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ANOTACE:
Diplomová práce je zaměřena na zjištění, jakým způsobem tráví sluchově
postižené děti svůj volný čas, jaké možnosti jeho využití jim nabízí školská zařízení
v ČR. Dále si klade za cíl získat přehled mimoškolních aktivit vybraných základních
škol pro sluchově postižené a odhalit míru zájmu sluchově postižených dětí o využití
této nabídky. Teoretická část seznamuje s problematikou sluchového postižení, je zde
charakterizována osobnost a podmínky vývoje sluchově postiženého dítěte, formy
možnosti komunikace a stručný přehled organizace péče o sluchově postižené u nás.
Závěr teoretické části popisuje obecné poznatky o obsahu, formách a institucích
výchovy mimo vyučování. Praktická část zahrnuje samotné šetření a základní informace
o školách pro sluchově postižené v ČR, na nichž šetření probíhá. K ověření stanovených
předpokladů je použito dotazníkové metody. V závěru diplomové práce jsou všechna
zjištěná fakta shrnuta.

ANNOTATION:
The dissertation brings a survey of how aurally handicapped children spend their
leisure time, which possibilities of spending it educational institutions in the Czech
Republic offer to them. Further the dissertation is aimed at acquirement of an
extracurricular activities outline in selected elementary schools for the aurally
handicapped and at disclosure of aurally handicapped children´s interest to seize the
offer. The theoretical part gives information about aural handicap, further there are
characterized conditions of an aurally handicapped child´s development and a
personality, there are described ways of communication and a brief outline of care of the
aurally handicapped in our country. The theoretical part end describes general
information of content, forms and educational institutions besides lessons. The practical
part includes factual inquiry and basic information about examined schools for the
aurally handicapped in the Czech Republic. For checking the given preconditions a
method of questionnaires will be used. In the dissertation end all the acquired facts will
be summarized.
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ÚVOD
„Sluchově postižené dítě je stejně inteligentní, stejně dychtivé poznávat svět
jako každé jiné dítě. Na první pohled na něm také žádnou odlišnost nespatříme“ (Hrubý
1997, str. 11). A přece je zde něco, co způsobí, že toto dítě, za chvíli dospělý
člověk – bude vždycky jiné než ostatní. Jeho odlišnosti zabránit nelze, ale můžeme
docílit toho, že ač bude jiné, nebude horší než ostatní! Právě toto by mělo být tím
nejvyšším cílem všech, kteří se sluchově postiženými dětmi přichází do styku, ať jde
o rodiče, příbuzné, nebo profesionály, které mohou sluchově postižené ovlivnit. Dnes už
nemůžeme apelovat pouze na ty, kteří s postiženými přicházejí do styku, ale na celou
společnost a na různé organizace, které s těmito jedinci nepřicházejí do styku jenom
proto, že jim to v podstatě neumožní.
Stále častěji se hovoří o důležitosti správného využívání volného času
dětmi a mládeží. Volný čas hraje jednu z významných rolí při rozvoji dětské osobnosti
a tento obor by měl mít své místo již na ZŠ. Nedávno vzniklá disciplína, pedagogika
volného času, věnuje tomuto problému zvýšenou pozornost, ale je zaměřena na děti
a mládež slyšící. Sociální pedagogika obrací pozornost spíše k mládeži „zdravé“ nebo
strádající, psychicky narušené, delikventní či zanedbávané. Zdůrazňuje vliv prostředí
rodinného, školního, vliv vrstevnických skupin pro další vývoj osobnosti apod. Otázku
postižené mládeže spíše přenechává oboru, který je „kompetentnější“ zabývat se těmito
problémy, speciální pedagogice. Speciální pedagogika se dělí na nejrůznější obory

a

tzv. pedie, které se snaží odhalit vznik a vývoj nejrůznějších poruch, postižení či vad a
předkládá návody k co nejefektivnější výchově dětí, mládeže i dospělých.
V diplomové práci se tak propojuje oblast sociálně-pedagogická s oblastí
speciálně-pedagogickou. Diplomová práce je zaměřena na problematiku zájmové
činnosti dětí na 2. stupni základních škol pro sluchově postižené v České republice.
Klade si za cíl zjistit přehled o nabídce a možnostech využití mimoškolních aktivit na
školách pro sluchově postižené a odhalit specifika této oblasti. Důležitost této oblasti je
v současných společenských podmínkách stále více a více vyzdvihována. Celý komplex
otázek kolem výchovy mimo vyučování a účelného využívání volného času patří k
závažným problémům, kterým musíme věnovat mimořádnou pozornost.
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1 KLASIFIKACE SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ
1. 1 Stavba a funkce sluchového analyzátoru
Abychom mohli přistoupit ke klasifikaci sluchových vad, je třeba alespoň
ve stručném přehledu seznámit se se stavbou a funkcí sluchového analyzátoru.
„Sluchový orgán z komplexního hlediska lze rozdělit na část periferní, která
zajišťuje zachycení zvuku, jeho transformaci na nervový vzruch a převedení do
nitrolebí, a dále na část centrální, jež zahrnuje sluchovou dráhu od nejnižších etáží
prvních jader v mozkovém kmeni až po sluchová centra v korové šedi CNS“ (Škodová,
Jedlička a kol. 2003, str. 439).
Ucho jako dokonalý, složitý a citlivý orgán neustále zachycuje zvukové vlnění
z našeho okolí, zpracovává je a informaci o něm následně vysílá po nervových vláknech
do mozku. Vnější ucho – boltec zachycuje zvukovou vlnu a směřuje ji do zvukovodu,
na jehož konci je pružná blána – bubínek. Ten se vlivem dopadajícího zvukového
vlnění rozkmitá. Kmity se přenesou na soustavu tří malých středoušních
kůstek - kladívko, kovadlinka a třmínek. „Třmínek je upevněn pružnou blankou do
oválného okénka a uzavírá vstup do tekutinou naplněného vnitřního ucha – hlemýždě
(lat. cochlea). Zvuková vlna se šíří dál kapalným prostředím v hlemýždi a způsobuje
kmitání tzv. basilární membrány uložené podélně uvnitř hlemýždě“ (Pipeková a kol.,
1998, str.83).
Na basilární membráně je uložen Cortiho orgán, který mechanické kmity na
elektrické signály ve sluchovém nervu. „Mechanické dráždění basilární membrány
ohýbá vláskové buňky, na které jsou napojena vlákna sluchového nervu. Tyto impulzy
vnímáme jako zvuk. Signál postupující po sluchovém nervu prochází nejprve
sluchovými jádry a teprve potom je přiveden do sluchového centra v mozku. Poškození
kterékoli části sluchového orgánu má za následek vznik sluchové vady“ (Pipeková
a kol., 1998 str. 84).
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Obr. 1: Stavba vnějšího a vnitřního ucha

(Šlapák 1998)

1. 2 Vady a poruchy sluchu
Každý sluchový defekt se promítá nepříznivě na začlenění jedince do
společnosti a do života zdravých lidí. Může být různého původu, od dědičného nebo
vrozeného nedostatku ke sklonu k postižení, až k získanému v různém období života
člověka (Monatová, 1995).
Sluchová vada na rozdíl od sluchové poruchy je stavem trvalým, který se léčbou
nedá změnit a nikdy nemá tendenci ke zlepšení, naopak se může pouze zhoršovat.
Vady sluchu lze dělit podle mnoha kritérií. Způsoby klasifikace sluchových vad
se u autorů liší.
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V naší literatuře se uvádí klasifikace sluchových ztrát z hlediska ztráty v dB1
a frekvence2 v oblastech 500, 1000 a 2000 MHz, tak jak je stanovila WHO z roku 1980.

Hrubý (1998) uvádí tuto klasifikaci:
Ztráta:
0 dB-25 dB

normální sluch

26 dB-40 dB

lehká nedoslýchavost

41 dB-55 dB

střední nedoslýchavost

56 dB-70 dB

středně těžké postižení sluchu

71 dB-90 dB

těžké postižení sluchu

91 dB-více dB velmi závažné postižení sluchu
Škodová (2003) sluchové vady dělí podle:
-

doby vzniku

-

podle místa postižení

-

podle stupně postižení

1. 2. 1 Typy sluchových vad podle doby vzniku
1) vrozené
2) získané
Vrozené sluchové vady se dědí dominantně nebo recesivně. Sluchové vady
vrozené děděné dominantně jsou takové, u kterých můžeme potvrdit či jednoznačně
předpokládat poruchu genetické informace přenášené z generace na generaci.
V rodinách, kde se stejný typ poškození vyskytuje v několika generacích, lze takový
podklad potvrdit. Tento typ vrozené sluchové vady je však vzácný. Daleko častější jsou
hereditární sluchové vady děděné autosomálně recesivně. Každá vlastnost člověka je
mu geneticky předávána dvojicí znaků – jeden od matky a jeden od otce. Pokud dítě
získává ze dvojice znaků alespoň jeden nepoškozený, porucha nenastává. Pokud však
1

Decibel (dB) je akustická jednotka pro hlasitost zvuku. V diagnostice platí vztah – čím vyšší je údaj
v dB, tím vyšší je ztráta sluchu.
2
Frekvence je údaj o počtu kmitů za jednu sekundu.
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dítě získá od obou rodičů znaky poškozené, porucha vzniká. Typické je, že oba rodiče,
kteří jsou nositelé jednoho zdravého a druhého poškozeného znaku, slyší. U jejich dětí
se mohou sejít oba znaky poškozené a ve slyšící rodině se nenadále objeví sluchově
postižené dítě (Lejska, 2003).
Získané sluchové vady mohou vzniknout prenatálně, perinatálně nebo
postnatálně. Vrozené vady získané nejsou dědičné, což je důležité z hlediska
genetického (Novák, 1994). Vadu sluchu, kterou dítě získá v průběhu těhotenství,

kdy

matka v prvém trimestru onemocní infekční chorobou, nazýváme vadou „prenatální“.
Získané

vady

sluchu

se

vyskytují

také

u

dětí,

které

těžko

přicházejí

na svět – tzv. protahovaný porod s následným krvácením do mozku a labyrintu.
V pozdějším věku bývá sluch poškozován po infekčních chorobách, zánětu mozkových
blan, úrazech hlavy, po užívání některých léků. Také opakované a chronické záněty
středního ucha mohou být příčinou sluchové vady (Pipeková a kol., 1998).
1. 2. 2 Typy sluchových vad podle místa postižení
1) Periferní vady:
•

Převodní – konduktivní, způsobené poruchou od zevního zvukovodu
k oválnému okénku středního ucha

•

Nitroušní – percepční, je postižen blanitý labyrint vnitřního ucha, vláskové
buňky nebo sluchový nerv.

•

Smíšené – kombinované z obou předchozích typů.

2) Centrální vady – způsobeny poškozením centrálního nervového ústrojí sluchového
analyzátoru (Lejska, 2003).
1. 2. 3 Typy sluchových vad podle stupně
Každé postižení může mít zcela různé stupně závažnosti. V oblasti sluchového
postižení lze zákon o změně kvantity v kvalitu (Hegel) převézt na závislost
srozumitelnosti mluvy na velikosti ztráty sluchu. Srozumitelnost mluvy průměrných
osob bez ztráty sluchu se blíží ke 100%. „Vzrůstá-li ztráta sluchu, klesá průměrná
srozumitelnost mluvy nedoslýchavých, ale není to pokles nijak dramatický. Když však
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ztráta sluchu překročí určitou mez, zhruba 100 až 120 dB v lepším uchu, dojde
k náhlému dramatickému poklesu srozumitelnosti mluvy, protože máme náhle co činit
s úplně jiným postižením, než je nedoslýchavost – s hluchotou – a neslyšící naučit zcela
„normálně“ mluvit prostě nelze. Nedoslýchavost, ohluchnutí a prelingvální hluchota
jsou tři úplně rozdílná postižení se zcela odlišnými a často dokonce vzájemně
protichůdnými potřebami“ (Hrubý 1997, str. 32).
Sluchové vady se tedy dělí podle vzniku na vrozené či získané a mají určité stupně:
1. nedoslýchavost (sluchová ztráta lehká, střední, těžká)
2. hluchota (úplná, praktická)
3. ohluchlost
•

NEDOSLÝCHAVOST

U nedoslýchavosti můžeme rozlišovat typ převodní, kdy je zasažen přívod a převod
zvuků přicházejících z vnějšího prostředí a vedoucích k vnitřnímu uchu, labyrintu.
Postižený slyší málo, ale dokáže rozeznat zvuky lidské řeči.
Závažnějším je typ percepční, který vzniká na základě postižení vnitřního ucha,
vláskových buněk a membrány hlemýždě. Projevuje se zkresleným vnímáním řeči při
dlouhodobém pobytu v nadměrném hluku nebo vlivem zánětlivých procesů.
U nedoslýchavých jde tedy o neúplnou ztrátu sluchu, ale zachované zbytky sluchu
nestačí ke spontánnímu rozvoji řeči. Podle rozsahu sluchové ztráty a jejich důsledků
rozlišujeme tři stupně nedoslýchavosti: lehkou, střední a těžkou (Pulda, 1994).
Tyto stupně přibližuji v následující tabulce:
1. lehce nedoslýchavý

Slyší řeč na vzdálenost větší než tři metry,

(sluchové ztráty 20 – 40 dB)

nemá nápadnější komunikační obtíže.
Nestačí však sledovat řeč v hluku nebo řeč
tichou a šeptanou. Vyskytují se vady ve
výslovnosti.

Vada

se

dá

dobře

kompenzovat sluchadlem. Schopnost učení
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2. středně nedoslýchavý

je většinou dobrá.
Slyší hlasitou řeč do tří metrů. Za

(sluchové ztráty 40 – 70 dB)

akusticky

výhodných

podmínek

mu

sluchadlo umožňuje běžnou komunikaci.
Řeč je srozumitelná, výslovnost často
narušená. Schopnost učení narušena není.
3. těžce nedoslýchavý

Nutná dlouhodobá raná speciální výchova.
Slyší hlasitou řeč na vzdálenost kolem

(sluchové ztráty 70 – 90 dB)

dvou metrů. Sluch nestačí na běžnou
komunikaci, slyšení je velmi deformované,
srozumitelnost řeči je narušena. Spontánně
se učí odezírat.
s výkonným

Potřeba sluchadla

zesilovačem

a intenzivní

sluchová výchova.
•

HLUCHOTA

Úplná (totální), znamená naprostou ztrátu sluchu. Může jít o dítě s vrozenou vadou
nebo v raném věku získanou ztrátou sluchu. Mluví se o takzvané prelingvální ztrátě
sluchu, ke které došlo v době před ukončením základního rozvoje řeči. Tato doba je
individuální, obvykle se uvádí hranice sedmi let. Řeč se nevyvíjí spontánně, dochází ke
komunikační bariéře. Slovní řeč musí být rozvíjena uměle, ale předpoklady pro učení
nejsou narušeny. Výjimku tvoří neslyšící děti neslyšících rodičů, kteří v rodině
komunikují

bez

problémů

znakovou

řečí.

Neslyšící dítě

reaguje s největší

pravděpodobností jen na nejhlubší tóny, jako třeba na zvuk bubnu nebo hlukové akordy
varhan.
Praktická, vyskytují se zde pouze tzv. zbytky sluchu. Tyto zachované zbytky sice
nestačí ke spontánnímu vývoji řeči, ale lze je využít při rozvíjení a výuce řeči, hlavně
slyšitelnosti samohlásek u, o a některých hlubších souhlásek – m, n, r, d, g.
Dítě se zbytky sluchu se naučí vnímat a poznávat zvuky svého prostředí (otevřených
dveří, zvonek, tleskání…). Reaguje otočením hlavy i na blízké hlasy. Když pozorně
naslouchá, dovede někdy rozumět, co mu kdo říká. To vše závisí nejen na rozsahu
zbytků sluchu, ale hlavně na vydatnosti sluchových cvičení (Poul, 1992).
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•

OHLUCHLOST

„Je ztráta sluchu, která vznikla v období dokončování vývoje mluvené řeči nebo
zasáhla přímo do již vytvořené mluvené řeči jako komunikačního nástroje“ (Potměšil
2003, str. 20). Ohluchlost je tedy stav, kdy dochází ke ztrátě sluchu v průběhu života
např. po meningitidě, podání ototoxických léků, po frakturách lebky…
Pokud dojde k ohluchnutí po ukončení základního vývoje řeči (po 7. roce života),
řeč se již neztrácí, zůstává zachována, ale vyžaduje soustavnou péči. Mluvíme
o tzv. postlingvální hluchotě. Šok ze ztráty sluchu může vyvolat neochotu navazovat
mluvní styk. Je třeba citlivého a ohleduplného přístupu jak ze strany rodičů, tak
pedagoga. Zvláštní kapitolu představují centrální poruchy sluchu, akustická agnosie
a slovní hluchota. Jako příčiny vzniku jsou u nich uváděny virové infekce, někdy zcela
lehkého průběhu (Lejska, 2003).

Nedoslýchaví jsou všichni ti, kteří se sluchadlem alespoň v tiché místnosti rozumějí
mluvené řeči i bez odezírání. Podstatnou část nedoslýchavých tvoří staří lidé, protože
postupné zhoršování sluchu je přirozeným důsledkem stárnutí. Tito lidé jsou hlavním
hnacím motorem, který žene výrobce sluchadel k neustálému zdokonalování. Ze
zlepšování sluchadel mají však největší přínos děti. Jsou-li děti a mládež brzy vybaveni
těmito a jinými technickými pomůckami, mohou rozvinout docela dobře mluvenou řeč,
navštěvovat bez větších obtíží školy pro slyšící a přinejmenším v tichém prostředí
sledovat diskuse jiných lidí. Hlavním problémem nedoslýchavých dětí a mládeže je, že
jejich přijetí světem slyšících není nikdy stoprocentní a pokud se včas nenaučí na
odpovídající úrovni i znakový jazyk, odmítne je i společenství neslyšících. V důsledku
toho jsou často velice osamocené.
Dojde-li k ohluchnutí až po alespoň částečném rozvoji mluvené řeči, což může být
i ve dvou až čtyřech letech, bude mít vždy postižený jedinec menší problémy při
komunikaci se slyšícími, než ten, který se narodil nebo ohluchl v nejranějším věku před
rozvinutím řeči. „Ať je tendence k rozpadu mluvy sebesilnější, mohou ohluchlí s pomocí
zkušeného logopeda a celého slyšícího okolí udržet dobře srozumitelnou a poměrně
přirozeně znějící mluvu. Dokonce ani děti ohluchlé ve velice raném věku nemají
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problémy se čtením, které jsou u prelingválně neslyšících obrovské.“ (Hrubý 1997,

str.

34). Hlavní problém ohluchlých jedinců je psychologický. Znají cenu zvuku a velice ho
postrádají. Pokud dojde k ohluchnutí během života, může být pro něj velice obtížné
trénovat schopnost odezírání a téměř nemožné naučit se znakový jazyk.
Jakkoliv málo je dětí, které se skutečně neslyšící narodily nebo úplně ztratily sluch
před jakýmkoliv rozvojem řeči, tzn. prelingválně neslyšící, tyto děti existují a jsou
nejvíce poškozovány nedorozuměními v oblasti sluchově postižených. „jsou-li zařazeny
do orálního programu, jsou ve svém nejcitlivějším období kompletně zbaveny všech
příležitostí pro náhodné učení. Pokud se vůbec naučí mluvit, zní jejich uměle vytvořená
mluva velice nepřirozeně a laická veřejnost ji obvykle považuje za mluvu mentálně
postižených. Jejich čtenářské schopnosti bývají velmi slabé, žádná sluchadla jim
nepomáhají. Jediné efektivní řešení spočívá v neodkladném zařazení takového dítěte do
rehabilitačního programu založeného na využití znakového jazyka. Program musí
samozřejmě zahrnovat i to, že znakový jazyk se naučí co nejdříve a co nejvíce členů
rodiny. Jenom tak je možné neslyšícímu dítěti vytvořit dostatek příležitostí k náhodnému
učení a skutečně plnohodnotné komunikaci.“ (Hrubý 1997, str. 36).
Neslyšící děti však mají v porovnání s nedoslýchavými či později ohluchlými dětmi
i několik závažných výhod. Nepostrádají zvuk, protože ho nikdy nepoznaly a navíc,
neslyšící lidé vytvářejí stejně jako každá jazyková menšina spontánně značně soudržná
společenství. Neslyšící jsou navíc jednou z nejsoudržnějších menšin. Jazykovou
a kulturní menšinu z nich dělá existence znakového jazyka, podobné osudy a problémy,
historie a často i společní vnější „nepřátelé“. Jejich spolky, kluby a jiné podobné
organizace jsou přirozenými centry jejich odpočinku, společenským vyžitím, využitím
volného času.

2 SLUCHOVÁ VADA A JEJÍ DŮSLEDKY
Předpokladem i důsledkem mezilidských vztahů je vzájemné dorozumívání,
sdělování informací, komunikace. Komunikace, její způsoby, komunikační prostředky
a cíly jsou základem pro vytvoření efektivního lidského společenství. Komunikace se
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uskutečňuje sdělovacím procesem, jímž individuum vzhledem k jiným lidem projevuje
své city, svou vůli a své myšlenky. Pojem komunikace je odvozen z latinského slova
communis, společný. Jakýkoliv druh reakce na obdrženou informaci nazýváme zpětnou
vazbou (Krahulcová-Žatková, 1996).
Komunikací rozumíme tedy vzájemnou výměnu informací. Člověk potřebuje
sdělovat a přijímat informace, vydávat je svému okolí a na své sdělení očekávat reakce.
Toto vzájemné sdělování je důležitou biologickou potřebou člověka.
Při bezporuchovém vývoji má dítě splněnu potřebu komunikace a další
psychické potřeby. Je-li však některá složka komunikačního procesu porušena, dochází
ke změněným podmínkám, kdy se jedinec nemůže bez speciální péče a přiměřených
prostředků adekvátně vyvíjet. „Sluchové postižení představuje nejtěžší bariéru
v komunikaci a následně se odráží do celého vývoje osobnosti“ (Pipeková a kol. 1998,
str. 83).
Důsledky těžkých sluchových vad jsou pro člověka nejvážnější. Jak uvádí Sovák
(1972), vada sluchu se negativně odráží ve třech základních oblastech:
o v oblasti poznávací (zahrnuje především různé formy pocitů, zvuků, představ)
o v oblasti vztahů k prostředí (zejména sociálnímu)
o v oblasti osobnosti (zasahující charakter, emotivní a volní sféru).
Neslyšící lidé jsou často považováni za „nevyzrálé osobnosti“. „Traduje se, že
neslyšící

jsou

rigidní,

sociálně

nezralí,

infantilní,

impulzivní,

egocentričtí

a vztahovační“ (Říčan, Krejčířová 1997, str.92). Je to dáno tím, že v průměru mají méně
podnětů pro získávání informací z přirozených životních situací na základě sluchového
vjemu. Je třeba vyhnout se zevšeobecňování. Obecně platí, že záleží na vlastnostech
a schopnostech individua. Nedostatek komunikace, izolovanost, způsobují určitou
omezenost v komunikativní oblasti. Proto je velice důležité, aby děti poznaly
zodpovědnost samy za sebe, své činy a mohly si věřit (Škodová, Jedlička a kol., 2003).
Sluchová vada omezuje, znemožňuje orientaci v prostoru podle zvuku,
omezuje příjem zvukových informací, běžnou komunikaci se slyšícími až i vytváření,
udržování a rozvíjení sociálních vztahů (Sovák, 1978).
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Neschopnost lokalizovat předměty v prostoru a špatná reakce na nenadálé
změny v prostředí mohou vést až k nebezpečným situacím. „Psychologickými výzkumy
bylo prokázáno, že ztráta zvukového pozadí způsobuje narušení pocitu sebejistoty
a pocitu vlastního já, je snížen pocit osobní bezpečnosti a zvyšuje se pocit úzkosti“
(Pipeková a kol. 1998, str. 83).

2. 1 Odlišnosti vývoje dítěte se sluchovým postižením
Psychomotorický vývoj
„Psychomotorickým vývojem rozumíme vzájemnou vazbu vývoje psychického
a tělesného. Jedno působí na druhé a naopak. Vývoj jedince probíhá v jednotlivých
etapách a je u každého zcela jedinečný. Probíhá po celý život. Pro jednotlivé fáze
vývoje neexistují strnulé normy, přesné označení toho, co a kdy by měl jedinec umět.
Ve zvládání určitých dovedností jsou individuální rozdíly a časová rozmezí mohou být i
několikaměsíční. Některá období vývoje probíhají pomalu, jiná rychleji. Také každý
jedinec má své individuální tempo vývoje“ (Půstová 1997, str. 5).
Podle Vítkové (1993) není počáteční vývoj sluchově postiženého dítěte
nápadněji opožděn, zřetelnější odchylky se projevují až v pozdějším věku. Motorický
vývoj v kojeneckém období probíhá v normě. Neslyšící kojenec se projevuje křikem
a brouká jako zdravé děti. Ale jeho broukání je monotónní a postupně zaniká v důsledku
absence sluchové stimulace. Dítě tím, že vnímá jen to, co vidí, se stává pasivnějším než
zdravé děti.
Také Říčan (1997, str. 89) uvádí, že „Rozdíl mezi dítětem sluchově postiženým
a slyšícím je zpočátku téměř nepostřehnutelný. Dítě se musí naučit slyšet. Při porodu je
sluchové ústrojí dítěte již dobře vytvořené, ale schopnost slyšet se během celého prvního
roku v interakci s prostředím teprve vyvíjí. I neslyšící kojenec si brouká a žvatlá, ale
jeho žvatlání mezi 17. a 26. týdnem ustává, protože neslyší svůj vlastní hlas.“
V batolecím věku se vlivem nedostatečného rozvoje řeči opožďuje i vývoj
dalších poznávacích procesů a sociální adaptace. Děti mají méně informací
a zkušeností, jejich myšlení je na primitivnější, praktické úrovni. Zaostává i vývoj hry,
která je chudší a chybí v ní sociální prvky. Dítě má obtíže v komunikaci s okolím, což
se negativně odráží v jeho náladách, v celé citové oblasti a v sociálních vztazích (Pulda,
1994).
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V předškolním věku je nápadnější nízká úroveň znalostí a omezený vývoj
myšlení. Znaková řeč, kterou se začíná dorozumívat, nenahradí mluvený projev, a tak
přetrvávají obtíže v komunikaci s širším okolím. Dítě je ochuzeno nejen o obsahovou
stránku řeči, ale i o modulaci řeči a její citové zabarvení. Hra je typická svou
jednoduchostí a malou nápaditostí (Vítková, 1993).
U sluchově postižených se porucha sluchu kompenzuje činností nepoškozených
smyslových orgánů, zrakem a hmatem. Při komunikaci v běžném prostředí jsou děti
odkázány především na využívání zrakového orgánu. Děti pozorují přirozenou mimiku
a gestikulaci, která mluvenou řeč doprovází. V pozdějším věku je pro ně zrak důležitý
při dorozumívání posunkovou řečí a pro odezírání pohybů úst (Pipeková a kol., 1998).
Zrak je důležitý i při nácviku aktivní řeči. V oblasti jednoduchých zrakových
vjemů neslyšící předstihují stejně staré slyšící děti v rychlosti vnímání, v přesnější
reprodukci vnímaného a v rozsahu zorného pole. Ale zaostávají ve vizuální orientaci ve
složitějších percepčních činnostech, všímají si nepodstatných detailů na úkor celku.
Druhým nejvýznamnějším smyslem dítěte je hmat včetně pociťování vibrací
a uvědomování si vlastních pohybů. Vnímání vibrací ve spojení s taktilním vjemem je
důležité při výstavbě artikulované řeči, kdy je nutno mnohé hlásky ohmatat.
Téměř ve všech oblastech bezprostředního poznání se projevují mezi slyšícími
a sluchově postiženými rozdíly. Tyto rozdíly se pak promítají do poznání
zprostředkovaného a nutně začínají v oblasti paměti a utváření paměťových představ.
U zapamatování konkrétních objektů a čísel dosahují sluchově postižení stejných
výsledků jako slyšící, v zapamatování obrázků a symbolů horších. U sluchově
postižených převažuje mechanická paměť a má pro něho velký význam i ve školním
věku. Logický způsob zapamatování i vybavování se vyvíjí pomalu, pod vlivem
opožděného myšlení (Vítková, 1993).
„Myšlení se opírá především o konkrétní činnosti s předměty a jejich
pozorování“ (Říčan 1997, str. 90). Myšlenková činnost se rozvíjí až pod vlivem školní
výuky a stává se systematičtější a logičtější. Určité zvláštnosti a nedostatky v oblasti
logického myšlení přetrvávají. „Myšlení neslyšících dětí vzniká zcela nezávisle na řeči,
není řečí formováno a utváří se jen v oblasti konkrétních jevů. Je proto statické
a nepohotové“ (Bulová in Pipeková a kol. 1998, str. 83).
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Obtížněji se proto tvoří obecnější pojmy. Chudá slovní zásoba znesnadňuje
pochopení čteného textu. Sluchově postižené děti mají problémy s významovým
obsahem i gramatickou formou textu a obdobné potíže se u nich projevují i při psaní,
protože hláskový systém psaní vlastně kóduje řeč mluvenou (Škodová, Jedlička a kol.,
2003).
Pozornost sluchově postižených dětí v závislosti na nedostatečném vývoji řeči
a myšlení je nezralá. Dítě snadno upoutají nejrůznější podněty, spíše však v závislosti na
jejich nápadnosti. Pozornost se zlepšuje až vlivem školní výuky.
Se sluchovou vadou často souvisí i porucha rovnováhy. Ta v sobě skrývá
především mimořádné nebezpečí, kterým je plavání pod vodou, protože člověk bez
rovnováhy si špatně uvědomuje, kde je nahoře a kde dole. Proto by vždy při těchto
činnostech měl dítě doprovázet dospělý. Porucha rovnováhy většinou neznamená příliš
velké riziko v rozumně vedené tělesné výchově. Týká se obvykle pouze dětí
v nejnižších třídách, protože vada rovnováhy je postupně kompenzována zlepšující se
zrakovou prostorovou orientací a svalovou koordinací (Hrubý, Picka, Sedlák, 1987).
Celkový vývoj je závislý na vývoji jednotlivých součástí těla – mozku,
nervového systému a dalších systémů. Mezi nejdůležitější smysly, které mají vliv na
celkový vývoj jedince, patří především sluch, zrak a hmat. S jejich rozvojem dochází
k rozvoji pohybových dovedností a naopak dovednosti přispívají k dokonalejšímu
smyslovému vnímání.
Podle odborníků se tedy sluchově postižené dítě vyvíjí po tělesné stránce
obdobně jako zdravé dítě. Podmínky pro jeho vývoj jsou však ztížené, a to v závislosti
na stupni a typu postižení. Sluchově postiženému dítěti chybí především plná funkce
sluchového vnímání, dostatečně hlasitý sluchový podnět, který dává impulsy k dalšímu
rozvoji. Proto je nutné se již v předškolním věku více soustředit na ostatní smysly
a dovednosti, které by napomohly psychomotorickému rozvoji.
K tomu jsou určena psychomotorická cvičení, která se mohou s dětmi provádět
již v útlém věku. „Cílem cvičení sluchově postižených dětí je rozvoj pohybových
dovedností spolu s rozvojem řeči, zdokonalování sluchového vnímání a odezírání. Děti
získávají elementární pohybové dovednosti, zvyšují svou zdatnost, zbavují se strachu,
jsou samostatnější a jistější. Velkým přínosem jsou i jejich nově nabyté sociální
zkušenosti“ (Půstová 1997, str. 10).
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Při kolektivních i individuálních cvičeních se učí soustředit pozornost. Pokud se
cvičení účastní rodič, získávají informace o tom, jak si jejich dítě počíná v kolektivu
dětí, jak se rozvíjejí jeho motorické dovednosti. Rodiče mají možnost prožít s dítětem
při cvičení mnoho radosti, dochází k psychickému uvolnění rodičů i dětí a k upevnění
vztahu mezi rodičem a dítětem (Půstová, 1997).

2. 2 Charakteristika období školního věku
Vzhledem k tomu, že se v práci zaměřuji na skupinu neslyšících dětí staršího
školního věku, následující kapitola bude věnována stručné obecné charakteristice tohoto
věkového období v souvislosti k tématu práce.
Sama terminologie, tj. způsob, jak slovně označovat toto údobí je nejednotná
a nevyhraněná. Obsah pojmu „dětství“ je vymezen celkem jasně. Děti rostou
a vyspívají, přesunou se z „předškolního“ do „školního věku“. V druhém desetiletí
svého života však začnou „dospívat“. Procházejí „pubertou“, v pozdější etapě pak
„adolescenty“ (Taxová, 1987).
Švancara (1980, str. 22) uvádí jako nejčastěji v praxi používanou periodizaci:
-

školní věk (6-11 let)

-

pubescence (11-15 let)

-

adolescence (16-20 let)

Štefanovič (1974, str. 86) uvádí typy:
-

mladší školní věk (6-11 let)

-

střední školní věk (11-15 let)

-

starší školní věk (15-18 let)
„Objektivní periodizační mezníky vyplývají ze školského systému. Vymezení

školního (edukativního) věku a jeho případných etap, ať už jsou formulovány jako
mladší a starší školní věk či jako věk mladší, střední a starší“ (Taxová 1987, str. 57).
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Za ekvivalent českého slova „dospívání“ se považuje termín adolescence.
V souladu se současným evropským i celosvětovým trendem je adolescence vymezena
jako celé období mezi dětstvím a dospělostí a rozlišuje se jako:
- časná adolescence (11-14 let)
- střední adolescence (15-18 let)
- pozdní adolescence (19-cca 23 let)
Za základní vývojový úkol spojovaný s obdobím adolescence je od dob E. H.
Eriksona považováno dosažení identity. „Problém identity je tu chápán jako aktuální
krize vztahu k sobě samému. Je to reakce na zmatek, vyvolaný novými vnitřními pocity
spjatými s dospíváním a s novými požadavky prostředí (normy, role a pravidla
dospělých, vrstevnický tlak a úsilí o ocenění ze strany druhých). Identita pak znamená
především nové sjednocení – jednak dosavadních zkušeností, potřeb, výkonové kapacity
a sociálních rolí do konzistentního celku“ (Řehulková 2001, str. 20).
Havighurst o dominantních atributech osobnosti v jednotlivých dekádách života
nazývá období 10 – 20 let jako „formování vlastní osobnosti“ (Vážanský 1994, str. 56).
Přechod z dětství do dospělosti patří k nejkomplikovanějším údobím lidského
života. Mění se zjev, názory, chování i jednání, mění se hodnoty, postoje a zájmy,
motivace i sociální vztahy, rozvíjejí se aspirace a životní cíle, proměnou prochází celá
osobnost (Čačka, 1996).
„Stále více pronikají do motivačních struktur v dospívání i vlivy činností
provozovaných mimo školu. Zájmové aktivity se soustřeďují na nejrůznější oblasti,
široký okruh pubescentních zájmů se v adolescenci vyhraňuje a diferencuje. Škola,
jejímž úkolem je předat mladým lidem společenskohistorické zkušenosti lidstva,
zpracované už do určitých systémů vědy, umění a praxe, stojí před důležitým úkolem
systematizovat veškeré poznání žáků, využívat při vyučování i dalších vlivů ze života
mimo školu, pomáhat dospívajícím tyto vlivy zhodnotit a třídit“ (Taxová 1987, str. 150).
Podstata zájmových činností je v tom, že je nemusíme dělat, věnujeme se jim jen
proto, že nám přináší citové uspokojení jehož těžiště je v činnosti samé a ne v jejím
výsledku. Sami určujeme její náplň, začátek, formu, tempo. Zkrátka, každý člověk,
zvláště pak dospívající, potřebuje mít i nějakou oblast, která mu přináší regeneraci
a pomáhá udržovat duševní rovnováhu (Čačka, 1996).
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Solovjev (1977, str. 303) uvádí, že zájem vytváří příznivé podmínky pro
kompenzaci a korekci odchylek ve vývoji a povzbuzuje k překonávání vznikajících
potíží, které souvisejí s poznávací činností. Vytváří také podmínky pro samostatné
získávání i osvojování znalostí a návyků, které jsou nutné pro dosažení vzdělání
a vhodného druhu povolání pro neslyšící.

3 KOMUNIKACE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH
Základním podnětem a současně podmínkou pro rozvíjení řeči v raném věku je
udržování co možná bezporuchové komunikace mezi dítětem a jeho okolím. Vzhledem
k tomu, že to není možné u sluchově postižených dětí jen slovní řečí, je třeba využívat
nonverbálních prostředků – mimiky, gestikulace, pantomimy, přirozených posunků,
daktylní formy řeči i znakové řeči.
Jakákoliv překážka v ontogenetickém nabývání komunikačních schopností má
dalekosáhlé a závažné důsledky. Potřeba mezilidské komunikace a účinné didaktické
komunikace ztížené sluchovou bariérou vyvolala v péči o sluchově postižené
následující tendence:
1. Specifické využití a rozpracování speciální metodiky obecně existujících forem,
způsobů a cest komunikace. Například specifickou stimulace a tvoření mluvené
řeči, odezírání hlásek a chápání řeči pouze vizuální cestou.
2. Vytvoření nových a alternativních forem komunikace typických pro sluchově
postiženou populaci. To jsou především znakové jazyky, alternativní
a facilitované formy komunikace, vytvoření specifické kultury minoritní
sluchově postižené populace.
3. Využití technických prostředků pro vytvoření nebo kompenzaci chybějící nebo
významně deformované sluchové zpětné vazby, např. reedukace sluchu u osob
s kochleárním implantátem, který umožní komunikaci spojením sluchových
vjemů s odezíráním.
Existuje tedy široké spektrum možností k překonání komunikační bariéry na
podkladě individuálních schopností sluchově postižených. Je důležité vyvarovat se
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jednostrannosti a hledání jednoho jediného a nejlepšího edukačního a rehabilitačního
programu, jedné komunikační strategie. Naopak výrazným požadavkem budoucnosti je
otevřený systém diferencovaných programů pro sluchově postižené (Krahulcová, 2001).

3. 1 Podpůrné formy komunikace sluchově postižených
Většina sluchově postižených dětí má určité zbytky sluchu. Mozek, který se
v průběhu prvních několika let prudce rozvíjí, potřebuje v té době obrovský přísun
jazykových informací. Toto období bývá velmi citlivé a optimální pro rozvoj řeči.
Myšlení, citový vztah k rodičům by se měly rozvíjet současně. Pro učitele a rodiče je
mluva neslyšícího dítěte srozumitelná, problém je ovšem s běžnou komunikací, kdy
nezasvěcený člověk porozumí jen málo (Pulda, 1994).
Dokázat se vyjadřovat mluvenou řečí představuje nejpřirozenější překlenutí
komunikační bariéry sluchově postižených. I přes mnohé její nedostatky se stává
přemostěním k integraci do slyšící společnosti. Tuto skutečnost si uvědomovali již
pedagogové v minulosti, ale až v současné době se podmínky pro vytvoření řeči
artikulované za podpory stále se zdokonalující techniky stávají reálnějšími (Řeháková
in Pipeková a kol., 1998).
Nedokonalou náhradou slyšení mluvené řeči je odezírání. „Odezíráním
nazýváme dovednost jedince vnímat mluvenou řeč zrakem a pochopit obsah sdělení
nejen podle pohybů úst, ale také podle mimiky obličeje, výrazu očí a gestikulace. Je to
tedy specifická forma vizuální percepce řeči“ (Janotová 1996, str. 5).
Odezírání je závislé na bohatosti slovní zásoby odezírajícího. Odezírání se cvičí
u sluchově postižených dětí od časného věku a u ohluchlých se začíná s nácvikem po
uvolnění psychického bloku. Úspěšnost odezírání je do určité míry závislá na vrozených
schopnostech pro tuto činnost. Důležité je respektovat náročnost pro nervový systém
(Vítková a kol., 1998).
Při výuce se u sluchově postižených dětí využívá velké množství názoru a také
písemné formy řeči. Nejprve je užito globálního čtení již u dětí předškolního věku, kdy
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ještě nejde o analyticko – syntetickou metodu. Tento způsob významně ovlivňuje
rozšiřování slovní zásoby dítěte, což je důležité při odezírání i dalších formách
komunikace. Je nutné naučit se číst s porozuměním, protože to je cesta k dalšímu
vzdělávání a k získávání důležitých informací, které sluchově postižení nedokážou
vstřebat.
Daktylotika neboli prstová abeceda je slovní vizuálně – motorická
komunikační forma, při které se užívá různých poloh a postavení prstů k vyjádření
hlásek. Prstová abeceda vyjadřuje jednotlivé hlásky polohami a tvarem prstů, z nichž se
syntetickým postupem tvoří slova stejně, jako se hlásky spojují do slov v mluvené řeči.
Prstová řeč je vizuální formou doslovného, přesného až absolutního tlumočení textu
z hlediska formálního. V naší prstové abecedě máme 27 znaků pro hlásky, které jsou
doplněny o znaky pro háčky a čárky. Délku samohlásky je také možné znázornit pouze
svislým pohybem ruky ukazující příslušnou samohlásku (Krahulcová – Žatková, 1996).
Pomocné artikulační znaky jsou pomůckou při rozvíjení zvukové stránky
mluvené řeči sluchově postižených dětí. Význam jejich využití spočívá v podpoře
správné artikulace příslušné hlásky, kdy svým charakterem provedení upozorňuje na
správnou polohu mluvidel (jazyka, tvaru úst), na specifiku výdechového proudu (pocit
tepla, chladu, nárazu, měkkého hlasového začátku), na chvění mluvidel při tvoření
znělých souhlásek a podobně (Krahulcová – Žatková, 1996).
Neexistují jen komunikační formy na verbálním základě, ale důležité jsou pro
sluchově postižené i mimoslovní způsoby sdělování. Patří sem celá řada rozmanitých
projevů, jimž říkáme nonverbální sociální komunikace – sdělování informací očima,
výrazy obličeje – mimikou, postojem těla, gestikou a znakovým dorozumívacím
systémem (vizuálně pohybovým).
V této oblasti rozlišujeme dvě základní označení:
•

vlastní znakový jazyk neslyšících, užívaný přímo při komunikaci neslyšících
mezi sebou. Má svou vlastní syntaxi a gramatiku, odlišnou od mluveného
jazyka.

•

znakovaný jazyk, který se shoduje při tlumočení se syntaxí slovního projevu. Je
užíván zejména při tlumočnických službách (např. v televizi, při společenských
akcích). V našich podmínkách hovoříme o znakované češtině (Řeháková,
1990).
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Znaky mají čtyři základní prvky – morfémy:
1) tvar ruky
2) orientace dlaně
3) pohyby ruky
4) prostorové umístění

3. 2 Komunikační systémy
Většina států v Evropě vytvořila pro sluchově postižené alternativní vzdělávací
programy, kde jsou do výuky zahrnuty vizuálně pohybové systémy. Tyto programy by
měly respektovat rozdílné schopnosti sluchově postižených.
V surdopedagogice a celkově v teoriích komunikace sluchově postižených, jak
již bylo zmíněno, existuje více systémů přenosů informací, respektive dorozumívacích
systémů.
Nejvýrazněji se profilovaly komunikační systémy:
 Systém orální komunikace – „orální metody reprezentují široké spektrum
metod didaktické komunikace, jejichž cílem je osvojení si mluvené, hláskové řeči
a didaktického obsahu vzdělávacího programu“ (Krahulcová 2001, str. 29).
Využití sluchu je zde prvořadým prostředkem porozumění jazyku a mluvená řeč
je považována za jediný prostředek pro vyjádření jazyka. Jako doplňujícího prostředku
se předpokládá využití odezírání řeči doplněné výrazem obličeje a gesty. Využívání
znakového jazyka se nepředpokládá vůbec (Potměšil, 2003).
Ve prospěch orálních metod mluví jejich historicky dlouhá a všestranně
propracovaná metodika i dosahované výsledky u části sluchově postižené populace.
Současné didaktické technologie i audiotechnika umožňují získat poměrně kvalitní
zpětnou sluchovou vazbu u části sluchově postižených. Tyto skutečnosti využití
orálních didaktických postupů a metod u části sluchově postižené populace rovněž
podporují. Nedostatkem orálních přístupů bylo a je hlavně jejich celoplošné
a univerzální využívání (Krahulcová, 2001).
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 Systém simultánní komunikace – bimodální model vzdělání, je systém, kdy se
používá většinového jazyka dané oblasti, státu, ovšem paralelně s ním i
nejrůznější další doplňující komunikační formy. Jejich funkcí je zpřesňování
výpovědi a jsou nejčastěji vizuálně-motorické. Simultánní komunikační systém
reprezentuje pokus o vyrovnání orální a vizuálně-motorické jazykové
komunikační produkce. Tento způsob komunikace je běžným schématem
překladu a převodu mluveného jazyka do znakové řeči neslyšících a obráceně
při komunikaci ve formálním projevu (Krahulcová, 2001).
Systémy simultánní komunikace se ukazují jako progresivní v určitých
skupinách dětí: u těžce sluchově postižených dětí v rodinách, ve kterých se nemluví
majoritním jazykem státu, u dětí s dalším postižením včetně poruch chování a učení,
u dětí, jejichž rodiče mají snahu naučit se znakovému jazyku.
Trvalá simultánní produkce dvou rozdílných komunikačních kódů vyvolává
kognitivní přetížení. Produkce ve znakových jazycích bývá nadřazena mluvení.
Simultánní komunikací se významně zlepšuje raná komunikace, avšak bez přispění
k osvojování morfologie a syntaxe hláskového jazyka. Současná komunikace
v mluveném jazyce a ve znakovém jazyce je lingvisticky nekonzistentní, pro vzdělávací
programy sluchově postižených dětí vhodná pouze částečně (Krahulcová, 2003).
 Systém totální komunikace – „je komunikační technika, která v sobě zahrnuje
spojení manuálních a manuálně-orálních prostředků podle komunikačních
potřeb

a vyjadřovacích a přijímacích schopností účastníků komunikace“

(Potměšil 2003,

str. 184).

Také podle Krahulcové jde o komplexní komunikační systém, který v sobě
spojuje všechny použitelné komunikační formy (akustické, vizuální, manuální, atd.)
k dosažení účinného a obousměrného dorozumívání se sluchově postiženými a mezi
nimi navzájem. Současný otevřený systém komunikačních forem je hlasitá orální
zvuková řeč, znakové jazyky neslyšících, odezírání, sluchová výchova a reedukace
sluchu, gestikulace, mimika, pantomima, prstová abeceda, pomocné artikulační znaky,
Cued speech – doplňující řeč, psaná řeč, film, televize, videoprogramy, počítačové
komerční a didaktické programy. Používaný termín totální komunikace významově
naplňuje v českém jazyce přesněji název globální komunikace.
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„Ve výchově a vzdělávání podle zásad totální komunikace se uznává právo
sluchově postižených na maximální

výkon tak, aby bylo dosaženo optimálního

pochopení a úplného porozumění během komunikační situace“ (Potměšil 2003, str. 78).
Realizace jejího pojetí znamená vybírat přísně individuálně efektivní
komunikační formy. Globální komunikace není metodou komunikace, ani metodou
vyučovací, nýbrž je třeba ji chápat jako filosofii komunikace (Krahulcová, 2001).
 Systém bilingvální komunikace – spočívá v přenosu informací ve dvou
jazykových kódech mezi těžce sluchově postiženými a slyšícími. „Bilingvismus
sluchově postižených je plnohodnotné užívání mateřského jazyka těžce sluchově
postižených, znakového jazyka, a jazyka majoritní společnosti, v našem případě
českého jazyka v obecné a pedagogické komunikaci“ (Krahulcová 2001, str. 42).
Také Potměšil (2003) o bilingválním přístupu hovoří jako o systému, kdy se
používají dva jazyky nezávisle na sobě. Znakový jazyk jako první a později je uveden
jazyk většinové společnosti.
Tyto kódy tvořené znakovým jazykem neslyšících a majoritním národním
jazykem se neužívají simultánně. Důsledně se dodržují mateřské metody výuky jazyka,
nedochází k přímému překladu mezi jazyky. V raném věku se upřednostňuje znakový
jazyk. Z hlediska rozvoje jazyka a myšlení připadá neslyšícímu učiteli vyučujícímu
znakovým jazykem. Socializační a integrační funkci ve vzdělávacím procesu zastává
slyšící učitel vyučující mluveným národní jazykem s důrazem na využití jeho psané
podoby.
Nespornými přednostmi bilingválních vzdělávacích programů je vytvoření
bezbariérových podmínek komunikace, akcelerovaný rozvoj poznávacích procesů,
stimulace čtenářských schopností, podpora sociálních aktivit, změny vzdělávacího
schématu v organizaci vyučovací jednotky, využívání netradičních vyučovacích metod a
předmětových metodik (Krahulcová, 2001).
V souladu s doporučením UNESCO, Evropským parlamentem, Evropskou Unií
Neslyšících a dalšími institucemi se uznává za hlavní, tj. mateřský jazyk neslyšících,
znakový jazyk. Mluvený národní jazyk je druhým jazykem a další komunikační formy
jsou považovány za doplňující. Situace k současnému prosazování bilingvální metody
začala vyzrávat v roce 1990 doplněním školského zákona č. 29/1984 Sb. V § 3 tohoto
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zákona byl rozšířen druhý odstavec o dodatek: „Neslyšícím a nevidomým se zajišťuje
právo na vzdělání v jejich jazyce s použitím znakové řeči nebo Braillova písma.“ (zákon
č. 171/1990 Sb.) Dnešní zavádění bilingvální metody ve vzdělávání a výchově
podporuje také Zákon o znakové řeči (zákon č. 155/1998 Sb.) a upravuje používání
znakové řeči jako prostředku dorozumívání neslyšících.

4 ORGANIZACE PÉČE O SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
Včasnost speciálně pedagogické péče o sluchově postižené děti a mládež má
základní význam pro jejich další vývoj. Zásada včasnosti je významná nejen
v surdopedii a ve speciální pedagogice vůbec – její platnost je obecná. Základy pro
rozvoj osobnosti se vytváří již v prvních letech života a rozvoj osobnosti probíhá
v procesu komunikace s jeho okolím. Sluchové postižení vede k omezení či blokaci
komunikace dítěte s okolím a tím i opoždění a blokádě rozvoje slovní řeči
s nepříznivými důsledky pro rozvoj psychických funkcí, které jsou na slovní řeč vázány.
Proto je včasná a odborná péče o sluchově postižené děti v rodině a později ve škole
základní podmínkou pro prevenci, zmírnění a odstraňování všech nepříznivých
důsledků poruchy nebo ztráty sluchu (Pulda, 1994).
„V roce 1983 došlo ve studijních plánech speciální pedagogiky k rozdělení
disciplíny logopedie na logopedii a surdopedii“ (Janotová 1990, str. 5). Toto vyčlenění
surdopedie odpovídá nejen potřebám vysokoškolské praxe, ale především praxe
v terénu a na školách pro sluchově postižené děti. Objektem surdopedie jsou tedy
nedoslýchavé a neslyšící děti, které se svými vývojovými zvláštnostmi výrazně liší od
vadně mluvících, ale slyšících dětí. „Surdopedii lze charakterizovat jako speciálně
pedagogickou vědu o péči o sluchově postižené děti, o jejich výchově a vzdělávání“
(Pulda 1994, str. 5). Patří k ní také stále aktuálnější otázky péče o dospělé sluchově
postižené, jejich sociální a pracovní zapojení, které se může realizovat v různých
úrovních socializace.
Péče o sluchově postižené zahrnuje komplex služeb a opatření v oblasti léčebné,
diagnostické, rehabilitace, psychologického a sociologického působení a vzdělávacího
systému. Péče o sluchově postižené dítě se začíná provádět hned od diagnostikování
sluchové vady. Dítě je v péči foniatra a logopeda. „Lékaři zajišťují depistáž, léčení
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a prevenci sluchových vad, přidělování sluchadel aj. Vytvářejí tak optimální podmínky
pro práci surdopedů, jejichž práce je zaměřena na prevenci, zmírňování a odstraňování
důsledků sluchové ztráty nebo poruchy pro rozvoj osobnosti dítěte. Významnými
spolupracovníky

surdopedů

jsou

i

psychologové,

jejichž

vyšetření

upozorní

na individuální psychické zvláštnosti dětí.“ (Pulda 1994, str. 21).
V případech narušeného nebo nevyhovujícího rodinného prostředí dětí je
významná spolupráce se sociálními pracovníky. Vzájemná informovanost zde hraje
významnou roli.
Péče o sluchově postižené má interdisciplinární charakter a vyžaduje týmovou
spolupráci různých odborníků. Ke zlepšení života sluchově postižených přispívají
nejrůznější organizace, sdružení a poradenská centra, jejichž počet vzrostl po roce 1989
( Potměšil, 2003).
Můžeme rozlišit tyto stupně péče:
•

péče v raném věku:

Středisko rané péče - základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách
klientů - pravidelné návštěvy, poradenské intervence v oblasti psychologické,
pedagogické, sociální, právní a zdravotnické, postupné provázení rodin od počátku, kdy
bylo zjištěno postižení dítěte do doby socializace, integrace a převzetí dítěte do péče
dalšími odborníky. Další velkou skupinu tvoří služby poskytované střediskem
ambulantně, formou konzultací s klienty. Součástí bývá i poradna psychologa

a

logopeda, sociálního pracovníka, fyzioterapeuta, foniatra, neurologa a technika
kompenzačních pomůcek. Třetí složkou programu rané péče jsou osvětové, vzdělávací
a společenské aktivity.
Speciálně pedagogické centrum je zařízením, které navazuje kontakt s rodiči
postiženého dítěte. Provádí instruktáž o výchově, metodách a formách péče o sluchově
postižené dítě. Pracovníci centra: speciální pedagog – logoped nebo surdoped
a psycholog navštěvují postižené dítě v rodině nebo rodič s dítětem navštěvují centrum
ambulantně. Pro dítě vypracovávají komplexní rehabilitační program (reedukace
sluchu, výcvik odezírání, rozvíjení motoriky, kompenzační činnost) (Vítková, 1993).
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Nejdůležitější je ale v tomto raném období péče matky, jež by měla s dítětem při
mluvení výrazně pohybovat ústy a hovořit z pozice, z níž by dítě vidělo celý její obličej.
To znamená učit dítě vnímat zrakem – odezírat a tím nahrazovat ztracený sluch. Je třeba
rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, rozumění pokynům, rozvoj rytmu, myšlení atd.
(Poul, 1992).
•

péče v předškolním věku :

Mateřská škola pro sluchově postižené - do mateřských škol pro sluchově postižené
přicházejí děti většinou do tří let. Zde se většinou začíná s odbornou péčí a výukou
slovní řeči. Úkolem mateřské školy je navazovat na výsledky rodinné péče a rozvíjet
všemi prostředky komunikační schopnosti. Plní tedy funkci poradenskou, terapeutickou
a diagnostickou ve smyslu upřesnění sluchových vad do příslušných kategorií před
vstupem do základní školy. Spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti a může plnit
i funkci koordinátora (Pulda, 1994).
•

péče ve školním věku:

Základní škola pro sluchově postižené - školní zařazení dítěte je velmi diskutovanou
otázkou. U nás je vžitý systém speciálního školství, mateřských škol a základních škol
pro děti sluchově postižené. Středních škol pro děti sluchově postižené je velmi málo.
Toto školství se dělilo podle stupně postižení dětí na typ, kde byly převážně děti
nedoslýchavé a na školy s dětmi převážně neslyšícími. Dřívější dělení škol podle typů
sluchových vad je nahrazeno dnešním označením „školy pro sluchově postižené.“
Sluchově postižené děti školního věku se učí v základních školách pro sluchově
postižené. „Základní školy plní jednak speciální úkol – u neslyšících výuku slovní řeči,
u nedoslýchavých její rozvíjení tak, aby sloužila jako prostředek funkční komunikace
a jako prostředek k učení, jednak obecný úkol – poskytnout dětem všeobecné vzdělání
v takovém rozsahu, aby mohly pokračovat ve vzdělávání na středních školách pro
sluchově postižené i na středních školách pro slyšící.“ (Pulda 1994, str. 26)
Základní učivo škol pro sluchově postižené se neliší od základního učiva
běžného typu s přihlédnutím ke komunikační bariéře sluchově postižených. Výuka se
realizuje orální metodou, totální komunikací a využívá se speciálních kompenzačních
pomůcek. Na prvním stupni je cílem rozvoj řeči, reedukace sluchu a odezírání, na
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druhém stupni pak ještě profesionální orientace, výchova k rodičovství, rodinná
výchova a společenská výchova.
Při školách pro sluchově postižené jsou zřizovány zvláštní třídy, které umožňují
dětem se sníženým intelektem popřípadě s kombinovanými vadami se také vzdělávat.
Práce v hodinách je přizpůsobena rozsahu postižení.
•

Střední a vysoké školy pro sluchově postižené:

Střední školy pro sluchově postižené:
-

gymnázium

-

střední průmyslová škola, pedagogická, rodinná, zdravotnická

-

střední odborná učiliště

-

zvláštní odborné učiliště

Středních škol pro sluchově postižené v naší republice není mnoho. Existence
středních odborných učilišť je širší a vyučují se zde učební obory jako klempíř, krejčí,
obuvník, malíř pokojů a další.
O úzké paletě oborů pro sluchově postižené se hovoří již dlouho a je považována za
diskriminační. Ukazuje se, že sluchově postižení a to i neslyšící mají předpoklady pro
nejrůznější povolání. Řada neslyšících se vyučila technickým oborům na učilištích pro
slyšící mládež a dokáží v nejrůznějších oborech kompenzovat svůj sluchový nedostatek
zvýšenou zrakovou pozorností a větší zručností.
Vysoké školy
Možnosti vysokoškolského vzdělání v určitém oboru nabízí Masarykova
univerzita v Brně – Pedagogická fakulta, Janáčkova akademie múzických umění
v Brně – Divadelní fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta,
Univerzita

Hradec

Králové

–

Pedagogická

fakulta,

Univerzita

Karlova

v Praze – Filozofická a Pedagogická fakulta (Potměšil, 2003).
Celosvětový trend vývoje směřuje k tomu, aby všechny sluchově postižené děti
získaly všeobecné vzdělání stejně jako jejich slyšící vrstevníci.
Někteří sluchově postižení studenti s lehčí i těžší sluchovou vadou využívají
možnosti studia na běžných středních školách i vysokých školách za podpory
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odborníků. Zlepšené možnosti protetiky pro sluchově postižené vedou k tomu, že
kritéria pro zařazení do škol jsou přehodnocena. Řada dětí i s těžkou nedoslýchavostí
má v současné době se sluchadly natolik kompenzovanou vadu sluchu, že může
navštěvovat školu běžného typu. Děti s tzv. zbytky sluchu a děti neslyšící mají zařazení
do běžných škol, tedy integrovanou formu výuky, ztíženou nebo znemožněnou (Pulda,
1994).

5 VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ
5. 1 Činitelé vývoje jedince
Osobnost člověka, jeho individualita se utváří v průběhu ontogenetického vývoje
působením různých činitelů. Určité předpoklady si dítě přináší na svět už při svém
narození. Jedná se o vrozené předpoklady, vlohy, které mohou být zděděné po předcích,
nebo dispozice získané v průběhu prenatálního vývoje. Již v okamžiku početí začínají
na dítě působit vlivy prostředí, které je formují. Zvlášť velký vliv na vývoj jedince má
sociální prostředí. Záměrné a cílevědomé působení na člověka, nejčastěji na dítě,
nazýváme výchovou. Předpokládá se formování takových rysů osobnosti, které jsou
z hlediska potřeb společnosti chápány jako kladné a žádoucí (Vážanský, 2001).
Na výchově k využívání volného času se podílí podle Hájka (2003, str. 21)
mnoho výchovných činitelů. „Významnou roli hraje rodina, kde silně formativně působí
vzory rodičů a dalších příbuzných. Volný čas žáků mohou rozmanitými způsoby
ovlivňovat i učitelé všech stupňů a druhů škol.“
Klíčovou roli při výchově dětí hraje rodina jako primární sociální skupina se
svými bohatými a intimními citovými vztahy. Na výchovné působení rodiny navazují a
doplňují je předškolní zařízení a později škola jako jeden z nejvýznamnějších
výchovných činitelů. Na výchově dětí a mládeže v době mimo vyučování se společně
s rodinou podílejí instituce pro výchovu mimo vyučování a další subjekty (Pávková
a kol., 2002).
Výchovná zařízení si nekladou za úkol odpoutávat děti od rodin. Naopak se
snaží o navázání neformálních a účinných forem spolupráce, včetně zapojování rodičů
i jiných dospělých do činností dětí ve volném čase. Profesionalita pedagogů může
přispět i ke zlepšování úrovně rodinné výchovy (Pávková a kol., 2002).
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Člověk však není pouhým pasivním produktem vlivu dědičnosti, prostředí
a výchovy. Má možnost svojí individuální aktivitou svůj vývoj usměrňovat a korigovat.
Lidská aktivita, snahy člověka, jeho vlastní úsilí jsou významnými činiteli vývoje
jedince. Všechny činitelé vývoje a všechny oblasti výchovy se navzájem prolínají,
doplňují a ovlivňují. Nedostatky v kterémkoli z nich se mohou projevit negativně
i v jiné oblasti, navzájem však může docházet ke kompenzaci. Podíl vlivu jednotlivých
činitelů je u každého jedince jiný. Každý z nás má pro svůj vývoj odlišné podmínky.
Také působení rodiny či institucionální výchovy má pro jednotlivé lidi odlišný význam.
Podíl výchovy mimo vyučování může být zanedbatelný, může se však stát i činitelem,
který závažným způsobem ovlivní život, budoucnost člověka (Pávková a kol., 2002).

5. 2 Mimoškolní výchova
Je třeba zmínit se o terminologii, která se u nás používá. „Mimotřídní výchova je
označení pro práci s dětmi, kterou organizuje škola, mimo rámec vyučování,
např. práce v kroužcích, sport a hry, soutěže. Mimoškolní výchova je výchovná činnost
organizovaná mimo školu. Je představována zařízeními, institucemi, organizacemi,
hnutími a nadacemi“ (Němec 2002, str. 20). Podle některých autorů je tato terminologie
odvozena od dominantní výchovné pozice školy, a že všechny činnosti dětí a mládeže
i mimo teritorium školy vlastně musí být výchovné. Proto se začala používat
neutrálnější označení – činnosti mimoškolní, výchova mimo školu, jindy zase
pedagogická volného času, pedagogika zážitku.
Organizovaná mimoškolní výchova v rámci rezortu školství je upravena
Vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Na výchově dětí v době mimo vyučování se podílí rodiny, škola, zařízení pro
výchovu mimo vyučování, některé další subjekty a jiné společenské vlivy. Pojem
výchova mimo vyučování lze vymezit takto:


probíhá mimo povinné vyučování,



probíhá mimo bezprostřední vliv rodiny,



je institucionálně zajištěná,



uskutečňuje se převážné ve volném čase.
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5. 2. 1 Funkce mimoškolní výchovy
Pedagogické ovlivňování volného času, zejména výchova dětí a mládeže v době
mimo vyučování, je významnou oblastí výchovného působení. Poskytuje příležitost vést
jedince k racionálnímu využívání volného času, formovat hodnotné zájmy, uspokojovat
a kultivovat významné lidské potřeby, rozvíjet specifické schopnosti a upevňovat
žádoucí morální vlastnosti. Dalším důležitým úkolem výchovy mimo vyučování je
rozvíjení potřeby celoživotního vzdělávání, zejména v souvislosti se zájmovou orientací
člověka.
Výchovně-vzdělávací funkce
Na plnění výchovné funkce je kladen zvlášť velký důraz. Jednotlivé instituce se
podílejí podle svých specifických možností a legislativně vymezeného poslání na
rozvíjení schopností dětí a mládeže, na usměrňování, kultivaci a uspokojování jejich
zájmů a potřeb, na formování žádoucích postojů a morálních vlastností. Prostřednictvím
pestrých a zajímavých činností se děti motivují k společensky žádoucímu využívání
volného času, k získávání nových vědomostí, dovedností i návyků a tím i k rozvoji
poznávacích procesů a k celoživotnímu vzdělávání. Úspěchy v zájmových činnostech
přinášejí pocit uspokojení, příležitost k seberealizaci a přiměřenému sebehodnocení
(Pávková a kol., 2002).
Zdravotní funkce
Zdravotní funkci plní instituce pro výchovu mimo vyučování zejména tím, že
přispívají k usměrňování režimu dne tak, aby pomáhal vytvářet zdravý životní styl. To
spočívá ve střídání činností různého charakteru (duševní a tělesné činnosti, práce
a odpočinku, činností organizovaných a spontánních). Zvlášť velký zdravotní význam
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má podněcování a poskytování příležitostí k vydatnému pohybu na čerstvém vzduchu.
Pohybové, tělovýchovné a sportovní činnosti ve volném čase kompenzují dlouhé sezení
při vyučování a pro zdraví dětí jsou nezbytné. Ke zdravému duševnímu vývoji přispívají
instituce výchovy mimo vyučování tím, že umožňují dětem a mládeži pobyt
v příjemném prostředí, v pohodě, mezi oblíbenými lidmi, i tím, že jim přinášejí možnost
prožívat radost a uspokojení z činnosti, která je baví (Pávková a kol., 2003).
Sociální funkce
Instituce pro výchovu mimo vyučování mají také velmi důležitou funkci
sociální. Mají možnost v době mimo vyučování vyrovnávat rozdíly mezi nestejnými
materiálními i psychologickými podmínkami v rodinách. Tím pomáhají zejména dětem
z méně podnětného nebo z konfliktního rodinného prostředí. Celou svou prací se dále
podílejí na utváření bohatých a žádoucích sociálních vztahů (Hájek a kol., 2003).
„Součástí sociální funkce výchovy mimo vyučování je i nácvik komunikativních
dovedností, rozvoj sociálních kompetencí a seznamování s pravidly společenského
chování“ (Pávková a kol. 2002, str. 40).
Preventivní a rozvojové zaměření výchovy
V posledních letech se stále více prosazuje důraz na prevenci negativních jevů.
Prevence sociálněpatologických jevů u dětí a mládeže je směrována do následujících
oblastí:


drogová závislost, alkoholismus a kouření,



kriminalita a delikvence,



virtuální drogy (počítače, televize a video)



patologické hráčství,



záškoláctví,



šikanování, vandalismus, a jiné formy násilného chování,



xenofobie, rasismus, intolerance.

Každé výchovné působení na děti a mládež musí být multidimenzionální, musí
zahrnovat rozvojovou i preventivní složku. Vždy jde o to, poskytnout jedinci bezpečné
místo a pomoci mu spojit budování své identity a osvojování různých sociálních rolí
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s „něčím větším“, než je on sám, zapojit se do skupiny vrstevníků, někam patřit (Hájek
a kol. 2003).

5. 2. 2 Obsah mimoškolní výchovy
„Výchova mimo vyučování má výrazně činnostní charakter. Obsah výchovy
mimo vyučování tvoří výchovně vzdělávací činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové,
veřejně prospěšné, sebeobslužné a příprava na vyučování“ (Pávková a kol. 2002,

str.

51).
Odpočinkové, rekreační, zájmové a veřejně prospěšné činnosti tvoří součást
náplně volného času a platí pro ně princip dobrovolnosti. Sebeobslužné činnosti
a příprava na vyučování mají charakter povinnosti (tamtéž) .
Odpočinkové činnosti jsou psychicky i fyzicky nenáročné, slouží k odstranění
únavy. Do režimu dne se zařazují nejčastěji po obědě, ale podle potřeby i kdykoli během
dne. Mohou mít charakter klidu na lůžku, klidného pohybu, např. procházky, volných
rozhovorů, popovídání. Vhodné jsou též drobné individuální zájmové aktivity, jako
např. četba, sběratelství, rukodělné práce (Hájek a kol., 2003).
Rekreační činnosti slouží také k odreagování a odstranění únavy z vyučování,
obsahují však pohybově náročnější aktivity tělovýchovného, sportovního, turistického
zaměření nebo manuální práce. Pokud je to možné, měly by se provádět venku
(Pávková a kol., 2002).
Zájmové činnosti jsou nejdůležitější součástí obsahu výchovy mimo vyučování.
„Zájem můžeme charakterizovat jako osobnostní vlastnost, vyjadřující vztah
k předmětům či jevům, kterým člověk připisuje zvláštní význam. Vzbuzuje snahu po
aktivním kontaktu s předmětem zájmu a jeho poznávání, popř. ovládání či zvládání.
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Tato skutečnost se promítá do činností člověka, jejichž vykonávání je vždy spojeno
s citovými prožitky“ (Němec 2002, str. 23). Mezi základní oblasti lze zahrnout zájmové
činnosti společenskovědní, přírodovědné, pracovně-technické, tělovýchovné, sportovní
a turistické, estetickovýchovné.
 Zájmové činnosti společenskovědní zahrnují činnosti, které vedou jak k poznání
aktuálního společenského dění, tak i některých historických souvislostí. Pěstují
vztah k vlasti, k demokratickým a humanistickým tradicím národa.
Základní

oblasti

společenskovědních

zájmových

činností

jsou

např.:

publicistika, vydávání vlastních periodik, zájmové studium cizích jazyků, individuální
sběratelství, dodržování lidových tradic, zvyků, sledování politických a společenských
událostí u nás i ve světe, aj.
 Zájmové

činnosti

pracovně-technické

napomáhají

ke

zdokonalování

manuálních dovedností, k prohloubení zájmu žáku o tvořivou práci, podporují
také touhu dětí po aktivním uplatnění v oblasti techniky, rozvíjí jejich technické
myšlení
nových,

a představivost. Zájmovou aktivitu dětí významně ovlivnil rozvoj
společensky

důležitých

oborů

(kybernetiky,

elektrotechniky,

elektroniky, výpočetní techniky apod.). Pracovně-technické zájmové činnosti tak
přispívají k profesní orientaci žáků. Seznamováním s nejnovějšími odbornými
poznatky je připravují na úkoly, které je v dospělosti čekají. Okruhy pracovnětechnických zájmových činností: práce s různými materiály (papír, dřevo, kov,
textil, plasty, modelovací hmoty, práce se stavebnicemi, konstruktivní práce,
montážní

a

demontážní

činnosti,

elektrotechnika,

výpočetní

technika,

videotechnika, příprava pokrmů)
 Zájmové činnosti přírodovědné prohlubují vědomosti o přírodě, pěstují vztah
k její ochraně. Rozvíjejí zájem o pěstitelství a chovatelství. S přibývajícím
věkem stoupá zájem o specializované činnosti (rybářství, včelařství, pěstitelství
apod.).
 Zájmové činnosti estetickovýchovné formují vztah k estetickým hodnotám.
Činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení výtvarného, hudebního, literárního,
dramatického a hudebně-pohybového projevu, na kulturu chování, výchovu
vkusu, rozvoj tvořivosti. Pro estetickovýchvonou zájmovou činnost jsou
významné všechny aktivity, ve kterých se uplatňuje estetický vztah ke
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skutečnosti – kulturní akce, různé typy vycházek, přehlídky činností apod.
Zvláště významné jsou vlastní tvořivé aktivity.
Okruhy estetickovýchovných zájmových činností:
Výtvarné zájmové činnosti
•

výtvarné osvojování skutečnosti, využití různých výtvarných technik (malba,
kresba, grafické techniky, modelování, kombinované techniky)

•

práce s výtvarnými prostředky spojená s experimentováním (hry s barvou,
dekorativní práce, modelování a organizace prostoru, výtvarné práce
v materiálu)

•

poznávání a chápání výtvarného umění (návštěvy výstav, práce s literaturou
o výtvarném umění)

•

aplikace estetických a dalších požadavků na životní prostředí, kultura chování,
stolování, kultura těla a oblékání.

Hudební zájmové činnosti
•

hudebně-pohybové a taneční hry, tanec, pohybová improvizace

•

získávání poznatků o hudebních umělcích

Literárně-dramatické zájmové činnosti
•

četba

•

reprodukční činnosti jako je dramatizace

•

dramatické hry a improvizace zaměřené na rozvíjení poznávacích procesů,
komunikativních dovedností, sociálních vztahů a sociální percepci

•

tvořivé literární a dramatické činnosti

•

návštěvy kulturních představení

 Zájmové činnosti tělovýchovného, sportovního a turistického zaměření
přispívají k fyzické zdatnosti a psychické odolnosti. „Pro sportovní aktivity dětí
se sluchovým postižením vyplývají zvláštní úkoly: mají poskytovat těmto dětem
dostatek rušného pohybu, zvyšovat vitální kapacitu a odstraňovat poruchy
rovnováhy a pohybové koordinace. Je to významný prostředek společenské
rehabilitace a integrace.“ (Kábele 1972, str. 91). „Mají také důležitou roli při
sebepoznávání, při výchově k toleranci

a smyslu pro fair play“ (Hájek a kol.

2003, str. 32). Možnost poznávat různé druhy sportu podněcuje děti k jejich
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aktivnímu provozování a ve značné míře tak přispívá i k tomu, aby se pohyb stal
i v dospělosti nezbytnou potřebou.
Okruhy tělovýchovných, sportovních a turistických zájmových činností:
•

kondiční cvičení s náčiním i bez náčiní

•

průpravná a zdravotní cvičení, cvičení rovnováhy, rytmická cvičení

•

atletika

•

sportovní a pohybové hry

•

sezónní sporty a zábavy (plavání, bruslení, lyžování, sáňkování, hry ve vodě, na
sněhu, pouštění draků, hraní kuliček apod.)

•

turistika pěší, vodní, cykloturistika

Sebeobslužné činnosti se zaměřují na vedení dětí k samostatnosti v péči o vlastní
osobu a osobní majetek. Jejich podstata spočívá v pěstování návyků osobní hygieny,
účelného a vkusného oblékání, návyků péče o pořádek a čistotu prostředí a návyků při
jednání s lidmi.
Veřejně prospěšné činnosti spočívají ve vedení dětí k dobrovolné práci ve
prospěch druhých lidí, jednotlivců či sociálních skupin. Jako příklady lze uvést podíl na
ochraně a tvorbě životního prostředí, pomoc slabším, starším, nemocným osobám,
kulturní a osvětové činnosti apod. Tyto aktivity se při dobrém pedagogickém vedení
výrazně podílejí na formování kladných charakterových vlastností a podněcování
žádoucích sociálních vztahů (Hofbauer, 2004).
Přípravou na vyučování se rozumí okruh činností, které souvisejí s plněním
školních povinností. Úkolem přípravy na vyučování je procvičovat, opakovat, popř.
prohlubovat a tím i upevňovat poznatky z vyučování, získané dovednosti a návyky
rozšiřovat, konkretizovat a aplikovat v praxi. Jednotlivé typy výchovných zařízení se
podílejí na přípravě na vyučování v různé míře a různými formami, podle svých funkcí
a věku dětí. Způsoby práce by měly být pokud možno odlišné od vyučování a zajímavé
(Pávková a kol., 2002).
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5. 2. 3 Instituce pro mimoškolní výchovu
Přehled nejvýznamnějších zařízení pro výchovu mimo vyučování dle Pávkové (2002):


Školní družiny se zaměřují na práci s dětmi prvního stupně základní školy.
Vedle funkce výchovné a zdravotní je významná i funkce sociální, protože toto
zařízení zajišťuje sociální péči a bezpečnost dětí v době, kdy jsou rodiče
v zaměstnání. Vzhledem k věkovým zvláštnostem dětí mladšího školního věku,
zejména k velké šíři a labilitě zájmů, se výchovná činnost orientuje na rozmanité
zájmové činnosti a pohybové aktivity.



Školní kluby pracují s dětmi středního školního věku, tj. se žáky druhého stupně
základní školy. Pracují plně na principu dobrovolnosti. Na rozdíl od školních
družin ustupuje do pozadí sociální funkce těchto zařízení. Těžiště práce školních
klubů

je

v zájmové

činnosti

–

v pravidelných

kroužcích,

souborech,

tělovýchovných oddílech, nebo v průběžné nabídce spontánních aktivit
v prostorách klubů zařízených jako herny, čtenářské koutky, počítačové
pracovny nebo prostory upravené pro neformální setkávání a komunikaci.


Střediska pro volný čas dětí a mládeže, která zahrnují domy dětí a mládeže
a stanice zájmových činností. „Jsou to zařízení, která se zaměřují především na
realizaci specializovaných zájmových činností pod odborným pedagogickým
vedením“ (Pávková a kol. 2002, str. 44). Organizují zájmovou činnost
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pravidelnou i příležitostnou, soutěže pro talentované jedince, prázdninové
tábory, nabízejí spontánní aktivity na hřištích, v hernách apod. Významné je, že
umožňují účast dětem, mládež, rodičům s dětmi a případně i dalším zájemcům.


Domovy mládeže zajišťují výchovnou péči, ubytování a stravování žákům
středních škol, kteří vzhledem ke vzdálenosti zvolené školy od místa trvalého
bydliště nemohou denně dojíždět. Kromě činností souvisejících s režimem dne,
sebeobsluhy a přípravy na vyučování je jejich významným úkolem dbát o účelné
využívání volného času mládeže. Vzhledem k věkovým zvláštnostem je velmi
důležité respektování principu dobrovolnosti, tedy realizace zájmových činností
formou nabídky s uplatněním vhodné motivace.



Dětské domovy jako zařízení ústavní výchovy mají specifické postavení,
jedním z jejich úkolů je však také dbát o hodnotné využívání volného času
a o rozvíjení a kultivaci zájmů dětí a mládeže. Snahou pedagogů je, aby děti
prožívaly volný čas obdobným způsobem jako děti žijící v rodinách. Podporují
jejich zapojení do zájmových činností v rozličných typech výchovných zařízení,
organizací a institucí.



Základní umělecké školy jsou určeny jedincům s vyhraněnými zájmy
a schopnostmi v estetické oblasti. Svými hudebními, hudebně-pohybovými,
výtvarnými a literárně-dramatickými obory poskytují uplatnění dětem, mládeži
i dospělým. Připravují pro studium na středních a vysokých školách
s uměleckým zaměřením.



Jazykové školy plní funkci zájmového vzdělávání v oblasti výuky cizích
jazyků.



Kromě uvedených typů zařízení se podílí na ovlivňování volného času dětí
a mládeže mnoho dalších subjektů. Jedná se např. o různá občanská sdružení,
sdružení dětí a mládeže, tělovýchovné a sportovní organizace, kulturní
a osvětová zařízení.



Svou činnost zaměřenou na výchovu dětí a mladých lidí v době mimo vyučování
mohly rovněž obnovit a rozšířit církve a náboženská společenství.

5. 2. 4 Prostory pro mimoškolní činnost
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„Podmínkou plnění výchovných cílů je vytvoření prostředí, které umožňuje
dětem společnou činnost ve volném čase v nestresujícím funkčním prostředí, které
splňuje podmínky podnětnosti, navozuje kreativitu a odpovídající seberealizaci“ (Hájek
a kol. 2003, str. 35)
Pokud jsou zařízení pro mimoškolní činnost v budově školy, mají mít vlastní
prostory. Velmi vhodné je umístění v samostatném objektu poblíž školy. Prostředí by
mělo být tiché, klidné a bezprašné, se zahradou, hřištěm či jiným vhodným pozemkem
ke hraní, místnosti prostorné, světlé, slunné a vzdušné, s dobrým větráním, osvětlením
a topením (Bláha, 1988).
Každé oddělení školní družiny má mít svoji vlastní hernu, vybavenou vhodným
nábytkem, který má připomínat domácí prostředí (koberce, záclony, obrazy). Nevhodný
je školní nábytek (lavice apod.). Každá místnost by měla mít prostory pro uložení
hraček a dalších pomůcek. Vhodné členění prostoru nábytkem umožní vytvářet zákoutí
pro činnosti individuální, ve dvojicích i v malých skupinách. Nezbytností je i dostatečně
velký a klidný prostor pro přípravu na vyučování (Bláha, 1988).
Pro žáky školního klubu je vhodné zřizovat klubovny pro klidné hry i pro
přípravu na vyučování. Ve zvláštní společenské místnosti má být umístěn televizor,
gramofon, magnetofon…. Tato místnost může sloužit pro společenské akce, jako jsou
besedy, soutěže apod. Velmi důležité jsou i prostory pro drobné rukodělné činnosti
(dílny) a sport (místnost pro stolní tenis, možnost využívat tělocvičnu). Velmi vhodné je
také umístit v prostorách školní družiny či klubu čítárnu a knihovnu pro vypůjčování
knih i pro domácí potřebu. Veškeré zařízení a vybavení místností má odpovídat
i estetickým hlediskům. Podnětné a kulturní prostředí školní družiny a školního klubu
není závislé pouze na úrovni finančního zabezpečení, ale i na nápaditosti, tvůrčím
přístupu a vkusu vychovatele. Stejně důležitá je i snaha o vedení dětí k ochraně a tvorbě
životního prostředí. Využitím výsledků dětské práce při vybavení i výzdobě prostorů
družiny i klubu je možné navodit útulnou a tvůrčí atmosféru (Bláha, 1988).
K základnímu materiálnímu a prostorovému vybavení, které by školy
a výchovná zařízení měly mít ve svém bezprostředním okolí, patří hřišťové areály
(soustava hřišť) s příslušným vybavením a úpravou terénu pro sportovní a rekreační
činnost. Kromě toho by tyto školy měly mít možnost pro tyto účely využívat i veřejná
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hřiště, lesoparky, sadové prostory a travnaté plochy v širším okolí místa školy či
zařízení. Takové vybavení a možnosti však bohužel nejsou obvyklé. Kromě toho u nás
existují typy hřišť, která nevyhovují všem věkovým skupinám dětí a mládeže a takovým
druhům aktivit, jež odpovídají jejich věkovým zvláštnostem (Hofbauer, 2004).

6 ŠETŘENÍ
6. 1 Cíle, úkoly a předpoklady šetření
Cíle
Šetření si klade za cíl získat přehled o mimoškolních aktivitách nabízených
konkrétními školami nebo poskytované jinými zájmovými organizacemi mimo školu.
Dále potom zjistit, zda mají sluchově postižené děti zájem této nabídky využít
a odhalit případná specifika spojená s problematikou volného času dětí se sluchovým
postižením.
Úkoly
Prostřednictvím dotazníků objasnit vytyčené cíle šetření a na základě získaných
informací potvrdit či vyvrátit stanovené vstupní předpoklady (viz. níže).
Zodpovědět a objasnit položené otázky týkající se mimoškolních aktivit
sluchově postižených žáků staršího školního věku. Věku, který představuje období
specializace ve výběru zájmů, ale také „rizikovou“ skupinu, v souvislosti s prevencí
negativních jevů.
Předpoklady
Pro mapování oblasti výchovy mimo vyučování jsem vytyčila následující
předpoklady:
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1) Školy ve velkoměstech nabízejí alespoň o 20% více možností využití volného
času mimo školu než malé město
Domnívám se, že školy ve velkých městech, tzn. ve městech s nejvyššími počty
obyvatel zastoupenými v šetření, jsou schopny poskytnout více zájmových aktivit
vzhledem k lepším možnostem získat pro spolupráci kvalifikované pracovníky,
profesionály z různých oborů, kteří se mohou podílet na vedení mimoškolních aktivit.

2) Počet nabízených mimoškolních aktivit je úměrně závislý na počtu žáků
jednotlivých škol
Domnívám se, že čím vyšší je kapacita školy, tím vyšší bude počet mimoškolních
činností, aby byla uspokojena případná poptávka žáků po těchto zájmových aktivitách.
S větším počtem žáků očekávám také početnější personální obsazení pedagogického
sboru školy, což může slibovat vyšší šanci na zřízení z některých mimoškolních aktivit.
3) Očekávám, že sluchově postižené děti se zabývají cca ze 60% sportovními
aktivitami, zatímco výtvarnými činnostmi cca ze 40%
Předpokládám hojnější účast na sportovních aktivitách z hlediska atraktivnějšího využití
volného času, možnosti pohybu, soutěživosti, či zábavě při kolektivních hrách
a sportech. Očekávání, že žáci staršího školního věku dávají přednost sportu před
výtvarnými aktivitami má opodstatnění také v teoretickém východisku: „Oblast
tělovýchovy a sportu je pro žáky nejpřitažlivější“ (Bláha 1988, str. 96).
4) Předpokládám, že mimoškolní aktivity nabízené školou využívá z počtu
internátních dětí kolem 70%, zatímco z počtu dojíždějících dětí kolem 50%
Předpoklad vyplývá ze samotné podstaty internátního zařízení. Domnívám se, že žáci
bydlící na internátě využijí nabídek efektivního strávení volného času účastí na
zájmových činnostech. Procentuální hodnota dojíždějících dětí bude nižší, jelikož
dochází za aktivitami také do jiných organizací či zařízení.
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5) Domnívám se, že okolo 90% sluchově postižených dětí nenavštěvuje aktivity
slyšících vrstevníků
Vzhledem k odlišnostem v komunikační oblasti nevyhledávají sluchově postižení žáci
aktivity slyšících. Očekávám, že neslyšící, jako jazyková a kulturní menšina, tráví volný
čas převážně v kolektivu neslyšících.

6) Domnívám se, že z celkového počtu sluchově postižených dětí navštěvujících
aktivity slyšících vrstevníků tvoří 70 % děti ze škol se vzdělávacím programem
orální komunikace, ve 30% žáci ze škol se systémem totální či bilingvální
komunikace
Důvodem pro toto očekávání je princip orální komunikace. Žáci jsou schopni odezírat
a připraveni na komunikaci se slyšícími mluvenou řečí. Proto zde nejsou takové
překážky ve vzájemném dorozumění, jako u žáků používajících znakový jazyk, který
většinová slyšící veřejnost neovládá.

6. 2. Metodika šetření
6. 2. 1 Metoda
Jako výzkumnou metodu jsem použila dotazník, jednu z explorativních metod∗
výzkumu. Dotazník je jednou z nejpoužívanějších pedagogických výzkumných technik
vůbec. Dotazník jako nástroj dotazníkové metody slouží k hromadnému získávání údajů
pomocí písemných otázek (Hartl, Hartlová, 2000, s. 121). Podstatou dotazníku je
zjištění dat a informací o respondentovi∗, ale i jeho názorů a postojů k problémům, které
jsou zkoumány.



Název pochází z latinského slova „exploro, explorare“, jehož jeden z významů lze do češtiny přeložit
jako „vytěžovati“. Jde skutečně o vytěžení informací z vyjádření samotné sledované osoby, které při
použití tohoto přístupu říkáme respondent (Pelikán 1998, str. 103).

slovo latinského původu – respondeo, respondere = odpovídati
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Dotazník jsem koncipovala jako baterii deseti otázek (viz. Příloha 1), na něž
odpovídali žáci se sluchovým postižením, navštěvující 2. stupeň základních škol pro
sluchově postižené.
První 3 otázky byly otázkami identifikačními, převážně faktografického
charakteru.
Čtvrtou otázkou jsem mapovala činnosti, které žáci dělají nebo by si přáli dělat
ve volném čase.
Pátá otázka měla zjišťovat nabídku zájmových kroužků na dané základní škole
a zároveň odhalit informovanost žáků o této nabídce. V šesté otázce měli respondenti
zapsat kroužky, do nichž ve škole chodí a seřadit je podle oblíbenosti.
Z odpovědí na sedmou otázku jsem zjišťovala přání žáků. Byl zde dán prostor
pro zaznamenání aktivit, jež by žáci chtěli ve škole mít.
Otázka číslo osm sledovala kroužky navštěvované žáky v minulosti a důvody
ukončení těchto činností.
V deváté otázce jsem se zaměřila na využití zájmových činností nabízených
jinými zařízeními, organizacemi či institucemi, než je škola, kterou žáci navštěvují.
Poslední otázka měla odhalit spokojenost žáků s trávením svého volného času.
6. 2. 2 Způsob zadávání dotazníků
Administrace probíhala v jednom případě osobně při výuce, kdy mi bylo
umožněno zadat dotazníky žákům ze Základní školy pro sluchově postižené v Praze za
účasti a pomoci učitelů. Po tomto pilotážím výzkumu následovalo zaslání dotazníků
poštou na adresy škol, kterému předcházel telefonický rozhovor s řediteli konkrétních
základních škol pro sluchově postižené.
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Prvotní záměr, zahrnout do výzkumu 11 škol3 ze všech 134 základních škol pro
sluchově postižené žáky v České republice, se nesetkal s kladnou odezvou ředitelů
některých škol. Zejména na školách na Moravě byly žádosti o provedení mého šetření
odmítnuty, kvůli častým výzkumům adresovaným jak žákům tak pedagogům těchto
škol. Z tohoto důvodu nebylo bohužel možné uskutečnit zadání dotazníků na pěti
z vybraných jedenácti škol.
6. 2. 3 Charakteristika výběrového souboru
Vytvořené dotazníky byly určeny sluchově postiženým žákům staršího školního
věku. Skupinu respondentů tedy tvořili žáci 6. až 10. tříd základních škol pro sluchově
postižené. Žáky staršího školního věku jsem volila záměrně. Toto období se vyznačuje
budováním vlastní identity, změnou názorů, postojů, vyhraňují se hodnoty a zájmy. Což
je platné pro intaktní dospívající, tak pro sluchově postižené (přesný popis a složení
respondentů předkládám v tabulkách 1-3).
Výzkum byl proveden celkem v šesti základních školách pro sluchově postižené
v České republice:
 Mateřská škola a základní škola pro sluchově postižené,
Brno, Novoměstská 21

3

V současné době existují v Praze 3 základní školy pro sluchově postižené. Jelikož jsem chtěla zmapovat
stav mimoškolních aktivit v různých krajích a regionech České republiky, nepovažovala jsem za nutné
zahrnovat do výzkumu všechny 3 školy. Důvodem pro toto rozhodnutí byla také práce podobného tématu
zahrnující pouze pražské školy (SLÍŽKOVÁ, L. : Výchova dětí se sluchovým postižením: "Trávení
volného času sluchově postižených dětí školního věku." Praha : PedF UK, 2002. Závěrečná práce).
4

- Praha :

- Výmolova
- Holečkova
- Ječná

- Liberec
- Plzeň
- České Budějovice
- Hradec Králové
- Ivančice
- Valašské Meziříčí
- Kyjov
- Brno
- Olomouc
- Ostrava
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 Mateřská škola, Základní škola pro sluchově postižené a Dětský domov,
Ivančice, Široká 42
 Mateřská škola, Základní a Střední škola pro sluchově postižené,
České Budějovice, Riegrova 1

 Mateřská škola, Základní a Střední škola pro sluchově postižené,
Hradec Králové, Štefánikova 549
 Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené,
Plzeň, Mohylová 90
 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené,
Praha, Holečkova 4
Jednotlivé školy dále hodnotím v těchto aspektech:
-

charakteristika zařízení, vzdělávací program

-

části školy

-

mimoškolní činnost

Mateřská škola a základní škola pro sluchově postižené, Brno
Škola se nachází v prostředí brněnského předměstí Řečkovice, v budově běžné
školy. Neslyšící žáci tak mají možnost potkávat se se slyšícími dětmi, které tak mohou
poznat z blízka komunikaci neslyšících a pochopit jejich svět.
Ve škole jsou děti do předškolního věku až po téměř dospělé. MŠ, internát,
speciálně pedagogické centrum a dvě třídy ZŠ se nacházejí v jiné budově, v brněnské
čtvrti Lesná.
Části školy:
•

Speciální pedagogické centrum - funguje jako poradna pro sluchově postižené
děti, jejich rodiče a učitele běžných škol, kde se učí tzv.integrované děti. Pod
záštitou SPC se každý týden scházejí rodiče na kurzu znakové řeči a besedují s
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psycholožkou

a speciálními pedagogy o problémech, se kterými se setkávají

při výchově svých děti.

O klienty SPC pečuje také špičkové foniatrické

pracoviště: AUDIO FON CENTR prof. Lejsky
•

Mateřská škola - v MŠ se pracuje podle vzdělávacího programu CESTA
založeného na bilingvismu. Využívají tedy znakovou řeč k budování pojmové
slovní zásoby a zároveň budují orální řeč. V MŠ pracuje v jednom oddělení
jedna slyšící

•

a jedna sluchově postižená učitelka.

Základní škola - v ZŠ se žáci učí podle učebních plánů a osnov pro sluchově
postižené, ale i běžné základní školy. V některých případech jsou vypracovávány
individuální vzdělávací plány. Učitelé zde vytvořili vlastní vzdělávací program,
ve kterém se počítá s bilingválním vzdělávacím přístupem, s výukou
znakového jazyka jako samostatného předmětu. Učitelé a vychovatelé používají
všechny metody, které vodou k hlavnímu cíli: všestranný rozvoj osobnosti,
příprava na život a budoucí povolání. Ve výuce je používán český znakový
jazyk, znakovaná čeština, písemná
pracuje 7 sluchově postižených učitelů

i mluvená forma češtiny. Na škole
a vychovatelů. Zpestřením

výuky jsou i praxe studentů DiFa JAMU, oboru výchovná dramatika
neslyšících, kteří vyučují netradiční formou. Výuka je obohacována návštěvami
muzeí, výstav, divadel, zajišťovány jsou různé besedy a soutěže.
•

Internát - je umístěn ve stejném areálu jako MŠ. Po příchodu dětí na internát,
děti vypracovávají domácí úkoly a připravují se na druhý den do školy. Po
skončení se věnují děti svým zájmům. Mají k dispozici hřiště, které je v areálu
internátu, chodí s vychovateli na tématické vycházky, navštěvují dětskou
knihovnu, výstavy. Také se realizují v dramatické tvorbě a pořádají divadelní
představení. Děti mají k dispozici také počítač. Pravidelně každý večer děti
sledují Večerníček, který jim vychovatelky tlumočí do znakového jazyka.
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Mimoškolní činnost
Škola má bohatou mimoškolní činnost, žáci pracují v kroužku dramatickém
a keramickém, zúčastňují se přehlídek a soutěží v dramatické a výtvarné tvorbě,
sportovních soutěží.
V letošním školním roce byly otevřeny následující zájmové kroužky:
 dramatický kroužek
 anglický jazyk
 náboženství
 keramika
 tanec
 sportovní kroužek
Internátní děti spolupracují se skauty, jezdí na výlety a každý rok nacvičují
dramatizaci nějaké pohádky. Řadu zajímavých akcí připravují pro děti členové
Českomoravské jednoty Neslyšících a sdružení Labyrint Brno.

Labyrint Brno
Sdružení Labyrint Brno se věnuje mimoškolnímu vzdělávání a integraci
sluchově postižených dětí a mládeže. Pracuje zejména s dětmi z Brna a okolí, ale
některé programy, např. prázdninové pobytové akce, výuková CD a DVD a program
e-learningu jsou určeny pro děti z celé ČR. Dalším programem sdružení je vzdělávání
dospělých, konzultační a poradenská činnost.
Ve školním roce 2006 - 2007 se konají tyto mimoškolní kroužky pro sluchově postižené
děti z Brna a okolí:
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-

dramatická výchova (dvě skupiny po šesti žácích) - důležitým
posláním kroužku je snaha o obohacení slovní zásoby a poznání dětí,
a to formou hry a zábavy. Během uplynulých tří let byla vytvořena
metodika, která má u dětí ohlas a přináší výsledky. Jsou to návštěvy
různých zajímavých míst ve městě, na které navazují hry, fotopříběhy,
dramatizace a kvízy. Děti si tak opakují, co viděly a zažily, a zároveň
se učí nová slova v českém i znakovém jazyce. Nacvičují se
představení pro festival Otevřeno v Kolíně a pro festival Mluvící ruce
v Praze.

-

anglický jazyk

Mateřská škola, Základní škola pro sluchově postižené a Dětský
domov, Ivančice
Škola nabízí dětem se sluchovým postižením a jejich rodinám komplexní péči,
podporu a vedení od okamžiku zjištění sluchové vady až po dosažení základního
vzdělání. Své služby začíná nabízet také dětem slyšícím, které mají komunikační
problémy a často i jiné zdravotní handicapy.
Co se týče užívaného komunikačního systému této školy, již první ředitel Josef
Kolář založil v Ivančicích tradici nekompromisního oralismu.
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Forma mateřské reflexní metody rozvoje řeči∗ se v ivančickém „ústavu“
objevila již ve 30. letech minulého století, v době působení druhého ředitele Jana Válka.
Nezískala si však tehdy podporu celého učitelského sboru. Století 19. i 20. bylo
charakteristické po stránce vyučovací přísně orální metodou vzdělávání a výukou podle
speciálních učebnic určených dětem neslyšícím, na jejichž tvorbě se podílela celá řada
ivančických učitelů.
Metoda rozhovoru se v ivančické škole systematicky uplatňuje a rozvíjí jako
jediný způsob výuky českého jazyka do roku 1991. Metoda rozhovoru je „rodinným
stříbrem“ školy a připravovaný vlastní školní vzdělávací program z ní důsledně vychází.
Části školy
•

Speciálně pedagogické centrum – součástí zařízení je od roku 1990. Pracuje
v něm psycholog a speciální pedagog. SPC vyhledává děti se sluchovým
postižením v co nejranějším věku a pečuje o ně až do doby školní docházky,
v případě integrace do běžné školy až do ukončení základního vzdělání.
Výjimečnost centra je ve způsobu rozvoje dětí prostřednictvím rodinných deníků
a práce s rozhovorem.

•

Mateřská škola – součástí zařízení je od roku 1956. Pracuje podle vlastního
programu předškolní výchovy, který vychází ze zážitků dětí. Komunikace dětí se
podporuje metodou rozhovoru.

•

Základní škola – navazuje na péči centra a mateřské školy. V učebním plánu
dominuje český jazyk v rozsahu od 11 do 9 hodin týdně. Tři třídy jsou na výuku
českého jazyka vybaveny speciální počítačovou sestavou zajišťující nepřetržitý



Hluboké opravdové zážitky dětí, jejich vyjádření a zaznamenání prostřednictvím rozhovorů nebo zápisů
v denících, to je základ práce vedoucí k osvojení českého jazyka ve škole, která se od roku 1894 stará o
vzdělávání a výchovu dětí se sluchovým handicapem. Autorem metody rozhovoru neboli mateřské
reflexní metody pro výuku jazyka je holandský pedagog, nekompromisní oralista van Uden z Institutu pro
neslyšící v Sint-Michielsgestel. Podstatou metody je přirozený přístup kopírující komunikaci matky se
slyšícím, avšak ještě nemluvícím dítěte, kdy matka hraje „dvojí roli“ – zachytává reakce dítěte a sama je
slovně vyjadřuje. Současné technické vybavení – počítače, kopírka a odborná zdatnost speciálních
pedagogů školy umožňují, aby se každotýdenní písemné záznamy rozhovorů, na ně navazující pracovní
listy a tematicky shodné články ke čtení s porozuměním, staly velmi efektivním a navíc zábavným
prostředkem vedoucím k aktivnímu i pasivnímu zvládnutí jazyka, který děti neslyší, ale učí se v něm
myslet.
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písemný kontakt vyučujícího s dětmi. Při vyučování se maximálně využívají
technické pomůcky – počítače, zpětné projektory, televize s videorekordéry. Od
roku 2002 se vyučuje předmět hudebně dramatická výchova.
•

Základní škola praktická – součástí zařízení je do roku 1996. Nabízí vzdělání
dětem s kombinovaným postižením sluchovým a mentálním. I zde probíhá
vzdělávání prostřednictvím metody rozhovoru.

•

Dětský domov – otevřen byl v září 2004. Jde o dětský domov rodinného typu
pro dvě skupiny po šesti dětech.

•

Internát – vychovatelé zajišťují rozvoj svěřených dětí po skončení vyučováním
využitím volného času spojeném s nácvikem sociálních dovedností při
kontaktech se slyšící ivančickou veřejností, přípravu na vyučování včetně péče o
řeč dětí a rozvoj komunikace v českém jazyku.

Mimoškolní činnost:
V letošním školním roce byly otevřeny kroužky:
 cyklistický
 sportovní
 Tai-či
 akvaristický
 basketbal
 tanec
 anglický jazyk
 informatika
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 pracovní činnosti
 hra na bubny

Mateřská škola, Základní a Střední škola pro sluchově postižené,
Hradec Králové
Části školy:
•

Mateřská škola – v současné době má MŠ dvojí zaměření. V jednom oddělení
se učitelky věnují dětem s velmi těžkou sluchovou vadou, v dalších odděleních
pak pečují o děti nedoslýchavé, o děti s kochleárním implantátem a o děti slyšící
s vadami řeči. U těžce sluchově postižených dětí je využíván program
bilingválního vzdělávání. Výuce znakového jazyka se věnují neslyšící
pedagogové. Rozvoji druhého jazyka, tedy českého jazyka v mluvené formě,
odezírání a globálnímu čtení se věnuje slyšící učitelka.
Děti mají možnost zapojit se do činností v různých zájmových kroužcích. Velmi

oblíbený je každoroční předplavecký kurz pro děti v městských lázních. Mateřská škola
dále pořádá pobytové akce – školy v přírodě a víkendové pobyty pro rodiny se sluchově
postiženými dětmi.
•

Základní škola - metody výuky i cíle jsou diferencovány podle stupně
sluchového postižení i individuálních předpokladů žáků. U žáků s těžkým SP je
cílem, aby zvládli jazyk většinové společnosti, tj. český jazyk, především v jeho
psané podobě. Intenzivní péčí je podporován i rozvoj řeči mluvené, její osvojení
je velmi závislé na individuálních předpokladech jednotlivých žáků. U žáků
s lehkým SP a žáků s kochleárním implantátem (dále CI) je kladen důraz na
rozvoj řeči mluvené. Větší část žáků školy patří mezi aktivní nebo potencionální
uživatele znakového jazyka. Proto jsou
znakového jazyka a používají jej při vyučování

vyučující

aktivními uživateli

i běžné komunikaci se žáky.

Výuka žáků probíhá podle vyučovacího programu „Základní škola“, v plném
rozsahu ve dvou třídách pro nedoslýchavé a žáky s CI. Dále ve třech ročnících I. stupně
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(žáci s těžkým SP) probíhá výuka dle doplňku k programu ZŠ „Bilingvální
vzdělávání“. Velkou pomůckou pro vyrovnání se se školní docházkou je pro žáky se
SP prodloužení docházky do základní školy o jeden rok, v praxi to znamená možnost
rozložení učiva 1. třídy běžné základní školy do dvou ročníků (platí pro žáky se SP
obecně).
V dalších třídách se vyučuje podle upravených osnov pro výuku sluchově
postižených žáků s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem. Pokud zvládnou
více učiva, je jim připravováno více do hloubky. Někteří žáci jsou vyučováni podle
učebního plánu Praktická škola pro sluchově postižené. Jsou to žáci s kombinovaným
postižením. Někteří žáci s kombinovaným postižením jsou vzdělávání po dohodě
s rodiči podle individuálních plánů.
Ve vyšších ročnících jsou doplňovány učební plány tříd volitelnými nebo
nepovinnými předměty, jsou to rodinná výchova, základy informatiky, znakový jazyk,
pracovní činnosti.
Žáci druhého stupně základní školy využívají při výuce odborné učebny fyziky,
chemie, biologie a výtvarné výchovy, znakového jazyka, hudebně dramatické výchovy.
Oblíbená je i práce v keramické dílně. V dalších předmětech žáci využívají ruční dílnu,
kuchyňku, tělocvičny, školní hřiště a počítačové učebny. Důležitou součástí je též
školní knihovna, kam dochází jak učitelé tak i žáci. Třídy jsou vybaveny moderní
audiotechnikou, videotechnikou a množstvím nejrůznějších pomůcek a knih, které
žákům při výuce pomáhají.
Prostory školy jsou upraveny tak, aby se všichni cítili dobře. Na chodbách ve škole
jsou odděleny i prostory pro relaxaci a hry.
•

Internát - větší část žáků bydlí na internátě a je odmalička 4,5 dne vzdálena od
rodiny. Někteří začnou v průběhu školní docházky do školy dojíždět, pokud je to
možné. Na internátě mohou žáci využít široké nabídky zájmových kroužků:

- počítačový kroužek
- stolní tenis
- cyklistický
- malá a velká kopaná
- odbíjená
- sportovní hry
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- florbal
- autoškola
- posilování
- klub dívek
•

Školní družina

Prostorové podmínky pro činnost ŠD nejsou zcela optimální. Z tohoto důvodu škola
v současné době hledá lepší řešení pro umístění ŠD. Činnost školní družiny se zaměřuje
zvláště na utváření a prohlubování vztahu dětí k životnímu prostředí, poznávání Hradce
Králové a okolí, dopravní výchovu a na sportovně rekreační vyžití.
V rámci školy jsou organizovány zájmové kroužky, které mají za úkol umožnit žákům
smysluplné využití volného času. Jedná se o tyto kroužky :
 kroužek anglického jazyka
 kroužek fotbalu
 počítačový kroužek pro začátečníky a pokročilé
 kroužek keramiky
 kroužek basketbalu
 kroužek volejbalu
•

Střední pedagogická škola pro sluchově postižené – založena v roce 1992. Jedná
se o jedinou školu tohoto typu v České republice. Nabízí studijní obor Předškolní a
mimoškolní pedagogiky. Jde o pětileté denní studium ukončené maturitní zkouškou.

Mateřská, Základní a Střední škola pro sluchově postižené,
České Budějovice
Je to zařízení s nepřetržitým provozem, které se stará jak o děti denně
docházející do školy, tak o děti internátní, ale také o děti, jimž pro nevyhovující rodinné
prostředí nařídil soud ústavní výchovu.
Vzdělávání žáků probíhá podle učebních plánů základní, zvláštní nebo pomocné
školy pro sluchově postižené. V současné době pedagogové pracují na novém
vzdělávacím plánu.
Části školy:
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•

Mateřská škola – směřuje svou péči k dětem s problémy komunikace. Zdrojem
problémů nemusí být jenom sluchová vada. Může to být opožděný vývoj řeči
z nejrůznějších fyziologických či neurologických příčin. Program činností odpovídá
programu běžných mateřských škol se zvýšenou péčí v oblasti rozvoje komunikace.
Rozvoj orální řeči je podporován každodenní gymnastikou mluvidel, cvičením
odezírání, reedukací sluchu, logopedickými cvičeními.

•

Základní škola – je škola s 10-ti letou školní docházkou. Ve škole je realizován
program totální komunikace. Cílem tohoto programu je využití všech dostupných
prostředků k rozvoji sluchově postiženého dítěte: znakový jazyk, rozvoj slovní
zásoby, orální řeč. Škola má třídy pro základní výuku podle všech typů základní
školy, dílna, odborné pracovny:
-

hudebně dramatická místnost s ozvučením, vibračním pódiem, zrcadlovou
stěnou a zvukovou aparaturou

-

ateliér výtvarné výchovy

-

rehabilitačně sportovní místnost

-

rehabilitační pracoviště řízené školenou rehabilitační sestrou

-

cvičná kuchyňka

-

počítačová místnost pro 5 žáků s možností využívat internet a dataprojektor

-

herny

•

Internát – o náplň volného času se stará tým vychovatelek, které musí často
zastoupit mámu. Internátní děti mají možnost jezdit do rekreačního zařízení
školy v Radosticích u Borovan, vzdáleného 18 km od Českých Budějovic. Toto
zařízení neslouží jen k rekreaci, ale má pro žáky velký výchovný význam.
V menší skupině se učí žít rodinným způsobem, účastní se všech domácích prací
i prací na zahradě.

Mimoškolní činnost
Mimoškolní činnost probíhá ve školní družině, v dětském domově a internátu.
Škola nabízí bohatou škálu zájmových kroužků, které jsou vedeny nejen zaměstnanci
školy, ale také externími pracovníky bez nároku na odměnu. Podle zájmů dětí se počet
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a zaměření může každým rokem měnit. Kroužky se naplňují tak, jak to umožňuje
vybavení, kapacita zařízení, zpravidla do počtu 6 žáků.
Provozován je:
 kroužek rybářský vedený dvěma dobrovolnými členy rybářského svazu
z Českých Budějovic a vedoucí vychovatelkou
 kroužek keramický, vedený profesionální keramičkou
 kroužek výtvarný, vedený učitelkou školy
 kroužek sportovní, vedený panem učitelem
 kroužek dramatický, vedený paní učitelkou
Maminkám docházejících žáků byla nabídnuta možnost vedení zájmové činnosti
a využívání prostor školy s ostatními, především z Českých Budějovic docházejícími
dětmi. Výrobky žáků z jednotlivých kroužků jsou využívány jako dárky návštěvám,
sponzorům, jsou využívány na výzdobu školy. Žáci se také každoročně zúčastňují
celostátních sportovních her sluchově postižených žáků, jejichž pomyslnou štafetu
v hostování, organizování a přípravách obdržela v letošním roce právě škola v Českých
Budějovicích.

Základní a mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň
Toto zařízení s širokým polem působnosti má zastoupení ve třech krajích České
republiky – v Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém. Škola nabízí dětem se sluchovým
postižením a jejich rodičům pomoc a podporu již od nejranějšího věku dítěte.
Napomáhá při diagnostice dětí se sluchovým postižením z běžných škol, v rámci
zařízení pracuje nejen s dětmi sluchově postiženými, ale také s dětmi s vadami řeči
a poruchami sluchového vnímání, žákům vyžadujícím individuální pracovní tempo
a s nápravou nedostatků s těmito poruchami souvisejícími.
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Části školy:
•

SPC – nabízí pomoc s vedením dítěte, individuální logopedickou péči,
poradenství v oblasti sociálně právního, psychologické, ale také v oblasti
sluchadel

a dalších pomůcek. Mimo jiné také napomáhá při integraci

sluchově postiženým dětem do běžných škol.
•

Mateřská škola - MŠ navštěvují děti od tří let věku s těžším i lehčím
sluchovým postižením, těžšími vadami řeči nebo s kombinovanými vadami.
Pracuje se podle plánů MŠ běžného typu při uplatňování individuálního přístupu
a speciálních metod při vytváření komunikace. Používá se metoda totální
komunikace (orální řeč, znakový jazyk, psané forma řeči atd.). K rozšiřování
slovní zásoby využívají videoprogramy. Děti se zúčastňují předplaveckého
výcviku v bazénu, rehabilitace i hipoterapie.

•

Základní škola – je určena jak pro děti neslyšící, tak i pro děti nedoslýchavé či
s poruchami vnímání a soustředění. Škola zajišťuje výuku neslyšících dle
speciálních osnov. V ostatních třídách probíhá výuka v souladu s programem
škol běžného typu.

•

Internát - žáci jsou rozděleni do pěti výchovných skupin podle věku, aby je
bylo možno lépe zařadit do mimoškolní činnosti. Převážně všichni vychovatelé
mají plnou kvalifikaci, to znamená i vzdělání ve speciální pedagogice.
Mimoškolní činnost je zaměřena na rozumovou, pracovní, estetickou, tělesnou,
dopravní a enviromentální výchovu.

Pro zpestření života na internátě mají děti možnost se zúčastňovat různých
zájmových kroužků, např. florbalu, lehké atletiky, dopravní výchovy, šití, umělecká
gymnastiky, počítačů.
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Denně docházející žáci mají možnost volný čas trávit ve školní družině pod
odhledem skupinové vychovatelky.
Od letošního roku mohou žáci využívat nově vybudované hřiště s umělým
povrchem. Hřiště je uzpůsobeno pro atletiku a široké spektrum sportovních her
(volejbal, basketbal, tenis, házená a malá kopaná). Žáci se navíc mohou ve svém
volném čase aktivně věnovat basketbalu, plavání, fotbalu, florbalu, atletice
a pohybovým hrám v kroužcích, které vedou učitelé a vychovatelé školy.

Aktivně zde funguje učebna výtvarné výchovy s potřebnými pomůckami. Velkou
výhodou kreslírny je rychlá dostupnost pomůcek a také prostor pro odložení
započatých, nedokončených prací. Učebna je navštěvována také dětmi v odpoledních
kroužcích s výtvarným zaměřením.
Hudební výchova se učí pouze ve třídách pro nedoslýchavé. Je zde speciální učebna,
která je zařízena tak, aby si žáci při hodinách HV mohli hudbu nejen poslechnout, ale
i prožít. V místnosti jsou audio a video přehrávače, doprovodné nástroje (kytara
a varhany) a mnoho jiných rytmických nástrojů. Ve třídě je prostor na hudebně
pohybové hry, při kterých mohou děti uplatnit svoje schopnosti a tvořivost. Jejich
pěvecké a hudební snahy bývají zúročeny na pravidelných předvánočních vystoupeních.

Střední škola, základní škola a mateřská škola, Praha, Holečkova
Škola má bohatou tradici. Byla založena jako první vzdělávací instituce pro
sluchově postižené na území našeho státu a páté zařízení pro vzdělávání sluchově
postižených na světě.
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Většina žáků školy má těžkou sluchovou vadu, řada z nich kombinovanou
dalším postižením. Škola integruje cca 25% žáků s mentálním postižením a asi 5% žáků
je cizí národnosti.
Již čtvrtým rokem probíhá na škole experiment bilingválního (dvojjazyčného)
vzdělávání. Škola spolupracuje nejen se školami v Bratislavě, Berlíně a ve Vídni, ale
i s ostatními školami pro sluchově postižené. Škola je státní, zřizovaná a přímo řízená
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Části školy:
-

speciálně pedagogické centrum

-

mateřská škola pro sluchově postižené

-

mateřská škola speciální

-

základní škola pro sluchově postižené

-

základní škola praktická pro sluchově postižené

-

základní škola speciální pro sluchově postižené

-

střední odborná škola

-

střední odborné učiliště pro sluchově postižené

-

odborné učiliště pro sluchové postižené

-

internát

V areálu školy je kromě prostor sloužících ZŠ a MŠ i nově vybavený internát,
učebny a dílny střední školy, které dle potřeby slouží i ZŠ. Nedílnou součástí školy je
tělocvična, sportovní hřiště, fit centrum se saunou, posilovnou a bazénem a rozlehlá
zahrada s dětským hřištěm. Pro kulturní akce zde slouží původní velká školní kaple,
upravená na společenský a přednáškový sál. Jednou z priorit školy je naučit žáky
pracovat

s náhradními

komunikačními

prostředky,

naučit

je

využívat

informačních a komunikačních technologií. Pro výuku informatiky je určena učebna
výpočetní techniky. Ve škole je vybudována učebna hudebně – dramatické výchovy
s technickým vybavením pro zprostředkování zvuku formou sluchového, hmatového
a zrakového vjemu. K odpočinku a relaxaci žáků je k dispozici školní družina, hřiště
a školní zahrada.
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Mimoškolní činnost
V minulých letech nabízela škola svým žákům množství různých zájmových
kroužků. Například dle Direktoráře služeb pro sluchově postižené, vydaném FRPSP,
byly otevřeny ve školním roce 1992/1993 následující aktivity:
-

sportovní kroužek

-

pantomima

-

fotografický kroužek

-

náboženství

-

činnost na školní zahradě

V letošním školním roce (2006/2007) se pro žáky neotevřel žádný zájmový kroužek.
Využívají však v hojném počtu nepovinného předmětu sportovní hry, kde se kromě
pravidelných setkání v tělocvičně připravují na sportovní utkání a turnaje v kolektivních
sportech probíhající mezi školami pro sluchově postižené v ČR.

Popis souboru respondentů

Tabulka 1

70

Počet dívek

45

Počet chlapců

53

Počet celkem

98

Tabulka 2

Průměrný věk respondentů

14,5

Tabulka 3
Škola
Brno
ČB
HK
Ivančice
Plzeň
Praha
Celkem

Internátních
žáků
1
13
5
8
8
2
37

Dojíždějících
žáků
24
9
6
3
6
13
61
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Celkem
25
22
11
11
14
15
98

6. 3 Zpracování získaných údajů
Z informací získaných prostřednictvím dotazníků (viz. Příloha 2) jsem se pokusila
potvrdit či vyvrátit své vstupní předpoklady:
ad. předpoklad č.1
Školy ve velkoměstech nabízejí alespoň o 20% více zájmových činností
než malé město

Nabídka zájmových činností na školách
Tabulka 4
Zájmová činnost
Anglický jazyk
Atletika
Basketbal
Bubnování
Cyklistika
Dramatická výchova
Florbal
Fotbal
Informatika
Keramika
Náboženství
Plavání
Pracovní činnosti
Rybářský kroužek
Sportovní hry
Tai-či
Tanec
Údržbářské práce
Volejbal
Výtvarné činnosti
Počet kroužků
na škole

Brno


ČB

HK








Ivančice Plzeň






































6

5

6
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10

7

Praha* Celkem
4
1
3
1
1
2
1
2
2
3
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
0

*Střední, základní a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha - Holečkova,
nenabízí svým žákům v letošním školním roce žádnou mimoškolní aktivitu, která by
odpovídala zájmovému kroužku. Ve škole mají žáci možnost navštěvovat sportovní hry,
jež jsou však zahrnuty do rozvrhu jako nepovinný předmět. Důvodem absence nabídky
zájmových činností je podle výpovědí členů zdejšího pedagogického sboru jednak malá
poptávka ze strany žáků zejména kvůli časovému vytížení, ze strany rodičů z důvodu
neochoty finančně se spolupodílet na provozu aktivit.

Počet zájmových činností na školách
Tabulka 5
Město
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Praha
Brno
Plzeň
Hradec Králové
České Budějovice
Ivančice

Počet
nabízených
kroužků
0
6
7
6
5
10

Tabulka obsahuje pořadí měst České republiky (podle počtu obyvatel k 1. 1.
2005), v nichž se nachází školy, které se zúčastnily výzkumu.
Z tabulky je patrné, že se nepotvrdil předpoklad o širší nabídce mimoškolních
aktivit velkoměsty. Výsledek naopak může poukazovat na snahu malých měst
zabezpečit co nejrozmanitější paletu mimoškolních aktivit žákům, kteří by za branami
školy mohli jen obtížně uspokojit svou potřebu realizovat se v oblíbených činnostech.
Praha jako hlavní město České republiky, s nejvyšším počtem obyvatel
(1 170 571), dopadla z předkládaných měst jako nejslabší, co se týče možností využití
volného času žáky na dané škole. Samozřejmě nelze opomínat existenci dalších dvou
pražských školních zařízení pro sluchově postižené, které mohou danou skutečnost
vyvrátit. V tomto případě však v dotazované škole byla nabídka zájmových činností
nulová. Největší počet kroužků se ukázal být v Ivančicích (9395 obyvatel), tedy v
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nejmenším z měst zahrnutých do výzkumu. Ostatní města se počtem nabízených aktivit
výrazně nelišila.
ad. předpoklad č. 2
Počet nabízených mimoškolních aktivit je úměrně závislý na počtu žáků
jednotlivých škol

Škola
Plzeň
České Budějovice
Praha
Brno
Ivančice
Hradec Králové

Počet žáků ZŠ
122
84
70
63
56
44

Počet aktivit
7
5
0
6
10
6

Tabulka 6

V prvním sloupci tabulky jsou seřazena zařízení, v nichž probíhalo šetření, a to
podle počtu žáků navštěvujících základní školu v roce 2006/2007. Řazena jsou sestupně
od nejvyšší po nejnižší možnou kapacitu žáků ZŠ pro sluchově postižené. Druhý
sloupec obsahuje konkrétní počty žáků. Hodnoty posledního sloupce odpovídají počtu
nabízených aktivit daným zařízením.
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Graf 1
Vliv celkového počtu žáků na školách na počet
nabízených mimoškolních aktivit
Počet žáků
140

122

Počet aktivit

120
84

100

70

63

80

56
44

60
40
7

20

5

6

0

10

6

0

Plzeň

ČB

Praha

Brno

Ivančice

HK

Z předkládaného grafu je zřetelné, že předpoklad č. 2 nelze šetřením potvrdit.
Po vypočítání poměru žáků ku počtu aktivit jednotlivých škol jsem došla k výsledku,
který odpovídá počtu dětí na 1 aktivitu. Čím vyšší je výsledná hodnota, tím nižší je
počet nabízených zájmových činností na 1 žáka (viz Tabulka 7).

Tabulka 7
Škola
Plzeň
ČB
Praha
Brno
Ivančice
HK

Počet žáků na jednu
aktivitu
17
16
10
5,6
7

Nejširší nabídku mimoškolních činností ze zmiňovaných škol pro sluchově
postižené poskytují v Ivančicích, přitom kapacitou žáků na ZŠ je na předposledním
místě v tabulce. Naopak Plzeň, s nejvyšším počtem žáků se umísťuje s nabídkou aktivit
na druhou pomyslnou příčku od konce, hned za pražskou školu, která v letošním
školním roce nenabízí žádný zájmový kroužek.
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ad. předpoklad č. 3:
Sluchově postižené děti se zabývají cca ze 60% sportovními aktivitami, zatímco
výtvarnými činnostmi cca ze 40%

Využití zájmových činností na školách
Tabulka 8
Zájmové činnosti
Angličtina
Atletika
Basketbal
Bubnování
Cyklistika
Dramatická výchova
Florbal
Fotbal
Informatika
Keramika
Náboženství
Plavání
Pracovní činnosti
Rybářský kroužek
Sportovní hry
Tai-či
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Počet žáků
10
8
7
1
3
6
6
9
5
2
2
6
3
8
20
2

Tanec
Údržbářské práce
Volejbal
Výtvarné činnosti

3
2
4
5

Tabulka obsahuje celkový seznam aktivit, jež jsou nabízeny sluchově
postiženým žákům na vybraných základních školách pro sluchově postižené ve školním
roce 2006/2007. Druhý sloupec zaznamenává souhrnné počty žáků navštěvující
jednotlivé činnosti.
Cílem bylo ukázat a porovnat počty žáků, kteří mají zájem buď o sportovní,
anebo o výtvarné aktivity.
Mezi sportovní aktivity jsem zařadila následující činnosti: atletika, basketbal,
cyklistika, florbal, fotbal, plavání, sportovní hry, Tai-či a volejbal.
Do výtvarných činností zahrnuji keramiku, pracovní činnosti a výtvarné
činnosti.

Využití nabídky sportovních/výtvarných činností
Graf 2
Výtvarné
aktivity
13%
Sportovní
aktivity
87%
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Graf 2 znázorňuje rozdíl volby mezi sportovními a esteticko-výtvarnými
aktivitami u dotazovaných žáků v poměru 87% ku 13% ve prospěch sportovních
aktivit. Výsledek koresponduje s předpokladem ve smyslu, že sluchově postižení žáci
dávají přednost sportu a pohybovým aktivitám před výtvarnou, tvořivou prací, ale
procentuální hodnota volby sportovních činností převýšila předpokládaných 60%
o celých 27%. Výtvarné činnosti svými 13% značně zaostaly za sportovními aktivitami,
což se již ukazovalo jako velice pravděpodobné i z pořadí oblíbenosti, které měli
respondenti za úkol v odpovědích sestavit.
Vysvětlení se nabízí v možnosti zažít kontakt s vrstevníky při kolektivních
hrách, pocítit radost z pohybu, překonávání vlastního těla a v neposlední řadě zakusit
vítězství. Také dlouholetá tradice celostátních sportovních her každoročně pořádaných
na školách pro sluchově postižené, jak dokládá následující citace, přispívá k potvrzení
mého předpokladu. „Tělovýchovná činnost neslyšících má u nás i ve světě starou
a dobrou tradici, pořádají se celostátní přebory i světové hry v různých sportech
a sportovních hrách“ (Kábele 1972, str. 90).
Také výsledky z odpovědí na otázku č. 7 podporují tuto vstupní domněnku.
7. otázka dotazníku :„Jaký kroužek bys rád navštěvoval, ale ve škole není?“
Respondenti odpovídali následujícím způsobem:
Brno:
-

plavání, paintball, karate, hokej, fotbal, ping-pong, informatika,
basketbal, aerobic, tanec, akrobacie, pantomima, hip-hop, hra na kytaru

České Budějovice:
-

ragby, hokej, fotbal

Hradec Králové:
-

ragby, vaření

-

turistika, šerm, motokros, fotbal

Ivančice:
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Plzeň:
-

šachy, jezdectví, tanec, vrh koulí, hod oštěpem, hokej, americký fotbal,
motokros, ragby, počítačové hry

Praha:
-

fotbal, keramika, hokej, četba, chov zvířat, cyklistika, informatika,
volejbal, basketbal, florbal, motokros, sportovní hry

Z uvedeného přehledu je patrný zájem o sportovní aktivity nejrůznějšího
charakteru, což v podstatě opět odpovídá předpokladu č. 3, tj. „Sluchově postižené děti
se zabývají raději sportovními aktivitami než esteticko-výtvarnými činnostmi“.
Nejfrekventovaněji žádaným kroužkem, především v řadách chlapců, byl fotbal, hokej,
ale také ragby a motokros. Dívky by ze sportovních činností také rády navštěvovaly
fotbal, nebo aerobic či tanec.
Požadované kroužky jsou v některých případech z hlediska organizace,
náročnosti, nutnosti speciálního vybavení pro mnohé ze škol obtížně realizovatelné.
Např. motokros, chov zvířat, americký fotbal, ragby vyžadují svá specifika, jejichž
splnění, jak se domnívám, není v silách a možnostech těchto základních škol. Naopak
u nejčastěji zmiňovaném sportu – fotbalu – nevidím větší překážky pro uspokojení
poptávky žáků.
Předpoklad č. 3 lze potvrdit také výsledky z odpovědí respondentů na 4. otázku
v dotazníku, týkající se aktivit žáků ve volném čase.
Tabulka 9
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Být doma
(nic nedělat)
Povídat si
s kamarády
Sportovat

Dělám/chci Nedělám/nechci Nedělám/chci Dělám/nechci
24
49
6
19
87

4

5

2

75

8

13

2

Kreslit a
modelovat
Hrát PC hry

36

52

4

6

67

18

8

5

Tancovat

30

52

15

1

Hrát divadlo
a pantomimu

18

63

9

8

V tabulce 9 jsou zpracovány výsledky získané z výpovědí žáků, které spočívaly
ve výběru mezi možností dělám/nedělám a chci/nechci dělat u předkládaných činností.
Zaměříme-li se na třetí řádek tabulky týkající se sportovních aktivit respondentů,
ukáže se nám druhá nejvyšší hodnota celé tabulky tj. 75, jež patří volbě dělám/chci.
Také varianta nedělám/chci získala 13 kladných odpovědí. To znamená, že z celkového
počtu respondentů jich 88 sportuje a nebo by alespoň sportovat chtělo.
Srovnáme-li tento počet s počtem náležejícím činnosti kreslit a modelovat,
složeným z 36-ti u varianty dělám/chci a 4 nedělám/chci, jejichž součet činí 40
kladných odpovědí, vynikne nadpoloviční převaha u činností sportovních.
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ad. předpoklad č. 4
Předpokládám, že mimoškolní aktivity nabízené školou využívá z počtu internátních
dětí kolem 70%, zatímco z počtu dojíždějících dětí kolem 50%

Využití mimoškolních aktivit
Tabulka 10
Škola
Brno
ČB
HK
Ivančice
Plzeň
Praha
Celkem

Ano

Ne

Celkem

Internátní

1

0

1

Dojíždějící

17

7

24

Internátní

9

4

13

Dojíždějící

6

3

9

Internátní

5

0

5

Dojíždějící

3

3

6

Internátní

8

0

8

Dojíždějící

3

0

3

Internátní

5

3

8

Dojíždějící

5

1

6

Internátní

0

2

2

Dojíždějící

0

13

13

Internátní

28

9

37

Dojíždějící

34

27

61

62

36

98

Celkový počet žáků

Pod položkou „celkem“ předkládám v tabulce 10 rozložení respondentů
z hlediska denního dojíždění do školy nebo internátního bydlení v rámci jednotlivých
škol. Z výzkumného vzorku 98 respondentů patří 37 ke skupině internátních a 61
k dojíždějícím žákům.
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Sloupec „ano“ obsahuje počty žáků využívajících možnosti zájmových aktivit ve
školách. Položka „ne“ zahrnuje žáky, kteří nenavštěvují žádnou mimoškolní aktivitu
školy. 36 žáků nechodí do žádného z nabízených kroužků.
Z celkového počtu 98 žáků se 62 účastní zájmových činností školy. Tato hodnota
je tvořena z 28 internátních a 34 dojíždějících žáků.

Využití mimoškolních aktivit nabízených školou v %
Graf 3

Graf 4
Internátní žáci

ne
24%

Dojíždějící žáci

ne
44%

ano
76%

ano
56%

Výše uvedené grafy potvrzují domněnku, že internátní děti se ve větší míře
zapojují do mimoškolních aktivit ve školách než děti denně dojíždějící. Přibližné
předpokládané procentuální hodnoty se od výsledných hodnot šetření liší v obou
případech shodnými 6%, a to ve prospěch využití nabídky mimoškolních aktivit.
Z grafů je patrný rozdíl mezi účastí internátních a dojíždějících žáků na zájmových
činnostech. Zatímco internátní žáci využívají nabídky v 76%, žáci dojíždějící v 56%.
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Důvody této zjištěné skutečnosti můžeme najít v samotné podstatě internátního
zařízení, jehož jedním z hlavních cílů je zajistit dětem, kterým není z různých příčin
umožněn denní návrat domů, plnohodnotné strávení a naplnění volného času. Častěji
tak žáci na internátě využijí nabízených aktivit.
ad. předpoklad č. 5
Domnívám se, že okolo 90% sluchově postižených dětí nenavštěvuje aktivity
slyšících vrstevníků

Využití nabídky mimoškolních aktivit jiných zařízení
Tabulka 11
Škola
Brno
ČB
HK
Ivančice
Plzeň
Praha
Celkem

Ano

Ne

Internátní

1

0

Dojíždějící

10

14

Internátní

0

13

Dojíždějící

1

8

Internátní

0

5

Dojíždějící

1

5

Internátní

0

8

Dojíždějící

2

1

Internátní

1

7

Dojíždějící

1

5

Internátní

1

1

Dojíždějící

5

8

Internátní

3

34

Dojíždějící

20

41

23

75

Celkový počet žáků
Graf 5
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Využití nabídky zájmových činností
mimo školu
ano
ne

25
20
15
10
5
0

Z celkového

Brno

počtu

ČB

98

HK

Ivančice Plzeň

respondentů

se

Praha

23

žáků

-

20

dojíždějících

a 3 internátní - účastní zájmové činnosti pořádané jiným zařízením či organizací než je
škola, kterou navštěvují.
Z toho 13 žáků využívá zájmových aktivit primárně určených slyšícím.
10 žáků dochází za zájmovými činnostmi mimo školu, ale do organizací, jež se
výhradně orientují na práci se sluchově postiženými. Nejpočetnější skupinu z nich tvoří
6 žáků navštěvujících kroužek dramatické výchovy pořádaný občanským sdružením
Labyrint Brno (pozn. město Brno je vůbec charakteristické bohatým kulturním životem
a dlouholetou uměleckou činností neslyšících).
75 žáků nevyužívá žádné nabídky ostatních institucí.
Z výpovědí respondentů můžeme identifikovat jednotlivé mimoškolní aktivity
organizované zejména pro intaktní skupiny dětí a mládeže, jejichž účastníky jsou však
také oni dotazovaní respondenti, žáci se sluchovým postižením.
Tyto zájmové činnosti jsou vypsány v níže uvedeném přehledu.
Brno:
o 6 žáků - Labyrint Brno – kroužek dramatické výchovy
o 1 žák – florbal v Lesné
o 1 žák – cvičení psů (se slyšícími)
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o 1 žák – taneční kroužek v Bohunicích
o 1 žák – ping-pong na ZŠ Laštůvkova (pro slyšící)
o 1 žák – kroužek hasičů se slyšícími dětmi
České Budějovice:
o 1 žák - florbal na ZŠ pro slyšící
Hradec Králové:
o 1 žák – box (se slyšícími)
Ivančice:
o 1 žák – basketbal (se slyšícími)
o 1 žák - plavání se slyšícími v Nové Vsi
Plzeň:
o 1 žák - šachy v Domažlicích (se slyšícími)
o 1 žák – plavání a fotbal (se slyšícími)
Praha:
o 3 žáci – plavání se slyšícími – Strahovský plavecký bazén
o 1 žák – český jazyk v Radlicích
o 1 žák – fotbal PKSN
o 1 žák – vodácký oddíl na Žižkově (se slyšícími)
Graf 6
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Využití nabídky mimoškolních aktivit slyšících žákù

Navštěvuje
aktivity
slyšících
13%

Nenavštěvuje
aktivity
slyšících
87%

Na otázku, zda se děti se sluchovým postižením setkávají v zájmových
kroužcích se slyšícími dětmi odpovědělo kladně 13% respondentů.

87% žáků

nenavštěvuje aktivity slyšících žáků. Procentuální hodnota respondentů účastnících se
na aktivitách slyšících vrstevníků přesáhla vstupní domněnku šetření. Toto zjištění
hodnotím jako pozitivní skutečnost. Avšak výsledek 87% náležící sluchově postiženým
žákům nevyužívajícím nabízených činností slyšícími, stále poukazuje na určitou
„izolovanost“ žáků se sluchovým postižením, kterým jejich handicap v oblasti
komunikace, do jisté míry limituje výběr aktivit.
ad. předpoklad č. 6
Domnívám se, že z celkového počtu sluchově postižených dětí navštěvujících aktivity
slyšících vrstevníků tvoří 70 % děti ze škol se vzdělávacím programem orální
komunikace, ve 30% žáci ze škol se systémem totální či bilingvální komunikace
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Vliv komunikačního systému na využití aktivit slyšících
Tabulka 12

bilingvální

Počet žáků
navštěvujících aktivity
slyšících vrstevníků
3

totální

1

bilingvální

1

Ivančice

orální

2

Plzeň

totální

2

Praha

bilingvální

4

Škola
Brno
České Budějovice
Hradec Králové

Komunikační systém

Na základě získaných hodnot nelze souhlasit s tím, že metoda orální komunikace
se stane zárukou většího zapojení se sluchově postižených žáků do činností
slyšících. Ve třetím sloupci tabulky se jako nejvyšší počet objevuje u pražské školy
pro sluchově postižené se vzděláváním bilingválním. Což v daném případě může
být způsobeno nedostatečným uspokojením nabídky zájmových činností konkrétní
školou. Zbývající školy s různým programem komunikace, jakož i jediná ze
zúčastněných škol s orálním systémem v Ivančicích, mají v průměru 2 žáky, kteří
využívají možností nabízených slyšícím vrstevníkům.

Vliv komunikačního systému na využití nabídky aktivit slyšících
(v %)
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Graf 7
bilingvální
Brno
23%

bilingvální
Praha
31%

totální
Plzeň
15%

orální
Ivančice
15%

totální
ČB
8%
bilingvální
HK
8%

Dané šetření není tedy schopen můj předpoklad doložit. Výsledky získané
z šetření předpoklad č. 6 nepotvrzují. Žáci ze školy s orálním komunikačním
systémem tvoří z celkového počtu respondentů, kteří se účastní zájmových aktivit
prvotně určených slyšícím dětem a mládeži pouhých 15%. Celkový procentuální
poměr činí tedy 85% ku 15% ve prospěch žáků ze škol, v nichž vzdělávání probíhá
podle metod totální nebo bilingvální komunikace.
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Dotazník obsahoval dvě otázky nepřímo související se vstupními předpoklady.
Přesto však předkládám jejich stručné shrnutí a zhodnocení. Zejména 10. otázku
považuji za důležitou, protože vypovídá o subjektivních pocitech respondentů,
konkrétně o individuální spokojenosti s volným časem a jeho trávením.

8. otázka
„Chodil jsi dříve do nějakého kroužku, který už dnes nenavštěvuješ?“
Na tuto otázku odpovědělo pouze 36 respondentů. Ve výpovědích se objevovaly
názvy kroužků probíhajících na konkrétních školách v letošním roce nebo v uplynulých
letech. Důvody k ukončení docházky do zmiňovaných aktivit uváděli žáci nevyhovující
dobu konání kroužku, nezájem a v nejčastějším případě úplné zrušení dané zájmové
činnosti.

10. otázka
Hodnocení způsobu trávení volného času žáků
Tabulka 13
Naprosto
skvělý

Dobrý

Velká nuda

Škola

Žáci

Plzeň

Internátní

4

4

0

Dojíždějící

5

1

0

Internátní

0

2

0

Dojíždějící

4

7

2

Internátní

0

1

0

Dojíždějící

16

8

0

Internátní

2

6

0

Dojíždějící

1

2

0

Internátní

1

1

3

Dojíždějící

4

1

1

Internátní

2

8

3

Dojíždějící

5

4

0

44

45

9

Praha
Brno
Ivančice
HK
ČB

Celkový počet žáků
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Z celkového počtu 98 respondentů hodnotilo svůj volný čas:
-

44 jako naprosto skvělý (9 internátních a 35 dojíždějících)

-

45 svůj volný čas jako dobře strávený (22 internátních a 23
dojíždějících)

-

9 jako velkou nudu (3 dojíždějící a 6 internátních)

Získané hodnoty ukazují na spíše převažující spokojenost žáků se způsobem
trávení svého volného času. Zásadní rozdíl ve složení respondentů z hlediska
internátního bydlení či denního dojíždění se objevuje u varianty „naprosto skvělý“. Zde
zvolilo tuto odpověď pouze 9 internátních dětí z dotazovaných 37. Většina internátních
žáků (22) považuje svůj volný čas za dobře strávený. Zbylých 6 označilo volný čas jako
„velkou nudu“.
Naopak 35 žáků z celkového počtu dojíždějících (61) hodnotí volný čas jako
„naprosto skvělý“. 23 z dojíždějících respondentů se přiklonilo k variantě „dobrý“ a 3
zakroužkovali možnost „velká nuda“. Žádný z respondentů ze škol z Ivančic, Brna
a Plzně tuto možnost nezvolil.
Následující graf názorně ukazuje rozložení odpovědí respondentů z jednotlivých škol:
Graf 8
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Hodnocení volného času
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6. 4 Vyhodnocení vstupních předpokladů
1) Školy ve velkoměstech nabízejí alespoň o 20% více možností využití volného
času mimo školu než malé město
Předpoklad nebyl potvrzen. Výsledky šetření neukazují, že velká města musí nad
městy s menší rozlohou a počtem obyvatel nutně převyšovat také počtem nabízených
aktivit. Naopak se ukázalo, že školy v malém městě mají nabídku zájmových aktivit
širší. Výsledek lze interpretovat jako snahu těchto zařízení zajistit svým žákům co
nejefektivnější trávení volného času na půdě školy, protože malé město nemusí
poskytovat tak široké spektrum aktivit, které by byly atraktivní či vhodné pro žáky se
sluchovým postižením.
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2) Počet nabízených mimoškolních aktivit je úměrně závislý na počtu žáků
jednotlivých škol
Předpoklad nebyl potvrzen. Vyčíslené hodnoty získané šetřením nekorespondují s
touto vstupní domněnkou. Ze získaných výsledků se mi nepodařilo vystopovat žádnou
souvislost mezi počtem nabízených aktivit a kapacitou školy.
3) Sluchově postižené děti se zabývají cca ze 60% sportovními aktivitami, zatímco
výtvarnými činnostmi cca ze 40%
Předpoklad byl částečně potvrzen - ve smyslu, že žáci ze škol pro sluchově postižené
upřednostňují sportovní aktivity před aktivitami výtvarnými. Očekávání se podařilo
doložit hned třemi získanými hodnotami – z otázek č. 6, 7, 10. Získané procentuální
skóre bylo 87% : 13% ve prospěch sportu, tedy celkem o 27% přesáhla poptávka po
sportovních aktivitách předpokládanou hodnotu.
4) Předpokládám, že mimoškolní aktivity nabízené školou využívá z počtu
internátních dětí kolem 70%, zatímco z dojíždějících dětí kolem 50%
Předpoklad byl potvrzen - ve smyslu, že internátní děti více využívají nabídek
mimoškolních aktivit na školách pro sluchově postižené. Celkem se k účasti na
zájmových činnostech přihlásilo 76% respondentů. Z dojíždějících tato skupina
tvoří 56%. Šetření dále poukázalo na počet a složení žáků navštěvujících aktivity
nabízené jiným školským zařízením či organizací. Celkem 23 žáků využívá této
možnosti. Z toho je 20 dojíždějících a pouze 3 internátní. Výsledek logicky potvrzuje,
že internátní žáci tráví volný čas a uspokojují své zájmy zejména v rámci školy.
5) Domnívám se, že okolo 90% sluchově postižených dětí nenavštěvuje aktivity
slyšících vrstevníků
Předpoklad byl potvrzen. Šetření ukázalo, že opravdu malé % žáků se sluchovým
postižením využívá nabídky aktivit slyšících vrstevníků. Předpokládaná procentuální
část se od získané hodnoty lišila o 3%. Nutno zdůraznit, že v pozitivním slova smyslu,
tj. ve prospěch počtu žáků, účastnících se aktivit slyšících.
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6) Domnívám se, že z celkového počtu sluchově postižených dětí navštěvujících
aktivity slyšících vrstevníků tvoří 70 % děti ze škol se vzdělávacím programem orální
komunikace, ve 30% žáci ze škol se systémem totální či bilingvální komunikace
Předpoklad nebyl potvrzen. Poměr výsledných procentuálních hodnot
neodpovídá předpokladu. Důvodem této skutečnosti může být fakt, že jediná škola ze
zúčastněných, která se svým komunikačním systémem řadí k orálnímu proudu,
tj. Mateřská škola, Základní škola pro sluchově postižené a Dětský domov v Ivančicích,
nabízí vysoký počet mimoškolních činností. Žáci tak necítí nutnost hledat zájmové
aktivity za branami školy. Naopak zúčastněná pražská škola neposkytuje v letošním
roce zájmové kroužky. Možná to je důvodem, že z 15-ti dotazovaných žáků této školy 4
žáci využívají nabídek aktivit slyšících vrstevníků.

ZÁVĚR
„Neslyšící se od slyšících liší pouze tím, že neslyší“ (Hrubý 1998, str. 14). Ztráta
sluchu je však v jejich vlastním světě kompenzována tím, že mají jiný způsob
komunikace. Mají svůj jazyk – znakový jazyk, stejně dokonalý jako jazyky mluvené.
Tato skutečnost z nich dělá menšinu, k níž se řadí i nedoslýchaví či později ohluchlí.
Svět neslyšících představuje minoritu s vlastní historií i kulturou. Právě komunikační
handicap je faktem, který je odděluje od společnosti slyšících.
Do šetření, jež bylo součástí mé diplomové práce, jsem vstupovala
s očekáváním, že budou odhaleny stanovené předpoklady a objeveny výrazné odlišnosti
od slyšících vrstevníků.
Hodnotím-li výsledky šetření probíhajícího na základních školách pro sluchově
postižené v České republice, přiznávám, že určitá specifika v mimoškolních aktivitách
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těchto žáků jsou.

Přestože neslyšící děti vykonávají mnoho srovnatelných

volnočasových aktivit jako děti slyšící, existují zde některé bariéry vyplývající ze
sluchového postižení. Ten, kdo působí jako limit integrace je hluchota. Nemohou
vykonávat některé běžné dětské a mládežnické činnosti a záliby zejména v oblasti
hudební, tj. poslouchat hudbu, věnovat se hře na hudební nástroje, navštěvovat koncerty,
hrát s ostatními dětské hry, při kterých se používá hlasitá mluva, nebo se účastnit
některých druhů sportu, kde je nutná domluva. Omezená je i návštěva divadelních
představení. Hluchota je limitem i při návštěvě kina, kdy je vyžadováno titulkování.
Na druhou stranu jsou dospívající děti se sluchovým postižením velmi „stejné“
jako slyšící vrstevníci. Ve volném čase téměř všechny rády hrají počítačové hry, baví se
s kamarády, sledují módní novinky a podle výpovědí některých respondentů je jejich
velkým „zájmem“ opačné pohlaví. Také v hojném počtu využívají technické a
elektronické možnosti dnešní doby, např. internet, nabízející sluchově postiženým další
možnost

komunikace,

která

nevyžaduje

mluvenou

řeč

a

zároveň

je

jim

zajímavosti

spojené

s danou

zprostředkovatelem nových informací.

Výsledky

šetření

poukázaly

na

některé

problematikou. Překvapivým zjištěním byl např. velký nezájem o pantomimu, i přes
tradovanou oblíbenost této činnosti u sluchově postižených. Největší zastoupení měla
pantomima v řadách brněnských respondentů, což je dáno také existencí a působením
sdružení Labyrint Brno. Další specifikum, související s regionálním umístěním školy se
ukázalo v Českých Budějovicích v podobě hojně navštěvovaného rybářského kroužku.
Mám-li hodnotit paletu nabízených mimoškolních aktivit konkrétních škol,
nemohu se ubránit zmínce o nulové existenci zájmových kroužků na jedné
ze zúčastněných škol pro sluchově postižené, což není právě povzbudivá skutečnost,
vycházíme-li z požadavků, snažit se o co nejefektivnější využití volného času
dospívající mládeže. Nutno naopak vyzdvihnout školy menších měst, jejichž
mimoškolní činnost je velmi bohatá.
Mimoškolních aktivit nabízených školou využívá celkem 63% z dotazovaných
žáků. Zájmové aktivity slyšících dětí navštěvuje 13% žáků. Tento výsledek považuji za
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pozitivní. Z nabízených i využívaných zájmových činností převažovaly sportovní
aktivity, a to jak v řadách chlapců, tak v řadách dívek.
Stanovený cíl získat přehled o mimoškolních aktivitách na školách pro
sluchově postižené se mi bohužel nepodařilo splnit v rozsahu, který by korespondoval
s prvotním záměrem.. V šetření totiž nejsou zastoupeny všechny existující školy
v České republice. Vzniklá skutečnost může být impulsem pro další práci v dané
oblasti.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem školám, které mi na své půdě umožnily
provést šetření a všem žákům, jež odpovídali na moje otázky a stali se tak důležitým
článkem mé práce.
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