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Komunikační bariéra vznikající v dů-
sledku sluchového postižení je natolik zá-
važným, rozsáhlým a dlouhodobým pro-
blémem, že surdopedická péče jako její 
kompenzační prostředek patří k nejtěžším 
a nejsložitějším speciálnčpedagogickým 
oborům. 

Tato skutečnost klade značné nároky na 
pregraduální vysokoškolskou přípravu 
studentů oboru logopedie a surdopedie 
i na jejich pozdější uplatnění v profesio-
nální praxi, ale omezuje do určité míry též 
efektivitu speciálněpedagogické péče 
u samých sluchově postižených. 

Intenzivní snahy o vyřešení problémů 
směřující ke zlepšení výsledků dlouhodo-
bé profesionální péče lze zaznamenat od 
16. století, avšak použité metody byly 
vždy poplatné době, limitovány úrovní 
pedagogického poznání a technickými 
možnostmi kompenzace postižení. Zpra-
vidla nerespektovaly základní předpoklad 
k odstranění komuniakční bariéry - dekó-
dování všech akustických informací do 
smyslově intaktní modality. 

Komplexní přístupy vyúsťují v celostní 
pojetí, stejně tak jako respektování indi-

viduálních potřeb postiženého jedince, 
jsou při řešení zmíněné problematiky ne-
zbytným východiskem. Na tomto základě 
lze formulovat některé obecně platné 
teze. 

Zvuky, provázející člověka a spoluvy-
tvářející celý jeho život, jsou nenahradi-
telné jinou smyslovou entitou, jejich ab-
senci lze nanejvýš kompenzovat. V sou-
vislosti s tím rozvoj pojmového myšlení 
těžce sluchově postižených bezjakékoliv 
zpětné sluchové vazby, jejich vzdělávání 
a sociální i pracovní integrace musejí být 
založeny na vizuálně motorických komu-
nikačních systémech. 

Zvuková ústní řeč postrádá zpětnou 
akustickou vazbu ve skupině osob s nej-
těžším sluchovým postižením. Bezbarié-
rové využití psané podoby jazyka je též 
do určité míry limitováno dosaženou úrov-
ní pojmového myšlení i obtížností grama-
tiky souvislé výpovědi. 

Psaná podoba jazyka - přes veškerou 
složitost z hlediska komplexního čtenář-
ského výkonu - je základem všech tradič-
ních i v současné době vznikajících alter-
nativních vzdělávacích programů sluchově 



postižených s dominancí znakových jazy-
ků. Tuto potřebu lze odvodit z faktu, že 
znakové jazyky neslyšících jsou přiroze-
nými, bezbariérovými a mateřskými jazy-
ky bez psané podoby, že dosud se vyvíje-
jí, a že související procesy syntaxe, kodi-
fikace a unifikace mnoha znaků teprve 
probíhají. 

Požadavek těžce sluchově postižených 
v maximální míře využívat znakový jazyk 
v didaktice je opodstatněný, avšak jeho 
uplatnění je spojeno s mnoha problémy. 

Pro oblasti komunikace sluchově posti-
žených, organizaci jejich škol a zařízení 
i speciální metody profesionální péče -
i přes uskutečněné zásadní strategické 
změny - rychlé, jednoduché a univerzální 
řešení neexistuje. Předpoklady pro ře-
šení vytv áří mnohovrstevný i dynamic-
ký proces se základy ve zkvalitnění od-
borné přípravy profesionálních pracov-
níků v této sféře a v př ípravě nabídky 
otevřeného systému potřebných vzdě-
lávacích programů. 

Nové směry, formy a metody řešení sou-
visející problematiky jsou ze vzpomína-
ných důvodů ve stále větší míře a rostou-
cí frekvenci předmětem domácího i celo-
světového bádání v této oblasti. Z dostup-
ných výsledků lze již nyní abstrahovat 
závěry s rozčleněním z hlediska priority 
do následujících tematických okruhů. 

PRVNÍ tvoří systém a obsah pregra-
duální a postgraduální vysokoškolské 
přípravy profesionálů pro oblast péče 
a sluchově postižené s potřebou uplatňo-
vat integrovanou pregraduální přípravu 

v úplném komplexu speciální pedagogiky, 
diferencovat obsah surdopedie jako samo-
statné disciplíny v úzké návaznosti na lo-
gopedii, zvyšovat podíl praktických semi-
nářů, cvičení, pedagogických praxí i prak-
tického ověřování znalostí a vyžadovat v te-
orii i praxi u studentů zvládnutí všech kom-
penzačních komunikačních forem s cílem 
dosáhnout certifikátu tlumočnictví znako-
vého jazyka minimálně 111. stupně. 

Perspektivní bezbariérové a efektivní 
cesty ve speciální didaktické i poradenské 
praxi dále umožňuje využití logopedické-
ho a surdopedického počítačového soft-
waru. Rovněž tomuto požadavku je zapo-
třebí přizpůsobit obsah studia. 

V této souvislosti výsledky výzkumných 
šetření rozsáhlého vzorku populace pro-
kazují, že nevyhnutelnost mezioborového 
a komparativního pojetí obsahu studia je 
vyvolávána měnící se strukturou evidova-
ných sluchových postižení v populaci ve 
prospěch těžších postižení a sdružených 
postižení, což dosud v teorii a praxi ne-
bylo vždy, plně a ve všech případech re-
spektováno. 

Také dlouhodobé poznatky z praxe 
shromážděné v počtu a rozsahu s proka-
zatelnou vypovídací hodnotou potvrzují 
aktuální potřebu diferencovat vnitřní ob-
sah disciplíny z hlediska věkové katego-
rie postižených osob, hloubky jejich po-
stižení a kategorií přidružených postižení 
ve vztahu k zaměření studia pro učitele 
speciálních škol, učitele škol běžného 
typu, učitele mateřských škol a pro profe-
sionální pracovníky neučitelských oborů. 



Postgraduální vzdělávání těchto pracov-
níků jako celoživotní proces je vyvoláno 
rozvojem oboru a vzrůstajícím prosazová-
ním potřeb samými sluchově postiženými. 

DRUHÝ TEMATICKÝ OKRUH je 
vymezen kvalitou a výsledky práce pro-
fesionálních pracovníků v péči o slucho-
vě postižené z hlediska aplikovaných 
komunikačních forem, speciálních di-
daktických metod i souvisejících fakto-
rů. Tento okruh je výrazem poznání, že 
i přes veškeré vynaložené prostředky, čas 
a trvalé úsilí dosavadní výsledky ve vzdě-
lávání neslyšících, ale mnohdy i těžce ne-
doslýchavých, neodpovídají očekávání 
a často nedosahují ani rámce vymezené-
ho explicitně biologickým poškozením 
sluchové funkce. 

Při řešení dané problematiky lze zazna-
menat od poloviny 19. století počátky do-
dnes přetrvávajících sporů odborníků 
o nejvhodnější a nejúčinnější obousměr-
ný způsob předávání informací v popula-
ci těžce sluchově postižených s hodnoce-
ním dosažených dílčích výsledků. Z hle-
diska stavu a výsledků současného pozná-
ní vzrůstá zvláště význam poskytování 
nabídky alternativních forem vzdělávání 
ve vztahu k individuálním schopnostem 
sluchově postižených s tím, že z praktic-
kého i teoretického hlediska nejsou již 
důležité někdejší spory o tom, co je pr-
votní a co druhotné, zda-li orální řeč či 
znakové jazyky, anebo naopak. 

Ač tak na důležitosti nabývá definice 
o sluchové vadě jako o širokém pojmu s ne-
dílnou i nepřeberně rozmanitou škálou 

schopností a neschopností, která je odstup-
ňována a diferencována podle konkrétních 
individuálních postižení, nevylučuje to vů-
bec obecnou platnost závěru, že sluchová 
bariéra a v jejím důsledku vzniklá komuni-
kační bariéra představuje nejzávažnější 
postižení z hlediska možnosti získat vzdě-
lání jako předpoklad pro sociální a pracov-
ní integraci. Naopak poznání širších sou-
vislostí prispívájak ke stanovení příčin níz-
ké efektivity přenosu informací s význam-
nou vypovídací hodnotou, tak napomáhá 
k přijetí potřebných strukturálních řešení. 

Pro strukturální základ k řešení vzniklé 
situace skýtá optimální předpoklady ce-
lostní pojetí komunikačního systému těž-
ce sluchově postižených - a to v kontextu 
a v souladu s koncepcí činnosti Gallaudet 
University ve Washingtonu i výsledky 
dalších významných odborných pracovišť 
ve světě. Toto pojetí zejména charakteri-
zuje otevřenost systému komunikačních 
forem, vertikální a horizontální funkcio-
nální propojení, stejně tak jako nezbytnost 
stimulace slovních forem myšlení. 

Zmíněné pojetí zahrnuje především zna-
kové jazyky neslyšících, orální řeč slucho-
vě postižených, psanou podobu jazyka, 
prstové slovní komunikační formy, ode-
zírání mluvené řeči, pomocné artikulační 
metody, metody facilitované komunikace, 
kombinované metody „cued speech", 
„mund-had" systém, Rochesterskou me-
todu a holistický přístup. 

Celostní pojetí komunikačního systému 
těžce sluchově postižených je význam-
né z hlediska teoretického přínosu, ale 



i nabízejícími se možnostmi reálného 
praktického využití, především při vytvo-
ření kvalitnějšího vzdělávání pro těžce slu-
chově postižené, směřujícího k rozšíření 
jejich životních a pracovních perspektiv. 
Zatímco převážná většina států v Evropě 
pro sluchově postižené vytvořila alterna-
tivní vzdělávací programy, cožje dolože-
no konkrétními údaji z uskutečněného ce-
loevropského šetření v roce 1995, v Čes-
ké republice existují v současné době pou-
ze a výhradně dva typy - vzdělávací pro-
gram orální a vzdělávací program s domi-
nantním jazykem znakovým. 

Ve shodě se závěry porady UNESCO 
o alternativních způsobech vzdělávání 
neslyšících v Paříži v roce 1984 lze při 
dané situaci v České republice za řešení 
pokládat vytvoření optimální sítě alterna-
tivních vzdělávacích programů surdope-
dického typu, jejíž strukturu by měly tvo-
řit orální programy, programy s dominant-
ním znakovým jazykem, se simultánní 
komunikací a programy bilingválního 
typu. Při specifikaci organizace tohoto 
vzdělávání, jeho forem, metod a metodi-
ky by mělo být využito i výsledků vědec-
ko-výzkumných prací. 

V takto koncipované podobě a rozsahu 
otevřená nabídka vzdělávacích programů 
respektuje rozdílné schopnosti sluchově 
postižených jak z hlediska individuálního, 
tak celkové specifické potřeby jejich mi-
noritní společenské skupiny. Rozšiřuje 
dále možnosti růstu angažovanosti slucho-
vě postižených při politickém rozhodování 
v opravdu svobodné a humánní společ-

nosti vycházející z principů parlamentní 
pluralitní demokracie a vytváří předpokla-
dy pro jejich aktivnější účast v různých 
sociálních činnostech. 

TŘETÍ TEMATICKÝ OKRUH předsta-
vují systémové změny v organizaci speci-
álních škol a zařízení z hlediska jej ich vzá-
jemné návaznosti, ve včasné diagnostice, re-
dukovaném a diferencovaném pojetí obsa-
hu vzdělávání, v nových kvalitách rytmic-
ko-pohybové a sluchové výchovy jako re-
zultátu technického rozvoje didaktických 
kompenzačních a substitučních pomůcek. 
Vyplývající a související důsledky ovlivňují 
možnosti pedagogické integrace těžce 
sluchově postižených do všech škol a za-
řízení pro intaktní populaci od mateř-
ských až po vysoké školy. 

Aktuální potřebu systémových změn vy-
volává především zjištění, že v pedagogic-
ké integraci těžce sluchově postižených 
dětí a mládeže ve všech stupních vzdělá-
vání trvale převládají prvky nahodilosti 
a improvizace. 

Na vzniklém stavu se spolupodílejí pro-
kazatelně zejména tyto faktory: Možnost 
začlenění a dalšího vzdělávání těžce slu-
chově postižených omezuje v rozhodují-
cí míře redukované pojetí jejich základ-
ního vzdělání. Učňovské a střední školy 
pro sluchově postiženou mládežjsou v dů-
sledku toho předurčeny k redukované pro-
fesionální orientaci v rozporu se stále ros-
toucími nároky vůči nastupující mladé 
produktivní populaci z hlediska jejího ži-
votního a pracovního uplatnění. To vedle 
jiného pro těžce sluchově postižené zna-



mená ztížení podmínky při případném zís-
kávání vysokoškolské graduace. 

Česká republika ve srovnání se světo-
vým vývojem podle statistických údajů 
Světové zdravotnické organizace vykazuje 
velmi nízké procento zdravotně postiže-
ných občanů se středním a vysokoškol-
ským vzděláním, mezi nimiž se nacházejí 
v nejmenší míře právě těžce sluchově po-
stižení.Zcela nové možnosti profesionál-
ního uplatnění lze předpokládat u těžce 
sluchově postižených s implantovaným 
kochleámím aparátem jako prostředkem 
k získání zpětné sluchové vazby. Tyto 
možnosti - podle odhadu odborníků 
z USA a Kanady - se vztahují na 10 pro-
cent osob ze skupiny těžce postižených. 
Takto vzniklé a vznikající komunikační 
možnosti jsou v převážné míře zatím před-
mětem výzkumů, avšak podle těchže od-
borníků lze v souvislosti s tím reálně počí-
tat s intenzivním růstem zájmu těžce slucho-
vě postižených o vysokoškolské studium. 

Stálá pracovní skupina „Iniciativa za 
zlepšení studijních podmínek pro těžce 
zdravotně postižené studenty Univerzity 
Karlovy", ustavená před dvěma lety při 
Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze, již 
přispívá ke zkoumání, kategorizaci a for-
mulaci návrhů směřujících k úspěšnému 
průběhu graduačního procesu ve skupině 
sluchově postižených a tím se spolupodí-
lí na plnění dokumentu ,flárodní plán 
opatřeni pro snížení negativních důsled-
ků zdravotního postiženi", schváleného 
usnesením vlády České republiky č. 493 
ze dne 8. 9. 1993. 

V tomto směruje dalším pozitivním či-
nem v červnu 1995 otevřené Poraden-
ské a informační centrum pro sluchově 
postižené studenty Univerzity Karlovy" 
v Národním centru neslyšících České re-
publiky v Praze 5. Jeho vznik je výsled-
kem prohlubující se spolupráce mezi ka-
tedrou speciální pedagogiky Pedagogic-
ké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
a Federací rodičů a přátel sluchově posti-
žených v Praze. Záměrem centra je zvláš-
tě analýza konkrétních možností kompen-
zace těžkého sluchového postižení s jeho 
důsledky v rovině vstupní přípravy pro vy-
sokoškolské studium a v navazující rovi-
ně permanentní modifikace studijních 
podmínek ve smyslu využití speciálních 
programů, tlumočnických služeb, technic-
kých prostředků, pomůcek apod. 

Je nesporné, že absolvováním vysoko-
školského studia lze podstatně i výrazně 
zvýšit kvalitu života a rozšířit možnosti 
pro sociální uplatnění těžce sluchově po-
stižených. Z hlediska potřeb speciálněpe-
dagogické praxe soubor opatření k tomu 
směřující však tvoří pouze jednu z součástí 
mnohovrstevného procesu dynamických 
změn v péči o tuto minoritní skupinu. 

K dosažení cílů tohoto procesu - snižo-
vat negativní důsledky zdravotního posti-
žení a v některých případech je přímo 
odstraňovat - je zapotřebí v prostředí pro-
bíhajících hlubokých společenských změn 
vyvíjet trvale dlouhodobé a intenzivní úsilí 
za podpory široké veřejnosti. A to jak ze 
strany profesionálních pracovníků v této 
oblasti, tak samých zdravotně postižených. 


