílí centrální výkonnostní složka, jejíž činnost je 

koordinována v oblasti předních a dorzolaterálních části prefrontální kůry (Koukolík, 2002). 

Někteří autoři (Baddeley, 2003, in:Felcmanová, 2016) doplňují popis paměťových složek 

ještě o tzv. epizodický buffer jako systém umožňující krátkodobé uložení vícemodálních 

informací a rovněž propojení paměti pracovní s pamětí dlouhodobou. 

Pokud se zaměříme na popis procesu zapamatování (Atkinson), pak nejprve dochází k 

přeměně zrakového, zvukového či jiného přijatého podnětu na specifický kód, který je 

následně uložen do paměti. Jde tedy o stádium kódování. Vytvořený kód je po určitou dobu 

uložen v paměti, což je označováno jako stádium uchovávání. V případě potřeby je potom 

takto uložená informace opět vyvolána. Tento proces odpovídá stádiu vybavování. Pokud 

dochází k selhání v jakémkoli z popsaných tří stádií, označujeme tento jev jako proces 

zapomínání (Atkinson a kol., 2003). 

Při kódování informací z našeho okolí nejprve dochází k selekci značné části přijímaných 

informací. Tento proces výběru informací určených pro zapamatování je do značné míry 

ovlivňován pozorností. Často je selhání paměti vyvoláno výpadky pozornosti, kterou 

můžeme charakterizovat jako soustředěnost duševní činnosti na určitý objekt nebo děj. 

Pozornost úzce souvisí s kvalitou smyslového vnímání, tedy i zrakového či sluchového.  
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Zakódovaná informace je uložena v paměti jako určitý kód (reprezentace). V zásadě 

odlišujeme dva druhy kódování: 

a) fonologické (zvukové) 

b) sémantické (významové) 

Z řady výzkumů vyplývá, že i přes možnost použít oba druhy kódování pro uložení do 

krátkodobé, pracovní paměti, dává většina lidí přednost kódování fonologickému. Důvodem 

je zřejmě to, že při procesu uchovávaní informace používáme často strategii opakování, při 

které si často danou informaci v duchu neustále reprodukujeme.  Zejména tak činíme u 

písmen, slov či čísel, jež řadíme mezi verbální položky. Z tohoto důvodu není překvapivá 

skutečnost, že si mnohem obtížněji vybavujeme položky akusticky podobné, než položky 

akusticky výrazněji se odlišující (Atkinson, 2003). 

Jako další možnost fixování informace je uváděna možnost vizuálního kódování. Její 

upřednostnění je podmíněno charakterem přijímané informace. Pokud jde o zapamatování 

písemného materiálu nebo obrazu, pak je vizuální kód v tomto případě důležitější. Většina 

slyšících osob však nedokáže v paměti podržet obraz s detailní přesností. Tuto schopnost 

mají především děti, avšak déle si podržet přesnou představu obrazu dokáže jen minimum 

(5%) z nich (Haber, 1979, in: Atkinson, 2003). U osob se sluchovým postižením lze 

předpokládat, že v důsledku nemožnosti využít fonologického kódování pro uchování 

přijímaných informací a upřednostňování příjmu těchto informací prostřednictvím obrazu či 

v písemné podobě, bude tento druh kódování dominantní, a bude mít vliv na výkon vizuální 

zrakové paměti. Jeden z výzkumů sledujících vizuální pracovní paměť, realizovaný ve 

Španělsku (Lopez-Crespo, Daza, Mendéz-López, 2011), vycházel z předpokladu výše 

zmíněného fungujícího kompenzačního mechanismu majícího vliv na zrakové vnímání. 

Výzkum sledoval výkon vizuální zrakové paměti u vybrané skupiny neslyšících dětí ve 

vztahu k používanému komunikačnímu systému. Testování proběhlo pomocí počítačového 

programu, který zobrazoval v určitém časovém sledu obrázky, u kterých probandi museli 

stisknutím příslušné klávesnice vyjádřit souhlas či nesouhlas s tím, zda byl daný objekt již 

na obrazovce prezentován či nikoliv. Bylo testováno celkem 50 neslyšících dětí, jejichž 

průměrný věk byl 11,3 roku a dále 20 slyšících dětí (s věkovým průměrem 11,1 roku), které 

tvořily kontrolní skupinu. Závěry tohoto výzkumu, na rozdíl od některých výzkumů 
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předchozích (srov. Miller, 2001, Koo a kol., 2008, in:Lopez-Crespo, Daza, Mendéz-Lopéz, 

2011), přinesly zjištění, že na výkon zrakové pracovní paměti má vliv, kromě řady dalších 

faktorů, i zvolený způsob komunikace. Probandi komunikující jen jedním komunikačním 

systémem (mluveným jazykem) měli problémy s výkonem zrakové paměti na rozdíl od dětí, 

které používaly oba systémy komunikace (jak mluvený, tak znakový jazyk či kombinaci 

obou). Navíc výsledky vedly k úvahám o existenci dvou samostatně fungujících dílčích 

částech pracovní paměti, a to zrakové a prostorové uvnitř tzv. vizuospaciálního náčtrníku. 

Tento pojem vychází ze současně výše uvedeného modelu fungování pracovní paměti 

obsahujícího tři základní komponenty: centrální výkonný a dva skladovací systémy: 

fonologickou smyčku a vizuospaciální náčtrník (Baddeley, 2003, in: Lopez-Crespo, Daza, 

Mendéz-López, 2011). 

V běžných situacích se zpravidla uplatňuje paměť krátkodobá (pracovní), která uchovává 

přijaté informace řádově po dobu sekund. Převážně jsou kódované akusticky, přestože lze 

použít i vizuální kód. Kapacita pracovní paměti není neomezená, kapacita jejího uchovávání 

je ohraničena přibližně počtem 7 (+- 2) položek či shluků. Jde o maximální množství 

položek, které si je člověk schopen na krátkou dobu zapamatovat a vybavit ve správném 

pořadí a které často brzy zapomene. Pracovní paměť je také důležitá z hlediska rozvoje 

myšlení. Používáme ji totiž jako „duševní pracovní prostor“ pro řešení problémů, v němž 

jsou k dispozici aktuální informace o daném problému a dále i relevantní informace 

vycházející z dlouhodobé paměti. Pracovní paměť hraje významnou roli pro uchování 

podobnosti nebo rozdílů mezi objekty znázorněnými v linii, pro uchování pravidel 

osvojených při strategii rozlišování podobností nebo rozdílů mezi těmito objekty (Atkinson, 

2003). Důležitá je taktéž pro osvojování čtenářských dovedností: při čtení textu je nutné 

umět spojovat přečtený text s novými, aktuálně čtenými větami. Tento proces spojování 

nových informací se starými se děje právě v pracovní paměti. Dokazují to výzkumy, které 

zjistily, že lidé s vyšší kapacitou pracovní paměti mají v testech čtení lepší výsledky 

(Daneman a Carpenter, 1980, Just a Carpenter, 1992, in: Atkinson, 2003). 

Pro trvalejší uchování informací ve velkém časovém rozmezí, od minut po roky, slouží 

paměť dlouhodobá. Zde jsou položky určené pro zapamatování kódovány dle svého 

významu. Pro úspěšnost vybavení si informací z dlouhodobé paměti jsou důležité, aby 
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jednotlivé položky byly smysluplné, obsahovaly určitá významová spojení usnadňující 

vybavení konkrétní informace.  K tomu slouží nácvik prostřednictvím různých 

mnemotechnických systémů, který pomocí vytváření představ zlepšuje proces kódování a 

vybavování (metoda klíčových slov, hierarchická organizace kódovaných informací). 

Kromě těchto dvou druhů paměti existuje ještě jeden systém pro krátkodobou fixaci 

informací, a to paměť senzorická či ikonická. Odborníci uvádí, že existuje různý způsob 

uchování informací pro každý senzorický systém (Atkinson, 2003). Je založen na tom, že 

uchovává obdobný senzorický obraz podnětu, který byl přijat, po velmi krátkou dobu. Pokud 

v jeden okamžik vnímáme zrakem více podobných podnětů, budeme je vnímat všechny 

najednou po dobu několika milisekund, což je jeden ze způsobů prodloužení trvání podnětů, 

které byly prezentovány v krátkém časovém okamžiku. Důležité je, jak je dále informace v 

paměti uložena. V současné době je častým cílem výzkumu sledování procesu spojování 

přijímaných informací o znacích pozorovaného objektu do integrované paměťové 

reprezentace a také vztah pozornosti a zrakové pracovní paměti (Felcmanová, 2016). 

Pozornost člověka je obecně vyvolána změnami v prostředí. Podle charakteru smyslových 

podnětů jsou aktivovány příslušné korové oblasti a také pravostranná multimodální 

neuronální síť nacházející se mezi spánkovou a temenní oblastí mozkové kůry. Aktivace této 

sítě vyvolává mimovolní pozornost směrem k různým smyslovým podnětům. Dle Koukolíka 

(2002) existují na úrovni cortexu minimálně dva systémy orientované pozornosti. První 

z nich se nazývá „systém vizuospaciální pozornosti“ a je tvořen oblastí týlní a horní části 

čelní kůry, která se aktivuje při orientaci ve zrakovém poli. V případě žáků se sluchovým 

postižením bývá často skloňována právě otázka schopnosti udržovat pozornost v průběhu 

výuky. Často se jedná o pozornost ve vztahu ke zrakovému vnímání v podobě přijímání 

informací zrakovou cestou. Výzkum Dye a kol.(in: Marschark, Hauser, 2008) týkající se 

zrakové pozornosti u neslyšících dětí a dospělých v závěru konstatuje, že její úroveň je 

snížená v důsledku nutnosti soustředit se na příjem okolních informací pomocí zraku jako 

nejdůležitějšího kompenzačního smyslu. Často tak právě udržení pozornosti je ovlivňováno 

množstvím vizuálních podnětů periferních, které jsou nejvíce sledovány v prostředí školní 

třídy, ale i v jiných situacích. V závěrech výzkumu jsou uvedena i doporučení, jak 

předcházet nepozornosti v případě vzdělávání dětí neslyšících a posílit tak mimo jiné i 

kvantitu a kvalitu přijímaných zrakových informací.  
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2.2 Sluchové postižení z pohledu speciálně pedagogického 

Kromě zraku, patří i sluch mezi důležité smysly člověka, které zprostředkovávají informace 

nejen z bezprostřední blízkosti člověka, ale i z větší vzdálenosti. Proto patří mezi smysly 

distanční. V porovnání s příjmem informací pomocí zraku je sluchové vnímání se schopností 

zachytit až 60% všech informací (Lejska, 2003) na pomyslném „druhém místě“ hned za 

zrakovým vnímáním, co se týká objemu informací zpracovávaných smyslovými receptory. 

Přestože podíl akustických informací je ve srovnání s množstvím informací přijímaných 

vizuálním vnímáním menší, představuje zhoršení sluchové funkce, případně její chybění, 

citelný zásah do rozvoje osobnosti jedince, do jeho možnosti komunikovat s okolím a 

bezproblémově se zapojit do běžných každodenních aktivit intaktní slyšící společnosti.  

Proces vnímání jako celek má vliv na kognitivní vývoj člověka, na jeho prožívání, na kvalitu 

jeho znalostí, zkušeností a na jeho schopnost komunikace s okolím. Z tohoto důvodu je 

snahou odborníků, zejména pak speciálních pedagogů, odhalit včas sníženou výkonnost 

nebo dokonce nefunkčnost některého ze smyslových orgánů a zahájit bezprostředně poté 

rehabilitaci. V rámci rehabilitace je zhoršená výkonnost smyslového orgánu často řešena 

jeho stimulací v podobě cvičení zaměřených na posilování oslabené funkce a zároveň je 

paralelně rozvíjena funkčnost jiného nepostiženého smyslu, který může jeho nefunkčnost 

částečně, posléze i zcela kompenzovat. Z tohoto pohledu představuje zrakové vnímání pro 

osobu se sluchovým postižením významný smyslový kompenzační mechanismus. Lze tedy 

předpokládat, že i jedna z jeho složek, a to zraková paměť, bude v případě osoby se 

sluchovým postižením dosahovat v komparaci se zrakovou pamětí  osoby slyšící 

nadprůměrného výkonu.  

V souvislosti s úlohou zrakové paměti u osob s postižením sluchu je důležité nejprve popsat, 

jakým způsobem dochází u člověka ke zpracování akustických informací, jaká je stavba a 

funkce sluchového ústrojí, případně, jak je možné diagnostikovat existující či později 

vzniklé vady či poruchy sluchu.  

2.2.1 Anatomická stavba sluchového analyzátoru 

V případě předávání akustických informací je zvukový podnět analogicky jako podnět 

zrakový zpracováván primárně senzorickým ústrojím, které je spojeno příslušným nervem s 
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korovými oblastmi v mozku umožňujícími tyto podněty dekódovat a porozumět jejich 

obsahu.   

Sluchový analyzátor člověka se skládá z vnější, střední a vnitřní části. Zevní část představuje 

ušní boltec (auricula) a zevní zvukovod (meatus acusticus externus), což je otvor v podobě 

trubice o délce 25 mm a šířce 7 – 8 mm. Slouží k nasměrování a zachycení zvukových vln 

a jejich předávání dále do bubínku. Zvukovod funguje jako akustický rezonátor, jenž dokáže 

zesílit přijímané frekvence s maximem okolo 3 500 Hz a jeho rezonanční křivka má plochý 

tvar.  

Dále následuje bubínek (membrana tympani), což je pružná blanka oválného tvaru, který 

tvoří rozhraní mezi vnější a střední částí ucha. Středoušní dutina obsahuje tři sluchové 

kůstky: kladívko (malleus), kovadlinku (incus) a třmínek (stapes). Ústí do ní Eustachova 

trubice (tuba auditiva), jejíž úkolem je vyrovnávání tlaku před a za bubínkem. Střední ucho 

má též funkci ochrannou - umožňuje útlum silného zvuku až o 15 dB v čase 15 – 20 ms. 

Tuto funkci umožňují dva drobné středoušní svaly – napínač bubínku (m. tensor tympani) a 

sval třmínkový (m. stapeideus). 

Vnitřní část sluchového ústrojí je uložena v podobě hlemýždě (cochlea) ve skalní kosti. 

Součástí vnitřního ucha jsou i tři polokruhovité kanálky, v nichž je uloženo statokinetické 

ústrojí, jenž je součástí vestibulárního systému, který zabezpečuje nervové regulace spojené 

s udržování rovnováhy, s přímým pohledem očí při pohybu a se zachováním konstantní 

roviny pohledu, tudíž také s udržením správné polohy hlavy. Primární funkce vestibulárního 

systému přispívá k modifikaci svalového tonu.   

Uvnitř kostěného hlemýždě se pak nachází tvarově odpovídající blanitý orgán, který je 

vyplněn nitroušními tekutinami (kostěný hlemýžď perilymfou a blanitý endolymfou). V něm 

se nachází Cortiho ústrojí, jehož řasnaté sluchové vláskové buňky převádějí mechanickou 

energii zvuku na bioelektrickou a jsou umístěny v několika vrstvách na membráně 

nacházející se uprostřed spirálovitě stočeného kanálku. Tyto podněty jsou vedeny 

prostřednictvím sluchovým nervů a drah do sluchového centra v mozku nacházejícího se 

především ve spánkovém laloku (Heschlovy závity), které vyvolávají následně akustický 

vjem (Lejska, 2003). 
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2.2.2 Sluchová dráha 

Zvuk lze z pohledu fyzikálního charakterizovat jako mechanické vlnění šířící se pružným 

prostředím, které vyvolává sluchový vjem. Zvukovou vlnu lze vyjádřit také pomocí grafu 

znázorňujícího tlak vzduchu jako funkci času, což v případě čistých tónů odpovídá sinusové 

křivce. O jaký tón jde, je dáno i počtem jejich opakování za sekundu, což je označováno jako 

frekvence, jejíž jednotkou je hertz (Hz). Frekvenční rozsah, který člověk dokáže zpracovat 

jako zvukový podnět, je nejčastěji vymezen rozsahem 16 – 20 000 Hz. Vlnění na frekvencích 

nižších než 16 Hz je označováno jako infrazvuk a zvuk překračující hranici 20 kHz je pak 

označován jako ultrazvuk (Reichel, Všetička, 2006). Člověk nemusí vždy vnímat toto vlnění 

v celém výše uvedeném frekvenčním rozsahu, záleží mimo jiné i na jeho věku a konkrétních 

akustických podmínkách. Zpravidla jde o záležitost individuální. Důležitou charakteristikou 

zvuku, která ovlivňuje schopnost člověka zachytit a zpracovat zvukový podnět, je jeho 

intenzita uváděná decibelech (dB). Zdravé lidské ucho dokáže zachytit a zpracovat zvuk 

různé intenzity, přičemž zvuk dosahující velikosti 130 dB může způsobovat i při krátkodobé 

expozici nevratné poškození sluchu. Jeho příčinou je poškození vláskových buňky Cortiho 

ústrojí (Lejska, 2003). 

Pokud se budeme zabývat tím, jakým způsobem je zvuk u člověka zpracováván, tak zjistíme, 

že zvukový podnět šířící se v podobě mechanického vlnění částic prostředím je zachycen 

ušním boltcem a nasměrován do zevního zvukovodu. Bubínek nacházející se na jeho konci 

se rozechvěje a zároveň tímto pohybem rozkmitává sluchové kůstky - kladívko, kovadlinku 

a třmínek – nacházející se ve středoušní dutině. V důsledku tohoto pohybu se kmity přenášejí 

přes membránu oválného okénka do prostředí ve scala vestibuli, které je vyplněné 

perilymfou. Uvnitř cochlei jsou pak pohybem tekutiny drážděny vláskové buňky Cortiho 

ústrojí, a to tak, že tlakové vlny pohybující pružnou membránou deformují řasnaté buňky 

v Cortiho orgánu. Tím dochází k přeměně zvukových signálů na signály bioelektrické, které 

jsou dále vedeny sluchovým nervem do sluchového centra v mozku. S vláskovými buňkami 

jsou spojené neurony, a to prostřednictvím axonů tvořících sluchový nerv. Zpravidla je 

sluchový neuron napojen vždy na jednu vláskovou buňku. Vzhledem k počtu vláskových 

buněk lze odvodit, že sluchový nerv je tvořen přibližně 31 tisíci sluchovými neurony. To je 

mnohem méně v porovnání s počtem přibližně milionu neuronů, ze kterých se skládá 

zrakový nerv (Yost a Nielson, 1985, in: Atkinson, 2003). Následná sluchová dráha je 
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čtyřneuronová a v jejím průběhu dochází k částečnému křížení.2 Na obrázku 1 je 

schematicky naznačeno křížení sluchových a zrakových drah v mozkovém kmeni z pravé a 

z levé strany.  

 

Obrázek 1-Schéma sluchové a zrakové dráhy.  Zdroj: Štefela a kol., nedatováno 

                                                                                         

Z místa křížení jsou vedeny impulsy z větší části opačně, což umožňuje mimo jiné 

prostorové rozlišení zdroje zvuku. Primární sluchovou kůru lze nalézt v oblasti zadní a 

vnitřní plochy Heschlových závitů, což je označováno jako vlastní centrum sluchu. Podobně 

jako u korových oblastí zrakových můžeme i sluchové oblasti rozlišovat na jednotlivé 

podkorové oblasti, které se podílí na celé řadě funkcí. Například na kontrole očních pohybů 

za zvukem, na funkčním systému pracovní paměti, na řešení prostorových úloh, identifikaci 

předmětů, na emotivitě a motivaci. (Koukolík, 2002) Navíc při poslechu hudebních zvuků, 

při naslouchání melodií se aktivují další části cortexu - pravý horní spánkový závit, pravá 

                                                 
2 První neuron tvoří ganglion cochleare, druhý buňka sluchového jádra v mozkovém kmeni (nervus 

vestibularis) a vytváří nervus vestibulocochlearis, třetí neuron je buňka colliculus inferior ve středním mozku, 

čtvrtý pan neuron je uložen v corpus geniculatum mediale thalamu (Štefela a kol., nedatováno). 
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týlní kůra, při snaze o jejich zapamatování také pravý čelní a pravý spánkový lalok, část 

temenního laloku a insula. Ve sluchové kůře člověka byly identifikovány oblasti reagující 

na lidský hlas selektivně. Pro vnímání řeči je nutné, aby korový mechanismus dokázal 

analyzovat a kódovat měnící se frekvenci zvukového signálu, přičemž tento proces se děje 

u lidí převážně v levostranném Heschlově závitu (Koukolík, 2002). 

Vývoj sluchového vnímání 

Zvuky je dítě schopno vnímat již v prenatálním období zhruba od 5. měsíce vývoje plodu. 

Postupně se jeho schopnost sluchové percepce zdokonaluje se završením vývoje 

jednotlivých struktur sluchového analyzátoru. Díky tomu je dítě hned po narození schopno 

sluchové diferenciace, zejména v oblasti vysokých tónů. Ovšem tuto schopnost v pozdějším 

věku ztrácí. Popisovaný proces souvisí s uzráváním kortikálních oblastí mozku. Dítě se 

postupně učí lokalizovat zvukové podněty a tato schopnost se postupně vyvíjí až do 1,5 roku. 

Podstatnou část zvukových podnětů, na které dítě reaguje již od narození, je zvuk lidského 

hlasu. Řeč blízkého člověka pak podněcuje dítě již od kojeneckého věku ke snaze o její 

pochopení a napodobování. Rozvíjí se fonematická diferenciace, zejména pak diferenciace 

vázaná na řečový projev. Postupně se zdokonaluje i schopnost sluchové diferenciace 

mluveného projevu, zejména pak prozodických faktorů řeči. V období mezi 5. - 7. rokem je 

vývoj sluchové percepce dovršen, kromě rozlišování jednotlivých fonémů se rozvíjí i 

schopnost diferenciace délky samohlásek. Kolem 7. roku nastává rozvoj vnímání časové 

posloupnosti sluchových podnětů (Vágnerová, 2005). Rozvoj sluchového vnímání u dítěte 

je úzce spojen s porozuměním a osvojováním mluvené řeči jako důležitého prostředku 

rozvoje komunikačních kompetencí dítěte. 

2.2.3 Medicínská a speciálně pedagogická diagnostika sluchového postižení 

V případě, že má člověk problém zvuky zachytit či je dekódovat, a tím dochází ke zhoršení 

či ztrátě sluchové funkce, je nutné provést co nejdříve příslušné diagnostické vyšetření, které 

provádí zpravidla lékař – specialista. Ten na základě výsledků vyšetření stanoví především 

velikost a typ ztráty sluchu. Následně poté je zahájena speciálně pedagogická intervence. 

Vyšetření sluchu odpovídající věku dítěte a jeho stupni rozvoje je prováděno specialisty z 

oboru foniatrie (tj. medicínský obor zabývající se problematikou hlasu, řeči a sluchu). Je 

důležité, aby se dítě při vyšetření cítilo dobře, bylo spokojené, nebálo se a dokázalo se 
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soustředit. Jinak jen těžko je možné dosáhnout spolupráce, při níž vyšetření poskytne 

spolehlivé výsledky. Reakce dítěte na zvukové podněty se liší podle věku. U kojence se 

může objevit pohyb zornic, víček, mimického svalstva nebo reflex pátrací. Od šesti měsíců 

věku se děti běžně obracejí ke zdroji zvuku. Je zřejmé, že pro správné rozhodnutí o tom, zda 

je nebo není reakce dítěte spolehlivá, musíme znát řadu typických reakcí dítěte. Pro velmi 

malé děti, které se nedokážou aktivně podílet na vyšetření speciálním přístrojem – 

audiometrem – byla vypracována řada náhradních testů. Při vyšetření velmi malých dětí 

můžeme využít i nejmodernější počítačové techniky. 

Vyšetření sluchové funkce lze provést různými zkouškami sluchové funkce, z nichž některé 

řadíme mezi subjektivní a některé mezi objektivní.  

V případě, že je vyšetření založené na spolupráci s vyšetřovaným, jde pak o zkoušku 

subjektivní. Mezi tyto metody se řadí klasická zkouška sluchová, založená na schopnosti 

opakovat různá slova vyslovená s malou intenzitou na určitou vzdálenost. Dále pak prahová 

tónová či slovní audiometrie, speciální nadprahové testy a VRA (Visual Reinforcement 

Audiometry) založená na sledování podmíněné reakce na produkovaný zvuk a současně 

světelný podnět. Toto vyšetření je prováděno pomocí přístroje-audiometru. I zde je vyšetření 

založeno na příslušné reakci vyšetřovaného.   

Pokud není nutná spolupráce s diagnostikovaným, pak se jedná o vyšetřovací metodu 

objektivní. Tato vyšetření jsou prováděná pomocí přístrojů na specializovaných lékařských 

pracovištích foniatrem či audiologem. Do skupiny objektivních vyšetřovacích metod řadíme 

tympanometrii, vyšetření otoakustických emisí, vyšetření pomocí evokovaných potenciálů 

v podobě odpovědí mozkového kmene (BERA), měření EEG aktivity sluchových drah při 

stimulaci testovacím tónem v podobě šumu (NN-BRA) a vyšetření ustálených evokovaných 

potenciálů (SSEP). (srov. Lejska, 2003, Horáková, 2012, Pitnerová, 2014) 

Na základě výsledků vyšetření lze stanovit, zda a o jakou sluchovou vadu či poruchu jde. 

Existuje několik hledisek, podle kterých můžeme zjištění hodnotit z hlediska následné 

rehabilitační intervence. Nejčastěji jsou v odborné literatuře uváděné tyto tři klasifikace: 

1. Podle doby vzniku dělíme sluchové vady a poruchy na: 
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a) vrozené – zde může jít o vadu genetickou či vadu sluchu kongenitálně získanou v 

průběhu nitroděložního vývoje. Převažují vady sluchu geneticky podmíněné, z nichž 

nejčastější příčinou autozomálně recesivní percepční vady sluchu je mutace genu pro 

protein connexin26, důležitého pro správný vývoj vnitřní části ucha. Existuje řada 

dalších geneticky podmíněných vad sluchu (až 90 druhů genových mutací 

vyvolávajících vadu sluchu), které se mohou projevit nejen v dětství, ale i později v 

dospělosti.  V menší míře (zejména ve vyspělých zemích), mohou být vyvolány 

infekčním onemocněním matky v průběhu těhotenství, následkem pre- i 

perinatálního poškození, v důsledku krvácení či příjmu ototoxických látek. (Seeman 

Groh, Rašková, 2002) 

b) získané - u získaných vad pak dále rozlišujeme, zda jde o prelingválně či 

postlingválně  vzniklé sluchové postižení v závislosti na možnosti osvojení základů 

verbální komunikace. Nejčastěji je uváděna hranice přibližně šesti let věku dítěte. 

2. Podle lokalizace příčiny rozlišujeme sluchové vady či poruchy na: 

a) vady centrální – vznikající poškozením sluchového nervu či přímo mozku v oblasti 

od prvních jader sluchového nervu po sluchové centrum v cortexu 

b) vady periferní – jejich příčina se nalézá v zevní či střední části sluchového ústrojí 

(vady převodní, konduktivní) nebo v jeho vnitřní části (vady percepční, 

senzorineurální), eventuálně může jít o příčin více nebo většího rozsahu (vady 

kombinované). Příčinou převodních vad je ucpání zvukovodu cizím tělesem či 

ušním mazem, perforace bubínku či přerušení řetězce středoušních kůstek či jejich 

poškození v důsledku poranění, vrůstající nádor či přetrvávání zánětu. V případě 

poškození nebo nefunkčnosti vnitřní části ucha, zejména pak vláskových buněk a 

také sluchového nervu vznikají vady percepční, jejichž důsledky pro schopnost 

slyšení jsou závažnější než u vad převodních. Osoba s percepční vadou sluchu není 

schopna rozlišit jednotlivé hlásky řeči, nerozumí obsahu sdělovaného. Zvuky slyší, 

ale často deformovaně. Problémy se mohou projevovat v zpětné sluchové vazbě, 

protože nedokáže porovnat a identifikovat vytvářené zvuky. 

3. Podle velikosti průměrné ztráty sluchu v dB měřené v lepším uchu (dle WHO) můžeme 

vady a poruchy diferencovat na jednotlivé kategorie uvedené v tabulce 1: 
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Tabulka 1 Klasifikace sluchových ztrát I. Zdroj: Horáková, in: Pipeková, 2010, s. 141-156 

Kromě tohoto rozlišení se lze v odborné literatuře setkat i s jinou diferenciací jednotlivých 

kategorií ztrát sluchu. Podle průměrných ztrát sluchu pro vzdušné vedení v oblasti řečových 

frekvencí lze rozlišit vady a poruchy sluchu dle tabulky 2: 

 

Tabulka 2 Klasifikace sluchových ztrát II.   Zdroj: Lejska, 2003, s. 36 

Kromě vyšetřovacích metod zaměřených na zjištění příčiny sluchové vady či poruchy a 

velikosti ztráty sluchu jsou používány v rámci speciálně pedagogické intervence další 

testové nástroje mapující úroveň rozvoje schopností u osoby se sluchovým postižením v 

jednotlivých oblastech. 

Mezi diagnostickými testy zaměřenými na oblast zrakové percepce se u osob se sluchovým 

postižením používají zejména Reverzní test Edfeldtův (1968), Modifikovaný reverzní test 

pro předškolní děti (Eisler, Mertin), Test diskriminace tvarů Švancary, Vývojový test 

zrakového vnímání M. Frostigové, Rey-Osterriethova komplexní figura a test T.O.V.A. 

V případě T.O.V.A. (Test of Variables of Attention)  jde o standardizovaný test určený pro 

osoby ve věku od čtyř do osmdesáti let, který je administrován prostřednictvím počítače. 

Primárně je určen pro diagnostiku a hodnocení průběhu intervence u osob s ADD/ADHD. 

Vzhledem k použití úloh založených na geometrických tvarech není u něj nutná znalost 

daného jazyka. Je tedy vhodný i pro děti a žáky se sluchovým postižením. Avšak normy 
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určené pro tuto skupinu nebyly doposud stanoveny (Vitásková, 2004). Úroveň sluchové 

percepce lze určit prostřednictvím testů sluchové detekce a sluchové identifikace, hodnocení 

fonematického sluchu u předškolních dětí (test Škodové, Michka a Moravcové, 1995), 

zkouška sluchové diferenciace a zkouška sluchové analýzy a syntézy (test Wepmana a 

Matějčka, 1993). U posledních třech jmenovaných zkoušek je důležité brát v úvahu stupeň 

sluchové ztráty testované osoby. Dále se pro stanovení úrovně zrakové percepce a 

senzomotorické koordinace používá i test obkreslování (test Matějčka a Vágnerové, 1974). 

Pro hodnocení motorických schopností je určen Kábeleho test – test rovnováhy a pohybové 

koordinace, škála Oseretského sledující úroveň hrubé a jemné motoriky, Orientační test 

dynamické praxe určený pro hodnocení motoriky rukou, nohou a jazyka u předškolních dětí 

či zkouška laterality (Matějčka a Žlaba, 1972).  Pro hodnocení úrovně kognitivních funkcí 

slouží zejména Ravenovy barevné progresivní matice, Leiterovy performační škály, Pražský 

dětský Wechsler (Potměšil a kol., 2012). Z těchto testů je nejvíce doporučován Ravenův test 

progresivních matic, jelikož se jedná „neverbální inteligenční test zjišťující úroveň 

všeobecných rozumových schopností“ (Doušová, Šaureová, in: Kucharská a kol, 2007). 

Tento test byl také použit v rámci dále popsaného výzkumného šetření. Kromě tohoto testu 

jsou pro diagnostiku intelektu u dětí a žáků se sluchovým postižením doporučován také 

Snijders-Oomenův neverbální inteligenční test a také Kaufmanova baterie K-ABC 

(Vitásková, 2004). Pro orientační hodnocení řeči a jazykových schopností lze využít 

Obrázkově-slovníkovou zkoušku (Kondáš, 1972), dále u dětí s menší ztrátou sluchu lze 

aplikovat i Heidelberský test řečového vývoje (Grimmová, Shoeler, Mikulajová, 1987), Test 

opakování vět (Sumegiová, Rafajdusová, In: Lechta, 2003), Test jazykového citu (Žlab, 

1992). Test, který se využívá v zahraničí u dětí a žaků se sluchovým postižením se nazývá 

Hiskey Nebrasca Test of Learning Aptitudes (1966). Tento Test schopnosti učit se obsahuje 

celkem osm subtestů hodnotících oblast vizuálně percepční, motorickou, pamětní, oblast 

prostorové představivosti, vytváření logických vztahů a asociací. Test je neverbální, sleduje 

schopnost učit se a je standardizován v zahraničí pro použití u skupiny dětí a žáků neslyšících 

ve věku od 2 do 13 let (Doušová, Šauerová, in: Kucharská s kol, 2007). Dílčí části testu byly 

použity v rámci dále prezentovaného výzkumného šetření a jsou podrobněji popsány v 

kapitole 3.2.  
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Kompenzační a protetické pomůcky pro osoby se sluchovým postižením 

Na základě výsledků vyšetření sluchu je v případě potvrzení sluchové vady pohybující se v 

kategoriích lehké až velmi těžké nedoslýchavosti dané osobě přiděleno sluchadlo. Jde o 

nejčastěji přidělovanou kompenzační pomůcku, která zesiluje podle výsledků audiogramu 

konkrétní osoby přijímaný zvukový signál na požadovanou intenzitu v dB. Tento zesílený 

zvuk je veden přímo do zvukovodu. 

V případě, že je ztráta sluchu měřená v obou sluchových analyzátorech větší než 90 dB, je 

možné zařadit tuto osobu, často dítě, do programu kochleárních implantací jako vhodného 

kandidáta na voperování této moderní protetické pomůcky nahrazující činnost nefunkčních 

vláskových buněk Cortiho ústrojí. Princip fungování kochleárního implantátu (dále CI) 

spočívá v elektrické stimulaci sluchového nervu prostřednictvím elektrod zavedených jako 

součást voperované části CI, která převádí kódy přijímané z vysílací cívky na elektrické 

impulsy, jimiž dráždí sluchový nerv. Tyto vzruchy jsou pak vedeny do sluchového centra v 

mozku a jsou zpracovávány analogicky jako podněty vyvolané zvukem. Po voperování 

implantátu a zhojení místa operace následuje nastavení zvukového procesoru, na němž se 

podílí klinický inženýr ve spolupráci s logopedem, a následně je zahájena rehabilitační péče 

spočívající v edukaci či reedukaci sluchové funkce. Hlavní úlohu v rehabilitaci má zejména 

logopedická intervence, jejíž cílem je stimulace rozvoje mluvené řeči. Dítě s CI se učí 

postupně detekovat různé zvuky, následně je rozlišovat a identifikovat. Postupně je tento 

nácvik spojen také s detekcí, diskriminací a identifikací jednotlivých slov a slovních spojení. 

Cílem dlouhodobé rehabilitace je schopnost uživatele CI komunikovat s okolím bez nutnosti 

odezírat či využívat alternativních systémů komunikace (Hádková, 2012). 

Sluchadlo a kochleární implantát patří mezi nejčastěji používané kompenzační a protetické 

pomůcky určené pro osoby se sluchovým postižením. Existuje však řada dalších pomůcek 

usnadňujících osobám se sluchovým postižením běžný život: jde například o pomůcky 

využívající světelné signalizace (světelné budíky, bytové zvonky či signalizování pláče 

dítěte), dále pomůcky určené jako alternativa pro komunikaci na dálku realizovanou slyšící 

společností nejčastěji telefonicky (PC s internetovým připojením pro využití komunikace 

prostřednictvím emailů a videoprogramů umožňující realizovat komunikaci pomocí 
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znakového jazyka, mobilní telefony pro psaní SMS zpráv) a také pomůcky pro zlepšení 

funkce sluchadel (zesilovače, indukční smyčky, FM systémy). 

2.2.4 Rehabilitační přístupy a rozvoj komunikačních kompetencí u dětí, žáků a 

studentů se sluchovým postižením 

Již od nejstarších dob se hledaly cesty, jak podporovat rozvoj osob se sluchovým postižením 

a jejich začleňování do společnosti. V širším měřítku začalo být vzdělávání přístupné pro 

žáky se sluchovým postižením v období renesančního humanismu. V tomto období byly 

voleny dva základní, avšak zcela odlišné, výchovné a vzdělávací přístupy, které se během 

staletí dále rozvíjely a byly postupně modifikovány dle aktuální úrovně a potřeb společnosti.  

První z nich vycházel z přesvědčení o nutnosti posilování zbytků sluchu u osob se sluchovým 

postižením za současného rozvíjení mluveného jazyka pomocí odezírání. V současnosti 

tento přístup nazýváme přístupem audio-orálním, orálním či orálním a auditivním (srov. 

Pitnerová, 2014, Horáková, 2012, Langer, Souralová 2013). Druhý přístup, vizuálně-

motorický, akceptoval přirozenou potřebu osob s těžkým postižením sluchu používat jiný, 

alternativní komunikační systém založený na přenosu informace pomocí vizuálně 

motorického kódu. Tudíž dával důraz zejména na využití funkčního zraku a zrakového 

vnímání jako smyslu, který nejlépe může kompenzovat nefunkční či nedostatečně funkční 

sluchové vnímání. Znakový jazyk používaný pro komunikaci s a mezi osobami neslyšícími 

tento předpoklad splňoval a splňuje. Často je označován jako primární jazyk této skupiny 

osob.  

V současné době činnosti směřující k maximálně bezbariérovému začlenění osob se 

zdravotním či sociálním znevýhodněním do majoritní společností osob intaktních 

označujeme jako rehabilitaci v širším významu termínu. Do takto vymezené rehabilitace 

patří oblast rehabilitace léčebné, vzdělávací, pracovní a sociální. Volba rehabilitačního 

přístupu je u jednotlivých osob se sluchovým postižením těsně provázána s možností použití 

kompenzačních či protetických pomůcek sloužících pro rozvoj sluchového vnímání či jeho 

náhrady, a zejména pak s volbou vhodného komunikačního systému. 

V současné době je v oblasti vzdělávání aplikováno pět základních komunikačních přístupů 

ve vzdělávání u osob se sluchovým postižením (srov. Horáková, 2012, Potměšil, 2012): 

a) auditivně-orální přístup 
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b) přístup s uplatněním filozofie totální komunikace 

c) přístup v podobě bilingvální komunikace  

d) komunikační přístupy vhodné pro integrované žáky se sluchovým postižením 

e) komunikační přístupy pro děti a žáky s kochleárním implantátem 

V případě auditivně-orálního přístupu je pro bezproblémovou komunikaci osoby se 

sluchovým postižením s jejím okolím rozvíjena v rámci rehabilitace mluvená řeč. Zásadní 

složkou tohoto přístupu je sluchový trénink. Zejména jej bezvýhradně používají odborníci 

prosazující auditivně-verbální přístup, v jehož rámci není žádoucí, aby osoba se sluchovým 

postižením mohla pro komunikaci používat odezírání či různé vizualizace informací 

předávaných mluvením. Kromě tohoto přístupu však další běžně užívané systémy 

vizualizaci mluvené řeči využívají, a to v různé míře (od odezírání až po soustavný doprovod 

mluveného slova gesty či znaky). Tento přístup je aplikován často v rámci rehabilitace u 

osob s lehkou až těžkou ztrátou sluchu kompenzovanou sluchadly nebo pak u osob s velmi 

těžkou ztrátou sluchu řešenou voperováním kochleárního implantátu. 

Přístup vycházející z filozofie totální komunikace dává důraz na vytvoření bezbariérového 

komunikačního prostředí pro dítě či dospělou osobu se sluchovým postižením, přičemž jsou 

pro komunikaci používány všechny dostupné komunikační systémy zvolené v kombinaci 

vyhovující především dítěti se sluchovým postižením. Pro vybudování oboustranně 

plnohodnotné komunikace lze přitom použít jak komunikační systémy auditivně-orální, tak 

i vizuálně-motorické. V současné době se k tomuto přístupu hlásí většina škol pro sluchově 

postižené (Horáková, 2012). 

Přístup založený na bilingvální komunikaci spočívá v postupném osvojování dvou jazyků, 

se kterými dítě se sluchovým postižením každodenně setkává - s mluveným (většinovým, 

českým) jazykem a znakovým (českým) jazykem. Vzorem pro rozvoj mluveného jazyka se 

stává slyšící pedagog, naopak úkolem neslyšícího pedagoga je podpora rozvoje znakového 

jazyka, jeho gramatiky a znakové zásoby. 

Zbývající dva uváděné přístupy vymezeny nejsou, lze však v jejich případě předpokládat 

vzhledem k využití kompenzační či protetické pomůcky aplikaci převážně auditivně-

orálního přístupu založeného na rozvoji mluveného jazyka. 
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Další autoři Langer, Souralová (2013) a Krahulcová (2014) se shodují v názoru, že je možné 

se v současné době setkat v oblasti odborné intervence zaměřené na osoby se sluchovým 

postižením se čtyřmi komunikačními přístupy či systémy: 

- s přístupem orálním a auditivním (se systémem orální komunikace, audio-orálním 

systémem, monolingválním a monokulturním) preferujícím rozvoj mluveného jazyka 

zejména pomocí odezírání či pomocí odezírání a se současným využitím dalších podpůrných 

systémů komunikace 

- se systémem simultánní komunikace založeném na paralelním přenosu informací pomocí 

mluveného jazyka a za současného doprovodu stejné informace sdělované ve znakovém 

systému (nejde však o znakový jazyk, ale spíše o jazyk znakovaný) 

- se systémem totální komunikace spočívající v celostním charakteru komunikace 

přinášejícího možnost spojovat všechny dostupné komunikační systémy (jak orálně-

auditivní, tak vizuálně-motorické) s cílem zajistit co nejpřirozenější rozvoj osoby/dítěte se 

sluchovým postižením. Při výběru komunikačního systému jsou respektovány zejména 

individuální potřeby dítěte se sluchovým postižením a umožňuje využití i alternativních 

komunikačních systémů v podobě znakového či znakovaného jazyka. 

- s bilingválním přístupem (se systémem bilingvální komunikace) založeném na rozvoji dvou 

jazyků zprostředkujících informace v odlišném módu, tedy mluveného (většinového, 

českého) jazyka a příslušného jazyka znakového (českého). Je určen především pro děti a 

žáky neslyšící, kteří upřednostňují v komunikaci znakový jazyk. V ČR je bilingvální 

vzdělávací přístup realizován od roku 1995, a to v bilingvální mateřské škole PIPAN a 

následně v ZŠ pro sluchově postižené v Praze na Smíchově. 

Z výše uvedené deskripce aktuálně aplikovaných přístupů u dětí a žáků se sluchovým 

postižením v oblasti vzdělávání lze vycházet při vymezení elementárních systémů 

komunikace anticipujících možnosti osob s postižením sluchu. Existují v zásadě dva 

základní systémy, jež lze pro rozvoj komunikačních kompetencí osob se sluchovým 

postižením uplatňovat: 

a) auditivně-orální systémy komunikace 

b) vizuálně-motorické systémy komunikace  
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Mezi auditivně-orální komunikační systémy patří zejména mluvená řeč (orální řeč) jako 

dominantní prostředek pro komunikaci s většinovou slyšící společností. V případě dětí s 

postižením sluchu je důležité využívat pro rozvoj řeči po stránce kvalitativní i kvantitativní 

vhodné kompenzační a protetické pomůcky zaručující co nejlepší vnímání a porozumění 

nejen obsahu nejrůznějších sdělení pronášených osobami v okolí člověka se sluchovým 

postižením, ale i vlastnímu mluvnímu projevu. Možnost použít tyto pomůcky je důležitá z 

hlediska předcházení negativního vlivu sluchové vady na srozumitelnost vlastní řeči. Při 

nemožnosti kontrolovat řeč sluchem, kvalita a srozumitelnost řeči pro okolí rychle klesá. 

Tím současně klesá i možnost bezproblémového začlenění osoby se sluchovým postižením 

do společnosti. Obecně platí, že čím dříve a čím těžší vada sluchu vznikla, tím negativnější 

vliv na kvalitu mluvního projevu a rozsah slovní a pojmové zásoby u daného člověka má. V 

této souvislosti jsou často zmiňovány termíny „audiogenní dyslálie“ či „kopholálie“ jako 

označení vadné výslovnosti jedné nebo skupiny hlásek u osob s prelingvální či postlingvální 

vadou sluchu a „audiogenní dysgramatismus“ jako narušené osvojování syntakticko-

morfologické jazykové roviny v důsledku nedostatečného vývoje řeči a malé verbální 

zkušenosti (srov. Horáková, 2012, Krahulcová, 2014). Důležitým prostředkem pro rozvoj 

mluveného jazyka u osob se sluchovým postižením se tak stalo odezírání jako vnímání řeči 

zrakem a chápání obsahu sdělovaného na základě „pohybů mluvidel, mimiky obličeje, 

gestikulace rukou a celkových postojů těla, situačních faktorů a kontextu obsahu 

mluveného“ (Krahulcová, 2014, s. 221). Schopnost odezírat není osobám se sluchovým 

postižením automaticky předurčena, avšak je možné ji do určité míry vhodně zvoleným 

cvičením rozvinout. Záleží zde, stejně jako u jiných schopností, na vrozených individuálních 

dispozicích jedince bez rozdílu, zda jde o osobu se sluchovým postižením či osobu slyšící. 

Úspěšnost komunikace prostřednictvím odezírání ovlivňuje řada faktorů, jež můžeme členit 

na faktory vnitřní a vnější. Mezi faktory vnitřní lze zařadit faktory fyziologické (stav zraku 

a mentálních funkcí, zbytky sluchu v oblasti řečových frekvencí, funkce CNS), 

psychologické (zejména úroveň pozornosti, schopnost zpracování zrakových informací na 

pojmy, paměť a úroveň myšlenkových operací, aktuální psychický stav), technické (úroveň 

nácviku odezírání), verbální i neverbální (úroveň jazykových dovedností, především znalost 

gramatiky a slovní zásoby jazyka, chápání a užívání i neverbálních jazykových prostředků) 

a dále věkové a sociální (úroveň biologické zralosti organismu, zkušenost s různými 
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komunikačními situacemi, sociální zralost). Mezi vnější faktory ovlivňující komunikaci 

odezíráním patří hlavně podmínky týkající se intenzity a směru osvětlení, vzájemné 

vzdálenosti při komunikaci, výšky obličejů, způsobu mluvy na straně komunikačního 

partnera – jeho tempem řeči, způsobem artikulace, mírou doprovázení sdělení neverbálními 

prostředky komunikace, dále pak užitím fonemických znakových kódů či znakované češtiny 

(srov. Horáková, 2012, Langer, 2013, Strnadová, 2008). Při komunikaci pomocí mluvené 

řeči nahrazuje odezírání nedostatečnou funkci sluchovou. Lze však komunikovat nejen 

mluvenou, ale i psanou formou mluveného jazyka. V tomto případě je pro schopnost čtení a 

psaní důležitá dostatečná jazyková kompetence v mluveném jazyce, kterou v případě osob 

se sluchovým postižením je velmi obtížné dosáhnout. Vada sluchu, zejména pak těžšího 

stupně, neumožňuje osvojit si přirozenou cestou znalost gramatiky mluveného jazyka, 

schopnost aplikovat její pravidla, rozšiřovat slovní zásobu, zejména znalost pojmů, 

frazeologii a i dostatek informací vztahující se k určitému jevu (Komorná, 2008). Podstatnou 

roli ve schopnosti efektivně odezírat má tak zrak a úroveň zrakového vnímání.  

Nezastupitelný význam má zrakové vnímání i v případě komunikace ve kterémkoli vizuálně-

motorickém sytému komunikace určeném pro osoby se sluchovým postižením.  Mezi tyto 

systémy komunikace řadíme znakový jazyk, znakovaný jazyk a prstovou abecedu. V ČR je 

v současné době v platnosti zákon č. 384/2008 Sb., který definuje používaný český znakový 

jazyk jako jazyk přirozený a plnohodnotný, jež je tvořen specifickými, vizuálně-

motorickými prostředky, mezi ně patří „tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, 

pozicemi hlavy a horní části trupu.“ (Česko, zákon č.384/2008 Sb.). Přenos informací ve 

znakovém jazyce se odehrává v tzv. znakovacím prostoru ohraničeném úrovní pasu, šířkou 

loktů rukou a výškou hlavy komunikátora. Kromě manuální složky jazyka v podobě 

zmíněných tvarů rukou, jejich postavení a pohybů je povinnou součástí předávané informace 

i nemanuální část, to znamená mimika, pohyby hlavy a horní části trupu. Obě složky musí 

být vizuálně přístupné pro komunikanta neboli příjemce informace předávané ve znakovém 

jazyce. Znakovaný jazyk, u nás konkrétně znakovaná čeština, je uměle vytvořený systém 

komunikace, který z velké části kombinuje český (mluvený) jazyk a český znakový jazyk. 

Při transliteraci, tedy převodu sdělení v českém jazyce do znakované češtiny, je za dodržení 

syntaxe české věty každé slovo „překládáno“ pomocí znaků, které buď vycházejí ze znakové 

zásoby českého znakového jazyka, nebo jde o znaky speciální, záměrně vytvořené z potřeby 
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přesné transliterace a využívané pouze v tomto komunikačním systému (Kotvová, Komorná, 

2008). Prstová abeceda využívá různých poloh a postavení prstů k zobrazení jednotlivých 

písmen české abecedy, přičemž se postupným spojováním vytváří představa slova, podobně 

jako se v mluvené řeči spojují hlásky do slov. Prstová abeceda se používá i přes vizuálně-

motorickou podstatu spíše jako podpora odezírání než jako součást znakového jazyka, 

poněvadž je úzce vázaná na psanou podobu mluveného jazyka (srov. Horáková, 2012, 

Krahulcová, 2014). 

Pro všechny výše uvedené systémy komunikace, ať již orálně-auditivní či vizuálně-

motorické, je důležitou součástí přenosu informace dokonalá schopnost přijímat zrakové 

podněty, zpracovat je a uplatňovat je efektivně, zejména pak z hlediska komunikace. 

Jak bylo již výše konstatováno - ztráta sluchu je kompenzována zejména rozvojem 

zrakového vnímání, které se tak stává jediným plnohodnotným zdrojem informací, na který 

je člověk s postižením sluchu odkázán. Využití dalších smyslů (hmatu, chuti, čichu) je z 

hlediska základních potřeb člověka méně efektivní. Z tohoto pohledu tvoří zrakové vnímání 

stěžejní kompenzační mechanismus, který zejména v případě dítěte vyvolává změny v 

přijímání a zpracování podnětů na úrovni CNS.  Zrakovým vnímáním u osob se sluchovým 

postižením se zabývala řada výzkumů realizovaných v zahraničí. Například výzkum vedený 

německými odborníky (Rettenbach, Diller, Sireteanu, 1999) se zaměřoval na srovnání 

úrovně vizuálního vnímání u neslyšících dětí (dětí s těžkou ztrátou sluchu vzniklou do 

jednoho roku věku) a u kontrolního vzorku jejich slyšících vrstevníků. Jednalo se o děti a 

žáky ve věkovém rozmezí 6 – 20 let. Výsledky ukázaly minimální rozdíl mezi kapacitou 

zrakového vnímání neslyšících dětí a adolescentů ve srovnání se svými slyšícími vrstevníky. 

K posunu pak došlo v případě sledování zrakového vnímání u dospělých neslyšících pomocí 

testových úloh, u nichž bylo nutné zapojit určitou míru zrakové pozornosti. Zde již byly 

zaznamenány výraznější rozdíly: v komparaci se slyšícími dospělými dosáhli neslyšící 

dospělí lepších výsledků. Jiný výzkum (Codina, Buckely, Port, Pascalis, 2010) vycházel z 

publikovaných předchozích výzkumů, jenž sledovaly parametry zrakového vnímání v 

oblasti periferního vidění, které již dříve zkoumali pomoci perimetrie Neville a Lawson 

(1987). Výzkum z roku 2010 sledoval schopnost periferního vidění u skupiny neslyšících 

dětí ve věku 5 – 15 let (N=25) a u stejné věkové skupiny dětí slyšících (N=64). U všech 
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sledovaných probandů byla testována v rámci vstupního vyšetření zraková ostrost (podle 

některých údajů je mezi neslyšícími dětmi vysoký podíl těch, které mají i zrakové postižení 

– např. Fillman, 1987, Regenbogen a Godel, 1985, in: Codina a kol., 2010), aby výzkumný 

vzorek tvořili jedinci se zrakovou ostrostí v pásmu normy. Dvacet tři neslyšících dětí z 

celkového počtu sledovaných mělo sluchovou vadu kompenzovánu bilaterálně. U dalších 

dvou dospívajících (ve věku 13 a 15 let) sluchová vada nebyla nijak kompenzována. Jako 

žáci docházeli sledovaní probandi do celkem sedmi škol, přičemž jedna škola používala 

orální komunikační systémy, tři školy se pak hlásily k bilingválnímu modelu vzdělávání a 

ve třech školách byl upřednostňován znakový jazyk (BSL). Kontrolní skupina slyšících žáků 

byla složena z 34 dívek a 30 chlapců v průměrném věku 9,13 let. Dále byla sledována 

skupina dospělých neslyšících (N=17) a kontrolní skupina slyšících dospělých (N= 18) ve 

věkovém rozmezí 18 – 45 let. Věkový průměr činil 30,28 let. Dospělí v rámci výzkumu 

podstoupili stejný test periferního zrakového vnímání jako obě skupiny žáků s/bez sluchové 

vady. V rámci testování měli probandi za úkol reagovat na krátký světelný záblesk pohybem 

joysticku připojeného k počítači. Tyto světelné podněty byly vydávány LED diodami 

umístěnými na polokouli vyrobené z akrylátu, jejíž průměr byl jeden metr. Celkem se 

jednalo o 96 diod, které byly v určitém pravidelném rozpětí vycházejícím z různých úhlů 

připevněny na tento model. Navíc byly světelné podněty vydávány ve třech různých 

intenzitách (nejasné, středně jasné a výrazně jasné světelné podněty). Vždy bylo testováno 

pravé oko probanda, přičemž levé pak bylo vyřazeno z vnímání plastovým krytem. 

Sledování reakce jednoho vybraného oka vycházelo z předpokladu, že vizuální pole jsou u 

zdravých jedinců symetrická. Během testování bylo směrem k probandovi vysláno nejprve 

32 světelných podnětů. Potom měl každý z nich za úkol umístit joystick do polohy, ve které 

zaregistroval světelný záblesk. Sledován byl pak reakční čas. Pokud proband nezareagoval 

na podnět do 1,5 sekundy, pak následoval další. Individuálně byl u každého účastníka 

testování zaznamenán směr nastavení joysticku a jeho reakční čas.  Komparace výsledků 

měřících schopnost periferního vidění ukázala poněkud překvapivě horší schopnost 

periferního vidění i reakční doby na podnět v zorném poli právě u skupiny neslyšících dětí 

a žáků ve věku 5 – 10 let. Dále bylo zjištěno, že tento rozdíl již nelze zaznamenat u skupiny 

dětí neslyšících s průměrným věkem 11 – 12 let. Dle výzkumu byly výsledky zaznamenané 

u obou skupin srovnatelné. Co se týká skupiny neslyšících ve věku 13- 15 let, tak v jejich 
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případě byly zaznamenány u probandů rychlejší reakční časy zachycující podnět v zorném 

poli jedince než u jejich slyšících vrstevníků. Ze závěru citovaného výzkumu tak mimo jiné 

vyplývá i na první pohled zajímavá skutečnost, že optimálního rozvoje zrakového vnímání 

jako kompenzačního činitele nedosahují neslyšící žáci již v průběhu mladšího školního věku, 

ale později, v období puberty a dospívání.  

Do určité míry tyto výsledky korespondují se závěry již dříve realizovaného výzkumu 

(Rettenbach, Diller, Sireteanu, 1999), konstatujícího, že výraznějšího zlepšení v oblasti 

zrakového vnímání (i periferního zrakového vnímání) dosahují neslyšící či osoby s těžkým 

sluchovým postižením v období adolescence, potažmo v dospělosti. K obdobným závěrům 

dospěl i výzkum Colmenera, Cateny, Fuentese a Ramose (in: Codina, Buckely, Port, 

Pascalis, 2010), jehož závěry byly publikované v roce 2004. Na základě nich bylo 

konstatováno, že dospělí neslyšící jsou schopni rychleji než slyšící přeorientovat svou 

zrakovou pozornost směrem k aktuálnímu vizuálnímu podnětu v jejich zorném poli. 

Důležitým „mezníkem“ ve vývoji zrakového vnímání u neslyšících dětí je podle výsledků 

výzkumů dalších odborníků (např. Dye et al., 2008) věk přibližně 11 let, ve kterém se rozvíjí 

schopnost selektivní vizuální pozornosti. Příčinou horších výsledků v testech zrakového 

vnímání u neslyšících dětí je dle výzkumníků pomalejší vývoj přerozdělování zrakové 

pozornosti na periferii zorného pole a pomalejší vyzrávání periferní sítnice oka či 

postreceptivní zrakové dráhy. U dospělých neslyšících byly zjištěny rozdíly mezi pravým a 

levým zorným polem, přičemž schopnost zrakového vnímání u pravého i levého oka byla 

shodná (Clarke, Bellmann, Meulli, Cil a Steck, in: Codina, Buckely, Port, Pascalis, 2010). 

Tyto závěry naznačují, že lze uvažovat o odlišném způsobu zpracování zrakových podnětů 

na úrovni mozkových hemisfér. Jejich podíl na zpracování podnětů může být u osob 

neslyšících odlišný ve srovnání s dospělými slyšícími. Zajímavou skupinou pro komparaci 

zjištěných výsledků mohou být neslyšící děti s kochleárním implantátem, u nichž lze 

předpokládat (pokud byly implantovány v raném věku) obdobný vývoj zrakového vnímání 

jako u slyšících vrstevníků. Výše uvedený výzkum (či výzkumy, z nichž vycházel) 

nezjišťoval cíleně, jak velkou ztrátu sluchu sledovaní probandi měli, zda pocházejí z rodin 

slyšících či neslyšících a zda komunikují znakovým či mluveným jazykem. Bylo pouze 

sledováno, do jakého typu školy sledovaná skupina žáků dochází. Dále pak i věk, ve kterém 
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byla vada diagnostikována (do 2 let věku) a využití kompenzačních pomůcek. Samotná 

souvislost mezi preferovaným způsobem komunikace a úrovní zrakového vnímání u 

sledovaných neslyšících žáků však analyzována nebyla. 

Význam komunikace u osob se sluchovým postižením 

Schopnost komunikovat je pro člověka významná z hlediska přijímání informací, které jsou 

pak zpracovávány, ukládány a dále používány jak pro vlastní myšlenkové operace, tak pro 

možnost reagovat na sdělení druhých osob a navázat tak komunikaci s osobami v okolí. 

Primárním prostředkem komunikace je pro člověka jazyk, který je strukturován ve třech 

úrovních: nejvýše stojí větné jednotky a větné členy spojené s myšlenkami a výroky 

mluvčího. Dále můžeme rozlišovat slova a jejich části, které nesou význam. Nejnižší, 

základní úroveň jazyka představují řečové zvuky. Slyšící děti se postupně učí jazyku tak, že 

v prvních letech se učí spojovat jednotlivé fonémy a pravidla, podle nichž se toto spojování 

řídí. Postupně se učí vyslovovat slova označující známé pojmy. Časem z jednoslovných 

výpovědí vytváří dvou a víceslovné výpovědi. Toto osvojování jazyka se kromě nápodoby 

učí i pomocí „testování hypotéz“. Operační principy těchto hypotéz motivují dítě věnovat 

pozornost důležitým vlastnostem sdělení, „jako jsou například koncovky slov.“ (Atkinson, 

2003, s. 344). Výzkumy prokázaly, že tak jako dítě slyšící si postupně osvojuje mluvený 

jazyk, tak analogicky i dítě neslyšící, pokud vyrůstá v rodině s neslyšícími rodiči, si osvojuje 

jazyk znakový (Langer, 2013). Osvojováním znakového jazyka neslyšících dětmi 

neslyšících rodičů se zabývá výzkumná studie Pettitové a Marentetteové, která popisuje u 

těchto dětí existenci tzv. období manuálního žvatlání, ve kterém si dítě postupně osvojuje 

jednotlivé fonologické prvky znakového jazyka, které označujeme jako parametry znaku 

(Pettito, 2000, in: Cícha Hronová, 2010). Nejdříve se naučí používat místo, ve kterém je 

znak artikulován, posléze základní pohyb znaku, a poté postupně zpřesňuje konkrétní tvary 

rukou v závislosti na vyzrávání motorických a kognitivních schopností dítěte v průběhu jeho 

vývoje.  Rozvoj kognitivních schopností dítěte je úzce spojen s osvojováním a zároveň 

rozlišováním jednotlivých tvarů ruky.  Postupně se učí tvary rukou kombinovat s ostatními 

parametry znaku. Zpočátku neslyšící dítě rozvíjí svoji schopnost komunikace pomocí 

jednoduchých deiktických gest, kterými se snaží ukazovat na objekty kolem sebe a 

uchopovat je, posléze s rozvojem hrubé a jemné motoriky a také kognitivních schopností se 
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u něj zpřesňuje využívání gest pro sdělení informace. Dále se zpřesňuje i používání 

jednotlivých tvarů rukou a cílených pohybů. Postupně se rozšiřuje i počet znaků, které 

aktivně pro komunikaci používá (Cícha Hronová, 2010). Rozdíly mezi komunikací osob se 

sluchovým postižením komunikujících ve znakovém jazyce a osob slyšících používajících 

mluvený jazyk lze nalézt i na úrovni CNS při zpracování podnětů jednotlivými mozkovými 

hemisférami. Obě řečová centra zodpovědná za schopnost člověka dekódovat lidskou řeč a 

reagovat na ni vlastní promluvou (Brocova a Wernickeova oblast) se nachází v dominantní 

hemisféře. V 95% jde o levou hemisféru. V případě osob neslyšících, které komunikují 

znakovým jazykem již výzkumy v 70. letech 20. století (Klima a Bellugi, 1975, in: Syka, 

2014) přinesly zajímavé zjištění, že dominance pro řečové funkce v levé hemisféře jsou 

platné i pro informace přijímané zrakem, tedy nejsou vázány pouze na informace přijímané 

a kódované fonologicky, ale že podstatou funkce těchto center je zpracování symbolů bez 

ohledu na kód, ve kterém je informace přijímána a ukládána. Tudíž u osoby používající 

znakový jazyk je senzorická i motorická složka jazyka řízena ze stejné oblasti mozku jako 

v případě mluveného jazyka. Při znakování se navíc zapojují ještě další struktury v levé 

hemisféře (supramarginální závit vlevo a část parietálního laloku vlevo). Výzkum Nevillové 

z roku 1998 sledoval tři skupiny probandů: 1. slyšící osoby komunikující výhradně 

mluveným jazykem, 2. osoby neslyšící komunikující znakovým jazykem a 3. osoby CODA3 

užívajících jak mluvený, tak znakový jazyk. Sledovaným subjektům byl nejprve předložen 

psaný text. U slyšících a CODA osob čtení textu vyvolalo aktivaci levé hemisféry, u 

neslyšících byly aktivovány pouze oblasti v pravé hemisféře. V další fázi byl všem třem 

skupinám puštěn film s informacemi obsaženými v textu i tlumočenými do znakového 

jazyka. U osob slyšících se aktivovaly oblasti levé hemisféry jako předtím při čtení textu, u 

skupiny neslyšících se aktivovaly obdobné levostranné řečové oblasti jako u slyšících. U 

osob CODA došlo k aktivaci jak řečových oblastí vlevo, tak i některých oblastí pravé 

hemisféry. Znamená to, že při používání znakového jazyka je navíc kromě řečových center 

v levém laloku aktivována i specifická oblast pravé hemisféry, oblast inferiorního a 

superiorního parietálního laloku vlevo. Tyto oblasti se aktivizují „při produkci znakového 

jazyka a při úkolech krátkodobé paměti spojené se znakováním.“ (Syka, 2014, s. 98).  

                                                 
3 CODA je anglická zkratka termínu označující slyšící děti neslyšících rodičů 



 

50 

 

Na osvojování jazyka a na schopnost dítěte využívat jeho znalost pro rozvoj vlastní osobnosti 

a pro dosahování různých komunikačních cílů se kromě rodiny podílí i školní instituce. 

V rámci vzdělávání v ČR kladen důraz osvojování klíčových kompetencí jako souhrnu 

vlastností, dovedností, návyků, hodnot a zájmů, kterých má žák dosáhnout a které jsou 

podstatné pro rozvoj osobnosti každého člověka a pro jeho možnost zapojení do společnosti. 

Klíčové kompetence nejsou spojeny s výukou konkrétního předmětu, jsou nadstavbou pro 

proces vzdělávání jako celek a navzájem se prolínají. 

V RVP pro ZŠ je vymezeno celkem šest klíčových kompetencí (MŠMT, 2013): kompetence 

k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské a 

pracovní. Konkrétně komunikativní kompetence žáka jsou v rámcovém vzdělávacím 

programu vymezeny takto: 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi (RVP, 2013, s. 11) 

Co se týká kompetencí k učení, jsou v základním dokumentu závazném pro každou 

základní školu vymezeny takto: 

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 
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 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 

a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich (RVP, 2013, s. 

10) 

 

Rozvoj klíčových kompetencí u každého žáka je cílem činnosti pedagoga, který se žákem 

pracuje. Důležitým činitelem ovlivňujícím proces vzdělávání, a v jeho rámci i rozvíjení 

všech vymezených klíčových kompetencí, je i samotné školní zařízení a jeho školní 

vzdělávací program, který si každá škola samostatně vytváří. V případě žáka se sluchovým 

postižením můžeme konstatovat, že jde především o vytvoření plnohodnotné komunikace. 

Proto často hovoříme v souvislosti se vzděláváním žáků se sluchovým postižením o 

kompetencích komunikačních, rozvíjejících dovednost komunikovat v mateřském jazyce. 

Komunikační, a také komunikativní, kompetence úzce souvisí s dalšími schopnostmi: se 

sebeprosazováním se, s porozuměním a zapojením se do komunikace, se schopností 

efektivní komunikace a socializace a se schopností čtení a psaní (Pitnerová, 2014). Význam 

plnohodnotné komunikace pro rozvoj dítěte se sluchovým postižením dokazuje mimo jiné i 

výzkumné šetření vedené ruskými odborníky (Vasilova, Mojsejeva, Saprina, Chochlova, 

2010), ve kterém byl sledován vzorek neslyšících žáků (N=28) školního věku. Ve 

výzkumném vzorku byli žáci sledováni z hlediska způsobu komunikace a rodinného zázemí. 

Šlo o komparaci skupiny žáků se sluchovým postižením ve věku 6 – 9 let, u nichž se v rodině 

komunikuje pomocí znakového jazyka se skupinou žáků, kteří doma nepoužívali znakový 

jazyk. Cílem bylo zjistit, zda má používaný komunikační kód vliv na rozvoj kognitivních 

schopností probandů, zejména na úroveň rozvoje myšlení. Tyto údaje pak byly ještě 
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doplněny o údaje získané ve skupině slyšících vrstevníků (N=25). Pro sledování 

neverbálních schopností byly použity testy „Ravenova progresivní matice“ a Kaufmannův 

test (K-ABC). Byly zjištěny shodné výsledky týkající se neverbální inteligence u obou 

skupin žáků (neslyšících bez přidruženého postižení a žáků slyšících). Při porovnání 

výsledků získaných pomocí Kaufmannova testu bylo konstatováno, že lepších výsledků 

dosahují neslyšící žáci neslyšících rodičů (v porovnání s neslyšícími žáky slyšících rodičů). 

V závěrech šetření byl kladen důraz na využití dostupné techniky v podobě protetických 

pomůcek kompenzujících vadu sluchu.  

Shrnutí teoretických východisek 

Četné zahraniční výzkumy sledovaly platnost kompenzačního mechanismu v podobě 

stimulace rozvoje zrakového vnímání a jeho významu při získávání informací u osob se 

sluchovým postižením, zejména pak u dětí, žáků a studentů, a to z pohledu efektivity 

edukačních přístupů aplikovaných při jejich vzdělávání. Výzkumným nástrojem se staly 

testy obsahující různé vizuálně prostorové úkoly a hodnotil se výkon vybraných probandů 

neslyšících či probandů s těžkým postižením sluchu, jejichž výsledky se poté komparovaly 

s kontrolní skupinou slyšících vrstevníků. Závěry mnohých studií téměř shodně uvádí, že 

probandi se sluchovým postižením dosahují buď obdobných, nebo zpravidla horších 

výsledků ve srovnání se slyšícími vrstevníky (Cattani a kol., 2007, López-Crespo a kol., 

2012, Marschark a kol., 2013 a Marschark a kol., 2015, in: Marschark a kol., 2016). Určitou 

výjimku představují některé výzkumy (Lane a kol, 2011, in: Marchark a kol., 2016), jejichž 

výsledky poukazují na lepší výkony žáků a studentů se sluchovým postižením spojených 

s postřehováním zrakových podnětů v periferní oblasti zrakového pole, v lepší výkoností 

v prostorovém zpracování zrakových podnětů a ve vyšší kapacitě pro interpretaci rychle 

zobrazovaných vizuálních informací v komparaci s výkony slyšících vrstevníků. 

Zatím však neexistují žádné jasné důkazy o lepší výkonnosti zrakové paměti u žáků a 

studentů se sluchovým postižením. Cílem nedávno realizovaného výzkumu na 

Rochesterském technologickém institutu (Marschark a kol., 2016) bylo ověření 

předpokladu, že neslyšící studenti upřednostňují vizuální příjem sdělovaných informací před 

verbálním. Dílčími cíli bylo zjistit, jaký je vztah mezi komunikací ve znakovém jazyce a 

stylem učení a jak ovlivňuje používání kochleárního implantátu způsob příjmu informací. 
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Vždy se usuzovalo na dominantní roli zrakového vnímání v případě studentů neslyšících.  

Studenti neslyšící však dosáhli v komparaci se slyšícími vrstevníky srovnatelné výsledky. 

Tudíž nebylo možné přijmout předpoklad, že tato skupina studentů dává přednost 

zrakovému příjmu informací. Výkony zrakové paměti navíc mohou být ovlivněny 

individuálně velikostí ztráty sluchu a způsobem jejich kompenzace nejčastěji pomocí 

sluchadel či náhradou nefunkční části vnitřního ucha kochleárním implantátem, úrovní 

zrakové funkce, kognitivními schopnostmi jedince, a v neposlední řadě i různými 

vzdělávacími přístupy ovlivňujícími rozvoj čtenářských dovedností a kompetencí k řešení 

problémů. Nelze přijmout ani platnost tvrzení, že osoby neslyšící jsou v oblasti vzdělávání 

potenciálně žáky či studenty tzv. “vizuálními“. Lepší výsledky ve vizuálně-prostorových 

úlohách nedosáhli ani probandi se sluchovým postižením, kteří upřednostňují mluvený 

jazyk, jelikož jsou uživateli kochleárního implantátu (Marschark a kol., 2016). Důvody pro 

do určité míry překvapivé výsledky hovořící v neprospěch studentů se sluchovým 

postižením jsou spatřovány mimo jiné i v udržení pozornosti.  Ve vzdělávacím prostředí, 

kdy práce v třídním kolektivu ovlivňuje negativně zrakovou pozornost žáků či studentů se 

sluchovým postižením, je zraková pozornost žáků a studentů se sluchovým postižením často 

rozptylována periferními zrakovými podněty, jež jsou vyvolány různými nadbytečnými 

aktivitami spolužáků v průběhu výuky (Marschark a kol., 2005, a Dye a kol., 2008). 

Vzhledem k velké heterogenitě sledované skupiny však bylo taktéž konstatováno, že závěry 

těchto výzkumů nelze zobecňovat.  
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3 Význam zrakové paměti pro rozvoj komunikačních kompetencí a 

kompetencí k učení  

3.1 Cíl výzkumu 

Cílem této disertační práce je sledovat úroveň zrakového paměti u dětí a žáků se sluchovým 

postižením prostřednictvím vybraných testů a provést komparaci výsledků s daty získanými 

u dětí a žáků slyšících, tyto výsledky pak sledovat z hlediska věku probandů se sluchovým 

postižením a z hlediska používané kompenzační pomůcky. Zároveň se zrakovou pamětí 

bude sledována i pozornost, která je zásadním činitelem ovlivňujícím proces vnímání. 

Dalším cílem výzkumného šetření je sledovat, zda platí souvislost mezi hodnocením 

komunikačních kompetencí a kompetencí k učení u vybrané skupiny dětí a žáků se 

sluchovým postižením z pohledu pedagogů, kteří s nimi pracují, a výsledky testování 

zaměřeného na zjištění úrovně zrakové pozornosti a paměti. 

V souladu s cílem výzkumného šetření byly formulovány následující výzkumné otázky: 

1. Lze předpokládat, že zrakové vnímání bude stimulováno v důsledku nedostatečného 

sluchového vnímání do té míry, že zraková paměť a pozornost bude u žáků se sluchovým 

postižením dosahovat lepšího skóre ve vybraných testech ve srovnání s osobami slyšícími? 

2. Lze zaznamenat rozdíl ve výsledcích týkajících se zrakové paměti a pozornosti u žáků s 

kochleárním implantátem a u žáků se sluchovým postižením kompenzovaným jinými 

pomůckami či prostředky? 

3. Lze sledovat souvislost mezi výkonem dosaženým v testech zaměřených na zrakovou 

paměť a pozornost a hodnocením komunikačních kompetencí žáků se sluchovým postižením 

ze strany pedagogů?  

4. Lze sledovat souvislost mezi výkonem dosaženým v testech zaměřených na zrakovou 

paměť a pozornost a hodnocením kompetencí k učení žáků se sluchovým postižením ze 

strany pedagogů?  

Lze předpokládat, že kompenzační mechanismus u osob se sluchovým postižením bude 

podporovat dokonalé využití zrakových podnětů a jejich zpracování na úrovni centrální 

nervové soustavy. Při každodenní stimulaci, kdy člověk s vadou sluchu musí spoléhat 
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zejména na informace přijímané zrakem a využívat je k interpretaci okolních dějů a reagovat 

na ně odpovídajícím způsobem, je mimo jiné posilována a rozvíjena zraková paměť jako 

důležitá složka zrakového vnímání.  

Na základě výše uvedených teoretických východisek popisujících podstatu kompenzačního 

mechanismu u osob se sluchovým postižením by měly výsledky testů zaměřených na 

hodnocení úrovně zrakové paměti a pozornosti vykazovat lepší výsledky u souboru žáků se 

sluchovým s postižením v porovnání se souborem dětí a žáků slyšících. Pro účely 

výzkumného šetření byly formulovány tyto hypotézy: 

H1 Výsledky subtestů zaměřených na zjištění úrovně zrakové paměti a pozornosti u žáků 

se sluchovým postižením ve věku 6-8 let budou vykazovat vyšší skóre v komparaci s 

výsledky stejných subtestů zadaných u shodné věkové skupiny žáků slyšících. 

Součástí skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením budou probandi, kteří vadu sluchu 

mají kompenzovánu pomocí kochleárního implantátu. Lze předpokládat, že u této skupiny 

je posilováno jak vnímání zrakové, tak i vnímání sluchové, díky intenzivní rehabilitaci, která 

je součástí procesu implantace u osob s těžkým postižením sluchu. Díky dokonalé protetické 

pomůcce může dotyčná osoba zapojit do rozvoje kognitivních funkcí oba smysly. Může tedy 

intenzivněji stimulovat úroveň zrakové pozornosti a paměti. Tudíž následující hypotéza 

obsahuje předpoklad, že ve výzkumném šetření dosáhne sledovaná skupina dětí a žáků s 

kochleárním implantátem lepšího skóre v zadaných testech než děti a žáci se sluchovým 

postižením, kteří však nejsou uživateli CI.  

H2 Výsledky subtestů zaměřených na zrakovou paměť a pozornost budou u žáků 

s kochleárním implantátem dosahovat lepšího skóre než u žáků se sluchovým 

postižením bez kochleárního implantátu. 

Vzhledem k podstatě komunikace založené buď na vizuálním vnímání a následně na 

zapamatování si a vybavení pohybů rukou, hlavy a horní části trupu (což je součástí 

komunikace realizované ve znakovém jazyce), či na zapamatování si pohybů úst a mimiky 

tváře (jako součásti komunikace pomocí odezírání mluvené řeči), má zraková paměť 

významný podíl na kvalitě komunikace, zejména pak na komunikaci pomocí alternativních 

systémů. Čím vyšší úrovně zrakové paměti žák se sluchovým postižením dosáhne, tím větší 
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jsou jeho možnosti dokonalejšího osvojení efektivní komunikace ve vybraném 

komunikačním kódu, a tím i větší možnosti rozvoje kompetencí k učení. Dosažení vyšší 

úrovně schopnosti komunikovat v určitém jazyce umožňuje dítěti nabývat nové poznatky a 

sdělovat je. Jazyk je přitom nezbytným nástrojem pro rozvoj myšlení, které je základní 

podmínkou pro rozvoj schopnosti učit se. Tyto kompetence k učení zpětně ovlivňují rozvoj 

kompetencí komunikačních.  

Dalším cílem výzkumného šetření je analýza vlivu zrakové paměti a pozornosti na rozvoj 

komunikačních kompetencí a kompetencí k učení u žáků se sluchovým postižením. Pro 

sledování tohoto cíle bylo nutné oslovit pedagogy, kteří pracují nebo pracovali se 

sledovanými žáky a zjistit jejich hodnocení týkající se obou sledovaných oblastí. Toto 

hodnocení pak porovnat s výsledky, které byly změřeny pomocí vybraných testů sledujících 

úroveň zrakové paměti a pozornosti. Na základě tohoto záměru byly formulovány 

následující dvě hypotézy: 

H3 Mezi výsledky dosaženými u žáků se sluchovým postižením v testech zaměřených 

na zrakovou paměť a pozornost a hodnocením ze strany pedagogů v oblasti 

komunikačních kompetencí je pozitivní vztah. 

Žáci se sluchovým postižením, kteří dosáhnou podprůměrných výsledků v testech zrakové 

paměti a pozornosti, budou hodnoceni ze strany pedagogů jako žáci v pásmu podprůměru v 

oblasti komunikační kompetencí v jazyce a v oblasti kompetencí k učení. Naopak žáci 

s dosaženými nadprůměrnými výsledky v testování budou hodnoceni jako žáci 

s nadprůměrnými komunikačními kompetencemi. Jejich úroveň zrakové paměti a pozornosti 

bude mít tak pozitivní vliv na rozvoj komunikačních kompetencí. 

H4 Mezi výsledky dosaženými u žáků se sluchovým postižením v testech zaměřených 

na zrakovou paměť a pozornost a hodnocením ze strany pedagogů v oblasti kompetencí 

k učení je pozitivní vztah. 

Úroveň komunikačních kompetencí je úzce spojena se schopností porozumět obsahu sdělení 

předávaného mluvenou řečí příslušného pedagoga, tak i v písemné podobě prostřednictvím 

četby studijních materiálů, a osvojené poznatky využívat pro další rozšiřování vědomostí. 

Z tohoto pohledu je možné předpokládat, že žáci se sluchovým postižením s podprůměrnými 
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výsledky ve vybraných testech zaměřených na zrakovou paměť a pozornost budou 

hodnoceni ze strany pedagogů jako žáci s kompetencemi k učení v pásmu podprůměru. A 

tento vztah bude platit i naopak, probandi s nadprůměrnými výsledky budou hodnoceni 

v oblasti kompetencí k učení ze strany pedagogů taktéž v pásmu nadprůměru. 

3.2 Design výzkumného šetření 

Pro dosažení cíle výzkumného šetření v podobě zodpovězení formulovaných výzkumných 

otázek byly vybrány výzkumné nástroje, které jsou voleny zpravidla v případě 

kvantitativního modelu pedagogického výzkumu. Jednalo se o testy výkonové, měřící výkon 

probanda v příslušné oblasti. Tyto dílčí testy jsou součástí dvou testů aplikovaných u 

populace dětí a žáků se sluchovým postižením a byly záměrně vybrány pro měření úrovně 

zrakové paměti a pozornosti u dětí a žáků ve stanovené věkové kategorii. Dále byl použit 

dotazník pro zjištění úrovně komunikačních kompetencí a kompetencí k učení sledovaných 

probandů. Podrobnější popis výzkumných nástrojů je uveden v kapitole 3.2.2. Těmito 

výzkumnými nástroji byla získána data, na základě kterých bylo možné potvrdit eventuálně 

nepotvrdit platnost výše uvedených hypotéz (v kapitole 3.1). 

3.2.1 Charakteristika výzkumného vzorku 

Z hlediska možnosti využít efektivně zjištěné výsledky, i pro možnost sledování dalšího 

vývoje sledovaných schopností a dovedností u skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením, 

byla pro výzkumné šetření stanovena věková kategorie probandů na 6 – 8 let. Pro získání co 

největšího výzkumného souboru byly postupně osloveny mateřské a základní školy pro 

sluchově postižené v ČR se žádostí o spolupráci na výzkumném projektu. Celkem bylo 

osloveno 9 škol pro sluchově postižené z celkem 13 škol v České republice, které jsou 

uváděny jako školy pro sluchově postižené (Horvátová, 2012). Většina těchto škol má v 

současné době velmi málo žáků pouze se sluchovým postižením. Převažují zde žáci s 

kombinovaným postižením, nebo se školy orientují na žáky s jiným typem postižení, 

nejčastěji s narušenou komunikační schopností. Z těchto škol se do výzkumného projektu 

zapojilo 6 subjektů, jejichž žáci splňovali stanovený profil probanda (diagnostikované těžké 

sluchové postižení, neexistence přidruženého mentálního postižení, odpovídající věk) a 

jejichž vedení bylo ochotné umožnit realizaci výzkumného šetření. Před samotnou 

administrací vybraných testů bylo nutné získat souhlas zákonných zástupců každého žáka. 
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Z tohoto důvodu byly vedení škol s předstihem zaslány formuláře obsahující základní 

informace o cíli šetření a o zabezpečení základních etických pravidel výzkumu, 

spočívajících zejména v anonymním zpracování získaných dat. Podmínka souhlasu 

zákonných zástupců se zařazením žáka do výzkumného šetření se ukázala jako další faktor, 

který snížil počet probandů, jež bylo možné zařadit do výzkumného vzorku. Nepodařilo se 

bohužel u všech potenciálních probandů získat souhlas zákonného zástupce dítěte.  

Celkem bylo do výzkumného souboru zařazeno 40 žáků s těžkým sluchovým postižením, 

přičemž 11 z nich byli uživateli kochleárního implantátu, zbývajících 29 žáků 

kompenzovalo sluchovou vadu sluchadlem nebo žádnou pomůcku nevyužívali. 

Vedle skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením (dále i SP) byli testováni děti a žáci 

slyšící ve stejné věkové kategorii, kteří představovali pro účely tohoto výzkumného šetření 

kontrolní soubor. Stejně tak jako u dětí a žáků s těžkým postižením sluchu, byla administrace 

testů u skupiny probandů slyšících podmíněna souhlasem zákonných zástupců dítěte či žáka. 

Formulář pro souhlas s šetřením obsahoval stejné informace jako u předchozí skupiny. 

Kontrolní soubor představovalo celkem 30 dětí a žáků slyšících navštěvujících mateřskou či 

základní školu hlavního vzdělávacího proudu. Aby bylo možné výsledky testování 

komparovat, byli všichni probandi z obou vytvořených výzkumných souborů testováni 

stejnými výzkumnými nástroji, které jsou popsány v následující kapitole 3.2.2. 

3.2.2 Výzkumné metody 

Výzkumné nástroje pro realizaci cíle a dosažení informací využitelných pro zodpovězení 

výzkumných otázek a pro ověření platnosti hypotéz musí být validní a zároveň reliabilní. 

Musí zajišťovat validitu výzkumu - neboli míru, do jaké daný výzkumný nástroj měří to, co 

měřit má. Dále pak i reliabilitu - přesnost měření, která závisí na kvalitě měřícího nástroje a 

na optimálním průběhu šetření (Gavora, Lapitka, in: Švec a kol., 2009). 

V rámci přípravy výzkumu byly možnosti výběru výzkumného nástroje pro možnost co 

nejpřesnějšího měření zrakové paměti a pozornosti konzultovány se dvěma zkušenými 

psycholožkami, které se dlouhodobě zabývají v rámci své profese diagnostikou dětí a žáků 

se sluchovým postižením. Na základě jejich doporučení byly vybrány a v rámci 

předvýzkumu zadány čtyři testy, jejichž splnění ze strany testovaného vyžaduje zapojení 

zrakového vnímání, zejména pak zrakové paměti a pozornosti. Výhodou vybraných testů je, 
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že nevyžadují pro splnění daného úkolu komunikaci v mluveném jazyce. Výkon 

zaznamenaný v těchto testech není ovlivněn ani úrovní komunikačních dovedností 

probanda. Vybrané subtesty jsou srozumitelné i pro děti a žáky neslyšící komunikující 

převážně ve znakovém jazyce. Vzhledem k tomu, že výzkum byl zaměřen na skupinu 

probandů ve věkové kategorií 6 – 8 let, bylo důležité také to, že samotné testování 

nevyžadovalo dovednost čtení a psaní.  

V další fázi výzkumného šetření byl použit nestandardizovaný dotazník se škálovými 

odpověďmi, tzv. Likertovy škály, které se používají pro měření názorů a postojů respondentů 

k určitým výrokům.  Tento dotazník obsahoval vždy výrok a šest variant, pomocí kterých 

bylo možné vyjádřit stupeň svého souhlasu či nesouhlasu s daným výrokem. Dotazník byl 

určen pro pedagogy pracující s testovanými probandy s cílem zjistit jejich hodnocení úrovně 

komunikačních kompetencí a kompetencí k učení u vybraných dětí a žáků. Za každou oblast 

bylo předloženo sedm výroků. V rámci pilotního přezkoušení byl tento dotazník předložen 

dvěma pedagogům, kteří mají dlouholetou praxi ve vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením. Na základě tohoto testování byly upraveny formulace několika položek 

dotazníku. Byla taktéž ověřena srozumitelnost pokynů a časová náročnost jeho vyplnění. 

Charakteristika výzkumných nástrojů 

Pro zjišťování úrovně zrakové paměti a pozornosti byly vybrány z dostupných 

standardizovaných testů celkem čtyři subtesty, jejichž výsledky bylo možné následně 

statisticky zpracovat. Jeden z testů WISC-III, subtest Kódování, je standardizován v ČR a 

běžně používán v diagnostické praxi. Další tři subtesty, jenž jsou součástí  testové baterie 

(Hiskey Nebraska Test of Learning Aptitude), jsou standardizovány mimo ČR (v Nizozemí) 

na populaci dětí slyšících a populaci dětí se sluchovým postižením. Administrace těchto 

celkem čtyř vybraných subtestů byla v rámci pilotáže konzultována s odborníky, kteří s testy 

pracují a kteří zároveň mají zkušenosti s diagnostikováním dětí a žáků se sluchovým 

postižením. Poté v předvýzkumu byly testy zadány čtyřem probandům se sluchovým 

postižením odpovídající věkové kategorie, v němž byl ověřen způsob zadání testů a 

upraveno pořadí, ve kterém byly testy předkládány.  
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Níže je uveden přehled vybraných subtestů, které byly ve výzkumném šetření použity, a 

stručný popis výkonu dílčích schopností zrakového vnímání sledovaných příslušným 

subtestem a dále charakter problémů, které by mohly být takto identifikovány: 

WISC-III (subtest Kódování) - koncentrace na vizuální podněty, diferenciace mezi 

vizuálními podněty – zjišťuje možné problémy ve zrakové diferenciaci, zrakové pozornosti 

a paměti 

Subtesty Hiskey-Nebrasca Test od Learning Aptitude (Test schopnosti učit se): 

3. Picture Identification - zaměřuje se na vizuální odlišování a přiřazování, analýzu detailů 

- identifikuje problémy v diferenciaci základních figur 

6. Visual Attention Span - sleduje zapamatování si vizuálních podnětů ve správném pořadí, 

paměť na postupné podněty, trvání koncentrace - zaznamenává problémy v zrakové paměti 

a vizuální podobě slova 

8. Completion of Drawing - hodnotí schopnost vizuální koncentrace, analýzy a syntézy, 

vjemové a koncepční vztahy - detekuje problémy ve vnímání detailu, schopnost orientace 

v textu (Šedivá, 2010, s. 71) 

Před samotnou realizací testování pomocí výše vybraných subtestů byl u každého probanda 

ještě aplikován test zaměřený na vyhodnocení aktuální úrovně všeobecných rozumových 

schopností. Z pohledu tohoto výzkumného šetření šlo o pomocný nástroj, který měl za cíl 

vyloučit z výzkumného vzorku ty probandy se sluchovým postižením, jejichž hodnota IQ se 

pohybovala v pásmu podprůměru (IQ menší než 70), a vyloučit tak možnost zařazení 

probanda se sluchovým a souběžným mentálním postižením do výzkumného souboru. Po 

konzultaci se školní psycholožkou byl zvolen Ravenův test barevných progresivních 

matic, konkrétně verze testu určená pro děti ve věku 5 -11 let. Obsahuje tři sety po 12 ti 

položkách. Vzhledem k tomu, že jde o neverbální inteligenční test, často se jako 

diagnostický nástroj používá u dětí se sluchovým postižením. Při samotném řešení 

jednotlivých testových úloh proband zapojuje zejména tři psychické procesy: vnímání, 

pozornost a myšlení z pohledu úrovně myšlenkových operací (srov. Bevilacquová, 2006, 

Doušová, Šauerová, in: Kucharská a kol., 2007). Po absolvování tohoto testu byly zadány 

čtyři výše uvedené subtesty, které si nyní podrobněji popíšeme. 
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Prvním z nich je subtest, který je součástí standardizovaného testu WISC III. Jde již v pořadí 

o třetí vydání tohoto testu (2002) určeného k vyhodnocení intelektových schopností dětí ve 

věkovém rozmezí od 6 do 16 let a 11 měsíců. Má dvě části: verbální a performační. Celkově 

obsahuje 12 původních subtestů a nově převzatý test Hledání symbolů. Používá se k měření 

intelektových schopností, k posuzování školní zralosti, úrovně neobvyklých kognitivních 

schopností u dětí nadaných či dětí s poruchami učení, eventuálně při neurologickém 

vyšetření. Test WISC-III lze použít i u dětí se sluchovým postižením. U dětí s těžším SP je 

využitelná dle Doušové, Šauerové (in: Kucharská a kol., 2007) jen neverbální část. Při 

vyhodnocení a interpretaci výsledků je nutné zohlednit specifika, která vyplývají ze 

sluchového postižení dítěte. Po konzultaci se dvěma psycholožkami majícími profesní 

zkušenost s diagnostikou dětí a žáků se sluchovým postižením byl v souladu s cíli tohoto 

výzkumného šetření vybrán subtest s názvem Kódování (Symboly). Dítě musí při plnění 

tohoto úkolu v rámci testu sledovat sukcesivní vizuální podněty předkládané ve vzorovém 

řádku a být schopné rozdělovat pozornost mezi předlohu a doplňované tvary ve vizuálním 

poli. Samotný výkon v tomto subtestu nebývá adekvátním vyjádřením intelektové úrovně 

dítěte či žáka, může však souviset s rozvojem dílčích funkcí, s jeho osobnostními rysy, 

způsobem výchovy a dalšími faktory. Kromě intelektových schopností ukazuje výsledek 

subtestu mimo jiné u předškolních dětí na připravenost pro nácvik čtení. V rámci krátkého 

zácviku bylo v subtestu Kódování (dále také WISC) úkolem dítěte doplňovat různé grafické 

symboly do geometrických obrazců, jenž jsou umístěny v řádkách po celé ploše listu. Přitom 

mělo k dispozici předlohu obsahující řadu pěti geometrických tvarů s již doplněnými 

symboly. Proband měl za úkol v časovém limitu dvou minut dokreslit příslušné symboly do 

prázdných geometrických tvarů. Hodnotil se počet a správnost doplněných symbolů. 

Výsledek tohoto subtestu ukazuje také na rychlost a přesnost vizuální percepce, na úroveň 

mechanické vizuální paměti, dále na rychlost vzniku a pevnost asociačních spojů. Získané 

hrubé skóre u každého probanda bylo převedeno dle tabulek, které jsou součástí testu, na 

tzv. vývojový věk. Toto vyjádření výkonu bylo nutné pro možnost komparace s výsledky 

dosaženými v dalších aplikovaných subtestech, jež jsou všechny taktéž vyjádřeny v 

hodnotách vývojového věku. Minimální hodnota vývojového věku je pro tento test 6,2 let4. 

                                                 
4 Test WISC-III nemá standardizovány výsledky pro věk nižší než 6,2 roku. 
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Dalšími třemi výzkumnými nástroji byly zvoleny vybrané subtesty z Hiskey-Nebraska Test 

of Learning Aptitude. Tento Test schopnosti učit se byl standardizován v Nizozemí, a to jak 

pro populaci žáků slyšících, tak i pro žáky se sluchovým postižením. Přestože není na české 

populaci ověřen, lze ho efektivně využít právě pro děti a žáky se sluchovým postižením. 

Jedná se o neverbální test, který vyhodnocuje jak deficity v jednotlivých schopnostech učit 

se, ale také specifikuje tyto oblasti školní výuky. Skládá se z osmi subtestů zaměřených na 

vizuálně percepční, motorickou oblast a paměť, oblast prostorové představivosti, vytváření 

logických pojmů a asociací. Je určen pro děti od 2 do 13 let věku. Obsahuje celkem osm 

dílčích testů, z nichž pro účely výzkumného šetření byly zvoleny tři: test Picture 

Identification (Identifikace obrázků), Completion of Drawings (Dokončování obrázků) a 

Visual Attention Span (Rozpětí zrakové pozornosti).  

Ve druhém administrovaném testu H-N Picture Identification byla probandovi předložena 

na kartičce pětice různých obrázků uspořádaných v řadě vedle sebe. Obrázky tematicky 

spolu souvisely, lišily se detaily (například řada různých typů aut, řada různě zbarvených 

koňů atd.). K nim byly na plochu rozloženy v různém pořadí tři obrázky, které se zároveň 

nacházely i v řadě předložených obrázků. Úkolem probanda bylo tyto volně položené 

obrázky přiřadit ke správnému „vzoru“. Celkem bylo použito sedm „tematických“ řad. 

Úkolem probanda bylo tudíž přiřadit celkem 21 obrázků. Za každý správně identifikovaný 

obrázek získal proband 1 bod. Celkem bylo možné získat maximálně 21 bodů.  

Třetím testem byl test H-N Visual Attention Span sledující cíleně zrakovou percepci a 

paměť dítěte na simultánně prezentované podněty. Pomocí tohoto testu lze hodnotit také 

osvojené strategie učení ve smyslu simultánního či sukcesivního způsobu zapamatování 

podnětů, pokud si proband transformuje předkládané obrázky na slova. Úkolem dítěte bylo 

v krátkém čase si zapamatovat postupně vzrůstající počet obrázků umístěných na kartičkách. 

Ty byly dítěti nejprve předloženy, aby si je mohlo v klidu prohlédnout a zapamatovat, a po 

krátkém čase byly následně zakryty. Proband měl poté za úkol ze sady kartiček s postupně 

předloženými šesti až osmnácti obrázky vyloženými viditelně na stole před ním vybrat ty, 

které si zapamatoval. Navíc je položit před sebe ve stejném pořadí, jako byly obrázky na již 

zakryté vzorové řadě. Každý proband tak měl vybrat správné obrázky na základě toho, co si 

zapamatoval. Úkol byl postupně se stoupajícím počtem obrázků náročnější. Předkládaná 
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řada začínala jedním obrázkem určeným k zácviku. Postupně se rozšiřovala až na sedm 

obrázků. První dva samostatně předložené obrázky byly v případě úspěchu hodnoceny 

jedním bodem, od dvou obrázků výše byl každý úkol hodnocen dvěma body, pokud kromě 

správně zvolených obrázků bylo dodrženo i správné pořadí obrázků. Jestliže proband zvolil 

správné obrázky, ale ve špatném pořadí, byl jeho výkon ohodnocen jedním bodem. Takto 

bylo možné dosáhnout celkem 16 bodů.  

Ve čtvrtém testu H-N Completion of Drawings byla předloženo na dvou listech celkem 28 

obrázků, které nebyly zcela dokončené. Na prvním archu bylo nutné dokreslit 8 větších 

obrázků, na druhém archu pak 20 obrázků menších. Tyto menší obrázky již vyžadovaly 

kromě zrakové pozornosti také znalost daného zobrazeného předmětu (např. traktor, 

telefonní přístroj) či zkušenost s ním. Za každý správně dokončený obrázek získal proband 

1 bod. Úvodní dva obrázky nebyly hodnoceny, poněvadž byly určeny pro nácvik řešení 

úkolu. 

Získané bodové skóre za jednotlivé subtesty bylo následně v rámci vyhodnocení převedeno 

dle tabulek, které jsou v rámci testu k dispozici, na tzv. vývojový věk (věk dosažený dle 

výkonu v daném testu, vyjádřený v letech a měsících). 

Všechny použité subtesty svojí konstrukcí sledovaly u probandů úroveň zrakové paměti i 

pozornosti. Přestože necílily všechny jednotně pouze a jenom na výkon zrakové paměti, je 

možné je použít jako jedny z mála testů, kterými lze vymezenou oblast objektivně měřit. 

Tento předpoklad byl konzultován a potvrzen zkušenou psycholožkou zabývající se 

diagnostikou dětí a žáků se sluchovým postižením. Proto lze výsledky získané těmito 

subtesty považovat za interpretovatelné pro následnou analýzu zrakové paměti a pozornosti 

jednotlivých probandů, a tudíž je možné je použít i pro jejich zpracování, prezentaci a 

následnou komparaci pomocí výpočtu průměrné hodnoty všech čtyřech testů. 

Pro další fázi výzkumného šetření, jehož cílem bylo sledování komunikačních kompetencí 

a kompetencí k učení u výzkumného vzorku probandů, byl (kromě výše vybraných a 

popsaných subtestů) vytvořen a použit dotazník vlastní konstrukce, obsahující položky 

formulované jako výroky v podobě oznamovací věty, k jejichž míře platnosti se měli 

respondenti, tedy pedagogové pracující se sledovanými probandy, jednotlivě vyjádřit. Pro 

zajištění co největší míry objektivity a zároveň možnosti získané údaje statisticky 
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vyhodnotit, byly odpovědi v dotazníku koncipované jako posuzovací škály s předem 

stanoveným požadavkem vybrat vždy pouze jednu možnost. Koncepce odpovědí ve formě 

postojových škál bývá často označována jako škála tzv. Likertova typu (Pelikán, 2011). 

Použitý dotazník obsahoval položky mapující postoje pedagogů k hodnocení jednotlivých 

schopností a dovednosti žáků, kterými byla v RVP pro ZŠ charakterizována oblast 

komunikativních kompetencí5 a kompetencí k učení. Dotazník byl složen ze dvou částí, 

přičemž každá část obsahovala vždy sedm položek v podobě výroků: jedna část sledovala 

oblast komunikačních kompetencí, druhá pak oblast kompetencí k učení. K vyjádření svého 

postoje ke každému výroku měl respondent možnost využít šestipólový typ vyjádření: od 

možnosti „zcela nesouhlasím“ až po možnost „zcela souhlasím“. Vytvoření sudého počtu 

nabízených vyjádření k jednotlivým položkám bylo záměrem. Cílem bylo předejít efektu 

tzv. regrese ke středu, pro kterou je typické, že respondenti mají tendenci volit spíše středové 

(tzn. neutrální) vyjádření. Konkrétní znění dotazníku lze nalézt v příloze A. 

3.3 Realizace výzkumného šetření 

Výzkumné šetření bylo realizováno podle předem stanoveného harmonogramu, který byl 

koncipován takto: 

Přípravná fáze výzkumného šetření  (říjen 2015 – únor 2016)  

Realizace výzkumného šetření  (březen 2016 - září 2016) 

Zpracování a analýza získaných dat  (říjen 2016 - únor 2017) 

 Závěrečná zpráva výzkumného šetření  (březen 2017 - červen 2017) 

V rámci výzkumného šetření byl na základě sledovaného cíle a formulovaných výzkumných 

otázek vymezen základní soubor, kterým se stali děti a žáci se sluchovým postižením ve 

věku 6 – 8 let.  Z něho byl potom vybrán výzkumný vzorek probandů, kteří splňovali 

vymezená kritéria (kapitola 3.2.1). Dále byly zvoleny a v rámci předvýzkumu ověřeny výše 

popsané výzkumné nástroje (kapitola 3.2.2). Samotné testování probandů proběhlo 

standardně. Doba testování byla u každého probanda přibližně stejná, trvala 30 - 35 minut.  

                                                 
5 Oblast komunikativních kompetencí byla východiskem pro formulaci položek sledující u probandů se 

sluchovým postižením ty dovednosti, které souvisí s jejich schopností komunikovat. Proto je ve výzkumné 

části práce přednostně používán termín „komunikační“ kompetence. 
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Vždy byla zajištěna klidná místnost, ve které kromě probanda a administrátora nebyl nikdo 

další přítomen. Probandům bylo vysvětleno zadání subtestů dle jejich komunikační 

preference, buď mluveným jazykem za pomoci znaků, nebo znakovým jazykem. Současně 

měli probandi možnost zácviku v úvodu každého dílčího testu. Pokud si nebyli jisti, měli 

možnost se na cokoliv zeptat. Úkoly plněné v rámci jednotlivých subtestů byly však 

návodné, takže nebylo nutné podrobnějšího vysvětlení. Získaná data byla následně 

zpracovávána v MS Excell 2010 a 2016 pomocí statistického programu Wessa P. (2015) 

Free Statistics Software6. Kompletní přehled zpracovaných údajů získaných prostřednictvím 

subtestů lze nalézt v příloze B (pro skupinu probandů se sluchovým postižením) a v příloze 

C (pro skupinu probandů slyšících). 

3.4 Analýza výsledků výzkumného šetření 

V rámci univariační analýzy získaných dat jsme rozčlenili hodnocení výkonu probandů na 

dvě části, které sledovaly shodně vymezený cíl výzkumu a na jeho základě formulované 

výzkumné otázky: 

a) zpracování dat týkajících se výkonu probandů ve vybraných subtestech zaměřených 

na zrakovou paměť a pozornost  

b) zpracování výsledků týkajících se hodnocení komunikačních kompetencí a 

kompetencí k učení sledované skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením ze strany 

pedagogů 

3.4.1 Zpracování dat týkajících se výkonu probandů ve vybraných subtestech 

zaměřených na zrakovou paměť a pozornost 

Data získaná testováním probandů výzkumného vzorku byla ve spolupráci s psycholožkou 

v první fázi kvantifikována pomocí příslušného manuálu, který je k daným testům přiložen. 

Bodové skóre z každého subtestu, který proband absolvoval, bylo převedeno na odpovídající 

tzv. vývojový věk. V případě jednoho subtestu (test Kódování) bylo skóre kvantifikováno 

na základě manuálu platného pro intaktní populaci dětí a žáků příslušného věkového 

rozmezí, v případě dalších tří subtestů (test Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude ) 

                                                 
6 Wessa, P. (2017), Free Statistics Software, Office for Research Development and Education, version 1.1.23-

r7, URL http://www.wessa.net/ 
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byl vývojový věk odvozen z tabulek sestavených pro hodnocení populace dětí a žáků se 

sluchovým postižením. Data byla zpracována deskriptivní a explorační statistikou, poté byly 

provedeny testy hypotéz statistickými testovými nástroji. Výslednou hodnotu výkonu 

probanda stanovuje každý subtest jako podíl věku stanoveného subtestem (tzv. vývojový 

věk) a jeho věku chronologického (krát 100). Hodnotu středovou (100) dosáhne proband, 

jehož chronologický věk se rovná věku stanovenému testem. Jde o bezrozměrnou veličinu 

(bez jednotek), úroveň tohoto měření je poměrová (metrická). Ta je následně 

spolurozhodující pro volbu statistického testu hypotézy. Výsledná hodnota by mohla být 

stanovena také jako rozdíl obou věků (vývojového a chronologického). Vyrovnaná hodnota 

(střed) je 0, jednotky jsou roky a desetiny roku. Oba způsoby výpočtu dávají data podobného 

rozložení. Ukazují to také níže uvedené grafy. Graf 1 vyjadřuje výslednou hodnotu podílem 

věků, graf 2 vyjadřuje stejnou hodnotu rozdílem věků. Zřetelně je vidět, že průměry ani v 

jednom nejsou rozloženy normálně (podle Gaussovy křivky). Oba způsoby vyjádření 

výsledku testu jsou téměř shodné. 

 

 

Graf 1 Průměrné hodnoty subtestů vyjádřené podílem 
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Graf 2 Průměrné hodnoty subtestů vyjádřené rozdílem 

Dále budeme pracovat s výkonem probandů vyjádřených pomocí podílu věku dle testu a 

věku chronologického (krát 100). Pro možnost vyhodnocení celkového výkonu probandů 

v rámci sledovaných skupin byla nejprve posouzena podobnost či rozdílnost jednotlivých 

subtestů pomocí prostředků deskriptivní a průzkumové statistiky (Univariate EDA -

Exploratory and Descriptive Analysis). Pro každý ze 4 subtestů byla zobrazena, a poté 

komparována naměřená data. Zjištěné statistické charakteristiky těchto dat jsme použili dále 

i pro ověření platnosti hypotéz H1 a H2.  

Na  následujících čtyřech dvojicích box-grafů jsou zobrazeny výsledné hodnoty ze všech 

subtestů pro skupinu probandů se sluchovým postižením (modrý box-graf) a skupinu 

probandů slyšících (oranžový box-graf). Mediány jsou zakresleny čarou, průměry křížkem. 

V každém box-grafu vidíme rozdělení všech výkonů probandů dané skupiny do čtyř čtvrtin 

stejně početných, vzestupně uspořádaných podle velikosti. Uvnitř každého boxu je obsažena 

polovina všech prostředně velkých hodnot skupiny, jedná se o všechny hodnoty mezi 

hranicemi 1. a 3. čtvrtiny všech změřených hodnot. Dvojice boxů v grafech (levý pro 

všechny probandy se SP, pravý pro slyšící probandy) ukazují rozložení hodnot naměřených 
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v jednotlivých testech vyjádřených podílem výkonu v testu a chronologického věku (grafy 

3 – 6, označené zleva doprava). 

 

Graf 3 Komparace průměrných výsledků – subtest WISC 

Graf 4 Komparace průměrných výsledků – subtest H-N Picture Identification 

Graf 5 Komparace průměrných výsledků – subtest H-N Visual Attention Span 

Graf 6 Komparace průměrných výsledků – subtest H-N Completion of Drawing 

Okometricky posouzeno vidíme už v těchto grafech větší či menší rozdílnosti ve výkonech 

obou skupin v jednotlivých testech. Tyto rozdílnosti mohou být dané odlišnými aspekty 

zaměření vybraných subtestů. Všechny použité subtesty se i přes převažující podíl zapojení 

zrakové paměti a pozornosti do samotného výkonu v průběhu testování mohou lišit ve 

způsobu a podílu zapojení sledovaných kognitivních složek. I přes tuto zdánlivou slabinu ne 

zcela přesného „zaměření“ vybraných subtestů je podstatné to, že jde o jedny z mála 

testových nástrojů, které jsou v současné době k dispozici a které při zapojení zrakového 

vnímání v rámci plnění testu sledují složku zrakové paměti a pozornosti. Jsou také vhodné 

z hlediska charakteru zadaného úkolu, ve kterém není podstatná dosažená úroveň verbální 

komunikace, ani znalost čtení. Toto mírně rozdílné zacílení jednotlivých použitých subtestů 

nabízí naopak možnost přistoupit na vyjádření výkonu v zadaných testech pomocí průměru. 
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Toto vyjádření by mělo být dostačujícím dokreslením aktuálního výkonu každého probanda 

právě v oblasti zrakové paměti a pozornosti.  

Subtesty a naměřené údaje jsme dále podrobili důkladnější analýze pomocí jejich 

statistických charakteristik a komparovali pomocí údajů zobrazených v níže uvedených 

tabulkách a grafech. 

  
statistic. 

charakteristiky 
Wisc H-N ident H-N span  H-N com  

Aritm. 
průměr 

Celkem průměr  118,49 120,99 120,33 132,23 123,14 

  směrodatná odchylka 33,21 28,1 39,15 35,59 21,25 

  Variačni koef. % 28,00% 23,20% 32,50% 26,90% 17,30% 

  medián 109 116 108 124,5 117 

  minimum 70 65 56 72 82 

  maximum 219 208 240 245 181 

Tabulka 3 Statistické výsledky jednotlivých subtestů pro celou skupinu (N=70)   

  

V tabulce 3 jsou uvedeny jednotlivé statistické hodnoty vztažené na celou skupinu 

sledovaných probandů, jak probandů se sluchovým postižením, tak probandů slyšících 

(N=70). Kromě údajů o průměrném výkonu dosaženém v jednotlivých testech je uvedena u 

každého z testů i směrodatná odchylka, variační koeficient, medián, minimální a maximální 

hodnoty zaznamenaných výkonů. Směrodatná odchylka měří rozptýlenost dat kolem 

průměru a variační koeficient vyjadřuje relativní velikost rozptýlenosti dat vzhledem k jejich 

aritmetickému průměru. Ten je definován jako podíl součtu všech naměřených dat vůči 

jejich počtu. Hodnota, která dělí řadu výsledných dat na dvě stejně početné poloviny je 

označena jako medián. Používá se pro minimalizaci součtu absolutních odchylek změřených 

dat od zvoleného čísla (Hendl, 2015). Průměrné výkony ve vybraných testech v rámci 

jednotlivých skupin sledovaných z hlediska ověření platnosti hypotéz H1 a H2 jsme 

podrobněji analyzovali prostřednictvím statistických charakteristik v níže uvedených 

tabulkách prezentujících data pro každou skupinu zvlášť.  

V tabulce 4 lze nalézt data, která jsou již rozlišena z hlediska dvou sledovaných skupin, 

skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením a skupiny dětí a žáků slyšících. Pokud budeme 
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komparovat výsledky v jednotlivých testech u obou skupin na základě průměrné hodnoty, 

pak lze konstatovat, že ve všech testech dosáhla skupina dětí a žáků slyšících lepšího 

výsledku. Největší rozdíl mezi skupinami byl zaznamenán u měření subtestem Kódování 

(dále označen jako WISC), který hodnotí rychlost a přesnost vizuální percepce, úroveň 

mechanické vizuální paměti a pozornosti, rychlost vzniku a pevnost asociačních spojů. 

Skupina slyšících probandů dosáhla průměrné hodnoty 131,2 a skupina probandů se 

sluchovým postižením 108,9. Poměrně velký rozdíl byl zjištěn u testu H-N Completion of 

Drawing (H-N comp), kdy průměrný výkon skupina slyšících probandů je vyjádřen 

hodnotou 143,67 a průměrný výkon skupiny probandů se sluchovým postižením odpovídá 

hodnotě 123, 65.  

  
statistic. 

charakteristiky 
Wisc H-N ident H-N span  H-N comp  

Aritm. 
průměr 

slyšící průměry 131,2 121 124,3 143,67 130,17 

  
směrodatná 
odchylka 

31 26,05 39,29 38,21 20,26 

  Variačni koef. % 23,63% 21,53% 31,61% 26,60% 15,56% 

  medián 123 115 115 134,5 122 

  minimum 80 65 72 92 103 

  maximum 202 171 240 245 181 

              

  
statistic. 

charakteristiky 
Wisc H-N ident H-N span  H-N com  

Aritm. 
průměr 

neslyšící průměr 108,95 116,43 117,35 123,65 117,88 

  
směrodatná 
odchylka 

31,58 21,27 38,78 30,81 20,43 

  Variačni koef. % 28,99% 18,27% 33,05% 24,92% 17,34% 

  medián 102 115,5 107,5 117 113,5 

  minimum 70 69 56 72 82 

  maximum 219 157 215 228 162 

Tabulka 4 Statistické výsledky subtestů u skupiny probandů se SP a probandů slyšících 
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Naopak, nejmenší rozdíl vykazovaly sledované skupiny v subtestu H-N Picture 

Identification (H-N ident.), ve kterém výkon skupiny slyšících probandů odpovídal 

v průměru hodnotě 121 a u skupiny probandů se sluchovým postižením 116,43. Tento test 

sleduje schopnost vizuálního odlišování a přiřazování, analýzy detailů, může identifikovat 

případné problémy v diferenciaci základních figur. Z dalších statistických charakteristik je 

patrná odlišnost měření jednotlivými subtesty. Všechny použité subtesty mají poměrně 

velký rozptyl naměřených dat, největší je u H-N Visual Attention Span. To platí pro obě 

skupiny.  

.  

  
statistic. 

charakteristiky 
Wisc H-N ident H-N span  H-N com  

Aritm. 
průměr 

CI průměr 115,63 122,38 128,13 126 123,25 

  
směrodatná 
odchylka 

45,87 24,65 44,85 25,46 20,25 

  Variačni koef. % 39,70% 20,10% 35,00% 20,20% 16,40% 

  medián 97 127 102,5 116,5 126 

  minimum 70 69 80 108 95 

  maximum 219 157 200 189 149 

              

  
statistic. 

charakteristiky 
Wisc H-N ident H-N span  H-N com  

Aritm. 
průměr 

SP bez 
CI 

průměr 107,28 108,5 114,66 123,06 116,53 

  
směrodatná 
odchylka 

26,59 11,62 36,61 31,99 20,26 

  Variačni koef. % 24,80% 10,70% 31,90% 26,00% 17,40% 

  medián 103 110,5 108 117 111,5 

  minimum                 73 91 56 72 82 

  maximum 193 127 215 228 162 

Tabulka 5 Statistické výsledky subtestů u skupiny probandů s CI a probandů bez CI 
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Z hlediska posouzení vzájemné podobnosti všech čtyř zvolených subtestů prostřednictvím 

Kendallova kovariačního koeficientu jsme použili statistický kalkulátor Wessa P. (2015) 

Free Statistics Software.  Tento koeficient podobně jako Pearsonův i Spearmanův měří vztah 

dvou proměnných. 

Correlations for all pairs of data series (method=kendall) 

 H-Nident H-Nspan H-Ncom Wisc 

H-Nident 1 0.091 0.129 0.051 

H-Nspan 0.091 1 0.13 0.143 

H-Ncom 0.129 0.13 1 0.143 

Wisc 0.051 0.143 0.143 1 

Tabulka 6 Korelace jednotlivých subtestů zrakové paměti a pozornosti (Kendall) 

 

Z tabulky 6 vyplývá, že hodnoty korelačního koeficientu r se pohybují u všech sledovaných 

testů kolem hodnoty 0,1, což lze hodnotit jako korelaci slabou. V případě, že by byla zjištěna 

korelace v pásmu od 0,3 – 0,5, pak by se jednalo o střední korelaci. Až hodnoty blížící se 

jedné, v pásmu 0,7 – 1,0 lze označit za korelaci silnou (Hendl, 2015). 
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Correlations for all pairs of data series with p-values 

pair Pearson r Spearman rho Kendall tau 

H-Nident;H-Nspan 0.1183 0.1238 0.0909 

p-value (0.3296) (0.307) (0.2728) 

H-Nident;H-Ncom 0.1856 0.192 0.1291 

p-value (0.1239) (0.1113) (0.1202) 

H-Nident;Wisc 0.0829 0.0796 0.0512 

p-value (0.495) (0.5123) (0.5387) 

H-Nspan;H-Ncom 0.2958 0.1849 0.1303 

p-value (0.0129) (0.1255) (0.1166) 

H-Nspan;Wisc 0.1151 0.2151 0.1427 

p-value (0.3428) (0.0737) (0.0859) 

H-Ncomp;Wisc 0.2512 0.2056 0.1431 

p-value (0.036) (0.0877) (0.0858) 

Tabulka 7 Korelace jednotlivých subtestů zrakové paměti a pozornosti dle různých koeficientů 

V tabulce 7 je hodnoty vyjádřené Kendallovým korelačním koeficientem, který informuje o 

eventuální vzájemné souvislosti mezi některými subtesty. Tyto údaje jsou doplněny ještě o 

hodnoty vypočtené prostřednictvím Pearsonova a Spearmanova korelačního koefeicientu. 

V případě Spearmanova korelačního koefeicientu byla nalezena korelace pouze pro jeden 

pár subtestu, u Pearsonova korelačního koeficientu nebyly splněny statistické podmínky pro 

jeho možný výpočet. Tudíž lze o vzájemné souvislosti mezi subtesty lze rozhodovat pouze 

podle Kendallova korelačního koeficientu. Proto dříve než provedeme statistické testy 

rozdílů mezi porovnávanými skupinami probandů, porovnáme výsledky jednotlivých testů 

s průměrnými výsledky všech čtyř subtestů.   
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Výsledky v jednotlivých testech se od sebe značně liší, jak ukazuje následující graf 7, v němž 

je zobrazeno jejich rozložení a jsou komparovány průměrné výsledky (první dva box-grafy 

zleva) skupin probandů se sluchovým postižením a probandů slyšících a dále průměrné 

výsledky v jednotlivých subtestech vyjádřené opět za obě skupiny. První dva box-grafy 

zleva zobrazují hodnoty průměrů ze všech čtyř testů zrakové paměti a pozornosti. Jejich 

rozdělení v grafu do čtyř čtvrtin počtu. Podobně jako v grafech 3 – 6 jsou mediány 

zakresleny čarou, průměry křížkem. Další dvojice box-grafů zobrazují postupně výsledky 

jednotlivých subtestů Wisc, H-Nindent, H-Nspan, H-Ncom. Je patrné, že průměrné hodnoty 

významně stírají rozdíly mezi jednotlivými testy, zachovávají však rozdílnost výsledků 

skupiny probandů se sluchovým postižením (SP) a probandů slyšících (Slyš.). 

 

Graf 7 Komparace celkového výkonu ve všech subtestech a v subtestech jednotlivých 

V grafu 8 jsou zakresleny pomocí box-grafů všechny naměřené hodnoty u všech probandů 

(N=70), vlevo je světle modrou barvou označen graf vyjadřující průměrné výsledky, jež 

získali probandi ve všech čtyřech subtestech, další barevné grafy vpravo pak výsledky za 

jednotlivé subtesty. 
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Výsledky testování byly vyjádřeny ve výše uvedených tabulkách a grafech pomocí 

průměrného výkonu vypočteného za každou sledovanou skupinu zvlášť, nejprve jako celek, 

a pak jednotlivě za každý ze čtyř subtestů. Tento výsledek však do určité míry „potlačuje“ 

výkony každého probanda v daném subtestu, které se mohou v rámci skupiny lišit.  

Ve sloupcovém grafu 9 jsou zobrazeny výkony každého probanda se sluchovým postižením. 

Celkem je v grafu zaznamenáno 2 x 40 položek.  Jejich počet odpovídá tomu, že bylo 

testováno celkem 40 probandů se sluchovým postižením (číselné kódy reprezentující 

jednotlivé probandy v grafu jsou vyjádřeny nelineárně v intervalu od 1 do 40). Na první 

pohled je z grafu patrné, který proband dosáhl výsledků nadprůměrných (při možnosti 

komparovat výsledek s chronologickým věkem). Ve zmiňovaném grafu jsou zaznamenány 

hodnoty týkající se chronologického věku (modrá barva) a průměrného vývojového věku 

(oranžová barva) každého probanda ze skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením. Na 

vodorovné ose grafu jsou uvedeny číselné kódy označující probandy se sluchovým 

postižením. Svislá osa grafu pak reprezentuje dosažený věk vyjádřený v letech a měsících. 

Čím větší je rozdíl mezi oběma barevnými sloupci ve prospěch oranžového, tím lepšího 

výkonu ve sledovaných testech daný proband dosáhl. 

Graf 8 Celkový výkon probandů ve všech testech a jednotlivých testech zvlášť  
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Graf 9 Celkové výkony jednotlivých probandů se sluchovým postižením 

Pořadí číselných kódů není řazeno pořadově, poněvadž rozložení probandů v grafu bylo 

ovlivněno chronologickým věkem, aktuálním v době testování. Údaje jsou v grafu 

upořádány pro větší přehlednost s ohledem na věk vzestupně, od nejmladšího probanda po 

nejstaršího.  

Dle zaznamenaných výsledků celé skupiny probandů je patrné, že výkon v testech 

nekoreluje s chronologickým věkem testovaných. Výkony probandů označených kódem 3, 

35, 19, 28, 24, 10, 27 17, 26, 2, 14 a 11, jsou z hlediska jejich výsledků dosažených ve všech 

čtyřech vybraných subtestech výrazně nadprůměrné, přestože je jejich chronologický věk 

různý (výkon v testech nestoupá s chronologickým věkem). Naopak, probandi s kódem 8, 4, 

21, 25, 38, 39 dosahují lehce podprůměrných výkonů. 
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Graf 10 Celkové výkony jednotlivých probandů slyšících 

Podobným způsobem byly zpracovány údaje získané testováním kontrolní skupiny dětí a 

žáků slyšících. Jejich výsledky jsou zaznamenány v grafu 10. Modrý sloupec opět vyjadřuje 

zaznamenaný chronologický věk probanda a oranžový sloupec potom průměrnou hodnotu 

dosaženou ve čtyřech výše popsaných subtestech převedenou na vývojový věk vyjádřený 

v letech a měsících (osa y). Celkový počet probandů v této skupině je 30 (číselné kódy 

reprezentující jednotlivé probandy v grafu jsou vyjádřeny nerovnoměrně v intervalu od 41 

do 70). Stejně jako u předchozího grafu lze pomocí rozdílu obou barevných sloupců 

zaznamenat individuální výkon sledovaného dítěte či žáka.  Probandi jsou na ose x 

uspořádáni vzestupně dle jejich chronologického věku.  Ani výsledky u skupiny slyšících 

dětí a žáků zakreslené v tomto grafu nevykazují korelaci mezi chronologickým věkem a 

dosaženým výkonem v testech. Tudíž i zde můžeme nalézt zaznamenané nadprůměrné 

výkony bez ohledu na chronologický věk probanda. 
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Graf 11 Celkové výkony jednotlivých probandů s kochleárním implantátem 

 V grafu 11 jsou přehledně zobrazeny průměrné výsledky získané za všechny čtyři testy u 

skupiny probandů, kteří jsou uživateli kochleárního implantátu. Jednalo se celkem o 11 dětí 

a žáků. Opět je chronologický věk probandů zakreslen modrou barvou, jejich výkony ve 

všech subtestech barvu oranžovou. Probandi jsou na ose x uspořádáni vzestupně dle jejich 

chronologického věku. Díky zakreslení údajů o věku a průměrném výkonu zaznamenaném 

v subtestech je patrné, že až na jednoho probanda byl celkový výkon ve všech subtestech 
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průměrný, v některých případech (probandi 3, 19, 28, 11) spíše nadprůměrný.

 

Graf 12 Celkové výkony jednotlivých probandů bez kochleárního implantátu 

 Graf 12 ukazuje podobně jako předchozí tři grafy průměrné výsledky získané v subtestech 

sledujících zrakovou paměť a pozornost u skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením, 

kteří mají vadu sluchu kompenzovanou sluchadlem či ji nijak nekompenzují (dávají přednost 

komunikaci v českém znakovém jazyce). Opět díky vzestupnému uspořádání údajů dle 

chronologického věku lze pozorovat v grafu různorodost výkonu jednotlivých probandů. I 

zde lze vidět probandy s nadprůměrnými výkony (probandi 35, 24, 1, 27, 17, 26, 2 a 14). 

V následujících grafech jsou výkony probandů sledovány z hlediska výkonu v jednotlivých 

vybraných testech. Pro názornější vyjádření výkonu probandů jsou výsledky zakresleny do 

bodového grafu. Osa x vyjadřuje chronologický věk v době testování a osa y pak výkon 

probanda v daném testu vyjádřeném podílem v přepočtu vývojový věk/chronologický věk 

(krát 100). V grafech 13 a 14 jsou zaznamenány výkony slyšících probandů a probandů se 
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sluchovým postižením v subtestu WISC. V grafu 14 jsou navíc barevně rozlišeny výkony 

probandů s kochleárním implantátem (oranžové značky) a probandů bez implantátu (modré 

značky).

 

Graf 14 Výkony probandů s CI a bez CI v subtestu WISC 
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Graf 13 Výkony slyšících probandů v subtestu WISC 
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U slyšících probandů jsou výsledky v testu WISC převážně v pásmu nadprůměru. U skupiny 

probandů se sluchovým postižením jsou výsledky spíše průměrné, dokonce s rostoucím 

chronologickým věkem dokonce i podprůměrné. Pomocné modré osy zobrazené v grafu 

souběžné s osou x kolem hodnoty 100 vymezují pro lepší představu pásmo průměrném 

výkonu (pásmo s hodnotami 90 – 110).  

 

 

Graf 15 Výkony slyšících probandů v subtestu H-N Picture Identification 

Další bodové grafy 15 a 16 prezentují výsledky testu H-N Picture Identification u probandů 

slyšících a probandů se sluchovým postižením (opět s barevným rozlišením na uživatele a 

neuživatele kochleárního implantátu). Na základě okometrického posouzení lze konstatovat, 

že výkony probandů obou skupin dosahují zhruba obdobných výsledků. 
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Graf 16 Výkony probandů s CI a bez CI v subtestu H-N Picture Identification¨ 

 

Graf 17 Výkony slyšících probandů v subtestu H-N Visual Attention Span 
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Graf 18 Výkony probandů s CI a bez CI v subtestu H-N Visual Attention Span 

 

Třetím testem byl test H-N Visual Attention Span. Výsledky prezentované v grafech 17 a 18 

ukazují na výsledný výkon jednotlivých probandů v tomto subtestu. Pomocné linie 

vymezující v grafu pásmo průměru opět ukazují, že výsledky u skupiny dětí a žáků se 

sluchovým postižením nevykazují při okometrické komparaci významnější rozdíly.  
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Graf 19 Výkony slyšících probandů v subtestu H-N Completion of Drawing 

 

Graf 20 Výkony probandů s CI a bez CI v subtestu H-N Completion of Drawing 
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V dalším testu H-N Completion of Drawing  se výkony zaznamenané u skupiny slyšících 

probandů (graf 19) příliš nelišily v komparaci s výkony probandů se sluchovým postižením 

(graf 20). Výkony oscilují v pásmu průměru a nadprůměru, a to u probandů obou 

sledovaných skupin.  

V bodových grafech 14, 16, 18 a 20 lze porovnat výkony probandů s CI (v grafu vyznačeny 

oranžovou značkou) a probandů bez CI (v grafu zaznamenány modrou značkou). Ani 

komparace výkonů v jednotlivých testech dětí a žáků s CI a dětí a žáků se sluchovým 

postižením a bez CI nepřinesla žádné zjištění týkající se výrazně rozdílného výkonu v testech 

zaměřených na zrakové vnímání a paměť. 

Při popisné analýze dat jsme výše v textu prezentovali výkony jednotlivých probandů ve 

formě průměru vypočítaného na základě výsledků získaných prostřednictvím všech čtyř 

testových nástrojů. Pro hodnocení výkonu v oblasti zrakové paměti a pozornosti je 

z hlediska speciálně pedagogické diagnostiky více než vyjádření v podobě průměrného 

výsledku v rámci celé skupiny vypovídající analýza výsledků z hlediska výkonu každého 

probanda. 

  WISC 
WISC - 

% 
H-N 

ident 
H-N 

ident-% 
H-N 
span 

H-N 
span - 

% 
H-N 

comp 

H-N 
comp- 

% 

Slyšící nadprůměr 21 70,0% 20 66,7% 16 53,3% 23 76,7% 

Slyšící průměr 8 26,7% 7 23,3% 10 33,3% 7 23,3% 

Slyšící podprůměr 1 3,3% 3 10,0% 4 13,3% 0 0,0% 

           

Neslyšící všichni 
nadprůměr 14 35,0% 27 67,5% 16 40,0% 25 62,5% 

Neslyšící všichni průměr 14 35,0% 7 17,5% 17 42,5% 13 32,5% 

Neslyšící všichni 
podprůměr 12 30,0% 6 15,0% 7 17,5% 2 5,0% 

           

Kochleár Nadprůměr 6 54,5% 7 63,6% 3 27,3% 5 45,5% 

Kochleár průměr 1 9,1% 3 27,3% 7 63,6% 6 54,5% 

Kochleár podprůměr 4 36,4% 1 9,1% 1 9,1% 0 0,0% 

           

Neslyšící nadprůměr 8 27,6% 20 69,0% 13 44,8% 20 69,0% 

Neslyšící průměr 13 44,8% 4 13,8% 10 34,5% 7 24,1% 

Neslyšící podprůměr 8 27,6% 5 17,2% 6 20,7% 2 6,9% 

Tabulka 8 Přehled nadprůměrných, průměrných a podprůměrných výkonů v subtestech 
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V tomto případě bylo bodové skóre, které proband dosáhl ve vybraném testu, následně 

vyjádřeno podílem tzv. vývojového věku a chronologického věku dosaženého v době 

testování a hodnota vynásobena stem. Výsledkem výpočtu byla proměnná x, kterou lze 

z hlediska výkonu hodnotit a rozčlenit analogicky jako u často používaného Gaussova 

rozdělení proměnných do několika pásem, kdy hodnota 100 je středovou hodnotou a pomocí 

směrodatné odchylky je zvolen interval pro vymezení jednotlivých pásem výkonu. Po 

konzultaci s odborníkem byly pro pásmo průměru zvoleny hodnoty v rozmezí 90 až 110, pro 

nadprůměrný výkon hodnoty nad 110 a pro podprůměrný výkon hodnoty pod 90. V tabulce 

8 jsou přehledně uvedeny počty probandů v rámci jednotlivých posuzovaných skupin 

(slyšící x probandi se SP, neslyšící x uživatelé CI), jež dosáhli nadprůměrného, průměrného 

či podprůměrného výkonu v každém z administrovaných subtestů. Zároveň je tento počet 

vyjádřen i procentuálním podílem v rámci každé skupiny a každého testu.  

 

Graf 21 Výkony v subtestu WISC u probandů slyšících 
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Graf 22 Výkony v subtestu WISC u probandů se sluchovým postižením 

Grafy 21 a 22 vytvořené na základě údajů z tabulky 8 názorně prezentují procentuální podíl 

probandů v rámci sledovaných skupin, kteří dosáhli nadprůměrného, průměrného a 

podprůměrného výsledku v testu WISC. Je zde patrný větší rozdíl v počtu probandů se 

sluchovým postižením, kteří dosáhli podprůměrného výsledku (12 probandů se SP x 1 

proband slyšící). Větší podíl nadprůměrných výsledků dosáhli děti a žáci slyšící (21, tj. 70%) 

ve srovnání s dětmi a žáky se sluchovým postižením (14, 35%). 

 

Graf 23 Výkony v subtestu H-N Picture Identification  u probandů slyšících 
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Graf 24 Výkony v subtestu H-N Picture Identification  u probandů se sluchovým postižením 

V testu H-N Picture Identification  byl poměr počtu probandů slyšících a probandů se 

sluchovým postižením, kteří dosáhli nadprůměrných výsledků, shodný. Mírné diference 

mezi sledovanými skupinami byly zaznamenány v počtu probandů s průměrným a 

podprůměrným výsledkem (viz. Graf 23 a 24). 

 

Graf 25 Výkony v subtestu H-N Visual Attention Span  u probandů slyšících 
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Graf 26 Výkony v subtestu H-N Picture Identification  u probandů se sluchovým postižením 

V grafech 25 a 26 je zobrazeno procentuální rozložení počtu probandů slyšících a se 

sluchovým postižením, kteří dosáhli nadprůměrných, průměrných a podprůměrných výkonů 

v testu H-N Visual Attention Span. Většího podílu probandů s nadprůměrným výsledkem 

dosáhla skupina probandů slyšících (54%). Ve skupině probandů se sluchovým postižením 

byl počet nadprůměrných a průměrných výkonů více vyrovnaný (40%, 42%). 

 

Graf 27 Výkony v subtestu H-N Completion of Drawing  u probandů slyšících 
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Graf 28 Výkony v subtestu H-N Completion of Drawing  u probandů sluchovým postižením 

 

V testu H – N Completion of Drawing dosáhla většina probandů v obou skupinách 

nadprůměrných výsledků, přičemž skupina slyšících probandů dosáhla pouze 

nadprůměrných a průměrných výsledků. Ve skupině probandů se sluchovým postižením 

byly zaznamenány i 2 podprůměrné výsledky, tj. 5% (viz. Graf 27 a 28). 

 

Graf 29 Výkony v subtestu WISC  u probandů s CI 
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Graf 30 Výkony v subtestu WISC  u probandů bez CI 

Nyní se v rámci analýzy výsledků vyjádřených počtem probandů s nadprůměrnými, 

průměrnými a podprůměrnými výsledky zaměříme na komparaci skupiny probandů-

uživatelů kochleárního implantátu (probandi s CI) se skupinou dětí a žáků se sluchovým 

postižením (vzhledem k těžkému stupni sluchového postižení je použito v grafu označení 

„neslyšící bez CI“), kteří nejsou uživateli kochleárního implantátu. Z grafů 29 a 30 je zřejmé, 

že uživatelé CI ve větším podílu dosáhli v subtestu WISC nadprůměrného výkonu (55%) na 

úkor menšího počtu uživatelů s CI s výkonem průměrným (9%). Ve skupině probandů bez 

CI je jejich výkon rovnoměrněji diferenciován. Zajímavý je mírně větší podíl představující 

podprůměrný výkon ve skupině uživatelů CI (36%) v porovnání se stejně hodnoceným 

výkonem u probandů bez CI (28%). 
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Graf 31 Výkony v subtestu H-N Picture Identification  u probandů s CI 

 

 

Graf 32 Výkony v subtestu H-N Picture Identification  u probandů bez CI 

V subtestu H-N Picture Identification (grafy 31 a 32) se podíl počtu probandů 

s nadprůměrným, průměrným a podprůměrným výkonem při porovnání obou sledovaným 

skupin (probandi s CI a probandi-neslyšící bez CI) příliš neliší.  
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Graf 33 Výkony v subtestu H-N Visual Attention Span  u probandů s CI 

 

Graf 34 Výkony v subtestu H-N Visual Attention Span  u probandů bez CI 

Výsledky získané v subtestu H-N Visual Attention Span v případě sledovaných skupin 

probandů s CI a probandů neslyšících bez CI jsou znázorněny v grafech 33 a 34. Zajímavé 

je, že větší podíl probandů bez CI vykázal nadprůměrný výkon (45%) ve srovnání se 

skupinou uživatelů CI (27%). V tomto subtestu dosáhli probandi s kochleárním implantátem 

spíše průměrné výsledky (64%). 
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Graf 35 Výkony v subtestu H-N Completion of Drawing  u probandů s CI 

 

Graf 36 Výkony v subtestu H-N Completion of Drawing  u probandů bez CI 

V grafech 35 a 36 jsou zobrazeny procentuálně podíly reprezentující počet probandů z obou 

skupin, kteří dosáhli v subtestu H-N Completion of Drawing nadprůměrných, průměrných a 

podprůměrných výsledků. Podobně jako v předchozím testu dosáhli probandi bez CI 

v porovnání se skupinou probandů-uživatelů kochleárního implantátu většího počtu 

nadprůměrných výkonů. Ovšem žádný z probandů s kochleárním implantátem nedosáhl 

v tomto subtestu výkonu podprůměrného. 
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Analýza zrakových subtestů 

K rozhodnutí o rozdílech ve výkonech zrakové paměti a pozornosti jsme použili 

dvouvýběrový t-test. V tabulce 9 jsou uvedeny hodnoty variability. Podmínkou posuzování 

je shoda u obou komparovaných skupin a přibližně normální rozložení obou posuzovaných 

druhů dat. Tuto podmínku lze posoudit podle výše uvedených grafů. Výsledné hodnoty 

získané výpočtem v programu MS Excel jsou uvedeny v tabulce 9: 

 

Věk 
chronol. 

době 
testu 

Ra-ba IQ Wisc 
H-N 

ident. 
H-N 
span 

H-N com 
PRŮMĚRY ze  

4 testů 

CL vs. ostatní N 
              

0,728 0,022 0,655 0,221 0,477 0,797 0,446 

                

slyš. vs. nesl. 
              

0,446 0,118 0,005 0,553 0,471 0,024 0,016 

Tabulka 9 Komparace výkonů v jednotlivých subtestech t-testem 

Z hlediska posouzení platnosti hypotéz vidíme z dat v tabulce 9, že existuje statisticky 

významný rozdíl v úrovni hodnot IQ u skupin probandů-uživatelů CI a probandů se 

sluchovým postižením bez CI (označeno barevně). Vzhledem k tomu, že velikost IQ byla 

hodnocena pouze jako pomocné kritérium, nebudeme se tímto zjištěním dále zabývat.  

V hodnocení samotných testů i v hodnocení všech čtyř testů v průměru nenabyla u těchto 

dvou komparovaných skupin (probandi s CI a probandi bez CI) zjištěná data odpovídající 

hladině významnosti p pod 0,05. V případě komparace skupin probandů se sluchovým 

postižením a probandů slyšících je situace odlišná. Jsou zde zjištěny statisticky významné 

rozdíly mezi probandy u subtestu WISC, u kterého je hladina významnosti testu p rovna 

0,005, a u subtestu H-N Completion of Drawing, u něhož je p=0,024. Významná je i hodnota 

průměru všech čtyř subtestů, která je u je p=0,016. V případě subtestu WISC lze 

předpokládat rozdíl v neprospěch probandů se sluchovým postižením zejména v oblasti 

zrakové pozornosti, která může být zhoršena sníženou schopností koncentrovat a zároveň i 

přerozdělovat svoji pozornost na předkládané zrakové podněty. Tato schopnost je pro 

splnění testu podstatná. Lze usuzovat, že slyšící probandi se dokázali déle a lépe soustředit 

na úkol zadaný v rámci tohoto subtestu. U subtestu H-N Completion of Drawing je opět 
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významným faktorem schopnost zrakové koncentrace, která může ovlivňovat vnímání 

detailů u zobrazovaných objektů. Dále pak znalost těchto objektů, která může být do určité 

míry dána prostředím, ve kterém proband se sluchovým postižením vyrůstá a dalšími faktory 

(úroveň komunikace, rodinné zázemí). 

Z výše uvedených údajů lze vyvodit závěry týkající se prvních dvou hypotéz H1 a H2: 

H1 Celkové průměrné výsledky čtyř testů zaměřených na zjištění úrovně zrakové 

pozornosti a paměti u žáků se sluchovým postižením ve věku 6-8 let budou vykazovat 

vyšší skóre v komparaci s výsledky stejných testů zadaných u shodné věkové skupiny 

žáků slyšících. 

Platnost této hypotézy lze přijmout v případě odmítnutí nulové hypotézy H1-0, která 

předpokládá neexistenci rozdílu v testech zaměřených na zrakovou pozornost a paměť u 

skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením a skupiny dětí a žáků slyšících. Hladina 

významnosti menší než 0,05 při komparaci průměrných výsledků všech čtyřech zadaných 

subtestů (p=0,016) však zjištěna byla. Ovšem platnost hypotézy H1 nelze přijmout, 

poněvadž analýza dat ukázala, že tento rozdíl v testech sledujících úroveň zrakové 

pozornosti a paměti platí v neprospěch skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením.  

H2 Celkové průměrné výsledky získané v testech zaměřených na zrakovou pozornost a 

paměť budou u žáků s kochleárním implantátem dosahovat lepšího skóre než u žáků se 

sluchovým postižením bez kochleárního implantátu. 

Data zpracovaná a vyhodnocená t-testem vykázala hladinu významnosti p větší než 0,05 

(p=0,446). Tudíž nelze najít rozdíl mezi výsledky v použitých testech u skupiny probandů 

s CI a probandů bez CI. Můžeme tedy přijmout nulovou hypotézu H2-0, která konstatuje, že 

statisticky významný rozdíl mezi oběma sledovanými skupinami ve výsledcích získaných 

prostřednictvím subtestů na zrakovou paměť a pozornost neexistuje. Tudíž platnost 

alternativní hypotézy H2 o existenci rozdílu mezi sledovanými skupinami nelze přijmout. 
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3.4.2 Výsledky týkající se hodnocení komunikačních kompetencí a kompetencí 

k učení sledované skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením ze strany 

pedagogů 

Druhá část výzkumného šetření byla zaměřena na zjištění souvislosti mezi úrovní zrakové 

paměti a pozornosti a hodnocením komunikačních kompetencí a kompetencí k učení u dětí 

a žáků se sluchovým postižením. K tomuto účelu bylo šetření zaměřeno již výhradně na 

skupinu dětí a žáků se sluchovým postižením7. Jednalo se tedy celkem o 40 probandů 

(N=40). Pro analýzu a ověření platnosti hypotéz H3 a H4 jsme využili výše popsaných 

výsledků získaných prostřednictvím čtyř vybraných subtestů zaměřených na zrakovou 

paměť a pozornost. Údaje týkající se hodnocení obou druhů sledovaných kompetencí byly 

získány prostřednictvím nestandardizovaného dotazníku, který byl členěn na dvě části, z níž 

každá obsahovala vždy sedm položek v podobě výroků vystihujících podstatné složky 

komunikačních kompetencí a kompetencí k učení. Ke každému kladně formulovanému 

výroku se mohl respondent vyjádřit prostřednictvím tzv. Likertovy škály obsahující 

šestistupňovou možnost vyjádření míry svého souhlasu či nesouhlasu. Mezi výroky týkající 

se komunikačních kompetencí patřily například: žák/dítě rozumí obsahu sdělení 

v používaném komunikačním kódu, žák/dítě dokáže správně formulovat otázku nebo 

žák/dítě dokáže formulovat své myšlenky a názory. V případě kompetencí k učení byly 

v dotazníku zařazeny například výroky: žák/dítě je schopen se soustředit na výklad učitele 

alespoň 5 minut, žák/dítě dokáže obsah sděleného převyprávět (zopakovat), žák/dítě dokáže 

samostatně plnit zadané úkoly. 

Nejprve byla ověřena reliabilita popsaného dotazníku jako výzkumného nástroje. Reliabilitu 

ověřujeme testem vnitřní konzistence8 koeficientem Cronbachovo alfa. Ten je nejméně 

zatížen výběrovou chybou vzorku. Z hodnot Cronbachovo alfa=0.92 pro část dotazníku 

zabývající se komunikačními kompetencemi vyplývá, že reliabilita dotazníku je velice 

dobrá.  

                                                 
7 V této části výzkumného šetření nebyla sledována kontrolní skupina dětí a žáků slyšících. 

8 Pokud položky testu (testové otázky) mají za cíl měřit stejnou věc, měli by respondenti na takové položky 

odpovídat podobně a odpovědi by tak měly být navzájem korelované. Koeficient hodnotí, jak škála-dotazník 

diskriminuje, zda položky „zapadají“ do škály 
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CRONBACHOVO ALFA VNITŘNÍ KONZISTENCE 

α ≥ 0,9 Vynikající 

0,7 ≤ α < 0,9 Dobrá  

0,6 ≤ α < 0,7 Akceptovatelná  

0,5 ≤ α < 0,6  Slabá  

α < 0,5  Neakceptovatelná  

Tabulka 10 Hodnota Cronbachovo alfa 

Žádná z položek také není nadbytečná (po jejím vynechání by stoupla celková reliabilita 

dotazníku). Stejné hodnocení se týká části dotazníku zabývající se kompetencemi k učení, 

kdy Cronbachovo alfa=0.88 ukazuje, že by snad bylo možno vynechat položku dotazníku 

označenou jako KU6 (bez ní by měl dotazník o málo vyšší Cronbachovo alfa=0.89), ale 

validita dotazníku je s touto položkou vyšší - položky dobře hodnotí rozdílné oblasti 

kompetence. To také lze vidět v tabulce 10 obsahující rozložení dat pro jednotlivé položky 

dotazníku zaměřené na hodnocení komunikačních kompetencí probandů pedagogy 

s hodnotou vyjádřenou pomocí hodnoty Cronbachovo alfa. 
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Items Cronbach Alpha 

All itmes 0.9157 

KK1 excluded 0.9096  

KK2 excluded 0.9138 

KK3 excluded 0.8925 

KK4 excluded 0.8912 

KK5 excluded 0.8908 

KK6 excluded 0.9046 

KK7 excluded 0.9132 

Tabulka 11 Reliabilita dotazníku - komunikační kompetence 

V tabulce 11 a 12 je obsažena hodnota Cronbachovo alfa pro jednotlivé položky části 

dotazníku hodnotící kompetence probandů (N=40) k učení: 

 

Items Cronbach Alpha 

All itmes 0.8819 

KU1 excluded 0.8793 

KU2 excluded 0.8557 

KU3 excluded 0.8567 

KU4 excluded 0.8541 

KU5 excluded 0.8641 

KU6 excluded 0.8919 

KU7 excluded 0.8486 

Tabulka 12 Reliabilita dotazníku – kompetence k učení 

Dotazník byl v rámci výzkumného šetření předán pedagogům, kteří dlouhodobě pracovali 

v rámci předškolního či školního vzdělávání s testovanou skupinou dětí a žáků se sluchovým 

postižením. Zpravidla se jednalo o jejich třídní učitele. Vzhledem k tomu, že vyplnění 
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dotazníku bylo časově nenáročné, neodmítl žádný z oslovených pedagogů tento dotazník 

vyplnit. Před samotným předáním dotazníku byli všichni respondenti informováni o 

anonymním zpracování získaných dat. Tato informace byla také uvedena písemně v úvodu 

samotného dotazníku. Celkem bylo vyplněno 40 dotazníků. Dosažená 100% účast pedagogů 

v této fázi výzkumného šetření byla velmi důležitá z hlediska splnění výzkumného cíle. 

Vyplněný dotazník byl zpracován pomocí MS Excell, jeho statistické funkce a Wessa, P. 

(2017). Údaje získané pomocí dotazníku jsou uvedené v tabulce v příloze D. 

Popisnou statistikou byly následně zjištěny základní vlastnosti dat z dotazníků - jejich 

rozložení a statistické charakteristiky. Dále byla provedena analýza jednotlivých položek-

výroků u obou typů kompetencí a byly komentovány rozdílnosti a podobnosti v hodnocení 

jednotlivých aspektů (oblastí kompetencí).  

Analýza komunikačních kompetencí probandů se sluchovým postižením 

Data získaná prostřednictvím části dotazníku zaměřeného na hodnocení komunikačních 

kompetencí daného probanda byla vyhodnocena pomocí mediánu. Odpovědi na každou 

položku v podobě výroku jsou znázorněné v kvartilovém grafu s vruby (graf 37). Celkem 

jde o sedm grafů.  Na každém grafu lze vidět rozdělení hodnot do čtyř stejně početných 

skupin (kvartilů). V boxu vymezeném I. a III. kvartilem (hranice čtvrtin) se nachází 50% 

všech zjištěných hodnot, které jsou prostředně velké. Pod ním je čtvrtina nejmenších, nad 

ním poslední čtvrtina největších zjištěných hodnot. Krajní čtvrtiny jsou ohraničeny tzv. 
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vousy (whiskers), jež zahrnují naměřené hodnoty do +- 1,5 násobku boxu. Kroužky pod 

grafy pak označují odlehlé hodnoty. 

 

Graf 37 Kvartilový graf s vruby – komunikační kompetence 

V grafu 37 je každá ze sedmi položek-výroků (označených KK1 až KK7) vztažených ke 

komunikačním kompetencím zobrazen v jednom box-grafu. Pokud se vruby (zářezy na 

boku) dvou grafů míjí, pak se liší jejich mediány statisticky významně, na hladině p=0,05. 

Z grafu je patrné, že položky KK1 a KK2 se od sebe zcela liší, stejně položka KK3 od KK4, 

KK5 od KK6 (i KK7). Dále je patrné, že rozložením i mediány se shodují položky KK3, 

KK6  KK7. Tyto kompetence (označené KK3, KK6 a KK7) byly často hodnoceny pedagogy 

shodně. Jde konkrétně o posouzení toho, zda dítě nebo žák je schopen zapojit se a udržovat 

rozhovor (KK3), zda rozumí obrazovým materiálům a běžně užívaným gestům (KK6) a zda 

využívá svých komunikačních dovedností k vytváření vztahů a kvalitní spolupráci 

s ostatními (KK7). Kompetence KK3 a KK7 z hlediska schopnosti zapojit se do rozhovoru 

a pomocí něj i vytvářet vztahy a okolím spolu poměrně významně souvisí. Pedagogové tyto 

dovednosti spojují i se schopnostmi, které mohou komunikaci samotnou doplňovat, tedy i 
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se schopností porozumět obrazovým materiálům a gestům. Často je tato schopnost 

využívána jako doplňující pro rozvoj kvalitní komunikace dětí a žáků se sluchovým 

postižením. U položek KK4 a KK5 se shodují mediány a téměř i rozložením grafů, jen 2. 

čtvrtinu nižších hodnot dat mají různě rozptýlenou. Jde o položky vyjadřující hodnocení 

schopnosti dítěte či žáka formulovat své myšlenky a názory a formulovat správně otázky. 

Položky KK1 a KK2 se od sebe zcela liší. Konkrétně jde o výroky, zda dítě rozumí obsahu 

sdělení v mluveném či znakovém jazyce a zda rozumí neverbálnímu sdělení. Toto zjištění je 

poměrně zajímavé, poněvadž by bylo možné předpokládat v případě dětí a žáků se 

sluchovým postižením, pro jejichž komunikaci je důležitá i neverbální složka, spíše to, že se 

odpovědi na tyto položky budou shodovat. Stejně tak se liší graf zobrazující hodnocení 

položky KK3 od grafu pro KK4. Zde jde o schopnost vytvořit a udržovat rozhovor a 

schopnost správně formulovat otázku v rámci komunikace. Rozdílnost je zaznamenána i u 

grafu pro položku KK5 ve srovnání s grafem pro KK6. Tedy jde o rozdílné hodnocení 

probanda v dovednosti formulovat vlastní myšlenky a názory a schopnosti porozumět 

obrazovým materiálům a běžným gestům.  

Analýza kompetencí k učení probandů se sluchovým postižením 

Druhá část dotazníku obsahovala sedm položek v podobě výroků mapujících hodnocení 

pedagogů týkajících se kompetencí k učení u jednotlivých probandů se sluchovým 

postižením. Získaná data byla statisticky vyjádřena pomocí mediánu a každá položka 

zobrazena pomocí kvartilového grafu s vruby (graf 38). Pokud se vruby dvou grafů míjí 

(nepřekrývají se), pak data mají statisticky významný rozdíl mediánů (pro p=0.05). Z grafu 

je patrné, že rozložením hodnot se ani jedna položka dotazníku se navzájem nepodobá. U 

položek pro KU3, KU4 a KU5 jsou shodné mediány, ale rozložení analyzovaných hodnot je 

zcela odlišné. Tyto položky vyjadřují hodnocení pedagoga ke schopnosti dítěte či žáka se 

sluchovým postižením převyprávět obsah sdělené informace, využívat získané poznatky a 

vědomosti v praktických každodenních situacích a ke schopnosti dítěte informace 

samostatně vyhledat a zpracovat je. 
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Graf 38 Kvartilový graf s vruby – kompetence k učení 

Grafy zobrazující hodnocení položek KU 6 a KU7 jsou na první pohled statisticky významně 

rozdílné, avšak míra rozptýlení dat kolem mediánu je podobná. Hodnota mediánu je navíc u 

položky KU6 nižší. Pod položkou K6 byla hodnocena schopnost dítěte využívat moderních 

technických prostředků pro získání informací a komunikaci s okolím. Vzhledem k tomu, že 

se jednalo o děti a žáky ve věku 6 – 8 let, pak jejich zkušenost s moderní technikou nemusela 

být ještě velká, a i postoj pedagogů při vyplňování této položky tomu odpovídal. Položky 

KU1 a KU2 jsou celkově hodnoceny velmi vysoko. Obě položky směřovaly na hodnocení 

schopnosti probanda soustředit se na výklad učitele (KU1) a na sdělení svých spolužáků či 

vrstevníků (KU2). Naopak položka KU5, týkající se schopnosti sledovaného dítěte či žáka 

vyhledávat informace a zpracovat je, nemá téměř žádné vyšší hodnocení. Pedagogové tímto 

posuzovali celkově méně pozitivně samostatnost probandů při vyhledávání informací a 

zpracování. Svoji roli tu zřejmě měl i nižší věk vzorku probandů. U položek KU5, KU6 a 

KU7 byla statisticky zjištěna středně silná korelace. U KU6 a KU7 se jedná o hodnocení 

dítěte či žáka vztažené na jeho schopnost využívat moderních technických prostředků pro 

zisk informací a komunikaci s okolím a na schopnost plnit samostatně zadané úkoly.  Tato 
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schopnost samostatné práce může mít z hlediska hodnocení žáka pedagogem souvislost i se 

schopností používat technické prostředky pro vyhledávání informací. 

 

3.4.3 Bivariační analýza výzkumných dat 

V rámci bivariační analýzy dat jsme se zaměřili na testování vztahu mezi výsledky testů 

zaměřených na zrakovou paměť a pozornost a výsledky z dotazníku zaměřeného na 

hodnocení komunikačních kompetencí a kompetencí k učení u sledovaných probandů se 

sluchovým postižením. Popisnou statistikou jsme zjistili základní vlastnosti dat z dotazníků 

- jejich rozložení a statistické charakteristiky. Analyzovali jsme jednotlivé aspekty- oblasti 

obou typů kompetencí. Stanovené hypotézy H3 a H4 jsme testovali proti odpovídajícím 

nulovým hypotézám. Ty vyjadřují tvrzení, že pokud získaná data o obou typech kompetencí 

vykazují podobnosti s daty o výkonech v testech zrakové paměti a pozornosti, je to 

podobnost jenom v mezích náhody, na hladině významnosti 5%9. Proto byla testována 

souvislost poměrových a pořadových dat, byl použit Spearmanův korelační koeficient pro 

pořadová data. Na úrovni statistického testování mají nulové hypotézy podobu: 

Statistická H3-0: 

Koeficient korelace Spearman mezi průměry subtestů zaměřených na zrakovou paměť a 

pozornost a mediány komunikačních kompetencí dětí a žáků se SP věku 6-8 let neprokazuje 

statisticky významnou souvislost obojích dat na hladině p=0,05.10 

Statistická H4-0: 

Koeficient korelace Spearman mezi průměry subtestů zaměřených na zrakovou paměť a 

pozornost a mediány kompetencí k učení dětí a žáků se SP věku 6-8 let neprokazuje 

statisticky významnou souvislost obojích dat na hladině p=0,05. 

                                                 
9 s chybou I. druhu 5% 
10 Interpretace hodnot korelačního koeficientu v sociálních vědách (de Vaus, In: Mareš, Rabušic, 2002) 

Hodnota korelace interpretace souvislosti 0,01 – 0,09 triviální, žádná 0,10 – 0,29 nízká až střední 0,30 – 0,49 

střední až podstatná 0,50 −0,69 podstatná až velmi silná 0,70 −0,89 velmi silná 0,90 – 0,99 téměř perfektní  
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Hypotéza H3 

Nejprve použijeme grafické zobrazení souvislostí, které pomáhají odhadnout situaci. 

Následující bodový graf 39 zobrazuje mediány hodnocení komunikačních kompetencí 

probandů ve vztahu k průměrným výsledkům subtestů zrakové paměti a pozornosti. Lineární 

vztah není naznačen, ale ani se neukazují extrémní hodnoty, které by zkreslovaly výpovědní 

hodnotu korelačního koeficientu. 

 

Graf 39 Bodový graf – vztah komunikačních kompetencí a subtestů zrakové paměti a pozornosti 

Při posuzování hladiny významnosti mezi výkony probandů ve vybraných testech 

zaměřených na zrakovou paměť a pozornost a hodnocením jejich komunikačních 

kompetencí příslušnými pedagogy nebyl prokázán žádný statisticky významný vztah. Údaje 

s vypočítanými koeficienty vyjadřujícími sílu vztahu mezi sledovanými proměnnými jsou 

uvedeny v tabulkách 13 a 14. Z nich lze zjistit, že hodnota Pearsonova koeficientu 

nevykazuje korelaci (p=0,162). Nelze prokázat významnou souvislost mezi výsledky testů 

zaměřených na zrakovou paměť a pozornost a hodnocením komunikačních kompetencí ani 

Spearmanovým či Kendallovým korelačním koeficientem. Nelze proto odmítnout platnost 

statistické nulové hypotézy H3-0, tedy ani nelze přijmout platnost alternativní hypotézy 

H3 o existenci statisticky významné souvislosti obou proměnných. 
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Correlations for all pairs of data series (method=pearson) (N=40) 

 Testy zrak.paměti a pozornosti Komunik.komp.-průměr 

Testy zrak.paměti a pozornosti 1 0.162 

Komunik.komp. -průměr 0.162 1 

Tabulka 13 Korelace KK a subtesty na zrakovou paměť a pozornost (Pearsonův korelační koeficient) 

Correlations for all pairs of data series with p-values (N=40) 

pair  Spearman rho Kendall tau 

Testy zrak.paměti a p.;Komunnik.komp.-průměr   0.1716 0.122 

p-value  (0.2896) (0.2814) 

Tabulka 14 Korelace KK a subtesty (Spearmanův a Kendallův korelační koeficient) 

Souvislost mezi jednotlivými položkami vymezenými v rámci komunikačních kompetencí a 

průměrnými výkony probandů dosaženými v subtestech na zrakovou paměť a pozornost 

Sledovali jsme dále dílčí hypotézy týkající se souvislosti mezi hodnocením pedagogů v 

jednotlivých položkách komunikačních kompetencí a průměrnými výkony probandů 

v testech zrakové pozornosti a paměti proti příslušným nulovým hypotézám. Otestovali jsme 

v této souvislosti všech sedm jednotlivých oblastí a pro žádnou z těchto položek 

komunikačních kompetencí nemůžeme odmítnout nulovou hypotézu. Tedy neexistuje 

statisticky významná souvislost ani mezi těmito daty. 

Hypotéza H4 

Pokud se zaměříme na sledování, zda lze nalézt statisticky významný vztah v případě testů 

zaměřených na zrakovou paměť a pozornost a hodnocením kompetencí k učení ze strany 
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pedagogů u sledovaných probandů se sluchovým postižením. Nejprve použijeme grafické 

zobrazení vztahu proměnných, které pomáhá analyzovat situaci. Následující bodový graf 40 

zobrazuje mediány hodnocení kompetencí k učení této skupiny ve vztahu k průměrným 

výsledkům subtestů zrakové paměti a pozornosti. Lineární vztah není opět naznačen, ale ani 

se neukazují extrémní hodnoty. 

Vzhledem k nelinearitě bodového grafu, nebylo možné pro ověření platnosti hypotézy použít 

Pearsonova korelačního koeficientu, poněvadž nebyly splněny statisticky nutné podmínky 

pro tento postup. Použili jsme tedy koeficient korelace Spearmanův, u nějž byla podmínka 

monotónnosti splněna. Na základě vypočítaných koeficientů uvedených v tabulkách 15 a 16 

lze konstatovat, že mezi těmito proměnnými nelze žádnou souvislost prokázat. 

Graf 40 Bodový graf – vztah kompetencí k učení KU1 až KU7 a subtestů zrakové paměti a pozornosti 
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Correlations for all pair of data series (method=spearman) (N=40) 

 Testy zrakové paměti a pozornosti Me (KU) 

Testy zrakové paměti a pozornosti  1 0.135 

Medián - kompetence k učení (KU) 0.135 1 

Tabulka 15 Korelace KU a subtesty na zrakovou paměť a pozornost (Pearsonův korelační koeficient) 

Correlations for pair of data series with p-values (N=40) 

Pair  Spearman rho Kendall tau 

Testy zrak. paměti a pozor.(průměr) - Me (KU)  0.1353 0.1179 

p-value  (0.4053) (0.3412) 

Tabulka 16 Korelace KU a subtesty (Spearmanův a Kendallův korelační koeficient) 

Výsledná hodnota Spearmanova korelačního koeficientu je nízká, nevýznamná, tedy 

neexistuje statisticky významný vztah na hladině významnosti p=0,05 mezi průměrnou 

hodnotou výkonu dosaženou ve čtyřech testech zaměřených na zrakovou paměť a pozornost 

a kompetencemi k učení u dětí a žáků se sluchovým postižením. Nemůžeme tedy odmítnout 

nulovou hypotézu (vztah neexistuje), a tedy ani nelze přijmout platnost alternativní 

hypotézy H4 o existenci statisticky významné souvislosti obou proměnných.  

Souvislost mezi jednotlivými položkami vymezenými v rámci kompetencí k učení a 

průměrnými výkony probandů dosaženými v subtestech na zrakovou paměť a pozornost 

Při podrobnější analýze vztahu subtestů a jednotlivých položek vztahujících se ke 

kompetencím k učení jsme vzali v úvahu vyhodnocení prostřednictvím Kendallova 

korelačního koeficientu, který je nejméně citlivý na porušení podmínek použití. Dává tudíž 

nižší hodnoty těsnosti vztahu než ostatní výše použité korelační koeficienty. Na základě 

hodnoty tohoto koeficientu bylo zjištěno, že nulovou hypotézu lze zamítnout pro položky 

KU5 (p=0,01, Kendall tau=0,32), pro KU6 (p=0,03, Kendall tau=0,27) a pro KU7 na hladině 

významnosti p=0,02, Kendall tau=0,35. Pro tyto položky můžeme přijmout alternativní 

tvrzení, že existuje středně silná a vysoce významná souvislost mezi průměrnými výkony 
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v subtestech zrakové paměti a pozornosti a hodnocením KU7 KU5, KU6. Protože šlo o 

zajímavé zjištění, rozhodli jsme se tyto položky dále podrobněji analyzovat. 

V tabulkách 17 a 18 jsou uvedeny jednotlivé korelační koeficienty platící pro vztah mezi 

průměrným výkonem probandů v subtestech zrakové paměti a pozornosti a položkou 

označenou K5 vztahující se na hodnocení pedagogů ke schopnosti probandů vyhledávat 

informace a zpracovat je. 

 KU5 Zrak.paměť a pozor.-průměr 

KU5 1 0.319 

Zrak.paměť a pozor.-průměr 0.319 1 

Tabulka 17 Korelace mezi KU 5 a subtesty na zrakovou paměť a pozornost 

pair Pearson r Spearman rho Kendall tau 

KU5;Zrak.subtesty(průměr) 0.4046 0.4134 0.3193 

p-value (0.0096) (0.008) (0.0085) 

Tabulka 18 Korelace mezi KU 5 a subtesty na zrakovou paměť a pozornost (Spearman, Kendall) 

V tabulkách 19 a 20 jsou uvedeny jednotlivé korelační koeficienty platící pro vztah mezi 

průměrným výkonem probandů v subtestech zrakové paměti a pozornosti a položkou 

označenou KU6 vyjadřující hodnocení pedagogů ohledně schopnosti probandů využívat 

moderní technické pomůcky pro získání informací a komunikaci s okolím. 
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 KU6 Zrak.paměť a pozor.-průměr 

KU6 1 0.265 

Zrak.paměť a pozor.-průměr 0.265 1 

Tabulka 19 Korelace mezi KU 6 a subtesty na zrakovou paměť a pozornost 

pair Pearson r Spearman rho Kendall tau 

KU6;Zrak.subtesty-

průměr 

0.3324 0.3494 0.2648 

p-value (0.0361) (0.0271) (0.0298) 

Tabulka 20 Korelace mezi KU 6 a subtesty na zrakovou paměť a pozornost (Spearman, Kendall) 

V tabulkách 21 a 22 jsou uvedeny jednotlivé korelační koeficienty platící pro vztah mezi 

průměrným výkonem probandů v subtestech zrakové paměti a pozornosti a položkou 

označenou KU7 vyjadřující hodnocení pedagogů ohledně schopnosti probandů plnit 

samostatně zadané úkoly. 

 KU7 Zrak.paměť a pozor.-průměr 

KU7 1 0.346 

Zrak.paměť a pozor.-průměr 0.346 1 

Tabulka 21 Korelace mezi KU 7 a subtesty na zrakovou paměť a pozornost 

 

pair Pearson r Spearman rho Kendall tau 

KU7;Zrak.subtesty(průměr) 0.4432 0.4493 0.3461 

p-value (0.0142) (0.0127) (0.0154) 

Tabulka 22 Korelace mezi KU 7 a subtesty na zrakovou paměť a pozornost (Spearman, Kendall) 
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V případě zbývajících položek KU1, KU2, KU3 a KU4 nebyla vzájemná souvislost 

nalezena. 

Na základě výše provedené statistické analýzy dat lze učinit závěry týkající se hypotéz H3 a 

H4: 

H3 Mezi výsledky dosaženými u žáků se sluchovým postižením v testech zaměřených 

na zrakovou paměť a pozornost a hodnocením ze strany pedagogů v oblasti 

komunikačních kompetencí je pozitivní vztah. 

V případě výsledků v testech zaměřených na zrakovou paměť a pozornost a hodnocením 

v oblasti komunikačních kompetencí ze strany pedagogů nebyl nalezen statisticky 

významný vztah. Otestovali jsme rovněž souvislosti všech sedmi položek týkajících se 

hodnocení komunikačních kompetencí všech probandů se SP s  výkony v subtestech 

zaměřených na zrakovou paměť a pozornost, avšak ani pro žádnou z nich nemůžeme 

odmítnout nulovou hypotézu. Tedy neexistuje statisticky významná souvislost mezi oběma 

typy dat. Nelze odmítnou platnost nulové hypotézy H3-0, podle které mezi sledovanými 

proměnnými neexistuje žádný vztah. Proto nelze platnost hypotézy H3 přijmout. 

H4 Mezi výsledky dosaženými u žáků se sluchovým postižením v testech zaměřených 

na zrakovou paměť a pozornost a hodnocením ze strany pedagogů v oblasti kompetencí 

k učení je pozitivní vztah. 

Pro vztah mezi subtesty na zrakovou paměť a pozornost a kompetencemi k učení není 

výsledek testování zcela jednoznačný. Při sledování vztahu jednotlivých položek 

k průměrným výsledkům subtestů zrakové paměti a pozornosti byl nalezen statisticky 

významný vztah u třech položek. Ty však spolu navzájem do určité míry souvisí a je 

pravděpodobné, že se tato vzájemná souvislost promítla i do hodnocení pedagogů. Vzhledem 

k tomu, že při statistickém vyhodnocení všech položek kompetencí k učení dle Spearmanova 

korelačního koeficientu nebyla nalezena významná souvislost, nelze zcela nulovou hypotézu 

o neexistenci vztahu mezi uvedenými proměnnými odmítnout. Z tohoto důvodu nelze 

platnost hypotézy H4 přijmout.  
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3.5 Diskuse k výsledkům 

V rámci první fáze výzkumného šetření byla sledována úroveň zrakové paměti a pozornosti 

prostřednictvím čtyř vybraných subtestů u dětí a žáků se sluchovým postižením ve věku od 

6 do 8 let. Volba výzkumných nástrojů byla v rámci pilotáže podrobně konzultována se 

zkušenými odborníky zabývajícími se diagnostikou dětí a žáků se sluchovým postižením.  

Subtesty vybrané pro realizaci výzkumného šetření tvoří součást testů, které jsou buď v ČR, 

nebo v zahraničí standardizované, a jsou aplikovatelné jako diagnostický nástroj také pro 

populaci dětí a žáků se sluchovým postižením. Z tohoto pohledu byla předpokládána u těchto 

subtestů vysoká míra validity a reliability. Při posuzování jejich korelace nebyl zjištěn 

statisticky významný vztah mezi jednotlivými subtesty, s výjimkou slabé korelace mezi 

subtestem H-N Visual Span Attention a subtestem H-N Completion od Drawing (p=0,0129) 

a mezi subtestem Completion of Drawing a subtestem Kódování z WISC-III (p=0,036). Tyto 

výsledky poukazující na různorodost subtestů použitých ve výzkumném šetření představují 

zároveň doklad, že každý ze čtyř použitých výzkumných nástrojů je s velkou 

pravděpodobností zaměřen na určitý aspekt podílející se na zrakovém vnímání, a s ním i na 

výkonu zrakové paměti a pozornosti. Ve speciálně pedagogické praxi však není možné, nebo 

jen velmi obtížně, najít více diagnostických nástrojů, které mohou objektivně hodnotit stejný 

aspekt související se zrakovou pamětí a pozorností. Naopak, lze konstatovat, že použití čtyř 

subtestů sledujících různorodé složky podílející se na výsledné úrovni zrakové paměti a 

pozornosti přináší výhodu jejího komplexního posouzení. Následná analýza výsledků 

získaných jejich prostřednictvím, by měla potenciálně určit co nejpřesněji úroveň 

sledovaných kognitivních funkcí.  

Při hledání odpovědi na první výzkumnou otázku, zda zrakové vnímání bude stimulováno 

v důsledku nedostatečného sluchového vnímání do té míry, že zraková paměť a pozornost 

bude u žáků se sluchovým postižením dosahovat lepšího skóre ve vybraných testech ve 

srovnání s osobami slyšícími, výše prezentované výzkumné šetření přineslo zajímavé 

výsledky, na základě kterých nelze potvrdit předpoklad existujícího mechanismu 

kompenzace u skupiny probandů se sluchovým postižením, jenž by měl teoreticky 

podporovat rozvoj zrakové paměti a pozornosti do té míry, že by osoby se sluchovým 

postižením v komparaci se skupinou probandů lépe a kvalitněji zpracovávaly přijímané 
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vizuální podněty. Při porovnání výsledků, které dosáhli probandi se sluchovým postižením 

a kontrolní skupina probandů slyšících ve stejné věkové kategorii, byly zjištěny statisticky 

významné rozdíly ve dvou použitých subtestech, a to v subtestu Kódování z WISC-III 

(p=0,005) a v subtestu H-N Completion of Drawing (p=0,024). Tyto statisticky důležité 

výsledky se následně promítly i do celkového výsledku testování vyjádřeného průměrným 

výsledkem vypočteným ze všech čtyřech subtestů, který vykázal poměrně vysokou hladinu 

významnosti (p=0,016). Tento na první pohled důležitý výsledek však nepotvrdil platnost 

hypotézy H1, která předpokládala dosažení lepšího průměrného skóre ve zvolených 

subtestech u probandů se sluchovým postižením. Analýza získaných dat totiž ukázala, že jak 

v jednotlivých subtestech, tak i v celkovém skóre vypočítaném ze všech čtyř subtestů, 

nedosáhla skupina dětí a žáků se sluchovým postižením předpokládaného lepšího skóre. V 

některých testech a i celkovém hodnocení všech subtestů dosáhla kontrolní skupina 

probandů slyšících dokonce naopak lepšího skóre než sledovaná skupina probandů se 

sluchovým postižením. Přesněji šlo o dva ze čtyř předložených subtestů, ve kterých dosáhli 

děti a žáci slyšící v průměru za celou skupinu lepších výsledků než jejich vrstevníci se 

sluchovým postižením.  

Druhá výzkumná otázka se zabývala tím, zda existuje rozdíl v úrovni zrakové paměti a 

pozornosti u dětí a žáků s kochleárním implantátem a dětí a žáků, kteří mají kompenzováno 

těžké postižení sluchu jinými pomůckami či prostředky. Data získaná v rámci výzkumného 

šetření ukazují, že žádný významný rozdíl jak při komparaci průměrných výsledků všech 

subtestů, tak i v případě porovnání výsledků jednotlivých subtestů, nebyl zaznamenán. Při 

statistickém zpracování dat nebyla nalezena hladina významnosti mezi zjištěnými údaji 

taková, aby bylo možné přijmout platnost hypotézy H2 o rozdíleném výkonu mezi oběma 

skupinami (p=0,446). Tudíž nelze přepokládat různou úroveň zrakové paměti a pozornosti 

u probandů se sluchovým postižením v souvislosti s tím, zda jsou či nejsou uživateli 

kochleárního implantátu.  

Tyto poněkud překvapivé závěry týkající se úrovně zrakové paměti a pozornosti ve výše 

prezentovaném výzkumném šetření, ve kterém nebyla potvrzena platnost ani jedné 

z hypotéz, potvrzují závěry řady realizovaných zahraničních výzkumů, z nichž některé byly 

zmíněny výše v textu práce (Smith a kol., 1998, in: Marschark, Hauser, 2008, Lopez-Crespo, 
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Daza, Mendéz-Lopéz, 2011) Cílem těchto výzkumů bylo sledovat výkony osob se 

sluchovým postižením v oblasti zrakového vnímání a komparovat je s výkony skupiny osob 

slyšících. Východiska těchto výzkumů byla obdobná jako v případě výzkumu našeho, tedy 

vycházela z předpokladu existence kompenzačního mechanismu, který stimuluje rozvoj 

zrakového vnímání a jeho složek do té míry, že osoby se sluchovým postižením by měly 

lépe a ve větším rozsahu zpracovávat informace přijímané zrakem než osoby slyšící. 

Výzkumy také často sledovaly věkovou kategorii dětí, žáků a studentů se sluchovým 

postižením, u nichž byla predikována největší možnost rozvoje zrakového vnímání a využití 

vizuálních podnětů pro získávání informací z okolí, a jejich následná aplikace zejména pro 

osvojování znalostí a zkušeností potřebných pro dosažení bezproblémového začlenění do 

společnosti. Často byla předmětem sledování také zraková pozornost, která zásadně 

ovlivňuje výběr a množství přijímaných vizuálních informací. Výzkumné nástroje byly v 

publikovaných výzkumech voleny různě, od testových materiálů založených na předkládání 

obrázků, na jejich doplňování až po testy realizované pomocí počítačových programů. 

Výsledky těchto studií shodně poukazují na srovnatelné, a někdy i horší, výkony v oblasti 

zrakového vnímání a pozornosti u skupiny osob se sluchovým postižením v komparaci se 

svými slyšícími vrstevníky. Rozdíly nebyly zaznamenány mezi osobami se sluchovým 

postižením ani z hlediska zvoleného komunikačního systému, ani z hlediska typu zvolené 

kompenzační pomůcky (Miller, 2001, Koo a kol., 2008, in: Lopez-Crespo, Daza, Mendéz-

Lopéz, 2011,Marschark a kol., 2015, in: Marschark a kol., 2016). Objevily se úvahy o 

možném odlišném způsobu přerozdělování zrakové pozornosti a zpracování zrakových 

podnětů na úrovni centrální nervové soustavy, přičemž osoby se sluchovým postižením jsou 

podle těchto názorů zvýšeně vnímavé na vizuální podněty objevující se na periférii zorného 

pole. Naopak sníženou „citlivost“ pak mají na podněty vyskytující se v centrální oblasti 

zrakového vnímání (Dye, Hauser, Bavelier, in: Marschark, Hauser, 2008). Tyto úvahy 

předkládané v podobě hypotéz nebyly zatím ještě dostatečně ověřeny, jelikož je velmi 

obtížné zajistit zkoumání úrovně kognitivních procesů bez rizika vlivu dalších proměnných. 

Často jsou tyto faktory zmiňovány v závěrech výzkumů jako možná příčina nedostatečně 

fungujícího kompenzačního mechanismu. Jde nejen o vlivy endogenní ovlivňující zejména 

procesy zpracování informací v CNS, ale i vlivy prostředí (Keehner, Atkinson, 2006, in: 
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Lopez-Crespo, Daza, Mendéz-Lopéz, 2011). V případě dětí a mladých osob se sluchovým 

postižením je to zejména rodinné a vzdělávací prostředí. 

Druhá fáze výzkumného šetření vycházela z možnosti využít údaje získané z měření zrakové 

paměti a pozornosti u probandů se sluchovým postižením a sledovat možnou souvislost mezi 

dosaženými výkony v této oblasti a dosaženými kompetencemi komunikačními a 

kompetencemi k učení.  Jedna z výzkumných otázek směřovala k ověření možného vlivu 

zrakové paměti a pozornosti na rozvoj komunikačních schopností dětí a žáků se sluchovým 

postižením. Zde byl výchozím předpokladem fakt, že zrakové vnímání je významnou 

složkou komunikačních systémů používaných osobami se sluchovým postižením, bez 

ohledu na to, zda upřednostňují používání mluveného jazyka či jazyka znakového, nebo 

jiných, alternativních systémů komunikace. Data získaná prostřednictvím dotazníku od 

pedagogů pracujících se sledovanými probandy nepotvrdila žádnou souvislost z pohledu 

statistického zpracování a sledování možné korelace mezi těmito proměnnými. Jak již bylo 

zmíněno, závěr výzkumného šetření analyzující možnou souvislost mezi zrakovou pamětí a 

pozorností a komunikačními kompetencemi, odpovídá i přes neplatnost stanovené hypotézy 

závěrům zahraničních výzkumů konstatujících nepodstatnost používaného komunikačního 

systému z hlediska výkonu v oblasti zrakového vnímání u osob se sluchovým postižením 

(Miller, 2001, Koo a kol., 2008, in: Lopez-Crespo, Daza, Mendéz-Lopéz, 2011).  Dle těchto 

výzkumů, bez ohledu na volbu komunikačního systému, výsledky testů zaměřených na 

zrakové vnímání a pozornost u dětí a žáků se sluchovým postižením nevykazují žádný rozdíl 

ve srovnání se stejnou věkovou skupinou dětí a žáků slyšících.  

Další výzkumná otázka mapující vliv výkonu zrakové paměti a pozornosti na rozvoj 

kompetencí k učení vycházela z předpokladu efektivnějšího využití zrakového vnímání a 

pozornosti pro nabývání nových znalostí a zkušeností spojených s technikami jejich 

osvojování prostřednictvím výuky či samostatného studia. Ani v tomto případě nebyla 

statisticky významná souvislost prokázána. Také zde se závěr výzkumného šetření neliší od 

závěru podobně zaměřeného zahraničního výzkumu, jehož cílem bylo ověřit, zda studenti se 

sluchovým postižením jsou vždy studenty „vizuálními“, tudíž studenty upřednostňujícími 

příjem nových informací předávaných vizuální cestou (srov. Codina, Buckely, Port, 

Pascalis, 2010, Marschark, Paivio, Specer, Durkin, Borgna, Convertino, Machmer, 2016). 
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Bylo zjištěno, že s původním předpokladem vycházejícím z představy žáka či studenta 

výhradně upřednostňujícího vizuální formu informace předávané ve vyučovacím procesu 

nelze „pracovat“ u všech žáků a studentů se sluchovým postižením (Blatto-Vallee a kol., 

2007, Marschark a kol, 2013, in: Marschark a kol., 2016). Na obě výzkumné otázky 

směřující ke zjištění toho, zda úroveň zrakové paměti a pozornosti má vliv na rozvoj 

komunikačních kompetencí a na rozvoj kompetencí k učení, nelze jednoznačně odpovědět. 

Důvodem je řada faktorů, které mají na rozvoj těchto kompetencí vliv a které nelze pro účely 

výzkumu zcela eliminovat. V případě podrobnějšího ověřování jednotlivých hodnotících 

položek vztahujících se k oběma oblastem kompetencí, byla nalezena vzájemná korelace u 

třech položek, které se týkaly kompetencí k učení. Tato zaznamenaná souvislost je 

pravděpodobně dána postojem pedagogů, kteří mají tendenci hodnotit u probandů shodně či 

velmi podobně jejich schopnosti v oblasti samostatného plnění úkolů, ve vyhledávání 

informací a jejich zpracování, ve využívání moderních technických prostředků pro získávání 

informací a pro komunikaci. Tyto složky kompetence k učení mohou být pedagogy vnímány 

a hodnoceny podobně, přičemž lze vzhledem k věkovému rozmezí probandů předpokládat 

ještě jejich rozvoj v průběhu vzdělávání. 
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4 Závěr 

Předložená disertační práce se zabývala analýzou přínosu kompenzačního mechanismu u 

osob se sluchovým postižením. Popisovala způsob příjmu a zpracování informací, které 

člověka obklopují a které jsou důležité pro jeho rozvoj a začleňování do společnosti. 

Zpravidla je zrak a příjem informací zrakem primární volbou pro člověka s postižením 

sluchu. Nakolik je zrakové vnímání intenzivním využíváním nejen pro příjem informací, ale 

i pro komunikaci s okolím u osob s postižením sluchu stimulováno, a zda má tento cílený 

rozvoj jednoho smyslu vliv i na rozvoj komunikačních kompetencí a kompetencí k učení, 

bylo předmětem zájmu výzkumného šetření.  

Cílem výzkumu podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy bylo sledovat, zda 

lze přijmout předpoklad o pozitivním vlivu kompenzačního mechanismu jako nástroje 

podporujícího rozvoj zrakového vnímání představujícího u osob se sluchovým postižením 

primární náhradní smysl. Konkrétním předmětem výzkumného šetření specificky 

zaměřeného na sledování úrovně zrakové paměti a pozornosti, byla populace dětí a žáků se 

sluchovým postižením ve věkové kategorii 6 – 8 let. Důvodem výběru výzkumného vzorku 

právě v tomto věkovém rozmezí byla zejména možnost přinést nové informace pro hledání 

alternativních strategií, jak stimulovat cíleně rozvoj zrakového vnímání v rámci speciálně 

pedagogické intervence, a využít tak závěry šetření v praxi. Současně s tímto dílčím cílem 

byl v další fázi sledován další výzkumný cíl v podobě sledování existence možné souvislosti 

mezi úrovní zrakové paměti a pozornosti a úrovní komunikačních kompetencí a kompetencí 

k učení u dětí a žáků se sluchovým postižením. Přestože zrakové vnímání je u osob se 

sluchovým postižením úzce spojeno s možností komunikace, a tím i s možností rozvoje 

znalostí potřebných v procesu vzdělávání, analýza dat výzkumného šetření neprokázala 

v případě komparace mezi těmito proměnnými, tedy výsledky zaznamenanými pomocí 

subtestů zaměřených na zrakovou paměť a pozornost a hodnocením probandů v oblasti 

komunikačních kompetencí a kompetencí k učení, žádnou statisticky významnou souvislost. 

Přestože výzkumné šetření nepotvrdilo žádnou z předpokládaných hypotéz, lze konstatovat, 

že jsou přesto jeho závěry z pohledu speciálně pedagogické teorie i praxe cenné, poněvadž 

potvrzují i v případě české populace dětí a žáků se sluchovým postižením obdobné výsledky, 

a z nich činěné závěry, které lze zaznamenat rovněž u výzkumů zahraničních. Bylo by 
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žádoucí pokračovat v tomto výzkumném šetření dále formou navazujícího výzkumného 

projektu, v němž by byl sledován vzorek probandů v rámci longitudinální studie a byly by 

analyzovány faktory ovlivňující rozvoj zrakového vnímání, eventuálně zrakové paměti a 

pozornosti, u dospělých osob se sluchovým postižením. Další možností je rozšíření této 

studie i o žáky se sluchovým postižením integrované do škol hlavního vzdělávacího proudu. 

V tomto případě by významnou úlohu měla úroveň případné spolupráce s příslušnými 

školskými poradenskými institucemi, i se školami samotnými. 
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