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Každá spolková zemé Némecka má 
vlastni školský zákon a vzdčlávaci systém. 
Podle Leonhardtové (1999) se současný 
vzdělávací systém pro sluchové postižené 
dá z časového hlediska rozdělit na oblast 
rané péče ( 0 - 3 roky), oblast základní 
( 3 - 6 let), oblast školní (6-15, ptíp. 18 let) 
a oblast povolání a vzdělávání dospělých 
(od 15, pŕip. 18 let). Raná péče je u slu-
chové postižených velmi důležitou součástí 
výchovy a vzdělávání, na něž má podle 
ústavy spolkové zemé Badensko-Wurttem-
bersko právo každý človék (Diehls 2006). 

Specializují se na ni pedagogové sluchové 
postižených pro předškolní výchovu a stojí 
dnes ve středu zájmu ve výchově détí se 
sluchovým postižením. Realizuje se v ob-
dobí života, kdy se člověk učí nejrychleji 
a nejintenzivněji a ztělesňuje důležitý 
předpoklad pro vývoj učebního procesu 
- vedle výkonného mozku mají déti také 
zvýšenou schopnost diferencované vnímat 
své hlásky a hlásky lidí v okolí. V Hambur-
ku se díky intenzivní rané péči podařilo 
např. snížit podii sluchové postižených 
détí, které musely k zajištění komunikace 
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často používat znaky, ze 33% (2000/2001) 
na 7% (2003/2004) (Hartmanns 2006). Je 
určena dětem od nejnižšího věku a jejím 
cílem je rozvoj komunikačních kompe-
tencí a celkový rozvoj osobnosti sluchové 
postiženého, popř. slyšícího dítěte sluchové 
postižených rodičů či ditéte se sourozen-
cem se sluchovým postižením, v nejvyšší 
možné míře odpovídající věku. Zároveň 
tedy také dosažení co nejlepší možné inte-
grace při nástupu do materské školy. O in-
tegraci se učitelé a rodiče v celém Německu 
zasazují již 25 let. V běžných zařízeních, 
která spolupracují se speciálními školami, 
se vzdělává zhruba 10% všech žáků se 
specifickými potřebami (Diehls 2006). 
V oblasti sluchového postižení navštěvuje 
běžnou školu okolo 75% všech nedoslý-
chavých. Existuje více důvodů, proč dnes 
již tak velké množství sluchové postižených 
dětí může být za speciálněpedagogického 
doprovodu úspěšně vyučováno v běžných 
školách. Nejdůležitější je zabezpečení 
sluchových protetických pomůcek již v ko-
jeneckém věku a začátek sluchové řečové 
výchovy ještě před dosažením prvního 
roku života dítěte (Lówe 1992). 

Časné rozpoznání vady a raná péče 
Raná péče začíná většinou zjištěním 

sluchové vady a jejím diagnostikováním, 
které probíhá v dětských audiologic-
kých poradnách, často při školách pro 
sluchové postižené. Poradny mají pro 
ranou výchovu kompetenci. Důležité je, 
aby sluchová vada byla diagnostikována 
co nejdříve. Rané diagnóze musí vždy 

předcházet časné rozpoznání vady. Jde 
o časné rozpoznání díky pozorování 
chování, díky vyšetření všech kojen-
ců ve věku kolem sedmi měsíců, díky 
„novorozeneckému screeningu sluchu" 
- vyšetření novorozenců, které umožňuje 
rozeznat a vymezit stávající sluchové vady 
již krátce po narození. Tak může být (díky 
časné lékařské pomoci, přístrojovému 
zajištění i poskytnuté pedagogické včas-
né péči) sluchové postiženým kojencům 
umožněn takový vývoj, o kterém se dosud 
dalo jen snít. S ohledem na nedocenitelný 
význam prvních let života pro celkový 
vývoj - obzvláště u sluchové postiže-
ných dětí - je screening velmi šťastnou 
okolností a díky němu realizovaná raná 
péče pro téměř všechny malé, sluchové 
postižené děti umožňuje ten největší po-
krok v surdopedii, který byl kdy dosažen 
(Hartmanns 2006). Po dlouhých snahách 
se neonatální screening na celém území 
Německa provádí od počátku roku 2009 
plošné, u všech novorozenců. 

K časnému rozpoznání vady může 
dojít také díky vyšetření audiologicky 
rizikových dětí, např. dětí s následujícími 
problémy: vrozené malformace, nátlak 
rodičů kvůli podezření na sluchovou 
vadu, embryonální infekce a intoxikace, 
rodinná zátěž, novorozenecká hmotnost 
pod 1500g, hypoxie, infekční nemo-
ci v prvních měsících života, lebeční 
traumata. Děti, které se po výsledku 
vstupního audiologického vyšetřeni 
zdají být neslyšící, se doporučuje označit 
nejdříve jako sluchové postižené. Pojem 



„neslyšící" je z diagnostického a psy-
chologického hlediska nesprávný, neboť 
ignoruje možnou existenci podstatných, 
dosud ještě nediagnostikovaných zbytků 
sluchu. Brzká kategorizace ditéte může 
negativné ovlivnit diagnózu, vztah 
rodičů k ditéti, výběr pedagogického 
programu pro dítě a očekávání výkonu 
(Lówe 1992). 

činnost détských audioiogických 
poraden 
Ambulantní nebo stacionární dětská 

audiologická, psychologická a pedago-
gická vyšetření provádějí v týmu odborní 
pedagogové, otorinolaryngologové a jiní 
odborní spolupracovníci v détských au-
dioiogických poradnách. Ve spolupráci 
s příslušnými úřady, klinikami, odbor-
nými lékaři, spolky pro obecné blaho 
a rodičovskými sdruženími zachycují, 
vyšetřují a diagnostikuji sluchové posti-
žené děti. Vyšetření má zprostředkovat 
výchozí body pro zahájení přiměřené 
péče a podpory ditéte v rámci domácí 
a stacionární řečové výchovy. U dětí se 
souběžným postižením vice vadami jsou 
podle potřeby prováděna dodatečná 
vyšetření a dítě je popř. převedeno do 
zařízení, jež jeho postižení odpovídá 
(Wiechmann 1971). 

Dětské audiologické poradny pracují 
jako samostatná zařízení, nebo působí 
na otorinolaryngologických klinikách 
při odděleních foniatrie a dětské audio-
logie. V některých z těchto klinických 
zařízení pracují také speciální pedagogové 

- surdopedi. Dětské audiologické poradny 
jako samostatná odděleni jsou většinou 
součástí škol pro sluchové postižené děti 
a jsou jim tedy i podřízeny. První takovou 
dětskou audiologickou poradnu pro rodi-
če sluchové postižených dětí na území Ně-
mecka zřídil v roce 1959 Armin Lówe 
v Heidelbergu, tehdy jako samostatné 
zařízení. Následné vznikaly další poradny, 
takže v současnosti existuje síť pokrývající 
plochu némeckého území (Leonhardt 
1999). Dětské audiologické poradny bývají 
zpravidla vedeny zkušeným pedagogem 
v oblasti rané péče o sluchové postižené 
děti. Ten má, podle velikosti sběrné oblasti 
a očekávaného počtu ošetřovaných dětí, 
k ruce psychologa, jednoho nebo dva 
další pedagogy a více audioiogických asi-
stentů či logopedů. Podle svého umísténí 
spolupracují dětské audiologické poradny 
s blízkou otorinolaryngologickou klinikou 
nebo s otorinolaryngologem specializova-
ným zvláště na dětskou audiologii, a také 
s řadou dalších míst, jako např. s oční 
klinikou, dětskou klinikou, sociálně pe-
diatrickým centrem (Sozialpádiatrisches 
Zentrum), ortopedickou klinikou atd. 
(Lówe 1998). 

Dětské audiologické poradny provádějí 
pedagogická, lékařská, psychologická 
a audiologická vyšetření u détí s obáva-
nou, předpokládanou či stávající vadou 
sluchu. Úzká spolupráce s dětskými 
audiology a otorinolaryngology v ne-
mocnicích a klinikách, s kompetentními 
zástupci zdravotnických úřadú, s psycho-
logy a speciálními pedagogy je nutná. 



Podle potreby se do spolupráce zapojí 
další odborníci (oční lékaři, pediatři, 
pedagogové s jinými speciálnépedago-
gickými kvalifikacemi). Úlohou détských 
audioiogických poraden |e především 
co nejranéjši podchycení SP ditéte (de-
pistáž), pedagogické objasnéni sluchové 
vady a eventuálné dalších vyskytujících 
se postižení, pomoc při nastavování 
sluchadel či kochleárních implantátů 
a zpřesňování jejich nastavení, průbéžná 
vývojová a podpůrná diagnostika, po-
radenství a navedení rodičů k převzetí 
domácí, individuální péče a terapie 
u dítěte, surdopedický doprovod všech 
sluchové postižených détí a mladistvých, 
zaškolených v béžných školách různého 
typu společné se slyšícími détmi. Dále 
spolupráce s různými institucemi (zdra-
votnickými úřady, klinikami, nemocnice-
mi, obzvlášté porodnicemi, samostatnými 
centry pro kochleární implantaci) a účin-
ná práce s veřejností s cílem informovat 
o stávající nabídce, tedy osvétová činnost 
(Leonhardt 1999). Další důležitou úlo-
hou je poskytování herních a učebních 
materiálů pro různé vývojové stupně 
dítěte a zásobování stále nutnějšími tech-
nickými pomůckami. Nemálo détských 
audioiogických poraden vlastní dobře 
vybavenou knihovnu pro rodiče, půj-
čovnu videokazet s tematikou rodičovské 
pomoci na poli sluchové řečové výchovy 
a půjčovnu hraček (Lówe 1998). K úlo-
hám dětských audioiogických poraden 
patří také pravidelná dodatečná vyšetření 
sluchové postižených žáků k přezkušování 

funkčnosti a výkonnosti nastavených slu-
chadel a k ověření správnosti poskytované 
pedagogické péče. Mají za úkol provést co 
nejdříve pedagogické, odborné lékařské 
a psychologické vyšetření. Starají se o na-
stavování. zkoušení a přiřazení vhodných 
technických pomůcek a také o zabezpeče-
ní provádění nezbytných pedagogických 
a terapeutických opatřeni. Vykonávají 
individuální péči o dítě s pomocí surdo-
peda, při současném vedení a poradenství 
rodičů. Surdopedické specifické metody 
mají být uplatňované s ohledem na díté 
herní metodou. Cílem těchto opatření 
je nenechat nastoupit možné vznikající 
postiženi v důsledku poškození sluchu, 
nebo co nejdříve a co nejlépe toto vzniklé 
postižení překonat či co nejvíce snížit jeho 
negativní účinky (Leonhardt 1999). 

Počátky kolektivní rané péče 
Dokud ještě díté není připraveno na 

činnost ve skupině, je nutná individuální 
péče. jakmile je schopné kontaktu, nastu-
puje u néj péče skupinová. Domácí raná 
péče a řečová výchova spočívají v indi-
viduální rodičovské péči s pravidelnými 
návštěvami speciálního pedagoga. Stacio-
nární řečová výchova se děje během perio-
dicky se opakujících pobytů ve skupině. 
Pobyty slouží následujícím účelům: 
zabránit u détí izolaci a podpořit u nich 
ve skupině společenskost; diferenciaci děti 
a rozhodnutí o jejich podpore a další péči 
o ně; nastavování sluchadel a sluchové 
výchově. V mezičase mezi jednotlivými 
návštěvami ve skupině se pokračuje v am-



bulantní rané péči. S dosažením třetího 
roku véku dítéte by mél následovat vstup 
do materské školy (Wiechmann 1971). 
Význam ambulantních řečových skupin 
pro matky s détmi je doplnéním domácí 
rané péče a výchovy v různých ohle-
dech. Matka poznává prostředky práce 
odborného pedagoga a získává podnéty 
pro jednáni s dítétem. pro překonávání 
izolace a učení se životu ve skupiné. Od-
borný pedagog získává možnost posoudit 
a ovlivnit proces socializace dítéte, najevo 
vychází domácí výchovná situace. Proje-
ví se rozmazlování, zanedbávání apod. 
Díté zažívá atmosféru kolektivu nejdříve 
s maminkou, což usnadňuje jeho pozdéjší 
vstup do školy. Speciální pedagog má pří-
ležitost doplnit si diagnostické nálezy ob-
zvlášté v pedagogickém, psychologickém 
a audiologickém ohledu a tyto již časné 
pozitivné ovlivňovat (Breiner 1974). 

Hörsprachzentrum 
Heidelberg/Neckargemünd 
Zřizovatelem celého zařízení je spolková 

zemé Badensko-Württembersko, která 
je také zdrojem financí pro jeho chod 
a nositelem nákladů na veškeré vybavení 
a technické pomůcky. Pro rodiče détí, 
které mají potvrzení o sluchové vadé 
z détské audiologické poradny či jiného 
odborného zařízení, je poskytování služeb 
bezplatné. Celkové se uplatňuje přistup 
totální komunikace. Hodné se ale využívá 
hlavné mluvená řeč, neboť velké množství 
détí je zaopatřeno sluchadly a kochleární-
mi implantáty. 

Kochleární implantace 
Na území celého Némecka existuje 

mnoho center pro kochleární implan-
tace (př. Fretburg, Hamburk, Hannover, 
Mannheim). Kochleární implantáty jsou 
voperovávány v převážné vétšiné případů 
již od kojeneckého véku, vétšinou se ope-
race provádí kolem 6. mésíce života dítéte, 
a zpravidla do dvou let věku bývají tyto 
déti po implantací. Operace stojí okolo 
50000 eur a bývá běžné hrazena zdravotní 
pojišťovnou. Dokonce je známý případ, 
kdy pojišťovna prohrála soud z důvodu, že 
nechtěla proplatit druhostranný implantát. 
Vlivem rozmachu kochleárních implantá-
tů a z toho plynoucího orálního přístupu 
ke vzdělávání sluchové postižených se stále 
zmenšuje skupina neslyšících, kteří použí-
vají znakový jazyk. Naráží se však na pro-
blém s neslyšícími détmi neslyšících rodi-
čů, kteří s operací často nesouhlasí. Podle 
poznatků logopedů z rané péče by jejich 
déti mohly být s kochleární m implantátem 
daleko úspéšnéjší, některé z nich prý mají 
velké nadání, talent a předpoklady pro řeč, 
chybí jim pouze sluchové podnéty. U détí 
po meningitidé, kde bývá zkostnatělý 
hlemýžtf a je třeba větších impulsů, se 
často provádí oboustranná operace, která 
napomáhá zlepšení směrového slyšení, 
jinak se operací příliš výrazného rozdílu 
nedosahuje. )edná se o další riziko, které 
není nutné vidy podstupovat. Počáteční 
skepse v přístupu k implantátům se postu-
pem času u surdopedů v zařízení změnila 
v zastání pro operaci, zvláště pak u kojen-
ců - čím dříve totiž operace proběhne, tím 



lépe. neboť senzitivní fáze pro vývoj řeči 
trvá do sedmi let a nejlepších výsledků se 
dosahuje právé tehdy, když díté dostane 
kochleární implantát již v této fázi. Nékte-
ré déti pak dokonce mluví srovnatelné se 
svými slyšícími vrstevníky. Na budování 
komunikace se klade nejvétší důraz, tak 
aby absence komunikace neuzavřela pří-
stupovou cestu sluchové postižených détí 
k okolí a naopak, a neznemožnila utváření 
dobrých vztahů. 

Dětská audio log ická poradna 
v He ide lbergu 
Tým odborníků détské audiologické 

poradny a rané péče v Heidelbergu tvoří 
šest pracovníků. Kromě vedoucí oddéleni 
jsou to další čtyři pedagožky se vzděláním 
v oboru surdopedie a s mnohaletými 
zkušenostmi a jedna vychovatelka. Dříve 
byl součástí týmu také psycholog, ale od 
doby, kdy odešel do penze, provádějí psy-
chologickou diagnostiku učitelky samy. 
jednou v týdnu se setkávají na poradě 
a projednávají průběh činnosti oddělení, 
různé aktuální problémy, jednotlivé déti, 
jejich situaci a podobně, vyměňují si in-
formace, neboť v průběhu týdne nemají 
vždy možnost se setkat a o těchto věcech 
pohovořit. Většinou během týdne pracují 
individuálně nebo kombinované - ve dvo-
jicích až trojicich. Zabývají se diagnostikou 
(převážné dvé z pracovnic) a ranou péčí, 
která probíhá v protější budově školy. 

Diagnostika probíhá v dětské audio-
logické poradně. Ta má místnost pro 
diagnostiku s možnosti přístrojového 

testování sluchadel, místnost s knihov-
nou odborných publikací pro pracovníky 
i rodiče, která slouží poradám, a míst-
nost zastávající funkci archivu záznamů 
o dětech. Další dvě místnosti jsou určené 
audiometrii, jedna z nich je zvukotěsná, 
s množstvím reproduktorů a mikrofonů 
sloužících vyšetřením sluchu (obr. 1, 2). 

Obr. I: Zvukotisná místnost s místem pro testování 
sluchu dití 

Obr 2: Stolek ve zvukotésné místností 
pro diagnostiku u mladších dití 



Nastavitelná kamera umožňuje déti při 
audiometrii natáčet a v reálném čase 
pouštět záznam na televizni obrazovku 
rodičům a diagnostičce ve vedlejší míst-
nosti. Ta může díté sledovat rovnéž přes 
sklo (obr. 3, 4) - sedí za stolem, kde má 
k dispozici veškerou techniku k ovládání 

Obr 3. Praco\-ni prostor testujícího - zanáiení 
zpitiných údajů do audiogramu 

Obr. 4: Pohled z místa testovaného dítéte 
ve zvukotésné místnosti do vedle/ií místnosti, 

kile sedí testující osoba a rodiče 

zvukových podnétů a zaznamenávání vý-
sledků vyšetřování a vyšetřované díté sedí 
u nastavitelného stolku za sklem naproti 

ní (výšku stolku může rovnéž regulovat 
vyšetřující osoba). Rovnéž židle je nasta-
vitelná. Takto se provádí vyšetřování u détí 
zhruba od čtyř let; dříve bývá s dítétem 
u stolku maminka, anebo se vyšetřování 
provádí u jiného stolku ve zvukotésné 
místnosti, vétšinou je tomu tak u batolat. 
U kojenců se zkouška provádí na zemi 
- jedna osoba je s dítétem, odvádí jeho 
pozornost a do místnosti se poušti různé 
zvuky, zkouší a sledují se reakce dítéte 
na né. 

Détská audiologická poradna je velmi 
kvalitné vybavena vynikající technikou, 
v místnostech jsou koberce, skříňky s pěk-
nými hračkami, knihami apod. Těch se vy-
užívá zejména při návštěvách nejmenších 
détí, ale i u vyšších věkových skupin, pro-
tože v poradně neprobíhá pouze diagnos-
tika déti spadajících do raného období, ale 
i do doby školní docházky. Tyto starší déti 
již zvládají více testů a mezi jednotlivými 
zkouškami maji nárok na přestávku, ve 
které se jim věnuje vychovatelka (stejné 
jako při počátečním rozhovoru s rodiči, 
kdy se zjišťuje rodinná a osobní anamné-
za dítéte). Mohou si pak vybrat a zahrát 
různé hry, nějak se zabavit, odpočinout 
si. Někdy přichází i rodiče s dítétem bez 
sluchové vady, jen třeba s podezřením na 
ni. Byla jsem při návštěvě polské rodiny 
s dívkou, která má problémy ve škole a do 
poradny ji odeslala třídní učitelka. Dítě 
pochází z bilingvní rodiny, doma mluví 
polsky a německý jazyk ani jeden z rodičů 
neovládá úplné bezchybné. Ani výslov-
nostné. Z toho mohou plynout různé pro-

s a 



blémy, které sice nesouvisí se sluchovou 
vadou, ale i v takových případech může 
být nejlepším řešením pro dítě zařazení 
do speciální školy se specializovanou péčí 
a individuálnějším přístupem a s násled-
nou integrací. I s takovou situací je třeba 
pracovat a informovat rodiče o různých 
možnostech řešení situace. 

Ideálně je vada sluchu zjištěna v co nej-
nižším věku, čím dříve se diagnostikuje, 
tím lépe, jak už je uvedeno i výše v textu. 
Když lékař zjisti či potvrdí sluchovou vadu, 
informuje rodiče, kam se mají obrátit, pře-
dá jim kontakt na dětskou audiologickou 
poradnu, se kterou se rodiče spojí a pak 
se řeší situace dál - otázky technického 
zabezpečení, raná péče, integrace, zařazení 
do speciálních škol atd. V případě, že se 
sluchovou vadu podaří odhalit až později, 
nebo vada teprve později vznikne, řeší se 
možnost přechodu z běžné školy do školy 
speciální. 

Prakticky vypadá návštěva dítěte a jeho 
rodičů v poradně následovně. Po příchodu 
se dítěte nenásilnou formou ujme vycho-
vatelka, která si s ním hraje dle jeho přání, 
povidá si s ním a přitom je ze svého pohle-
du z různých stránek diagnostikuje. Díté 
se aklimatizuje ve zvukotěsné místnosti 
určené pro vyšetřování. Rodiče mezitím 
hovoří se surdopedkou, která bude prová-
dět audiometrická vyšetření. Během vyšet-
ření má díté i přestávky, o kterých byla již 
zmínka. Může se jít podívat do sousední 
místnosti za rodiči. Diagnostička má čas 
na průběžné vyhodnocování získaných 
informací, na dokumentaci a přípravu na 

další testování. A také na rozhovor s ro-
diči, kterým může vysvětlit, jak a proč se 
které vyšetření provádí. 

V rámci testování se většinou provádí 
řada vyšetření, pokud to věk a možnosti 
dítěte dovolí. Příkladem takové vyšetřo-
vací řady může být tato (ale existuje řada 
dalších vyšetření): 
1) tónová audiometrie - pomocí sluchátek 

(obr. 5 - vnímání tónů), každé ucho se 
vyšetřuje zvlášť 

Obr. 5: Sluchátka pro testování recepce zvuku 
kostním vedením 

2) „Góttinger Kindersprachtest" - bez 
sluchátek - opakují se různé řady slov, 
zkouší se vnímání různé hlasitosti a vní-
mání za přítomnosti rušivých zvuků 

3) zkouška směrového slyšení (odkud 
přichází šum) - s otevřenýma a zavře-
nýma očima 

4) zkouška fonematického sluchu - rozli-
šování dvojic slov - u slov s významem 
(platt x Blatt) a u slov vymyšlených 
(kra x pra); určování počátečních hlá-
sek slov 



5) současné vnímání dvou složených slov 
(do každého sluchátka jde jiné slovo) 

6) porozumění větám a souvětím (jejich 
opakováni) - bez sluchátek 

7) schopnost doplňování chybějících 
hlásek do slov (1,2,3 písmena) - Scho-
(K)-olade 

8) paměť v číselných radách (reprodukce 
rady číslic) 

9) schopnost syntézy slov ze slabik a pís-
men (F-isch; Sch-uh; i u nesmyslných 
slov) 

Samozřejmé u malých děti tyto testy 
provádět nelze, zkoušíme reakce na 
zvuky, otáčení se za nimi, dle „Mainzer 
Test" necháme díté ukazovat na obrázky, 
které reprodukované slyšelo. Testování 
a diagnostika by mohly být dalším samo-
statným tématem. 

Příklady kazuistik 
Z audiometrie u détí v období rané péče 

zmiňuji mladou maminku s dívenkou, 
které budou brzy dva roky, zatím má 
diagnostikovanou středné těžkou nedos-
lýchavost. Proběhl pohovor o vyšetřeních, 
která dívka absolvovala na otorinola-
ryngologické klinice v Heidelbergu, 
o zabezpečení sluchadly a o jejich nasta-
vení. Zkouška testování byla neúspěšná, 
nejprve se dívenka musí naučit na zvukový 
podnět navlékat dřevěné korále, aby pak 
pomocí této činnosti mohl být proveden 
test přezkušující vnímání tónů ve volném 
poli. To musí doma natrénovat s matkou, 
pak teprve bude možná diagnostika. Dívka 
byla nekoncentrovaná a rozptýlená růz-

nými hračkami a zajímavými předměty 
v okolí. Další schůzka proběhla o něco 
lépe, přesto se úspěch nedostavil. Při 
vyšetření byl vyzkoušen „Mainzer Test", 
ale chyběla koncentrace. Nácvik navlé-
kání doma neproběhl. Z jiné návštěvy 
- děvčátko stejného véku s maminkou: 
nácvik navlékáni proběhl, ale dívka nechce 
spolupracovat. 

V určený den a vždy, když zbude čas, se 
testují postupné také déti, které navštěvují 
skupiny rané péče. Dívka s lehčí sluchovou 
vadou dobře kompenzovanou sluchadly, 
z rodiny neslyšících rodičů, reaguje na 
mluvenou řeč poměrně dobře. Jelikož je 
z neslyšícího prostředí, je zvyklá znakovat. 
Orální řeč užívá a chápe, že je to potřeba. 
V mladším věku na ni tolik nereagovala 
a mluvila velmi málo. Používala přede-
vším znakový jazyk. 

Na základě vyšetřeni navrhují pra-
covníci poradny rodičům détí různé 
možnosti řešení problému. Sepisují 
o vyšetření a získaných výsledcích zprávu 
s různými doporučeními, která se poštou 
zasílají na adresu rodičů. Potom záleží 
především na nich, jak budou postupo-
vat dál. Zajímavé bylo pozorovat práci 
jednotlivých vyšetřujících, surdopedek 
a také vychovatelky, jaký má každá jiný 
přistup k dětem i rodičům a jaké jsou 
jejich oblíbené metody, které při vyšet-
řování a diagnostice využívají. Jejich 
práce byla velice profesionální a zároveň 
s lidským přístupem, nejdůležitéjší pro 
né byla a je vidy snaha pomoci danému 
vyšetřovanému dítěti. 



Oddělení rané péče a jeho činnost 
Rané péči slouží opét hračkami a pod-

půrnými předméty velmi dobře vybavený 
prostor s vlastní kuchyňkou, hrací míst-
ností a dvéma místnostmi pro individu-
ální péči. Když se sejde více détí, probíhá 
individuální péče v menších skupinkách. 
Pečují zde především o předčasné naroze-
né, slabé déti se sluchovou vadou, nékdy 
se soubéžným postižením více vadami, 
s přidruženými somatickými, zrakovými 
vadami, poruchami chování, sníženým 
intelektem apod. Pokud je to možné, jsou 
rozdéleny do skupin podle véku, případ-
né podle stupné rozvoje, na předškolní 
déti, skupinu détí do tři let a skupinu 
nejmenších děti kolem 8 až 10 měsíců 
s matkami. Skupiny se schází pravidelné 
jednou v týdnu na dopolední program, 
jinak déti navštěvují běžnou materskou 
školu v místě bydliště. U détí, přicháze-
jících se sluchadlem do běžné školy, se 
raná péče velice osvědčila. Činnost vedou 
většinou společné dvé až tři odbornice. 
Ráno s dětmi zpívají na přivítání, zpěv je 
spojen s pohybem, aby řeč byla propoje-
na s motorikou. Na písničky a rytmiku 
se klade velký důraz. Déti se seznamují 
s hudebními nástroji, kytarou, klavírem, 
a jejich vibracemi. Následuje arteterapie, 
výtvarné činnosti - malování rukama, 
lepidlem a barvami na hudbu, tvoření 
z podzimních listů, dále volná hra, relaxa-
ce a na závěr opét zpěv - muzikoterapie. 
Často také chodí děti ven. Důležité je 
i pěstováni správných návyků - např. při 
stolování, hygieně, vzájemném chování 

apod. Úkoly rané péče jsou - podobné 
jako v materské škole - samostatná hra, 
cvičení jemné a hrubé motoriky, hmatová, 
přiřazovací a hrací cvičení pro podporu 
rozvoje řeči, oromotorická a rytmická 
cvičení. Důležité je sledovat chování 
a vyjadřování dítěte, rozvíjet odezírání 
a držet se norem odpovídajících správné 
výslovnosti. Sluchová výchova se děje 
prostřednictvim mluvené řeči a mimo-
mluvních zvukových dějů. Lówe (1992) 
uvádí, že raná sluchové řečová výchova 
je předpokladem pro eventuální pozdější 
návštěvu běžné školy (Breiner 1974). 
Výuku prostupuje stále a je spojená s ryt-
mikou i pohybem, sluchovým vnímáním 
a sluchovou diferenciací. Důraz je kladen 
na porozumění, cvičí se pozornost u détí 
a trénuje se paměť. 

Organizace činnosti oddělení 
a kazuistiky 
Režim týdne dětské audiologické po-

radny a rané péče je přesné rozvržen. Pra-
videlná pondělní činnost se zaměřuje na 
ranou péči skupiny asi deseti détí (přičemž 
málokdy se setkají všechny déti). Začíná se 
v 9 hodin a předtím je ještě čas na předem 
domluvenou individuální péči logopedic-
kou či práci v malé skupince (ve dvojici), 
když je třeba odbourat strach z kolektivu 
a zapojit určité díté lépe do komunikace 
s ostatními dětmi, i když řeč je třeba již 
řečové na dobré úrovni. Některé déti jsou 
více zvyklé komunikovat s dospělými. Ve 
skupině se déti nejdříve přivítají, aklima-
tizují se a poté přichází na řadu pohybové 



hry s hudbou, které využívají a podporuji 
porozuméní řeči a její rozvíjení, hrubou či 
jemnou motoriku a vnímání rytmu. Dále 
se déti vénují různým tématům, v pod-
zimním čase napr. probírají ořechy, různé 
druhy, tvary, zvuky, učí se je poznávat, 
rozlousknout, oddélit skořápku od jádra 
atp. Fantazii se meze nekladou. Potom 
déti společně svačí v kuchyňce, přičemž 
se u nich hodné podporuje samostatnost, 
sebeobsluha, komunikace s ostatními, 
hygiena, společná činnost a dobré vztahy. 
Pak děti něco společně tvoří, což zase 
může souviset s probíraným tématem. Je 
možno navázat i při následném pohybu 
- chození s ořechy na otevřené dlani, aby 
nespadly (rozvoj motoriky), stejné balan-
cováni při chůzi na lavičce. 

Z dětí bych chtěla uvést napr velmi 
brzy narozenou dívku s těžším spastickým 
postižením, která musela několikrát týdně 
absolvovat velmi intenzivní rehabilitaci. 
Její matka nechtěla vzdát situaci, i když 
jí původně bylo řečeno, že její dcera 
pravděpodobné nebude vůbec schopna 
chůze. Nakonec se matčina pravidelná 
péče zúročila, přetrvávají však problémy 
s rovnováhou. Dále byl ve skupině chlapec 
s jednostrannou sluchovou vadou, s de-
formovaným zevním boltcem, uzavřeným 
zvukovodem a nefunkčním středním 
uchem, tedy s převodní sluchovou vadou. 
Na čelence nosil na hlavě (narozdíl od 
napevno upevněného - přišroubovaného 
„BAHA" slúchadla) slúchadlo pro kostní 
vedení (Knochenleitungsgerát). Zde byl 
mikrofon umístěn výše na čelence a část 

u ucha připevněného slúchadla přiléhala 
ke kosti za uchem. Jedna dívka, která 
byla řečové na velmi dobré úrovni, méla 
problémy ve skupině, často chodila plakat 
na toaletu, mívá problémy se začleněním 
mezi děti. je spíše samotářská. Oboustran-
né má voperován kochleární implantát 
a jezdi obvykle dříve, aby méla možnost 
si na prostředí zvyknout, než se sejdou 
ostatní déti. Jeden z chlapců prý udělal 
velký pokrok, dříve se v jeho projevu daly 
rozeznat pouze slabiky, ale žádná struktu-
ra, nyní již tvoří souvislé véty. Jiný chlapec 
je slabý kognitivně a je spíš mlčenlivý, 
stydlivý a neprúbojný. 

V úterky probíhá paralelné činnost rané 
péče i poradny. Každá ze dvou diagnos-
tiček má vyhrazeny pro svou činnost 
v poradně dva dny. Zbylý den se využívá 
pro diagnostiku détí 1. stupně základní 
školy pro sluchové postižené, která je 
při zařízeni. Každé dítě bývá vyšetřeno 
minimálně dvakrát ročně. Vyšetření 
provádí jedna z učitelek 1. stupně. Úter-
ky v rané péči jsou věnovány skupinám 
nejmenších détí společné s rodiči (kolem 
2 let a mladších). Před začátkem skupiny 
rovnéž probíhají individuální konzultace 
s dítétem a rodičem, příp. rodiči či dalšími 
příbuznými. Řeší se i problém zařazení do 
materské školy, co by bylo ideální apod. 
A samozřejmé se provádí komplexní péče 
o díté. Střídají se různé činnosti, např. čte-
ní knížky (hodné se komentuje mluveným 
slovem), nácvik jemné motoriky (různé 
druhy zapínání a zavírání, malování vo-
dovkami). Rozvíjí se zrakové vnímání. 



Probíhá domluva další schůzky a plá-
nování návštévy surdopedky v materské 
škole. Napr. tomu tak bylo u jedné dívky 
s kochleárním implantátem, která je velmi 
šikovná, komunikativní. Za pár mésíců jí 
budou teprve tři roky a brzy přejde sama, 
bez maminky, do pondélní skupiny détí. 
)e velice samostatná, když jí spadne cívka, 
sama ji automaticky přikládá. Postřehne, 
kdy implantát (který má oboustranné) 
pracuje a kdy funkce vypadne. Implantát jí 
pomáhá, má z něj užitek. Poté probíhá sku-
pina, provozuje se různá společná činnost 
s rodiči a jejich dětmi. Po skončení mají 
zase jiní rodiče možnost individuálních 
konzultací. Problémem bývají ti rodiče, 
kteří nedůvěřují sluchadlům a raději je 
dítěti dávají co nejméně, zapomínají je i na 
skupinu, či je nechávají doma. Tady je po-
třeba zdůrazňovat jejich užitek, ale rodiče 
samozřejmé nelze násilné přesvědčovat; 
konečný výsledek závisí pouze na nich. 
Jmenuji jeden přiklad sluchové postižené 
dívky narozené z dvojčat (druhá dívka 
vadu sluchu nemá), mají ještě staršího 
bratra. Nejedná se o rodilé mluvčí, ale 
o přistěhovalce. Dívka nosí slúchadla vel-
mi málo. Rodičům se zdá, že se učí pomalu 
mluvit i bez nich, neuvědomují si, že by 
mohla prospívat ještě daleko lépe s nimi. 
Nasazují je pouze na část dopoledne a od-
poledne většinou vůbec ne. Dívka zatím 
moc nemluví, ale reaguje. V rané péči za-
číná většinou v podstatě reagovat až tehdy, 
když odcházejí domů. Otec přinesl peda-
gožce na ukázku pro představu seznam 
slov, která dívka doma používá, i s jejich 

deformovanou výslovnosti. Doma prý je 
dívka čilá, mluví více a lépe než v cizím 
prostředí. Od záři by měla být zařazena 
společné se sestrou do materské školy pro 
sluchové postižené při zařízení. 

Každý pátek probíhá pravidelné setká-
váni skupiny jiných, většinou slabších 
détí. Činnost v podstatě probíhá podobné 
jako v pondélní skupině, jen jsou přítom-
ny jiné dvě pedagožky. Z déti ve skupiné 
bych uvedla sourozence z trojčat ve věku 
okolo pěti let - chlapce a dívku (třetí 
trojče zemřelo při velmi brzkém porodu). 
Oba měli hlavné v nižším věku množstvi 
přidružených problémů (s dýcháním, 
se srdcem, zrakové vady, strabismus...). 
Nyní se některé z těchto problémů zlep-
šily, upravily a ustálily. Obé déti využívají 
slúchadla a brýle. Jiná dívka ve věku šesti 
let prý při svém narození (ve 26. týdnu 
gravidity) vážila okolo 400 gramů. Přesto je 
v současné dobé poměrné dobře vyvinutá, 
i když velmi drobná. Úspěšné využívá ko-
chleární implantát. Jak již bylo zmiňováno, 
organizovány jsou i výjezdy do rodin a do 
materských škol a různé zprostředkováváni 
pomoci a rad všem těm, kteři přicházejí se 
sluchové postiženým dítětem do kontaktu. 
Podle domluvy s rodiči se vždy sjednává 
termín individuální rané péče. 

Během své návštévy v odděleních dětské 
audiologické poradny a rané péče daného 
zařízení jsem měla možnost setkat se s ně-
kterými dětmi, které jsem mohla potkat 
již před dvěma lety v oddělení rané péče. 
Tentokrát byly tyto déti v 1. a ve 2. třidé 
1. stupně základní školy pro sluchové 



postižené pri zařízeni. V tomto véku je 
možno u nich pozorovat veliké pokroky, 
které udélaly, a to právé také díky rané 
péči, která jim byla vénována. S chlapcem, 
který je nyní v 1. třídé, jsem méla před 
dvěma roky možnost pracovat i individu-
álně. Je z rodiny neslyšících rodičů a v té 
době víceméně pouze znakoval. Již tehdy 
však chlapec poměrně dobře artikuloval 
a nyní jsou jeho komunikační kompe-
tence široké. Raná péče je opravdu velmi 
významnou součástí výchovy a vzděláváni 
sluchové postižených dětí. 

V České republice funguje raná péče pro 
sluchově postižené déti od roku 2001, kdy 
bylo založeno první středisko rané péče. 
Nemá tedy ve srovnání s Německem zatím 
tak dlouhou tradici a není tak rozšířená, 
ale je na vzestupu. V celé republice existují 
zatím pouze dvě střediska rané péče. Obé 
nesou název Středisko rané péie Tamtam 
a obě byla založena občanským sdružením 
Federace rodičů a přátel sluchové postiže-
ných. První ze středisek sídlí v Holečkové 
ulici v Praze a svou činnost zahájilo právé 
v roce 2001, druhé středisko pracuje od 
roku 2005 a sídlí v Jungmannové ulici 
v Olomouci. Střediska rané péče a jejich 
činnost byly u nás poprvé legislativně 
zakotveny v zákoně č. 108 /2006 Sb., 
o sociálních službách. Raná péče je zde 
definována jako „ t e r énní , popřípadě 
ambulantní služba poskytovaná dítěti 
a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které 
je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj 
je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální 
situace". Služba je zaměřena na podporu 

rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem 
na jeho specifické potřeby a obsahuje tyto 
základní činnosti: výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti; zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím; 
sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. Sociální 
služba rané péče se podle tohoto zákona 
poskytuje bez úhrady (zákon 108/2006 
Sb., o sociálních službách, $ 54). Tým 
pracovníků tvoří poradci rané péče, vět-
šinou speciální pedagogové, psychologové 
a sociální pracovníci, kteří absolvuji akre-
ditovaný rekvalifikační kurz, pořádaný 
Společností pro ranou péči ve spolupráci 
s Asociaci pracovníků v rané péči. Klien-
ty jsou děti se sluchovým či souběžným 
postižením více vadami a jejich rodiny, 
déti se závažným postižením vývoje řeči 
a sluchové postižení rodiče, bez ohledu na 
to, jestli mají déti se sluchovým postiže-
ním, či déti slyšící (www.tamtam-praha. 
cz). Pokud jde o činnost středisek rané 
péče v České republice a o další související 
informace, odkazuji na webové stránky 
uvedené v seznamu literatury. 
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