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Mezilidská komunikace sc uplatňuje především při společné činnosti, Považujcme-li 
individuálni logopedickou péči za jeden z případů společné činnosti, pak bude vhodné se 
zastavil u komunikačního aktu v jejím průběhu. 

Jc obecné známo, že komunikace probíhá nejen v závislosti na čase a proslřcdí, ale 
zejména v konkrétních sociálních podmínkách a vztazích. Jednou z důležitých funkcí jc tedy 
přejímání informací, názorů a postojů. Pokud uvažujeme o existenci vzájemného působení 
minimálně dvou účastníků komunikačního procesu, budeme zde též hledat existenci a úroveň 
zpětné vazby. Individuální logopedická péče má vc výchově dělí s těžkými vadami sluchu 
nezastupitelnou roli. Je jisté, žc uvedená činnost je příkladem komunikace, nebo by ji alespoň 
měla být. Specifiku individuální logopedické péče vidíme v tom, že jako druh komunikační 
činnosti musí být na vysoké úrovni v oblasti přenosu informací. Stranou, vedle korekce a 
hodnocení řečového projevu dítěte, zde nestojí ani kvalita citového vztahu mezi logopedem a 
neslyšícím dítětem. Ta je však opět postavena na komunikaci, tedy vzájemné výměně 
informací. Přiznámc-li citovému vztahu místo v systému motivačních faktorů pro dítě, pak 
zjišťujeme, že komunikace a její úroveň v logopedické praxi jc jedním z nejdůležitějších 
prvků. 

Již delší dobu sc v našich surdopcdagogických kruzích hovoří o totální komunikaci (T. 
C.). Budcme-li T.C. považovat mimo jiné za filozofický přístup k jakékoli komunikační 
situaci, kde je každý komunikační způsob uznáván v závislosti na efektivitě z hlediska dítěte, 
pak bude třeba se zabývat postavením individuální logopedické péče v systému T. C. Předně, 
v celém systému totální komunikace při výchově sluchově postiženého dítěte zaujímá mluvená 
řeč důležité místo v komunikačních prostředcích. Na mluvenou řeč a její kvalitu jc zde kladen 
důraz, avšak vc spojení s dalšími prostředky. Naprosto realisticky je však třeba přistupovat ke 
stanovení pedagogických cílů v oblasti řečové výchovy. Z dostupných pramenů našich i 
zahraničních jc známo, že řečový projev dětí s těžkou vadou sluchu je prakticky velmi obtížně 
srozumitelný. Nacházíme zde údaje, které odpovídají míře poškození sluchu dětí. Vysvětlení 
je u většiny případů prosté - nedostatek zpětné akustické vazby. Pokud tedy respektujeme 
komunikační prostředky obsažené v systému T. C., není sporu o postavení a efektivnosti 
znakového jazyka. Zde sc ke zcela zásadním řadí otázka postavení znakového jazyka v 
logopedické péči skupinové i individuální a též jeho praktické zařazení a využití. 

Považujeme za potřebné zastavit se u osobnosti logopéda, jeho postavení ve výchovně 
vzdělávacím procesu neslyšícího dítěte a též jeho úkolech. 

Profesor Sovák v Uvedení do logopedie charakterizuje logopéda jako učilele, vychovatele 
a terapeuta. Tím jsou určeny predikáty pro stanovení požadavků na tuto pedagogickou 
profesi. Nebude jistě třeba se zde podrobně zabývat povahovými vlastnostmi a jejich vlivem 
na kvalitu práce. Postačí, když jako společný rys pro všechny Iři charakteristiky Sovákovy 
vyhledáme jeden, a to je komunikatívnost Ta ovšem, jako předpoklad bez potřebných 
nástrojů, nemá v praxi uplatnění. Znamená to. že mánie povinnost vyžadovat od 
logopedického pracovníka pro práci s dětmi s těžkými vadami sluchu - neslyšícími, aby byl 
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vybaven všemi nástroji pro úspěšnou komunikaci s dítětem. Máme na mysli znalost 
komunikace znakovým jazykem. 

S požadavky na osobnost logopéda úzce souvisí jeho postavení ve výchovně vzdělávacím 
procesu. Připomeňme si, žc jc uěilclcm, vychovatelem i terapeutem zároveň. Dostává sc tedy 
díky svému postavení do styku s dětmi různého věku stejně, jako s jejich rodiči. Co všechno 
očekávají rodiče od každého z profesionálních pracovníků, který sc dostane do styku s jejich 
dítětem i s nimi. známe většinou z praxe. Jc to tedy logopéd, kdo by sc měl podílet svojí 
měrou na normalizaci situace v rodině postiženého dítěte, on by měl vést rodiče směrem k 
efektivnímu komunikačnímu systému. Ve vztahu k dětem je zase nutná vstřícnost. Děti si 
zpravidla samy neřeknou, co potřebují, a to znamená, žc jsou převážně vedeny. Vedeny s 
většími či menšími úspěchy v závislosti zejména na pedagogickém umění logopedově a tím 
také na jeho komunikačních schopnostech. Býti úspěšně veden vyžaduje hlubokou motivaci, 
nejlépe vnitrní. Tu můžeme očekávat v pozdějším věku dítěte v hojné míře, ale obáváme sc 
žel. žc ne zrovna v případě logopedické péče. lojgoped sc tedy musí zabýval motivací dítěte z 
vnějšku. Motivovat lze pak opět pouze na základě komunikace. ledy oboustranně 
srozumitelného vyjádření vztahů, pocitů a cílů. 

Považujeme za vhodné připomenout i problematiku vzorů pro sluchově postižené děti. 
Nepředpokládejme, žc by sc jím úspěšně stal slyšící kamarád popřípadě dospělý. Stejně jako v 
dřívějších dobách si děti nehrály na hrdinu socialistické práce jako svůj vzor. jen obtížně bude 
hledat neslyšící dítě svoje ztotožnění s dítětem slyšícím. Domníváme se, žc logoped by sc měl 
podílet na hledání vzorů, na vytváření systému hodnot neslyšícího dítěte. Vzpomeňme si - je 
také vychovatelem. tato aktívna vyžaduje vysokou úroveň komunikační schopnosti. Logoped 

by měl být též jedním z těch lidí. kteří mimo jiné vychovávají úctě k jazyku Tím sc pak 
mohou velmi pozitivně podílet na hledání identity dítěte a tedy zároveň na vvstavbě zdravé 
osobnosti Musíme totiž předpokládat, žc on sám má v úctě kulturu, jazyk i historii 
neslyšících, že je zná a je tedy schopen k ní vést i dítě. 

Naše zamyšlení zakončíme návratem ke společné činnosti - logopedické péči. Jc 
evidentní, žc bez kvalitní komunikace je velmi problemaiícka pro obě strany. Cíle, úkoly a 
postavení individuální i skupinové logopedické péče jsou známy. Považujeme jc za lak 
důležitě, žc bylo třeba upozornit na jeden z. předpokladů pro úspěšnou práci logopéda -
schopnost domluvit sc s dítětem. 
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