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Anotace 

 

Závěrečná práce popisuje čtenářské dovednosti a vyjadřovací schopnosti žákyně s těžkou 

sluchovou vadou. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy související se sluchem, 

sluchovými poruchami a vadami a zabývá se specifiky komunikace a čtenářství u osob 

se sluchovým postižením. Praktická část obsahuje anamnézy, interpretuje a vyhodnocuje data 

získaná prostřednictvím dotazníkového šetření, rozhovoru a dlouhodobého pozorování 

výsledků sluchově postižené žákyně druhého stupně základní školy. Vyhodnocení je shrnuto 

do navrhovaných opatření při vzdělávání sluchově postižené. 
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Abstract 

 

This final work describes reading and language skills of a hard-of-hearing pupil. The 

theoretical part of this work deals with the basic terms related to the hearing and hearing 

impairments, and the specific communication and reading skills of hearing-impaired people. 

The practical part includes the case histories, interprets and evaluates the data collected by 

questionnaires, interviews and long-term observations of the results of the lower secondary 

pupil suffering from a hard-of-hearing.  The designed measures to educate the pupil with 

hearing impairments were summarized in the assessment. 
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Úvod 

Vyučovat český jazyk a literaturu na speciální základní škole pro děti se sluchovým 

postižením je pro mne novou zkušeností, a to zkušeností velmi obohacující a stále otevřenou 

novým informacím. Vypracování této kazuistiky pro mě má velký profesní význam a věřím, 

že pomůže zacílit tolik specifickou práci s těmito dětmi účelným směrem.  

Teoretická část je věnována otázkám sluchových poruch a vad či zvláštnostem 

komunikace slyšících se sluchově postiženými. V neposlední řadě také čtenářství a obtížím, 

na které při rozvoji čtenářské gramotnosti u dětí se sluchovým postižením v různých 

vývojových obdobích můžeme narazit.  

Následné poznatky týkající se především čtenářských dovedností a vyjadřovacích 

schopností budou ověřeny u žákyně s těžkou sluchovou vadou, a to v prvé řadě metodami 

pro rozbor slovních projevů, jako jsou dotazník a rozhovor, a netestovou diagnostickou 

metodou - pozorováním. Nedílnou součástí práce je také osobní, rodinná a školní dívčina 

anamnéza.  

Výsledkem bude popis čtenářských dovedností a vyjadřovacích schopností žákyně 

a také doporučení toho, jak s dívkou ve výuce českého jazyka a literatury smysluplně 

pracovat, aby se v těchto dovednostech zdokonalovala.  

 

1 Teoretická východiska 

1.1 Zvuk, sluch, sluchové poruchy a vady 

Sluchový orgán, čili ucho ve všech svých částech, má za úkol zprostředkovat slyšení 

vnějších akustických signálů. Zvuk tvoří podélné kmitání částic prostředí; zvuková vlna 

se následně šíří vzduchem. Intenzita zvuku se vyjadřuje v decibelech (dB) a my ji vnímáme 

jako hlasitost. Tóny mají také svou výšku; tu nám udává tzv. kmitočet neboli frekvence zvuku. 

Jednotkou frekvence je Hz - herz  (Lejska 2008, s. 13 – 14). 

Ucho tvoří čtyři části: ucho vnější, střední, vnitřní a nakonec sluchové dráhy 

a sluchová kůra. Vnější ucho se člení na boltec a vnější zvukovod. Boltec nijak neovlivňuje 

slyšení a jeho případná ztráta se neprojevuje poruchou sluchu. Naopak vnější zvukovod, 

který vede akustickou kmitavou energii dále do sluchového orgánu, již svou délkou, 

průměrem a tvarem ovlivňuje množství akustické energie. Ve středním uchu 
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je tzv. Eustachova trubice, která vyrovnává tlak vzduchu před a za bubínkem tak, aby byla 

blanka bubínku napjata optimálním způsobem a převáděla všechnu akustickou energii. 

Na bubínku se tato energie přemění na energii pohybovou a rozechvívá kladívko, kovadlinku 

a třmínek, tedy navazující řetěz kůstek. Poslední kůstka (třmínek) přenáší chvění na tekutiny 

ve vnitřním uchu. Kmity nesou vlnění ke sluchovým buňkám. Ty jsou uloženy v hlemýždi. 

Hlemýžď (kochlea) je dvaapůlkrát stočený kanál, který nám svým tvarem připomíná ulitu. 

Součástí vnitřního ucha je také tzv. labyrint, v němž je rovnovážné ústrojí. Ve sluchových 

buňkách se přenášená energie mění na bioelektrickou, kterou převedou sluchové nervy 

a dráhy do mozku, kde je vyvolán akustický vjem. Ztráta sluchových buněk je nevratná 

(Lejska 2008, s. 15 – 18). 

Nejslabší zvuk, který člověk může vnímat, představuje sluchový práh. U ideálního 

prahu se jedná o intenzitu 0 dB, individuálně se samozřejmě může lišit, a to i na různých 

frekvencích či na jednom nebo druhém uchu. Najít tyto hodnoty u jedince je úkolem 

audiologie. Za pomoci zaznamenaných údajů intenzity a frekvence se určuje sluchové pole. 

Tedy oblast zvuků, které člověk vnímá a rozumí jim. Poruchy sluchu ovlivňují tvar a velikost 

tohoto pole (Lejska 2008, s. 19 – 21). 

Pro komunikaci člověka jsou nejdůležitější frekvence řečové v oblasti 500 – 2000 Hz. 

Postižení sluchu zasahující do této oblasti má zásadní dopad na verbální komunikaci jedince 

(Lejska 2008, s. 22). Pokud mluvíme o sluchové vadě, máme na mysli stav, který již léčebně 

zvrátit nelze. Příčinami vad jsou postižení senzorických buněk vnitřního ucha nebo postižení 

nervových spojů v mozku. Na rozdíl od takových vad je u sluchové poruchy léčebná cesta 

možná. Sluchové buňky u ní totiž zasaženy nejsou, nedostává se jim však zvukové stimulace. 

Tato energie naráží ve vnějším nebo středním uchu na překážku (Lejska 2008, s. 24). 

Vady a poruchy sluchu těžšího stupně, které získají děti v prelingválním věku, tedy 

před fixací řeči do 6 – 8 let věku, mohou znamenat trvalý, defektní vývoj řeči a mají dopad 

i na komunikační možnosti. Pokud již tyto děti získaly nějaké řečové stereotypy, následkem 

postižení je ztrácejí (Lejska 2008, s. 26). Defekty získané v pozdějším věku už tak fatální vliv 

na řečový rozvoj nemají (Šedivá 2006, s. 6). Hloubka sluchové poruchy se měří audiometrem 

a je zaznamenána audiogramem. Pro potřeby naší práce uvádíme hodnoty pro těžkou 

sluchovou poruchu, kdy na lepším uchu zachytí audiometr 61 – 80 dB. Pro srovnání hodnoty 

u člověka, který problémy nemá, jsou 25 dB či lepší. Člověk s těžkou poruchou sluchu slyší 

některá slova, která mu křičíme do lepšího ucha (Šedivá 2006, s. 6 – 7). 
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Sluchová porucha je hendikep, který lze kompenzovat sluchadly či kochleárním 

implantátem. Pro rozvoj mluvené řeči pak volíme speciální přístup. Takoví jedinci jsou 

následně schopni s určitými ohledy fungovat ve slyšící společnosti. Na druhé straně však 

sluchově postižení sami sebe vnímají jako národní menšinu se svou historií, kulturou 

či jazykem (Šedivá 2006, s. 8). 

1.2 Specifika komunikace osob se sluchovým postižením 

Účelné lidské společenství se zakládá na komunikaci. Pokud jedinec naráží 

na překážky při nabývání komunikačních schopností, má to pro něj zásadní důsledky. Řeč 

mluvená hraje hlavní úlohu nejen při osobním rozhovoru mezi jednotlivci, ale je také alfou 

a omegou pro komunikační systémy, jako jsou multimediální sítě, televize, telefon či rozhlas. 

Znaky a písmo vznikly z obrazů a dodnes platí, že nám kresba sama sdělí více informací 

než mnoho slov. Tam, kde předpokládáme ztížené porozumění mluvenému jazyku (či jeho 

psané podobě), využívá společnost symbolické obrazy, tzv. piktogramy. Komunikace je 

nejenom procesem výměny informací, ale její podstatou je samozřejmě také dorozumění. 

Tomuto účelu napomáhají metajazykové komunikační prostředky, tedy projevy nonverbální 

komunikace, jako jsou smích či pláč, které obvykle provázejí gesta a mimika ovlivněné 

kontextem dané situace (Krahulcová 2001, s. 11 – 12). 

Profesionální péče o sluchově postižené reaguje na potřeby účinné komunikace, 

která je u těchto lidí ztížena sluchovou bariérou. Podněcuje například specifické tvoření 

mluvené řeči, odezírání hlásek a chápání mluvené řeči prostřednictvím zrakového vnímání. 

Sluchově postižená populace může upotřebit pro ni typické formy komunikace, jako je 

například znakový jazyk (Krahulcová 2001, s. 13). „Český znakový jazyk je přirozený 

a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, 

tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části 

trupu.“ (Krahulcová 2001, s. 59) Znakovaný český jazyk je systém usnadňující komunikaci 

mezi slyšícími a sluchově postiženými. Jestliže využíváme tuto formu komunikace, 

pak hlasitě vyslovená či bezhlasně artikulovaná slova provázíme příslušnými znaky českého 

znakového jazyka (Krahulcová 2001, s. 60). 

Pro vytvoření nebo pro kompenzaci sluchové zpětné vazby se využívají technické 

prostředky, např. sluchadla či kochleární implantát. Neexistuje jednoduchá komunikační 

strategie; při překonávání komunikační bariéry vycházíme z individuálních schopností 
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sluchově postiženého a tím pádem se nám otevírá velice pestré spektrum různých možností 

přístupu (Krahulcová 2001, s. 13 – 14). 

1.3 Význam znakových jazyků při vzdělávání těžce sluchově postižených 

„Těžké sluchové postižení má velmi tíživé důsledky po stránce komunikační, 

psychické i sociální.“ (Krahulcová 2001, s. 14) 

Při výchově a vzdělávání sluchově postižených dětí je komunikace základním 

kamenem. Pojem sluchové postižení je pojmem nadřazeným pro různé stupně a typy postižení 

sluchu. V případě lehkých sluchových ztrát je komunikace prostřednictvím mluvené řeči 

ztížena, při těžkých ztrátách sluchu je jedinou účelnou komunikací dorozumívání 

ve znakovém jazyce. Typ sluchového postižení je určující pro výběr odpovídající formy 

komunikace (Krahulcová 2001, s. 68 – 69).  

V průběhu času, kdy se odborná péče o sluchově postižené vyvíjela, se vyprofilovaly 

orální, totální a bilingvální systémy komunikace. Cílem orálních metod je naučit dítě 

se sluchovým postižením mluvený jazyk jak produkovat, tak jazyku prostřednictvím 

sluchadel rozumět. Jazyk se pro děti stává pomocníkem pro další vzdělávání. Orální metoda 

nevyužívá znakový jazyk, v současnosti tento přístup doplňují například prstová abeceda nebo 

psaná podoba jazyka.  Tato forma komunikace je vhodná pro děti s lehčí vadou sluchu 

(Ptáčková 2013, s. 14).  

Krahulcová (2001, s. 31 – 34) uvádí navíc systém tzv. simultánní komunikace 

uplatňující také mluvený jazyk, který je pro upřesnění porozumění doprovázen znakovým 

jazykem, mimikou či gesty. Podle výzkumů došlo při využívání tohoto systému ke zlepšení 

komunikace mezi sluchově postiženými a slyšícími, avšak čtenářské dovednosti těchto dětí 

přiměřené úrovně jejich věku nedosáhly. Pro vzdělávací programy sluchově postižených žáků 

je tedy tato forma vhodná pouze částečně. 

Velice komplexním systémem je tzv. komunikace totální, která je pro dosažení 

účinného dorozumívání otevřená všem doposud známým metodám a komunikačním 

prostředkům (znakovému jazyku, čtení a psaní, odezírání, sluchově orálním metodám, 

pantomimě atp.). Nejedná se tedy o samostatnou didaktickou metodu. Tento systém zakládá 

na individuálních schopnostech dítěte a jeho prostřednictvím je možno rozvíjet řeč u dítěte již 

v raném věku (Ptáčková 2013, s. 15). 
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V bilingválním komunikačním systému jsou předávány informace ve dvou jazykových 

kódech, a to ve znakovém jazyce a v národním jazyce.  Neslyšící učitel vyučuje žáky 

ve znakovém jazyce, slyšící učitel vyučuje jazykem mluveným. Výuka ve znakovém jazyce 

vede k rozvoji jazyka a myšlení, výuka v mluveném jazyce má funkci socializační 

(Krahulcová 2001, s. 41). Ke znakovému jazyku je přistupováno jako k jazyku primárnímu 

a vyučuje se jím většina vzdělávacích předmětů. Jazyk mluvený si dítě osvojuje jako jazyk 

druhý, cizí. Zde se pedagog věnuje především žákově produkci a recepci psané formy jazyka 

(Ptáčková 2013, s. 15 – 16). 

1.4 Specifika čtenářství sluchově postižených 

Průměrný věk slyšících dětí s určitou úrovní čtenářských dovedností 

nazýváme čtenářský věk. Je běžné, že čtenářský věk u dětí neslyšících zaostává za jejich 

věkem kalendářním. Rozdíl se prohlubuje v závislosti na velikosti ztráty sluchu a souvisí 

i s inteligencí dítěte. Opomenout nelze ani to, do jaké rodiny se dítě narodilo. Rodina 

ovlivňuje úroveň čtenářských dovedností dítěte tím, jaký způsob komunikace a formu 

vzdělávání pro dítě využívá (Ptáčková 2013, s. 33). 

Mluvený jazyk se neslyšící děti nemohou učit shodně jako děti slyšící. Je pro ně těžké 

naučit se pochopit češtinu, její mluvnická pravidla a význam vět. Gramatika a slovosled 

mluveného jazyka se značně odlišují od vyjádření ve znakovém jazyce. Pokud se tedy dítě 

se sluchovou vadou učí číst, nezřídka se stává, že čte jazyk, který je mu cizí a je pro něj těžko 

zvládnutelný. Některé děti se užívání českého jazyka a čtení vyhýbají (Ptáčková 2013, s. 35). 

Musejí se při něm totiž potýkat s celou řadou problémů. Děti se sluchovým postižením znají 

především význam slova. Avšak jiný tvar toho samého slova jim už činí potíže, jelikož 

neznají gramatiku. Obtíže při čtení jsou dány malou slovní zásobou, děti narážejí na neznalost 

synonym, antonym či frazémů; problematická jsou pro tyto děti slova abstraktní povahy, 

ironická či sarkastická vyjádření nebo dvojsmysly. Vzdálená jim je i syntax, především 

užívání předložek, zájmen a slovesných vazeb (Ptáčková 2013, s. 37). 

Při vnímání a porozumění mluvené řeči mohou sluchově postižení stavět na situaci 

a mimice či gestech mluvícího. Psaná podoba jazyka tuto oporu nenabízí, je mnohem 

abstraktnější. Porozumění graficky vyjádřenému jazyku je pro ně problematické (Krahulcová 

2001, s. 211, 213).  

Čtenářství se u dětí se sluchovým postižením začíná rozvíjet v předškolním věku. 

Jestliže už dítě rozumí základům řeči v mluvené či znakové podobě, je dobré vypravovat mu 
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krátké příběhy. Pro rozvoj čtenářství je vhodné využít dětskou touhu po opakování. Postupně 

obtížnost příběhu zvyšujeme (Ptáčková 2013, s. 43). U slyšících dětí využíváme 

při vypravování pohádek změnu hlasu či intonace. U dětí s poruchou můžeme nahradit tyto 

efekty mimikou, gesty či stínohrou, a pozitivně tak ovlivnit čtenářský prožitek (Ptáčková 

2013, s. 45 – 46). V předškolním věku se využívá metoda globálního čtení. Slova se napíší 

na lístečky, s nimiž se dítě následně setkává jako s doplňky různých předmětů či situací. 

Celostní vnímání je vnímání takto malému dítěti blízké (Krahulcová 2001, s. 211 - 212). 

Následná výuka čtení má dvě složky, zvládnutí techniky čtení a chápání obsahu textu. 

Výsledkem je komplexní čtenářská schopnost. Dítě slyšící narazí na to, že se grafická 

a hlásková podoba slova liší. Jakmile si však techniku čtení osvojí a přečte větu správně, 

porozumí i jejímu významu. U dětí neslyšících je zvládnutí techniky čtení odvislé 

od zvolených metodických postupů. Pokud je při výuce zvolen orální kód, děti poznávají 

písmenka jako znaky pro hlásky, které se zároveň učí i vyslovovat. S touto výukou čtení 

se začíná již v předškolním věku, ale i tak je doba, kterou je nutné výuce věnovat, značná. 

Končívá individuálně ve druhém až třetím ročníku (Krahulcová 2001, s. 212 – 213). 

Zjednodušené texty, které korespondují s jazykovými dovednostmi a se skutečnou 

slovní zásobou těchto dětí, jsou přijímány rozporuplně. Jejich odpůrci argumentují tím, 

že tyto texty nepodporují rozvoj čtenářských dovedností takovou měrou, jako je tomu 

u běžných textů (Krahulcová 2001, s. 215). Pro dítě je důležité rozeznat v textu slova klíčová 

od slov ilustračních, která základní sdělení pouze dokreslují. Pro upravené texty však není 

vhodnou cestou vynechávat co nejvíce slova ilustrační. Děti se musí s textem naučit pracovat 

i v tomto směru (Červenková 1999, s. 50). Zjednodušování textů musí probíhat podle pravidel 

a musí mít jisté hranice. Při úpravách samozřejmě dochází k určitým změnám, ale nesmí být 

úplně změněn autorův styl. Není cílem, aby byla vymýcena všechna slova, která dítě nezná. 

Zůstane-li jich v textu několik, čtenář z kontextu vydedukuje jejich význam a osvojí si je. 

Také pokud by byl text příliš „osekaný“, byl by suchý, a tudíž naprosto nezajímavý (Ptáčková 

2013, s. 75-76). 

1.5 Rozvoj čtenářské gramotnosti 

Ve vyučovacím procesu zaujímají psaný text a práce s ním zásadní úlohu. Právě jejich 

prostřednictvím získává žák velké množství znalostí, osvojuje si hodnoty společnosti a vytváří 

si své postoje. Ve fázi počátečního čtení dítě nacvičuje techniku a porozumění textu dokládá 

zopakováním toho, co si zapamatovalo (Hyplová 2010, s. 8 – 9). Umí dítě číst, pokud zná 

písmena, zvládne z nich sestavovat slova a plynule přečte text? Toto je pouhá technická 
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dovednost, co je pro život důležité, je umět číst s porozuměním (Ptáčková 2013, s. 33). Čtení 

s porozuměním je usnadněno, pokud je technika čtení kvalitně osvojena. Ovšem pokud 

by čtení zůstalo na úrovni mechanické, dítě může lehce ztratit chuť k této činnosti, jelikož 

nebude umět s textem pracovat (Hyplová 2010, s. 10). 

Na čtenářskou gramotnost již není pohlíženo jako na pouhé dekódování textu, důraz 

je kladen na aktivní práci s textem (Hyplová 2010, s. 5). Čtenářská gramotnost tedy není 

zaměřena pouze na vědomosti, na obsah daný různými typy textů, ale v prvé řadě cílí 

na čtenářské dovednosti. Tedy na různé činnosti, které s textem čtenář vykonává. Jedním 

z okruhů dovedností je získávání informací, vyhledávání či ověřování údajů, tedy činnost, 

s níž se setkáváme denně. Důležité je porozumění a následné využití informace. Další typ 

dovednosti od čtenáře vyžaduje porovnávání informací z textu či jejich srovnávání s jiným 

zdrojem tak, aby údajům porozuměl, poté je zobecnil a vytvořil interpretaci. Nedílnou 

součástí dovedností je posouzení textu. Čtenář porovnává vyhledané informace se svou 

znalostí světa nebo s údajem uvedeným v jiném textu. Zaujímá k těmto informacím vlastní 

postoj, obhajuje svůj názor, argumentuje a uvádí důkazy (Kramplová 2002, s. 10). Hyplová 

(2010, s. 6) klade důraz na to, že výše uvedené dovednosti je zapotřebí ve školách rozvíjet 

cíleně. Porozumět textu, kriticky jej posoudit a s poznatky dále pracovat pro dosažení 

vlastních cílů je základním kamenem. Tento prostředek výuky má procházet napříč všemi 

předměty. 

Pro sluchově postižené se psaný text stává velmi důležitým komunikačním kódem. 

Jeho prostřednictvím mohou prožívat situace, které jsou pro ně pouhým zrakem těžko 

uchopitelné. Čtení s porozuměním je však pro tyto děti problematické. Slyšící dítě v první 

třídě staví na tom, co slyšelo - slova, věty, pohádky a příběhy. Teď se toto učí vnímat očima. 

Je důležité, aby dítě mělo jazyk, který využívá při dorozumívání. Ptáčková (2013, s. 72) 

podotýká, že vybrat vhodný text pro sluchově postižené není snadné. Pokud je text příliš 

jednoduchý, neupoutá pozornost čtenáře. Je-li naopak moc těžký, dítě ho nepochopí a brzy 

se unaví. Čtenářská úroveň neslyšících dětí většinou zaostává tak o 2 – 3 roky za slyšícími 

čtenáři. Pro čtenáře je důležité téma, které odpovídá jeho věku. Ovšem takové texty jsou pro 

danou věkovou skupinu neslyšících logicky příliš jazykově složité. Naučit se číst 

s porozuměním je pro dítě těžké, ne však nemožné (Hudáková in Červenková, s. 25 – 27). 

Pro žáky je vhodným východiskem pro čtení, jestliže umí číst „v obrázcích“. K tomu jim 

dobře poslouží leporela, tedy obrázky s popisy, a komiksy, neboli obrázkové příběhy s přímou 

řečí v „bublinách“. Komiks je u dětí se sluchovým postižením velmi oblíbený; jeho 
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nevýhodou je to, že čtenáře nenutí rozvíjet fantazii, vlastní představy o podobě postav, 

prostředí a podobně (Ptáčková 2013, s. 63). Komiks může být považován za pokleslý žánr. 

Pro tyto děti je však velmi vhodnou cestou z důvodu své názornosti, děj se odehrává rychle 

a přímočaře, dopředu je posouván přímou řečí postav. Ačkoliv si čtenáři tolik nerozvíjejí 

fantazii, tyto texty můžou dětem sluchově postiženým otevřít cestu k dílům, která by pro ně 

jinak byla jazykově náročná (Červenková 1999, s. 61 - 65). 

 

2 Kazuistika 

2.1 Anamnéza 

Tato kazuistika se věnuje čtenářským dovednostem třináctileté žákyně s těžkou 

sluchovou vadou. Při vypracování anamnézy vycházíme z lékařských zpráv, z vyšetření 

speciálně pedagogického centra (dále SPC), ze zpráv pedagogů i z vlastních zkušeností 

ze školní činnosti, které autorka kazuistiky během práce s dívkou a při kontaktu s rodinou 

žákyně získala. 

Dívka ani se sluchadly na obou uších neslyší všechny zvuky řeči. Dobrých výsledků 

dosahuje na frekvenci 500 – 1000 Hz, ostatní zvuky slyší ve vzdálenosti do 1 metru. 

Což samozřejmě ovlivňuje její školní i mimoškolní život. Mluvní projev dívky je dobře 

srozumitelný, logopedická péče je u ní však i na druhém stupni základní školy pro sluchově 

postižené (dále ZŠ) vhodná.  

Dívka je druhým dítětem svých rodičů. Porod probíhal spontánně a bez problémů. 

Sedla si v šesti měsících a chodit začala v jednom roce. První slovo řekla přibližně 

v 18 měsících, ve dvou a půl letech používala asi 6 slov včetně citoslovcí. Prodělala běžná 

onemocnění, jako jsou rýma, kašel či angína; žádný závažný úraz se jí nestal. V rodině 

se vrozená vada sluchu nevyskytuje. Rodiče měli však u své dcery podezření na sluchovou 

poruchu. Pro potvrzení či vyvrácení jejich obav proběhlo vyšetření, a to na klinice v Motole 

v Praze. Dívce byly necelé tři roky, když se potvrdila oboustranná percepční vada sluchu, 

tedy těžká nedoslýchavost. Následně je již v péči foniatra a klinického logopeda. Denně nosí 

sluchadla. 

Oba rodiče jsou zdrávi. Matka pracuje jako dělnice, otec jako plynař. Ani o dva roky 

starší dívčina sestra nemá zdravotní potíže. Rodina funguje výborně, vede dceru 

k zodpovědnosti a pečlivosti; se školou i s SPC rodiče spolupracují, jsou velmi vstřícní 
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a uvážliví. Rodina je sportovně založena, což ovlivňuje i dívčiny zájmy zaměřené především 

na atletiku. Dívka je nadaná i výtvarně, je velmi kreativní.  

Ve třech letech začala navštěvovat mateřskou školu pro sluchově postižené. V pěti 

a půl letech odpovídá její mluvní projev přibližně 3 – 4 letům. Intelektové schopnosti jsou 

značně nevyrovnané. V rámci názorného myšlení podává dívka dobrý výkon, verbální projev 

je však hluboce podprůměrný a kvůli potížím s výslovností i hůře srozumitelný.  Pojmově-

logické myšlení není rozvinuto; dívka obtížně porozumí řeči, chápe jen jednodušší dotazy, 

přetrvávají špatné schopnosti dorozumění se a malá slovní zásoba. Dívka pojmenuje barvy, 

počítá do 12, rozlišuje geometrické tvary. Kreslí pravou rukou, při držení tužky používá 

tříprstý úchop. Hůře se orientuje v prostoru a v čase, nejspíše kvůli nízkému porozumění 

sociálním situacím. Neudrží pozornost dlouho a přetrvává u ní výrazný motorický neklid. 

Oromotorické vyšetření ukazuje, že rty, jazyk i tváře jsou bez fyziologického omezení. Dívka 

vnímá zvuky, hlas (i šepot) a hudbu. Podle sluchu je schopna opakovat slova a kratší věty; 

u delší věty spíše opíše význam jejího sdělení. Ve vyčleňování první hlásky ve slově 

se zacvičuje, schopnost provést syntézu zatím není; umí rozdělit slova na slabiky. Pořadí slov 

ve větě občas zaměňuje. Slovní zásoba je vzhledem k věkové normě nižší, ale v podstatě je 

na dobré úrovni. Její řečový projev je velmi aktivní, často však vypravuje po své ose, 

aniž by brala v potaz partnera v komunikaci. Znaková slovní zásoba narůstá pomalým 

tempem, přesto se však dívčina schopnost vyjádřit se znakovým jazykem zlepšuje. Dívka 

je málo trpělivá, utíká od nedokončeného úkolu, jakmile se hned nedaří.  

Školní docházka byla odložena. O rok později dosahuje dívka ve všech oblastech 

lepších výkonů, je sebevědomější a dle vyšetření školní zralosti je na vstup do základní 

školy pro sluchově postižené připravena. Dopady sluchové vady se ve škole promítají 

do všech oblastí, do kterých sluchové postižení zasahuje, tedy které zakládá na slyšení 

a porozumění řeči, zápisu slyšených slov nebo vět, na práci s textem. Chyby, které dívka dělá, 

jsou podobné chybám při specifických poruchách učení. Vzhledem ke sluchové vadě se však 

o tyto poruchy nejedná. Je nutné podporovat komunikaci a porozumění textu, umožnit dívce 

odezírání a zároveň tuto dovednost zahrnovat do reedukace. Mluvenou řeč je zapotřebí 

doplňovat znaky znakového jazyka. Sluchová vada zasahuje především jazykové dovednosti, 

další dívčiny schopnosti jsou na velmi dobré úrovni. Výuka je doplněna individuální 

logopedickou reedukací. Ve druhé třídě se u dívky vyskytují časté dysgramatismy, častěji 

však již používá správně vyskloňované a vyčasované tvary slov. Slyšení se sluchadly 

je náročné, dívka bývá dříve unavená.  
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I v současné době přetrvávají především obtíže při čtení s porozuměním a při práci 

s textem. Žákyně i nadále naráží na nízkou slovní zásobu, uniká jí význam celé řady slov. 

To omezuje dívčiny čtenářské dovednosti při získávání informací, interpretaci i posouzení 

textu a následně omezená slovní zásoba ovlivňuje i vyjadřovací schopnosti žákyně. 

Vzdělávání je tedy nutné opírat o názorné ukázky a o multisenzoriální přístup. Účelnou 

komunikaci je zapotřebí stále doplňovat znaky znakového jazyka a samozřejmě umožnit 

odezírání.  

Dívka je při vzdělávací činnosti poctivá a snaživá, respektuje autoritu učitele. 

V kolektivu je tato veselá a rázná dívka velmi oblíbenou a výraznou postavou.  

2.2 Diagnostické metody  

Otázky dotazníku a následně i rozhovoru jsou sestaveny s ohledem na stanovené cíle 

a na informace uvedené v teoretické části této závěrečné práce; jsou vytvořeny se zřetelem 

na znalost výsledků žákyně při práci s textem ve vyučovacích hodinách. Účelem otázek 

je vystihnout dívčin vztah k četbě jako takové a zároveň poukázat na záležitosti, které jí čtení 

s porozuměním ztěžují, případně ji od četby úplně odrazují. Zaměříme se také na vyjadřovací 

schopnosti. 

V průběhu vypracovávání závěrečné práce se ukázalo jako nezbytné opřít kazuistiku 

nejenom o výsledky zprostředkované písemným dotazováním a rozhovorem, ale oproti 

původnímu plánu navíc také o výsledky další diagnostické metody – a to pozorování. 

Výsledky uvedených diagnostických metod jsou následně porovnány s  informacemi 

o čtenářských dovednostech uvedenými v teoretické části práce, povedou k většímu 

porozumění dívčiných potřeb a obtíží při četbě a následně mohou usnadnit rozvoj čtenářských 

dovedností využitím vhodných metod ve vyučovacích hodinách i mimo ně. 

2.2.1 Dotazník 

V příloze na posledních stranách této práce je uveden seznam uzavřených otázek, 

které byly formou dotazníku dívce s těžkou sluchovou vadou předloženy. Žákyně vybrala 

vždy jednu odpověď.  Dotazník měl za cíl vystihnout dívčin vztah ke knihám a ke čtenářství.  

Na základě odpovědí na otázky č. 3, 5 a 6 lze usuzovat, že podmínky pro rozvoj 

čtenářství a pro kladný vztah ke knihám v rodině jsou. Rodina dívku vedla ke čtení od útlého 

dětství a i v současnosti dívka od příbuzných občas knihu dostane.  Rodiče můžou být 

pro dívku čtenářským vzorem, jelikož sami do svého volného času knihu zařazují. 
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Z odpovědí na otázky č. 1, 2, 4, 7 a 8 dotazníku lze vyvodit, že četba knih do dívčina 

volného času příliš nepatří. Tuto činnost dívka nevyhledává, nepředstavuje pro ni zábavu, 

naopak je spojena s povinností. Aktuálně nečte žádnou knihu a přednost dává filmovému 

zpracování. Dívčinou největší zálibou je sport.  

Z odpovědí na poslední dvě otázky dotazníku vyčteme, že komplexní porozumění 

čtenému textu a úlohy na něj vázané jsou pro žákyni obtížné. Rozbor a reprodukce čteného 

v mluveném projevu formou referátu dle předem dané osnovy jsou pro dívku těžké. 

V hodinách jsou pravidelně využívány pojmy jako děj, charaktery postav, ilustrace; žákyně 

jim rozumí, proto byly v dotazníku v deváté otázce použity. Dívka před ilustracemi textů 

a dalšími nabízenými možnostmi upřednostnila děj jako to nejzajímavější, co se jí na textu 

zamlouvá. 

Odpovědi v dotazníku jsou vyhodnoceny také v následující kapitole porovnáním 

s informacemi z teoretické části práce, případně jsou odpovídajícími informacemi doplněny. 

2.2.2 Rozhovor  

Po vyplnění dotazníku následoval rozhovor se žákyní. Ten probíhal v klidném 

prostředí, bez časového tlaku a mezi čtyřma očima. Rozhovor volně navazoval na vyplněný 

dotazník a žákyni byly pokládány také otázky pro upřesnění některých odpovědí označených 

v písemném dotazování. Otázky rozhovoru byly zacíleny tak, aby na základě odpovědí mohla 

být vyvozena následná opatření. Pro vyhodnocení dívčiných odpovědí bylo poté nutné 

vyhledat odpovídající informace v odborné literatuře a s odpověďmi je porovnat.  

Dívka uvedla, že příležitostně dostává knížku jako dárek. Mne zajímalo, jestli jí 

darovaná kniha udělá radost. Žákyně reagovala se smíchem: „No, to teda zrovna ne. Dělám, 

že jo, ale vím, že to budu muset přečíst. A mě to fakt moc nebaví.“ 

A jaké knížky dostáváš? Dokázala bys říct, jak dlouho takovou knížku čteš? 

„Dostávám hlavně takový ty knížky pro holky. To je docela dobrý. Ale mamka mi s tím musí 

někdy pomoct. Jsou tam slova, co jim nerozumím. A pak nevím, co se tam děje. A čtu 

to dlouho, jako nevím, jak dlouho. Třeba i měsíc. Ale já to spíš hlavně nedočtu do konce.“ 

Když se ti dostane do rukou nová knížka, čeho si na ní nejdříve všímáš? Co tě na 

ní zaujme nejvíc? „Nejdřív si prohlížím, co je na deskách té knížky, co je tam třeba 

namalovaný. A pak si prohlížím obrázky, co jsou vevnitř.“ Jsou pro tebe ty obrázky důležité? 

„Jsou. Mám ráda, když jich má knížka hodně a když jsou barevný.“ 
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Následující otázky cílily na práci ve výuce. První takový dotaz byl zaměřený 

na hodiny literární výchovy - a co se ti líbilo třeba v literatuře? Co se ti četlo dobře a 

bavilo tě to? „No, třeba teď jak čteme ty pověsti. Co tam jsou ty obrázky jako komiks. To mě 

bavilo“ (pozn. Obrázkové staré pověsti české). A čím to je? Zkusíš to nějak říct? „Ono je to 

taky těžký, ale není tam toho tolik (myšleno psaného textu) a podle těch obrázků vím, co se 

tam děje. A pak mě i bavily ty mapy, jak jsme malovali, kde se stala nehoda a tak. To jsem 

neměla úplně dobře, ale to bylo fajn“ (úloha z pracovní čítanky Učíme se číst s porozuměním 

od autora Rudolfa Šupa).  

V hodinách literatury jsme četli i texty z knihovny, ty v těch měkkých 

průhledných deskách pamatuješ? Třeba Letopisy Narnie. To tě bavilo? (Pozn. 

zjednodušené texty pro sluchově postižené.) „To mě taky bavilo. Ono to bylo docela 

jednoduchý, tak jsem to chápala. Jsem ráda, když chodíme do knihovny číst tyhle knížky.“  

Žákyně v dotazníku uvedla, že je pro ni těžké vypracovat referát na literaturu. 

I k tomuto tématu jsme se při rozhovoru dostaly: „Ty referáty jsou pro mě těžký. Já moc 

nerozumím ani tomu, co jsem si přečetla, a pak ty otázky k tomu jsou těžký. Třeba říct, 

jak se někdo choval v nějaký situaci a jestli by to mělo být jinak. Pak když si o tom povídáme 

s Váma, tak to pak vím, ale doma to nevím. Dobrý jsou ty první otázky, kde se to děje a tak. 

Baví mě to malování, ta cesta toho hrdiny. To je jako komiks, to dělám ráda. Ale říct, o čem 

to bylo, to někdy nevím. Já tomu nerozumím. Neznám tam hodně slov.“  

Jedním ze záměrů rozhovoru bylo i to, aby se dívka pokusila vyjádřit, co cítí ve chvíli, 

kdy se musí vypořádat s pro ni obtížným textem. Ze zkušenosti vím, že pojmům abstraktním 

je nutné věnovat při práci se sluchově postiženými také zvýšenost pozornost a řádně je 

vysvětlovat. Dívce byla položená následující otázka: A když nerozumíš tomu, co čteš, jaké 

máš pocity – je ti to jedno, nebo jsi z toho smutná, naštvaná, nebo něco jiného? „Spíš 

jsem naštvaná, dost se musím hlásit, že to nechápu. Třeba i jen co mám dělat. Já to špatně 

slyším a pak nevím a myslím, že už s tím učitele otravuju. Ale stejně se zeptám, abych to 

neměla špatně. Ale někdy je mi to i jedno, že jsem něco nepochopila.“ Je dobré si uvědomit, 

že na učitelích bývá při výuce nelehký úkol – řadu informací musí dětem vysvětlit a doplnit 

po stránce obsahové i z hlediska mluveného jazyka (Ptáčková 2013, s. 50). 

Rozhovor doplnil a zpřesnil informace získané prostřednictvím dotazníku. Potvrdil, že 

dívka čtení nevyhledává, protože je pro ni problematické textům rozumět. Toto neporozumění 

je dáno neznalostí významu velkého množství slov, což ztěžuje navazující práci s textem a 
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žákyni zabere více času. K dokončení úkolu potřebuje často pomocnou ruku a ona má pocit, 

že tím druhé otravuje.  Z dívčiných odpovědí vyplývá, že jí při čtení pomáhají ilustrace, a čím 

více jich je, tím lépe.  

2.2.3 Pozorování 

Pozorování zaměřené na čtenářské dovednosti a vyjadřovací schopnosti žákyně 

se uskutečnilo v prostředí školní třídy, v níž je přítomno celkem 8 žáků. Nízký počet žáků 

napomáhá individuálnímu přístupu. Akustické podmínky učebny odpovídají potřebám dětí – 

místnost svou velikostí odpovídá počtu žáků, zeď v zádech třídy je pokryta kobercem, 

při výuce je zajištěn klid, žákyně sedí v lavici před učitelským stolem, a může tak odezírat. 

Pozorování probíhalo průběžně během celého školního roku při výuce českého jazyka - 

mluvnice, literární výchovy a slohu.  

K výuce přistupuje dívka obecně s velkou poctivostí. V hodinách je aktivní, zadanou 

práci se snaží vyplnit co nejlépe. Zároveň je však smířena s tím, že ne všemu rozumí a ne vše 

může vyplnit tak, jak by si přála. K tomuto faktu má podle mého názoru zdravý postoj – 

na nedostatky reaguje s klidem a ze svých chyb se snaží pro příště poučit. 

Vyjadřovací schopnosti žákyně narážejí na chudší slovní zásobu. V písemném projevu 

si lze všimnout obtíží morfologických (např. při ohýbání slov nebo při odvozování slov 

pomocí vhodných předpon), syntaktických (především v oblasti slovosledu či při spojování 

slov do vzájemných vztahů) a lexikálních (např. při volbě vhodných slov podle jejich 

významu a využívání rozmanité slovní zásoby). Úlohu se zadáním Popiš, jak vypadá tvoje 

kolo vypracovala žákyně v sedmém ročníku následujícím způsobem: „Mám horské kolo. 

Je nové kolo. Má růžovo-zelenou barvu. Na kolách jsou odrazky a světla. Před řidičákem 

a za černo zeleným sedačkou je baterka ve tmě. Žádný košík nemá, ale má kapsičku 

na cokoliv.“ Ze sloves jsou využity pouze tvary sloves „být“ a „mít“, kterým se v popisu 

snažíme maximálně vyhýbat a nahrazovat je jinými. Je však patrné, že si dívka uvědomuje 

časté opakování substantiva kolo, které z textu jednou vyškrtla. V popisu vidíme i logické 

nesrovnalosti, například v obratu na kolách jsou světla či baterka ve tmě. Žákyně zaměnila 

slovo řidítka za výraz řidičák. Slovo sedačka přiřadila dívka k mužskému rodu, 

což prozrazuje tvar shodného přívlastku – zeleným sedačkou. Žákyně tvoří převážně věty 

jednoduché či jednoduchá souvětí. Při úlohách zaměřených na synonyma, antonyma či cizí 

slova s českými protějšky žákyně ztrácí jistotu, a pokud jí slovník, v němž se význam slova 

snaží dohledat, nenabídne jednoznačnou odpověď, tápe a jen obtížně vyjadřuje požadované.  
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V oblasti mluvnice vidíme největší jistotu žákyně v případě tvrdých, měkkých 

a obojetných souhlásek (tedy u vyjmenovaných slov). S těmito pravidly se setkala dříve 

než se vzory podstatných a přídavných jmen, se shodou přísudku s podmětem a dalšími 

gramatickými jevy. Pro určení odpovídajícího vzoru je nutné znát skloňování, což je u méně 

frekventovaných slov pro dívku záležitost nesnadná. Je pro mne zvláštní, že při určování 

shody přísudku s podmětem dívka vnímá, zda si na podmět ukazuje tvrdě „ty“ či měkce 

„ti“ a koncovku přísudku správně určuje tímto způsobem. Pravopisná pravidla jsou pro ni 

nesnadnou záležitostí, často tápe, podle kterého z nich má postupovat. V případě vyjadřování 

v písemních pracích jí pomáhá pravopisná tabulka. Žákyně velmi dobře pracuje i s délkou 

slabik. Opakovaně je nutné procvičovat i významové rozdíly slov lišících se pouhou délkou 

slabik či slov se stejnou výslovností, avšak s odlišnou písemnou podobou (tzv. homofony). 

V průběhu roku udělala v této oblasti žákyně velký pokrok a ve větách užívá taková slova 

s jistotou. Obtížné je pro dívku rozlišit předpony s-, z- a vz-. V mluvené řeči, se žákyni 

rozdíly při vyslovování sykavek stírají. Chybování je tedy nutno vnímat jako specifické. 

Nicméně pravidla psaní uvedených předpon si díky častému procvičování osvojila výborně.  

Při vyjadřování dívka jen málokdy použije nadsázku nebo ironii. Jestliže takový obrat 

při komunikaci využijeme my, neví, co jí chceme říci. Pokud ve výuce narazíme kupříkladu 

na rčení, na přirovnání nebo na přísloví, žákyně se je snaží doslovně přeložit a nerozumí jim. 

Čtenářské dovednosti žákyně si popíšeme na příkladu její práce s textem Pověst 

o pražském golemovi. Autorkou pověsti je Hana Doskočilová. Využita byla předloha 

z Čítanky pro 5. ročník základní školy vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, především pro žáky se specifickou poruchou učení dyslexií a dysortografií (vydala 

Nová škola roku 2013). V první fázi žákyně četla pověst samostatně a označovala si v textu 

slova a slovní obraty, kterým nerozuměla. Časový prostor nebyl nijak limitován; dívka takto 

pracovala přibližně deset minut a na jednom listu A4 označila celkem 35 míst, s nimiž si 

nevěděla rady. Hned v úvodu potřebovala vysvětlit, kdo byl golem, ačkoliv celá pověst byla 

věnována právě jeho stvoření a následkům, které to přineslo. Dívka v textu označuje i slova, 

která má ve sloupci v pravé části strany již vysvětlená (př. rabín, šámes, jména lidí). 

Pro představu uveďme několik z označených pojmů, které bylo nutno nejdříve vysvětlit: 

kronikář, promísit, uhníst, žhnout, zvlhnout, zvláčnět, obživnout, mlčky, stvořit, zpočátku, 

vyjímat, rozstonat, štípat, tlouci, zavčas, nejzazší, lucerna a další. Slovo „zvlhla“ si dívka 

vysvětluje jako „utekla“. Slovíčko „zeť“ je podle žákyně označení pro pracovníka; ve chvíli, 

kdy si přiblížíme, že jde o rodinný vztah, ukáže na spolužačku a řekne: „Ona je zeť.“ Dívku 
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potrápila i spojení slov, jako např. „větrná noc“ (noc, kdy prší), „rostl zrovna před 

očima“ (během chvíle vyrostl), „pro samou starost zapomněl“, … Při popisu golemova 

běsnění využije obrat „golem štípal nábytky“. S žákyní je nutno projít slovní zásobu vždy 

hned v úvodu práce s textem, aby se v textu snáze orientovala.  

Následuje hlasité čtení, před kterým je dívka upozorněna, že se má zaměřit na to, 

jakým způsobem byl golem stvořen a kam ho po jeho řádění nakonec ukryli. Zde dívka 

procvičuje jednu ze čtenářských dovedností, a to získávání informací. První část úkolu dívka 

vypracovává částečně. V textu vyhledá přibližně polovinu informací, které se věnují popisu 

stvoření golema. Na druhou část dotazu odpoví bez váhání a velmi podrobně; zde jí pomohlo 

vysvětlování slova „nejzazší“ v prvé fázi práce. Ve své odpovědi toto slovo sice nevyužije, 

ale ví, že byl golem schován na půdě „někde hodně vzadu“. 

Dalším naším cílem bylo pověst o golemovi zobecnit, jednoduše převyprávět 

na základě předem dané osnovy o pěti bodech (viz příloha č. 6). Zde mne u žákyně zajímala 

dovednost interpretace přečteného a také úroveň jejího vhodného slovního vyjadřování. 

Například i to, do jaké míry využije nová slova, která jsme si na základě textu vysvětlovali. 

Na tento úkol se dívka měla připravit doma; mluvnímu projevu předcházela skupinová práce 

ve třídě s podporou vyučující. Žákyně vystupovala při svém mluvním projevu sebejistě, 

mluvila zřetelně, držela se pevně jednotlivých bodů osnovy a nepřeskakovala zmateně 

mezi nimi.  Všem částem věnovala přibližně stejný prostor a vždy se jí podařilo vypíchnout 

hlavní informace; výjimku představoval velmi krátký závěr, v němž některá důležitá sdělení 

nezazněla. Žákyně aktivně využívá pro ni zažitá podstatná jména (rabín, golem), ovšem nová 

slovesa zcela vypustila. V úvodu se inspirovala větou z textu „Podle vyprávění dávného 

kronikáře se to stalo takto…“. Její formulace pro otevření vypravování zněla „Jeden kronikář 

říkal, že to bylo tak…“. Po prvním přečtení textu si nebyla jista významem slova kronikář, 

v interpretaci jej využila. Při popisu přípravy golema se vyjadřuje velmi jednoduše. Žákyně 

aktivně využívá pro ni nová podstatná jména (rabín, golem), ovšem nová slovesa zcela 

vypustila. Což je především v této části vypravování (v původním znění textu bohatém 

na slovesa) znát.  „Udělali z hlíny chlapa, sedmkrát ho obešli a četli z kouzelné knihy, a tak 

on ožil.“ Nadále je nutno upevňovat vhodné užívání předložkových vazeb. „Pomáhali mu 

k tomu kamarádi.“ Ačkoliv bylo při společné práci opakovaně využito sloveso vyjmout, dívka 

ho nepoužila ani jednou. Jedenkrát nezazněl ani pojem šém. V interpretaci žákyně využila 

obrat „dal mu do čela kuličku“ a „vzal mu z čela kuličku“. Nejvíce se textová předloha 

otiskla do dívčina vyjadřování při popisu golemova řádění; využívá obraty jako „nevěděl si 
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rady se svou silou“ nebo „ničil, co mu přišlo pod ruku“. Vypravování žákyně uzavřela 

jedním souvětím: „Rabín tam běžel, tu kuličku mu vzal a pak ho schovali.“ Proč se tak stalo? 

Kam ho schovali? Viděl je při tom někdo, nebo zůstalo místo golemova úkrytu utajeno? Tyto 

informace v závěru dívčina vypravování scházely.  

V případě dovednosti posoudit text a zaujmout k němu vlastní postoj mne zajímala 

především schopnost argumentace. Žákyně měla za úkol vymyslet, jak by mohla pověst 

pokračovat - golem mohl být po čase nalezen, znovu oživen a mohlo opět dojít k jeho 

nebezpečnému řádění. Argumentaci zakládá žákyně na  informaci z textu, že při ukrývání 

golema bylo v ulici vidět světlo z půdy synagogy. Je si jí tedy vědoma, jen ji při vypravování 

zapomněla říci. Správně dívka předkládá z textu i důkazy toho, že se jedná o pražskou pověst. 

 

3 Navrhovaná opatření 

Při komunikaci se žákyní s těžkou sluchovou vadou je vhodné používat krátké věty 

či jednoduchá souvětí. Nevyjadřujeme se složitě; musíme si uvědomit, že využitím obrazných 

pojmenování či dlouhých souvětí můžeme dívku zmást. V tomto duchu zadáváme také 

instrukce pro vyplnění úkolu; vždy je dobré poučení doplnit konkrétním a návodným 

příkladem. Při rozhovoru dbáme na zásady komunikace se sluchově postiženými; 

usnadňujeme dívce odezírání tím, že se nestavíme proti oknu, mluvíme tváří v tvář a zároveň 

se postavíme k dívce z té strany, ze které slyší lépe, nepřeháníme artikulaci, vyslovujeme však 

zřetelně a udržujeme plynulé tempo řeči.  Při zadávání úkolů navíc ověřujeme porozumění, 

vyžadujeme zpětnou vazbu, při započetí práce pro jistotu zkontrolujeme správnost dívčina 

postupu.  

Obecně lze říci, že vizualizace a názornost dětem se sluchovou vadou prospívají. 

Procvičování již osvojených znalostí i vysvětlování neznámých slov nebo nového učiva 

podporujeme obrazovým materiálem. Do hodin můžeme obrázky zařadit cíleně – např. podle 

nich tvoříme věty na procvičení vyjmenovaných slov, rozvíjíme jejich prostřednictvím slovní 

zásobu, učíme se slova nadřazená a podřazená, uvědomujeme si posloupnost dění 

prostřednictvím řazení obrázků a mnoho dalšího. Slovní vyjadřování a fantazii podporujeme 

i prací s ilustracemi knížek. O jakém příběhu by obrázek mohl vypravovat? Následně můžeme 

porovnávat, zda se dívčina představa o obsahu textu shoduje se skutečností. Narazíme-li na 

neznámý výraz, vyhledáváme odpovídající obrázek na internetu nebo v encyklopedii, aby si 
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žákyně spojila informaci s vizuální představou. Doporučit lze také zapisování si poznámek 

formou myšlenkových map.  

Rozvoj slovní zásoby je dobré podpořit vedením slovníku, do kterého si žákyně zapíše 

nové slovo a jeho význam, případně si takový výraz doplní obrázkem. Nová slova je zapotřebí 

opakovat užíváním ve větách. Je velmi jednoduchým a rychlým opatřením zapisovat 

problematické výrazy na kartičky, pravidelně některou z nich vybrat s tím, že má dítě 

toto slovo vhodně užít ve větě. Samostatnost dětí se sluchovou poruchou rozvíjíme i tím, 

že si vyhledávají neznámá slova v příslušných slovnících, např. ve Slovníku spisovné češtiny 

pro školu a veřejnost.  

Žákyni usnadňují práci různě zaměřené přehledy a tabulky, které má v hodinách 

k dispozici. Pro prověření pravopisu se osvědčila publikace Diktáty trochu jinak pro 6. a 7. 

třídu ZŠ od nakladatelství Fragment. Psaní diktátu zde předchází seznámení se s textem 

a fixování pravidel prostřednictvím několika úloh. Diktáty lze psát formou doplňování, 

při kterém dívce předem připravíme známý text, jehož části však chybí a dívka je dopisuje. 

Mimo procvičování gramatiky si tímto způsobem dívka zdokonaluje slovní zásobu a své 

vyjadřovací schopnosti. Pro rozvoj vyjadřování je vhodné využívat i cvičení z učebnic 

pro neslyšící. Příkladem jsou úkoly na vhodné skloňování jmen a časování sloves.  

Pro prohlubování čtenářských dovedností lze využívat leporela a komiksy. Z mé 

zkušenosti s těmito typy textů děti se sluchovým postižením obecně pracují rády. Lze zde 

procvičovat serialitu příběhu, vyjadřovat se v přímé řeči či rozebírat charakteristiku postav. 

Vhodně zvolený komiks může být pro děti prostředníkem k náročnějším (klasickým) textům. 

Sledované žákyni vyhovuje také práce se zjednodušenými texty; v jejím případě je vhodné 

volit tyto texty náročnější, odpovídající její věkové kategorii. Při rozboru textu se mi 

osvědčilo dívce neznámá slova hned zapisovat i s vysvětlením a promítat je 

např. přes dataprojektor na tabuli, aby se k nim mohla v průběhu práce s textem kdykoliv 

vrátit. Rovněž považuji za vhodné využívat texty „ze života“, v nichž se dívka setká 

s praktickou slovní zásobou. Nadále je nutné u dívky rozvíjet čtení s porozuměním. Do hodin 

českého jazyka a literatury budou průběžně zařazovány čtenářské úlohy PISA, dále využijeme 

např. i textů a úkolů uvedených v publikaci Netradiční úlohy aneb čteme s porozuměním. 

Obecně budeme i s dalšími texty pracovat tak, abychom společně rozvíjely všechny čtenářské 

dovednosti – tj. získávání informace, vytvoření interpretace a posouzení textu. I do budoucna 

budeme pracovat prostřednictvím metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost, jako jsou 
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např. volné psaní, čtení s předvídáním, čtení s tabulkou předpovědí, rozlišení pravdivých 

tvrzení od mylných,  metoda I.N.S.E.R.T. (pro odlišení informací již známých od úplně 

nových, pro označení informací odporujících dosavadním znalostem a informací nejasných) 

či podvojný deník, který dívku učí vybírat si z textu informace a komentovat je. Čtenářství 

podporují na naší škole i aktivity navíc - jako například každoročně pořádaná Noc 

s Andersenem. 

 

Závěr 

Cílem této práce je popsat čtenářské dovednosti a vyjadřovací schopnosti žákyně 

6. třídy speciální školy pro sluchově postižené děti. Ve své teoretické části je práce zaměřena 

na problematiku sluchu a sluchových poruch a vad, na specifika komunikace osob se 

sluchovým postižením a na význam znakových jazyků při vzdělávání těchto osob. Dvě 

kapitoly jsou věnovány čtenářství sluchově postižených a rozvoji jejich čtenářské gramotnosti.  

Praktická část (kazuistika) obsahuje osobní, rodinnou a školní anamnézu žákyně. 

Kazuistika zakládá na třech diagnostických metodách - dotazníku, rozhovoru a pozorování. 

Nynější kapitola obsahuje výsledky závěrečné práce. V závěru jsou uceleně předány poznatky 

získané prostřednictvím dotazníku, rozhovoru a pozorování. Tyto jsou zároveň vztahovány 

k informacím uvedeným v teoretické části, prolínají se jimi a korespondují s nimi.   

Jak bylo napsáno v teoretické části práce, Ptáčková (2013, s. 33) uvádí, že rodina 

ovlivňuje úroveň čtenářských dovedností dítěte. V období školní docházky je na dítě kladeno 

více povinností. Vliv rodiny už není tím jediným, důležitá je i vrstevnická skupina, do které 

se dítě zařadí. Tento fakt ovlivňuje i četbu. Rodiče by měli dětem číst i poté, co dítě zvládne 

základy čtení (Ptáčková 2013, s. 50). V dotazníkovém šetření mne zajímal postoj rodiny 

žákyně k četbě; ten není negativní. Vztah ke knihám byl u dívky odmala vytvářen, nicméně 

četba není činností, kterou by dívka vyhledávala a kterou by se bavila. Záměrně byla položena 

otázka týkající se volného času. Za velké podpory rodiny se dívka několikrát týdně věnuje 

atletice a ve sportu slaví i medailové úspěchy. 

Dívčiny odpovědi v dotazníku dále potvrzují slova Ptáčkové (2013, s. 35 a 37). I tato 

žákyně je důkazem, že se některé děti se sluchovým postižením čtení vyhýbají. Obtíže 

se čtením u ní vyplývají z malé slovní zásoby; dívka naráží na neznalost frazémů, nerozumí 

dvojsmyslům a ironickým obratům. Při písemném i ústním vyjadřování nastávají problémy 
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také v oblasti syntaxe. Se žákyní pracuji v hodinách českého jazyka a literatury několikrát 

týdně. V teoretické části uvedené informace plně korespondují s mými zkušenostmi. Účelné 

vzdělávání je nutné opírat o názorný obrazový materiál, jednoduché vysvětlování formou 

příkladů situací ze života, o výraznou mimiku a gestikulaci a podobně. Osvědčilo se mi 

podpořit komunikaci znaky.  

V teoretické části práce byly uvedeny čtenářské dovednosti, ke kterým mají být čtenáři 

vedeni, a to získávání informací, interpretace a posouzení textu. Se žákyní je vždy nutné projít 

jí neznámá slova v textu, aby porozuměla jejich významu. Vypozorovala jsem, že se dívka 

při interpretaci textu ptá „pouze“ po ději, což potvrdily i výsledky dotazníku. Při zpracování 

referátu na nějakou knihu nejde o „prosté“ převyprávění děje, ale žáci musí podle předem 

zadané osnovy pracovat s vyčtenými informacemi a text posoudit. To je pro žákyni úkol 

obtížný, jak ona sama v dotazníku uvádí a jak potvrzuje i pozorování. Její práce s textem mi 

připomíná postupné skládání často těžce vydobytých střípků.  

Ve chvíli, kdy dojde k prvnímu kontaktu čtenáře s knihou, na něj působí několik 

faktorů – samozřejmě název a téma titulu, ovšem také přebal knihy, ilustrace, jejich styl, 

provedení i jejich množství, úvodní stránky a podobně (Ptáčková 2013, s. 51). Obrázky velmi 

ovlivňují, zda se kniha stane pro čtenáře atraktivní. Pro děti s poruchou sluchu je však 

ilustrace zásadní pro porozumění příběhu či dění mezi literárními postavami. Neslyšící se více 

než slyšící spoléhají právě na vizuální podněty (Ptáčková 2013, s. 77). Tyto informace 

potvrzují i dívčiny odpovědi v průběhu rozhovoru.  

V odborné literatuře lze vyčíst, že děti neslyšící vyhledávají v textu tzv. vodítka, tedy 

slova, na kterých leží celý význam věty. Pomocí těchto slov pak vystaví obsah věty. 

Porozumění tímto způsobem dostává trhliny ve chvíli, kdy „vodítkům“ nerozumí a kdy je 

struktura věty složitá (Ptáčková 2013, s. 51). Odpovědi žákyně při rozhovoru toto potvrzují 

a dále korespondují i s tvrzením Červenkové, že komiks je pro sluchově postižené vhodným 

typem textu, jelikož je názorný a děj příběhu je posouván především přímou řečí literárních 

postav (Červenková 1999, s. 61 - 65). Červenková je zastáncem upravených textů pro 

neslyšící, zároveň ale upozorňuje na „osekání“ textu přesahující určitou mez. Příliš ochuzený 

text je pro čtenáře nezajímavý. Toto je také důvod toho, že mají zjednodušené texty řadu 

odpůrců. Učitelé ze speciálních škol pro sluchově postižené upravené texty využívají a chválí 

si je. Děti tyto texty dobře motivují ke čtení (Ptáčková 2013, s. 73). Z rozhovoru vyplývá, 

že i vztah sledované žákyně je k práci s těmito texty pozitivní. Také mé zkušenosti 
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se přiklánějí k občasnému využívání upravených textů; je velmi důležité, aby dítě cítilo 

úspěch.  
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