
dětský domov rodina 

předmět počet % počet % 

květina 5 2,52 4 2,33 
stavebnice 5 2,52 2 1,16 
stan 3 1,51 2 1,16 

celkem 
198 100,00 171 100,00 

Naše výsledky odpovídají poznatkům autorů, zabývajících se projevy psychické 
deprivace dčti v ústavních zařízeních (Robertson, Bowlby, Langmeier, Matějček), 
kteří zjišťují tři fáze v chování dětí odloučených od matek a umístěných v ústavu. Po 
první fázi protestu, následuje fáze zoufalství, která vede ke sklíčenosti a apatii, aby 
ve třetí fázi vyústilo v popření potřeby po citové fixaci na "mateřskou osobu". Děti se 
sice mohou připoutat k nějaké osobě, která je ošetřuje, nebo k sourozenci, s nímž 
jsou společně v ústavu. Nemají-li však k dispozici takovou osobu, ztrácejí vztah k li-
dem a upoutávají se spíše na věci. Výsledky naší práce potvrzují, že absence klad-
ných citových vztahů vedou k zúženému vývoji hodnotové orientace, což může mít v 
pozdějším životním období za následek narušený vztah k ostatním lidem a vyústit až 
v asociální chování. 

Vzhledem k malému vzorku sledovaných dětí, nelze naše zjištění přeceňovat. Pre-
zentované poznatky by měly směřovat k vychovatelům z ústavních zařízení, aby ak-
centovali ve své práci rozvíjení vztahů mezi dětmi a všemi dalšími osobami, s nimiž 
mají děti možnost se v tomto prostředí setkávat. Domníváme se, že při sledování 
hodnotového zaměření dětí je možné použít metodu popsané projektivní techniky ve 
výchovné práci, protože poskytuje dostatečné informace o přáních dítěte. Po dalším 
rozpracování by se případně mohla stát i tréninkovou technikou k rozvíjení hodnoto-
vého zaměření dětí do oblasti sociálních vztahů. 

K POSLÁNÍ PORADENSKÝCH CENTER PRO SLUCHOVÉ POSTI-
ŽENÉ 
Miloš Potměšil 

Časná péče o sluchové postižené děti má bezesporu nejvýznamnější postavení v 
celém systému speciální výchovy. Z odborné literatury máme možnost se seznámit s 
různými směry a typy výchovné péče o děti s vadami sluchu. Současné směry péče o 
sluchově postižené děti ve světě se odvíjejí ze závěrů a doporučení porady sektoru 
vzdělávání OSN - UNESCO v červnu roku 1984. (1) Z obsahu využijeme alespoň ně-
které teze: 

- není již nutné považovat neslyšící dítě pouze za pacienta s vadou, ale za osobnost, 
která má specifické potřeby a podstatný potenciál pro rozvoj; 
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- intelektuální kapacity neslyšících jsou stejné jako u slyšících. Dřívější nepochope-
ní tohoto faktu vyplývalo z nedostatku metod pro efektivnější komunikaci v nej-
mladším véku; 

- rodičům by se mělo dostat informací o všech možných způsobech komunikace s 
jejich dítětem, včetně znakového jazyka, a dále pomoci dospělých neslyšících a 
zevrubné informace o sluchadlech. 

Tyto teze zcela doplňují závěry X. kongresu SFN z července 1987 v Helsinkách 
(2), z nichž vybíráme: 

- sluchový screening je třeba provést v průběhu prvního roku života dítěte - z uve-
deného je zřejmé, že po včasném diagnostikování vady sluchu musí nastoupit in-
tenzívní péče o dítě a jak dále naznačíme, také o rodiče a další členy rodiny. 

V koncepci práce s nejmenšími sluchově postiženými dětmi je třeba mít na zřeteli 
několik základních hledisek: 

1) zaměřit se na prvotní kontakt s rodiči, na jehož kvalitě a úrovni bude pravděpo-
dobně záviset vývoj postoje rodičů k dítěti; 

2) vytvářet od prvotního kontaktu s rodiči předpoklady pro vzájemnou spolupráci -
interakci mezi rodiči a jejich sluchově postiženým dítětem; 

3) cvičením vést rodiče i děti ke komunikatívnosti a rozvíjet ji směrem ke vzájem-
nému fungujícímu interaktivnímu vztahu; 

4) podílet se spolu s rodiči na rozvoji komunikativních schopností dítéte. 

Několikrát jsme záměrně použili termínu interakce. Lze jej popsat jako souhrn 
vzájemných aktivit mezi lidmi. V těchto různých aktivitách je třeba subjekty cvičit, 
připravovat je na ně. V tom vidíme zásadní potřebu při speciální výchově sluchové 
postižených dětí. Jedním z vážných problémů, které přináší ztížená komunikace je 
nesprávný vývoj nebo narušení sociálně emocionálních vztahů sluchově postiženého 
dítěte s okolím. Bylo by jistě nesprávné zúžit řešení problémů pouze na oblast komu-
nikace, ale je zřejmé, že právě zde většina z nich začíná. Důsledky pak popisuje ve 
své práci Greenberg (3). 

Z uvedeného vyplývá, že raná výchovná péče se nemůže týkat pouze sluchově po-
stižených dětí, ale zároveň též rodičů, nejlépe všech členů rodiny. Znamená to tedy 
potřebu intenzivního zapojení sourozenců, prarodičů a dalších lidí, kteří přijdou s dí-
tětem do kontaktu. Tato představa se zdá být na první pohled utopií, ale opět považu-
jeme za nutné připomenout, že se jedná o výchovné působení, tedy o dlouhodobý 
proces se všemi průvodními znaky. Péče tedy musí být na profesionální úrovni a ze-
jména systematická z hlediska obsahu i formy. Pokusme se popsat oblasti, na které je 
třeba se zaměřit při práci s rodiči: 

- dokonalá informace o hluchotě s uvedením všech reálných perspektiv, včetně in-
formace o sluchadlech a jejich možném přínosu pro komunikaci dítěte v individu-
álních případech; 

- vyčerpávající informace z oblasti sociálně právního zajištění rodiny s postiženým 
dítětem; 
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- položení základu k práci rodičů, jako "laických pedagogů", ledy vychovatelů a 
učitelů; 

- seznámení rodičů se všemi komunikačními systémy s možností výbčrů ňejefektiv-
nčjšího pro jejich dítč na základč odborného doporučení; 

- spolupráce s psychologem, který po analýze navrhuje nejvýhodnější způsoby pro 
řešení problémů a konfliktů mezi rodiči a v rodiné vůbec; 

- zajistit kontakt s jinými rodiči (nejlépe starších sluchové postižených dčti); 
- zajistit zapojení dospělých, sluchové postižených pracovníků - odborníků do pora-

denské práce. 
Všechny zmínčné snahy si kladou za cíl vytvoření dobrého rodinného zázemí pro 

sluchové postižené dítč. Servis rodičům by mčl být komplexní, odborný a dostupný 
všem. Je totiž třeba vzít v úvahu všechny negativní důsledky ve výchové tak, jak to 
uvádí již zmíněný Greenberg. Pro práci o těchto parametrech hovoří také skutečnost, 
že 95 % sluchově postižených dětí má slyšící rodiče. (1) 

Pokusíme se o výčet aktivit směřujících přímo k dítěti: 
- časné stanovení diagnózy za pomoci plošně prováděného sereeningu; 
- vypracování individuálních výchovně rehabilitačních plánů s využitím podkladů 

od sociálního pracovníka, speciálního pedagoga, psychologa a audiologa; 
- s pomocí učitele komunikace položit a rozvíjet komunikační schopnosti dítěte; 
- pracovat na systematické přípravě dítěte pro vstup do školy, ať již se jedná o školu 

speciální nebo školu běžného typu; 
- zajišťovat individuální logopedickou péči, která nesmí být zaměňována s komplex-

ní výchovou ke komunikaci - logopéd totiž zpravidla není učitelem komunikace. 
Zde máme na mysli komunikaci v širším slova smyslu a patří sem tedy také výuka 
znakového jazyka. 

Považujeme za potřebné se u jednotlivých bodů zastavit a alespoň stručně je ko-
mentovat. 

Oblast působení směrem k rodičům a rodině: 
- Rodiče potřebují znát pravdivou a vyčerpávající informaci o stavu sluchu dítěte. 

Pro správný přístup musí rodiče vědět o skutečných možnostech dítěte vzhledem k 
mohutnosti a typu vady sluchu. Zároveň je třeba seznámit rodiče s podmínkami 
pro vybavení dítěte sluchadlem, s jeho výkonem hlavně efektivitou pro dítč. Sem 
také patří seznámení rodičů se základními potřebami dítěte z hlediska zdravotní 
péče. Týká se to nejen péče o sluchové ústrojí se zbytkem sluchu, ale též péče o 
zrak, jako důležitý kompenzační smysl, a samozřejmé o celkový zdravotní stav dí-
těte. 

- Další důležitou oblastí, se kterou je třeba rodiče seznámit je sociálně právní zabez-
pečení postiženého dítěte a jeho rodiny. Na základč informací z uvedené proble-
matiky by měli rodiče vědět o možnostech, které jim společnost nabízí. Cílem pak 
je, aby rodiče těchto možností využívali ne jako výhod, ale jako způsobu, jak za-
jistit v obtížných podmínkách co možná nejlepšf vývoj dítěte. Sociálně právní 
předpisy by měli rodiče uvědoměle a s porozuměním využívat a respektovat. I to 
je jednou ze složek, které je v mnohých případech třeba vychovávat. 
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- Předpoklad, že rodiče budou při výchově svého sluchové postiženého dítčte schop-
ni fungovat jako "laičtí pedagogové" je dán zkušeností s rodiči a jejich výchovnou 
prací obecné. Domníváme se, že právč rodiče, se kterými jako speciální pedago-
gové budeme spolupracovat, potřebují určitou přípravu a průpravu v oboru výcho-
vy. Zde máme na mysli ovládnutí základních forem a metod práce pro výchovu je-
jichž správné užití je založeno na pochopení jejich funkce a zařazení. Je samozřej-
mé, že rodiče budou i nadále pracoval v amatérských podmínkách, přesto však 
můžeme předpokládat, že správně připravený a motivovaný rodič bude působit 
velmi příznivě na rozvoj dítěte. Je totiž třeba uvážit, že do výchovné práce v před-
školním věku patří i "vzdělávání", a to zejména cestou sociálního učení. S tím 
souvisí i potřeba znalosti psychiky sluchově postiženého dítěte a jejího vývoje. 

- Oprávněnost požadavku na seznámení rodičů s komunikačními technikami je 
opravdu nesporná. Nestačí však rodiče pouze s technikami seznámit, je nutné jim 
rodiče učit. Zjistili jsme, že řada slyšících rodičů má potíže s jinou komunikací, 
než mluvenou řečí. K tomu účelu by bylo vhodné pomocí přiměřeně zpracované 
metodiky vést rodiče ke správnému používání orální řeči sloužící dítěti k odezírá-
ní, dále k základům "body communication" jako přípravy pro jiné, alternativní ko-
munikační způsoby. Po zvládnutí uvedených základů je možné přistoupit k výuce 
vlastní znakové řeči. Za důležité považujeme připomenout, že rodiče potřebují 
znát také základy sluchové výchovy v podobě her se zvuky. Podílejí se totiž na 
výstavbě komunikačních schopností stejně, jako na výchově ke komunikatívnosti, 
tedy jedné ze složek osobnosti. 

- Úlohu psychologa spatřujeme jako nezastupitelnou. Jeho úkolem je totiž nejen vy-
šetřit postižené dítč, popsat je a navrhnout možný smčr speciální výchovy. Dalším 
jeho závažným úkolem je pozorování rodičů (případně sourozenců) a na základč 
analýzy navrhnout potřebná opatření pro správný výkon funkce rodiče - vychova-
tele i celkový správný chod rodiny. Rodiny s postiženým dítětem jsou od doby 
zjištění vady atakovány různými problémy, jejichž zdánlivá neřešitelnost může 
být jednou z příčin narušení koherence anebo i rozpadu. 

- Pro získání, případnč udržení životního optimismu rodičů jsou velmi výhodná je-
jich vzájemná setkávání. Stává se tak, že problém, na první pohled neřešitelný ne-
bo řešitelný jen s obtížemi, může být řešen na základě poznání obdobné situace, 
již proběhnuvší v jiné rodině. U některých sdělení má větší váhu sdělení rodičů 
rodičům, než dlouhý proslov profesionálního pracovníka. 

- Ze zahraničí je známé zapojení dospělých neslyšících do terapeutické práce s rodi-
nou malého sluchově postiženého dítěte. V tomto postupu lze spatřovat výhodu 
nejen ve zkonkretizovaném cíli pro výchovně snažení rodičů - tedy úspěšný do-
spělý neslyšící. Další důležitý přínos musíme vidět i pro dítč, protože je mu před-
ložen od počátku reálný vzor k napodobení. Víme totiž, že neslyšící dítě se nesta-
ne šťastným, bude-li "vypuštěno" do společnosti šťastných, slyšících dětí, které mu 
budou předkládány jako vzor. Domníváme se, že totéž platí o rodičích. Na tomto 
místě si dovolíme citovat jednoho z rodičů neslyšících dětí, který říká: "nechci, 
aby moje dítě bylo poslední mezi slyšícími, ale vpředu mezi neslyšícími." 

Z uvedeného vyplývá jasná potřeba profesionálního pracoviště, které svým obsa-
zením i potřebným technickým vybavením bude zajišťovat časnou péči o sluchově 
postižené dítč. Setkáváme se tedy s poradenským centrem, jako pracoviště nového 
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typu. Jejich postupné zřizování - zatím při školách pro déti s vadami sluchu - je jisté 
potřebné. Z organizačního hlediska se nám jeví výhodným návrh na zřízení jednoho 
poradenského centra, které by soustředilo poznatky ostatních pracovišť a po komple-
taci by je poskytovalo zpčt terénu. Nejedná se tedy o vztah nadřazenosti, ale o další 
funkci vedle poradenské - totiž metodické. Obsazení poradenského centra odbornými 
pracovníky je v současné dobé limitováno ekonomickými možnostmi našeho škol-
ství. 

Dále považujeme za potřebné zmínit se o vazbách pro spolupráci a získávání in-
formací pro činnost poradenského centra. Zde máme na mysli pracovištč pediatrická 
a fonetická ve spádových okresech. Dále je třeba uvažovat o směru spolupráce s pe-
dagogicko-psychologickými poradnami. Práce poradenských center je velmi specific-
ká, a proto jen těžko v plné míře zastupitelná výše uvedenými poradnami. Přesto by 
bylo neúčelné tato pracovištč v zájmu rozvoje dítěte opomíjet. Zejména pak v přípa-
dech, kdy se mohou podílet na terapeutické práci s dítětem. Totéž platí o mateřských 
školách běžného typu, do kterých může být sluchově postižené dítě zařazeno nejprve 
na adaptační pobyt a později k pravidelným návštěvám. V takovém případě bude po-
vinností pracovníků poradenského centra zajistit v podmínkách běžné mateřské ško-
ly potřebné prostředí a metodickou pomoc učitelkám. 

V příspěvku jsme se snažili naznačit a popsat některé úkoly nově vznikajících po-
radenských center pro sluchově postižené děti. Vedle každodenní praktické práce se 
nabízí také řada teoretických problémů, které současná praxe přináší. Pokusme se na 
nčkteré upozornit: 

- zpracování komplexní metodiky hodnocení komunikačních schopností dítěte; 
- sestavení příručky, která by rodiče seznamovala se základy pedagogiky a psycho-

logie pro práci se sluchově postiženými dětmi předškolního věku; 
- vypracovat systém a metodiku zapojení a působnosti jednotlivých specialistů pora-

denských center v práci s rodinami i dětmi zvlášť; 
- vyhledat a popsat nejčastější příčiny kolizí v rodinách sluchově postižených dětí a 

metodicky připravit jejich prevenci i možné způsoby řešení. 

Závěrem je možno říci, že díky úsilí řady institucí a organizací jsou poradenská 
centra pro sluchově postižené legislativně zajištěna a záleží jen na nás, jakým smě-
rem je budeme rozvíjet. Za každým naším pracovním krokem bychom však měli 
spatřovat právě ono sluchové postižené dítě, ke kterému by všechno naše snažení mě-
lo směřovat. 

Literatura: 
1. materiál: Závěry a doporučení porady Sektoru vzdělávání OSN, UNESCO, 1984 
2. materiál: X. kongres SFN, Helsinky, 1987. 
3. Greenberg, M. F.: Model pro prevenci psychosociálních potíží hluchých dětí. Washington, Uni-

versita Washington 1984. 

44 


