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1. Úvod 

 

„Hluchoslepota je jedinečné postižení, které je způsobeno kombinací vážného poškození sluchu 

a zraku. Tento termín se vztahuje nejen na osoby s úplnou ztrátou sluchu a zraku, ale i na 

jedince, kteří mají tyto funkce postiženy jen částečně. Znamená to důležitou věc, totiž, že 

hluchoslepý člověk nemusí být úplně hluchý a slepý. V žádném případě však hluchoslepota 

nemůže a nikdy nesmí být důvodem k rezignaci“ (Manifest hluchoslepých: VIA Sdružení 

hluchoslepých [online]. 14.5.2002) 

Ačkoliv je možné, pojmenovat hluchoslepotu jako kombinované postižení zraku a sluchu 

zároveň, není možné použít jednoznačnou definici (www.klubpratelcervenobilehole.cz).    

Je důležité vymezit pojmy, co je to hluchoslepota, kdo je člověk s hluchoslepotou, čím se 

zabývá pomoc hluchoslepým, jaké jsou statistiky, nebo co jsou služby pro hluchoslepé. 

Většina organizací, působících v České Republice na poli hluchoslepoty, má vlastní definici, 

avšak žádná není oficiálně uznávaná státní správou, nemá zákonný základ.  

Zmínky o hluchoslepotě se však objevují i v zákonech, v zákoně č. 423/2008 Sb., o 

komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, úplné znění § 2 odst.2:  

„Za hluchoslepé se pro účely tohoto zákona považují osoby se souběžným postižením sluchu a 

zraku různého stupně, typu a doby vzniku, u nichž rozsah a charakter souběžného sluchového 

a zrakového postižení neumožňuje plnohodnotný rozvoj mluvené řeči, nebo neumožňuje 

plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí“. 

Vyhláška č. 182/1991 Sb., v platném znění, příloha č. 2 Zdravotní postižení odůvodňující 

přiznání mimořádných výhod: 

„Bod 2. Mimořádné výhody ll. stupně (průkaz ZTP), písmeno j) kombinované postižení sluchu a 

zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se 

rozumí ztráta slyšení podle Fowlera 40-65 %, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se 

rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než  

http://www.klubpratelcervenobilehole.cz/
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6/60 a minimum rovné, nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické omezení zorného 

pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není poškozena. 

Bod 3. Mimořádné výhody lll. stupně (průkaz ZTP/P), písmeno j) kombinované těžké postižení 

sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až 

hluchoty, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera horší než 65 %, a oboustranné těžké 

ztráty zraku“. 

Hluchoslepota není kombinované postižení vznikající pouze v prenatálním období, může být 

následkem onemocnění, často souvisí se stářím, či jako následek úrazu. Tento handicap 

způsobuje potíže především při komunikaci, prostorové orientaci, samostatném pohybu, 

sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se 

zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a 

úpravy prostředí (Ludíková, 2005). 

V české republice se od roku 1992 a v současné době stále více orientují odborníci na tzv. 

funkční definici: „Hluchoslepota je takové současné postižení zraku a sluchu, které je závažné 

do té míry, že svému nositeli způsobuje problémy ve sféře psychické, sociální a v běžných 

situacích všedního dne. Je samostatnou kategorií, vyznačující se nutností individuálního a 

specifického přístupu k osobám takto postiženým, a to ať již v otázce výchovy, tak následně 

v oblasti vzdělávání a sociální rehabilitace. Takto postižené osoby tvoří různorodou skupinu, 

kde postižení každého jedince závisí na délce projevu smyslového poškození a na jeho stupni“ 

(Ludíková Libuše, Kombinované vady: Hluchoslepota. 2005). 

 

Má bakalářská práce je rešerší na několik výzkumných článků zabývajících se problematikou 

hluchoslepoty od narození po dospělost publikované v letech 2005 až 2015.  

Na následujících stránkách shrnuji výzkumné materiály, popisující danou problematiku s cílem 

odborného zpracování této problematiky a tím rozšíření povědomí o výzkumech probíhajících 

v zahraničí. Odborné články jsou rozděleny do čtyř skupin. Nejdříve se zaměřím na symptomy, 

dále na komunikační schopnosti, třetí skupinou jsou články zaměřené na vzdělávání a sociální 

interakci a závěrem se budu zabývat články, které popisují psychosociální dopad na osoby 

s hluchoslepotou.  
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1.1.  Seznam odborných článků 

Název článku Rok vydání Stát, ve kterém byl vydaný 

Fyzické a psych. zdraví u osob s hluchoslepotou, 

ovlivňující Usherův syndrom typu ll. 

2013 Švédsko 

Kognitivní schopnosti a čtení u dospělých osob 

s Usherovým syndromem typu ll.  

2015 Švédsko 

CHARGE syndrom 2006 Kanada 

Děti s vrozenou hluchoslepotou a kochleární 

implantáty: Vliv na komunikaci 

2009 Skandinávie 

Znaková řeč, schopnost řeči a komunikační 

náprava dětí s vrozenou hluchoslepotou 

2015 Spojené státy americké 

Sociálně kognitivní přístup k porozumění 

symbolů u dětí s hluchoslepotou 

2012 Austrálie 

Interakce mezi vychovatelem a dítětem 

s hluchoslepotou 

2006 Nizozemsko 

Interakce žáků s hluchoslepotou do běžných 

škol 

2012 Velká Británie 

Stres a chování dětí a mládeže s hluchoslepotou 2013 Spojené státy americké 

Jazyk a hra u studentů s vícečetným postižením, 

zrakovým postižením a hluchoslepotou 

2010 Spojené státy americké 

Podpora vysokoškolského studenta 

s hluchoslepotou při psaní textů 

2010 Austrálie 

Využití imitace při komunikaci s dospělými 

s vrozenou hluchoslepotou: zavádění 

významných komunikačních partnerství 

2006 Skotsko 

Mentální a behaviorální poruchy u lidí 

s vrozenou hluchoslepotou 

2010 Dánsko 

Příznaky autismu u dětí s vrozenou 

hluchoslepotou 

2013 Dánsko 
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2. Symptomy predikující hluchoslepotu 

 

V této kapitole se zaměřuji na články, které se zabývají symptomy predikující hluchoslepotu, 

jako je Usherův syndrom typu ll. a CHARGE syndrom. Poslední článek se zabývá příznaky 

autismu u dětí s vrozenou hluchoslepotou.  

  

2.1. Fyzické a psychické zdraví u osob s hluchoslepotou, ovlivňující Usherův 

syndrom typu II. 

- Moa Wahlqvist, Claes Möller, Kerstin Möller and Berth Danermark 

 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo popsat tělesné a duševní zdraví u lidí s hluchoslepotou, kterou způsobuje 

Usherův syndrom typu ll. (dále USH2). Jedná se o nejčastější typ nemoci, která způsobuje 

hluchoslepotu. Jedná se o autosomálně recesivní onemocnění (člověk musí zdědit dvě 

změněné kopie určitého genu k tomu, aby se nemoc projevila) postihující zrak, sluch a funkce 

rovnováhy (Wahlqvist, C. Möller, K. Möller, Danermark, 2013). Dalším cílem výzkumu bylo 

prozkoumat genderové rozdíly v této problematice. (Danermark & Möller, 2008). 

Teoretická východiska  

V minulosti bylo pouze několik výzkumů zaměřujících se na lidi s USH2 (Millán et al., 2011; K. 

Möller, 2008; Rönnberg & Borg, 2001), velice často se opomíjí důležitý fakt výskytu této 

nemoci. Autoři studie se také zmiňují o tom, že hluchoslepota zvyšuje náchylnost lidí k dalším 

nemocem. Tito lidé mohou být ohroženi sociálním vyloučením, či izolací. Příčinou může být 

nedostatek informací a snížená interakce s ostatními. Lidé se zdravotním postižením mají 

zvýšené riziko špatného životního stavu (Iezzoni, 2009; Marge & Pasick, 1998; Verbrugge, 

Lepkowski, & Imanaka, 1989).  

Jen málo studií doposud ukázalo psychosociální důsledky hluchoslepoty, jako je úzkost a 

deprese (Brennan & Bally, 2007; Capella-McDonnall, 2005; Chia et al., 2006). Avšak jiné studie 

již ukázaly vyšší riziko deprese a vnímání špatného zdravotního stavu u mužů a žen nad 65 let 

(Harada a spol. 2008).  

Další studie ukázala, že při srovnávání prognózy u lidí s Usherovým syndromem typu l. a typu 

ll. je nemoc u mužů progresivnější než u žen. (Sadeghi a spol. 2006) 
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Popis výzkumu 

Výzkum byl prováděn od roku 2004 národním institutem veřejného zdraví ve Švédsku. 

Účastníci výzkumu byly vybráni z databáze osob, které mají Usherův syndrom. S výzkumným 

šetřením souhlasilo 96 ze 122 účastníků. Návratnost dotazníku byla 79 %. Výzkum byl schválen 

etickou komisí v univerzitní nemocnicí v Lipkopingu a v nemocnici Omaha v USA. Průměrný 

věk dotazovaných byl 55 let. Poměr mužů a žen 53 % a 47 %. Dotazník byl respondentům 

odeslán online, každý respondent si mohl vybrat, jakou formou bude odpovídat, zda online, či 

papírovou formou. Dotazník obsahoval 75 položek rozdělených do deseti oblastí: zdraví, zvyky, 

tabák, alkohol, gambling, zaměstnání, finanční situace, bezpečnost, sociální vztahy, 

demografická data (věk, pohlaví). Výsledky lidí s USH2 byly porovnány s lidmi, kteří byli 

náhodně vybráni ze zdravotního institutu ve Švédsku.  

Výsledek výzkumu 

V první řadě výzkum ukazuje značné rozdíly mezi oběma skupinami. Stejně tak byl znatelný 

rozdíl mezi ženami a muži. Účastníci výzkumu s USH2 si především stěžovali na problémy jako 

je například tinnitus (šelestění, hučení, zvonění v uchu), bolest hlavy, kožní vyrážka, ekzém.  

Tinnitus není jen fyzický jev, ale může být vyvolán psychologickými podmínkami, nebo 

změnami v psychologických reakcích, které mohou dále zhoršit již existující tinnus (Henry, 

Dennis & Schechter, 2005). 

 V oblasti psychického zdraví si pacienti stěžovali na celkovou únavu, nemožnost se soustředit, 

pocit stálého tlaku. Participanti také prokazovali větší míru deprese a úzkosti, ale i 

sebevražedných myšlenek než referenční skupina.  

U respondentů se tedy prokázaly následující problémy: bolesti hlavy, únava, deprese, 

sebevražedné myšlenky, sebevražedné pokusy. 

 

2.2. Kognitivní schopnosti a čtení u dospělých osob s Usherovým syndromem typu 

II.  

- Cecilia Henricson, Björn Lidestam, Björn Lyxell and Claes Möller 

 

Teoretická východiska 

Stejně jako v předchozí studii, i tato se zaměřuje na Usherův syndrom typu ll. (dále USH2). 

Zhoršení zraku a sluchu způsobuje významné snížení příjmu senzorických informací z prostředí 

(Pennings, 2004; Sadeghi, 2005). 
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Jedinci s vrozeným USH2 mají vrozené středně, až těžké ztráty sluchu, které zůstává relativně 

stabilní během celého života (Sadeghi et al., 2004). Jedinci s USH2 mají velmi omezené 

centrální zorné pole a trpí vizuálními deficity, jako je špatná citlivost na fotografie a kontrast 

v důsledku retinitis pigmentosa (RP, Sadeghi et al., 2004; van Wijk et al., 2004). 

 První příznaky retinitis pigmentosa (soubor dědičných poruch charakterizovaných postupnou 

ztrátou periferního vidění, které často vede k neléčitelné ztrátě centrálního visu) jsou typicky 

patrné ve věku 5-10 let, ale u dospívajících jsou často diagnostikovány u jedinců s USH2 

(Sadeghi et al., 2004). Degenerativní proces v sítnici se typicky stabilizuje ve věku přibližně 40-

50 let (Sadeghi et al., 2004). 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu, který probíhal ve Švédsku, bylo prozkoumat paměť, fonologické zpracování, 

lexikální schopnosti a čtecí schopnosti osob s USH2 ve srovnání se srovnatelnými kontrolami 

osob s normálním sluchem.  

Popis výzkumu 

Skupina účastníků se skládala z třinácti osob (3 ženy a 10 mužů) s USH2 ve věku od 21-60 let. 

Stáří účastníků bylo rozděleno tak, aby čtyři lidé byli mezi 20 a 30 lety, dva mezi 31 a 40 lety, 

pět mezi 41 a 50 lety a dva jednotlivci ve věku 51 až 60 let. Všichni byli vybráni prostřednictvím 

národní databáze Örebro Audiological Research Centre o Usherovém syndromu, do kterého 

byli zařazeni po získání diagnózy USH2, jako výsledek klinického a genetického vyšetření. 

Všichni účastníci s USH2 měli symetrickou, šikmou ztrátu sluchu, která byla středně těžká až 

těžká. Informace o vizuálním poli účastníků byly získány z databáze Örebro Audiological 

Research Centre o Usherově syndromu a jsou hlášeny jako kalibrované Goldmannové 

hemisféry. 

Všichni účastníci s USH2 absolvovali švédské základní všeobecné vzdělávání ve věku 9 let a 

tříletou švédskou střední školu. Sedm účastníků s USH2 studovalo na dobu jednoho až pěti let 

vysokoškolského vzdělávání a šest mělo odborné vzdělání. 

Kontrolní skupina byla tvořena z deseti osob (4 ženy a 6 mužů) ve věku 21-60 let se sluchem i 

zrakem bez postižení, avšak byla zvolena tak, aby odpovídala skupině s USH2 s ohledem na 

věkovou a vzdělanostní úroveň. Dokončili švédské základní všeobecné vzdělávání ve věku 9 let 

a tříletou švédskou střední školu. Šest kontrolních účastníků studovalo po dobu jednoho až 

pěti let vysokoškolského vzdělávání a čtyři měli odborné vzdělání. 
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Před jejich účastí dostali všichni účastníci dopisy obsahující popisy studijních cílů, metod a 

způsobu, jakým budou údaje ohlášeny. Všichni účastníci poskytli písemný souhlas. 

Kognitivní testy 

Testy trvaly 2-2,5 hodiny. Šest testů bylo prezentováno vizuálně, jeden test byl poslechový. 

Zahrnuty byly testy pracovní paměti, fonologických dovedností, lexikálního přístupu, 

fonologické pracovní paměti a porozumění. Toto testování bylo použito již v minulosti při 

podobném výzkumu (Lywell et al., 1996). 

Obsahem testování byly verbální schopnosti, respondenti měli určovat antonyma (Lywell et 

al., 1996). 

Druhý test byl zaměřený na rychlost zrakového posouzení, účastníci výzkumu sledovali 

písmena na obrazovce a jejich úkolem bylo posoudit, zda se velikost mění nebo ne. (Lywell et 

al., 1996). 

Třetím úkolem byl lexikální test, respondenti měli za úkol sledovat slova na obrazovce a 

posoudit, zda jsou skutečná (Lywell et al., 1996).  

Čtvrtý test byl fonologický test. Účastníci výzkumu sledovali různé dvojice slov a posoudit, zda 

se rýmují (Lywell et al., 1996) (Classon et al., 2013). 

Dalším, pátým testem byl test paměťové schopnosti. Respondenti sledovali různé věty 

skládající se ze tří slov, poté co přečetli jednu větu, následovala druhá. Úkolem bylo posoudit, 

zda je druhá věta významově odlišná od první věty. (Lywell et al., 1996; Classon et al., 2013; 

Ng et al., 2013). 

Šestý test se zaměřoval na fonologické paměťové schopnosti. Respondenti poslouchali věty a 

měli určit posloupnost slov. 

Posledním, sedmým testem byl test schopnosti číst. Zadáním bylo přečíst si text a poté 

odpovědět na otázky týkající se obsahu textu. 

Data byla analyzována pro rozdíly ve skupinách pomocí Mann-Whitneyových U-testů. 

Vzhledem k tomu, že mezi účastníky existuje široké věkové rozpětí, byly provedeny také 

Spearmanovy korelace, které zkoumaly vliv věku na výkonnost. Spearmanovy korelace se také 

používají ke zkoumání vlivu vizuálního stavu a stupně ztráty sluchu na výkon. 

Věk a vizuální pokles byly mírně korelovány ve skupině s USH2, kde zvýšený věk byl spojen s 

horším vizuálním výkonem. 
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Výsledek výzkumu 

Výsledky testování ukázaly, že verbální schopnosti jsou na stejné úrovni v obou skupinách. 

Při druhém testu, tedy v rychlosti zrakového postižení měla velkou převahu v získaném skóre 

kontrolní skupina. V Lexikálním testu nebyl prokázán významný rozdíl, na rozdíl od 

fonologického testu, ve kterém měla kontrolní skupina výrazně lepší výsledky. Stejně tak tomu 

bylo i u testu paměťových schopností, kde byl velký rozdíl mezi testovanými skupinami 

s převahou kontrolní skupiny. U fonologických a paměťových schopností tomu bylo podobně, 

kontrolní skupina opět získala vyšší skóre. U čtecích schopností nebyl prokázán významný 

rozdíl mezi oběma skupinami.  

Další výsledky však vypovídají, že respondenti s USH2 měli nízké skóre v paměťových a 

fonologických testech. Avšak někteří z nich měli v testech až hraničně nižší skóre než 

oponenti z kontrolní skupiny.  

Výsledky experimentální skupiny byly opravdu variabilní. Zapříčiněno to může být věkem 

respondentů a také délkou trvání onemocnění.  

Během výzkumu se objevilo, že někteří lidé s USH2 měli průměrné skóre v testech týkajících 

se fonologické stránky řeči, zatímco ostatní měli skóre spíše podprůměrné.  

Informace o fonologické stránce řeči můžou mít velký dopad na intervenci specialistů.  

 

2.3. CHARGE syndrom 

- Kim D Blake, Chitra Prased 

 

Teoretická východiska 

První zmínka o CHARGE syndromu byla popsána roku 1979 (Hall et al.) u sedmnácti dětí 

s mnohočetnými vrozenými vadami, u kterých byla zjištěna chaonální atrézie (mezi dutinou 

ústní a nosní zůstává z fetálního období zachovaná tkáňová přepážka). 

 V tom samém roce tento syndrom zmiňuje Hittner u deseti dětí s očními kolabomy a 

mnohočetnými vrozenými vadami. Proto se tento syndrom také nazývá Hall-Hittner syndrom.  

Roku 1981 byl poprvé použit akronym CHARGE (Pagon et al.) jako nenáhodné spojení několika 

anomálií, které se dohromady vyskytují častěji, než by se dalo předpokládat na základě 

pravděpodobnosti. Originální diagnostická kritéria vyžadují přítomnost alespoň čtyřech ze 

šesti kritérií CHARGE. 
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S rostoucími znalostmi se stávalo nezbytným, že kritéria navržená Pagonem a spol., potřebují 

dále rozpracovávat. Expertní skupina genetiků a vývojových pediatrů roku 1998 definovala 

hlavní a vedlejší kritéria CHARGE syndromu. (Blake KD, Davenport SLH, Hall BD, Hefner MA, 

Pagon RA, Williams MS, Lin AE, Graham JM., 1998).  

Hlavní kritéria jsou taková, která se běžně vyskytují u CHARGE syndromu, ale jinak jsou 

relativně vzácná. Vedlejší kritéria se vyskytují méně často, nebo jsou k CHARGE syndromu 

méně specifická.  

CHARGE syndrom zahrnuje následující znaky 

Kolabom  

 Porucha oka, zrak může být normální nebo narušený. Retinální kolabom (neuzavření sítnice) 

má vyšší prelevanci než kolabom duhovky a může postihovat i zrakový nerv. Oční malformace 

jsou popisovány u zhruba 80 % pacientů, postižení sítnice je pak nečastější.  

Srdeční vady  

Vrozené srdeční vady se vyskytují u 75-80 % pacientů s CHARGE syndromem. Nejčastější je 

Fallotova tetralogie 33 % (komplexní vrozená vada srdce a velkých srdečních cév). Mezi další 

četné vady patří: Ductus arterious patens (otevřená Bottalova dučej), dvouvýtoková pravá 

komora (aorta i plicnice vychází z pravé srdeční komory), defekt komorového septa (otvor 

způsobující zkrat okysličené krve z levé do pravé komory) atd. 

Chaonální atrézie  

Zúžení nebo ucpání průchodu mezi nosní dutinou a nosohltanem. Jedná se o funkci, která 

vysoce predikuje podezření na CHARGE syndrom, po zjištění by mě se měla zaměřit pozornost 

na jiné orgánové systémy, jako oko a srdce. Chaonální atrézie může být membránová nebo 

kostní; bilaterální nebo unilaterální. U bilaterální chaonální atrézie (BPCA) bylo prokázáno, že 

je spojena se zvýšenou novorozeneckou úmrtností a to zejména, pokud se vyskytují i velké 

srdeční malformace. S chaonální atrézií mohou být spojeny chronické záněty středního ucha, 

nebo hluchota.  

Retardace růstu a vývoje  

Po narození mají děti s CHARGE syndromem obvykle normální váhu a délku. Růstová a 

vývojová retardace se stává více zřejmou, když začne dítě dospívat.  

Vliv problematického příjmu potravy v kojeneckém věku nemůže být podceňován. Včasná a 

stálá pomoc s potížemi se stravováním je životně důležitá. Někdy se vyskytuje i deficit 

růstového hormonu, většina dětí školního věku s CHARGE syndromem je pod třetím 



 10 

percentilem růstových norem. Mentální retardace variuje mezi normální až hlubokou 

retardací podle IQ. Změny chování a problémy autistického spektra jsou dnes chápány jako 

znaky tohoto syndromu. 

Močové a pohlavní obtíže  

Nedovyvinutí externího genitálu je častým nálezem u chlapců, u žen je tato anomálie 

rozpoznatelná obtížněji. Dalšími popisovanými anomáliemi jsou mikrofalus (extrémně malý 

penis), penilní ageneza (vrozené chybění, nevyvinutí penisu), 

hypospadie (vrozený rozštěp močové trubice na spodní straně penisu), kryptorchismus 

(porucha sestupu varlat do šourku), atrézie dělohy, krčku a pochvy (vrozená neprůchodnost), 

hypoplastická lábia. Poruchy jsou spojeny s opožděnou pubertou nebo její úplnou zástavou.  

Vady ucha, oka a ostatních hlavových nervů 

Ušní abnormality zahrnují klasický nález neobvykle tvarovaných uší. Spolehlivým prediktorem 

percepční nedoslýchavosti se ukazuje ochrnutí lícního nervu. Nedostatek chrupavky zevního 

ucha s deficitem zásobování nervovými látkami vnitřních svalů ucha sedmého nervu vytváří 

obraz s hypoplastickým lalůčkem. Ušní anomálie jsou zaznamenány u 80-100 % případů 

pacientů. Hlavní diagnostická kritéria pro CHARGE syndrom zahrnují vady hlavových nervů, 

které jsou obvykle asymetrické. Anosmie (čichotupost, či ztráta čichu) je typická pro CHARGE 

syndrom, obrna hlavového nervu. 

Fenotyp chování 

Četné studie ze čtyř odlišných zemí přišly s nálezem obdobných schémat a vzorů chování u 

dětí s CHARGE syndromem. Děti s CHARGE syndromem mají v chování poměrně malé 

adaptační schopnosti. Většinou těžké motorické postižení a symptomy poruch autistického 

spektra (ASD). Jejich chování je často odrazem jejich prostředí a jejich vlastního postižení. 

Všechny studie dohromady odhalují výskyt fenotypů chování, které se dají považovat za 

specifické pro CHARGE syndrom (Smith, Nichols, Issekuth, Blake; 2005). Objevují se data 

srovnávající fenotyp chování CHARGE syndromu a dalších genetických syndromů jako Down 

syndrom, Prader-Williams a Williams s autistickým spektrem (Graham Jr., Rosner, Dykens, 

Visootsak J.; 2005). 

Všechny malformace u CHARGE syndromu se vyskytují brzy během prvního trimestru. Analýza 

CHD7 genu během časného lidského vývoje ukázala vztah mezi expresí CHD7 a vývojem vad 

pozorovaných u CHARGE syndromu (Vissers, van Ravenswaaij, Admiraal R, Hurst, Janseen, 

Huys et al.; 2004). 
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Výskyt případů CHARGE syndromu je sporadický. Přítomnost znaků podobných CHARGE 

syndromu by mělo podnítit detailní vyšetření členů rodiny, včetně rodičů. Objev CHD7 mutace 

vedl k závěru, že množství pacientů s CHARGE syndromem má autosomálně dominantní 

mutaci de novo. První přenos mutace CHD7 z rodiče na dítě byl identifikován skupinou Baylor 

a nezávisle také skupinou Vissers (Vissers, van Ravenswaaij, Admiraal, Hurts; 2004). 

Dvě oddělené studie také ukázaly, že i pokročilý věk rodičů může být v některých případech 

spojen se sporadickými případy CHARGE syndromů u dětí (Blake & Brown; 1993).  

 Děti se syndromem CHARGE vyžadují intenzivní lékařskou péči, kdy absolvují mnoho 

chirurgických zákroků. Primární by měla být stabilizace dýchacích cest a podpora krevního 

oběhu. Všichni pacienti s podezřením na CHARGE syndrom absolvují kardiologické konzultace, 

kompletní oční vyšetření oftalmologem s navazující péčí každé tři až šest měsíců, podle stupně 

postižení oka. Fotofobie je často značným problémem, který může být zlepšen použitím 

tmavších skel brýlí, či nošením kšiltu. Sluchadla by měla být použita hned, jakmile je ztráta 

sluchu zjištěna. Často je pro vadu zevního ucha nutná modelace sluchátek. U pacientů již 

byly úspěšně implantovány kochleární implantáty. Děti s CHARGE syndromem vyžadují 

intenzivní lékařský přístup k porušenému příjmu potravy. 

Co se týká endokrinního postižení, terapie pohlavními hormony se používá pro penilní růst a 

sestup varlat u mužů s CHARGE syndromem. Ženy často potřebují hormonální, substituční 

léčbu v pubertě, tato se používá také v prevenci osteoporózy. 

 

2.4. Příznaky autismu u dětí s vrozenou hluchoslepotou 

- Jesper Dammeyer 

 

Teoretická východiska 

Autismus je charakteristický narušením sociální interakce, komunikace a nepřístupným a 

opakujícím se chováním (Fraiberg and Adelson, 1977; Mukkades et al., 2007). 

Studie u dětí s autismem prokazují asociaci se senzorickým poškozením. Studie poukazují, že 

porucha sluchu byla zdokumentována častěji u dětí s autismem, něž u dětí bez autismu 

(Rosenhall et al., 1999). 

Podobnosti v chování u dětí s autismem a u dětí s vrozenou hluchoslepotou byly 

zaznamenávány podle tří oblastí, sociální interakce, komunikace, nepřístupné a opakující se 

chování. 
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Hluchoslepé děti často vykazují obecný nedostatek sociální interakce. Kvůli duální ztrátě 

smyslů může být raná sociální interakce obtížná založit a rozvinout, pokud pečovatel 

nepoužívá dotykové a kinestetické komunikační pomůcky. V důsledku toho mohou obtíže při 

vývoji sociální interakce způsobit dětem s vrozenou hluchoslepotou, že jim přijde sociální 

interakce jako něco obtížného, nebo dokonce jako něco, z čeho mají strach, proto se mohou 

uzavřít do sebe a sociálním interakcím se zcela vyhýbat (Janssen & Rødbroe 2007; Dammeyer 

2008). 

Sluchová vada může způsobit opoždění ve vývoji řeči. Mnoho hluchoslepých dětí má těžké 

opoždění, nebo dokonce úplnou absenci řeči. Úroveň jejich komunikace po dlouho dobu často 

setrvává na pre-lingvální úrovni a mnoho z nich nikdy nedosáhne symbolické úrovně 

komunikace (Rødbroe & Janssen, 2006; Gense & Gense, 2005). Tyto děti často komunikují 

přerušovaně a vykazují obtíže při pragmatickém a sociálním způsobu komunikace (Janssen & 

Rødbroe, 2007). 

 Neverbální, sociální chování, jako je úsměv, mimika, je kvůli poruše znaku často omezené 

(Preisler, 2005).  

Bylo zaznamenáno, že lidé s vrozenou hluchoslepotou se často chovají atypicky, nebo 

stereotypně. Toto chování je podobné chování, které se objevuje u autistů (van Dijk et al., 

1993).  

Z minulosti známe pouze dvě studie, které se zabývaly symptomy autismu u dětí s vrozenou 

hluchoslepotou. Hoevenaars – van Boom zkoumal v roce 2009 charakteristiky pěti dětí 

s hluchoslepotou a autismem, a dalších pět dětí pouze s hluchoslepotou. Všech deset dětí 

mělo mentální postižení spojené s hluchoslepotou. Všech deset dětí s vrozenou 

hluchoslepotou vykazovaly problémy v sociální interakci, komunikaci a řeči. Při porovnání 

obou skupin vykazovaly děti s autismem větší problém při vzájemnosti v sociální interakci, 

kvalitě iniciativy a při používání adekvátních komunikačních signálů a funkcí. Nebyl objeven 

žádný rozdíl u stereotypního chování, kvalitě hraní a bádání, ani u adekvátního řešení 

problémů. Podle studie se problémy vyskytují pouze v sociální interakci a komunikačních 

dovednostech (Hoevenaars-van den Boom et al. 2009). 

Další studie, kterou prováděl Krug (1980) porovnávala 1049 jedinců ve věku od 18 měsíců do 

35 let věku, z kterých bylo 172 autistických, 423 s vážným mentálním postižením, 254 vážně 

emocionálně narušených, 100 hluchoslepých a 100 „normálních“. Tato studie byla prováděna 

pomocí Seznamu Autistického chování (Autism Behavior Checklist). Zjistilo se, že hluchoslepé 
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děti s mentální retardací, nebo emocionálním narušením mají stejné výsledky na podškálách, 

i na celkovém skóre Seznamu autistického chování.  

Zkoumání projevů autismu u dětí s vrozenou hluchoslepotou je důležité nejméně ze tří 

důvodů. Prvním je snížení rizika, že autismus bude diagnostikován přespříliš, nebo naopak 

(Roper et al., 2003). Druhým důvodem je mít více znalostí o tom, jakou roli může hrát u 

autismu pocit (Hobson & Bishop, 2003; Hobson & Lee, 2010). 

Třetím důvodem je získání poznatků o tom, jak vrozená smyslová porucha ovlivňuje sociální, 

komunikační a behaviorální vývoj dítěte (Dammeyer, 2011). 

Cíl výzkumu 

Cílem této studie bylo odhalení prevalence a charakteristik symptomů autismu u skupiny dětí 

s vrozenou hluchoslepotou.  

Popis výzkumu 

Výběr účastníků výzkumu byl uskutečněn přes Centrum pro hluchoslepotu a vady sluchu 

v Aalborgu v Dánsku, který poskytuje celostátní služby pro všechny děti s vrozenou 

hluchoslepotou. Všechny děti přizvané do výzkumu byly ve věku do 18 let a byly hluchoslepé. 

Rodiče, nebo pečovatelé všech 82 dětí dostali na podepsání informovaný souhlas. Všichni 

kromě rodičů dvou dětí se spoluprací souhlasili. Rodiče dalších pěti dětí neodevzdali 

podepsaný souhlas. Děti mladší tří let byly z výzkumu vyloučeny, protože Seznamu 

Autistického chování se mohou zúčastnit pouze jedinci starší tří let. Celkově se výzkumu 

účastnilo 71 dětí, jejich průměrný věk byl 11,3 let a 56 % bylo dívek.  

Informace od všech dětí byly nasbírané formou dotazníku za pomoci specialistů na 

hluchoslepotu. Specialisté byli vyučeni jako učitelé předškolních dětí a měli minimálně čtyřletý 

super vizovaný trénink a vzdělání v oblasti vrozené hluchoslepoty v centru, kde výzkum 

probíhal. Vzhledem k tomu, že specialisté navštěvovali centrum každé čtvrtletí, znali děti velmi 

dobře. Ve většině případů specialista pomáhal dítěti od narození, nebo času diagnózy do doby, 

než dítě dosáhlo osmnácti let.  

Seznam autistického chování byl pro tuto studii vybrán z toho důvodu, že byl již dříve používán 

Krugem při jiné studii, jiné hluchoslepé populace. Obsahuje 57 položek, které zahrnují pět 

podškál (smysly, navazování kontaktu, používání těla a objektů, řeč, sociální a vlastní pomoc). 

Později se škála redukovala na 53 položek (Eaves et al., 2000). 
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Výsledek výzkumu 

V této studii byly průměrné výsledky dětí s vrozenou hluchoslepotou nižší než u dětí 

s diagnostikovaným autismem ve studii Kruga a Eavese. Porovnáváním rozdílných podskupin 

hluchoslepých nebyly zjištěny žádné výrazné rozdíly. Stejně tak nebyl zjištěn výrazný rozdíl 

porovnáváním dětí s vrozenou hluchoslepotou s nebo bez mentálního postižení. Žádný z pěti 

aspektů nedosáhl vyššího nebo nižšího skóre ve vztahu k různým skupinám dětí s vrozenou 

hluchoslepotou, nebo ve srovnání s dětmi, které mají k této poruše přidružený autismus, nebo 

jinou poruchu. Tím pádem nemůže být rozpoznané speciální schéma symptomů autismu.  

Konečný závěr této studie se shoduje s dvěma již zmíněnými studiemi, a to v tom smyslu, že 

děti s diagnostikovaným autismem a hluchoslepotou se mohou jevit rozdílně Děti 

s vrozenou hluchoslepotou vykazují projevy autismu podobné u dětí s vývojovou poruchou 

jinou, než je autismus, například s mentální retardací. I tak však od narození hluchoslepé děti 

vykazují daleko více projevů autismu než děti bez vývojové poruchy. Větší prevalence projevů 

autismu nemůže však být vysvětlována tím, že je přidružena k mentálnímu postižení.  

Dvě zmíněné děti, které měly diagnostikovaný autismus, dosáhly výsledků na hranicí Seznamu 

autistického chování, ale dalších jedenáct dětí, které autismus diagnostikovaný neměly, také 

dosáhly vyšších výsledků, než byla hranice. Těchto jedenáct dětí mělo buď poruchu 

autistického spektra, která nebyla diagnostikována, nebo jejich symptomy byly následkem 

smyslové poruchy. Stejně tak u dětí s mentálním postižením může být diagnostika obtížnější a 

je potřeba, aby byla prováděna experty na autismus a hluchoslepotu. 

 Je obtížné používat klasické psychologické testy a diagnostické pomůcky u dětí s duální 

smyslovou poruchou.  

Existují dvě vysvětlení, proč se projevy autismu objevují u dětí s vrozenou hluchoslepotou. 

První říká, že je to důsledek smyslové vady. Komunikace, sociální interakce a příznaky chování 

charakterizující autismus mohou být podobné důsledkům duální smyslové deprivace. 

Opožděný vývoj myšlení u dětí s vrozenou smyslovou poruchou je jeden příklad, jak opožděný 

vývoj komunikace může být spojován se symptomy autismu. Jako u nevidomých a neslyšících 

dětí, tak i u hluchoslepých je důležité podporovat rozvoj komunikačních schopností. Pokud 

jsou komunikační schopnosti úspěšně rozvíjeny, projevy autismu u dětí mizí.  

Druhým vysvětlením vyšší prevalence autismu u dětí s vrozenou hluchoslepotou jsou běžné 

biologické příčiny (genetické syndromy, neurologické poškození). 
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Obě možnosti mají stejný důsledek, ale působí různě. Biologické příčiny zvyšují riziko, že 

autismus bude přidružený k vrozené smyslové deprivaci.  

Vrozená hluchoslepota je často doprovázena intelektuálním postižením (Rødbroe & Janssen, 

2006; Hoevenaarsvan van den Boom et al.,2009). 

Děti s vrozenou hluchoslepotou prokazují symptomy autismu na stejné úrovni jako děti 

s dětskou poruchou, jinou, než je autismus. Nebyla však nalezena žádná spojitost mezi 

vrozenou smyslovou poruchou a příznaky autismu. Je obtížné, ale důležité používat speciální 

diagnostikou metodu u těchto dětí. 

 Je důležité rozpoznat, zda jsou problémy v komunikaci a sociální interakci způsobeny 

vrozenou smyslovou poruchou, nebo autismem. 
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3. Výzkumné články speciálně-pedagogického zaměření 

 

Všechny prostudované články jsou rozděleny do třech podkapitol podle jejich detailnějšího 

zaměření.  

První podkapitola je zaměřená komunikaci osob s hluchoslepotou. V této kapitole se 

představuji články o kochleárních implantátech u dětí s vrozenou hluchoslepotou, schopnosti 

řeči a komunikační nápravě, jazyce a hře, využití imitace při komunikaci a sociálně kognitivním 

přístupu k porozumění symbolů.  

Druhá podkapitola je věnována vzdělávání a sociální interakci. Uvádím zde článek o interakci 

mezi vychovatelem a dítětem s hluchoslepotou, interakci žáků s hluchoslepotou do běžných 

škol a podpoře vysokoškolského studenta s hluchoslepotou při psaní textů.  

Ve třetí podkapitole, pojmenované psychosociální dopady na osoby s hluchoslepotou jsou dva 

články, první se zabývá stresem a chováním dětí s hluchoslepotou a druhý mentálními a 

behaviorálními poruchami i lidí s vrozenou hluchoslepotou.  

 

3.1. Komunikace osob s hluchoslepotou 

 

3.1.1. Děti s vrozenou hluchoslepotou a kochleární implantáty: Vliv na komunikaci 

- Jesper Dammeyer 

 

Teoretická východiska 

O přínosu kochleárních implantátů v životě hluchoslepých dětí toho doposud nebylo moc 

známo, avšak od příchodu implantací u dětí byl zaznamenán pozitivní účinek kochleární 

implantace u osob se získanou hluchoslepotou (Hinderlink, Brokx, Mens & van den Broek, 

2004; Martin, Burnett, Himelick, Phillips, & Over, 1998; Pennings et al., 2006; Saeed, Ramsden, 

& Axon, 1998) stejně jako v kvalitě života (Damen, Pennings, Snik, & Mylanus, 2006). Naopak 

pro děti s vrozenou hluchoslepotou nebyly doposud kochleární implantáty doporučovány.  

Vznik komunikace probíhá prostřednictvím procesů sociální interakce během herních aktivit a 

přirozeného prostředí. Partner reaguje a rozšiřuje výrazy emocí a tužeb dítěte prostřednictvím 

regulace kontaktu, společné pozornosti, otáčením a rytmu tempa pomocí hmatové stimulace 

(Bjerkan, 1996; Daelman, Nafstad, Rødbroe, Souriau, & Visser, 1999; Janssen & Rødbroe, 
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2007; Nafstad & Rødbroe, 1996). Tato teorie je spojena s výzkumem týkající se 

intersubjektivity dětí (Trevarthen, 1993; Trevarhen & Aitken, 2001). 

Zatímco u lidí se získaným postižením sluchu a zraku byl kochleární implantát již dříve zaváděn 

a považován za úspěšný pro jejich komunikační rozvoj, u dětí s vrozenou hluchoslepotou 

nebyla možnost zavedení kochleárního implantátu zvažována. Důvodem může být, že 

zavedení implantátu bylo příliš riskantní, nebo že sluchová vada nebyla nejdůležitějších 

problémem v životě dítěte. Přesto se objevilo několik výzkumů (Skandinávie, Hannover), které 

ukazovaly pozitivní výsledky. Hluchoslepé děti byly po zavedení kochleárního implantátu 

mnohem klidnější, motivovanější ke zkoumání okolí a lépe komunikovaly (Daneshi, 

Hassanzadeh, 2007). 

Cíl výzkumu 

Jesper Dammeyer se snaží do celé problematiky vnést nové poznatky. Ve své práci se věnuje 

vlivu kochleární implantace na rozvoj sociální interakce a komunikace u dětí s vrozenou 

hluchoslepotou.  

Popis výzkumu 

Výzkum byl proveden s pěti dětmi s vrozenou hluchoslepotou z různých částí Skandinávie ve 

věku 5–8 let. Všechny děti měly implantát zavedený před minimálně rokem, průměrná délka 

života s implantátem byla 2,8 roku. Do výzkumu byli zapojeni i rodiče dětí. Čtyři děti byly úplně 

neslyšíc, jedno těžce nedoslýchavé a všechny děti byly nevidomé. U všech dětí byly vady 

vrozené. Tři děti byly klasifikovány jako inteligenčně podprůměrné a dvě jako lehce 

retardované. 

Výzkum probíhal tak, že děti byly natáčené na video při volné hře s jimi známým dospělým 

(rodičem) dvakrát, po dobu 30 minut. Jednou byl jejich kochleární implantát zapnutý 30 minut, 

dalších 30 minut byl vypnutý. Vypnuté úseky těchto záznamů byly poté podrobně zkoumány 

experty. Experti hodnotily: metody komunikace, dialog, kvalitu komunikace, manipulaci 

s předměty, pozornost a emocionální odezvu. V rámci objektivního hodnocení experti při 

hodnocení nevěděli, kdy má dítě implantát zapnutý a kdy vypnutý. Poté následoval polo 

strukturovaný rozhovor s rodiči, ve kterém byl zjišťován jejich subjektivní názor na přínos 

kochleární implantace v jejich každodenním životě a životě dítěte. Dále rodiče vyplnili dotazník 

CAP (Categories of Auditory Performace; Archbold, Lutman, & Marshall, 1995) a SIR (Speach 

Itelligibility Rating; Allen, Nikolopoulos, Archbold, & Gregory, 2005), ve kterém porovnávali 
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některé pozorovatelné změny chování dětí po implantaci. Tyto dotazníky jsou běžně využívány 

při hodnocení vývoje řeči u dětí po zavedení kochleárního implantátu. 

Metoda komunikace byla rozdělena do tří kategorií – zda dítě komunikuje, nebo se snaží 

komunikovat pomocí znakové řeči, zda se dítě snaží komunikovat pomocí slov, nebo jestli dítě 

komunikuje nonverbálně (pomocí tahání, ukazování, tělem).  

Dialog byl také zkoumán pomocí tří kategorií – zda dítě iniciuje konverzaci, zda odpovídá na 

rodičem iniciovanou konverzaci a do třetí skupiny spadaly děti, které neodpovídaly, nebo 

nerozuměly dospělým. Zbytek proměnných byl hodnocen na pěti stupňové škále.  

Výsledky výzkumu ukázaly, že u všech dětí se epizody se zapnutým a vypnutým implantátem 

výrazně lišily v kvalitě komunikace, manipulaci s objektem, pozornosti a emocionální reakci. 

Všechny tyto proměnné byly se zapnutým implantátem zlepšené. Naopak tomu bylo v případě 

dialogu.  

Výsledek výzkumu 

Ačkoliv byl výzkum proveden pouze s malým vzorkem, poukazuje, že kochleární implantát má 

vliv na kvalitu komunikace. Umožňuje dítěti navazovat sociální vztahy a lépe se orientovat 

v okolí. Zlepšení pozornosti, emoční reakce a manipulace s předměty jsou důležité aspekty 

vývoje komunikace pro děti s vrozenou hluchoslepotou (Janssen, & Rödbroe, 2007). 

 Naopak v oblasti vedení a udržení dialogu je kochleární implantát nedostatečnou pomocí. 

Příčinou může být to, že udržení dialogu vyžaduje velkou dávku soustředění, plynulosti a 

flexibility. Tento defekt může být pouze dočasný, protože všechny zkoumané děti byly nízkého 

věku a implantát byl zaveden relativně nedávno. Z výzkumu vyplývá, že to, jak dítě reaguje na 

implantát a jak moc ho dokáže využívat jako pomoc při komunikační rozvoj, může souviset 

s inteligencí.  

Rodiče hodnotí kochleární implantáty u svých hluchoslepých dětí jako velkou pomoc. Děti 

jim připadají klidnější, reagují na jejich hlasy a některé dokonce rozumí i některým větám a 

reagují na ně. Jiné děti reagují na zavolání a otáčí se za zvukem, slyší na své jméno. Uklidňuje 

je hlas rodičů a jsou klidnější, když mohou kontrolovat přítomnost jiných lidí v místnosti.  

Použití kochleárního implantátu u hluchoslepých dětí může být shledáváno jako pozitivní. 

Implantát může mít velký, pozitivní vliv na komunikaci a sociální rozvoj těchto dětí.   
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3.1.2. Znaková řeč, schopnost řeči a komunikační náprava dětí s vrozenou hluchoslepotou 

- Paul W. Cascella, Susan M. Bruce and Ellen Trief 

 

Teoretická východiska 

Osoby s postižením zraku a sluchu zároveň, převážně ty s vrozenou hluchoslepotou si 

nemohou vytvořit základní formy interakce obvyklým způsobem. Tyto děti mají méně 

příležitostí komunikovat a nemají přístup k přirozeně se vyskytujícím společenským 

podnětům, činnostem ostatních a informacím o podnětech (Bruce, Godbolt,  NaponelliGold, 

2004; White, Barrett, Kearns,  GrishamBrown., 2004). 

Komunikace s člověkem s hluchoslepotou probíhá zpravidla mezi dvěma osobami formou 

„otázka – odpověď“. Ze začátku je potřeba upoutat jeho pozornost taktilním kontaktem 

(dotykem) a teprve poté je možné využít zbytky zraku a sluchu. Hluchoslepá osoba musí 

projevit zpětnou vazbu a také zahájit komunikaci.  

Většina lidí s hluchoslepotou využívá prelingvistickou formu komunikace, protože se spoléhají 

na vokalizaci, řeč těla a gesta k vyjádření protestu, fyzickou spolupráci, volání a odpověď 

(Bruce, 2003; Bruce et al., 2004; Hammeyer, 2014; Vervloed, vanDijk, Knoors, & vanDijk, 

2006).  

Mohou využívat verbální i neverbální komunikaci s omezením daným jejich smyslovými 

orgány. Verbální komunikační systém zahrnuje mluvenou i psanou formu jazyka, 

paralingvistické prostředky a znakový jazyk neslyšících. Neverbální systém zahrnuje 

proxemiku, haptiku, posturiku, nebo například kinetiku (Brady & Bashinski, 2008; Bruce et al., 

2003; Heller. Allgood, Ware, Arnold, & Castelle, 1996; Janssen, Riksen-Walraven, & vanDijk, 

2002; Murray-Branch et al., 1991; Vervloed et al., 2006).  

Neverbální formy komunikace používají převážně lidé s vrozenou hluchoslepotou. Do 

neverbální formy komunikace patří nesymbolická komunikace, komunikace pomocí reálných 

objektů, symbolických objektů, či gestikulace (Bruce, Mann, Jones, & Gavin, 2007). 

Verbální komunikaci je možné rozdělit na techniky auditivní, vizuální a taktilní. Auditivní 

technika je nejvyšší stupeň komunikace a představuje jí orální řeč. Řeč si dokáží vyvinout 

převážně lidé s hluchoslepotou s převahou zrakového postižení. Většina z nich však 

komunikuje pomocí jednoduchých forem a použití řeči omezují na vokální doprovod jiné 

formy komunikace. Vizuální komunikační techniky preferují lidé se zbytky zraku. Lidí 
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s vrozenou formou sluchového postižení a zbytky zraku upřednostňují znakový jazyk s vlastní 

gramatikou a některými výrazy. U lidí s hluchoslepotou převažují taktilní komunikační techniky 

založené na vnímání mluveného nebo znakového jazyka. Grafémy jsou nahrazeny symboly, 

které lze vnímat pohybem a hmatem. Do této kategorie patří prstová abeceda, Braillovo 

písmo, dlaňové komunikační systémy, vpisování velkých písmen do dlaně, Tadoma, prstová 

abeceda do dlaně a taktilní znakový jazyk.  

Dřívější výzkumy ukázaly, že většina hluchoslepých dětí používá pro vyjádření protestu, 

kooperace, volání a odpovídání paralingvistickou komunikaci. Tedy vokalizaci, řeč těla a gesta. 

Avšak komunikační dovednosti mezi dětmi s hluchoslepotou jsou rozmanité.  

Cíl výzkumu 

Výzkum prováděný v roce 2015 měl přinést deskriptivní analýzu znakového jazyka, mluveného 

slova, opravných komunikačních strategií a komunikačního profilu Matrix.  

Popis výzkumu 

Matrix je hodnotící nástroj využívaný pro určení paralingvistického chování a intencionality. 

Jeho protokol má sedm úrovní, pohybujících se od nezáměrného chování (1. úroveň) až k řeči 

(7. úroveň). Komunikační opravné prostředky umožňují člověku, aby se opravil, pokud mu 

komunikační partner neporozumí napoprvé. Výzkum se také zabýval lékařskými, kognitivními 

a fyzickými charakteristikami přispívajícími ke komunikačním schopnostem. Jedná se 

například o sdílenou pozornost, u které bylo prokázáno, že podporuje časný vývoj řeči, či 

nezávislou chůzi, která je důležitým milníkem v dětském kognitivním a komunikačním vývoji 

(Shipley & McAfee, 2009). 

Na výzkumnou analýzu byly vypůjčeny profily sedmi participantů z dřívější studie (Bruce et. al. 

2007), kde byly děti nahrávány na video po dobu šesti hodin v přirozených školních 

podmínkách mezi vrstevníky, učiteli a dalšími zaměstnanci.  

Výsledek výzkumu 

Výzkum ukázal, že všech sedm participantů umělo používat znakový jazyk, řeč, umělo se 

v komunikaci opravit a v komunikačním profilu Matrix se blížili úrovni 5. a 6. (konkrétní až 

abstraktní symboly). Dohromady používaly dvacet různých znaků, třináct mluvených slov, bylo 

však obtížné rozeznat, zda některé slova byla označení, nebo žádost. Používali také tři různé 

komunikační opravné strategie, přičemž čtyři děti, které byly schopné nezávislé chůze 

používaly pokročilejší opravné dovednosti. Nejmladší účastníci používali nejméně znaků. 

Participanti využívali více znakový jazyk než řeč, ale měli více komunikačních funkcí s řečí.  
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Výsledky potvrzují přítomnost a rozmanitost paralingvistických a raných komunikačních 

schopností u osob s hluchoslepotou. Děti se dokázaly opravit během komunikace, a to by 

podle této studie mohly souviset se samostatným pohybem. Díky zvídavým dovednostem 

má dítě více příležitosti k tomu, aby zažilo typické vzorce komunikace. V komunikačním profilu 

Matrix měla většina dětí dovednosti roztroušené do dvou až tří úrovní škály. To může 

znamenat, že škála může být senzitivní k rozpoznání objevujících se komunikačních 

schopností. 

Děti s hluchoslepotou vykazují široký rozsah komunikačních schopností, avšak je těžké zjistit, 

proč některé děti vykazují větší rozvoj dovedností než jiné. Z výzkumu vyplývá, že přispívající 

faktory ke komunikačním dovednostem by mohla být chůze bez asistenta a věk dítěte (P.l 

W. Cascella, S. M. Bruce and E. Trief, 2015) 

 

3.1.3. Sociálně kognitivní přístup k porozumění symbolů u dětí s hluchoslepotou 

- Elizabeth S. Hartmann 

 

Teoretická východiska 

Symbolické porozumění je důležitým mezníkem v lidském rozvoji a je základem téměř všech 

následujících vzdělávacích úspěchů (Deacon, 1997). 

Jeho kritické a důvěrné spojení s jazykovým a kognitivním vývojem umožňuje dětem, aby se 

staly aktivnějšími členy své společnosti a mohou je vést k více realizované lidské zkušenosti 

(DeLoache, 2002). Možná proto symbolické porozumění zaujalo pozornost výzkumníků a je 

považováno za důležitou a nadčasovou oblast výzkumu v různých akademických oborech 

(DeLoache, 2002; Tomasello, 2002). 

V tomto článku se teoretický rámec Nelsonové (1996) a Tomasella (1999) používá 

k informování o praxi, která podporuje symbolické porozumění dětí s vrozenou 

hluchoslepotou. Jejich perspektivy symbolického chápání berou v úvahu individuální 

zkušenosti dětí (Nelson & Shaw, 2002). Autoři věří, že děti rozumí symbolům a symbolickým 

systémům, protože procházejí sociálně kognitivním vývojovým procesem, který spojuje tyto 

individuální a společenské zkušenosti.  

Děti s vrozenou hluchoslepotou jsou jedinečnou a různorodou skupinou studentů. Jsou 

sjednoceni tím, že všichni prožívají postižení v kombinaci sluchu a zraku, které ovlivňuje, jak 

chápou svět a jak rozvíjejí mezilidské vztahy (Rødbroe & Janssen, 2006).  
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Protože vnímání a sluch jsou primární smysly pro přístup k informacím z dálky, jakákoli 

kombinovaná ztráta vidění a sluchu může výrazně ovlivnit dětské symbolické porozumění. 

Kromě toho děti s hluchoslepotou mohou mít jiné poruchy, jako jsou motorické nebo 

kognitivní poruchy, které dále ovlivňují, jak se utvářejí smysly a vytvářejí vztahy s druhými, 

které vedou k symbolickému chápání (McInnes, 1999).  

Dalším velkým problémem, kterému čelí děti s vrozenou hluchoslepotou, je nedostatek 

výzkumů, které mohou podpořit jejich symbolické porozumění, To platí zejména pro výzkum 

dětí s hluchoslepotou, které dosud nemají rozvinutý symbolický pohled (Park, 1997). 

Popis výzkumu 

 Současný výzkum poskytl jasný popis problémů, kterým čelí a také podrobné specifické 

intervence (Chen, 1999; Chen & Haney, 1995; Janssen, Riksen-Walraven, & van Dijk, 2003; 

MacFarland, 1995; Rowland & Schweigert, 2000), ale je potřeba dozvědět se mnoho o 

vývojovém procesu, v němž děti s hluchoslepotou pochopí symboly (Sevcik &Romski, 2005). 

Cíl výzkumu 

Výzkum, který se zabývá kulturními a sociálními kontexty dětí s hluchoslepotou může posílit 

intervence pro děti s hluchoslepotou ve školním věku, které mají symbolický pohled. 

Aktivní účast dětí na společenských a kulturních zkušenostech podporuje rozvoj schopností, 

které vedou k jejich symbolickému porozumění (Nelson, 1996; Nelson & Shaw, 2002).  

 

Studie Nelsonové se konkrétně zaměřuje na tři kulturní systémy, ve kterých se dítě rozvíjí. 

Jedná se o sociální, sdílený a symbolický systém (Nelson & Shaw, 2002). 

Sociální systém vychází z každodenních zážitků dítěte ze sociálního světa, je důležitý pro jeho 

rozvoj, protože díky němu se naučí rozeznávat implicitní a explicitní signály, jako jsou slova, 

gesta, nebo výrazy obličeje, což vede k pochopení toho, co se kolem něj děje. Děti se učí 

pochopit svou roli v interakcích, díky jejich pozorování a postupně se tyto interakce učí 

předvídat a mění je z kontrolovaných dospělým na kontrolované dítětem a dospělým (Nelson 

& Shaw, 2002). 

Ze sociálního systému vzniká sdílený systém, typicky kolem šestého měsíce věku dítěte. Dítě 

při něm používá nové způsoby interakce, při kterých sdílí pozornost s někým jiným skrze 

pohledy, ukazování a odpovídání na emocionální reakce druhých.  

Symbolický systém vzniká asi kolem devatenáctého měsíce, nebo přibližně šest měsíců potom, 

co dítě řekne svá první slova a vzniká, jen když jsou v komunikaci reprezentovány věci, na které 
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není možné ukázat, jako jsou například úmysly, nebo nepřítomné věci. Děti v symbolickém 

systému chápou úmysly své a druhých v kontextech symbolů (Nelson & Shaw, 2002). 

 

Tomasellova teorie, podobně jako teorie Nelsonové vychází z toho, že schopnost porozumění 

symbolům dítěte vzniká jako výsledek kognitivního a sociálního vývoje dítěte v sociálním a 

kulturním prostředí. Vybírá si tři typy interakcí, které jsou potřeba k pochopení symbolů. 

Interakce jsou dyadické interakce, triadické interakce a skupinové zapojení (Tomasello, 

Carpenter, Call, Behne, & Moll, 2005). 

Dyadických interakcí jsou děti schopné kolem šestého měsíce, jsou schopné udržet pozornost 

jen s jednou osobou. V dyadických interakcích je počátek symbolického porozumění dítěte, 

který je podporován proto konverzací, probíhající mezi dítětem a dospělým s absencí běžných, 

komunikačních konvencí (Tomasello et al., 2005). 

Triadické interakce vychází z dyadických interakcí a nastává, když je do komunikace začleněna 

další entita z vnějšku, nehledě na to, zda jde o další osobu, nebo například hračku. Dítě se skrze 

sociální interakce naučí zaměřit svou pozornost na externí subjekty a začne chápat záměrnou 

pozornost dospělých k objektu.  

Skupinové zapojení je poslední typ interakcí, nutný pro rozvoj pochopení symbolů a děti jsou 

během něj postupně schopny spolupracovat s dospělými, pochopení symbolů a porozumění, 

proč dospělí symboly používají.  

U dětí s hluchoslepotou je rozvoj jejich symbolického chápání obtížnější, neboť kombinace 

zrakového a sluchového postižení ovlivňuje, jak vnímají a chápou svět. Jejich přístup 

k některým sociálním interakcím a situacím, podporující rozvoj symbolického chápání, je navíc 

omezený (Stern, 1985; Trevarthen, 1979). 

Pro podpoření sociální a dyadické interakce je potřeba, aby měli žáci s hluchoslepotou přístup 

k učiteli, který by jim pomáhal rozvíjet mezilidské vztahy a zároveň jim poskytoval pocit 

bezpečí. To je možné navodit pomocí rutinních a známých situací a konzistentního chování 

učitele. Aby byla rozvíjena proto konverzace, může učitel využít nápodobu studenta skrze 

pohyb. 

Aby se rozvinula sdílená a triadická interakce, je nutné vytvořit společnou pozornost 

dospělého a dítěte k jednomu objektu. K tomu učitelé mohou využít předmět denní rutiny, 

nebo oblíbenou hračku, aby vzbudili zájem dítěte. Sdílené a triadické interakce jsou důležité 
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proto, aby si dítě vytvořilo zásobu zkušeností, ze kterých může později čerpat pro rozvoj svého 

symbolického myšlení.  

Symbolické interakce a skupinové zapojení je možné u dítěte s hluchoslepotou rozvíjet skrze 

zapojení objektů, které nejsou aktuálně dostupné, ale jsou pro dítě známé, motivující a 

smysluplné. Toto je možné provádět skrze referenci jiným objektem, související s tím, ke 

kterému je referováno, který se stává symbolem (Trevarthen & Aitken, 2001).  

Porozumění symbolům je důležité pro pochopení toho, co si ostatní lidé myslí, k orientaci 

v sociálních situacích a také k rozvoji složitějšího kognitivního myšlení. Jeho rozvoj je úzce spjat 

se zapojením dítěte do interakcí s ostatními, ve kterých jsou však před děti s hluchoslepotou 

kladeny překážky, vycházející z jejich znevýhodnění, které jim může pomoci překonávat učitel 

podporou v jednotlivých fázích rozvoje porozumění symbolům.  

 

3.1.4. Jazyk a hra u studentů s vícečetným postižením, zrakovým postižením a 

hluchoslepotou 

- Lianna Pizzo and Susan M. Bruce 

 

Teoretická východiska 

Jazyk je komplexní, mnohotvárný aspekt lidského vývoje, který je zprostředkováván mnoha 

způsoby, jako jsou kognice, fyzická schopnost, nebo senzorické vnímání. Pokud dojde 

k určitému rozvratu mezi těmito faktory u jedinců s postižením, může nastat opožděná 

produkce řeči. U dětí se zrakovým, sluchovým nebo kombinovaným postižením je vývoj řeči 

brán jako náročný a důležitý proces (Bruce, 2005; Mar  Sall, 1994; Siegel – Causey  

Downing, 1987). 

Hra je brána jako klíčová aktivita pro rozvoj kognitivních, sociálních, emočních, motorických a 

literárních dovedností (Burns, Griffin  Snow, 1999; Parsons, 1986a, 1986b; Reccia, 1997; 

Schneekloth, 1989; Skelenger  Hill, 1994). Hra se stává významným komponentem pro 

edukaci v dětství, je vnímána jako přirozená cesta nápodoby dovedností a získání nových 

v mnoha směrech vývoje, jako jsou senzomotorika, komunikační dovednosti, emocionální 

dovednosti a kognitivní dovednosti (Linder, 2008a; 2008b).         

Vývoj hry u jedinců se zrakovým postižením 

Trister and Branbring (1994) navrhli osm hlavních rozdílů vývoje hry u nevidomých dětí. 

Poukazují, že nevidomé děti si méně osvojují hned několik aspektů hry jako je prohledávání 
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prostředí a předmětů, spontánní hra, hra v rolích na rodiče či doktora, nebo hru s plyšovými 

zvířátky. Bylo také vypozorování, že tyto děti mají menší schopnost vytváření symbolické hry 

(M. Hughes, Dote-Kwan  Dolendo, 1998; Olson, 1983; Tait, 1972). Další výzkum prokázal 

větší zájem o senzomotorickou hru, opakující se hru, a naopak je méně času věnováno 

symbolické hře, avšak toto nemusí být způsobeno pouze zrakovým postižením. Herní prostředí 

těchto dětí není příliš obohaceno, nemají možnost tolika herních aktivit, ani herních partnerů 

(Gerhardt, 1982; Olson, 1983; Recchia, 1997; Schneekloth, 1989; Skinner, Buysse,  Bailey, 

2004). 

Cíl výzkumu 

Význam hry se objevuje v mnoha aspektech dětského vývoje. Nebylo zatím zaznamenáno 

mnoho výzkumů, které by se věnovaly hře dětí s postižením. Je důležité zdůraznit vztah mezi 

hrou a jazykovým vývojem studentů s postižením, z toho důvodu byl také prováděn tento 

výzkum, do kterého byly zapojeny i zprávy rodičů a učitelů. 

Popis výzkumu 

Pro výzkum byl použit dotazník hodnocení hry PAQ (play assesment quaestionare), který 

nahradil hodnotící škálu při hře PAF (play assesment scale). PAQ je pozorovatelná, měřitelná 

metoda obsahující 45 vývojově rozdělených položek, které jsou zaměřené na různorodé, 

zjistitelné znaky vývoje u dětí od 2 do 36 měsíců (Kelly-Vance  Ryalls, 2008). PAQ má 

zjednodušenou testovací proceduru, aby ji mohli zvládat i rodiče a jiní lidé, kteří nejsou 

v oboru. Této výzkum byl zveřejněn na základě souhlasu respondentů bostonskou školou. 

Rodiče a učitelé jedenácti studentů ze dvou škol se zrakovým, sluchovým, nebo 

kombinovaným postižením byli požádáni, aby vyplnili PAQ. Všichni učitelé, kteří se účastnili 

výzkumu, měli vzdělání v daném oboru, stejně tak učitelé hluchoslepých dětí měli tuto 

specializaci vystudovanou. Všichni učitelé měli nejméně tři roky praxe ve školství i ve výuce 

dětí s handicapem. Data se začala sbírat v průběhu školního roku na jaře, takže studenti i 

učitelé měli dostatek času na vzájemné sblížení. Z jedenácti studentů účastnících se studie 

bylo šest studentů hluchoslepých a pět studentů mělo kombinované postižení, nebo bylo 

nevidomých. Věkové rozpětí studentů bylo od tří, do deseti let. Podle nedávných hodnocení 

byli všichni studenti opožděni v jejich psychickém vývoji.  

Všech jedenáct studentů mělo malou komunikační schopnost, ale jevilo o ní zájem, což bylo 

podmínkou pro zařazení do této studie. Toto kritérium bylo posouzeno podle nástroje 

Communication Matrix. Tento nástroj byl zkonstruován pro zhodnocení komunikačních 
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schopností u dětí s postižením (Rowland, 1996). Communication Matrix hodnotil čtyři záměry 

komunikace a to, odmítnutí něčeho nežádoucího, získání něčeho žádoucího, zapojení se do 

sociálních aktivit a získání informací od druhých. Podle záměru komunikace byli studenti 

zařazeni do jedné ze sedmi úrovní komunikace: předinteční chování, intenční chování, 

komunikace bez konvencí, komunikace s konvencemi, konkrétní symboly, abstraktní symboly 

a jazyk. Podmínkou k přijetí k tomuto výzkumu bylo, aby studenti jevili známky záměrné 

komunikace, které je řadily na úroveň v hodnocení tři a výše.  

Konstrukce herních nastavení 

Ogura (1991) navrhl třináct kategorií herního chování, které byly odvozeny ze série 

symbolického vývoje hry a jazyka (McCune-Nicolich; 1986). Ogurův rámec byl zvolen kvůli jeho 

vhodné sekvenci pro vývoj symbolické hry a herní schopnost zachytit malé pokroky ve vývoji 

hry samotné. Citlivost k rozlišování jemných změn chování u studentů s vícečetným 

postižením, nebo hluchoslepotou je klíčová, protože tito studenti často postupují v různých 

fázích vývoje pomaleji, než jejich typicky se rozvíjející vrstevníci (Beeghly  Cicchetti, 1987; 

McCune-Nicolich, 1981). 

 Těchto třináct kategorií navržených Ogurou zahrnuje jednoduchou manipulaci, manipulaci se 

smyslovými efekty, nepřiměřenou relační manipulaci, relační manipulaci, manipulaci 

seskupení, funkční relační manipulaci, konvenční pojmenovávací chování, předstírání vlastní 

hry, předstírání hry s panenkou, předstírání hry si na jiné lidi, rolová hra, kombinace 

jednoduchých schémat a plánovaná hra. Každá otázka PAQ byla přezkoumána dvěma 

výzkumníky a přidělená do vhodné kategorie. Třetí výzkumník, bez předchozí znalosti později 

přezkoumal Ogurův rámec a PAQ a potvrdil nezávislost seskupení.  

Jednotlivé odpovědi učitelů a rodičů v PAQ byly zhodnoceny podle daných modelů. Poté byly 

odpovědi kódovány podle vzoru Ogurových kategoriích a jednosměrné analýzy variant. Byl 

také použit statistický balíček pro společenské vědy (SPSS) k ověření vztahů mezi kategoriemi 

a variabilitou studentů. Do těchto kategorií patřila úroveň komunikace, hodnotitelé a typ 

postižení.  

Výsledky výzkumu 

Po kódování PAQ na základě Ogurova rámce bylo zjištěno, že dřívější otázky v PAQ spadají do 

stejných, nebo přilehlých Ogurových kategorií. Pozdější otázky také spadají do přilehlých nebo 

stejných kategorií, ale mají od rámce více odchylek. Začínají na zástupné hře a končí u 
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plánované hry. U těchto kategorií nebyly otázky správně seskupeny podle čísel, naopak byly 

v rozmezí napříč kategoriemi.  

Střední hodnoty potvrdily, že herní kategorie se staly více vývojově složité. Ukázalo se, že jen 

málo studentů bylo schopno předvést vývojově náročné úkoly. Rodiče ani učitelé nedokázali 

vyhodnotit žádného studenta, že byl schopný předvést herní úkol v rámci dvou kategorií hry. 

Významným faktem je, že rodiče i učitelé hodnotili studenty ve všech kategoriích hry podobně. 

Tento důkaz posiluje validitu zmiňovaného výzkumu, protože různí hodnotitelé byli ohledně 

schopností zkoumaných studentů ve shodě. Z výzkumu vyplývá, že hra může být aktivitou, 

která přesahuje školní kontext. Je tím myšleno, že může zahrnovat zřejmé dovednosti, které 

nelze vidět ve škole, proto by měla být hra hodnocena i v domácím, přirozeném prostředí. 

Výsledky ukázaly, že studenti s kombinovaným postižením se liší od těch, co mají četná 

postižení ve třech kategoriích: rozdělení a spojování objektu, pokládání objektu na jiný, že 

si sami hráli na něco neboli zástupná hra. V těchto třech skupinách se výrazně lišili od 

ostatních dvou skupin dětí s postižením. U třech z pěti studentů ve dvou dalších skupinách 

byla manipulace s objekty omezena díky neschopnosti řádného ovládání rukou. 

Podle výzkumu se v šesti z třinácti kategorií podle Ogury ukázalo, že existuje jasný vztah mezi 

jazykem a hrou u dětí s kombinovaným postižením a četným postižením. Častější komunikace 

vykazuje složitější vzorce hry. To bylo zjištěno na základě výpovědí učitelů a rodičů těchto dětí. 

Podle zpráv děti dosahovaly rozvinutějších stylů hry.  

Výzkumníci však připouští, že otázky v PAQ nemohly postihnout malé změny při hře, hlavně 

v počátečních kategoriích. Dále připouštějí malý výzkumný vzorek, a to, že otázky byly 

nerovnoměrně umístěné do kategorií. Přestože zde byly vytvořeny některé souvislosti mezi 

hrou a komunikaci, a jinými výzkumy (Casby  Della Corte, 1987; McCune, 1995; McCune-

Nicolich, 1981; Shore et. al., 1984). 

Výzkumníci zdůrazňují důležitost hmatatelných objektů, zejména v raných stádiích vývoje 

presymbolické hry u dětí se zrakovým postižením, s hluchoslepotou, nebo s četnými 

postižení.  

Hra ve škole není jediným zdrojem pro získávání dovedností, avšak kdyby se hra hodnotila i v 

jiných prostředích, například doma, mohl by to být hodnotný zdroj pro přínos dalšího zjištění 

o lidském vývoji u dětí s postižením (Linder, 2008). 
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3.1.5. Využití imitace při komunikaci s dospělými s vrozenou hluchoslepotou: zavádění 

významných komunikačních partnerství 

- Paul Hart 

 

Teoretická východiska 

Každý člověk s vrozenou hluchoslepotou je potencionálním komunikačním partnerem a každý 

člověk by měl přemýšlet, jak tuto potencialitu naplnit. Jedním z vhodných způsobů může být 

právě imitace. Jedná se o intersubjektivní proces (Rødbroe & Souriau, 2000).  

S jedincem s vrozenou hluchoslepotou se komunikační potíže táhnou hned od okamžiku 

narození (Pease, 2000). Jejich duální senzorická porucha znamená, že nejsou schopni přijímat 

téměř žádné signály, které přichází od lidí kolem, ani zaznamenávat odezvu na jejich vlastní 

vokalizaci nebo gesta (Nafstad & Rødbroe, 1997). To vede k nesouladu mezi chováním dítěte 

a reakcemi dospělého pečujícího, jež s sebou nese obtíže přetrvávající až do dospělosti. To má 

dopad na celkový vývoj člověka. Takový jedinec má poté obtíže vnímat i sám sebe. Skutečnost, 

že někdo dokáže reagovat na jeho komunikační pokus, mu umožňuje dosáhnout pocitu, že 

může nějak ovlivnit své okolí, že je nezbytnou součástí v komunikační výměně (Nafstad & 

Rødbroe, 1997). 

Imitace nese čtyři důležité funkce, které usnadňují komunikační výměnu mezi hluchoslepou 

osobou a jejím partnerem. 

Funkce imitace 

První důležitou funkcí je upoutání pozornosti. Imitace dokáže oba komunikační partnery velice 

silně pohltit, při imitaci je zjevné, velmi silné zapojení obou osob, což hluchoslepému člověku 

umožňuje stát se důležitým objektem pozornosti někoho jiného.  

Druhou funkcí, kterou imitace disponuje je podpora komunikace. Tato výměna není jen o tom, 

že jeden předvede nějakou akci a druhý ji zopakuje, kdy je jasně dáno, kdo a co přesně dělá. 

V průběhu takové výměny se akce střídají, někdy i překrývají. Komunikace má nějaký vývoj, 

ačkoliv nejde o předávání konkrétních obsahů. 

Třetí funkcí je, že umožňuje hluchoslepému jedinci poznat, s kým právě komunikuje. Imitace 

může sloužit jako vítací rituál. Hluchoslepý se může se svým vychovatelem poznat podle 

rytmického klepání po ruce směrem od prstů k rameni. Klepání v opačném směru může 

naopak představovat rituál na rozloučenou.  
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Čtvrtou funkcí, velmi důležitou funkcí je utváření morálky. Člověk s hluchoslepotou zažívá při 

imitaci pocit „JÁ“, umožňuje mu vidět sám sebe a prožívat se jako samotnou osobu. Přesně to 

je pro utváření morálky nezbytné. Dokáže pak totiž vnímat a prožívat druhého člověka jako 

„TY“.  Pochopí, že někdo jiný je v podstatě stejný jako on sám.  

Imitace poskytuje obrovskou příležitost pro hluchoslepé jedince spojit se se svým okolím. 

Má sílu, díky níž se oba komunikační partneři nechají do takové výměny informací pohltit. Když 

jsme s druhou osobou, která nás imituje, cítíme pohnutku mu odpovědět, kterou téměř není 

možné ignorovat. Imitace může být výchozím bodem pro hluchoslepé. Na jehož základě se 

může rozvíjet i sofistikovanější komunikace, stejně jako je tomu u malých dětí (P. Hart, 

2006). 

 

3.2. Vzdělávání a sociální interakce 

 

3.2.1. Interakce mezi vychovatelem a dítětem s hluchoslepotou 

- Mathijs P.J. Vervloed, Rick J.M. van Dijk, Harry Knoors and Jan P.M. van Dijk 

 

Teoretická východiska 

Interakce mezi učitelem či vychovatelem a hluchoslepým dítětem byla doposud kritizována za 

jejich úzké zaměření převážně na teoretické otázky kombinovaného postižení, přičemž 

opomíjejí uplatnění jejich výsledků. Kvůli dvojímu souběžnému postižení potřebují děti 

s hluchoslepotou doplňkovou pomoc při řešení jejich vzdělávacích potřeb (Akhil, 2004; Knoors 

& Vervloed, 2003). 

Největším problémem u malých dětí s kombinovaným postižením je komunikace. Možné 

obtíže, které mohou znepříjemňovat komunikaci hluchoslepých dětí je absence reakcí na tvář 

komunikačního partnera, časté poruchy zrakových orgánů, jež vyvolávají u partnerů nejistotu 

(např. šilhání). Dítě rozvíjí jazyk především interakcí a komunikací s rodiči. Rodiče přizpůsobují 

jejich komunikační úroveň dítěti a dítě se také snaží přizpůsobit dospělému. Během vývoje 

probíhá průběžná rekonstrukce této „transakce“ mezi dítětem a konverzačním partnerem 

(Sameroff & Emde, 1989). 

Popis výzkumu 

Tato nerovnováha je zmírněna studií skupinou odborníků (Mathus P. J. Vervloed; Rick J. M. 

Van Dijk; Harry Knoors; Jan P. M. Van Dijk) ve které byla po čtyři měsíce sledována interakce 
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mezi dítětem a jeho učitelem. Byly vybrány tři studie, při kterých byl videokamerou nahráván 

jejich průběh. Tři studie byly koupání, oblékaní se a hraní si s oblíbenými hračkami. Učitel nebyl 

informován o cíli výzkumu. Během čtyř měsíců výzkumu bylo pořízeno téměř šestnáct hodin 

výzkumu.  

Výsledek výzkumu 

Získaná data vyhodnocovali dva odborníci. První byl výzkumník provádějící tuto studii, jako 

druhý vyhodnocoval záznam odborník přes hluchoslepotu. Výsledky byly získávány přes 

Cohenovu kappu (měří shodu mezi dvěma hodnotiteli, hodnotící stejnou skupinu, bere 

v úvahu pravděpodobnost náhodné shody). Hlavní důraz se klad na šest položek a to, zda dítě 

vyvolává interakci, zda reaguje na vyvolávanou interakci od učitele a zda naopak nereaguje na 

vyvolávanou interakci od učitele. Stejně položky byly i sledovány u učitele. Překvapením pro 

výzkumníky byl celkový čas všech vzájemných interakcí. Přestože byly vybrány činnosti, ve 

kterých byl předpokládán velký prostor pro interakci, byl celkový čas interakce z šestnácti 

hodin pouhé 2 %. 

Z výzkumu vyplývá, že dítě zahajuje rozhovor mnohem řídčeji než učitel. Dítě poměrně často 

vůbec nereaguje na komunikaci od učitele, zatímco učitel se snaží reagovat a odpovídat na 

dětské iniciace mnohem častěji. Jedním z faktorů malé účasti v komunikaci může být 

vzdálenost od dítěte. Ačkoliv učitel věděl, do jaké vzdálenosti vnímá dítě podněty, držel se 

někdy za hranicí tohoto rozsahu.  Bližší vzdálenost k hluchoslepému dítěti může být jedním 

z faktorů, jak vytvořit lepší prostředí k navázání komunikace. Dalším jevem bylo procento 

zahájení interakce u dítěte a učitele. Snaha učitele vyvolat rozhovor byla podnětná, avšak je 

důležité zdůraznit, že je nezbytné naučit dítě samo rozvíjet rozhovor. Dítě se musí naučit být 

aktivní v iniciaci komunikace. Pouze tak může být zajištěn optimální rozvoj komunikačních 

dovedností hluchoslepého dítěte.  

Ve studiích interakcí osob se zpožděním v komunikativním vývoji byly navrženy a použity 

některé kategoriální systémy (Bjerkan, 1997; Daelman, 1993; Velthausz, 1987). Tyto systémy 

však nebyly vhodné pro analýzu interakce mezi dítětem a vychovatelem.  

 

 

 

 

 



 31 

3.2.2. Interakce žáků s hluchoslepotou do běžných škol 

- Leda Kamenopoulou 

 

Teoretická východiska 

Vzhledem ke snaze interakce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol se 

nesmí opomíjet snahy o integraci hluchoslepých osob. Sociální účast hluchoslepých žáků na 

běžných školách může být přínosem i z hlediska výzkumných šetření (Romer  Haring, 1994; 

Mar  Sall, 1995). Studie se zaměřuje především na sociální aspekty integrace hluchoslepých 

studentů a kvalitu jejich vrstevnických vztahů (Leda Kamenopoulou, Great Britain 2012). 

Cíl výzkumu 

 Výzkum si klade za cíl objasnit povahu vrstevnických vztahů hluchoslepých a identifikovat 

různá úskalí v procesu jejich integrace.  Hluchoslepí lidé představují širokou heterogenní 

skupinu, proto nelze jejich interakci zobecňovat.  

Ve vrstevnické skupině dochází k modelování sociálních dovedností, omezení této zkušenosti 

studentům se znevýhodněním může bránit v socializaci a nezávislosti. Pro snadnější přijetí 

studentů se znevýhodněním je třeba zvyšovat povědomí vrstevníků o tomto tématu.  

Velkým problém je, že studenti tráví svůj volný čas převážně izolovaně, nebo ve společnosti 

rodičů, kteří se často stávají jediným zdrojem sociálních interakcí. Mezi překážky k sociální 

participaci patří problémy s komunikací a pohybem. Patří mezi ně například špatné světelné 

podmínky, špatně označené území (například neoznačené třídy, chodby), potíže s dopravou.  

Popis výzkumu 

Výzkum probíhal na britských středních školách. Výzkumníkům se celkově podařilo nalézt čtyři 

hluchoslepé respondenty. Shodou okolností všichni čtyři využívali ke komunikaci orální 

metodu (odezírání). Snahou bylo přistupovat ke zkoumání každého případu individuálně, 

zároveň identifikovat společné znaky a odlišnosti mezi nimi. Za metody sběru dat byly zvoleny 

částečně strukturované rozhovory s hluchoslepými žáky, jejich rodiči a učiteli. Dále byly 

použity částečně strukturované dotazníky pro učitele. Jako třetí a poslední metoda bylo 

využito pozorování žáků během přestávek. Sběr dat probíhal o přestávkách a pro některé 

respondenty byly otázky připraveny v Braillově písmu. Výzkumníci měli vždy při ruce pedagoga 

nebo rodiče, který pomáhal překonat některé komunikační obtíže.  
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Výsledek výzkumu 

Výsledky výzkumu vedly k závěru, že všichni dotazování studenti s hluchoslepotou se do 

interakce zapojují a všichni do určité míry nějakého vztahu s vrstevníky docílili. Studenti však 

také hovořili o jednostranných vztazích, které nejsou vždy vzájemné, a ne příliš hluboké. 

Hovořili také o šikaně, selhávání v komunikaci, které pak znemožňují prohlubování vztahů. 

Velký podíl na interakci má přítomnost dospělé osoby, tedy asistenta pedagoga, který 

ovlivňuje atmosféru interakce mezi spolužáky. Vliv na interakci mají také výhody žáka se 

znevýhodněním, příkladem můžou být dřívější odchody, kdy na obědě nemůže sedět a 

komunikovat se svými spolužáky, zařazuje se tak zpátky mezi studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami. V šetření se prokázalo, že vzdělanost a obeznámení pedagogů je 

často nedostatečné. Mají mnohdy dost předsudků, nespolupracují s odborníky, ne vždy 

porozuměli důsledkům vyplívajícím ze speciálních potřeb a v některých případech tedy 

znemožnili plnohodnotnou integraci.  

Tento výzkum je brán jako „předvýzkum“, jelikož další výzkumy v oblasti začleňování mladých 

lidí s hluchoslepotou jsou nutností pro lepší integraci. 

 

3.2.3. Podpora vysokoškolského studenta s hluchoslepotou při psaní textů 

- Kate Chanock, Michelle Stevens and Sally Freeman 

 

Teoretická východiska 

Mnoho lidí s hluchoslepotou doposud navštěvovalo vysoké školy, avšak jejich přístup 

k informacím, nebo k zadáním esejí nebyl dostačující (Bhattacharya, 1997; Everson  Enos, 

1995). Mnohdy studenti nevěděli, jaké informace jejich práce má obsahovat. Existují však 

různé, užitečné příručky a články, které informují potencionální studenty a jejich příbuzné o 

právních povinnostech vysokoškolských institucí (Everson  Enos, 1995; Simon, 1999) a také 

o druzích pomoci, o vybavení škol a o vybavení pro studenty s různým typem znevýhodnění 

(Enos  Jordan, n.d.; Everson  Enos, 1995; Ingraham, Belanich  Lascek, 1998; Pasupathy, 

2006). 

Cíl studie 

Informace o strategiích psaní studijních textů pro hluchoslepé studenty jsou velmi omezené, 

proto se tým z melbournské univerzity v Austrálii rozhodl vytvořit ve spolupráci 



 33 

s hluchoslepou studentkou vlastní způsob, jak při vytváření školních prací postupovat. 

Vzhledem k tomu, že každý student s postižením má určité, specifické potřeby odvíjející se od 

stupně a kombinace jeho postižení, je třeba, aby pedagogové a asistenti přizpůsobili svoje 

metody těmto potřebám a přistupovali ke každému studentovi individuálně. 

Popis studie 

Autoři studie oslovili pro spolupráci studentku, ženu středního věku se zrakem poškozeným 

během předčasného porodu, která v dětství protrpěla infekční onemocnění a nádor, jehož 

důsledkem se jí zhoršil sluch. Pro komunikaci tato studentka využívá systémů dotyků Auslan 

(znaková řeč australské neslyšící komunity) a pro psaní má uzpůsobený počítač s funkcí 

Braillova písma. 

Strategie podpory při psaní odborných studií spočívá převážně v konzultacích s vedoucím, 

tutorem, studentem a překladatelem. Během těchto konzultací si student za pomoci těchto 

speciálních asistentů utřídí myšlenky a znalosti získané z přednášek a navrhne strukturu práce. 

Během setkání umožňuje tlumočník studentovi zpracovávat své myšlenky ústně s tutorem, 

který poskytuje znalosti z akademického prostředí, tedy to, jakou má mít práce strukturu, 

pomáhá studentovi s výběrem správných pojmů a se správným užitím akademického jazyka. 

Vzhledem k tomu, že komunikace probíhá pomocí rukou, tutor provede záznam a zašle ho 

posléze studentovi e-mailem. Přes e-mail se také dokončuje písemná podoba práce, pro tento 

účel byl navrhnut systém převodu do Braillova písma. Tutor dopisuje studentovi do textu 

jasné, krátké instrukce dle domluvy, velkým písmem v uzavřených závorkách, aby je mohl 

v textu snadno odlišit. Stejně tak, pokud pokládá otázku, uvádí jí jménem studenta. To 

usnadňuje hluchoslepým studentům přehled v textu, lépe se orientují a mohou se více 

soustředit na obsah práce. Tento systém, který je však časově velmi náročný, je pro studenty 

s hluchoslepotou velkým pomocníkem. Dává studentům zpětnou vazbu a hlavně představu, 

jak jejich text vnímají ostatní.  

Výsledek studie 

Studentka, která se zúčastnila tohoto projektu, se významně zlepšila ve studijním průměru. 

Vzhledem k úspěchu se cítí jistější a nyní učí tomuto systému další studenty se 

znevýhodněním. Díky tomuto přístupu si osvojila nové způsoby, jak přistupovat k esejím a 

lepší pochopení jí pomáhá lépe plnit zadané úkoly.  
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3.3. Psychosociální dopady na osoby s hluchoslepotou 

 

3.3.1. Stress a chování dětí a mládeže s hluchoslepotou 

- Catherine Nelson, Robin G. Greenfield, Holly A. Hyte and Jason P. Shaffer 

  

Teoretická východiska 

Stres je slovo, které je společné modernímu jazyku, má mnoho konotací a definic. 

Z psychologického hlediska se stres objevuje, když člověk vnímá výzvy jako něco ohromujícího 

ve srovnání se svými schopnostmi, něco, co nemůže zvládnout (Greenberg, Carr, & Summers, 

2002; Gunnar & Quevedo, 2007; Janssen, Schueungel, & Stolk, 2002). 

Z biologického hlediska je stres stav organismu, odklon od rovnováhy a následné aktivace 

neurobiologických systémů, které umožní dosáhnout opět rovnováhu (McEwen & Seeman, 

1999).  

Děti s vrozenou hluchoslepotou a vícečetným postižením mají několik identifikovaných 

rizikových faktorů pro zjištění větší míry stresu. Je všeobecně známo, že takový stres narušuje 

tělesné, duševní a emocionální zdraví.  

Cíl výzkumu 

Tato jednorázová vícečetná základní studie zkoumala frekvenci a trvání chování, u nichž si 

myslí, že mohou naznačovat stres. Dále sleduje délku účasti ve třídních aktivitách a účinek 

stresového hormonu slinného kortizolu, aby zjistili, do jaké míry studenti s hluchoslepotou 

zažívají stres a jak může ovlivnit jejich chování při účasti na školních aktivitách (Nelson; 

Greenfield; Hite; Shaffer; 2013).  

Ve výzkumu se vychází z předpokladu, že hluchoslepé děti jsou náchylnější k toxické hladině 

stresu, díky zhoršeným možnostem komunikace, nižšímu množství informací přicházejících ze 

smyslů, horšímu navazování blízkých vztahů. 

Popis výzkumu 

Výzkumného šetření se účastnili tři chlapci ve věku třináct let, šest let a čtyři roky, u nichž jejich 

učitelé, či jiní specialisté zaznamenali chování odpovídající prožívání stresu častý pláč, křik, 

skřípání zuby, špatné usínání, agresivní chování vůči sobě či ostatním). Výzkum probíhal ve 

škole, kde mělo každé dítě svého asistenta. Na počátku výzkumu byly u každého dítěte vybrány 

tři aktivity, při kterých dítě vykazuje známky stresu. Tyto aktivity byly několik dní pozorovány, 

aby mohla být stanovena výchozí hranice stresu. Poté výzkumníci začali do aktivit 



 35 

intervenovat. Intervence probíhala u každé aktivity ve třech podobách. První intervence 

probíhala na třech úrovních:  

1. Udělat činnost smysluplnou 

2. Poskytnout dítěti možnost předvídat další postup 

3. Uklidňující strategie 

U dalších dvou intervencí se pak vždy jedna z úrovní odebrala. Poslední intervence se tak 

skládala pouze z bodu 1.  

Výsledek výzkumu 

Výsledky výzkumu nepotvrdily předpoklad, že by hluchoslepé děti byly náchylnější 

k prožívání toxického stresu. Na základě pozorovaných hladin kortizolu se dá říct, že pravý 

stres prožívalo pouze jedno dítě, a to ve chvíli, kdy ve škole chyběl jeho osobní asistent. 

Autoři výzkumu vyvozují závěr, že skutečný fyziologický stres je vnitřní konstrukt, který se 

nemusí projevovat ve vnějším chování (Nelson; Greenfield; Hyte; Shaffer; 2013). 

Avšak chování spojené se stresem, jak ho označovali učitelé, se objevuje v situacích, kdy se 

děti s hluchoslepotou nechtěly účastnit aktivity, nebo chtěly ze situace utéci, což se jim díky 

svému chování povedlo. Chování mělo tedy v tomto případě podle autorů komunikační funkci.  

Intervence snížila frekvenci projevování negativního chování a zároveň zvýšila kooperaci a 

zapojení dětí, přičemž nevznikala fyziologická stresová reakce. Nejdůležitějším způsobem 

intervence bylo využívání smyslů při vykonávané činnosti. Strategie poskytující dítěti možnost 

předvídat další postup byly důležité pouze z počátku, poté už se děti na základě vodítek 

dokázaly orientovat samy, a to i v případě náročnější aktivity.  

 

3.3.2. Mentální a behaviorální poruchy u lidí s vrozenou hluchoslepotou 

- Jesper Dammeyer 

 

Teoretická východiska 

Výskyt vrozené hluchoslepoty byl údajně extrémně vzácný s přibližně jedním z 27 000 

novorozenců (Dammeyer, 2010b).  

Prevalence vrozeně hluchoslepých lidí je přibližně 1/5 celkové populace hluchoslepých lidí 

(kongenitálně a získaných) (Rødbroe & Janssen, 2008). 

Existuje široká škála příčin vrozené hluchoslepoty. Mezi častější patří CHARGE syndrom, 

předčasné narození, meningitida, cytomegalovirus a dříve Rubella syndrom (Dammeyer, 
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2010b). Studie opět zdůrazňuje symptomy predikující hluchoslepotu, kdy nejběžnější je 

Usherův syndrom, který představuje přibližně polovinu lidí se získanou hluchoslepotou 

(Møller, 2003). 

Článek se zabývá duševními chorobami a poruchami chování u hluchoslepých osob. Složitost 

duševních a behaviorálních poruch spojených s hluchoslepotou často komplikuje a omezuje 

základní klinickou léčbu. Někteří odborníci argumentují, že výskyt mentálních a behaviorálních 

symptomů může být způsoben ztrátou sluchu a zraku zároveň, například psychózy u lidí s 

Usherovým syndromem (Mangotich & Misiaszek, 1983). V jiné studii McDonnell (2009) zjistil, 

že komunikace a sociální podpora jsou důležité, aby se zabránilo zkušenostem s depresí mezi 

lidmi se získanou hluchoslepotou. Komunikační obtíže způsobené duální senzorickou ztrátou 

zvyšují riziko deprese. 

Cíl výzkumu 

Autoři poukazují na potřebu znalosti prelevance a etiologie daných poruch u osob s vrozenou 

hluchoslepotou.  

Popis výzkumu 

Z tohoto důvodu byl vytvořen výzkum, do kterého byly zahrnuty všechny osoby v Dánsku starší 

osmnácti let, kteří měli diagnostikovanou vrozenou hluchoslepotu. Dotazník byl rozeslán 123 

jedincům, přičemž do studie jich bylo nakonec zahrnuto 95. Jedinci žili nejčastěji v ústavech 

pro mentálně postižené, v institutech pro hluchoslepé, nebo v institutech samostatně pro 

hluché, nebo slepé. Nikdo nebydlel s rodiči, nebo rodinou. 

Výsledek výzkumu 

Výsledky ukázaly, že u třiceti dvou jedinců byla zjištěna mentální retardace, dva měli autismus, 

dvanáct jedinců bylo psychotických, deset mělo poruchy nálad, pět mělo obsedantně 

kompulsivní poruchu, čtyři měli úzkostní poruchu a pět jedinců mělo poruchy chování. Dvacet 

pět jedinců nemělo žádnou duševní poruchu ani poruchu chování.  

Tato studie ukázala vysokou prevalenci duševních poruch a poruch chování u jedinců 

s vrozenou hluchoslepotou.  Průměrně pouze jeden člověk ze čtyřech neměl žádnou 

psychickou poruchu ani poruchu chování.  

Pokud má dítě se zrakových, nebo sluchovým postižením kognitivní funkce v normálu, ztráta 

citlivosti mu způsobuje závažné problémy, převážně v oblasti pozornosti, jazyka a sociálního 

porozumění. Takové dítě, které těžko přijímá informace, potřebuje více času a trpělivosti. 

Z hlediska sociálního chování a komunikace, je logické, že pro lidi, kteří využívají jako 
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prostředek komunikace znakový jazyk je problém rozšířit sociální porozumění v interakci. 

Komunikace u lidí s vrozenou hluchoslepotou má podobné znaky jako při autismu, či mentální 

retardaci. U osob s dvou smyslovým postižením se často objevuje sebepoškozování a sebe 

stimulační chování, které nemusí souviset s mentální retardací, jako by se mohlo na první 

pohled zdát. Toto chování může být interpretované jako kompenzace za nedostatek 

smyslových vjemů, nebo výsledek frustrace z nedostatečných komunikačních schopností. 

Sebepoškozování většinou ustupuje, pokud se uskuteční určitá opatření, správná komunikace, 

pomůcky. Samo stimulující chování je těžší modifikovat.  

Léčba těchto poruch závisí v první řadě na rozvíjení komunikačních schopností jedince, aby se 

mohl snížit dopad dvojí smyslové ztráty.  Vzhledem k takto závažné ztrátě smyslového vnímání 

je všeobecně těžké používat tradiční psychologické či psychiatrické testy a diagnostické 

nástroje, protože ty většinou vyžadují plnou smyslovou soustředěnost.  

Diagnostické postupy u pacienta s dvojitou ztrátou smyslů a duševní poruchou, nebo 

poruchou chování musí být často víceleté a v kombinaci s konzultanty, terapeuty, psychology, 

psychiatry a jinými odborníky.  

Osoby s vrozenou hluchoslepotou čelí vysokému riziku duševních a behaviorálních poruch. 

Ve většině případů se vyskytuje spojitost dvojité senzorické ztráty a příznaků duševní či 

behaviorální poruchy. 
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4. Závěrečné shrnutí 

 

Cílem této bakalářské práce bylo shrnout a odborně popsat problematiku hluchoslepých osob 

od narození po dospělost. Práce zpracovává několik odborných článků, popisující danou 

problematiku. Veškeré materiály byly vydané v rozmezí deseti let, přičemž nejstarší jsou z roku 

2005.  

V kapitole syndromů predikujících hluchoslepotu se v první řadě ukázalo, že lidé s Usherovým 

syndromem typu ll. prokazují větší míru deprese, úzkosti, nebo například sebevražedných 

myšlenek, než participanti bez jakéhokoliv postižení a také je mnohem častěji postihují 

problémy jako bolesti hlavy, kožní vyrážky, tinnus, nebo častá únava (Wahlqvist, C. Möller, K. 

Möller, Danermark, 2004). 

Ve spojitosti s Usherovým syndromem typu ll. také bylo prokázáno, že osoby s tímto 

syndromem mají verbální schopnosti na stejné úrovni jako osoby bez postižení, opačně tomu 

je při paměťových a fonologických schopnostech. (C. Henricson, B. Lidestam, B. Lyxell, & C. 

Möller, 2014).  

Spojitostí mezi autismem a dětmi s vrozenou hluchoslepotou se zabývala studie Jasper 

Dammeyerové (2010), kdy konečným závěrem této studie je, že děti s diagnostikovaným 

autismem a hluchoslepotou vykazují rozdílné znaky. Děti s vrozenou hluchoslepotou vykazují 

projevy autismu podobné u dětí s vývojovou poruchou jinou, než je autismus, například s 

mentální retardací. I tak však od narození hluchoslepé děti vykazují daleko více projevů 

autismu než děti bez vývojové poruchy. (Jesper Dammeyer, 2010). 

 

Výzkumné články jsem rozdělila do třech podkapitol, první podkapitola se věnuje komunikaci 

osob s hluchoslepotou. Ze studie prováděné Jasper Dammeyerovou (2009), soustředící se na 

komunikaci dětí s vrozenou hluchoslepotou komunikující pomocí kochleárních implantátů 

vyplývá, že kochleární implantát má vliv na kvalitu komunikace. Umožňuje dítěti navazovat 

sociální vztahy a lépe se orientovat v okolí. Zlepšuje pozornost, emoční reakci a manipulaci 

s předměty, což jsou důležité aspekty ve vývoji komunikace pro děti s vrozenou 

hluchoslepotou (Janssen, & Rödbroe, 2007). Použití kochleárního implantátu může být 

shledáváno jako pozitivní (Dammeyer, 2009). 
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Podpora symbolického myšlení u dětí s hluchoslepotou je další z velkých problémů, kterému 

tyto děti musí čelit. Výzkum Elizabeth S. Harmannové poskytl jasný popis problémů (Chen, 

1999; Chen & Haney, 1995; Janssen, Riksen-Walraven, & van Dijk, 2003; MacFarland, 1995; 

Rowland & Schweigert, 2000). Výsledkem výzkumu bylo, že symbolické interakce a skupinové 

zapojení je možné u dítěte s hluchoslepotou rozvíjet skrze zapojení objektů, které nejsou 

aktuálně dostupné, ale jsou pro dítě známé, motivující a smysluplné. (Trevarthen & Aitken, 

2001). 

Význam hry se objevuje v mnoha aspektech dětského vývoje. Podle výzkumu se v šesti z 

třinácti kategorií podle Ogury (1991) ukázalo, že existuje jasný vztah mezi jazykem a hrou u 

dětí s kombinovaným postižením a četným postižením (L. Pizzo & S. M. Bruce, 2010). 

 

Druhá podkapitola je zaměřena na vzdělávání a sociální interakci. Skupina odborníků (Mathus 

P. J. Vervloed; Rick J. M. Van Dijk; Harry Knoors; Jan P. M. Van Dijk) se zabývala interakcí mezi 

vychovatelem a hluchoslepým dítětem. Z celého výzkumu vyplývá, že dítě zahajuje rozhovor 

mnohem méně častěji než vychovatel, občas dítě na snahu interakce vůbec nereaguje. 

Z výzkumu také vyplývá, že důležitým faktorem navázání interakce mezi vychovatelem a 

hluchoslepým dítětem je vzdálenost, ve které probíhá. Dítě se musí naučit být aktivní v iniciaci 

komunikace (Mathijs P.J. Vervloed, Rick J.M. van Dijk, Harry Knoors and Jan P.M. van Dijk, 

2015). 

Leda Kamenopoulou (2012) se zaměřila na studii interakce žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do běžných škol, především sociálních aspektů integrace a kvalitu vztahů 

s vrstevníky. Závěr výzkumu je, že všichni studenti s hluchoslepotou se do interakce zapojují a 

do určité míry nějakého vztahu s vrstevníky docílili. Studenti však hovořili i o šikaně a o 

selhávání v komunikaci. Vliv na interakci mají také výhody žáka se znevýhodněním, příkladem 

mohou být dřívější odchody, kdy na obědě nemůže sedět a komunikovat se svými spolužáky, 

zařazuje se tak zpátky mezi studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (Leda 

Kamenopoulou, 2012). 

Není však důležitá pouze interakce, ale i podpora studenta s hluchoslepotou při jeho studiu. 

Tým odborníků z melbournské univerzity v Austrálii vytvořil ve spolupráci s hluchoslepotou 

studentkou nový způsob, jak postupovat při psaní různých esejí, textů. Studentka, která se 

zúčastnila tohoto pokusu se výrazně zlepšila ve studijních výsledcích, a proto se dá tato 
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metoda shledávat jako pozitivní přístup k vysokoškolským studentům s hluchoslepotou (K. 

Chanock, M.  Stevens & S. Freeman, 2010). 

 

Poslední podkapitola nese název psychosociální dopad na osoby s hluchoslepotou. V této 

kapitole se nachází článek, ve kterém je popisován výzkum probíhající v USA vycházející 

z předpokladů, že hluchoslepé děti jsou náchylnější k toxické hladině stresu, kvůli zhoršeným 

schopnostem komunikace. Výsledky výzkumu však tyto předpoklady nepotvrdily, hluchoslepé 

děti tedy nejsou náchylnější k prožívání toxického stresu. (Nelson; Greenfield; Hyte; Shaffer; 

2013). 

U osob s hluchoslepotou se velice často objevují komunikační obtíže způsobené duální 

senzorickou ztrátou, které zvyšují riziko deprese (Møller, 2003). Průměrně pouze jeden člověk 

ze čtyř osob s hluchoslepotou nemá žádnou psychickou poruchu ani poruchu chování. Z toho 

vyplývá, že osoby s vrozenou hluchoslepotou čelí vysokému riziku duševních a behaviorálních 

poruch (Jesper Dammeyer). 

Z výše uvedeného vyplývá, že hluchoslepota je jedním z nejzávažnějších kombinovaných 

postižení a je důležité stále hledat nové způsoby, jak těmto lidem pomoci v kompenzaci 

postižených smyslů a zkvalitnění životních podmínek. 
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