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Úvod 

Tato absolventská práce týkající se Úskalí socializace dítěte se sluchovým 

postižením se bude zaobírat začleňováním neslyšících dětí do společnosti. Bude 

nahlížet do školních zařízení, ve kterém se vzdělání zaměřuje na děti trpící hluchotou. 

Cílem absolventské práce je zjistit, jak se žije neslyšícím lidem a to především 

dětem a objasnit specifika jejich potřeb.    

Práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se nahlíží 

do života lidí trpících hluchotou. Vysvětluje, že neslyšící je osoba, která od narození 

neslyší. Tito lidé mohou být i osobami, které přišli o sluch velmi brzy po porodu, ještě 

dříve než se naučili mluvit. Hluchota, může být i dědičná. Ohlíží se do minulosti. 

Popisuje, jak se k neslyšícím dříve přistupovalo a jak se na ně nahlíželo a tento popis 

porovnává s pohledem okolí na neslyšící osoby v dnešní době. Dále se zabývá zařazením 

neslyšících dětí do společnosti. Také popisuje vzdělávání neslyšících dětí.  

 V praktické části bude obsažen rozhovor, který bude uskutečněn s neslyšícím 

dítětem a jeho rodinou. Otázky v rozhovoru se budou týkat výchovy tohoto dítěte, jeho 

socializace, vzdělávání z pohledu jeho rodiny. Tento rozhovor bude probíhat formou 

znakového jazyka, kterému se autorka učí. Druhý rozhovor bude s neslyšícím otcem. 

Tento rozhovor se bude opět týkat výchovy, socializace a vzdělávání, ale v dřívější době.  
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1 Cíl práce 

Cílem této absolventské práce je zjistit, jaké jsou potřeby a specifika socializace 

neslyšících dětí do společnosti. 
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2  Teoretická část 

2.1 Socializace 

 2.1.1 Pojem socializace 

 Člověk žije společenský život, a proto jsou všechny jeho potřeby uspokojovány 

právě prostřednictvím společnosti. Jestliže je dítě ochuzeno o společenské prostředí, 

způsobuje to zpožďování psychického vývoje. Právě proto by se dítě bez společnosti 

nestalo člověkem. Dítě potřebuje ve svém životě citový vztah. [HLADÍK, 2001] 

 Socializace je proces, jímž se člověk (dítě) postupem času stává členem lidské 

společnosti. Dítě se musí naučit chodit, mluvit, jíst, slušnému chování apod. Působí na 

něj rodina, kamarádi, škola, idolové, učitelé. [HLADÍK, 2001] 

 Cílem socializace je osvojení si takového chování, které určitá společnost 

vyžaduje po svých členech. [HLADÍK, 2001] 

 Prvotní socializace probíhá v rodině, která na něj má velký sociální vliv. Velký 

význam mají na dítě například různé dětské hry. Socializace také rozvíjí 

sebeuvědomování, aby byl člověk schopný utvářet si myšlenky, cit a jednání.  

      [HLADÍK, 2001] 

 Existuje několik způsobů socializace. Jako první se dá zařadit sympatie a citová 

zkáza. Na pohřbu je vážná a smutná nálada, kdežto na svatbě naopak veselá. Další je 

nápodoba. Ta neprobíhá mechanicky, nýbrž výběrově. Dále se sem řadí sugesce  

a autosugesce, což znamená přejímání názorů od jiných lidí. [HLADÍK, 2001] 

 Socializaci lze chápat ze dvou hledisek, a to z fylogenetického hlediska, kdy jde  

o to, jak se člověk během svého vývoje zespolečenšťoval. Druhé hledisko je 

ontogenetické, které představuje, jakým způsobem jedinec získal lidské znaky.  

   [HLADÍK, 2001] 

2.2 Sluchové postižení 

 Toto označení se týká velmi různorodé skupiny lidí, která je stanovována 

především podle stupně typu sluchového postižení. Termín zahrnuje základní kategorie 

osob: neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé. Každá z těchto kategorií představuje 

rozmanitou kvalitu, jejíž konkrétní strukturu limitují další faktory, nejčastěji kvalita a 
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kvantita sluchového postižení, věk, kdy k postižení došlo, duševní dispozice jedince, 

péče, která mu byla poskytována, a další připojené postižení. [HORÁKOVÁ, 2012] 

 Mezi neslyšící osoby řadíme ty, kteří se s těžkou sluchovou vadou již narodili 

nebo ohluchli před tím, než se u ní začala vyvíjet mluvená řeč. Tento člověk neporozumí 

mluvené řeči, a to ani za pomoci sluchadel. Jejich nejčastějším komunikačním 

prostředkem je znakový jazyk. [HORÁKOVÁ, 2006] 

 Nedoslýchavost se dělí na lehkou, střední a těžkou. Tyto osoby jsou pomocí 

sluchadla schopni vnímat a alespoň částečně rozpoznávat zvuky ze svého okolí. 

Mluvená řeč se u těchto osob rozvíjí již v dětství. Nedoslýchaví lidé komunikují se svým 

okolím především mluveným jazykem za pomoci odezírání nebo znakovým jazykem.  

[HORÁKOVÁ, 2006] 

 Hluchotou trpí lidé, kteří ztratili sluch až po vyvinutí řeči, v dospělosti či ve stáří. 

Jejich mluva se postupem času stává horší, ale srozumitelnost zůstává. Tito lidé 

komunikují mluveným jazykem za pomoci odezírání nebo znakovanou češtinou.  

[HORÁKOVÁ, 2006] 

 Dále lze rozdělit tyto sluchové ztráty na prelingvální, postlingvální . První termín 

se týká lidí, u kterých vzniklo sluchové postižení ještě před vývojem řeči v prvních 

měsících a letech jejich života. Postlingvální sluchová poruchou trpí naopak všichni lidé, 

kteří ztratili sluch náhle nebo postupně až po dokončení vývoje řeči. Do této skupiny 

můžeme proto zařadit jak seniory, tak i děti a dospělé, u kterých byla narušena 

schopnost slyšet pro nemoc nebo jiná traumata. [SLOWÍK, 2007] 

 Fakt, že je osoba neslyšící, lze vyložit z mnoha různých hledisek. Za prvé 

z medicínského hlediska, kde se každá porucha funkce sluchového orgánu hodnotí jako 

sluchové postižení. Dále z hlediska sociokulturního, které se zaměřuje na 

sebepochopení a sebepojetí neslyšícího. [HRUBÝ, 1997] 

 Sluchové postižení je u obyvatelstva jedním z nejrozšířenějších somaticko-

funkčních postižení. Světová zdravotnická organizace (WHO), uvádí, že v roce 2005 byla 

u 278 miliónů lidí stanovena diagnóza středně těžký až těžké sluchové postižení.  
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Podle údajů uváděných jedním z výrobců sluchadel má dokonce více než 500 milionů 

osob nějakou poruchu sluchu. [HORÁKOVÁ, 2012].  

 Tato práce se bude zabývat neslyšícími osobami a dětmi. 

 

2.2.1 Neslyšící lidé 

Neslyšící lidé se od slyšících na první pohled žádným způsobem nijak neliší. 

Pouze neslyší. Neslyšící používají vlastní dorozumívací prostředky, jako je například 

znakový jazyk. Neslyšící jsou však schopni naučit se, dle velikosti ztráty sluchu, mluvit 

nebo alespoň odezírat ze rtů. Ale ani to nezaručuje běžnou komunikaci, jelikož mnoho 

informací je uloženo v intonaci, melodii hlasu, ne jen v samotném slově. A právě tyto 

informace neslyšící člověk nemůže odezřít a nikdy z nich nedostane 100 % informací. 

Odezírání je velmi náročné, a to především na pozornost a trpělivost. [FIKEJS, 2004] 

 Lidé, kteří ztratili sluch již při narození, mají vyvinuté kompenzační schopnosti, 

ale i tak hluchota dopadá na jejich život. Vytváří totiž komunikační bariéru, což 

znamená, že neslyšící lidé mají omezenou schopnost porozumět ostatním. Další 

bariérou je, že zrak nikdy nemůže plně nahradit sluch, takže orientace neslyšícího je 

omezena na rámec zorného pole. Neslyšící člověk také trpí psychickou zátěží, protože se 

dá říci, že žije ve „vězení ticha“. Takový člověk má omezené sociální vztahy, a to právě 

kvůli problémům v komunikaci. Poslední a ne méně důležitou bariérou neslyšících lidí 

je, že pro všechny lidi je velmi důležitá vnitřní řeč, která se u neslyšících nevyvíjí. 

[SLOWÍK, 2007] 

 V této oblasti existují dva pojmy: Neslyšící s velkým „N“ a neslyšící. Velké „N“ 

označuje komunitu neslyšících, kteří se netrápí tím, že jsou neslyšící. Neberou se jako 

postižení, naopak jsou rádi, že mají svůj vlastní jazyk a kulturu. Tento termín vznikl 

v USA přibližně před padesáti lety, kdy lidé začali neslyšící rozdělovat do skupin. Jedna 

skupina komunikovala mluveným jazykem, kdežto druhá se dorozumívala znakovým 

jazykem. Zdraví lidé, proto začali o první skupině mluvit, jako o šikovnějších a 

chytřejších, protože byli schopni se s nimi domluvit. Což trápilo druhou skupinu. Proto 

se chtěli oddělit z celé skupiny neslyšících (kam se zahrnovali neslyšící, ohluchlí, 

nedoslýchaví), a tak vznikla komunita Neslyšících s velkým „N“. Do České Republiky se 

tento nápad dostal až okolo roku 2000. Existují zde také nepsaná pravidla. Mezi první se 
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řadí styk a komunikace s jinými neslyšícími lidmi, měli by bojovat za znakový jazyk, 

propagovat ho, používat ho a preferovat před ostatními jazyky.  Také by měli být členem 

organizací neslyšících. Být členem „Neslyšících“, ale neznamená izolovat se od ostatní 

lidí. Tito lidé se stýkají i s dalšími lidmi, ať už slyšícími či neslyšícími, ale patří do své 

menšiny, kterou vyjadřují, že jsou hrdí na svou menšinu a kulturu. [VYSUČEK, 2010] 

2.2.2 Neslyšící lidé v minulosti 

V minulosti docházelo k velmi tragickým omylům, kdy byly příznaky sluchové 

vady špatně považovány za projevy mentálního postižení. Osud takového jedince měl 

naprosto jiný směr, než kdyby byla diagnostika určena zavčasu a správně.  

[SLOWÍK, 2007] 

První, kdo se pokusil o vzdělávání neslyšících lidí, byly Španělé Pedro Ponce de 

Leon a Manuel Ramiréz de Carión. Mnich Pedro Ponce de Leon vyučoval v 16. století 

jednoho ze svých neslyšících členů, a to pomocí písma a znaků. Druhý zmiňovaný 

převzal v 17. století Ponceovy metody, ale neučil odezírat. Také sestavit a upravil orální 

metodu. [KRAHULCOVÁ, 2002] 

Další, kdo se zabýval problematikou neslyšících, byl Johan Konrád Amman. Tento 

švýcarský lékař žijící v Holandsku, vyučoval neslyšící celoživotně. Na základě poznatků  

a vyučovacích metod svých předchůdců vypracoval novou metodu, kterou popsal ve 

spise Mluvící hluchý. Tato kniha vypráví o tom, jak naučil mluvit neslyšícího.    

[KRAHULCOVÁ, 2002] 

Již zmíněnou knihou Mluvící hluchý se nechal inspirovat němec Samuel 

Heinicke. Ten doučoval studenty. Jeden z jeho studentů byl hluchý chlapec. Heinicke 

k jeho výuce používal prstovou abecedu. Jeho úspěchy v práci s neslyšícími byly tak 

velké, že počet neslyšících studentů brzy vzrostl. Heinicke ke své výuce původně 

používal jen psaní, znaky a gesta, ale brzy dospěl k závěru, že tato výuka není zcela 

dostatečná, a proto začal využívat řeč a odezírání ze rtů. Své studenty učil vydávat zvuk 

a mluvit pomocí vibrací na krku. Znakového jazyka a gest využíval až do doby, než  se 

jeho studenti naučili mluvit. Zajímavostí na jeho výuce bylo, že k výuce řeči, využíval 

jídlo. Také psal články do novin. Tyto články se týkaly jeho výuky neslyšících.  Postupem 

času přestal vyučovat slyšící studenty a zaměřil se pouze na učení neslyšících. Napsal  

i učebnici k výučování neslyšících. Během jeho kariéry učitele neslyšících byl 
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v neustálém kontaktu s učitelem Abbem de l´Epee, který je označován za otce 

znakového jazyka.  V roce 1777 byl, jakožto učitel pro neslyšící, požádán, aby otevřel 

první veřejnou (orální) školu pro neslyšící. Tato škola byla první státem uznávanou 

školou pro neslyšící osoby. Když zemřel, převzala správu školy jeho manželka. Po smrti 

byl jeho obličej znázorněn na poštovní známce ve Východním Německu.  

[KRAHULCOVÁ, 2002] 

Francouzský učitel neslyšících Abbe Charles Michel De l´Epee byl ten, kdo 

vytvořil znakový jazyk a učil jej své žáky. K této činnosti ho přivedla návštěva domova, 

kde potkal dvě dívky, které ho nepozdravily. Abbe si myslel, že jsou pouze nezdvořilé, 

ale později zjistil, že jsou obě neslyšící. Aby mohl znakový jazyk vyučovat, musel se 

nejprve naučit základní systém znaků, který v té době používali neslyšící v Paříži. Jeho 

výuka měla takový úspěch, že brzy vedl třídu minimálně se čtyřiceti studenty. Za 

všechny jeho zásluhy ho Francie odměnila portrétem na poštovních známkách, a to 

v roce 1959. [PÁNEK, 2007] 

 Nejznámější hluchoslepou básnířkou a spisovatelkou je Američanka Helena 

Kellerová. Její nemoc jí postihla již v 18-ti měsících po narození, kdy následkem zánětu 

mozkových blan docela ohluchla a oslepla. Teprve v sedmi letech jí začal skutečný život. 

Jednoho dne za ní přišla Annie, absolventka Perkinské školy pro nevidomé, aby byla 

Heleninou učitelkou. Annie provázela Helenu až do konce svého života. I přes svoje 

dvojité postižení vyrostla z Heleny velmi bystrá a chytrá dívka. Právě díky Annie se 

Helena naučila mluvit, absolvovala středoškolské vzdělání a dokonce zvládla i studium 

na harvardské univerzitě. Helena během svého života vydala spoustu knih, které byly 

přeložené do mnoha jazyků. Byla schopná číst lidem ze rtů, tak že se konečky svých 

prstů dotkla jejich rtů a rozeznávala tak vibrace úst. Tato metoda se nazývá „tadoma“  

a ovládalo jí jen několik málo lidí na světě (většina z nich byla neslyšící). I přes svou 

hluchotu byla milovnicí hudby. Tu vnímala povrchem celého těla. Helen zemřela ve 

věku nedožitých 88 let a dodnes je velmi uznávanou osobou pro organizace, které se 

zabývají smyslovým postižením. [FIKEJS, 2005] 

 V České republice nebyl znakový jazyk příliš podporovaný, a to především v době 

komunismu. V této době se neslyšící učili pouze orální metodou. Učitelé nutili své 

neslyšící žáky mluvit, chtěli, aby správně špulili rty, měli správné dýchání, ale nikoho 

nezajímalo, že neslyšící svoje mluvené slovo neslyší. [FIKEJS, 2004] 
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 První ústav pro neslyšící byl v České republice založen v roce 1786 v Praze. V této 

době se u nás vyučovala pouze orální metoda, kterou postupem času nahradil znakový 

jazyk. Tento ústav žáci navštěvovali pouze čtyři až pět let. [SLOWÍK, 2007] 

 V 19. století nastaly dva velmi důležité zvraty, které ovlivnili další vývoj 

vzdělávání neslyšících dětí a tím i jejich osobní rozvoj. První tragickou událostí se stal 

Milánský kongres učitelů neslyšících v roce 1880. Na tomto kongresu bylo předneseno 

9 názorů, ale jen Edward Miner Gallaudet hájil znakový jazyk. Toto usnesení bylo přijato 

a schváleno 160 hlasy. Proti byly pouze 4 účastníci kongresu. Na základě tohoto 

usnesení bylo rozhodnuto, že se studenti budou vzdělávat jen a pouze orální metodou, 

která je naučí mluvenou a nakonec i psanou řeč. Tím začala pro neslyšící 100 let trvající 

doba temna. Druhou událostí, která vedla k ohromnému posunu ve školství, bylo 

založení první vysokoškolské školy pro neslyšící. Ta vznikla v roce 1964 a to ve 

Washingtonu v USA. Její název je Gallaudetova univerzita. Toto pojmenování nese od 

roku 1988. Přání všech neslyšících bylo studovat na této univerzitě, protože zde 

používali znakový jazyk všichni, slyšící i neslyšící, profesoři, studenti, ale třeba i uklízečky. 

Neslyšící tuto školu nazývali „pozemským Rájem“. [IVICOVÁ, 2010] 

2.2.3 Neslyšící lidé v současnosti 

 Oproti dobám komunismu se toho hodně v České Republice změnilo 

v souvislosti s neslyšícími osobami. Neslyšící jsou uznáváni za národnostní menšinu. 

Dnes jsou na školách tlumočníci, v televizi je spousta pořadů doprovázena znakovým 

jazykem nebo titulkami. Bohužel ani v dnešní době není mnoho škol, kde by se znakový 

jazyk vyučoval, a je to především z důvodu, že slyšící učitelé znakový jazyk nezvládají. 

Teprve v roce 1998 vzniklo v Praze České centrum znakového jazyka (Pevnost), kde 

neslyšící lektoři vyučují znakový jazyk. [DÍTĚ, 2008] 

 V České republice existuje zákon o znakovém jazyce. Jedná se o., zákon o 

komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Ten znakový jazyk definuje 

jako „základní komunikační systém těch neslyšících osob v České republice, které jej 

samy považují za hlavní formu své komunikace.“ Tento zákon byl po deseti letech 

novelizován předpisem č. 384/2008 Sb., ze dne 20. 10. 2008. 

[GARDAVSKÝ, 2010] 
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V České republice jsou nejčastěji používanými systémy komunikace neslyšících 

totální a bilingvální. První zmíněná komunikace v sobě zahrnuje akustické, vizuální a 

slovní i neslovní komunikační formy. Patří sem gesta, mimika, prstová abeceda, znakový 

jazyk, znakovaná čeština, odezírání, čtení, psaní, kresby atd. Není metodou vyučování. 

Dítě se učí všechny zmíněné formy komunikace, spojuje je a též je uplatňuje. 

Výslovnost a odezírání převažuje až po raném věku dítěte. Aby došlo k získání a 

upevnění informací, dítě musí trvale využívat hlasitou orální řeč i znakový jazyk. Tato 

komunikace poskytuje možnost rehabilitace i integraci. Snaží se o spojení světa slyšících 

s neslyšícími. Jakou komunikaci si rodiče zvolí, je záležitostí vlastního rozhodnutí. 

Především by neměl být omezen vývoj dítěte. [MUKNŠNÁBLOVÁ, 2014] 

Druhým jmenovaným systémem je bilingvální komunikace. Ta používá dva 

jazyky, ale ne oba najednou. Dítě se učí oba jazyky. Znakový jazyk je pro dítě prvním a 

mateřským jazykem, druhým je národní užívaný jazyk, u nás český. Nelze opomenout i 

psanou podobu českého jazyka. V dnešní době se užívání bilingvální komunikace stále 

zvyšuje.  Dítě, které je vychováváno a vzděláváno touto komunikací. Tou se ztotožňuje 

se dvěma kulturami, s neslyšícími i slyšícími, protože je způsobilé používat dva jazyky na 

stejné úrovni. Tato metoda je výhodná pro neslyšící dítě, které se narodilo do slyšící 

rodiny. [MUKNŠNÁBLOVÁ, 2014] 

Z výzkumu, který v roce 2006 prováděl Langer na všech školách v ČR pro 

sluchově postižené od mateřských škol až po střední školy, vyplývá, že přibližně 78 % 

škol se hlásí k totálnímu systému, 18 % škol k bilingválnímu systému komunikace a 11 % 

k totální komunikaci s přechodem k bilingvismu. [LANGER, 2006] 

2.2.4 Potřeby neslyšících dětí 

Stejně jako každé jiné dítě, má i neslyšící základní biologické, psychické a sociální 

potřeby. Uspokojení některých potřeb je z důvodu narušení sluchového vnímání a řeči 

omezeno, čím vznikají speciální potřeby. Což znamená, že je potřeba takovému dítěti 

zajistit individuální podmínky pro uspokojení těchto specifických potřeb, z důvodu aby 

nedošlo k frustraci nebo deprivaci. Důležité je, aby byly všechny potřeby harmonicky 

uspokojovány. Podstatou je zavčasu určit a řešit individuální potřeby, které jsou 

většinou zanedbávány. Měla by se brát na zřetel individualita jedince, stupeň jeho 

postižení, vývojové stádium a rodina. [MUKNŠNÁBLOVÁ, 2014] 
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Dítěti je důležité předem vysvětlit, jak přivolá případnou pomoc (nejčastější 

variantou je signalizační zařízení), jak dítě vyjádří svou potřebu (žízně, hladu, bolesti, 

potřeby WC, spánku). [MUKNŠNÁBLOVÁ, 2014] 

Především je nutné věnovat pozornost potřebě spánku a odpočinku. Jelikož děti 

se sluchovým postižením, vnímají své okolí odezíráním z úst, z mimiky, gestikulace, 

bývají proto častěji a více unavené a jejich tělo a mysl vyžaduje tomu odpovídající 

odpočinek. Čím je dítě mladší, tím kratší dobu udrží svou pozornost bdělou, protože 

musí sledovat ústa, ruce, výrazy tváří s komunikátorem. Proto by mělo svou pozornost 

cvičit a stále upevňovat. Ale musí zde být brán zřetel na individuální hranice každého 

dítěte s ohledem na současný psychický a fyzický stav. Únava se projevuje až nechutí 

komunikovat a jakkoliv reagovat na okolí. Jestliže dítě používá sluchadlo či kochleární 

implantát, mělo by se na dobu spánku či odpočinku vypnout. Pokud je dítě unavené, 

ale spát nechce, je dobré vypnout pomůcku a dítě jen pochovat v náručí, čímž mu rodič 

zajistí klid a uvolnění. [MUKNŠNÁBLOVÁ, 2014] 

Dále je nutné zajistit pro dítě bezpečné prostředí. Tím se rozumí například 

odstranit zbytečné předměty, o které by se mohlo dítě poranit při znakování či jiných 

činnostech. Není bezpečné spojovat komunikaci s pohybem, což znamená dorozumívat 

se s dítětem, jestliže je možnost zakopnutí, či pádu. S tím se spojuje i fakt, že neslyšící 

dítě potřebuje mít stálou kontrolu nad svým blízkým okolím, kterou lze zajistit správnou 

pozicí v daném prostředí. Proto je potřeba zajistit dítěti takové místo, ze kterého bude 

mít dostatečný přehled o svém okolí pro potřebu své orientace. Například posadit 

neslyšící dítě na takové místo u stolu, aby vidělo na ostatní spolusedící i na volný 

prostor. Dále je důležitá ochrana zdraví, kam se řadí nastavení hlasitosti a vypínání 

sluchadel, zajištění průchodnosti zvukovodu nebo zabránění úrazu hlavy. Některé 

lékařské postupy mohou být pro dítě bolestivé. Této bolesti je potřeba předcházet a 

odstranit ji. [MUKNŠNÁBLOVÁ, 2014] 

Dítě se sluchovým postižením má také samozřejmě potřebu kontaktu se svým 

okolím. Schopnost začlenit se do kolektivu nezávisí na jejich věku či vadě, ale souvisí 

s jejich individualitou a zkušenostmi. U většiny takových dětí pochází nejistota ze 

strachu z neznámého prostředí. Není pro něj tedy důležitá jen společnost, ale také celý 

prostor. [MUKNŠNÁBLOVÁ, 2014] 
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Někteří slyšící lidé mají obavy z nedostatku znalostí o problematice a 

nezkušenostech s neslyšícími dětmi. Například dítě v nemocnici může pocítit nervozitu 

personálu, která pramení z nejistoty v dorozumívání se s ním. [MUKNŠNÁBLOVÁ, 2014] 

Potřebná je také důvěra, informace, podněty a naděje. Malé neslyšící dítě, které 

je nejvíce v kontaktu se svou rodinou a okolí se straní, je více připoutáno ke své rodině. 

Této potřebě je nevyhověno v případě jakéhokoliv odloučení, proto by dítě mělo mít 

neustálý doprovod. Pocit ohrožení v dítěti může vyvolat úzkost, strach či nejistotu. Také 

je důležité vědět, jak dítě vyjadřuje své pocity (radost, nervozitu, smutek), jaké jsou 

jeho zlozvyky a stereotypy, jaké jsou jeho oblíbené činnosti, jakou má nejčastěji náladu, 

z čeho má dítě obvykle strach, jak se s tímto strachem vyrovnává a jak se vypořádává 

s bolestí. Neslyšící dítě má také potřebu pohybové aktivity, už proto, že mu tělo 

pomáhá s vyjadřováním. Zvýšený pohyb je pro tyto děti přirozený.  [MUKNŠNÁBLOVÁ, 

2014] 

 Pro rozvoj neslyšícího dítěte je důležité vkládat rozvíjející hračky a předměty, 

které jsou barevné, křiklavé, poutavé, do zorného pole dítěte. Proces učení je potřeba 

neustále opakovat a upevňovat. Neslyšící dítě potřebuje dané situace názorně předvést 

a ukázat. Takové dítě sahá mluvícímu člověku na krk, ústa, více ho pozoruje očima atd. 

Také se může vyjadřovat více pomocí obrázků, to znamená, že je dobré nechat ho 

kreslit a malovat, čímž vyjádří své pocity. [MUKNŠNÁBLOVÁ, 2014] 

Z hlediska psychosociálních potřeb mají neslyšící děti větší potřebu lásky, 

něžnosti, kontaktu, hry a zábavy, zažívání pocitu štěstí, pohody a akceptace. Hledají své 

vrstevníky. Ve svém okolí většinou ale nalézají jen slyšící děti a je důležité, aby s nimi 

dítě naučilo komunikovat a spolupracovat. Pokud je dítě stydlivé, je vhodné mu pomoci 

v integraci, aby dítě mělo dostatek možností ke hře a učení se slyšícími i neslyšícími 

dětmi/lidmi v budoucnosti. I neslyšící dítě si potřebuje hrát a bavit se, což pozitivně 

prospívá jeho psychice. [MUKNŠNÁBLOVÁ, 2014]  

 Do specializovaných potřeb pro neslyšící můžeme zařadit kompenzační 

pomůcky, organizace a kluby neslyšících, centra znakového jazyka, služby tlumočení  

a poradenství, doprovod k lékaři, na úřad či jiné instituce, specializovaná výuka ve 

školách pro neslyšící a výuka v běžných školách. [JELÍNKOVÁ, 2013] 

 Organizace a sdružení neslyšících nabízejí sociální, legislativní, tlumočnické či 

kulturní a tomu podobné služby. Takové organizace mohou svému klientovi nabídnout 



15 
 

i kompenzační pomůcky. Patří sem například ASNEP (Asociace organizací neslyšících, 

nedoslýchavých a jejich přátel) a ČUN  (Česká unie neslyšících). [JELÍNKOVÁ, 2013] 

 Centra znakového jazyka jsou organizace a občanská sdružení, která vznikla 

z podnětu samotných neslyšících a také si tyto organizace sami řídí. Tato centra 

podporují v rozvoji, výuce znakového jazyka, a dále se také účastní na kulturním  

a společenském životě neslyšících lidí. Mezi takové organizace patří centra Pevnost  

a Bezhran. [JELÍNKOVÁ, 2013] 

 Tlumočnická služba je pro neslyšící nezbytnou součástí života v kulturním, 

pracovním či studijným životě. O tuto službu si mohou požádat, když umí odezírat, ale 

jim ostatní lidé nerozumí. Tlumočnická služba je většinou zajišťována organizacemi, 

kluby a centry pro neslyšící. [JELÍNKOVÁ, 2013] 

2.2.5 Zvyklosti neslyšících lidí 

I neslyšící lidé mají svoje společenské zvyklosti. Neznají například ironii a vše si 

říkají naplno. Také je pro ně neslušné odejít bez rozloučení. Neslyšící se loučí s každým 

členem sešlosti jednotlivě, a to podáním ruky, objetím či poklepáním na rameno a 

prohodí s ním pár slov na rozloučenou. Neslyšící lidé na sebe nemohou zavolat, proto 

používají mávání rukou v zorném prostoru, aby ho všichni viděli, že právě on chce v tu 

chvíli mluvit, nebo poprosí kamaráda sedícího vedle, aby dotyčného člověka upozornil, 

že s ním chce komunikovat. Slušné také je, aby neslyšící ve společnosti slyšících seděl 

přímo naproti dveřím, aby viděl, kdo vchází do místnosti. [FIKEJS, 2004] 

 Neslyšící mají velmi rádi tanec. Hudbu sice neslyší, ale vnímají vibrace  

a záchvěvy a nárazy rytmu celým tělem, a to mnohem lépe než slyšící lidé. [FIKEJS, 

2004] 

 Občas se může stát, že slyšícím lidem, připadají neslyšící lidé nevychovaní, že se 

neumějí slušně chovat. Je to způsobeno tím, že jsme až příliš „přímí“ v rozhovorech a 

ve svých otázkách. Ptají se na věci, na které by se slyšící člověk, jen tak hned nezeptal. 

Ve školách se samozřejmě učí základy slušného chování, jako podržet ženě dveře, 

odsunout židli u stolu, ale nemají vyučovací předmět, který by se zabýval výchovou 

slušného chování. [VYSUČEK, 2010] 
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2.3 Znakový jazyk 

 Znakový jazyk je přirozeným dorozumívacím prostředkem neslyšících. 

Spontánně sis jej vytvořili neslyšící jako vizuální komunikační prostředek. V minulosti 

byl vnímán jako něco podřadného, co nelze vyrovnat mluveným jazykům. Lingvistický 

rozbor znakového jazyka potvrdil, že je plnohodnotným jazykem, kterým lze vyjádřit vše 

a někdy i více než mluveným jazykem. Znakový jazyk je zcela odlišný od mluveného 

jazyka. Není to „jen“ vizuální forma mluveného jazyka. Český jazyk i český znakový jazyk 

tvoří věty a slova, v tomto případě znaky. Podobně jako slova jsou složena z písmen, 

každý znak je tvořen tvarem a položením rukou a prstů, jejich vzájemnou polohou, 

pohybem a umístěním v prostoru. [REDLICH, 2007] 

 Znakový jazyk není na celém světě stejný, jak se mnozí z nás domnívají. Stejně 

jako se čeština liší od angličtiny či od němčiny, liší se český znakový jazyk od anglického 

tak i od německého, ale mezi znakovými jazyky nejsou rozdíly tak výrazné. Odlišnosti 

existují i v regionech. Znakový jazyk se liší v Praze, Brně i Ostravě. Rozdíly jsou však 

různé. Některé znaky mohou být stejné a mít i stejný význam, nebo se liší pouze 

v detailech. Ale existují i znaky, které jsou v různých jazycích zcela stejné a mají 

naprosto jiný význam. [REDLICH, 2007] 

 Součástí znakového jazyka je také prstová abeceda, kterou vytvořili slyšící. 

Neslyšící jí však používají mnohem častěji. Ta ale slouží jen k vyjádření slova, které ve 

znaku zatím neexistuje nebo pro hláskování jmen. Existuje obouruční a jednoruční 

abeceda. U nás se používá z velké části obouruční. Jednoruční používají lidí na východní 

Moravě a na Slovensku. [REIDLICH, 2007] 

 Znakový jazyk je tvořen slovní zásobou, kterou vyjadřují znaky. Všechny tyto 

znaky se vytvářejí pomocí rukou, horní poloviny těla a hlavou. Tomu se říká „manuální 

složka znaku“. Tato složka je poloha rukou v prostoru, ve vzájemném vztahu k tělu. Je to 

nejzřetelnější část znakového jazyka. Významnou a neoddělitelnou částí převážné 

většiny znaků je tzv. orální komponent a mimika, což je „nemanuální složka znaku“, 

protože není tvořena rukama. Tato složka je poněkud složitější. Jedná se o to, co znak 

dotváří. Existuje mnoho znaků, které mají stejné nebo hodně podobné postavení rukou 

a prstů, ale liší se od sebe právě touto částí. Je to proto, že počet kombinací postavení 

rukou je omezený a nemanuální složka tento počet zvyšuje. [SVOBODOVÁ, 2009] 
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 Orální komponent nebo složka je ta část znaku, která se tvoří ústy. Někdy se 

jedná o vyslovené slovo, někdy o písmeno, jindy zase o postavení rtů. Často je 

doprovázena podivnými zvuky. Na lidi, kteří to neznají, může působit komicky. Ale jedná 

se o velmi důležitou část znakového jazyka, kterou nelze vynechat.  

[SVOBODOVÁ, 2009] 

 Mimika je výraz tváře. Jde o postavení tváří, obočí, nafouknutí či vtáhnutí tváři. 

Toto všechno opět doplňuje znak. Mimikou se mimo jiné vyjadřuje stupňování (malý, 

větší, největší), rozlišuje klad a zápor, vyjadřuje způsob věty (zda se jedná o větu tázací, 

rozkazovací či oznamovací). Tato část znakového jazyka je také velmi důležitá. Bez jejího 

použití by mohlo dojít k nedorozumění. Jedná se o obdobu přízvuku a intonace 

mluveného projevu. [SVOBODOVÁ, 2009] 

Znakový jazyk má svojí vlastní slovní zásobu, gramatiku i slovosled. O slovní 

zásobě lze říci, že je jiná. Pro spoustu slov je mnoho znaků, které se významově mírně 

odlišují, ale zrovna tak existuje jeden znak pro několik slov a pak je třeba pochopit 

význam slova z kontextu. Slovosled se dá vyjádřit schématem KDY + KDO + KDE / CO  

+ sloveso. Nemusí tomu tak být vždy, ale většinou to takto platí. Pod slovem gramatika 

si mnozí lidí vybaví y/i, ale to je pro znakový jazyk nepodstatné. Znakový jazyk 

nepoužívá skloňování, ale používá jiné slovní druhy a také jiné vazby. 

      [SVOBODOVÁ, 2009] 

Za největší problém znakového jazyka by se dalo uvést spojování znaků do 

jednoho („inkorporace“). Část jednoho znaku se spojí s jinou částí druhého znaku, a tak 

vznikne třetí znak. Typickým příkladem je věta „Loď pluje po řece.“ Tato věta se ukáže 

jen jedním znakem, který znázorňuje loď a její houpavý pohyb kupředu.  

[SVOBODOVÁ, 2009] 

Znakový jazyk používá poměrně málo neslyšících. Lidé, kteří ohluchnou během 

života, se málokdy rozhodnout komunikovat pomocí jazyka. V případě, že se pro 

komunikaci znaky rozhodne, spíše si vybere znakovanou češtinu  

a to z důvodu, že češtinu již umí a znaky mu pomáhají při odezírání. Znakový jazyk 

používají převážně neslyšící, kteří se s touto vadou již narodili. [SVOBODOVÁ, 2009] 
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2.3.1 Znakovaná čeština 

 Krom již zmíněného znakového jazyka, který neslyšící používají, existuje ještě 

znakovaná čeština. Jde o umělý systém, který vymysleli slyšící (stejně jako prstovou 

abecedu), aby se lépe domluvili s neslyšícími. Znakovaná čeština není ani znakový jazyk 

ani čeština. Používá gramatiku (respektive slovosled českého jazyka a znaky českého 

znakového jazyka). Slova jsou vyslovována (artikulována) a k nim se souběžně ukazují 

znaky znakového jazyka. Znakované češtině rozumí převážně nedoslýchaví či ohluchlý, 

neboť ovládají český jazyk. Z neslyšících spíše jen ti, kteří umí perfektně odezírat  

a znaky vnímají až tehdy, když se jim slovo nepodaří odezřít. Znakovaná čeština je 

využívána především k vyučování češtiny neslyšících dětí nebo k tlumočení neslyšícím 

lidem. [FIKEJS, 2004] 

2.4 Surdopedie 

 Surdopedie (z latinského surdus – hluchý, řeckého paideia – výchova) 

představuje speciálně pedagogickou disciplínu, která se zaobírá výchovou, vzděláváním 

a rozvojem jedinců se sluchovým postižením. Úzce spolupracuje nejen s ostatními 

pediemi (jako třeba logopedie, somatopedie), ale i s obecně pedagogickými, 

biologickými, psychologickými, sociologickými a filozofickými obory. Souvisí  

i s medicínskými disciplínami jako je pediatrie. Z humanistických disciplín je to 

například sociologie. Vzhledem k možnosti nápravy sluchových vad je třeba zmínit se  

i o spolupráci s technickými, jako je například sluchová protetika. [HORÁKOVÁ, 2012] 

 Objektem surdopedie jsou osoby se sluchovým postižením. 

2.5 Vzdělávání neslyšícího dítěte 

2.5.1 Středisko rané péče 

 Tato střediska pracují na principu dobrovolnosti. V těchto zařízeních se 

nejedná o pomoc jako takovou, ale spíše o doprovázení. Pokud se rodině narodí dítě se 

speciálními potřebami, tato střediska poskytují informace rodičům. Mezi jejich klienty 

patří nejen neslyšící rodiny, ale i slyšící rodiče s neslyšícími dětmi. Střediska poskytují 

základní poradenství, sociální poradenství, konzultace v rodinách, pomáhají rodičům 

vybrat vhodnou mateřskou školu. S pomocí střediska mohou rodiče komunikovat 
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s lékaři a dalšími odborníky. Půjčují jim hračky pro děti, literaturu, pomůcky či 

informační CD ve znakovém jazyce. Dále se na tato střediska obracejí neslyšící rodiče, 

když mají potíže v komunikaci s dítětem. V neposlední řadě se s těmito zařízeními 

rodiče radí o implantátech, o nichž jim pracovník podá velikou škálu informací a je jen 

na rodiči, zda se pro implantát rozhodne či nikoliv. [FENCLOVÁ, 2013]  

2.5.2 Speciálně-pedagogická centra 

 Speciálně-pedagogická centra jsou určeny pro děti a jejich rodiny, pro učitele a 

vychovatele nebo i širší veřejnost. Tato centra poskytují služby v terénu jako je škola či 

rodina, služby přímo v pracovně speciálně-pedagogického centra nebo podávají 

informace po telefonu. Práce těchto center zahrnuje činnosti jako včasné vyhledávání 

zdrojů sluchového postižení a evidenci dětí s tímto postižením, péči o tyto děti v raném 

věku, speciálně-pedagogickou, psychologickou a logopedickou diagnostiku, a to i 

v terénu. Dále nabízí reedukaci sluchových a řečových vad, individuální logopedickou 

péči v speciálně-pedagogických centrech, školách či rodinách, metodické vedení učitelů 

a vychovatelů na školských a sociálních zařízeních, pomoc integrovaným žákům při 

vyhledávání vhodných školských zařízení, pomoc při studiu i v sociální oblasti, 

individuální plány rozvoje, konzultace o problematice sluchového postižení a s ním 

související komunikační bariéře nebo přednáškovou a vzdělávací činnost. Sociální 

pracovník v těchto centrech pomáhá rodinám s řešením jejich sociálních problémů, 

například při nepříznivé sociální situaci v rodině a zařizuje kompenzační pomůcky pro 

dítě. [CHUDOMELOVÁ, 2011] 

 Rodičům tato střediska pomáhají s budováním způsobů komunikace, poskytují 

jim odbornou literaturu ohledně sluchového postižení. Dále zajišťují výuku znakového 

jazyka pro slyšící rodiče neslyšících dětí. [JANEČKOVÁ, 2008] 

Dětem nabízí psychologické a speciálně-pedagogické vyšetření, zapůjčují jim 

učebnice, pomáhají s individuální logopedickou péčí o děti s kochleárním implantátem 

nebo pomáhají při výběru vhodné mateřské či základní školy. [JANEČKOVÁ, 2008] 

Školám podávají informace o pomůckách pro vzdělávání dětí se sluchovým 

postižením a také informace o integraci těchto dětí. [JANEČKOVÁ, 2008] 
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Učitele informují o sluchovém postižení a jeho dopadu na vzdělávání. Dále jim 

zapůjčují literaturu nebo zesilovací pomůcky pro lepší komunikaci ve třídě.  

[JANEČKOVÁ, 2008] 

 2.5.3 Vzdělávání neslyšícího dítěte rodinou 

Prvotní vzdělání dávají svému dítěti vždy rodiče. Ať se jedná o slyšící či neslyšící 

dítě. Problém nastává ve chvíli, kdy se slyšícím rodičům narodí neslyšící dítě. V tu chvíli 

jsou oba rodiče zoufalý, hledají vinu všude okolo nebo se chytají „záchranného lana“, že 

se lékaři určitě spletli a jejich dítě bude zdravé. Kladou si otázku, proč právě jejich dítě 

musí být „jiné“ a zda zvládnou vychovávat takové dítě. Pro tyto rodiče je to životní 

zkouška, na kterou není nikdy nikdo připraven. [ROUČKOVÁ, 2006] 

Ve chvíli kdy zjistí, že dítě bude neslyšící, se snaží najít viníka nebo také zázračné 

léčení pro jejich dítě. S pomocí zkušeného logopeda rodiče brzy pochopí, že handicap 

jejich dítěte není nic jiného než běh na dlouhou trať, kdy se budou opírat jeden  

o druhého, ale nakonec vše hravě zvládnou. Každý pokrok dítěte rodiče velmi ocení, 

protože to bude pro obě strany velmi těžké. Jen rodiče budou vědět, kolik práce, času, 

snahy, lásky a trpělivosti se za tímto pokrokem skrývá. Vždy budou vnímat zlepšení 

dítěte mnohem intenzivněji a nikdy pro ně nebude tento krok vpřed samozřejmostí.  

[ROUČKOVÁ, 2006] 

 Jestliže je u dítěte diagnostikována sluchová vada, mění to celkovou situaci  

v rodině, protože ta bude muset začít komunikovat jiným způsobem. Zatímco zdravé 

děti si své jazykové schopnosti rozvíjí kontaktem se svým okolím, neslyšící děti si mohou 

osvojit jazyk jen pomocí intenzivní péče. Rodina vždy musí komunikaci zcela změnit, 

nestačí ji pouze přizpůsobit. Rodiče stojí před rozhodnutím, zda zvolí slovo nebo znak. 

Pokaždé by si měli najít všechny informace o obou metodách, jejich výhody i nevýhody 

a podle toho se rozhodnout. Takové rozhodnutí pro rodiče není vůbec jednoduché. S 

výběrem jim pomáhá logoped, speciální pedagog, foniatr nebo audiolog. Záleží na 

možnostech kompenzace sluchu a možností léčby do budoucna. [ROUČKOVÁ, 2006] 

 Pokud se rodiče rozhodnou pro orální metodu, měli by vědět, že je založena na 

využívání sluchu a odezírání. Tato metoda je velice dobře zpracována, z důvodu, že byla 

velmi dlouhou dobu jedinou oficiálně uznávanou metodou pro výchovu a vzdělávání 

neslyšících. Proto, že většina neslyšících dětí se narodí slyšícím rodičům, je tato metoda 
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preferována více než znakový jazyk. [ROUČKOVÁ 2006] 

Znakový jazyk, bilingvální metodu nebo také dvojjazyčnou metodu se dítě učí 

dříve než češtinu. Tu musí neslyšící zvládnout v psané formě, naučit se jí číst a rozumět 

jí. Pokud se má dítě naučit znakový jazyk, znamená to pro celou rodinu, že se ho musí 

naučit též. Problém nastává ve chvíli, kdy se rodiče naučí základy znakového jazyka, se 

kterými se s dítětem hravě dorozumí a poté ve své snaze poleví. Dítě pak dostává velmi 

málo informací, v rodině se mluví jen o konkrétních důležitých věcech, a tím může dojít 

k opoždění poznávacího, emocionálního i sociálního vývoje neslyšícího dítěte.  

     [ROUČKOVÁ, 2006]  

S narůstajícím věkem dítěte přichází do jeho života více komplikovanějších 

situací, které bude muset pomocí znakového jazyka řešit. Jestliže neslyšící dítě pochází 

z neslyšící rodiny, učí se přednostně znakový jazyk. Ale mnoho dětí se učí i mluvenou 

řeč. Poté navštěvuje běžnou školu nebo také speciální školu, kde komunikují orální 

metodou. [SLOWÍK, 2007] 

Na vzdělávání svých dětí občas rodiče nestačí sami, natož když se jedná o dítě 

neslyšící. Zde se nabízí otázka, kde je rodičům s takovými dětmi poskytnuta pomoc  

a v jakém rozmezí a s jakými potřebami. Mezi nejčastější služby, které organizace, 

centra, kluby a střediska nabízejí, patří například základní sociální poradenství, 

konzultace s rodinami, vývoj dítěte, výběr mateřské školy, poskytování pomoci při 

komunikaci s lékaři či jinými odborníky, půjčování pomůcek, knih nebo informačních CD 

ve znakovém jazyce. Mezi nejznámější organizace patří Tamtam, který má svá sídla 

v různých částech České republiky a podává pomocnou ruku lidem se sluchovým 

postižením. [FENCLOVÁ, 2013 ] 

2.5.4 Vzdělávání neslyšícího dítěte ve školách  

  2.5.2.1 Mateřské školy 

Mateřské školy pro neslyšící jsou zaměřeny především na vzdělávání dětí se 

sluchovým postižením a dětí s vadami řeči. Fungují při základních školách pro sluchově 

postižené. Kromě obecných cílů a běžných funkcí musí plnit i další specifické úkoly. 

Prioritou speciálních pedagogů a logopedů v mateřských školách je zpřístupnit dítěti 

prostředky, které mu pomohou překonat komunikační bariéry způsobené jeho 

sluchovou vadou.  Zajišťuje budování prvních komunikačních dovedností, znakové  
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a mluvené řeči. Dalším stejně důležitým úkolem je kvalitní příprava dětí na vstup do 

základní školy. Školy také úzce spolupracují s rodinou dítěte. [HORÁKOVÁ, 2012] 

„Mezi specifické úkoly mateřské školy patří především navazování komunikace, 

tvoření a rozvíjení hlasu, podporovat rozvoj zrakového vnímání zaměřeného na nácvik 

odezírání, seznámení dítěte s možností hmatového vnímání, rozvíjení jemné a hrubé 

motoriky, reedukace a redukce sluchu, rozvoj řeči od nejranějšího věku, což je od 

jednoho roku dítěte, a snaha vytvořit u dětí kladný vztah k mluvení, začátky čtení 

pomocí globální metody, dosažení funkční komunikace s využitím nonverbálních 

prostředků (mimiky, gestikulace a přirozených posunků, případně znakového jazyka).“ 

[VÍTKOVÁ, 2003; str. 101]  

2.5.2.2 Základní školy 

 Základní školy pro děti se sluchovým postižením mohou pečovat o děti a žáky od 

narození (kdy, ranou péči zajišťují specialisté na sluchové vady ve speciálně 

pedagogickém centru a také poskytují rozsáhlý sortiment služeb rodinám s neslyšícím 

dítětem) do 18 let. Nástup do školy je pro dítě důležitou sociální hranicí. Než je dítě 

zařazeno do školy musí tomu mimo jiné předcházet zkouška školní zralosti. Jde 

především o určitou úroveň zralosti centrální nervové soustavy dítěte, která se 

projevuje změnou celkové schopnosti reagovat, zvýšenou odolností vůči zátěži a 

schopností koncentrace pozornosti [VÁGNEROVÁ, 2000]  

 Primární vzdělání pro sluchově postižené má oproti běžným školám možnost 

otevřít přípravnou třídu, kde se formou her a přímé práce s dětmi rozvíjejí a upevňují 

dovednosti získané v mateřské škole. Školní docházka může být tedy desetiletá. Další 

výhodou pro sluchově postižené je nižší počet žáků ve třídách (nejméně 6 a nejvíce  

14 žáků). Dále mají žáci nárok na speciální metody, postupy, formy a prostředky 

vzdělávání, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice  

a didaktické materiály. Tyto školy mají za povinnost zařadit předměty speciálně-

pedagogické péče (např. hodiny individuální logopedické péče, znakový jazyk, řečová 

výchova nebo komunikační dovednosti). [HORÁKOVÁ, 2012] 

 Aby dítě se sluchovým postižením dosáhlo stejné úrovně vzdělání jako jeho 

slyšící vrstevníci, je nezbytné, aby mu byly zajištěny určité podmínky ve vzdělávací 

praxi. Sem můžeme zařadit porozumění a respekt ke kulturním odlišnostem, podporu  
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a pochopení kulturního dědictví, úctu k historii, vést děti k respektování jiné kultury  

a jazyka, odlišné hierarchie cílů a živnostních hodnot, utváření sociálních dovedností, 

chování a hodnotového systému ve vztahu ke kulturním rozdílům, vytváření ovzduší 

vzájemného respektu a pozitivního vztahu mezi dvěma a více skupinami s výše 

popsanými odlišnostmi. Dále přizvat ke vzdělávacímu procesu dospělé neslyšící nejen 

jako profesionální pracovníky, ale též jako velmi funkční identifikační vzor pro neslyšící 

děti i jejich rodiče a vychovávat budoucí pedagogy k úctě odlišnostem jazyka, kultury 

apod. [KEBLOVÁ, 2000] 

2.5.2.3 Střední školy 

Na konci povinné školní docházky nastává období, kdy se dítě musí rozhodnout, 

na jaké pracovní uplatnění se zaměří a měl by se včas začít připravovat na volbu 

zaměstnání. Výběr povolání, zejména u mladistvých, je velmi důležitým krokem 

v životě, a proto by neměl být jednorázovou akcí. Jestliže je správná volba povolání 

důležitá pro zdravou populaci, o to důležitější je u těch, jejichž zdravotní stav je 

dlouhodobě nebo trvale narušen. [HORÁKOVÁ, 2012] 

 Jedním z klíčů kvalitní profesionální přípravy neslyšících jedinců je zajištění jejich 

dostatečného vzdělání, odbornosti a rozvoje mezilidských komunikačních předpokladů. 

Výchova a vzdělání jsou rozhodně důležitou součástí socializačního procesu osob se 

sluchovým postižením. [HORÁKOVÁ, 2012] 

 Do sítě středních škol pro žáky se sluchovým postižením patří praktické školy, 

střední odborná učiliště, střední odborné školy a gymnázia. Speciální střední školy by 

měly mládeži se specifickými potřebami poskytovat nejen odbornou způsobilost 

umožňující najít odpovídající uplatnění na trhu práce, ale i dostatečné všeobecné 

vzdělání, který by jim pomohlo vyrovnávat se s nároky dnešní společnosti a pružně se 

přizpůsobovat měnícím se požadavkům trhu práce. [HORÁKOVÁ, 2012] 

 V současné době nabízejí speciální školy pro sluchově postižené poměrně velké 

množství profesního zaměření. Nejčastěji se jedná o učební obory strojní mechanik, 

malíř-lakýrník, krejčí, truhlář, cukrář, elektrikář, zahradník, prodavač apod.  

[HORÁKOVÁ, 2012] 

 Studenti se sluchovou vadou mají také možnost získat maturitu na dvanácti 

školách v ČR pro sluchově postižené. Tyto školy se nacházejí v Praze. Jednou z nich je 
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Gymnázium pro sluchově postižené, dále Střední zdravotnická škola pro sluchově 

postižené, kde je obor asistent zubního technika. Další školou, která nabízí možnost 

maturitní zkoušky je Střední odborná škola pro sluchově postižené obor hotelnictví  

a nástavbové studium – obor podnikání. Další školy, které nabízí maturitu, sídlí v Brně. 

Jednou z nich je Střední škola pro sluchově postižené obor informační technologie. 

Druhá škola se nachází v Hradci Králové a to s oborem předškolní a mimoškolní 

pedagogika. V neposlední řadě se mezi tyto školy řadí i Střední průmyslová škola 

elektrotechnická ve Valašském Meziříčí, která nabízí obor elektronické počítačové 

systémy; počítačové systémy a aplikovaná elektrotechnika. [HORÁKOVÁ, 2012] 

2.5.2.4 Vysoké školy 

 V posledních dvaceti letech se problematika terciárního vzdělávání dostává stále 

více do popředí. Nabídka speciálních studijních oborů pro neslyšící studenty obsahuje 

dva bakalářské obory s možností navazujícího magisterského studia, a to Výchovná 

dramatika neslyšících, která se nachází na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. 

Druhá je Filozofická fakulta UK v Praze obor Čeština v komunikaci neslyšících. Další 

studijní obory jsou pro zájemce se sluchovým postižením přístupny v integrované 

formě. Počet studentů se sluchovým postižením na vysokých školách v České republice 

je stále vyšší. [HORÁKOVÁ, 2012] 

 V současné době tvoří studenti se sluchovým postižením na vysokých školách 

velmi rozmanitou skupinu mladých lidí, kteří se liší jak stupněm sluchové vady, tak  

i upřednostňovaným komunikačním systémem. Je samozřejmé, že ve studijních 

programech se lépe orientují studenti dostatečně způsobilí v českém jazyce, a to často 

nezávisle na hloubce svého sluchového postižení. Způsobilostí v českém jazyce však 

není myšlena jen úroveň mluveného projevu, ale především pochopení psaného textu, 

které v souvislosti se studiem jedinců se sluchovým postižením představuje velký 

problém. [HORÁKOVÁ, 2012] 

 Pro zlepšení studijních podmínek studentů se sluchovým postižením jsou na 

vysokých školách České republiky zřízena speciální poradenská centra. Patří sem 

například Středisko Teiresiás na MU v Brně, dále Centrum pomoci handicapovaným na 

UP v Olomouci a jiná další. [HORÁKOVÁ, 2012] 
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Profil poradenských aktivit směřovaný ke studentům či žadatelům o studium je určen 

nejen širokou škálou jednotlivých typů a stupňů závažnosti postižení, ale také značnou 

odlišností požadavků vyplývajících z obsahového zaměření studijních oborů na 

konkrétních fakultách. [VITÁSKOVÁ, LUDÍKOVÁ, SOURALOVÁ, 2006] 

2.5.5 Integrace sluchově postiženého dítěte do běžné základní školy 

 Integrace dítěte znamená proces jeho začleňování do společnosti zdravých dětí 

a jeho postupné zapojování do života vrstevníků. Z pedagogického hlediska se jedná  

o takové přístupy a způsoby vzdělávání, které dovolují žákovi s postižením zapojit se do 

hlavního vzdělávacího procesu. O přijetí takového žáka rozhoduje ředitel školy 

s přihlédnutím na doporučení psychologa nebo speciálního pedagoga. Pro běžnou 

základní školu může přijetí žáka se sluchovým postižením znamenat více administrativy 

a časovou a pracovní přítěž, zároveň ale možnost úpravy počtu dětí ve třídě nebo 

možnost získání finanční dotace na podaný projekt pro individuální zlepšení podmínek 

sluchově postiženého žáka při vyučování. [PÉČOVÁ, 2013] 

Součástí integračního procesu není jen dítě samotné, ale také jeho rodiče, 

pedagogové školy, do které má dítě nastoupit a samozřejmě spolužáci. 

 [HORÁKOVÁ, 2012] 

Základním důvodem, proč žádají někteří rodiče neslyšících dětí o možnost 

integrovat své dítě do běžné školy, když v České republice existuje poměrně velká síť 

speciálních škol pro sluchově postižené, je snaha nevyčleňovat jejich dítě ze sociálních 

vztahů s vrstevníky v místě bydliště dítěte. Rodiče chtějí odbourat nutnost 

dlouhodobého dojíždění do speciální školy, nebo pobyt v internátním zařízení školy. 

Přítomnost pouze mezi neslyšícími dětmi považují jako uzavírání do jedné uzavřené 

skupiny, která nemá větší kontakty s okolním sociálním prostředím slyšících, ve kterém 

se děti v běžném životě pohybují. Tito rodiče jsou také názoru, že množství informací ve 

speciálních školách není dostatečné. Že je nižší, než v běžných školách, a tím 

neodpovídá schopnostem jejich dítěte. Větší počet dětí vytváří také přirozeně soutěživé 

prostředí a zvyšuje tak motivaci a snahu dětí. Z těchto výše uvedených důvodů se 

rodiče snaží najít vhodnou školu v místě jejich bydliště, nebo alespoň co nejblíže k jejich 

domovu. [PÉČOVÁ, 2013] 

  



26 
 

Existují určitá kritéria, která jsou kladena na děti v případě žádosti o jejich integraci 

do běžné základní školy. Za prvé se jedná o školní zralost a připravenost dítěte na školu, 

kde by měl navazovat alespoň na roční docházku do předškolního zařízení,  

ať už speciálního nebo běžného, spojenou s reedukací sluchu, rozvojem vnímání  

a mluvené řeči. Za druhé je to schopnost využít sluchadlo nebo kochleární implantát, 

protože rozumění řeči a odezírání jsou významnější než velikost sluchové ztráty, proto 

mohou být začleněny i takové děti, které mají nesrozumitelnou řeč, ale ovládají širokou 

slovní a pojmovou zásobu. Třetí kritérium je zvyklost celodenně používat sluchadlo  

a zvládnutí jeho běžné údržby. Dále by dítě mělo mít dostatečné sebevědomí, 

schopnost orientace ve slyšícím prostředí, sociální a emocionální vyzrálost. Dalším 

kritériem, které je na dítě kladeno, je intelekt, ten by měl být spíše nadprůměrný, 

protože přibývající počet učiva a střídání učitelů na druhém stupni vyžaduje stálé 

soustředění a dlouhodobé odezírání, což je psychicky velmi náročné a dítě to velmi 

zatěžuje. Důležité je také vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve 

speciálně pedagogickém centru, které vhodnost integrace posoudí a doporučí nebo 

naopak. Poté by se dítě mělo integrovat od počátku školní docházky, ale obvyklejší je 

přechod ze speciální školy po dokončení prvních ročníků. Mělo by mít komunikativnost, 

schopnost domluvit se s ostatními. Další podmínkou je inteligence a velké znalosti 

v různých oblastech, ctižádostivost, vstřícnost, otevřená pozitivní povaha.  

           [PÉČOVÁ, 2013] 

Dále také existují praktické zásady pro lepší integraci dítěte se sluchovou vadou 

do běžné školy. Patří sem například menší počet dětí ve třídě, dítě sedí při klasickém 

uspořádání lavic v prostřední radě, 2. - 4. lavici blíže ke katedře, optimální je třída 

s kobercem kvůli pohlcování rušivých zvuků, navázání kontaktů s konkrétním učitelem 

před začátkem školního roku, sejít se v kombinaci učitel, dítě, rodiče a pracovník 

Střediska rané péče, možnost dítěte seznámit se s prostředím třídy, na začátku školního 

roku, umožnit dítěti se sluchovým postižením seznámení s ostatními spolužáky  

(např. cedulky se jmény, seznamovací hry), výrazná artikulace učitele, častá komunikace 

učitele s rodiči, upozorňovat dítě se sluchovým postižením na náhlou změnu tématu, 

hodně psát na tabuli a používat pomůcky. Nedoporučuje se psát s těmito dětmi diktáty. 

[HORÁKOVÁ, 2012] 
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2.6 Sluchová protetika 

 Kompenzační pomůcky v sobě zařazují široký soubor speciálních zesilovacích 

elektroakustických přístrojů, které umožňují osobám se sluchovým postižením překonat 

komunikační těžkosti, které jsou sluchovou vadou způsobeny. [HORÁKOVÁ, 2012] 

 2.6.1 Sluchadla 

 Sluchadla (příloha 1) jsou primární kompenzační pomůckou, kterou lidé se 

sluchovým postižením používají nejčastěji. Používají je děti i dospělí s lehkou, středně 

těžkou i těžkou nedoslýchavostí. Před samotným určením sluchadla audiolog (odborný 

lékař) zjišťuje, jaká je prahová hodnota sluchu (tzn. jaká je nejnižší hlasitost zvuku, 

kterou je člověk ještě schopen zaslechnout) na určité frekvenci. Kompenzace ztráty 

sluchu sluchadly je první a základní možnost, jak člověku zprostředkovat zvuky 

normálního života, ale především mluvenou řeč. [HORÁKOVÁ, 2012] 

 Sluchadlo je miniaturní elektroakustický přístroj, jehož úkolem je zesílení  

a formování zvukového počitku. Základní součástí sluchadel jsou: mikrofon, zesilovač, 

reproduktor, regulátor hlasitosti, přepínač programů, indukční cívka, popřípadě 

audiovstup. Zvuk je sluchadlem dostatečně zesílen a speciálně formován podle 

nastavení, které provádí foniatr (lékař zabývající se vyšetřováním hlasu, řeči a sluchu 

člověka). Ten se řídí věkem, příslušným typem a charakterem jednotlivé sluchové vady 

jedince. [HORÁKOVÁ, 2012] 

 Sluchadla lze dělit podle mnoha hledisek. Za prvé je to rozdělení dle způsobu 

zpracování akustického signálu. Jedná se zde o sluchadla analogová a digitální. 

Analogová sluchadla zpracovávají signál analogově (tzn. spojitě, plynule proměnně). 

Tyto sluchadla jsou v dnešní době nejlevnější a mají nejjednodušší modely. Sluchadla 

digitální jsou řízena mikročipem. Zaujímají jednoznačně dominantní postavení na 

světovém trhu. Špičkové modely těchto sluchadel zajišťují zpracování zvuku s důrazem 

na řeč a potlačují ostatní rušivé zvuky, samy se také dokáží otestovat a jsou mnohem 

méně citlivé na rušení mobilních telefonů. [HORÁKOVÁ, 2012] 

Dále můžeme sluchadla dělit dle charakteru přenosu zvuku. Přenos zvuku může 

být přenášen dvojím způsobem, a to vzduchem nebo kostí. [HORÁKOVÁ, 2012] 

Třetí a poslední dělení je podle tvaru. Prvním typem jsou sluchadla závěsná. 

Základní součásti sluchadla jsou zabudovány do pouzdra, které se nosí za uchem. 
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Sluchadla závěsné jsou nejčastěji používaným typem sluchadel u všech věkových 

kategorií. Druhým typem sluchadel jsou sluchadla nitroušní (zvukovodová). Dle toho 

kam se tato sluchadla vkládají, označují se od nejmenších po největší jako kanálová (ty 

jsou kompletně ukryta ve zvukovodu), zvukovodová (ta se vkládají do zvukovodového 

vchodu) a boltcová. Všechna tato sluchadla vyžadují určitou péči, jelikož jsou 

náchylnější na vlhkost a na znečištění ušním mazem. Vzhledem k náročnosti  

na manipulaci, která je spojena s péčí a ovládáním, nejsou tyto sluchadla vhodná  

pro seniory. Dětem do 18 let jsou naopak doporučována z důvodu stále rostoucího 

zvukovodu. Třetím typem je kapesní sluchadlo, které má podobu malé krabičky.  Ta 

obsahuje mikrofon, zesilovač a napájecí zdroj. Dříve byl tento typ sluchadla přidělován 

dětem do 1-2 let, dnes se těmto dětem přiděluje sluchadlo závěsné. Užívání kapesného 

sluchadla je v dnešní době již na ústupu. Posledním čtvrtým typem sluchadla je brýlové 

sluchadlo. Zde se jedná především o kostní sluchadlo, u kterého je vibrátor umístěn  

do straničky od brýlí. Tato sluchadla se pro vzdušné vedení, již skoro vůbec nevyrábí.  

[HAVLÍK, 2007] 

 Dále sem patří kapsičkové sluchadlo, které se používá pouze u dětí. Jedná se o 

malou krabičku, kterou dítě nosí v kapse. S uchem je spojeno pomocí malého kablíku a 

celkově toto sluchadlo vypadá jako walkman nebo MP3 přehrávač. Výhodou jsou 

ovládací prvky a veliká baterie. Naopak za nevýhodu se dá považovat fakt, že toto 

sluchadlo je velké a děti se za něj stydí. Něco mezi výhodu a nevýhodu se dá zařadit 

mikrofon umístěný v krabičce. Ten sice zvyšuje srozumitelnost mluvčího, pokud 

mikrofon položíme před něj, ale na druhou stranu, nositel toho zařízení slyší různé 

šramocení při pohybu sluchadla v kapse. [SVOBODOVÁ, 2008] 

2.6.2 Kochleární a kmenové implantáty 

 Kochleární implantát (příloha 2) představuje funkční elektronickou smyslovou 

náhradu, která je určena lidem s těžkým sluchovým postižením, nebo také lidem plně 

neslyšícím. Tyto implantáty zvuk sejmutý mikrofonem analyzují a přetvářejí na sled 

elektrických podnětů, kterými jsou pak stimulována vlákna sluchového nervu.  

[HORÁKOVÁ, 2012] 

 Implantát se skládá ze dvou částí, a to vnitřní a vnější. Vnitřní část sluchadla 

tvoří mikrofon, zvukový (řečový) procesor a vysílací cívka. Vnitřní část obsahuje přijímač 
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a svazek 22 elektrod implantovaných do hlemýždě. [HORÁKOVÁ, 2012] 

 Po implantaci je nezbytně nutná odborná rehabilitační péče, jejíž dobrý 

výsledek závisí na mnoha faktorech, např. na době vzniku a délce trvání hluchoty,  

na věku implantovaného neslyšícího dítěte, jeho osobních předpokladech (jako je 

nadání pro řeč a jazyk), přítomnost jiných zdravotních problémů apod. Účinek 

implantace je velmi individuální. [HORÁKOVÁ, 2012] 

 Jako problém kochleárních implantátů je důležité zmínit se o negativním postoji 

neslyšících k implantaci u neslyšících dětí. Podle nich není hluchota postižení, které by 

ohrožovalo život, a proto není potřeba takové dítě „zachraňovat“ pomocí implantátů. 

Neslyšící lidé tyto implantáty kritizují, protože se domnívají, že tím není respektována 

jejich identita, kultura a hlavně společný jazyk (znakový jazyk). Také to považují  

za násilné zařazování do většinové, slyšící společnosti. [HORÁKOVÁ, 2012] 

 Předpokladem úspěšného fungování kochleárního implantátu je neporušený 

sluchový nerv. Jestliže má osoba sluchový nerv oboustranně narušený (např. z důvodu 

úrazu), je možné přistoupit ke druhé možnosti, kterou je kmenový implantát. 

[HORÁKOVÁ, 2012] 

Kmenový implantát, pro nějž existuje zkratka ABI (Auditory Brainstem Implant), 

je určen k obnovení sluchových vjemů, které vznikají prostřednictvím elektrické 

stimulace elektrodami v blízkosti kochleárních jader v mozkovém kmeni. Jednodušeji 

řečeno „to bere zkratkou“, protože obchází dráhu vnitřního ucha, takže je rovnou  

na mozkovém kmeni. U tohoto implantátu se jedná o neurochirurgický zákrok.  

[KRATOCHVÍL, 2007] 

 2.6.3 Další kompenzační pomůcky pro sluchově postižené 

 V dnešní době je na trhu obrovské množství technických pomůcek, které by měli 

sloužit k usnadnění každodenního života osob se sluchovým postižením. 

 „Jedná se například o signalizační pomůcky, jako jsou světelné zvonky, vibrační  

a světelné budíky, hodinky a minutky pro neslyšící.“ [HORÁKOVÁ, 2012, str. 41] 

 Světelný budík (příloha 3) svítí různými barvami dle nastavení, lze nastavit 

hlasitost a tón hloubky výšky. Budík obsahuje i vibrační polštářek a adaptér. 

        [VĚŘBOVÁ, 2012]  
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Dále sem patří počítače, internet, multimediální programy, mobilní telefony 

apod. Pro vlastní potřebu, ale i například ve školách či veřejných prostorách jsou 

osobami se sluchovým postižením používány pomůcky ulehčující vnímání mluvené řeči 

nebo sledování televize. Jedná se například o bezdrátovou indukční smyčku, bezdrátové 

zařízení pro poslech zvuku, bezdrátový nebo psací telefon. [HORÁKOVÁ, 2012] 

 Podmínky pro poskytování jednorázových příspěvků sociálními odbory  

na opatření pomůcek pro osoby se zdravotním postižením jsou vytyčeny ve vyhlášce  

č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. Podle zmíněné 

vyhlášky se peněžitý příspěvek poskytuje na pořízení pomůcky, kterou zdravotně 

postižený jedinec potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých 

postižení. Tento příspěvek se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky 

v základním provedení (tj. v takovém provedení, které osobě plně vyhovuje a splňuje 

podmínky nejmenší ekonomické náročnosti). Například signalizace telefonního zvonku 

(nejvyšší částka příspěvku ceny je 100 %), světelný nebo vibrační budík (největší částka 

příspěvku ceny je 50 %), přístroj k nácviku slyšení (největší částka příspěvku ceny je  

50 %) nebo indikátor pro nácvik v rodině. U některých kompenzačních pomůcek jako je 

například fax a faxmodemová karta k počítači s programovým vybavením emulující fax. 

Příspěvek je možné poskytnout pouze na jednu z těchto pomůcek. Stejně tomu tak je  

i u psacího telefonu pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění a přípravné karty 

k osobnímu počítači s programovým vybavením emulující psací telefon pro neslyšící. 

[HORÁKOVÁ, 2012]  
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3 Praktická část 

Praktická část je vytvořena z rozhovoru. Tento rozhovor bude probíhat 

znakovým jazykem, kterému se po dobu jednoho roku (autorka absolventské práce) 

učím. 

Rozhovor k praktické části probíhal s neslyšícími rodiči o jejich synovi, který má 

prelingvální hluchotu stejně jako jeho rodiče. Rozhovor se zabývá výchovou, socializací, 

vzděláváním a fungováním v běžném světě, tohoto dítěte. 

Synovi je 8 let, žije na vesnici se svými prarodiči z otcovy strany, rodiči a 

bratrem. Mateřskou školu navštěvoval v Hradci Králové. Stejně tak v současné době 

studuje základní školu pro děti se sluchovým postižením ve stejném městě. Přes týden 

bydlí v internátní škole a na víkendy, prázdniny, svátky a ředitelská volna jezdí domů. 

Rodina se mi nabídla na rozhovor k absolventské práci k praktické části. 

Informovaný souhlas s využitím výzkumného rozhovoru je zařazen do příloh (příloha 4). 

 Rozhovor s rodiči neslyšícího dítěte 
  

1. Váš první syn se narodil zdravý. Překvapilo vás to? 

Otec: Ano byl jsem překvapený, spíš jsem počítal s neslyšícím dítětem, ale to 

neznamená, že by mi vadilo, že se narodil slyšící. 

Matka: Vím, že neslyšícím rodičům se může narodit slyšící děti, ale nějak jsem 

nad tím nepřemýšlela, jestli naše dítě bude slyšící nebo neslyšící. Měla bych ho 

ráda tak i tak. 

2. Napadlo vás, že by druhý syn mohl trpět stejnou poruchou sluchu jako vy? 

Otec: Ne, nenapadlo. Protože se první syn narodil zdravý, tak jsem myslel, že i 

druhé dítě bude slyšící. Ale pro mě není důležité, jestli jsou moje děti slyšící 

nebo neslyšící, hlavně, že jsou oba synové zdraví, to je nejdůležitější. 

Matka: Ta možnost tam samozřejmě byla. Ale když se první syn narodil slyšící, 

spíše jsem počítala opět se slyšícím dítětem. Ale rozhodně jsem z toho nebyla 

smutná. Byla jsem ráda, že se nám narodilo druhé dítě.  
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3. Jak jste zjistili synovo sluchové postižení? A kdy to bylo? 

Otec: Už v nemocnici nám doktoři oznámili, že druhý syn je neslyšící. Když jsme 

potom už byli všichni z porodnice doma a někdo bouchl hlasitě dveřmi, syn spal 

klidně a nerušeně dál. To pro nás byl jasný důkaz.  

Matka: Přesně jak říká manžel. Já si pamatuji na příhodu s dveřmi. Mladší syn 

spal a průvan bouchl dveřmi. Rozeběhla jsem se k postýlce, ale syn klidně snil 

dál. Pak jsme také zkoušeli různé hračky, které cinkají nebo vydávají zvuky. Vždy 

jsme s nimi hýbali na jedné a druhé straně hlavy, nebo za zády, ale nikdy se za 

nimi neotočil.  

4. Jak na to reagovalo vaše okolí (rodina, přátelé, známí)? 

Otec: Normálně. I když se první syn narodil slyšící, všichni lidé v blízkém okolí i 

na vesnici byli na naši sluchovou vadu zvyklí ode mě a od manželky, a nijak je to 

nepřekvapilo. 

Matka: Jak už řekl manžel, naše okolí bylo se sluchovým postižením již 

obeznámeno, takže na to nikdo nekoukalo nijak zvláštně. A nám na ostatních 

názorech stejně nezáleželo.  

5. Jak jste s ním komunikovali, když ještě nezvládl znakový jazyk? 

Otec: Stejně jako se slyšící děti učí mluvit, tak my jsme na syna znakovali. Viděl 

to pořád u mě a u manželky a z toho se pomalu učil. Každý znak jsme mu 

postupně ukazovali několikrát za sebou a k tomu artikulovali příslušné slovo. 

Učili jsme ho základní slova jako máma, táta, babička, děda, brácha. 

Matka: Učil se od nás. My jsme na sebe s manželem znakovali a syn to 

odkoukával. Stejně jako se učí slyšící děti mluvit. Ale my jsme s manželem ještě 

ze staré školy a náš znakový jazyk je jiný než se teď učí děti ve škole. Domů ze 

školy si nosil a dodnes nosí různé obrázky a občas se stane, že my s manželem 

děláme daný znak jinak, než se učí syn ve škole. Takže se se synem vlastně 

učíme znovu znakový jazyk. 

6. Zjišťovali jste si nějaké informace o kochleárním implantátu? 

Otec: Ano, byli jsme v nejmenované nemocnici, kde se tímto ušním 

implantátem zabývá. První lékařova otázka zněla, zda máme o kochleární 

implantát zájem. Oba jsme s manželkou odpověděli stejně: že ještě nevíme, že si 

chceme jen zjistit nějaké informace a potom se rozhodneme. Lékař nám 
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odpověděl, že pokud nemáme o implantát zájem, je zbytečné nám podávat 

jakékoliv informace. Když jsme do stejné nemocnice jeli znovu, když mladšímu 

synovi bylo okolo tří let, doktor se zeptal přímo našeho syna, zda by implantát 

chtěl, ale syn jasně odpověděl ne, i když z toho ještě neměl rozum. Moji slyšící 

rodiče, říkali, že je v dnešní době nutnost, dát mladšímu dítěti voperovat 

kochleární implantát, ale já jsem jeho otec a nikdo mi nebudě říkat, co je pro 

mého syna nejlepší, to vím já sám. 

Matka: Já jsem o tom „mluvila“ s několika kamarádkami, které jsou také 

neslyšící a mají zkušenosti s implantátem, ale rozhodně mě to nepřesvědčilo o 

tom, že bych měla dát syna operovat. Dost informací o kochleárním implantátu 

je také v časopise pro neslyšící. 

7. Měli jste možnost dát synovi voperovat kochleární implantát? 

Otec: Ano, ta možnost tu samozřejmě byla. 

Matka: Možnost kochleárního implantátu v Čechách už pár let je. I my jsme tu 

možnost měli, ale ani jeden s operací nesouhlasil.  

8. Pokud ano, jaké s tím máte zkušenosti? Pokud naopak ne, proč? Jaké jste 

k tomu měli důvody?  

Otec: Sám osobně s tím žádné zkušenosti nemám, ale nelíbilo se mi, aby mého 

synka operovali jako miminko. Kdo z dospělých si nechá vrtat v hlavě? Proč bych 

tedy měl dávat na operaci malého syna? Vím, že lidem, kteří mají kochleární 

implantát, vadí některé zvuky, například klakson, brzdící vlak nebo bouřka, a 

přesně tento hluk, může implantát i rozbít. Měl jsem kamaráda, který si ve 

starším věku nechal kochleární implantát voperovat. Jednou šel během bouřky 

podél stromů a do jednoho stromu udeřil blesk. Kamarád následkem 

protiproudu zemřel. Dále mi vadí, že by nemohl hrát fotbal, jako starší syn, 

protože bychom se pořád báli, aby mi do něho nevletěl míč. Přece jenom tento 

implantát není zrovna levná věc. 

Matka: Ani já s kochleárním implantátem nemám. Ale prostě jsme proti tomu. 

Jestli to někdy syn bude chtít, určitě mu nebudeme bránit, ale já za něj teď 

rozhodovat nebudu.  
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9. Využívá mladší syn jiné pomůcky pro neslyšící? 

Otec: Ano, sluchadla. Sice si ho občas sundá nebo o něj omylem zavadí, ale je 

s ním spokojený. 

10. Pociťujete, že má neslyšící syn větší zdravotní problémy než slyšící syn? 

Otec: Jelikož se narodil už v sedmém měsíci, byl tři týdny v inkubátoru na krčním 

oddělení.  

Matka: Já za ním jezdila každé dva dny. Dnes už je ale v pořádku, a onemocní 

stejně jako každé jiné dítě.  

11. Jaký rozdíl byl ve výchově slyšícího a neslyšícího dítěte?  

Otec: Jediný rozdíl vidím v komunikaci. Staršími synovi se s námi moc znakovat 

nechtělo a nechceš ani dnes, kdežto s mladším synem komunikujeme jen 

znakovým jazykem. 

Matka: Staršího syna jsme se také snažili naučit znakový jazyk, ale on se 

nenechal. S mladším synem si lépe rozumíme, protože jsme všichni tři neslyšící. 

A myslím, že lépe se nám vychovává mladší syn, už kvůli komunikaci s ním.  

12. Pomáhal vám někdo s výchovou (rodiče, známý, organizace…)? 

Otec: S výchovou staršího syna nám pomáhali moji slyšící rodiče. Například se 

stalo, že se starší syn začal dusit a my jako neslyšící jsme to neslyšeli, naštěstí 

moji rodiče si toho všimli a pomohli mu. Nebo když syn plakal, měli jsme na to 

speciální digitální „chůvičku“, která se, vždy když dítě začalo plakat, rozblikala, 

jako když máte na fotoaparátu blesk. V zimě to bylo v pořádku, ale když bylo 

léto, blesk nebyl moc dobře přes svítící sluníčko vidět, takže nás na křičící dítě 

museli opět upozornit moji rodiče. Problém s „chůvičkou“ také nastával, pokud 

vypadl proud. 

Matka: S výchovou nám více pomáhal můj tchán. Mladší syn je jeho nejmilejší. 

A platí to i naopak. Na to, že nám dost dlouhou dobu rodiče vyčítali, že jsme 

nenechali syna operovat, teď jsou s nich velmi dobří kamarádi.  

13. Je výchova mladšího syna obtížnější než výchova slyšícího syna? 

Otec: Jak už jsem říkal, s výchovou staršího syna nám hodně pomáhali moji 

rodiče. Ale i tak je asi těžší vychovávat neslyšící dítě. Hlavně proto, že když chci 

upoutat pozornost, hlasem to nejde, musím si ji „vymávat“. Třeba když jedeme 
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na kole po silnici, je problém upozornit ho na jedoucí auto. To jsou chvíle, kdy o 

něj mám opravdu strach. 

Matka: Starší syn s námi odmítal a pořád odmítá komunikovat. Mluví s námi jen 

o tom nejnutnějším. Někdy se ani neohlásí, že odchází pryč ani v kolik se vrátí, 

na zprávy neodpisuje. A když mu pak chci vynadat, otočí se ke mně zády. Tohle 

si mladší syn nedovolí. Myslím, že je to tím, že s mladším synem jsme na stejné 

úrovni, kdežto starší syn si myslí, že jako slyšící je víc než my. Ale na druhou 

stranu na staršího syna stačilo „zavolat“ a on se otočil, kdežto na mladšího 

musíme poklepat nebo zamávat, což na kole moc dobře nejde.  

14. Jakým způsobem řešíte konfliktní situace se synem?  

Otec: Když byl syn malý a znakování ještě nerozuměl, dostal na zadek, aby 

věděl, že udělal něco špatného. Dnes, když už nám rozumí, mu domlouváme 

znakovým jazykem. V tu chvíli se většinou rozbrečí a uteče se schovat do svého 

pokoje. 

Matka: Já syny nikdy nebila. Mladší syn je moje zlato, a když něco udělá, 

vyřeším to s ním v klidu. Ten kdo ho trestá je manžel. A když už k trestání dojde, 

tak syn běží za mnou, aby si na otce postěžoval. (smích) 

15. Trestáte svého syna? Pokud ano, jak?  

Otec: Jak už jsem říkal, většinou mu to znakovým jazykem vysvětlíme, kde 

nastal problém, ale když vidíme, že je mu to jedno nebo potřebujeme naši 

hrozbu zdůraznit, dostane i přes zadek. Ale nikdy jsem ho neuhodil do hlavy. 

16. Nastávají při výchově vašeho syna problémy? Pokud ano, jaké? 

Otec: Když nastane problém a synovy vynadáme, většinou do nás strčí a uteče. 

Stejně tak se chová i ve škole, ale to není dobré. Často si učitel nebo vychovatel 

manželce stěžují na jeho agresivní chování. Já si myslím, že to má od staršího 

bratra, protože už od malička se spolu perou o různé věci.  

Matka: Poslední dobou je dost nepořádný, neplní své povinnosti, ani doma, ani 

ve škole a učitel si na něj často stěžuje.  

17. Je váš syn kamarádský, nebo se vrstevníků spíše straní?  

Otec: Myslím, že je kamarádský, ale doma na vesnici žádné kamarády nemá. 
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Matka: Bohužel, u nás na vesnici se s nikým nebaví ani nehraje. Všechen čas 

tráví se mnou. Dříve se mnou chodil k mojí slyšící kamarádce, která má stejně 

starou slyšící dceru, tak s ní si hrával. Ale dnes už ne.  

18. S kým se mladší syn kamarádí? Má spíše neslyšící kamarády? A jedná se spíš 

o chlapce či dívky? 

Otec: Když je doma, většinu času tráví s mámou. V rodné vesnici kamarády 

nemá žádné. Ve škole má naopak kamarádů hodně. S těmito dětmi se lehce 

dorozumí, chodí do stejné školy, třeba i stejné třídy, nebo spolu bydlí na 

stejném bytě. Ve třídě má čtyři dívky a on sám je mezi nimi kluk. Ale na bytě 

má i kluky. Se dvěma chlapci dokonce bydlí v jednom pokoji. 

Matka: Kamarádí se s neslyšícími dětmi ve škole. Tam má kamarádu moc. Mezi 

kluky ve škole je i živější a hravější. A mnohem víc zlobí.  

19. Jak probíhala prvotní dny v nové škole?  

Otec: První dny ve škole se dost styděl, jak dětí, tak učitelů či vychovatelů. 

Nikoho neznal, a tak se schovával za mámu. Prvních několik dnů chodil do třídy 

jen na několik hodin. Postupem času zůstával ve škole každý den a poté i na 

bytečku se naučil žít přes týden bez nás. Dokonce jsme ho jednou zkusili dát do 

normální školky u nás na vesnici, jen abychom viděli, jak se bude chovat mezi 

dětmi. Paní učitelka na něj byla moc hodná a myslím, že pár hodin tam i 

vydržel.  

Matka: První dny jsem vždy čekala ve školní knihovně a chodila syna každou 

hodinu do třídy kontrolovat, zda nepláče a je všechno v pořádku. Když brečel, 

odvezla jsem ho domů. Takhle jsme to zkoušeli první týden, a když jistil, že tam 

má spoustu kamarádů, už tam normálně zůstával.  

20. Jak se s učitelem syn domluvil bez znakového jazyka? 

Otec: Něco málo uměl od nás z domova, ale ne všechno. Když něco potřeboval, 

ukázal na to. Nebo ukazoval svoje vlastní vymyšlené znaky a vždy se spolu 

s učitelem nebo vychovatelem nějak dorozuměli. A tito učitelé jsou na malé 

děti zvyklí a vědí, že ještě neumí znakovat, a přizpůsobí se tomu.  

21. Jak váš syn zvládá školní povinnosti?  

Otec: Myslím, že pomaleji než starší slyšící syn. V první třídě potřeboval hodně 

obrázků na rozvoj slovní zásoby, potom jsme se postupně učili abecedu, aby 
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mohl složit slovo, když neumí znak, a později jsme se začali učit znakovat 

základní slova. Dnes je ve třetí třídě a zvládá napsat jednoduchou větu. Je vidět, 

že se učí pomaleji než slyšící děti na škole. Ale ovládat počítač, to se naučil 

velmi rychle (smích). 

Matka: Mnohem víc ho baví matematika. Neustále něco počítá, vymýšlí si 

příklady a chce, abych mu je zkontrolovala. Ale čeština mu dělá problémy.  

22. Jak zvládá pobyt na internátní škole? 

Otec: Prvních pár týdnu jsme ho na bytečku nechávali sotva pár dní v týdnu, jen 

aby si zvyknul a rozkoukal se. Později zjistil, že tam má spoustu kamarádů a 

začalo se mu tam líbit. Učí se vlastní odpovědnosti, a to se líbí především nám. 

Až bude starší, přestěhuje se do normálního internátu.  

Matka: Když se v pátek vrací z bytečku, je vidět, že je rád, že nás zase vidí. Ale 

v neděli se zase těší do školy na byteček za kamarády, které mu doma chybí. 

Přece jenom máma s tátou mu stejně staré kamarády nenahradí.  

23. Objevili se u syna nějaké změny v chování po nástupu na internát? 

Otec: Ano, byl hodně uplakaný. Pořád brečel a chtěl mámu. Bylo na něm vidět, 

že doma je šťastnější, protože má svoji rodinu okolo sebe, ale postupně si na 

byt zvykl, a zvládá být přes týden bez mámy.  

24. Konají se nějaké akce pro neslyšící děti ve škole či v okolí vašeho bydliště, 

které navštěvujete? 

Otec: Se školou občas navštěvují divadlo pro neslyšící, nedávno byli na 

Matějské pouti v Praze, pořádají různé zábavné akce pro děti, jako třeba 

maškarní. S námi jezdí do klubu neslyšících do nedaleké vesnice, který pořádá 

různé akce pro neslyšící rodiny s dětmi, jako jsou maškarní plesy nebo za 

nedlouhou se tam chystáme na pálení čarodějnic. Opravdu toho pořádají 

spoustu. Je tam spousta lidí a všichni jsou neslyšící nebo mají jinou vadu 

sluchu. Všichni jsme tam kamarádi. Já beru syna ještě na fotbal a hokej. 

25. Stěžoval si někdy váš syn na posměch kvůli svému postižení? 

Otec: Ne, nevzpomínám si, že by si někdy na něco takového stěžoval, opravdu 

ne. 

Matka: Také o ničem nevím.  

26. Jaké jsou synovy záliby, koníčky, zájmy? 
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Otec: Syna baví hlavě hry na počítači, ale to se nelíbí zase nám. Raději ho 

vezmeme na hřiště a kopu si s ním, Nebo teď, když je větší a starší, tak ho 

nechávám po zahradě a občas i na silnici jezdit na dětské elektrické motorce, to 

má také moc rád. Ale stačí mu i běhat jen po zahradě, nebo skákat na 

trampolíně. A také si hraje s naším psem.  

27. Koho si myslíte, že považuje váš syn za vzor ve vaší rodině? 

Otec: Nejvíce se drží mámy. Já ho zase vezmu na hřiště zahrát si a podívat se na 

fotbal. Ale pořád má blíž k mamince. S bratrem si moc nerozumí, protože starší 

syn je v pubertě, neustále se o něco perou a starší syn si hodně stěžuje na 

synovi „skřeky“. 

 

Rozhovor s neslyšícím otcem neslyšícího dítěte o jeho dětství 

 

1. Byl někdo v rodině před vámi také neslyšící? 

Ne, já jsem byl první neslyšící v rodině. O nikom jiném nevím. Možná moji 

prarodiče trpěli hluchotou, ale to až v pozdějším věku, kdy jim sluch vzalo stáří.  

2. Jak zjistili vaši rodiče vaše sluchové postižení? A kdy to bylo? 

Nejsem si jistý, ale myslím, že se to opět týkalo nějakého hluku, který by slyšící 

dítě vzbudil, ale já spal klidně dál. Potom mi tatínek vyprávěl, že mi cinkali klíči u 

ucha, ale já se za nimi neotočil. A nakonec jim to potvrdili i lékaři, že jsem 

neslyšící. 

3. Bylo ve vašem dětství možné voperovat kochleární implantát? Existovala již 

taková metoda? 

Vůbec ne. Poprvé jsem první pomůcku dostal ve škole na prvním stupni. Byla to 

velká sluchadla přes celé uši a k tomu byla na krk pověšená krabička na tužkové 

baterie. Postupně se z velkých sluchadel stala jen malý sluchátka do uší, ale 

krabička mi na krku stále zůstávala a plandala mi na krku (smích). Potom si 

pamatuji, že existovalo něco jako pradědeček kochleárního implantátu, ale 

krabička se nosila na zádech a vypadalo to jako batoh. Doma mám určitě ještě 

schované nějaké fotky s těmito pomůckami.  

4. Cítíte rozdíl mezi výchovou vašich rodičů, když jste byl malý a vaší výchovou 

syna? 
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Asi ne. Jen mě rodiče klidně dali facku, což já jako rodič nedělám, já plácám 

pouze po zadku. Když jsem byl v pubertě, měl jsem období, když jsem pořád 

dokola ukazoval vztyčený prostředníček. Za to mi vždycky táta nafackoval. Máma 

mi jednou říkala, že jsem byl ve škole hodný, ale doma zlobil.  

5. Myslíte si o sobě, že jste byl problémové dítě? 

Ne, já si myslím, že jsem byl jako každý jiný kluk. Jako starší jsem občas udělal 

nějaký průšvih, ale to mělo každé dítě, ať slyšící nebo neslyšící. 

6. Jak jste se dorozumíval s vašimi slyšícími rodiči? 

U nás doma se vůbec nekomunikovalo znakovým jazykem, ale pouze artikulací. 

Což pro mě bylo dost těžké. Ani dnes to nedělám rád, ale nedalo se nic dělat. 

Nějak jsem se s rodiči musel domluvit. Až když jsem chodil do školy a odkoukal 

pár základních znaků, začal jsem je používat i doma. Dříve ani žádné kurzy 

znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí nebyly.  

7. Kdo byli vaši kamarádi? Jednalo se spíše o slyšící nebo neslyšící přátelé?  

Nejvíc jsem se kamarádil se svým bratrancem. I když on byl slyšící a já neslyšící, 

hráli jsme si spolu. Postupně mě seznámil s dalšími lidmi a ty mě přijali do své 

party. Dělal jsem všechny věci a lumpárny jako oni. Byla to legrace. Další 

kamarády jsem si pak našel ve škole, ale to už byli neslyšící. S těmi jsem si užil 

také spoustu legrace. Ve škole jsme nadělali různé průšvihy, byly to krásné roky 

a rozhodně ničemu nevadilo to, že jsme neslyšící. 

8. Kde jste studoval základní školu? 

Všechny školy i školku jsem vychodil v Praze. 

9. Jaké metody učení se používaly? 

Dříve nás hlavně neučili znakový jazyk, ale nutili nás mluvit. V té době byl 

znakový jazyk zakázaný, nesměl se ve škole učit ani používat. Takže ve třídě jsme 

seděli s rukama za zády, učitel si sedl k jednomu z nás, přiložil mu svou ruku ke 

krku, žákovu ruku k učitelskému krku, a učil nás mluvit. Hlídal a usměrňoval 

naše výšky v „mluvě“. Takže díky tomu jsem schopný i některé věci říct, i když se 

sám neslyším, ale mám to naučené ze základní školy. Myslím, že je to pro mě 

velké plus, protože mi něco málo rozumí i slyšící lidé. 

10. Tělesné tresty jsou zakázané, ale přesto byly dříve častou metodou výchovy na 

školách. Trestali vás učitelé ve škole za nekázeň? Pokud ano, jak? 
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Ano, dříve bylo tělesné trestání naprosto normální. Mezi mírnější tresty patřilo, 

stát v rohu třídy nebo udržet stoh knih na natažených rukách. Potom jsme 

dostávali rákoskou přes prsty nebo dokonce přes hlavu. Dále nám točili s ušima 

a říkali tomu „housle“, protože nám otáčeli s uchem, jakoby housle ladili. Na 

internátu jsme za trest stáli třeba hodinu nosem opření o stěnu. Vždy záleželo 

na učiteli. Někteří netrestali vůbec. Když jednou spolužák usnul, učitel ho polil 

kýblem studené vody. 

11. Učili jste se znakový jazyk? 

Jak už jsem říkal, znakový jazyk byl za komunistů zakázaný a nesměl se na 

školách učit. To co jsem uměl, jsem pochytil od kamarádů nebo z konverzací 

mezi ostatními neslyšícími. Když dnes vidím znakovat mladšího syna, je vidět, že 

některé znaky jsou jiné, protože dnes je nový jasně určený znakový jazyk, což 

dřív nebývalo.  

12. Využíváte nějaké pomůcky pro neslyšící? Pokud ano, jaké? 

Ano, využíváme budík určený pro neslyšící. Ten bliká jako blesk od fotoaparátu. 

Ale já vždy usínám s mobilem v ruce, a ráno mě vzbudí jeho vibrace neřízeného 

budíku. Máme také zvonek pro neslyšící, který opět vydává světlo blesku, ale 

ten je teď nefunkční, takže když nás někdo shání, upozorní nás na to rodiče 

nebo starší syn. 

13. Pocítil jste někdy šikanu či posměch pro své postižení ze strany vašich 

kamarádů nebo na úřadech, u lékaře a podobně? 

Ano, občas se mi to stalo, protože děti nebyly na sluchové postižení zvyklé. 

Viděl jsem jen, jak si povídají, koukají přitom na mě a pak se smějí. Nebylo mi to 

příjemné, ale myslel jsem si o nich, že jsou hloupí. Když už se mi někdo 

posmíval, můj bratranec a vůdce party si to s nimi vždy vyřídil ručně. Dnes když 

jdu do společnosti slyšících lidí, třeba u nás na vesnici do hospody na pivo, 

místní lidé jsou na moji vadu už zvyklí. Dokonce pískám v místním fotbalovém 

klubu fotbal jako rozhodčí.  

14. Jaké byly vaše zájmy či koníčky v dětství? 

Běhal jsem s kluky po vesnici, jezdili jsme na kole, stavěli bunkry a různé úkryty, 

hráli fotbal. Prostě normální zábava dítěte.  

15. Kdo pro vás v rodině představoval vzor? 
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Určitě bratranec. Vždycky jsme si rozuměli, hráli si spolu, bral mě mezi své 

kamarády a chránil mě před zlými dětmi. 

16. Myslíte si, že je dnes vzdělávání pro děti lepší než dříve? Pokud ano, proč? 

Jak se to vezme. Dříve nám zakazovali znakový jazyk, ale díky tomu jsem se 

naučil alespoň trochu mluvit, takže se domluvím skoro s každým. Mladší syn 

neumí mluvit vůbec, ve škole je to zatím neučí a nejsem si jistý, jestli je to učit 

budou. Za mého dětství učili na školách pouze slyšící učitelé, dnes učí pouze 

neslyšící. Myslím, že by bylo dobré učit děti znakový jazyk i mluvit. 
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Diskuse 

Tato absolventská práce se týká neslyšících dětí a jejich rodičů, kteří mohou být 

také neslyšící nebo i slyšící. Práce se zabývá životem neslyšících dětí, jejich potřebami, 

zvyklostmi, vzděláváním, integrací do společnosti a sluchovými pomůckami.  

V teoretické práci jsem vysvětlila, kdo jsou neslyšící lidé, objasnila pojem 

socializace, rozdíly mezi životem neslyšících v minulosti a dnes, zaměřila se na znakový 

jazyk, postupně se zaobírala jednotlivými vzdělávacími institucemi a v neposlední řadě 

nahlédla na pomůcky pro neslyšící děti, které jim usnadňují komunikaci a celkově jejich 

životy.  

Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou potřeby a specifika socializace neslyšících dětí 

do společnosti.  

Otázky k praktické části, tedy k rozhovorům, byly tvořeny tak, aby nahlédly, co 

nejvíce do života neslyšící rodiny a byly snadno pochopitelné a pro autorku lehce 

vyložitelné ve znakovém jazyce. Otázky byly zaměřeny na výchovu, vzdělávání, 

socializaci a chování neslyšícího dítěte. Ve druhém rozhovoru jsem se snažila pokládat 

podobné otázky, aby byly zřejmé rozdíly.  

Z rozhovorů vyplynulo, že výchova neslyšícího syna neslyšícími rodiči má jisté 

odlišnosti od výchovy neslyšícího dítěte slyšícími rodiči, v případě tělesných trestů a 

dorozumívání. Větší odlišnosti se ukazují ve vzdělávání, kdy se dříve znakový jazyk 

neučil a místo něj byly děti nuceny k mluvení a odezírání, kdežto dnes je tomu naopak: 

v dnešní době je více upřednostňována bilingvální výchova a komunikace. Z rozhovoru 

též plyne, že dnes není neslyšící dítě nic výjimečného a okolí tuto sluchovou vadu bere 

jako běžnou záležitost, kdežto dříve se slyšící děti neslyšícímu posmívaly. Dříve také 

neexistovaly takové vymoženosti jako kochleární implantát. V minulosti se vyráběly 

pomůcky pro neslyšící, ale neměly také funkce a estetiku jako dnes.  

Mezi specifika socializace bych zahrnula především to, že neslyšící dítě se spíše 

straní svých zdravých vrstevníků z důvodu osobních obav z reakce dětí. Neslyšící dítě je 

více ostýchavé a stydlivé, potřebuje více času, než se přizpůsobí novému prostředí a 

novým kamarády, protože je zvyklé jen na svou rodinu. Tyto děti jsou také více citlivé, 

vnímají pohledy a názory ostatních lidí více osobně. Jak bylo výše uvedeno, vždy záleží 

na individualitě dotyčného dítěte.  
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Každý člověk je svým způsobem nějak postižený a neměl by se smát či ukazovat 

prstem na lidi se sluchovou vadou. Neslyšící lidé žijí naprosto stejným životem jako my 

ostatní, pracují, mají kamarády, koníčky, rádi si popovídají, přečtou noviny, sledují 

televizi, chodí do školy, řídí auto, navštěvují bary, jen s tím rozdílem, že neslyšící, co se 

okolo nic děje. Na rozdíl od slyšících mají vyvinuté jiné smyslové vnímání jako třeba zrak 

či hmat. Já sama jsem slyšící a s neslyšícími si občas rozumím více než se slyšícími 

kamarády. Mají svůj svět, jiný, ale přesto krásný a výjimečný a každý z nás by měl být 

rád, když mu neslyšící lidé dovolí nahlédnout do tohoto světa ticha.  

Rozhovor odpověděl na otázku cíle, že neslyšící lidé mají své specifika v životě i 

v potřebách, a přesto mohou žít plnohodnotný život bez jakýchkoliv omezení.  
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Závěr 

 Moje absolventská práce je zaměřena na neslyšící lidi a to především děti, jejich 

potřeby a různosti v socializaci do společnosti. Život už je takový, že někteří mají to 

štěstí a narodí se naprosto zdraví, druzí mají určitě zdravotní problémy. Ale i lidé 

potýkající se s určitou vadou, mají právo žít normální život jako my ostatní a není důvod 

koukat na ně skrz prsty a mluvit o nich jako o něčem jiném.  

 Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 

 Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu socializace, pojmu neslyšících 

lidí, poukazuje na rozdíly v minulosti a v dnešní době, a to především z hlediska 

vzdělávání a znakového jazyka.  

 V praktické části je přestavena rodina, se kterou je prováděn rozhovor, ve 

zkratce popsaný dosavadní život neslyšícího dítěte a objasněno, jak rozhovor probíhal 

(znakovým jazykem). 

 Otázky k prvnímu rozhovoru jsou pokládány otci i matce neslyšícího dítěte. Díky 

jejich vstřícnosti a laskavosti, jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí, které bych 

jinak neměla možnost zjistit. Druhý rozhovor byl prováděn pouze s neslyšícím otce o 

jeho dětství, výchově jeho rodičů a vzdělávání.  

 Tím jsem naplnila výše uvedený cíl absolventské práce.  

 Zjistila jsem, že potřeby neslyšících dětí jsou stejné jako slyšících, jen s tím 

rozdílem, že například odpočinku, bezpečného prostředí, lásky, něhy a her, by měli mít 

neslyšící děti více. Socializace neslyšících dětí do společnosti není nijak různá, jen 

hledají spíše vrstevníky se sluchovou vadou a záleží především na individualitě dítěte, 

jak zvládá integraci do společnosti jiných lidí.  

 Ráda bych, aby všichni lidé, kteří si přečtou tuto práci, pochopili, že neslyšící lidé 

opravdu nic jiného než obyčejní lidé, kteří mají pouze svůj svět, ve kterém komunikují 

jiným, pro mě krásným, jazykem. Nikdo by neměl odsuzovat neslyšící lidi, dokud s nimi 

nepřijde do styku a nenahlédne do jejich neslyšících duší.  
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SUMMARY 

This assignment with the topic on The Difficulties of Socialization of the Child 

with Hearing Disability is focused on integration of the deaf children into society. It 

observes schools into which children are placed and integrated.  

The aim is find out how the deaf people and especially children live. The 

assignment clarifies specifics of these children´s needs.  

 The assignment is divided into theoretical and practical parts. The theoretical 

part is focused on the life of people affected by deafness. The deaf person may have 

mild to profound hearing loss. Deafness is caused by many different events, for 

example hereditary disorders, genetic disorders, prenatal exposure to disease, noise, 

trauma, disease and other causes include exposure to certain chemicals. It describes 

history of care of people with hearing disabilities – how they were treated in the past, 

what was the attitude towards them and so on. This fact is compared to the daily 

situation. The assignment deals with the inclusion of the deaf children into society.  It 

means the process of its integration into the society of healthy children and its 

progressive integration into the life of peers.  

 Some parents want their deaf children to attend the regular primary school 

because parents think that the contact only with the deaf children is for their children 

restrictive and their children don´t get so much information at school for the deaf.  

A child with hearing impairment also needs contact with other children and 

people. The inclusion depends on the individuality of the child. Deaf children fear of 

unknown environment.  

The family has important role in education of the deaf child. Parents must learn 

sign language with a child to help him in integration of the children. 

The deaf children have the same needs as any other children: basic biological, 

psychological and social needs. It is important that all needs are fullfilled harmoniously. 

They also need sleep and rest. Because children with hearing disabilities can read other 

people lips of the mouth, the facial expressions, gestures, and so are often more tired 

and their body and mind needs rest. For the development of the deaf child it is 

important to give the child developing toys and objects that are coloured. They need 

love, contacts with family and friends, games, happiness, peace and acceptance. 
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 The practical part consists of two interviews. In the practical part there is 

interview with the deaf child and his family.  The questions related to education of the 

child from the view of his family and socialization of the child. The interview is done by 

means of the sign language. The next interview is with the deaf father relates to his 

childhood. The author found out that the deaf children have life easier today because 

compensation aids are better than in the past. The education is better today too. In the 

past teachers without know hearing disabilities didn´t teach sign language, but they 

taught to speak the deaf children. Today it is on the contrary: teachers with hearing 

disabilities teach sign language, but they don´t teach to speak the deaf children. 

  

 

Key words:  

Deaf person, Sign language, Interpreter for the deaf, Special education, Education of 

people with hearing impairments 
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Příloha 3  

Otázky k rozhovoru 

1. Váš první syn se narodil zdravý. Překvapilo vás to? 

2. Napadlo vás, že by druhý syn mohl trpět stejnou poruchou sluchu jako vy? 

3. Jak jste zjistili synovo sluchové postižení? A kdy to bylo? 

4. Jak na to reagovalo vaše okolí (rodina, přátelé, známí)? 

5. Jak jste s ním komunikovali, když ještě nezvládl znakový jazyk? 

6. Zjišťovali jste si nějaké informace o kochleárním implantátu? 

7. Měli jste možnost dát synovi voperovat kochleární implantát?  

8. Pokud ano, jaké s tím máte zkušenosti? Pokud naopak ne, proč? Jaké jste 

k tomu měli důvody?  

9. Využívá mladší syn jiné pomůcky pro neslyšící? 

10. Pociťujete, že má neslyšící syn větší zdravotní problémy než slyšící syn? 

11. Jaký rozdíl byl ve výchově slyšícího a neslyšícího dítěte?  

12. Pomáhal vám někdo s výchovou (rodiče, známý, organizace…)? 

13. Je výchova mladšího syna obtížnější než výchova slyšícího syna?  

14. Jakým způsobem řešíte konfliktní situace se synem?  

15. Trestáte svého syna? Pokud ano, jak?  

16. Nastávají při výchově vašeho syna problémy? Pokud ano, jaké? 

17. Je váš syn kamarádský, nebo se vrstevníků spíše straní?  

18. S kým se mladší syn kamarádí? Má spíše neslyšící kamarády? A jedná se spíš 

o chlapce či dívky? 

19. Jak probíhala prvotní dny v nové škole?  

20. Jak se s učitelem syn domluvil bez znakového jazyka? 

21. Jak váš syn zvládá školní povinnosti?  

22. Jak zvládá pobyt na internátní škole? 

23. Objevili se u syna nějaké změny v chování po nástupu na internát? 

24. Konají se nějaké akce pro neslyšící děti ve škole či v okolí vašeho bydliště, 

které navštěvujete? 

25. Stěžoval si někdy váš syn na posměch kvůli svému postižení? 

26. Jaké jsou synovy záliby, koníčky, zájmy? 
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27. Koho si myslíte, že považuje váš syn za vzor ve vaší rodině? 

 

Otázky k rozhovoru pro neslyšícího otce neslyšícího dítěte (jak probíhala, výchova a 

vzdělání v minulosti): 

1. Byl někdo v rodině před vámi také neslyšící? 

2. Jak zjistili vaši rodiče vaše sluchové postižení? A kdy to bylo? 

3. Bylo ve vašem dětství možné voperovat kochleární implantát? Existovala již 

taková metoda? 

4. Cítíte rozdíl mezi výchovou vašich rodičů, když jste byl malý a vaší výchovou 

syna? 

5. Myslíte si o sobě, že jste byl problémové dítě? 

6. Jak jste se dorozumíval s vašimi slyšícími rodiči? 

7. Kdo byli vaši kamarádi? Jednalo se spíše o slyšící nebo neslyšící přátelé?  

8. Kde jste studoval základní školu? 

9. Jaké metody učení se používaly? 

10. Tělesné tresty jsou zakázané, ale přesto byly dříve častou metodou výchovy na 

školách. Trestali vás učitelé ve škole za nekázeň? Pokud ano, jak? 

11. Učili jste se znakový jazyk? 

12. Využíváte nějaké pomůcky pro neslyšící? Pokud ano, jaké? 

13. Pocítil jste někdy šikanu či posměch pro své postižení ze strany vašich 

kamarádů nebo na úřadech, u lékaře a podobně? 

14. Jaké byly vaše zájmy či koníčky v dětství? 

15. Kdo pro vás v rodině představoval vzor? 

16. Myslíte si, že je dnes vzdělávání pro děti lepší než dříve? Pokud ano, proč? 
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Příloha 4 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VYUŽITÍM VÝZKUMNÉHO 

ROZHOVORU 

 

zaznamenaného pro účely výzkumného projektu absolventské práce 

 

Úskalí socializace dítěte se sluchovým postižením 

 

Výzkum probíhá pro účely zpracování absolventské práce vedené na Vyšší 

odborné škole MILLS, s.r.o. Čelákovice. Absolventská práce je psána Anetou Nolovou 

z oboru sociální práce. 

 

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jaké jsou potřeby a specifika socializace 

neslyšících dětí do společnosti. 

 

 

Pro účely analýzy nejsou důležité osobní údaje informátorů (jako je například 

jméno, bydliště či organizace, ve které jsou zaměstnány). Rozhovor, který s Vámi bude 

zaznamenán, bude ihned po jeho pořízení anonymizován. Všechny veřejně přístupné 

výstupy z výzkumu a jeho analýzy budou citovány anonymně a bude s nimi nakládáno 

bez vazby na Vaši osobu. 

 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Anetě Nolové pro účely výše popsaného 

výzkumného projektu. 

 

V .......................................     Dne ................................... 

 

 

………………………………………..           …………………………………        ………………………………… 

          podpis matky       podpis  otce           podpis výzkumníka 

                      Aneta Nolová 


