VzdÏlávání sluchovÏ postiûen˝ch dÏtí:
p¯íliö problém˘, které inkluze ne¯eöí
Odborníci mají jasno, prospÏönÏjöí neû p¯ipravovaná inkluze by byla jasná koncepce vzdÏlávání neslyöících
VÁCLAVA BURDOVÁ

Praha – ChybÏjící koncepce
ministerstva ökolství, málo
odborník˘, nevyhovující podmínky ve ökolách. To jsou jen
nÏkteré problémy, které doprovází vzdÏlávání sluchovÏ
postiûen˝ch dÏtí. Inkluze není
nejvÏtöím problémem ani ¯eöením, shodují se odborníci.
Pozornost by se mÏla zamÏ¯it
jinam. V »esku totiû chybí jednoznaËn˝ p¯ístup, jak v˘bec
sluchovÏ postiûené dÏti vzdÏlávat.
Prezident Asociace organizací neslyöících, nedosl˝chav˝ch a jejich p¯átel (ASNEP)
Petr VysuËek zaûil problematiku vzdÏlávání sluchovÏ postiûen˝ch na vlastní k˘ûi. Sám
pat¯í mezi uûivatele znakového jazyka, je neslyöící. Zlepöení situace sluchovÏ postiûen˝ch dÏtí se vÏnuje cel˝ profesní ûivot.
Inkluze neslyöících dÏtí,
které vyuûívají znakov˝ jazyk, do bÏûn˝ch ökol podle nÏj
není ideální, naopak m˘ûe paradoxnÏ vést aû k jejich vyËlenÏní ze spoleËnosti. „Domnívám se, ûe pro neslyöící dÏti,
které mají znakov˝ jazyk jako
mate¯sk˝ jazyk, je inkluzivní
zp˘sob vzdÏlávání s cílem,
aby z nich vyrostly „zdraví
dospÏlí jedinci“, kte¯í jsou
schopni plnÏ se zaËlenit do
vÏtöinové spoleËnosti a b˝t jako slyöící, poËáteËní segregací,“ uvedl.
Inkluzivní vzdÏlávání jako
takové je podle jeho vyjád¯ení
vhodn˝m trendem a logick˝m
krokem k tomu, aby dÏti
s r˘zn˝mi speciálními pot¯ebami mohly navötÏvovat bÏûné ökoly v místÏ svého bydliötÏ. UpozorÚuje vöak, ûe
u neslyöících dÏtí je situace jiná. „Jako jediní mají jin˝, to
jest sv˘j jazyk, kter˝m je Ëesk˝ znakov˝ jazyk,“ vysvÏtlil
VysuËek.
PrávÏ jazyková bariéra
p¯edstavuje jeden z nejvÏtöích
problém˘, se kter˝mi se dÏti
se sluchov˝mi potíûemi od
maliËka setkávají. Kritické
období, ve kterém se u dítÏte
rozvíjí ¯eË, nastává jeötÏ p¯ed
nástupem do ökoly. Kdyû se
u malého dítÏte zjistí, ûe öpatnÏ slyöí, musí se rodiËe na základÏ rad odborník˘ a léka¯˘
rozhodnout, zda s ním budou
komunikovat bÏûnou mluvenou Ëeötinou, nebo znakov˝m
jazykem. Pro kaûdého je
vhodné nÏco jiného.
Tato volba je p¯itom zásadní. AËkoliv to nemusí b˝t z¯ejmé, Ëesk˝ mluven˝ jazyk
a Ëesk˝ znakov˝ jazyk se od
sebe podstatnÏ liöí. Jde o dva
naprosto cizí jazyky, jako jsou

VZDÃLÁVÁNÍ neslyöících je podle v˝vojové psycholoûky Markéty ämídové nap¯íklad v USA na vyööí
úrovni, neû v »esku. Hlavním problémem je chybÏjící koncepce. Foto: »TK/AP/Kevin Kilhoffer
t¯eba Ëínötina a angliËtina.
Podle r˘zného stupnÏ poruchy sluchu mohou dÏti fungovat s kompenzaËními pom˘ckami, naslouchadly, kochlerov˝mi implantáty. Ani ty nemusí nezaruËit, ûe dítÏ uslyöí
jako ostatní.

n˝ch souhlasí i Andrea Hudáková, ¯editelka Ústavu jazyk˘
a komunikace neslyöících Filosofické fakulty Univerzity
Karlovy. D˘leûité je podle ní
dÏtem umoûnit, aby mÏly kromÏ sluöného vzdÏlání také
moûnost najít si ve t¯ídÏ ka-

ke slyöícím pedagog˘m,“ vysvÏtluje Hana Marie Kuneöová, öéfredaktorka Ëasopisu
sluchovÏ postiûen˝ch Gong.
Nedostatek
úspÏön˝ch
neslyöících je podle odborník˘ zásadní problém. „Nejlepöí
ökoly mají v USA neslyöící ¯e-

Domnívám se, ûe pro neslyöící dÏti, které mají
znakov˝ jazyk jako mate¯sk˝, je inkluzivní zp˘sob
vzdÏlávání s cílem, aby z nich vyrostly „zdraví
dospÏlí jedinci“, kte¯í jsou schopni plnÏ se zaËlenit
do vÏtöinové spoleËnosti a b˝t jako slyöící,
poËáteËní segregací.“
Petr VysuËek, ¯editel Asociace organizací neslyöících,
nedosl˝chav˝ch a jejich p¯átel

V˝vojová
psycholoûka
Markéta ämídová má se vzdÏláváním neslyöících dÏtí zkuöenosti z »eska i ze zahraniËí.
Lidé se podle ní na neslyöící
v »eské republice dívají p¯íliö
úzce, pouze z léka¯ského pohledu. „Naöe evropská spoleËnost je stále velmi medicínsky orientovaná, nemá ráda odliönosti od tak zvaného
normálu a chce je okamûitÏ
léka¯sky opravit,“ vysvÏtlila
s tím, ûe vzdÏlávání sluchovÏ
postiûen˝ch se v r˘zn˝ch zemích odráûí právÏ od toho, jak
se spoleËnosti staví k odliönostem. Místo toho, jak dÏtem
se sluchov˝m postiûením pomoci ve spoleËnosti uspÏt, se
podle ní p¯íliö dbá na to, jak
jim opravit sluch. To v mnoha
p¯ípadech nelze.
S úzk˝m pohledem na problematiku sluchovÏ postiûe-

marády. „»asto se hledí na
známky a na to, jak to udÏlat,
aby dÏti prospívaly v hodinÏ.
To se jim Ëasto da¯í. Trpí ale
nedostateËn˝m
sociálním
kontaktem,“ vysvÏtlila Hudáková.

Cizinec mezi
spoluûáky
K tomu, aby se dítÏ, které ke
komunikaci vyuûívá znakov˝
jazyk, domluvilo v bÏûné t¯ídÏ
se sv˝mi spoluûáky a uËiteli,
pot¯ebuje nutnÏ tlumoËníka.
Ve t¯ídÏ si tak neustále m˘ûe
p¯ipadat jako cizinec. Navíc
kolem sebe nemá ûádné neslyöící vzory. „PrávÏ neslyöící
pedagogové slouûí dÏtem i jejich rodiË˘m za jazykov˝
a osobnostní vzor úspÏöného
dospÏlého neslyöícího, stejnÏ
jako u dÏtí slyöících ve vztahu

ditele, nejen uËitele. M˘ûete
tam vést kvalifikovanou diskuzi ve znakovém jazyce
s neslyöícími právníky, poradci pro ökolskou politiku,
s neslyöícími psychology, lingvisty, poËítaËov˝mi experty,
úËetními, se sociálními pracovníky,“ vyjmenovala Markéta ämídová s tím, ûe Ëesk˝
systém dÏtem s tÏûöích sluchov˝m postiûen˝m p¯íliö nedovoluje uspÏt. „Naöim slyöícím rodiË˘m, potaûmo celé
spoleËnosti, chybí pozitivní
vzory dospÏl˝ch neslyöících,
v televizi jim je neukazují,“
dodala. Podle Hudákové to
navíc vede k tomu, ûe si neslyöící dÏti mohou myslet, ûe aû
vyrostou, budou slyöet. Kolem
sebe totiû vidí pouze slyöící
dospÏlé.
Z tohoto hlediska je pro
znakující dÏti velice d˘leûité,

setkávat se se znakujícími dospÏl˝mi. Speciální ökola tak
m˘ûe b˝t velmi prospÏöná.
„Díky kvalitnímu vzdÏlávání
v prost¯edí t¯eba speciální
ökoly, kde jsou obklopeni jazykem, kter˝ je jim smyslovÏ
dostupn˝, a v prost¯edí, kde
vidí dospÏlé neslyöící uËitele,
se kter˝mi se mohou identifikovat, a kde se p¯irozenÏ uËí
sociální dovednosti, se budou
lépe orientovat ve svÏtÏ, budou mít pevnÏ ukotven˝ mate¯sk˝ jazyk, své p¯átele a lépe
se vËlení do slyöící spoleËnosti,“ uvedl VysuËek.
O za¯azení dítÏte do bÏûné,
nebo speciální ökoly rozhodují rodiËe a odborníci ze Speciálního pedagogického centra. U dÏtí se sluchov˝m postiûením nikdy není jisté, zda se
nauËí mluvenou ¯eË zcela.
PozdÏjöí p¯estup na znakovou
¯eË, která se pro nÏ stane cizím jazykem, je problematick˝. „Toto je bohuûel p¯ípad
mnoha sluchovÏ postiûen˝ch
dÏtí, které byly systémem zanedbány – nerozvine se u nich
po¯ádnÏ ûádn˝ jazyk, budou
celoûivotnÏ v takzvaném bezjazyËí,“ vysvÏtlila ämídová.
Velk˝m problémem Ëeského vzdÏlávání neslyöících je
podle odborník˘ chybÏjící
koncepce, jak dÏti vzdÏlávat.
„Je t¯eba, aby se za podpory
ministerstva ökolství ustanovil multidisciplinární t˝m
a vytvo¯ila se moderní koncepce vzdÏlávání – co chceme
a jak˝m zp˘sobem toho dosáhneme,“ popsala ämídová
s tím, ûe koncepce musí zahrnovat vöechny vzdÏlávací
stupnÏ, vËetnÏ raného dÏtství.
Bez koncepce nepom˘ûe ani
zavádÏní moderních pom˘cek
a postup˘. „V souËasnosti
propagovaná podp˘rná opat¯ení nejsou vlastnÏ ukotvena
v ûádné koncepci, kdyby doölo
na vÏc, tak nikdo neví, jak je
v praxi uplatÚovat a navíc jeötÏ hodnotit. Není jak a podle
Ëeho, není k˝m. Jsou to pouhé
vrtkavé berliËky bez solidního základu,“ dodala.
Nutnost koncepce zd˘razÚuje i Andrea Hudáková. „Je
technicky nemoûné komunikovat tak, aby to vyhovovalo
vöem. Koncepce by mÏla obsahovat, jaké jsou naöe základní cíle,“ vysvÏtlila. KonkrétnÏ by se dle ní mÏly p¯ipravit dokumenty, jak dÏti p¯i
vzdÏlávání rozdÏlovat, jaká
bude koncepce vzdÏlávání ve
znakovém jazyce, ve vzdÏlávání v ËeötinÏ jako druhém jazyce a v dalöích cizích jazycích, nebo jak se budou dÏti
vyuËovat o kultu¯e a historii
neslyöících. Ta se nyní uËí
pouze na vysoké ökole.

