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Úvod 

 

          Téma práce, které jsem si vybrala,má název „Komunikace se smyslově 

postiženými pacienty v přednemocniční péči“. Toto téma mě zaujalo proto, že lidí 

s nějakým smyslovým postižením stále přibývá, proto bychom se měli naučit je 

považovat za normální členy společnosti a nijak je nezavrhovat. Vybrala jsem si toto 

téma také z trochu osobních důvodů, protože mezi mými kamarády je i malá menšina 

lidí, kteří jsou nějak smyslově postižení a nebo jsem se s takovými lidmi setkala v rámci 

praxe na střední škole a poté jako dobrovolník na brigádě v Ústavu sociální péče 

v Neratovicích. Toto téma mě zajímá i z hlediska záchranáře, protože i tak se můžeme 

setkat s pacienty, kteří mají nějaké smyslové postižení a když vázne komunikace mezi 

záchranářem a pacientem, je léčba vždy složitější a delší. 

          V teoretické části mé absolventské práce jsou podrobné informace o 

jednotlivých vadách, jako jsou zraková postižení, sluchová postižení, vady a poruchy 

řeči a hluchoslepota. U každého postižení je etiologie, diagnostika a specifika 

postižených lidí. U některých kapitol jsou také rady, jak zlepšit komunikaci s člověkem, 

který má například zrakové nebo sluchové postižení. Podle mé zkušenosti je při 

dodržování takových rad komunikace velice snažší. 

          V praktické části mé absolventské práce budu vyhodnocovat dotazník, 

který vyplnili záchranáři ze Středočeského kraje. Dotazník se hlavně zajímá o to, zda se 

záchranáři v rámci své práce již setkali s pacientem, který měl nějakou smyslovou vadu 

a pokud ano, tak jaká byla komunikace mezi nimi a podobně. Dotazníkem také budu 

chtít zjistit, zda se záchranáři někdy zajímají o práci a o rady při komunikaci s takovými 

lidmi, kvůli lepší komunikaci s nimi.  
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1 Cíl absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl 

 

Seznámit se podrobně s problematikou komunikace mezi lidmi se smyslovým 

postižením a záchranáři. 

 

 

1.2 Výzkumné nástroje 

 

 

Výzkumnými nástroji v mé absolventské práci budou dotazníkové šetření, sběr 

a zpracování údajů z terénu a práce s literaturou.  
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2 Teoretická část 

2.1 Člověk s postižením ve společnosti 

 Ve většinové společnosti jsou silně zažity mýty, které neustále negativně ovlivňují 

postoje a vztahy zdravých lidí, vůči znevýhodněným jedincům nebo ve skupině. Domnívám 

se, že značná část společnosti je toho názoru, že postižení lidé nemají plnohodnotný život, 

protože zábava, radost, úspěch nebo například sexuální život nejdou s postižením 

dohromady. [SLOWÍK, 2007] 

Lidé, kteří chtějí získat pravdivější obraz o lidech s handicapem, by měli k této 

problematice přistupovat se zdravým nadhledem, bez předsudků a s dostatečnou dávkou 

otevřenosti a odvahy. Člověk s viditelnou vadou nebo poruchou je ve společnosti odlišným 

jedincem. Takováto odlišnost je spojena s řadou specifických problémů. U druhých se 

může objevit strach, pokud se jedná o silně esteticky rušivé poškození. U některých lidí by 

se mohl objevit i odpor k handicapovanému. 

 Kontakt s handicapovaným jedincem může pro mnoho lidí znamenat nejistotu, 

z důvodu neznalosti správné komunikace. Stává se, že lidé se za postiženým člověkem na 

ulici otáčí nebo se snaží jej nenápadně pozorovat. V této souvislosti používáme termín, 

který je označován jako „fascinace monstrem“. Je to přirozený důsledek silného zážitku 

setkání se zřejmou negativní odlišností. Lidé zaujímají k handicapovaným různé postoje 

přijetí i odmítání jako je zavržení, strpění nebo i uctívání. [ZACHAROVÁ, 2011] 

 

2.1.1 Klasifikace vad a poruch 

Podle typu- orgánové, funkční 

Podle intenzity- lehké, střední, těžké 

Podle příčin- vrozené, získané 

 Podle celosvětových výzkumů lze předpokládat přibližně 11% zastoupení osob 

s postižením v lidské populaci. Stejné procentuální postižení platí i pro většinu evropských 

zemí, i pro Českou republiku. Ve světě žije tedy asi půl miliardy handicapovaných jedinců. 

[SLOWÍK, 2007] 

Podle dokumentu nazvaného „Zpráva o situaci zdravotně postižených“, bylo mezi 

více než 1 milionem handicapovaných osob, žijících v České republice zjištěno postižení: 

60.000 osob se zrakovým postižením (z toho až 4 500 nevidomých) 
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300.000 osob se sluchovým postižením (z toho až 15 000 neslyšících) 

60 000 osob s narušenou komunikační schopností 

1 500 osob hluchoslepých [SLOWÍK 2007] 

 

2.2 Zrakové postižení 

Zrak můžeme bez nadsázky považovat za jeden z nejdůležitějších smyslů pro 

člověka. Využíváme ho jako primární smysl při získávání až 90% informací. Jakékoli zrakové 

postižení ztěžuje především orientaci. Pokud jde o dlouhodobé nebo trvalé postižení, je 

výrazně ovlivněna také komunikace, psychická integrita a celkově i sociální existence 

jedince. [SLOWÍK 2007] 

Za osobu se zrakovým postižením není považován každý, u koho se objeví zraková 

vada. Většina lidí má po zbytek života korekci v podobě brýlí nebo čoček, takováto vada 

prakticky neovlivňuje negativním způsobem život člověka. 

 

2.2.1 Etiologie 

Příčinou zrakového postižení může být vada nebo porucha v kterékoliv části 

zrakového ústrojí, tedy v receptoru, nervových drahách nebo přímo ve zrakovém centru 

v mozku. 

Za vrozené vady mohou obvykle geny, případně infekční onemocnění matky v době 

těhotenství. V postnatálním období se také objevují zelený zákal (glaukom) a šedý zákal 

(katarakta), záněty, nádory nebo patologické změny na sítnici (retinopatie vyvolané např. 

diabetem nebo oběhovým onemocněním). Některé vady jsou progresivní, takže se u nich 

postupně zhoršuje stav nebo hrozí prognóza úplné ztráty zraku (např. při odchlípnutí 

sítnice). [SLOWÍK 2007] 

 

2.2.2 Diagnostika 

Rozpoznání vady zraku vychází primárně ze subjektivního pociťování obtíže, nebo 

z vypozorovaných projevů zrakového omezení (většinou u dětí), které zaznamená 

například nejbližší okolí pacienta nebo lékař při pravidelné prohlídce. Součástí prohlídky 

bývá totiž screeningové vyšetření zrakové ostrosti pomocí optotypů (tabulky s písmeny, 

čísly nebo tvary v různých velikostech). Ve specializovaných ordinacích pak pomocí 

refraktometru. Takto bývají diagnostikovány především lehké vady zraku. 
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Závažné vrozené vady bývají většinou relativně brzo rozpoznány lékařem nebo 

blízkými, kteří většinou rozpoznají změny v oblasti chování, hlavně v psychomotorickém 

vývoji dítěte (dítě nereaguje standartně na běžné podněty a je opožděný pohybový vývoj 

v oblasti motoriky). Zasažena je i komunikace a emocionální rozvoj, stejně tak, jako 

navazování sociálních kontaktů. [SLOWÍK, 2007] 

U progresivních vad mohou vypozorovat negativní změny učitelé, kamarádi nebo 

jiné blízké osoby. To už většinou postižený jedinec o své vadě ví, ale stydí se nebo bojí na 

vadu upozornit. [SLOWÍK 2007] 

Specializovanou diagnostiku provádí především odborní lékaři (oftalmolog, 

neurolog) a speciální výchovné vzdělávání zajišťuje speciální pedagog, zpravidla ve 

spolupráci s psychologem. 

 

2.2.3 Klasifikace zrakových vad 

Podle postižení zrakových funkcí: 

 Snížení zrakové ostrosti 

 Omezení zorného pole 

 Poruchy barvocitu 

 Poruchy akomodace  

 Poruchy zrakové adaptace 

 Poruchy okohybné aktivity 

 Poruchy hloubkového (3D) vidění 

 

Podle stupně zrakového postižení: 

 Slabozrakost 

 Zbytky zraku 

 Nevidomost 

 

 

Podle doby vzniku: 

 Vrozené 

 Získané 
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Podle etiologie: 

 Orgánové (např. vady čočky nebo sítnice) 

 Funkční (např. tupozrakost, strabismus) [SLOWÍK, 2007] 

 

2.2.4 Vybrané typy očních vad 

Krátkozrakost (myopie) 

 Z důvodu prodloužení oka v předozadní ose vzniká obraz před sítnicí, takže 

pacient vidí dobře na blízko, ale vidí špatně na dálku. 

Dalekozrakost (hypermetropie) 

 Délka oka je v poměru k lomivosti optického ústrojí malá, což znamená, že se 

obraz tvoří až za sítnicí a proto pacient vidí dobře na dálku, ale špatně na 

blízko. 

 

Astigmatismus 

 Tato refrakční vada způsobuje nepřesné zaostření světla na sítnici. Často se 

vyskytuje společně s krátkozrakostí nebo s dalekozrakostí. 

Barvoslepost (achromazie) 

 Porušená schopnost vnímat či rozlišovat barvy. Při částečné barvosleposti je 

nejčastěji porušeno vnímání červené a zelené. Při úplné barvosleposti 

(daltonismus) pacient vidí vše pouze v odstínech šedé a velké potíže mu 

zbůsobuje ostré světlo. 

Tupozrakost (amblyopie) 

 Tato funkční vada zraku postihuje zpravidla jen jedno oko a projevuje se 

snížením zrakové ostrosti právě v zasaženém oku. Tím dochází k poruše 

binokulárního vidění. Tupozrakost je průvodním jevem šilhání (strabismus). 

[SLOWÍK, 2007] 

Slabozrakost 

 Orgánová vada zraku, která se projevuje částečným nevyvinutím, snížením 

nebo zkreslující činností zrakového analyzátoru očí a to způsobuje poruchu 
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zrakového vnímání. Takto postižený pacient nemůže číst například běžné 

velikosti psaného písma. 

 

 

Zbytky zraku 

 Orgánová vada zraku, která se projevuje závažným nevyvinutím, snížením nebo 

zkreslující činností zrakového analyzátoru očí, což působí poruchu zrakového 

vnímání. Člověk s takovýmto postižením se otáčí za světlem a silné světlo 

upoutává jeho pozornost. 

Slepota (amauróza) 

 Neschopnost člověka vnímat zrakem i přes zachování určitého zrakového čití. 

Slepota může být praktická, kdy je zachován světlocit, případně i projekce nebo 

může být slepota totální, kdy je úplná absence vidění.  [SLOWÍK, 2007] 

 

2.2.5 Terapie, kompenzace, rehabilitace 

Stejně jako diagnostika je léčba a náprava zrakových vad předmětem zejména 

lékařské péče. Smyslové postižení výrazně omezuje člověka ve většině oblastech běžného 

života, proto je důležité hledat dostupné možnosti kompenzace. 

Existují zrakové pomůcky, které dokáží osobám se zrakovými vadami zjednodušit 

všední život. Zlepšují buď přímo sníženou zrakovou percepci (speciální brýle, lupy atd.), 

nebo pomůcky, které dovolují postiženému jedinci alternativně využívat kompenzační 

smysly (pomůcky založené především na sluchovém nebo hmatovém vnímání). 

[ZACHAROVÁ, 2011] 

 

 

Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením můžeme rozdělit na : 

 Optické pomůcky- např. Binokulární nebo příložní lupy pro slabozraké 

 Optoelektronické pomůcky- např. Kamerové zvětšovací televizní lupy 
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Pomůcky na PC: 

 Speciální hardware- digitální zvětšovací lupy, elektronické zápisníky, hmatové 

displeje 

 Speciální software-hlasové výstupy, softwarové lupy, programy pro zpracování 

tištěného textu 

Ostatní pomůcky: 

 Orientační - bílá hůl (Pomáhá nevidomým s lepší orientací v otevřených 

prostorech, jako je například pohyb po městě. Nevidomý klepe bílou holí před 

sebou a díky tomu dokáže určit, zda se před ním vyskytuje překážka, kterou 

poté snadno obejde.) 

 Měrné- speciální hodinky, teploměry apod. (Hodinky pro nevidomé mají 

odklopitelné sklo na ciferníku, což umožňuje nevidomému snadné rozpoznání 

času hmatem.) 

 Záznamové- Pitchův psací stroj, diktafony (Pitchův psací stroj je nástroj určený 

k psaní Braillova písma, které je určeno pro nevidomé a slabozraké.) 

 Nevidomým lidem v běžném životě pomáhá i spousta dalších vynálezů, které 

dokáží usnadnit každodenní život. Je to například měrka do sklenice, která 

nevidomého upozorní na vysokou hladinu tekutiny ve sklenici a zabrání přelití. 

Dále je to například rozpoznávač barev, kdy nevidomý přiloží tento přístroj 

k jakékoli věci a zvukový záznam ohlásí nevidomému barvu dané věci. Přístroj 

totiž dokáže rozlišit vlnovou délku jednotlivých barev. [SLOWÍK, 2007] 

 

U vážné zrakové vady není možné zcela vadu vyléčit, ani ji nějak odstranit, proto je 

důležité věnovat se komplexní rehabilitaci. Snaze zapojit takového jedince do běžného 

života mohou napomoci opatření v oblasti: 

 Medicínské (léčba, operace) 

 Sociální (udržování mezilidských vztahů) 

 Pracovní (různé formy zaměstnání 

 Pedagogické (poradenství, psychoterapie) 

Všechny rehabilitační aktivity by především měly směřovat k cílům jako je zlepšování 

orientace, odstraňování komunikačních bariér a dosažení co největší míry samostatnosti a 

soběstačnosti lidí se zrakovým postižením. [KALVACH a kolektiv, 2011] 
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2.2.6 Specifika života lidí se zrakovým handicapem 

Zrakově postižení lidé se od ostatních lidí prakticky v ničem neliší a nechtějí být 

vnímáni odlišně ani okolím. Zrakově postižení lidé vnímají „viditelné“ věci jinak, než vidící 

člověk, ale neznamená to, že je nemohou vnímat kvalitně a hodnotně. Také se objevuje 

řada nových projektů, které se pokouší zprostředkovat kulturní zážitek osobám, se 

zrakovým postižením (např. pomocí filmů na DVD, které většinou obsahují zvukové 

komentáře pro nevidomé diváky). Představení pro zrakově postižené začínají nabízet 

dokonce i některá divadla. [ZACHAROVÁ, 2011] 

Rozdíl mezi nevidomým a zdravým člověkem je pouze v tom, že nevidomý se při 

provádění běžných úkonů nemůže spolehnout na svůj zrak. Existují však velice jednoduchá 

a elegantní řešení, která eliminují riziko úrazu u lidí se zrakovým postižením. Aby se 

například zrakově postižený neopařil při zalévání horkého čaje, zavěsí na okraj hrnku 

zvukový indikátor hladiny, při přecházení ulice se může nevidomý spolehnout na zvukové 

upozornění na semaforech, bankovky je možné rozlišit podle speciálních odlišných znaků a 

díky odlišné velikosti bankovek atd. 

I když většinu zrakových vad lze snadno kompenzovat nebo relativně jednoduše 

vyřešit, neznamená to, že zrakově postižení nepotřebují naší pomoc, nebo že o ni dokonce 

ani nestojí. Naopak, míra jejich sociálních kontaktů bývá většinou velmi omezená, proto 

velmi omezená a zdvořilá nabídka pomoci snad nikoho neurazí. Ten, který nabízenou 

pomoc skutečně nepotřebuje, dokáže zdvořile odmítnout. [SLOWÍK 2007] Pokud ale 

budeme nevidomému naší pomoc nutit, nebo ho bez oslovení např. vezmeme  za ruku a 

budeme se ho snažit převést na druhou stranu ulice, je to horší, než když pomoc vůbec 

nabízíme. Někdy nevidomý člověk sám o pomoc požádá a někdo by tím mohl být 

zaskočen. Není ovšem potřeba se obávat. Nevidomý člověk je schopen sdělit konkrétní a 

srozumitelnou informaci, jakým způsobem potřebuje pomoci. [SLOWÍK, 2007] 

 

2.2.7 Komunikace s nevidomými osobami 

Jako prvotní v kontaktu s nevidomým pacientem by mělo být oslovení. V tomto 

případě nehraje roli, kdo je starší, ani další podobná pravidla etikety. Po oslovení by mělo 

následovat upozornění dotykem, nikdy však obráceně. Je dobré sdělit naše jméno, protože 

může nevidomému pomoci s rychlejší identifikací. [HORÁKOVÁ 2012] 

Pokud odcházíme, měli bychom nevidomému sdělit, že se vzdalujeme a tím 

ukončujeme komunikaci s ním. V opačném případě může mít totiž nevidomý snahu s námi 

dále komunikovat i po našem odchodu. 
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Při rozhovoru se doporučuje stát čelem k nevidomému, i když nás nevidí, protože 

tito lidé mají poměrně dobře vycvičený sluch a poznají, kdy se v rozhovoru otáčíme na 

jinou stranu. Nevidomí lidé mohou někdy i dokonce přesně vyčíst z hlasu i další neverbální 

prvky jako je úsměv, nervozita, nesoustředěnost apod. [SLOWÍK, 2007] 

Během rozhovoru bychom se měli vyvarovat sdělením typu: „támhleten dům…“. 

Nevidomému je třeba vše popsat přesně a detailně. Pokud komunikujeme s člověkem, 

který trpí těžkým zrakovým postižením, měli bychom také snížit hluk okolo nás na 

minimum. Nejdůležitějším smyslem při komunikaci je totiž pro takového člověka sluch. 

Pokud má nevidomý sebou doprovod, neměli bychom se při komunikaci 

s nevidomým obracet na doprovod, ale přímo na něj. 

          Existuje několik málo rad, které nám mohou usnadnit komunikaci s nevidomým: 

1. Řekni dost, ale neříkej víc, než je nezbytné, ať je tvé sdělení dostatečně 

informativní, ale zároveň co nejúspornější. Je zbytečné zahrnovat nevidomého 

množstvím zbytečných informací, které mu mohou jen komplikovat orientaci. 

2. Nelži, neříkej polopravdy. Člověka se zrakovým postižením bychom neměli 

přesvědčovat o něčem, k čemu nemáme dostatečné důkazy, ale naopak předávat 

jen pravdivé a ověřené informace. 

3. Řekni to, co je v daném momentě dialogu smysluplné a relativní vzhledem k cílům 

dialogu a k momentální situaci. 

4. Vyjadřuj se jasně, srozumitelně, přesně a jednoznačně, nikoli dvojsmyslně. 

[SLOWÍK, 2007] 

 

2.3 Sluchové postižení 

Jako slyšící lidé vnímáme sluchem až 60% informací, což je relativně nižší, než 

v případě ztráty zraku. Lidé, kteří jsou neslyšící od narození mají rozvinuté určité 

kompenzační schopnosti. Sluchový handicap výrazně ovlivňuje život neslyšícího, protože 

vytváří: 

 Komunikační bariéru- narušený vývoj řeči, omezená schopnost porozumět 

ostatním 

 Deficit v orientačních schopnostech- sluchem si nemohou neslyšící doplňovat 

zrakovou orientaci, proto se jeho orientace v prostoru omezuje na rámec 

zorného pole 

 Psychická zátěž- život ve „vězení ticha“ 

 Omezení sociálních vztahů- vzhledem k problému s komunikací 
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 Negativní vliv na vývoj myšlení- pro rozvoj myšlení je velmi důležitá vnitřní řeč, 

která se u jedinců neslyšících od narození nevyvíjí [HORÁKOVÁ, 2012] 

Sluch má bezpečnostní funkci, která je aktivní i během spánku. V bdělém stravu 

pomocí sluchu kontrolujeme okolí mimo naše zorné pole a jakýkoliv výstražný nebo 

nebezpečný zvuk, který vyvolá okamžitou obrannou reakci. Sluchově postižený člověk se 

tedy v tomto smyslu stává výrazně zranitelnějším. 

Za neslyšící se považují osoby, které ohluchly před rozvinutím mluvené řeči a u nichž 

velikost a charakter sluchové vady neumožňuje plnohodnotný rozvoj mluvené řeči, a dále 

osoby později ohluchlé a nedoslýchavé, které samy považují znakovou řeč ta primární 

formu své komunikace. [JOSEPH A. DE VITO 2008] 

 

2.3.1 Etiologie 

Přibližně okolo 50% případů sluchového postižení je způsobeno genetickými 

vadami. [SLOWÍK, 2007] 

Jinou příčinou vrozeného postižení sluchu mohou být některá infekční onemocnění 

matky během těhotenství (zarděnky, chřipka, spalničky), ale objevují se také lékové 

embryopatie nebo retinopatie. 

Získaná postižení sluchu v průběhu života jsou většinou následkem prodělaných 

onemocnění (středoušní záněty, příušnice, meningitida), úrazů (hlavy) a výjimečně také 

vlivem nežádoucích účinku některých léků. 

Úbytek sluchu může být i jedním y projevů stárnutí. Zhoršování sluchu nad 60 let 

věku se objevuje u každého třetího člověka. 

 

 

 

 

2.3.2 Diagnostika 

Sluchové vady se nejčastěji projevují omezením sluchového pole. Sluchové pole je 

oblast sluchových vjemů, ohraničená prahem slyšení (nejmenší intenzita zvuku, kterou je 

schopen jedinec zachytit) a prahem bolesti (hranice intenzity zvuku, kdy se sluchový vjem 

stává bolestivým). 
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Specializovaná vyšetření sluchu se provádějí na otorhinolaryngologickém ( ORL) 

oddělení. Kvalita sluchu se vyšetřuje pro každé ucho zvlášť. Vyšetřuje se orientačně 

(hlasitou řečí, šepotem a ladičkami). U sluchové zkoušky hlasitou řečí a šepotem se 

používají běžná slova. Výběrem slov lze zjistit, o jaký typ sluchové vady se jedná. Například 

špatná slyšitelnost slov s vysokými tony jako „hůl, brouk“ apod. upozorňuje na vadu 

vnějšího nebo středního ucha. Naopak špatná slyšitelnost slov s vysokými tony jako „tisíc, 

bílá“ apod. upozorňuje na vadu ve funkci vnitřního ucha nebo nervových center. 

[HORÁKOVÁ, 2012] 

Metodou, která poskytuje nesrovnatelně přesnější výsledky vyšetření sluchové 

funkce je audiometrie. Audiometrie přes sluchátka nebo kostní vibrátor, který generuje 

tony s nastavitelnou výškou a hladinou intenzity. Určuje se přitom sluchový práh pro tony 

různé výšky. Audiogram je grafickým znázorněním sluchového prahu. Slovní audiometrie 

je alternativou, kdy se do sluchátek namísto tonů zavádí slovní sestavy a zjišťuje se úroveň 

porozumění. [HORÁKOVÁ 2012] Tato metoda je ale problematická u dětí, které mají 

vrozenou těžkou vadu a kombinované postižení. 

Mimořádně důležité je včasné a správné rozpoznání sluchové vady, z hlediska 

diferenciální diagnostiky. V minulosti docházelo k omylům, kdy byly sluchové vady 

považovány za projevy mentálního postižení. 

 

2.3.3 Klasifikace 

Sluchové vady mohou vycházet z organického poškození nebo funkčního porušení 

kterékoli části sluchového ústrojí. V periferní části tedy může být zasaženo vnější ucho 

(ušní boltec, zvukovod), střední ucho (bubínek, sluchové kůstky, Eustachova trubice) nebo 

vnitřní ucho (rovnovážné ustrojí- labyrint a hlemýžď, tzv. Kochlea). Vady centrální části pak 

postihují mozková centra ve spánkovém laloku (Wernickovo senzorické centrum sluchu a 

Broccovo motorické centrum řeči). [SLOWÍK, 2007] 

Klasifikace sluchových postižení závisí na době vzniku sluchové vady, intenzitě 

sluchové ztráty a na konkrétní vadě. 

Podle typu: 

 Převodní vady (vnější a střední ucho)- jedinec špatně slyší, kvantitativní 

postižení sluchu 

 Percepční vady (vady vnitřního ucha a CNS)- jedinec špatně rozumí, kvalitativní 

postižení sluchu 

 Smíšené vady 
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          Podle intenzity sluchové ztráty: 

 Nedoslýchavé 

 lehce (sluchová ztráta 26-40 dB) 

 středně (sluchová ztráta 41-55 dB) 

 středně těžce (sluchová ztráta 56-70 dB) 

 těžce (sluchová ztráta 71-91 dB) 

 Neslyšící 

 Ohluchlé 

 

Podle doby vzniku: 

 Vrozené postižení 

 Získané postižení (perlingvální nebo postlingvální sluchová ztráta 

 

Podle etiologie: 

 Orgánové postižení 

 Funkční postižení 

 

Perlingvální sluchovou ztrátou rozumíme stav, kdy sluchové poškození vzniklo ještě 

před zahájením vývoje řeči v prvních měsících a letech života. Postlingvální sluchová ztráta 

se naopak týká všech lidí, u kterých došlo ke ztrátě sluchu po dokončení vývoje řeči 

(obvykle mezi 4. – 6. Rokem věku). [SLOWÍK, 2007] 

 

2.3.4 Terapie, kompenzace, rehabilitace 

Způsoby terapie sluchových vad a poruch jsou individuální a opět spadají 

především no oblasti specializované medicíny (ORL). Kochleární implantát je další 

možností terapie sluchově postižených. Kochleární implantát elektricky stimuluje sluchový 

nerv tak, aby byl vyvolán sluchový vjem. Toto řešení připadá v úvahu tehdy, když jiné 

kompenzace nepřináší potřebný efekt (především sluchadla). Voperováni kochleárního 

implantátu je ale určeno pro úzkou skupinu lidí, protože tato kompenzace představuje 

finančně a zdravotně náročný zákrok. [KUZNÍKOVÁ, 2011] 
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Ve většině případů nedoslýchavosti se osvědčuje indikace sluchadel, které jsou 

považovány jako dobré a účinné kompenzační pomůcky. V současné době je k dispozici 

řada různých typů a variant sluchadel, např. výkonné sluchadlo umístěné ve zvukovodu za 

uchem nebo v obrubě brýlí, je nenápadné a nepřekáží. [KALVACH a kolektiv, 2011] 

Ne vždy je možné kompenzovat sluchovou ztrátu dostatečně, pomocí zesilovacích 

aparatur, sluchátek apod. V takovém případě získávají dominantní roli kompenzační 

smysly, a to především zrak. Nejrůznější technické pomůcky (např. budíky se světelnou 

signalizací, psací telefony, fax, teletext apod. ) mají nezastupitelné místo v životě lidí se 

sluchovou vadou nebo postižením. 

 

2.3.5 Specifika života lidí se sluchovým handicapem 

Podle statistiky předpokládáme, že osoby se sluchovým postižením tvoří asi 2% 

populace. Na první pohled není sluchově postižený člověk k rozpoznání od zdravého 

jedince. Dokážeme identifikovat sluchově postiženého člověka až podle výrazných 

překážek v běžné komunikaci. Problém není pouze v tom, že valná většina slyšících 

neovládá znakový jazyk, ale v tom, že podstatná část neslyšící populace trpí stavem, který 

je nazýván jako „bezjazyčí“. V tomto případě sluchově postižení nedisponují 

kompetencemi v žádném dorozumívacím systému (běžná čeština a znakový jazyk). 

[SLOWÍK, 2007] 

 

Obecně platí několik zásad, které usnadňují dorozumívání a značně pomáhají ke 

zlepšení komunikace mezi slyšícími a neslyšícími lidmi: 

 Ke sluchově postiženému bychom se při řeči nikdy neměli odvracet zády, 

vzdalovat se od něj, křičet na něj, ale mluvíme raději pomalu a zřetelně 

artikulujeme, případně opakujeme to, čemu nerozumí. 

 V hlučném prostředí pomůže lehký dotyk jako upozornění před začátkem 

rozhovoru a vždy je nutné dodržovat s postiženým člověkem oční kontakt. 

 Odezírání je velmi náročné a může být ještě obtížnější, pokud není obličej 

mluvčího dostatečně osvětlen nebo pokud používáme dlouhá souvětí a 

neznámá slova nebo pokud je artikulace příliš rychlá a povrchní. 

 Neslyšící člověk má od narození nejen velice omezenou slovní zásobu, ale 

nedokáže v jazyku běžné společnosti ani myslet, ani tedy patrně neporozumí 

ironii ani složitějším vtipům. 
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 Není třeba se stydět sdělení napsat nebo dokonce nakreslit (sluchově těžce 

handicapovaní disponují především konkrétním myšlením, abstraktní 

informace jsou pro ně velmi obtížně srozumitelné). 

 Pro kontakt a komunikaci s neslyšícím člověkem platí také důležitá estetická 

pravidla 

 jestliže s takovou osobou komunikujeme např. prostřednictvím tlumočníka, 

obracíme se vždy na klienta, nikoliv na tlumočníka- ten totiž neslyšícího 

člověka nezastupuje, jeho úkolem je opravdu pouze tlumočit naše sdělení, a 

to naprosto přesně a v detailech (proto se vyvarujeme nevhodných poznámek 

na adresu postiženého člověka apod. ) [SLOWÍK, 2007] 

 

 

2.4 Vady a poruchy řeči 

Narušená komunikační schopnost se netýká pouze mluvené řeči, ale zahrnuje i její 

grafickou formu, mimoverbální prostředky a netradiční komunikační kanály. 

Nejpoužívanějším komunikačním prostředkem v sociální prostředí naší společnosti je 

mluvená řeč, proto jsou vady a poruchy řeči dominantní problematikou logopedické 

oblasti. [JANOUŠEK, 2007] 

 

Základním předpokladem pro komunikaci mluvenou řečí je potřeba dobré sluchové 

vnímání, správná funkce mozkových řečových center a nervových drah, funkční motorika 

mluvidel a dostatečná kapacita inteligence. Do mluvidel patří orgány dýchací, hlasové a 

artikulační. 

Základní kámen mluvené řeči tvoří slovo, které je v původním smyslu nositelem myšlenky. 
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2.4.1 Etiologie 

Komunikační schopnost může být narušena z mnoha důvodů. Velmi často se 

vyskytuje z opožděným vývojem, případně organickým poškozením CNS. U takových 

případů lze předpokládat poměrně dobrou prognózu. 

Při narušení komunikační schopnosti důsledkem sluchového poškození je další vývoj 

závislý na možnostech léčby nebo kompenzace sluchové vady. Významně také závisí na 

kvalitě logopedické péče. 

 

Při narušení komunikačních dovedností s poškozením mluvidel (např. rozštěpové 

vady) se negativní vada týká hlavně výslovnosti, ale ne obsahu sdělení. Tato vada se často 

upraví po lékařském zákroku a následné logopedické péči. 

Při narušení komunikace způsobené psychickými faktory záleží na možnostech odstranění 

primárních problémů (např. psychoterapeutické sezení). [SLOWÍK, 2007] 

Sociální a zejména rodinné prostředí má pro pacienta velký význam. Obtíže v komunikaci 

způsobuje nedostatek podnětů, nevhodný příklad komunikace nebo nesprávný mluvený 

vzor. 

 

2.4.2 Diagnostika 

Správné diagnostikování narušené komunikace musí respektovat jednotlivá stadia 

ontogeneze řeči. Následující přehled je z hlediska časových údajů pouze orientační, 

protože každý lidský jedinec prochází individuálním vývojem. 

 

Přehled ontogeneze lidské řeči: 

 

Předřečová stádia  

1. Období křiku- nejprve jako fyziologický reflex (do konce 6. týdne), později se signáním 

významem 

2. Období broukání- jednoduché zvuky, obsahující samohlásky, vyjadřuje dobrou náladu 

(do konce 2. Měsíce) 

3. Období žvatlání- napodobování okolních zvuků, příprava na artikulaci (do konce 1. Roku) 

4. Práh porozumění- reakce na porozumění smyslu komunikace, primární reakce na 

melodii řeči 

5. Práh proslovení- první srozumitelná, jednoduchá slova, které se dítě pokouší vyslovit 

[SLOWÍK, 2007] 

 

 

 



21 
 

 

Stádia vývoje řeči 

 

1. Emocionálně volné stádium- vyjadřování pocitů, přání, potřeb, převaha emocionální 

stránky projevu, jednoslovné věty ( do konce 2. Roku) 

2. Asociačně reprodukční stádium- spojování slov s předměty, opakování slovních spojení 

a vět, které dítě slyší v okolí, jednoduchá gramatika (do konce 3. Roku 3. Stádium logických 

pojmů- abstrakce v řeči, otázky „proč?, co je to?“, dynamický vývoj řeči, vědomí vlastní 

identity v komunikaci, časté používání „já 

4. Intelektualizace řeči- správné obsahové i formální vyjadřování myšlenek, zpřesňování 

gramatiky, osvojování nových slov (probíhá po celý život) [SLOWÍK, 2007] 

Potíže ve vývoji řeči zaznamená obvykle jako první rodina. Základní diagnostiku provádí 

pediatr a specifické odborné vyšetření je v kompetenci klinického logopeda nebo jiných 

odborníků, jako je foniatr nebo lékaři na ORL. V předřečových stádiích je obtížné 

rozpoznat, jestli dítě slyší, ale pro další vývoj je včasná diagnostika velice důležitá, aby se 

mohly včas najít alternativní formy komunikace.  

Logopedická diagnostika se orientuje na posouzení všech jazykových rovin. O narušení 

komunikační schopnosti můžeme mluvit tehdy, je li postižena jedna nebo více rovin: 

 Foneticko-fonologická (výslovnost a zvuková stránka řeči) 

 Lexikálně-semantická (slovní zásoba a porozumění významu slov) 

 Morfologicko-syntaktická (gramatika a stavba vět) 

 Pragmatická (používání řeči ke komunikaci v sociálním prostředí) [SLOWÍK, 

2007] 

 

Za alarmující hranici pro počátek aktivní komunikace pomocí mluvené řeči lze 

považovat období kolem 3. Roku věku. Toto období je považováno za tzv. hranici 

fyziologické nemluvnosti. Pokud dítě v tomto věku vůbec nemluví nebo mluví 

nedostatečně, je třeba vyhledat odbornou pomoc u lékařů a logopedů. Konzultace 

s logopedem je potřebná i tehdy, když dítě před začátkem školní docházky nedokáže 

správně vyslovit všechny hlásky. 

 



22 
 

2.5 Centrální vady a poruchy 

 Vývojová dysfázie- opožděný vývoj řeči s výrazně narušenou schopností 

sluchového rozlišování, vnímání a chápání řeči 

 Afázie- narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči zpravidla 

po organickém poškození levé mozkové hemisféry (u dospělých nejčastěji po 

CMP, úrazů hlavy, nádorech mozku apod.). 

 Breptavost- enormně rychlá, artikulačně nedbalá a proto špatně srozumitelná 

řeč (porucha tempa řeči)- bývá spojena s drobným organickým poškozením 

mozku 

 Koktavost- porucha plynulosti řeči, patrná především v dialogu, projevuje se 

klonicko tonickými křečemi svalstva mluvních orgánů, bývá doprovázena např. 

tiky, záškuby [R. DOUGLAS COLLIN, 2007] 

 

Neurotické vady a poruchy 

 Mutismus- oněmění, příčinou bývá většinou psychické trauma, nezbytná 

psychologická pomoc 

 Elektivní mutismus- výběrová nemluvnost vůči konkrétní osobě, respektive 

v určité situaci nebo prostředí(např. škola). Po odeznění negativních faktorů je 

prognóza velmi dobrá 

 Surdomutismus- neurotická ztráta řeči spojená s útlumem slyšení řeči, 

z projevy nápadně živá schopnosti odezírat řeč, podle mimiky a úst na bázi 

nevědomého slyšení 

Vady mluvidel 

 Huhňavost- patologicky snížená resonance hlasité řeči vlivem překážky v nose 

nebo nosohltanu nebo v důsledku poruchy patrohltanového uzávěru. 

 Palatolalie- porucha výslovnosti při rozštěpu patra. Po operativní léčbě má dítě 

dobrou prognózu nápravy 

Poruchy artikulace: 

 Dyslalie- nahrazování některých hlásek jinými hláskami (paralálie) nebo 

vynechávání hlásek (mogilálie) 

 Dysartrie- celková porucha artikulace (doprovází např. Parkinsonovu nemoc 

apod.). Postiženy jsou řečové funkce, ne přímo patická mozková centra). 

Poruchy hlasu: 
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 Chraptivost- způsobena zpravidla patologickými změnami na hlasivkách 

 Mutace- fyziologická změna, provázející změnu hlasového rejstříku při 

dynamickém vývoji hlasových orgánů v období puberty [JANOUŠEK 2007] 

 

2.5.1 Terapie a kompenzace 

Nápravy a terapie komunikačních obtíží mají různou prognózu, která závisí na 

konkrétním problému. U lehkých poruch s projevy artikulační neobratnosti je možné 

dosáhnout alespoň malého zlepšení komunikačních dovedností pomocí logopedie. 

Takováto lehčí porucha nezpůsobuje závažné komplikace při mezilidském dorozumívání. 

S těžkou vadou nebo poruchou řeči, ale intenzivní logopedická péče stačit nemusí. 

Pokud jsou řečové funkce narušené natolik, že řeč není srozumitelná a sociálně použitelná, 

mohou napomoci alternativní a augmentativní metody komunikace. Alternativní metody 

jsou způsoby dorozumívání, které nahrazují běžnou řečovou komunikaci a augmentativní 

metody rozšiřují komunikaci o další podpůrné prvky, jako např. pohyby, gesta apod. Tyto 

komunikační metody mají ale i svá negativa. Pro převážnou část okolí nebývají totiž vždy 

srozumitelné, takže osobě s komunikační vadou hrozí riziko sociální izolace. [ZACHAROVÁ, 

2011] 

K terapii o kompenzaci řečových poruch také neodmyslitelně patří počítače. 

Používá se speciální software používaný při logopedické terapii, nebo se jedná o moderní 

komunikační kanály (internet, e-mail, chat), které převážně využívají psanou formu 

komunikace. [KALVACH 2011] 

 

2.5.2 Specifika života lidí s narušenou komunikační schopností 

Potíže s dorozumíváním mohou ovlivnit život člověka různými způsoby. Záleží však 

na konkrétní vadě. Jestliže se např. jedná o špatné vyslovení hlásky „r“ (rotacismus-

ráčkování), většině lidem nebude tato vada způsobovat vážnější problémy v komunikaci. O 

těžších poruchách to tvrdit nelze. Pokud je řečový projev člověka obtížně srozumitelný, je 

jeho okolí dezorientované a zmatené, protože nerozumí obsahu sdělení a ocitají se 

v rozpacích, protože neví, jak s takovým člověkem komunikovat. 

Taková situace je ale přesto více frustrující pro člověka s komunikačním postižením. 

Pociťuje totiž neúspěch v komunikaci a může se cítit trapně nebo dokonce zoufale. 
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V případě, že jediným řešením je využití některých z alternativních forem 

komunikace, je zároveň nutné podporovat komunikaci s co nejširším okruhem lidí, kteří 

jeho konkrétní dorozumívací systém ovládají. [SLOWÍK, 2007] 

 

 

 

2.6 Hluchoslepota 

S největší pravděpodobností poznáme takového člověka podle hole 

s červenobílými proužky. Podle statistik se počet osob postižených hluchoslepotou 

v populaci pohybuje lehce pod hranicí 0,05 %. [SLOWÍK, 2007] 

 

2.6.1 Etiologie 

Hluchoslepota nemusí vždy znamenat, že dotyčný vůbec neslyší, ani nevidí (ve 

skutečnosti je takových lidí opravdu velmi málo). Většinou jde o kombinaci různě 

závažného zrakového i sluchového postižení, z nichž jedno obvykle převažuje. Podle  

stupně a typu duálního postižení se pak rozlišují následující kategorie: 

1. Slabozraký nedoslýchavý (osoba se zbytky zraku a sluchu) 

2. Nedoslýchavý nevidomý (osoba se zbytky zraku s totální či praktickou slepotou) 

3. Slabozraký neslyšící (osoba se zbytky zraku s totální či praktickou slepotou) 

4. Prakticky hluchoslepý (osoba s minimálními zbytky zraku a sluchu) 

5. Totálně hluchoslepý (osoba zcela nevidomá a neslyšící) [HORÁKOVÁ, 2012] 

 

2.6.2 Pravidla při komunikaci 

V důsledku poruchy zraku a sluchu se komunikace u takto postižených osob rozvíjí 

velmi pomalu. Komunikaci předchází určitá stádia , které jsou velmi důležitá. 

 Nesymbolická komunikace (např. dotyk znamená „jdi“) 

 Používání reálných předmětů (např. lžíce znamená „jdeme jíst“ a boty „jdeme 

ven“) 

 Používání symbolických předmětů (např. předmět, který si určíme, vozíme v autě a 

když ho postiženému ukážeme, ví, že bude cestovat autem) 

 Gestikulace (přirozená gesta, která symbolizují činnosti- jezení, pití, spánek..) 
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 Ruční komunikační formy založené na systému mluvené řeči (prstová abeceda, 

Braillovo písmo, dlaňové komunikační systémy [SLOWÍK 2007] 

 

 

 

 

3 Praktická část 

 

3.1 Metodika práce 

Studijním a podkladovým materiálem k mé absolventské práci byla hlavně odborná 

literatura, zdroje z odborných internetových stránek a zdroje získané z vlastního výzkumu. 

 

Tématem mé absolventské práce je komunikace se smyslově postiženými pacienty. 

Pro obstarání dostatečného množství potřebných informací  jsem zvolila literaturu, která 

je zaměřena na zvláštnosti v komunikaci se smyslově postiženými pacienty. Dále byly 

použity poznatky a poznámky lékařů a záchranářů ZZS ve Středočeském kraji. Dále byly 

v praktické části stanoveny hypotézy a cíle. Pro potvrzení nebo vyvrácení hypotéz byl 

vytvořen výzkum, pomocí dotazníku, který byl umístěn na internetovém portálu a 

následně i odeslán po stanovištích ZZS ve Středočeském kraji. Následoval sběr vyplněných 

dotazníků, vyhodnocení a následná analýza stavu dané problematiky. 

3.1.1 Úvod do praktické části 

Pro praktickou část absolventské byla zvolena jako metoda dotazníkové šetření, 

které se zabývá problematikou komunikace mezi smyslově postiženými pacienty a 

pracovníky zdravotnických záchranných služeb. Dotazník byl umístěn na internetové 

stránky. V mém dotazníku jsem použila 11 zavřených otázek. 

 

3.2 Metodika výzkumu 

Pro výzkum byla vybrána metoda kvantitativního výzkumu, která byla zaměřena na 

sběr a analýzu výzkumných dat. Dotazníkové šetření bylo provedeno formou anonymních 

dotazníků, kde bylo 11 uzavřených otázek. Dotazník byl jasný a stručný, aby neodradil 
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respondenta jeho obsáhlostí. Odhadem trvalo online vyplnění jednoho dotazníku cca 2 

minuty. Odpovědi z analyzovaných dotazníků byly pro lepší přehlednost zpracovány do 

grafů. Součástí každé vyhodnocené otázky je krátký komentář o výsledku dané otázky. O 

výsledcích a shrnutí se blíže zabývá diskuze. 

Skupina respondentů byla tvořena z lékařů, výjezdových sester- záchranářů a 

řidičů- záchranářů. Dotazníky byly na internetový portál umístěny během března a dubna 

roku 2013. Online bylo vyplněno 100 dotazníků, celkový počet respondentů byl tedy také 

100. Závěry a hodnocení byly provedeny podle objektivních kritérii a pracovních 

zkušeností posádek záchranných služeb.   

 

3.3 Vyhodnocení dotazníků 

 

1) Setkali jste se někdy s člověkem se smyslovým postižením během své praxe 

záchranáře?

Graf č. 1  Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

Graf číslo jedna znázorňuje počet respondentů, kteří se během své praxe záchranáře 

setkali se smyslově postiženým člověkem. Z grafu vyplývá, že s takovýmto pacientem se 

setkalo 25% respondentů. 
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2) Dělala Vám problém komunikace s takto postiženým člověkem? 

 

Graf č. 2 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

Na grafu číslo 2 je patrné, že komunikace s postiženým člověkem dělala problém 80% 

respondentů a 20% respondentů nedělá problém komunikovat s člověkem se smyslovým 

postižením. 

 

3) Máte nějaké informace o zvláštnostech v komunikaci se smyslově postiženým 

člověkem? 

 

Graf č. 3 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 
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Z třetího grafu je patrné, že pouhých 28% respondentů má nějaké informace o 

zvláštnostech v komunikaci se smyslově postiženým člověkem. Na druhé straně celých 

72% respondentů žádné informace nemá. 

4) Absolvoval/a jste nějaké školení nebo informační kurz o smyslově postižených 

pacientech a komunikaci s nimi?

 

Graf č. 4 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

Z grafu číslo 4 vyplývá, že pouhé 4% zaměstnanců ZZS absolvovali nějaké školení či kurz o 

komunikaci s takto postiženými pacienty. 96% respondentů žádným kurzem ani školením 

s touto problematikou neprošlo. 
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5) Snažíte se sami shromažďovat informace o takto postižených lidech a o zlepšení 

komunikace s nimi?

 

Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

Na grafu číslo 5 je znázorněno, že 76% respondentů neshromažďuje informace o zlepšení 

komunikace se smyslově postiženými pacienty a 24% respondentů se snaží nějaké 

informace shromáždit. 

 

6) Jsou výzvy k lidem se smyslovým postižením časté? 

 

Graf č. 6 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 
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Z výsledků grafu číslo 6 je jasné, že 97% respondentů má výzvy ke smyslově postiženým 

pacientům za pouze ojedinělé, naproti tomu 3% respondentů označují takové výzvy za 

méně časté. 

 

7) Měli byste zájem o školení této problematiky ze strany zaměstnavatele? 

 

Graf č. 7 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

Podle grafu číslo 7 by mělo 39% respondentů zájem o školení této problematiky ze strany 

zaměstnavatele. 61% respondentů o toto školení zájem nemá. 
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8) Je pro Vás setkání se smyslově postiženým pacientem stresující? 

 

Graf č. 8 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

Z grafu číslo 8 lze vyčíst, že pro 19% respondentů je setkání se smyslově postiženým 

člověkem stresující. Naopak 81% respondentů takové setkání za stresující nepovažuje. 

 

9) Vnímáte ztíženou komunikaci s takovým pacientem jako velkou překážku při práci 

záchranáře? 

 

Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 
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Z grafu číslo 9 je patrné, že 20% respondentů vnímá ztíženou komunikaci se smyslově 

postiženým pacientem jako velkou překážku při práci. 80% respondentů tuto situaci jako 

překážku neberou. 

 

10) Setkali jste se při předávání takového pacienta s negativními reakcemi ze strany 

nemocnice? 

 

Graf č. 10 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

Na grafu číslo 10 je znázorněno, že 96% respondentů se nesetkalo s negativními reakcemi 

ze strany nemocnice. Pouhá 4% respondentů udává negativní reakce při předání takového 

pacienta do nemocnice. 
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11) Došlo někdy mezi Vámi a takovýmto pacientem k nedorozumění z důvodu 

neschopnosti komunikace? 

 

Graf č. 11 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

Graf číslo 11 znázorňuje 12% respondentů, u kterých díky smyslovému postižení pacienta 

došlo k nedorozumění z důvodu obtížné komunikace. 88% respondentů tento problém 

neměli. 

 

3.4 Hypotézy 

H1:  Až 35% respondentů se setkalo se smyslově postiženým pacientem  

 během své praxe záchranáře 

H2: Celkově se snaží 40% respondentů samo shromažďovat informace 

 o zvláštnostech komunikace se smyslově postiženými 

H3: Z celkového počtu respondentů by 40% respondentů uvítalo školení ze  

     strany  zaměstnavatele o komunikaci a jejích zvláštnostech s takto postiženými  

              pacienty 
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3.4.1 Zhodnocení hypotéz 

H1: Hypotéza číslo 1 se nepotvrdila. 

H2:  Hypotéze číslo 2 se nepotvrdila. 

H3:  Hypotéza číslo 3 se potvrdila. 
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4  Diskuze 
 Komunikace s lidmi s jakýmkoli smyslovým postižením není jednoduchá a 

domnívám se, že v oboru urgentní medicíny je velikou překážkou jak ze strany pacienta, 

tak ze strany posádky. Při psaní absolventské práce jsem si ověřila, že toto téma není pro 

záchranáře až tak důležité, jak by pravděpodobně mělo být. 

 Teoretická část práce pojednává o jednotlivých typech smyslových postižení a o 

kombinovaném postižení a jsou zde uvedeny základní postupy, jak komunikovat s takto 

postiženým člověkem.  

 Praktickou část absolventské práce tvoří dotazníkové šetření zaměřené na 

zkušenosti pracovníků ZZS s komunikací se smyslově postiženými osobami. Výsledky 

šetření po zhodnocení ukazují, že se nepotvrdila hypotéza číslo 1, která poukazuje na to, 

že se smyslově postiženými pacienty se v praxi setkala pouze jedna čtvrtina ze 100 

respondentů. Proto si myslím, že o tuto problematiku není velký zájem, o nové informace, 

zlepšující komunikaci. 

 Dále jsem zjišťovala, zda se snaží respondenti výzkumu sami shromažďovat 

informace o zvláštnostech komunikace se smyslově postiženými pacienty. Tato hypotéza 

se také nepotvrdila. Možná, že právě pro tak malý počet pracovníků ZZS, kteří se se 

smyslově postiženým v praxi setkali. 

 Jako další jsem zjišťovala, zda by měli respondenti dotazníků zájem o nějaké 

školení v oblasti komunikace s pacientem se smyslovým postižením ze strany 

zaměstnavatele. Tato hypotéza se potvrdila a tím i mě osobně potěšila, protože i když jsou 

výjezdy k takto postiženým pacientům pouze ojedinělé, je hezké vidět, že i přesto má 

menší část respondentů zájem o nové a dobře prakticky využitelné informace. 

 Nejen během psaní své absolventské práce jsem navštívila například Ústav 

sociální péče RYBKA v Neratovicích, Speciální pedagogickou školu v Měcholupech a 

zařízení DIAKONIE, které vede Česko-bratrská církev a jsou to vlastně chráněné dílny pro 

lidi s různými smyslovými postiženími. Takováto zařízení jsem buď navštěvovala v rámci 
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praktické výuky na střední škole nebo jako součást práce jednoho z mých rodičů. Proto mě 

toto téma velice velice zajímá.  
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Závěr 
Mým hlavním cílem bylo seznámit se podrobně s problematikou komunikace 

mezi lidmi se smyslovým postižením a záchranáři. Při sběru informací jsem se 

důkladněji seznámila s problematikou a zvláštnostmi komunikace se smyslově 

postiženými pacienty. 

Pro objasnění některých otázek bylo v práci použito dotazníkové šetření, 

vyplněné zaměstnanci zdravotnických záchranných služeb ve Středočeském kraji, 

z kterého vyplývalo, že většina lékařů, záchranářů a řidičů – záchranářů nemá 

informace o zvláštnostech v komunikaci se smyslově postiženými pacienty. 

Pro alespoň malé usnadnění komunikace se v teoretické části nacházejí různé 

rady a pokyny pro snažší komunikaci se smyslově postiženým člověkem, které mohou 

usnadnit práci například právě záchranářům v terénu. 

Svou práci jsem chtěla věnovat laické veřejnosti a profesionálům v oboru 

urgentní medicíny, protože každý z nás se může s člověkem se smyslovým postižením 

setkat. Konkrétně v oboru urgentní medicíny jsou tyto zvláštnosti v komunikaci 

důležité například při odběru anamnézy. Proto by se podle mého mělo okolí touto 

problematikou alespoň trochu zabývat. 
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Summary 

Communication with People with Sense Organ Defects  

The final assignment is focused on people with sense organ defects, deaf 

people and people with impaired speech. In the teoretical part detailed information 

about disabilities is presented.  Also instructions how to communicate with people 

who have sense organs defects are described. Possibilities of the treatment, 

rehabilitation and compensation aids for improving communication are mentioned. 

For the practical part of the assignment a questionnaire was chosen. Its aim was to 

find out at what level is communication between paramedics and people with sense 

organ defects in pre-hospital care, if they gain information about communication with 

these people for communication improvement and better work in the ambulance. 

The questionnaire consists of 11 closed questions. 100 people employed by 

emergency medical  services were requested. The outputs of the practical part are 

presented by 11 graphs. The questionnaire found out that only a small proportion of 

respondents could meet people with sense organ defects. Another survey found out 

that rescuers do not collect information about special communication with people 

with sense organs defects or that the number of dispatches to such patients is 

minimal. 

The ways of facilitating communication are following: encouraging  the patient 

to continue speaking,  especially if accompanied by a brief smile, trying to understand 

the patient, by reflecting, by picking up a word or expression in this way, helping the 

patient to express himself further, clarifying that helps the patient understand more 

clearly what he is trying to put into words etc. 

 

Key words: blindness, deafness, muteness, organ defects 
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Příloha – dotazník 
Vážení dotazovaní, 
tímto průvodním dopisem bych Vás chtěl požádat o spolupráci. Jsem studentem 
třetího ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář na VOŠ MILLS, s.r.o. 
Dotazníkové šetření, které Vám předkládám je hlavní součástí mé závěrečné 
(absolventské) práce na téma Komunikace se smyslově postiženými pacienty 
 
Spoléhám na Vaši spolupráci a předem moc děkuji za pomoc a Váš čas. 

Michaela Preissová 
 
 

 
1. Setkali jste se někdy s člověkem se smyslovým postižením během své praxe 

záchranáře? 

a) ANO 

b) NE 

 

2. Dělala Vám problém komunikace s takto postiženým člověkem? 

a) ANO 

b) NE 

 

3. Máte nějaké informace o zvláštnostech v komunikaci se smyslově postiženým 

člověkem? 

a) ANO 

b) NE 

 

4. Absolvoval/a jste nějaké školení nebo informační kurz o smyslově postižených 

pacientech a komunikaci s nimi? 

a) ANO 

b) NE 

 

5. Snažíte se sami shromažďovat informace o takto postižených lidech a o 

zlepšení komunikace s nimi? 

a) ANO 

b) NE 

 

 

6. Jsou výzvy k lidem se smyslovým postižením časté? 



41 
 

a) MÉNĚ ČASTÉ 

b) POUZE OJEDINĚLÉ 

 

7. Měli byste zájem o školení této problematiky ze strany zaměstnavatele? 

a) ANO 

b) NE 

 

8. Je pro Vás setkání se smyslově postiženým pacientem stresující? 

a) ANO 

b) NE 

9. Vnímáte ztíženou komunikaci s takovým pacientem jako velkou překážku při 

práci záchranáře? 

a) ANO 

b) NE 

 

10. Setkali jste se při předávání takového pacienta s negativními reakcemi ze 

strany nemocnice? 

a) ANO 

b) NE 

 

11. Došlo někdy mezi Vámi a takovýmto pacientem k nedorozumění z důvodu 

neschopnosti komunikace? 

a) ANO 

b) NE 

 

  

 

 

 

 

 

 


