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V úvodu bych rada zdůraznila výchozí 
Sovákovo tvrzení nepoznané vady nebo 
alespoň nesprávné chápane byv aji příčinou 
toho, že dité je nespravedlivé hodnoceno 
a nesprávné zařazeno (Sov ak ľ>?8b) V) • 
jdeme-H ze Sov ákova rozdílení tzv. pro-
středků logopedie, jsme v péči o s i ucho-
v é postižené děti s případnou přidruženou 
specifickou poruchou čteni na počátku 
preventivní osvětové činnosti Není na 
místě to v Jak pedagogům zazlívat, jelikož 
v dřívějším terminologickém vymezeni 
specifických poruch učeni byla vylouče-
na možnost výskytu tohoto přidruženého 
či kombinovaného postiženi Aplikace 
jednotlivých metod a technik prevence, di-
agnostiky a nápravy specifických poruch 
učeni je komplikováno specifičnosti a slo-
žitosti komplexního přístupu ke sluchové 
vadě dítěte - věk diagnostikovaní vady, 
etiologie sluchov é vady, úspěšnost vytvo-
ření základů jazykové komunikace De-
terminuje jej také doposud používaný (či 
nepoužívaný) komunikační způsob, způ-
sob použité metody nácviku čtení, schop-
nost odezíráni, intelektové schopnosti 
a psy chické vlastnosti dítěte. Úspěšnost 

pedagogické prace ovlivňují teoretické 
i praktické odborné znalosti pedagoga 
(popřípadě rodiče a vychovatele) v oblasti 
specifických poruch učení a jejich využití. 

1 Terminologické vymezeni 
Potvrzení přítomnosti specifické poru-

chy učení bylo po dlouhá leta blokováno 
prokázáním existence senzoric ké poruchy 
u dítěte Tento předpoklad by! podporo-
ván tehdejšími definicemi specifických 
poruch učení, které považovaly přítomnost 
zrakové či sluchové vady za eliminační 
pro připuštění této diagnózy. (Selikovvitz 
1993) V současnosti se můžeme opřít 
o definice vstřícnější: „Poruchy učeni je 
termín označující heterogenní skupinu ob-
tíži, které se projevují při osvojování a uží-
vání řeči, čtení a psáni, nasloucháni a ma-
tematiky. Tyto obtíže maji individuální 
charakter a v znikaji na podkladě dy sfunk-
cí centrální nervové soustavy. Ačkoliv se 
poruchy učení mohou objevovat souběž-
ně s jinými handicapujícími podmínkami 
(např. senzorická postiženi, mentální re-
tardace, poruchy chování) nebo vnějšími 
vlivy (např. kulturní odlišnosti, nedosta-
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tečné popr neúměrné vedení), nejsou po-
ruch) učeni přímým důsledkem těchto 
podmínek nebo vlivů" (Zelinková 1994, 
s. 12) Kombinace specifické poruchy uče-
ní se smyslovým, tedy i sluchovým posti-
žením se připouští. 

Specifické chyby, které můžeme dia-
gnostikovat u specifický ch poruch učeni, 
se vymykají běžným obtížím, které učite-
lé znají. Nespecifické obtíže se dají od-
stranit častým a důsledný m opakováním, 
specifické nikoli Proklamované pravidlo 
- čím více děti čtou, lim lepších výsledků 
ve čteni dosahuji tedy v tomto případě 
neplatí Naopak opakováním čtenářských 
chyb dochází k jejich fixaci, tudíž jejich 
následná náprava se jev i jako velice ob-
tížná. 

V jedné ze svých publikaci hovoří So-
vák o tzv „magické sile slova" (Sov ák 
1978 b. s 44) Tato se však podle mého 
názoru může projevit i v negativ nim smys-
lu: v řadách odborníků pracujících se slu-
chově postiženými se často objevuje ná-
zor, že u sluchově postiženého dítěte je 
skutečnost, že by mohlo trpět specifickou 
poruchou učení, okrajovou záležitostí Po-
važují ji až za jakousi „nepodstatnou mož-
nost". Není to však ve své podstatě dis-
kriminující a zavádějící? Toto pro ně 
osvobozující až alibistické tvrzení navádi 
k zavíráni očí před tímto problémem, 
k popíráni jeho důležitosti. 

2 Týmový přístup 
Následkem poškozeni sluchu docházi 

k narušeni schopnosti realizace expresiv-
ní a impresivní složky řeči (v dnešním 

pojetí i dalších složek orální komunikace). 
Dochází tedy i k narušeni možnosti reali-
zace nejenom sdělovací, ale také spole-
čenské funkce jazy ka Za normálních okol-
nosti (tedy za předpokladu, že se porucha 
sluchu vy skytuje v tzv čisté podobě, bez 
přidruženého poškození nebo poruchy) je 
možnost sdělov ací funkce jazy ka kompen-
zovat prostřednictvím používání psané 
řeči a čtením V posledních letech v šak-
přibývá osob s v ícenásobným kombino-
vaným či přidruženým - postižením 

Do povinnosti logopéda v rámci posky-
tování logopedické péče můžeme nepo-
chybně zařadit snahu o vytváření a rozví-
jeni dovednosti spojených se čtením a psa-
ním sluchov ě postižených děd. Mezi úkoly 
logopedie v zhledem k věku postižené oso-
by patři podle Sováka v období školního 
věku děti „úspěšné překonáváni tohoto 
období, kdy školní začátečník s ještě ne-
hotovou řeči mluvenou si začíná osvojo-
vat další formy řeči. tj čteni a psaní..." 
(Sovák 1978b, s 36) Nemyslím si, že by 
se touto činností měl zabýval pouze spe-
ciální pedagog surdoped či specialista na 
specifické poruchy učeni. Síře a kompli-
kovanost problému přítomnosti specific-
kých forem specifických poruch učení 
u sluchové postižených dětí vyžaduje 
opravdu týmovou spolupráci nejenom sur-
dopedú, logopedú, psychologů, ale v při-
padé sluchové postižených dětí také jejich 
vychovatelů Těmi nebývají v jejich pří-
padě pouze rodiče. Nesmíme zapomínat 
na práci vychovatelů v internátních zaří-
zeních speciálních škol pro sluchově po-
stižené. kteří do jisté míry zodpovídají za 

124 



školní přípravu děn a za připadne využiti 
mimoškolní činnosti k preventivním či 
nápravným postupům Specifičnost česko 
logopedie spatřuje Sovak v tom, že ..se 
zabýva jak složkou receptivní (i vadami 
sluchu a čtení a jejich důsledky), tak 
i složkou centrální expresivní (tj vadami 
a poruchami řeči, hlasu a psaní)" (Sovak 
1978b, s. 28). Ve svém pojetí preferuje 
multisenzonální přistup k poruchám slu-
chu, řeči nebo čteni a psaní, který je uplat-
ňován v nápravných postupech i v moder-
ních přístupech ke specifickým poruchám 
učeni 

3 Komunikace psanou řečí 
a jeho hodnota v moderním 
svété 
Podle Sovaka „se ditč učt číst a psát na 

základech mluvene řeči" (Sovák 1978b, 
s. 267). Zatímco mluvenou řeč ziskav a dité 
neuvědoměle reflexivními procesy v den-
ním komunikačním styku, pismu se musí 
učit záměrnou uvědomělou činnosti Vy-
jadřovaní psanou řeči v šak považuje za 
obtížnější. Psana řeč je vývojové mladší, 
a tedy i složitější forma řeči Na základě 
těchto faktů lze tudiž vyvrátit předpoklad, 
že sluchově postižené dítě v důsledku 
kompenzační funkce se bude snaze v yja-
dřovat psanou řeči než mluvenou. Naučit 
dítě artikulovat je přinejmenším stejné slo-
žité, jako jej naučit „manipulovat s psa-
nou formou řeči". 

Sovák zdůrazňuje rostouci význam čte-
ní a psaní vzhledem k převaze zrakové 
orientace v nynějších formách komunika-
ce. Komunikace zrakem se jeví jako ry ch-

lejší, pohodlnější, stoupá vliv medu - te-
levize < skryté titulky), filmu, v idea V sou-
časnosti nemůžeme opomenout stále do-
minantnější postavení počítačové komu-
nikace prostřednictvím internetu, mobil-
ních telefonů -SMS atd Upozornila bych 
například na možnosti distančního studia 
(i pro sluchově postižené) prostřednictvím 
internetu, kieré nabízejí už i některé uni-
verzity v České republice Sluchově po-
stiženi lide mohou prostřednictvím inter-
netu nebo mailu komunikovat na interna-
cionální úrovni V budoucnosti možná 
nastanou paradoxní situace, že sluchově 
postiženy Čech bude mit více interneto-
vých přátel např. ze zahraničí než v okoli 
svého bydliště. 

U inierpersonálni komunikace znako-
vým jazykem a orální řeči je nutná exis-
tence další osoby, která zprostředkovává 
převod slyšené akustické informace, Čte-
ni má samostatnější, subjektivnější cha-
rakter Do jisté míry je i intimnější Z me-
todického hlediska je však zdůrazňována, 
především v počátečním období výuky 
člení, nutnost neustálé kontroly adekvát-
ního pochopení textu. Nehovořím o přes-
ném pochopení, poněvadž v mnoha dět-
ských knihách se vyskytují takové vazby 
a souvislosti, které při důkladnějším pro-
zkoumání shledáváme jako nejasné, až 
nelogické. 

4 Sovákovo pojetí .specifických 
vývojových poruch učení* 
V souvislosti se současnou problemati-

kou tzv. specifických poruch učeni hovo-
ří Sovák o „vývojových vadách členi", 
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klére podle jeho názoru postihuji asi 1 2 % 
žáku Z Š V kapitole pojedná v ajicí o pa-
tologii řeči pří smyslových vadách (So-
v ák 197&a) Sov ak uv adi, že poměrně hoj-
ný je výskyt kombinaci vad a poruch řeči 
(i psaní) např u děti s LMD s dy slexii. 
U děti s vadami sluchu uvádí opožděny 
vývoj řeči, vadnou výslovnost, vývojové 
vady gramatické a syntaktické stránky 
řeči Na zakladě výsledků výzkumu Ska-
ly (1959, in Sovak 1978a) bylo zjištěno 
u 19 % žáků ve školách pro neslyšící 
(z 556) přítomnost zrakové vady, u nedo-
slýchavých pak sníženi zrakov é ostrosti až 
u 31 % žáků Větší náročnost sy sterna! ic -
kého vy cv íku zraku u nesly šicích žakú při 
odezíráni podle něj vede k menšímu po-
čtu zrakových vad v teto skupině slucho-
v ě postižených 

Do oblasti patologie vý voje gramatické 
a syntaktické stránky řeči řadí Sovak 
v souladu s Arnoldem tzv. dysgramatis-
mus. JDysgramatismus je neúplně a ne-
přesně vyvinutá schopnost užívat v mateř-
ské řeči obvyklých gramatických tvarů, 
a to v řeči mluvené i psané lenio vývo-
jový nedostatek bývá navršen nedostatkem 
schopnosti tvořit větné celky, tj. vyjádřit 
myšlenku větným celkem či slovnim sle-
dem v mateřštině obvyklý m - dy strá-
ži ľ' (Sovák 1978a, s. 241). Dysgramatis-
mus se podle Sováka vyskytuje jako prů-
vodní jev mimo jiné vad sluchu. Z mož-
ných obtíži v yjmenovává chyby ve slov -
ních tvarech a větné skladbě. „Při těžké 
nedoslýchavosti ditě nevnímá neprízvuč-
né slabiky, zvláště koncovky slov, jakož-
to i nepřizvučná slova. Učí se mluv it pod-

le toho, co stačí zvukové zachytit, Z frag-
mentů slyšené mluvy si ovšem nemůže 
řádné osvojit gramatiku ani syntax, " 
(tamtéž, s. 243), „Patologie vývoje gra-
matické formy a sy ntaxe přetrvávající do 
školního věku se promítá z mluvy i do 
vy k onu ps.int (tamtéž, s 244). Osobi-
tý způsob vyjadřováni, který se projevuje 
při psaní, se přenáší i do Cteného textu, 
který se tím deformuje To vše se obvykle 
pokládá za projev slabomyslnosti nebo du-
ševního infanlilismu Sovák správné po-
dotýká, že ditě, které sí své nedostatky 
uvědomuje, může reagovat dvěma odliš-
nými způsoby únikem nebo agresí, při-
čemž se z problému „logopedického" stá-
v á problém společensky l lovoh o nutnos-
ti a složitosti diferenciální diagnostiky , po-
něvadž etiologicky, patogcneticky i sym-
ptomatologickv je v případě vývojového 
dy sgramatismu prolínáni s jinými výv ojo-
vými vadami, „zvláště s dysgnózií vizu-
ální a motorickou čili s dyslexií a dysgra-
fii" (tamtéž, s 245) 

5 Problematika prevence, 
diagnostiky a nápravy 
specifických poruch učeni 
u sluchové postižených détí 
Složitost celé problematiky potvrzuje 

také skutečnost, že se jednotlivé druhy 
specifických poruch učeni (dyslexie, dys-
ortografie, dysgrafie) většinou nevy skytují 
izolovaně, ale v různých kombinacích. 
Vývojově může jedna přecházet v druhou. 
Na počátku stojí postižená funkce (což 
podporuje snahy o včasnou diagnostiku 
jednotlivých deficitů např. ve zrakové či 
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sluchové percepci jtž \ předškolním ob-
dobí), která se v průběhu školní docház-
ky může {ale nemusí) negativné projevit 
ve formě příznaků specifických poruch 
učeni. Důsledky sluchové vady širokou 
variaci projevů specifických obtíži ještě 
umocňuji a komplikuji. Z tohoto pohledu 
se jedná především o malou slovní záso-
bu, významovou záménu dvou různých 
slov náhodné se podobajících a celkov ou 
nedostatečnou znalost gramatiky a synta-
xe (Strnadova 1998) 

Jako základní se jeví zhodnoceni typu 
čtenářské chyby, podstaty jejího vzniku 
a vlivu na celkový rozvoj čtenářských do-
vednosti Mnohdy je při odstartováni chyb 
učitel donucen vrátit se na úroveň určíte 
specificke dílčí funkce, která se ukáže být 
příčinou obtíži (Šindelářová 1996) Přes-
tože se v poslední dobé stále častěji upo-
zorňuje na nedostatečné vy x muti fenolo-
gických a fonémtckých schopnosti a do-
vednosti jako na hlavni příčinu vzniku spe-
cifických vývojových poruch učeni (pře-
devším dyslexií), u těžce sluchově postiže-
ných (Zápotočná 1997(musíme v diagnos-
tice, prevenci i terapii mnohdv , alespoň 
v počátku, vycházet ze zjištění deficitu ve 
zrakovém vnimáni. Kromě zrakové percep-
ce je však významná i úloha zrakové pa-
měti a zrakov é analýzy Zajímavé je ne-
sporně i poukazov ání na problémy déti se 
specifickou poruchou učeni v oblasti hap-
tického vnimáni - hmat, pohyby těla. vní-
mání pozice těla (Hardman 1990). Přesto-
že nejsou tyto obtíže běžné, zasahují do 
některých oblasti školní výkonnosti, jako 
např. do využiti kinesterického vnímání při 

pohy bech ruky při psaní, udrženi psaných 
písmen na radku Mohou se navic přidru-
žoval prav c k deficitům ve zrakové percep-
ci. li sluchové postižených v této souvis-
losti nachaziine spojeni s výkony dítěte př i 
nácviku artikulace jednotlivých hlásek 
v rámci logopedické peče a při odezíráni 
Vzájemná souvislost mezi mírou schopnos-
ti odezírat a specifickými chybami ve čte-
ni sluchově postiženého dítěte nemůže být 
však předjímána jako bezpochybné příčin-
ná V případě odezírání se totiž nejedná 
o operaci s písmeny (grafémy), nýbrž 
s kmémy Svou roli zde sehrává schopnost 
vnímat pohyby ust v jednotlivých mluvních 
celách a míra tzv kombinačních schopnosti 

Titovova (I henk 1990) poukázala na 
vzájemné působení ústního adaktylního 
způsobu řeči Ve svých experimentech do-
kázala pozitivní vliv daktylotiky na proces 
osvojování fonetické struktury slov Podle 
ni rozvijí dakryíni řeč rané analytické chá-
páni slov, což podněcuje osvojeni jeho 
hláskové soustavy. „Při simultánním zob-
razováni řeči prstovými znaky se utváří jed-
notný funkční sy stém, který sdružuje prs-
tové a arokulačm kinestézje"(Uhcrik 1990, 
s. 81). Některé z fonomimických systémů 
(především daktylni znaky a znaky „cued 
speech") velice dobře vízualizují strukturu 
slova. Uherík sám uvádí, že dakty lotika 
podporuje proces analýzy a syntézy 
a urychluje nácvik čteni a psaní. Napomá-
há překlenout diferenciaci mezi fonetickou 
a písemnou formou. Některými autory je 
dakty lotika doporučována pouze jako po-
mocný prostředek v počátečním období 
(předškolním a mladším školním věku), 
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jindy zase pouze v nejnutnéjšich případech 
nebo tehdy, kdy se žák špatné orientuje 
v odezíráni. Z experimentu Martinovské 
(Uherík I99G) vyplývá ověření její hypo-
tézy, že daktylotika urychluje tempo orál-
ního přednesu 

I další autoři hovoří o možnostech uplat-
néni daktylotiky již v raném dětstv í as>ho-
duji se na podstatném vlivu dakty louky 
na odezíráni, artikulaci a osvojováni psa-
né formy řeěí. Podle nich dakty lotika 
urychluje rozvoj slov ní zásoby a zabez-
pečuje rozvoj my šleni a řeči Dokonce ji 
upřednostňuji v raném v ěku před odezí-
ráním, protože dítě přete jen nedokáže 
postřehnout jemné nuance v pohybech 
mluvidel a nav íc je pro něj odezíráni psy -
chicky mnohem náročnější. 

Nesporné je, že dakty lni řeč podporuje 
zapamatov ání Je zajímavé. Že v poslední 
době se stále častěji hovoří o využití dak-
tylni řeči jako jednoho z terapeutických 
prostředku v nápravě dyslexn Suzanne 
Borel-Marsony vytvořila gestickou meto-
du výuky čteni, v rámci které se každé pís-
meno a hlaska znázorňuji gestem (Zelin-
ková 1994) Samozřejmé, že tylo podpůr-
né způsoby mohou vyznít neúčinně u dětí 
s poruchou motoriky , koordinace pohybů 
či prostorovou orientaci. 

6 Komplexní dopad obtíží ve 
čtení na školní výsledky dítěte 
Neúspěšná snaha rodičů (či u sluchově 

postižených děti v internátním zařízení 
vychovatelů) o odstraněni potíži neustá-
lým procvičováním jednotlivých doved-
nosti (například čtení) pak, podle zkuše-

ností mnoha učitelů, nekoresponduje s vy-
naloženým úsilím. Učitel nezaznamenává 
zlepšeni školních výsledků, co Ž interpre-
tuje jako nedostatečnou domácí přípravu 
dítěte Učitelé, kteří nejsou dostatečné in-
formováni o přičinách specifických po-
ruch učeni a nemají zkušenosti s jejich 
nápravou, se často domnívají, že ditě dělá 
chyby z nepozornosti a nedbalosti To vše 
by v a další příčinou začatku vytvářeni at-
mosféry nepochopení a napětí mezi rodi-
či (vychovateli) a učitelem a začátkem 
negativního hodnoceni osobnostních 
v lastnosti či intelektových schopnosti dí-
těte Ačkoli je specifická porucha učení 
(ve smyslu dyslexie)celoživotním handi-
capem, včasný a správný zásah přináší 
u jedinců Úpicích touto poruchou dobré 
výsledky U děti s obtížemi ve čteni jsou 
často přítomny jazykové obtíže, ačkoli 
mohou být jemné a obtížné zjistitelné. 
Z tohoto důvodu by měly mit všechny děti 
s obtižemi ve čtení (v ideálním případě) 
své jazykové dovednosti objektivně zhod-
noceny logopedem Některým může také 
prospívat logopedická terapie. Nedosta-
tečné výkony ve čteni se promítají jako 
handicap i do ostatních předmětů a kro-
mě toho dlouhodobý neúspěch ve čteni 
a psáni ovlivňuje postoje dítěte ke školní 
práct vůbec, U sluchově postižených ne-
lze také opomenout jednoznačně sociálně 
integrační význam dovedností číst a nega-
tivní dopad případných obtíží ve čtení 
z aspektu celoživotního vzděláváni slu-
chové postižený ch a možností jejich pro-
fesního zařazeni. Problémy se čtenim, ať 
již kvalitativní či kvantitativní, mohou vést 
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až k informačnímu deficitu a k omezeni 
výběru kompenzačních prostředků, mezi 
které komunikace prostřednictvím psané 
řeči, a zvláště \ připadé těžce sluchově 
postižených, bezesporu patri V žádném 
případě tím není zpochybňován význam 
komunikace znakov ým jazy kem 

7, Závérem zhodnoceni součas-
ného stavu 
Bohužel, výsledkem v Sec h výše uvede-

ných teoretických problémů je, že speci-
fická porucha učeni (konkrétně čteni) není 
u sluchov é postiženého dítěte v současné 
době objektivně diagnostikována V nej-
lepšim případě je na ni pouze usuzováno. 
Mnohdy je ditě nevhodné označeno za 
mené intelektové nadané či /a nedostateč-
ně motiv ovane k učeni Z důvodu markant-
nějšího a transparentnějšího závažného 
dopadu primární sluchové vady na kogni-
tivní, emocionálni a sociálni rozvoj dítěte 
je mnohdy možnost hledáni příčiny ve spe-
cifické poruše učeni odsunuta až na posled-
ni místo. Výzkum prokazal, že obůže při 
čteni nejsou u sluchově postižených děti 
v přímé souvislosti s velikosti ztráty sluchu 
(Hrubý 1998). Nepotvrdilo se tedy, že slu-
chově postižené dítě s menší ztrátou slu-
chu dosahuje v dovednosti čtení (i čteni 
s porozuměním) kvalitativně lepších vý-
sledků než ditě se ztrátou vyšší. Také ná-
zor, že sluchové postižené děti, které vě-
nují tréninku čtení více času, dosahují ve 
čtení lepších výsledků, se ukázal jako myl-
ný. Pedagogov é z rad surdopedů se přitom 
s dětmi, u kterých selhávají běžné výuko-
vé metody čteni (určené pro děti se slucho-

vým postižením), setkávají Nejtčžši otáz-
kou však vždy bude. do jaké míry ovlivňu-
jí výkony sluchové postiženého dítěte ve 
čteni důsledky sluchové vady či přítomnost 
specificko poruchy učeni 
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