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Úvod

v pedagogickej praxi sa čoraz častejšie stretávame s integráciou detí a žiakov 
s rôznym druhom postihnutia do bežných typov škôl a školských zariadení, 
v ktorých je dieťa s postihnutím zaradené do bežného spôsobu výchovno-
vzdelávacej činnosti. Pre deti s postihnutím je nutné urobiť úpravy prostre-
dia, prístupu, no najmä pripraviť okolie na skutočnosť, že do školy či školské-
ho zariadenia bude zaradené dieťa so špeciálnymi pedagogickými potrebami. 
Nové trendy vo výchove a vzdelávaní počítajú s inkluzívnym prístupom ľudí. 
Inklúzia vo svojej podstate znamená pripravenosť okolia na začlenenie ľudí 
s postihnutím do bežného života, pričom základom je vytvorenie prostredia, 
v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedin-
ca bez výnimky.
Podstatou oboch prístupov, integrácie aj inklúzie, a najdôležitejším faktorom 
je pripravenosť okolia. Ak deti z intaktnej populácie nenaučíme porozumieť 
inakosti detí s  postihnutím, ak rodičia detí z  intaktnej populácie nebudú 
rešpektovať integráciu a inklúziu detí s postihnutím do bežných typov škôl 
a školských zariadení, ak nebudú na integráciu a inklúziu pripravení pedago-
gickí pracovníci a ostatný personál škôl a školských zariadení, všetky snahy 
o výchovu a vzdelávanie detí s postihnutím v bežných školách a školských za-
riadeniach budú zbytočné.
Našou snahou pri písaní publikácie bolo zosumarizovať základné pojmy 
a  charakteristiky týkajúce sa detí a  žiakov so sP, možnosti ich vzdelávania 
a problémy pri vzdelávaní týchto detí. Publikácia prináša poznatky a názory 
nepočujúceho pedagóga na doterajší spôsob vzdelávania detí a žiakov so sP, 
na možnosti ich rozvoja. v závere publikácie ponúkame súbor hier pre deti 
a žiakov z intaktnej populácie, v ktorých si môžu vyskúšať, aké náročné je do-
rozumievať sa a vyjadrovať sa bez používania verbálnej komunikácie.
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1| Komunikácia vo všeobecnosti

Komunikácia je výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi ži-
vými bytosťami obyčajne prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov. 
Komunikácia vyžaduje poznanie základných zložiek, komunikačných vzťa-
hov, poznanie priebehu procesu a jeho bariér. Umožňuje efektívne a úspeš-
né dorozumievanie sa v interpersonálnych vzťahoch, pri vedení, riadení a vy-
jednávaní s ľuďmi. 
Komunikáciu považujeme za úspešnú vtedy, ak je prítomné počúvanie/poze-
ranie a spätná väzba. Pri príjme informácií nielen počúvame/pozeráme, ale 
aj načúvame. Načúvaním získavame informácie, o ktorých si myslíme, že sú 
pre nás cenné, zaujímavé a dôležité. 

Základné prvky komunikačného aktu 
Odosielateľ – zasiela správu inej osobe alebo skupine osôb prostredníctvom 
konkrétneho média. 
Kódovanie – proces transformácie myšlienok odosielateľa do symbolickej 
formy vyjadrenia. 
Správa – rozmanitá kombinácia symbolov. 
Médiá – prenášajú správy od odosielateľa k príjemcovi. Médiom môžu byť 
vizuálne prostriedky, hovorené slovo, písmo a pod. 
Dekódovanie – proces, v ktorom príjemca vníma a následne si vysvetľuje 
(dešifruje) význam symbolov, do ktorých odosielateľ správu zakódoval. 
Prijímateľ – správu nielen dekóduje, ale väčšinou aj reaguje nejakou formou 
správania.  
Odozva – reakcia príjemcu pri prijatí správy.  
Spätná väzba – časť reakcie príjemcu, ktorá sa prenáša k odosielateľovi. 
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Druhy a spôsoby komunikácie
Verbálna – slovná komunikácia. Realizuje sa pomocou jazykových pros-
triedkov. Delí sa na ústnu alebo písomnú. Komunikácia posunkovým jazy-
kom (PJ) patrí k verbálnej komunikácii.
Neverbálna – neslovná komunikácia. Realizuje sa pomocou nejazykových 
prostriedkov, mimikou a gestami. 
Priama – obaja účastníci sú v priamom kontakte, spätnou väzbou zisťujú, či 
informácii toho druhého porozumeli správne. Je často spontánna, nepripra-
vená.
Nepriama – účastníci komunikácie nie sú v tej istej chvíli na tom istom mies-
te, dorozumievajú sa nepriamo (napr. list, správa…).
Bežná – odohráva sa v súkromnej sfére, účastníci využívajú napríklad nespi-
sovné slová, slangové výrazy, nedokončené vety.
Oficiálna – realizuje sa vo verejnej sfére, napr. v štátnej správe, v škole. Mala 
by prísne využívať spisovný jazyk, zdvorilostné formulky, odborné názvy.
Monologická – komunikačná situácia je stála, hovorí iba jeden človek, chý-
ba verbálna spätná väzba. v priebehu komunikácie sa nestriedajú komuni-
kačné roly.
Dialogická – komunikujú najmenej dvaja účastníci, komunikačné roly sa 
striedajú.
Asertívna – realizuje sa využitím asertívnych postupov – autor si cení seba 
samého ako osobnosť, presadzuje svoj názor, postoj, ale zároveň neuráža, to-
leruje iných komunikátorov.
Devalvujúca – realizuje sa bez uplatnenia zdvorilostného princípu a často je 
sprevádzaná agresivitou. 
Efektívna – realizuje sa spoluprácou oboch účastníkov komunikácie, ktorí 
sa snažia byť navzájom ústretoví a empatickí. využíva spätnú väzbu.
Neefektívna – účastníci komunikácie nespolupracujú, nie sú ústretoví a em-
patickí. Nevyužíva sa spätná väzba. 
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2| Komunikácia osôb so sluchovým postihnutím

Komunikačný systém sluchovo postihnutých zahŕňa:
 - primárne a sekundárne komunikačné formy sP, 
 - pomocné technické komunikačné prostriedky sP.

2.1| Primárne komunikačné formy sluchovo postihnutých

Medzi primárne komunikačné formy sluchovo postihnutých patrí hovorený 
jazyk, posunkový jazyk a písomná forma jazyka.

Hovorený jazyk
hOvOReNá Reč U NeDOslýChAvýCh má rôznu kvalitu. U jedných je 
zrozumiteľná bez nápadnejších chýb v jazykových rovinách (gramatická, le-
xikálna, štylistická, pragmatická). Okrem stupňa sluchového postihnutia tu 
zohráva úlohu aj typ sP. väčšinou sa to týka osôb s prevodovou nedoslýcha-
vosťou. U iných nedoslýchavých je menej kvalitná, dokonca sa podobá hovo-
renej reči nepočujúcich. tá je pre bežných ľudí ťažšie zrozumiteľná. Ak nepo-
užívajú načúvací prístroj, ich reč sa stáva dokonca nezrozumiteľnou. týka sa 
to prevažne sP osôb s percepčnou nedoslýchavosťou.
hOvOReNá Reč NePOčUJÚCICh je vo veľkej miere nezrozumiteľná, 
po zvukovej stránke takmer vždy postrehnuteľná na prvé počutie. Nápadné 
chyby sú aj v jednotlivých jazykových rovinách. typická je negramatická reč 
nepočujúcich a chudobná slovná zásoba. Narušené sú všetky fázy verbálnej 
produkcie: dýchanie, fonácia, artikulácia a modulácia. 
hOvOReNá Reč OhlUChNUtýCh – ohluchnutie znamená totálne 
funkčné zlyhanie sluchového analyzátora. Je zapríčinené úrazom, chorobou 
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alebo v dôsledku zhoršujúcej sa nedoslýchavosti. čím neskôr k ohluchnutiu 
dôjde, tým viac si postihnutý zachová čiastočne alebo celkom osvojenú hovo-
renú reč. Ohluchnuté deti v období od 3 do 6 rokov môžu hovorenú reč bu-
dovať už na osvojenom základe a na sluchových predstavách. 
Pomocníkmi je zmysluplná komunikácia, vzdelávanie, nosenie načúvacieho 
prístroja a neskôr intenzívne čítanie. Ohluchnutým deťom postihnutým po 
10 rokoch počutia a ohluchnutým dospelým osobám okrem už uvedených 
faktorov pomáha pri dobudovaní, resp. udržiavaní hovorenej reči aj vybudo-
vaná písomná forma komunikácie.
 
Posunkový jazyk  
Posunkový jazyk (PJ) treba chápať ako fenomén, ktorý tu bol, je aj bude. Po-
sunkový jazyk je forma komunikácie, ktorá je spätá s nepočujúcimi. výskumy  
zo 60. rokov 20. storočia ukázali, že posunkový jazyk má všetky atribúty jazy-
ka. výsledky bádania potvrdili, že posunkový jazyk sa nezakladá na pantomí-
me, negramatickosti, strohej konkrétnosti a obrazotvornosti. 
výskumníci poukazovali na to, že je nesprávne posunkový jazyk opisovať  
vo vzťahu k hovorenému jazyku, pretože takto môže byť charakterizovaný 
ako neplnohodnotný a negramatický. výskumy začali robiť lingvisti a nie ľu-
dia, ktorí mali niečo spoločné so sluchovým postihnutím alebo vzdelávaním 
tejto skupiny osôb. Nepýtali sa, či je posunkový jazyk na vzdelávanie vhod-
ný, alebo nie, ale skúmali, či ide o lingvistickú štruktúru, alebo nie. všeobec-
ná schopnosť človeka myslieť a komunikovať môže byť prejavovaná ináč ako 
artikulovanými zvukmi a percepčným inštrumentom nemusí byť ucho. sys-
tém znakov, prostredníctvom ktorých človek myslí a verbálne komunikuje, 
môže byť tvorený aj posunkami a percepčným inštrumentom je oko. Ruky 
môžu nahradiť hovoridlá.

Ako v edukačnom procese učiť a naučiť nepočujúce deti väčšinový jazyk tak, 
aby zvládli aspoň jeho písomnú podobu?
Každý človek sa v ranom veku najprv naučí materinský jazyk, neskôr sa môže 
naučiť ďalší (napr. anglický, francúzsky) jazyk, pretože je to preňho všestran-
ne užitočné. Nepočujúce dieťa sa materinský jazyk (posunkový) naučí, iba ak 
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má rodičov ovládajúcich posunkový jazyk. Naučiť sa ďalší (slovenský) jazyk 
u nepočujúceho dieťaťa nie je dobrovoľné, ale imperatívne, pretože od toho 
závisí, či bude čítať s porozumením, či bude gramotné. Z tohto dôvodu sa ko-
munikácia len posunkovým jazykom v  istom období môže stať brzdiacim 
faktorom, obmedzujúcim naučiť sa ďalší (slovenský) jazyk. tu je potrebné 
zdôrazniť, že môže zabrzdiť rozvoj v osvojovaní si hovoreného jazyka, čo rov-
nako môže znamenať, že ho nemusí zabrzdiť. teda komunikácia iba posun-
kovým jazykom neznamená, že automaticky sa zabrzdí rozvoj hovoreného ja-
zyka. Aby sa tak stalo, na to je potrebných viac pre dieťa negatívnych faktorov. 
Do akej miery a dokedy je posunkový jazyk pre nepočujúce dieťa prínosom 
a kedy nastáva vhodný čas na jeho obmedzenejšie používanie nepočujúcim 
dieťaťom v komunikácii? A to z dôvodu kladenia väčšieho dôrazu na použí-
vanie artikulovaného slova s cieľom postupného, pozvoľného, možno aj efek-
tívnejšieho zgramotňovania – učenia sa hovoreného aj písaného jazyka a čí-
tania s porozumením. treba zdôrazniť, že posunkový jazyk bude nepočujúce 
dieťa používať naďalej, ale väčší dôraz v komunikácii s ním postupne a para-
lelne kladieme na slovnú artikulačnú komunikáciu.
Okrem posunkového jazyka existuje aj posunkovaný jazyk, ktorý je gramati-
kou totožný s hovoreným jazykom. v rámci zgramotňovania je posunkova-
ný jazyk ďalší prostriedok na ceste medzi PJ a čítaním s porozumením. Ak by 
sme sa pokúsili v začiatkoch komunikácie používať posunkovaný jazyk, ris-
kujeme, že nepočujúce dieťa ho nebude chápať, pretože je preň ťažký, keďže 
vychádza z hovoreného jazyka, a tak nebude preň zmysluplný. Premeškali by 
sme najlepší čas (0 – 4 roky) na vytvorenie jazykového kódu. Po počiatočných 
prirodzených posunkoch a zvládnutí komunikácie v posunkovom jazyku je 
vhodné s nepočujúcim dieťaťom začať komunikovať posunkovaným jazykom 
práve vtedy, keď sa dieťa už spontánne vyjadruje v posunkovom jazyku. 
Nepočujúce dieťa začína v tejto fáze postupne komunikovať spôsobom totál-
nej komunikácie. Keďže žije v bilingválnom prostredí, je na najlepšej ceste 
osvojiť si oba jazyky. Ak sa nepočujúcemu dieťaťu podarí dôjsť do takého ko-
munikačného štádia, môžeme si byť istí, že čítať s porozumením ho neminie.
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Písomná forma jazyka
Primárna funkcia reči je komunikačná. Reč je hlavne prostriedkom sociál-
neho styku, prostriedkom vyjadrovania a dorozumievania. Uskutočňuje sa 
v dvojakej podobe – v ústnej (artikulované zvuky) alebo písomnej (grafic-
ký materiál). Impresívna písaná reč je videná – prebieha proces transformá-
cie grafém. tento proces sa nazýva čítaním. expresívna písaná reč je písanie. 
Za predpokladu, že sluchovo postihnutí majú zrakové vnímanie intaktné, ta-
kisto aj motoriku rúk a nie sú mentálne postihnutí, je význam písomnej reči 
pre ich vzdelávanie a život nepopierateľný. v historickom vývine ľudstva pí-
saná reč vznikla na základe hovorenej reči, ktorá je u sP problematická. to 
naznačuje, že písomný prejav bude problémom u prelingválne sP (nepočujú-
cich). A naozaj 98 % nepočujúcich je funkčne negramotných, t. j. nedokážu 
čítať s porozumením, nie to ešte napísať vety správne.

2.2| Sekundárne komunikačné formy sluchovo postihnutých

Patria k nim:
 - bimodálne formy posunkovej komunikácie (kontaktné posunkovanie – 

posunkovaná slovenčina, umelé posunkové kódy),
 - špecifické formy posunkovej komunikácie (medzinárodné, umelecké po-

sunkovanie, detské posunky),
 - prstové znaky (jednoručná a dvojručná prstová abeceda),
 - odzeranie,
 - neverbálna komunikácia a jej špecifiká u sP.

Keďže nepočujúci žijú v širšom komunikačnom prostredí – s počujúcimi – 
okrem posunkového jazyka si osvojujú aj jazyky počujúcich. Pre možnosť re-
alizácie v živote je v ich záujme čo najviac získavať návyky a skúsenosti ho-
vorenej a písanej reči. týmto hovorená reč reálne ovplyvňuje prirodzený po-
sunkový jazyk. toto ovplyvňovanie je v záujme nepočujúcich, pretože sa im 
ponúkajú dva základné ciele: po prvé možnosť získať čo najvyššie vzdelanie 
a po druhé čo najplnšie pracovné a spoločenské uplatnenie.
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Na dosiahnutie bezproblémovej komunikácie a obidvoch uvedených cieľov 
sú potrebné aj také formy komunikácie, ktoré sú medzi hovoreným a posun-
kovým jazykom. Ich úlohou je uľahčenie komunikácie navzájom. 
sú to posunkovaná slovenčina, umelé posunkové kódy, detské posunky, ume-
lé posunkovanie (vychádzajú primárne z PJ), ďalej prstové znaky, odzeranie 
(vychádzajú primárne z hovoreného jazyka). výsledkom je, že nepočujúci 
dokážu čiastočne alebo úplne komunikovať v každom z primárnych jazykov.

Bimodálne formy posunkovej komunikácie: 
 - kontaktné posunkovanie – posunkovaná slovenčina,
 - umelé posunkové kódy.

Komunikácia, kde sú rôzni účastníci (počujúci, nepočujúci) a rôzne jazyky 
(hovorený a posunkový), sa označuje termínom kontaktové posunkovanie, 
posunkovaný jazyk, resp. posunkovaná slovenčina. syntax (gramatika) tu vy-
chádza zo slovenčiny a posunky z posunkového jazyka. to znamená, že na 
každé slovo sa posunkuje posunok. 
UMelÉ POsUNKOvÉ KóDy boli vytvorené okolo r. 1971 počujúcimi uči-
teľmi nepočujúcich detí. Ich cieľom bolo zrastenie posunkového a hovorené-
ho jazyka. Medzi posunkovanou slovenčinou a umelými posunkovými kód-
mi sú rozdiely. v prvom prípade nie sú stanovené komunikačné pravidlá, 
kým v druhom sú pravidlá stanovené a musia sa dodržiavať. Umelé posun- 
kové kódy boli vytvorené hlavne pre potreby vzdelávania na Zš. hlavným cie-
ľom bol pokus zlikvidovať funkčnú negramotnosť u nepočujúcich žiakov.  
výskumy na konci 70. rokov ukázali, že predpoklady ich autorov sa celkom 
nepotvrdili. Mohli by sme sa pýtať, aké boli príčiny neúspechu, a zisťovať, či:
 - autori ovládali posunkový jazyk nepočujúcich,
 - autori ovládali posunkovaný jazyk,
 - žiaci ešte v období 0 až 4 rokov veku mali dostatočne vytvorený jazykový 

kód.
Ak by odpoveď na všetky otázky bola negatívna, neúspech je pochopiteľný. 
Ak by odpoveď na všetky otázky bola pozitívna, autorom by nenapadlo pus-
tiť sa do výskumu, ktorého negatívny výsledok je predpokladaný. Ak by od-
poveď na posledné dve otázky bola pozitívna a na prvú negatívna, žiaci by 
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v  zgramotňovaní dosahovali pomerne dobré výsledky vďaka vytvorenému 
kódu a učiteľmi ovládanému posunkovanému jazyku. Učitelia by totiž nema-
li dôvod vymýšľať umelé posunkové kódy. Ak by bola odpoveď na prvé dve 
otázky pozitívna a na poslednú negatívna, učitelia by prišli na to, že je potreb-
né vytvoriť taký systém ranej starostlivosti, ktorý umožní vytvoriť nepočujú-
cemu dieťaťu jazykový kód. 
týmto by sa oslabil tlak počujúcich rodičov, lekárov a iných odborníkov neo-
vládajúcich posunkový jazyk, ktorí prioritne riešia iba počutie dieťaťa (kochle-
árny implantát, načúvacie prístroje) a viac by sa problematika nepočujúcich 
detí zamerala na ranú zmysluplnú komunikáciu. v praxi sa podceňuje význam 
vytvorenia kódu pre jazykové schopnosti v útlom veku dieťaťa, pričom je zná-
me, že v neskoršom veku sa tento kód už vytvoriť nemôže.  

Špecifické formy posunkovej komunikácie: 
 - medzinárodné posunkovanie,
 - umelecké posunkovanie,
 - detské posunky.

MeDZINáRODNÉ POsUNKOvANIe (MP) je spôsob komunikácie, kto-
rý sa používa, ak sa stretnú nepočujúci z viacerých štátov a ovládajú rozlič-
né národné PJ. vďaka posunkom, ktoré sú rovnaké alebo podobné, sa nepo-
čujúci dorozumejú približne na 30 – 60 %. touto formou je možné realizo-
vať len bežné rozhovory. témy vyžadujúce si presnosť sa tlmočia do viacerých 
národných jazykov a vyžadujú si komunikačne zdatnú nepočujúcu osobu.  
v MP je možné podľa situácie v prípade neporozumenia meniť posunky, 
resp. použiť ďalšie prvky, napr. pantomímu. MP nie je skutočný jazyk.
UMeleCKÉ POsUNKOvANIe (UP) – ide o využívanie posunkovej komu-
nikácie v činohre a pantomíme. Dôraz nie je kladený na formálnu správnosť 
jednotlivých posunkov, ale na porozumenie globálnej myšlienky. Umelec-
kým posunkovaním možno predniesť poéziu, prózu, spev.
DetsKÉ POsUNKy používajú iba nepočujúce detí nepočujúcich rodičov, 
ktorých komunikačným kódom je posunkový jazyk. v rámci osvojovania si 
posunkového jazyka (vývin v ontogenéze) sú paradigmy podobné ako vo vý-
vine jazyka počujúcich. 
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vo výskumoch bolo pozorované aj „manuálne džavotanie“ u detí vystave-
ných posunkovému jazyku. Osvojovanie si posunkového jazyka prebieha 
štadiálne, rovnako ako osvojovanie si hovoreného jazyka u počujúcich detí. 
vo vývine malých nepočujúcich detí sa vyskytujú skomolené hrubé posun-
ky, ktoré často dokážu dešifrovať iba rodičia, ktorí s dieťaťom komunikujú.  
s rozvíjaním motoriky dieťa posunkovanie mení a zdokonaľuje. 
Proces osvojovania sa končí v 6. – 7. roku veku, ak je dieťa vystavované po-
sunkovému jazyku. 
Nepočujúce deti počujúcich rodičov týmto komunikačným procesom nepre-
chádzajú, čím medzi deťmi vznikajú veľké rozdiely v ovládaní posunkového 
jazyka pri nástupe do základnej školy. 
Nepočujúce deti počujúcich rodičov často neovládajú ani PJ, ani slovenský 
jazyk.

Prstové znaky 
PRstOvÉ ZNAKy sa používajú okrem iného aj na zviditeľnenie hovorenej 
reči alebo vtedy, ak na dané slovo nie je rovnocenný posunok (ekvivalent). 
väčšinou sa prstové znaky používajú na pomenovanie osôb (meno, priezvis-
ko), miest, ulíc, štátov a pod. 
Prstové abecedy (jednoručná aj dvojručná) vychádzajú z abecedy (písmeno, 
hláska), teda nie sú totožné s posunkom. Jednoručnou abecedou písmená 
„napíšeme“ rýchlejšie, je však aj ťažšie zrozumiteľná, pretože tu nie je korelá-
cia s grafickým obrazom písanej abecedy, dvojručná abeceda túto koreláciu  
s písmom má. Je ľahšia a rýchlejšie sa ju naučíme. 
Na slovensku sa väčšinou používa dvojručná abeceda, ale vo väčšine štátov 
sveta sa používa viac jednoručná abeceda, ktorej patrí prím aj na medziná-
rodných prednáškach, kongresoch, festivaloch a pod.

Prstová abeceda obojručná
Pomocné artikulačné znaky (PAZ) sú umelo vytvoreným systémom a sú ur-
čené na rozvoj fonetických, artikulačných a rečových zručností. vnímanie je 
postavené na zraku, hmate a kinestetickom pociťovaní nepočujúceho dieťaťa. 
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Zdroj: www.myslim.sk

Prstová abeceda jednoručná

Zdroj. www.myslim.sk

Odzeranie
ODZeRANIe je vnímanie hovorenej reči zrakom a jej chápanie podľa pohy-
bov úst/pier, mimiky tváre, výrazu očí, gestikulácie rúk i celého tela. Keďže 
strata sluchu neumožňuje, resp. podstatne znižuje vnímanie hovorenej reči 
sluchom, odzeranie je kompenzačná náhrada, ako iným spôsobom vnímať 
hovorenú reč, a to s využitím zraku. Naučiť dieťa s poruchou sluchu odzerať 
nie je jednoduché. Ľahšie sa naučí odzerať dieťa, ktoré má dostatočne veľkú 
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slovnú zásobu, pretože odzerať a pochopiť dokáže iba tie slová, ktoré už poz- 
ná. Dieťa mentálne na vyššej úrovni vie odzerať lepšie, z toho vyplýva, že mie-
ra myslenia je pri odzeraní vysoká. Ak sa napr. stane, že mentálne schopné-
mu nepočujúcemu dieťaťu pri odzeraní jedno slovo vo vete vypadne, dokáže 
správne domyslieť celú vetu. Je to pochopiteľne nie častý jav. Podobne je to aj 
v prípade, ak počujúcemu dieťaťu vypadne pri hovorení slovo. Pri odzeraní 
zohrávajú dôležitú funkciu aj ďalšie faktory: 
 - fyziologické – neporušený zrak, využiteľnosť zvyškov sluchu, nosenie ale-

bo nenosenie načúvacieho aparátu,
 - psychické – sústredenie pozornosti, postreh, pohotovosť, pamäť, predpo-

klady na rozvoj dorozumievacích zručností, aktuálny psychicky stav je-
dinca ako bdelosť, únava, emócie,

 - verbálne – dosiahnutý stupeň dorozumievacích zručností, slovná zásoba, 
úroveň gramatiky jazyka,

 - sociálne – artikulácia hovoriacej osoby.
Okrem uvedených faktorov sú pre odzeranie dôležité ďalšie faktory, ktoré síce 
nemajú primárny vplyv na úspešné odzeranie, ale vďaka nim dokáže jedinec 
pohotovejšie a ľahšie odzerať. Úspešné či neúspešné odzeranie hovorenej reči 
dieťaťom s poruchou sluchu ovplyvňujú aj vonkajšie a vnútorné podmienky. 
vonkajšie podmienky:
 - dokonalý a neprerušovaný očný kontakt,
 - osvetlenie miestnosti,
 - vzdialenosť medzi hovoriacim a odzerajúcim,
 - výšková úroveň hlavy odzerajúceho a hovoriaceho (dôležitá je hlavne pri 

komunikácii dospelého a dieťaťa),
 - technika hovorenia (úroveň artikulácie hovoriaceho),
 - téma rozhovoru,
 - výber jazykových prostriedkov zo strany hovoriaceho,
 - počet osôb zúčastňujúcich sa rozhovoru.

vnútorné podmienky:
 - schopnosť predvídať,
 - dosiahnutá úroveň vývinu reči,
 - rozsah a flexibilita slovnej zásoby,
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 - úroveň gramatickej roviny hovorenej reči,
 - emocionálny vývin osoby,
 - neporušené zrakové vnímanie,
 - využitie reziduálneho sluchu,
 - téma rozhovoru,
 - pozitívny citový kontakt odzerajúceho k hovoriacemu.

D. tarcsiová (2005) vo svojej publikácii uvádza zistenie Potměšila, že neexis-
tuje závislosť medzi stratou sluchu a schopnosťou odzerať. Priama závislosť sa 
však zistila medzi úrovňou osvojenia si reči a odzeraním.

2.3| Neverbálna komunikácia a jej špecifiká u SP

Posunkový jazyk bohato využíva neverbálnu komunikáciu. Základnou pod-
mienkou, aby komunikácia medzi ťažko sluchovo postihnutými mohla vô-
bec prebiehať, je pohľad. Podobne je to aj u nedoslýchavých, ktorí odzerajú 
a zároveň využívajú načúvacie aparáty. Odvrátenie sa od sluchovo postih-
nutého a prerušenie očného kontaktu znamená ukončenie komunikačného 
aktu, resp. nezáujem o komunikáciu s konkrétnou osobou.
špecifiká neverbálnej komunikácie u sP oproti počujúcim sú hlavne v gesti-
ke, mimike, proxemike a haptike.
V gestike sa posunky často zamieňali za gestá, pretože sa zdala byť kontinui-
ta vo vývine gest a posunkového jazyka. Pre počujúcich je gestikulácia nepo-
čujúcich často neprijateľná a prehnaná. 
Mimikou sa u človeka prejavujú jeho vnútorné psychické stavy na tvári (ra-
dosť, strach, smútok, prekvapenie atď.), pocity, nálady, zážitky, afekty. U ne-
počujúcich býva mimika nadmerná a prehnaná a zvyčajne spojená s gestiku-
láciou. Môže to súvisieť s neschopnosťou nepočujúcich modifikovať výpoveď 
prostredníctvom suprasegmentálnych prostriedkov reči. 
Proxemika – náuka o uplatňovaní vzdialenosti v priebehu sociálnej komuni-
kácie. Proxemika je osobná zóna, fiktívna bublina, ktorá obklopuje každého 
človeka a on je v jej strede. Každý človek má niekoľko takýchto zón, postup-
ne sa zväčšujúcich, do ktorých umožní preniknúť jednotlivým ľuďom rôzne  
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hlboko. Proxemické sféry: intímna, osobná, sociálna, oficiálna. Nepočujúci 
komunikujú tak, aby si dobre videli tvár, ruky a hornú časť tela. Komuni-
kácia v skupine prebieha vo vzdialenosti charakteristickej pre sociálnu sféru 
(1,20 – 3,60 m). Pre nich nie je problémom ani komunikácia v oficiálnej sfére, 
pretože je ešte stále dobre vidieť komunikujúceho a jeho posunkované ruky.  
U nedoslýchavých je situácia iná, keďže pri komunikácii sa zameriavajú na 
odzeranie úst. Najlepšie podmienky na odzeranie sú vo vzdialenosti 0,80 cm 
– 2 m (osobná sféra), potom sa podmienky výrazne zhoršujú, keďže pery sú 
už príliš vzdialené.
Haptika – dotyky. Medzi nepočujúcimi sa dotykom začína komunikácia. 
Dotykom na plecia, rameno, ruku sa u nepočujúcich začína rozhovor. hap-
tika má dôležitú úlohu v komunikácii matka – dieťa. Pre nepočujúce dieťa, 
ktoré nepočuje hlas matky, sú dotyky a očný kontakt náhradou v počiatkoch 
komunikácie.
Farba je ďalší prostriedok neverbálnej komunikácie, ktorý je u nepočujúcich 
špecifický. Jej špecifikum nie je v inom význame, ale v tom, že čiastočné ale-
bo prevažné používanie zraku na komunikáciu vedie k  tomu, že sluchovo 
postihnutí sa zaoberajú nepodstatnými detailmi a nevenujú pozornosť celku 
alebo podstatným charakteristikám. (D. tarcsiová 2005, s. 135)

2.4| Pomocné technické komunikačné prostriedky SP

Pomocné akusticko-technické prostriedky
Jednotná klasifikácia kompenzačných pomôcok pre sluchovo postihnutých 
nie je k dispozícii. Je postačujúce, ak ich rozdelíme do 3 základných skupín:
 - komunikačné pomôcky slúžia na komunikáciu a zaraďujeme sem načú-

vacie aparáty, kochleárne implantáty, telefóny pre nedoslýchavých, písacie 
a mobilné telefóny, videotelefóny, telefaxy, elektronickú poštu, 

 - informačné pomôcky pomáhajú pri získavaní informácií, patria sem Au-
dioport, Mikroport, výpočtová technika a internet, televízor s teletextom, 
širokopásmové video a DvD rekordéry, elektrotechnické záznamníky  
a zosilňovače s indukciou,
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 - signalizačné pomôcky: budíky, hodinky, alarmy, bytové zvončeky, po-
žiarne hlásiče a iné signalizačné zariadenia upravené na svetelný, resp. 
vibračný signál.

Iným spôsobom ich môžeme rozdeliť na pomocné akusticko-technické pros- 
triedky a pomocné vizuálno-technické prostriedky.

Pomocné akusticko-technické prostriedky:
 - načúvacie aparáty (závesné, zvukovodové, okuliarové, analógové, digitálne),
 - kochleárne implantáty (KI).

Ako vyplýva z názvu, sú to pomocné akustické prostriedky, ktoré pomáhajú 
nepočujúcim deťom pri rozvoji počúvania, pri sluchovej výchove, pri rozvo- 
ji hovorenej reči. Ak je táto pomoc realizovaná v adekvátnej miere, naozaj 
akustické pomôcky nepočujúcemu dieťaťu pomáhajú. Je vhodné venovať im 
systematickú pozornosť a zaobstarať pre dieťa kvalitný načúvací aparát. Ak 
sú však prioritne presadzované a dosahujú priveľkú publicitu (hlavne KI) na 
úkor zmysluplnej komunikácie s nepočujúcim dieťaťom, čím zmysluplnú ko-
munikáciu s dieťaťom vytláčajú do podradnej úlohy, v takomto prípade ne-
počujúcemu dieťaťu škodia. v praxi sa to stáva často. Úspech v propagova-
ní a šírení KI tkvie v tom, že 90 % nepočujúcich detí má počujúcich rodičov, 
ktorí prvotné informácie o hluchote a jej problematike získavajú od lekárov. 
K hluchote svojho dieťaťa preto primárne pristupujú ako k defektu, ktorý je 
potrebné korigovať (medicínsky aspekt), i keď vhodnejšie z hľadiska budú-
ceho jazykového potenciálu by bolo poskytnúť nepočujúcemu dieťaťu ranú 
zmysluplnú komunikáciu (pedagogický aspekt). 
v prípade, ak by sa tieto dva aspekty (medicínsky a pedagogický) dopĺňali 
a spolupracovali, prospech by malo nepočujúce dieťa. v praxi i napriek sna-
he sú tieto aspekty v opozícii. Niet lekára a počujúceho rodiča (v čase zistenia 
hluchoty), ktorí by ovládali posunkový jazyk nepočujúcich. 
Počujúci rodič ovládajúci posunkový jazyk v čase zistenia hluchoty u svojho 
dieťaťa spravidla rieši uvedené dva aspekty vyvážene. 
v poslednom desaťročí zažíva veľký „boom“ voperovanie kochleárneho im-
plantátu deťom so stratou sluchu. Nevieme presne, do akej miery je KI efek-
tívny pri zgramotňovaní nepočujúceho dieťaťa, pretože nezávislé výskumy 
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v tejto oblasti nie sú k dispozícii. Ak sa chceme na „boom“ pozrieť bližšie, 
musíme si položiť otázku: prečo počujúci rodičia siahnu radšej po kochleár-
nom implantáte a nie po špičkovom načúvacom prístroji? Odpoveďou môže 
byť skutočnosť, že zdravotná poisťovňa prispieva na načúvací aparát sumou 
okolo 195 € (najlacnejšie načúvacie aparáty), kým kvalitné načúvacie apará-
ty stoja okolo 500 až 1000 €. Kochleárny aparát zdravotná poisťovňa prepláca 
v plnej výške, pričom jeho cena sa pohybuje okolo 25 000 €. 
Ak po voperovaní kochleárneho implantátu ho dieťa používa nepravidelne, 
efekt z počutia sa nedostaví. Pooperačná stratégia na porozumenie hovore-
nej reči preto vedie cez dlhodobý a pravidelný sluchový tréning. sluchovým 
tréningom sa dieťa naučí rozoznávať reč, ale nie to, že reči bude aj rozumieť. 
Na porozumenie reči sú potrebné jazykové kompetencie vyplývajúce z vy-
tvorenia kódu v ranom veku (0 až 4 roky) a jej ranej zmysluplnej komuniká-
cie. Nepočujúce dieťa s kvalitným načúvacím aparátom môže zvolenou stra-
tégiou dlhodobého a pravidelného sluchového tréningu dosiahnuť podobný 
efekt počutia ako nepočujúce dieťa s kochleárnym implantátom.
v  školskej praxi sa stretávame s  nepočujúcimi, viacnásobne postihnutými 
deťmi s kochleárnym implantátom. stretneme napr. nepočujúce dieťa s pri-
druženým aj ťažkým mentálnym postihnutím alebo postihnutím autizmom, 
resp. s kombináciou oboch. efekt kochleárneho implantátu u takýchto detí je 
veľmi problematický. Zavádzanie kochleárneho implantátu u detí so stratou 
sluchu je úspešné aj preto, že 90 % nepočujúcich detí má počujúcich rodičov, 
a je pochopiteľné, že hľadajú spôsob, ako svojmu dieťaťu prinavrátiť sluch. 
Počujúci rodič sa s problémom najprv obráti na lekára, aby vyriešil hlucho-
tu svojho dieťaťa. Málokedy napadne počujúcemu rodičovi skontaktovať sa 
hneď po zistení straty sluchu u svojho dieťaťa aj so surdopédom. Iba takto si 
možno vysvetliť existujúci „boom“ kochleárneho implantátu. Je potrebné si 
uvedomiť, že kochleárny implantát ani zďaleka nezaručí dieťaťu naučiť sa čí-
tať s porozumením. 
často sa stáva, že dieťa s KI sa už nenaučí v plnej miere čítať s porozume-
ním, pretože sa nepodarilo vytvoriť v ranom veku kód pre jazykové schop-
nosti, keďže vhodnú dobu (0 až 4 roky) premeškalo. v tejto súvislosti je po-
učné vedieť, že problém čítať s porozumením majú aj rómske počujúce deti. 
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Je niekoľko prác, ktoré sa venujú tejto problematike. Ani v jednej sme sa ne-
stretli s postrehom, že problém môže byť v zanedbanej ranej (0 až 4 roky) ko-
munikačnej výchove, keď sa vytvára fonologický kód pre jazykové kompeten-
cie. Autori hľadajú iné podružné ovplyvňujúce faktory, ktoré spôsobili, resp. 
naďalej spôsobujú funkčnú negramotnosť rómskych detí. väčšinou poukazu-
jú na fakt, že rómske deti nenavštevujú predškolské zariadenia a vychovávajú 
ich často pologramotné matky (nevedia dobre ani po slovensky, ani po róm-
sky). Ako vybŕdnuť z tejto šlamastiky, hľadajú riešenie v nultom ročníku Zš, 
v zmene metodiky čítania, v rómskom jazyku, o ktorom náznakovo píšu ako 
o podpriemernom. 
Iba zľahka sa dotknú fonologického deficitu, ako napríklad luciaková (2008), 
ktorá uvádza: „Predbežne môžeme v tejto súvislosti uvažovať o fonologickom 
deficite u rómskych detí, nakoľko schopnosť dekódovať pseudoslová je jedným 
z najlepších ukazovateľov dobrých čitateľov. Taktiež to môže naznačovať spô-
sob výučby detí v škole, kde sa kladie väčší dôraz na rýchlosť a plynulosť čítania 
a menej na správnosť a porozumenie textu. Môžeme preto predbežne uvažovať 
o tom, že do procesu osvojovania si čítania vstupuje nejaká ďalšia premenná, 
ktorá prispieva k zlyhávaniu rómskych detí v čítaní. Domnievame sa, že táto 
premenná súvisí s málo podnetným prostredím, v ktorom rómske deti vyrasta-
jú, a s absentujúcou predškolskou výchovou.“ skutočná premenná je nevytvo-
renie, resp. iba čiastočné vytvorenie fonologického kódu u počujúcich róm-
skych detí, u nepočujúcich detí je vytvorenie kódu, ktorý súvisí so zrakovým 
vnímaním. Môžeme ho nazvať posunkový, zrakový alebo jednoducho kód 
pre jazykové schopnosti/kompetencie. v rámci ontogenézy (vývoj jedinca) 
tento kód možno vytvoriť do 3 – 4 rokov veku dieťaťa.

Pomocné vizuálno-technické prostriedky
sú to komunikačné prostriedky založené na používaní písma (počítačové prí-
stroje, internet, e-mail, chat, mobilné telefóny – sms, skryté, resp. otvorené ti-
tulky v televízii a na videu).
Komunikačné prostriedky založené na používaní písma sú skutočným príno-
som pre nepočujúce dieťa už len preto, že mu umožňujú čítať, sledovať a pre-
žívať príbeh rozprávky a rôznych detských programov. vďaka titulkom má 
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dieťa možnosť rozvíjať a zdokonaľovať nielen svoje čitateľské zručnosti, ale aj 
písanú reč. titulky pomáhajú v živote sluchovo postihnutého dieťaťa získa-
vať rôzne informácie a komunikovať spôsobom, v ktorom prevláda pedago-
gický aspekt. tak ho žiaducim spôsobom uvádzajú do rovnováhy s medicín-
skym aspektom. 
titulky (otvorené, skryté) v televízii, vo filme a na videu sú pre nepočujúce 
dieťa prospešné hlavne vtedy, ak číta s porozumením. slúžia tiež ako vynika-
júci nástroj v procese zgramotňovania sluchovo postihnutého dieťaťa.       

2.5| Totálna komunikácia

totálna komunikácia je filozofia, ktorá preferuje všetky formy komunikácie 
(gestá, posunkový jazyk, hovorenie, odzeranie, prstovú abecedu, čítanie a pí-
sanie, rozvoj využiteľných sluchových zvyškov pomocou slúchadla, pomoc-
né artikulačné znaky, nákresy…) na dosiahnutie účinnej komunikácie so slu-
chovo postihnutými. 
totálna komunikácia vychádza okrem iného aj z  poznania dvoch názoro-
vých zrážok, či hluchotu u dieťaťa je potrebné rešpektovať, alebo brať ako 
defekt, ktorý je potrebné korigovať. Prívrženci totálnej komunikácie si uve-
domujú, že strata sluchu medzi inými postihnutiami spôsobuje najviac zmät-
kov a nedorozumení, a to z dôvodu, že schopnosť hovoriť je v mysliach verej-
nosti tesne spojená s myslením, komunikáciou a inteligenciou. 
Strata sluchu môže byť od 26 db do cca 110 db, jej vznik môže nastať v rôz-
nom veku dieťaťa, bez ohľadu na to, či dieťa v ranom veku (0 až 3 roky) vyras-
talo v dostatočne podnetnom prostredí s osobami poskytujúcimi mu zmys-
luplnú komunikáciu. 
Na tieto tri faktory odborníci nie vždy prihliadajú. Z tohto dôvodu 90 % po-
čujúcich rodičov potom dostáva sporné a protichodné rady, aký postup voliť 
pri komunikácii, výchove a vzdelávaní dieťaťa. 
Pojem „nepočujúci“ sa niekedy vôbec nevyskytuje a inokedy sa používa veľ-
mi voľne, a to i pre nedoslýchavých, resp. ohluchnutých. Rodič vie, že v tejto 
úlohe je nezastupiteľný vzhľadom na citový, sociálny a jazykový vývoj svojho 
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dieťaťa, vie aj to, že on ponesie ťarchu zodpovednosti. Ale nevie, že väčši-
na počujúcich radcov aj z radov niektorých profesionálov nemá ani poňatia 
o sluchovom postihnutí a je obmedzená svojím jazykom v spoznávaní nepo-
čujúceho dieťaťa.
Z úvodných slov o dvoch názorových zrážkach môžeme vychádzať pri porov-
naní nepočujúcich detí nepočujúcich rodičov a nepočujúcich detí počujúcich 
rodičov. Nepočujúci rodičia obvykle pristupujú k svojmu nepočujúcemu die-
ťaťu ako k normálnemu a hneď od narodenia s ním komunikujú. v počujú-
cej rodine si obvykle rodičia pripomínajú, že ich dieťa je iné a že jeho reč nie 
je v poriadku, hoci ich úmysel je ten najlepší, vytvárajú sa trhliny pre blízky 
vzťah medzi nimi a dieťaťom. 
totálna komunikácia chápe dva názory (hluchotu rešpektovať, defekt korigo-
vať) nie ako proti sebe idúce, ale ako spolupracujúce. Znamená to, že hlu-
chotu dieťaťa je potrebné rešpektovať a zároveň sa pokúsiť tento defekt ko-
rigovať, pričom oba smery nie sú protichodné, ale vzájomne sa podporujú. 
Inými slovami povedané, ani jeden názor sa nemá preferovať na úkor druhé-
ho. všetko je podriadené dôstojnosti, rešpektu a jedinečnosti sluchovo po-
stihnutého dieťaťa s cieľom pomôcť mu byť úspešné a šťastné v živote, pričom 
úspech a šťastie nech chápe a prežíva po svojom.
Je dobré vedieť a uvedomiť si, že neexistuje jednotný „svet nepočujúcich“ prá-
ve tak, ako neexistuje jednotný „svet počujúcich“. Počujúcim rodičom je dob-
ré pomôcť v  tom, aby si uvedomili, že si šťastný život bez sluchu nevedia 
predstaviť.
Je dôležité uvedomiť si aj to, že v dôsledku neovládania posunkového jazy-
ka surdopedagógmi, počujúcimi rodičmi, psychológmi, logopédmi a ich pre-
ceňovaním jednotlivých sluchových zložiek v rámci totálnej komunikácie 
a podceňovaním posunkového jazyka u nepočujúcich detí sa stanovený cieľ 
nedosiahne. 
totálna komunikácia obsahuje aj sluchový a orálny tréning, aj tieto tréningy 
majú význam a je potrebné klásť pozornosť na nosenie načúvacích prístrojov, 
avšak tí, ktorí neovládajú posunkový jazyk, zvyknú toto preceňovať. Na dru-
hej strane prílišné nadšenie pre posunkový jazyk môže zatieniť skutočný prí-
nos, ktorý by dieťa mohlo mať zo zosilneného zvuku. 
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totálna komunikácia svojou filozofiou nakoniec smeruje k dvojjazyčnosti. Jej 
podstatou je rovnocennosť posunkového jazyka a hovoreného slova, čím vy-
tvára pre dvojjazyčnosť vhodné prostredie a podmienky.

Simultánna komunikácia – „simcom“
Je to najpoužívanejší spôsob uplatňovania totálnej komunikácie. takto sa do-
rozumievajú počujúce a nepočujúce osoby. Simcom je posunkovaná sloven-
čina. Je to zviditeľnenie slovenčiny posunkami, ktoré sú prebraté z posunko-
vého jazyka. Posunkovanie je sprevádzané hovorením (s hlasom) alebo arti-
kulovaním (bez hlasu). Inak povedané, každé slovo je preložené do posunku.
Simcom môže byť medzistupňom pri zvládaní posunkového jazyka. tlmoč-
níci v televíznych správach používajú posunkovanú slovenčinu. Nepočujúci, 
ktorí dobre ovládajú slovenčinu, posunkovanej slovenčine aj rozumejú. Pre 
väčšinu nepočujúcich je tento spôsob tlmočenia, resp. prepisu obsahovo po-
chopiteľný približne na 40 %. Simcom sa dá naučiť relatívne rýchlo a dobre, 
ak sa ho pravidelne učíme a zároveň sa pohybujeme v nepočujúcom prostre-
dí. Relatívna ľahkosť a rýchlosť nás mylne zvádza k tomu, že k posunkovému 
jazyku je blízko. Je síce bližšie, ale ešte stále dosť ďaleko. Aj keď sa naučíme 
posunkovanú slovenčinu, ešte to neznamená, že rozumieme dvom nepoču-
júcim komunikujúcim v posunkovom jazyku. Avšak pre počujúcich rodičov 
nepočujúcich detí a pedagógov učiacich nepočujúce deti je nevyhnutné nau-
čiť sa posunkovanú slovenčinu. 
Komunikácia v simcom pomáha nepočujúcim žiakom naučiť sa odzerať aj 
ľahšie sa učiť gramatiku hovoreného jazyka, neznamená to však, že si peda-
góg pomocou nej vo všetkom vystačí aj pri vysvetľovaní nepočujúcim žia-
kom. Na tento účel je najspoľahlivejší posunkový jazyk.

Bilingválny prístup Bi-bi
bIlINGvIZMUs je stav, keď dieťa ovláda dva jazyky, prípadne viac. U nepo-
čujúcich hovoríme aj o bi-bi prístupe (bilingválny a bikulturálny). Podstatou 
bilingválneho vzdelávania u nepočujúcich je zvládnutie PJ a prostredníctvom 
neho naučenie sa druhého jazyka. bilingvizmus neznamená hovoriť a súčas-
ne používať niektoré posunky na objasnenie hovoreného. bilingvizmus nie je 
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ani posunkovanie a súčasné hovorenie. O bilingvizme hovoríme, ak sú plno-
hodnotne zastúpené oba jazyky.
v odbornej literatúre sa bilingválne vzdelávanie považuje za najmodernejšie, 
keďže na vyučovaní sú zastúpené oba jazyky (posunkový a slovenský jazyk), 
a reč u nepočujúceho učiteľa nemusí byť hovorovo s čistým hlasom, stačí, ak 
je správne artikulovaná hoci aj s nečistým hlasom typickým pre nepočujú-
cich alebo bez hlasu. Písanú reč nepočujúci pedagóg ovládať musí. sú pred-
poklady, že by mohol tento teoretický model fungovať, keďže jeho myšlien-
ka vznikla na základe výskumov o simultánnej komunikácii, pričom sa pou-
kazovalo na veľké ťažkosti pre počujúcu osobu hovoriť a súčasne posunkovať. 
Do praxe sa bilingválne vzdelávanie zaviedlo v škandinávskych krajinách. 
Známa je škola pre nepočujúcich v hamburgu. v Prahe na základnej ško-
le pre sluchovo postihnutých na holečkovej ulici sa v roku 2006 vytvorili dve 
experimentálne triedy, ktoré sa v krátkom čase spojili. 
Podľa dostupných materiálov sa dozvedáme o tom, že i keď je bilingválny prí-
stup považovaný za najmodernejší, presadzuje sa v praxi iba sporadicky. Nie 
je jednoduché nájsť do tried len čisto nepočujúce (bez ďalšieho postihnutia) 
deti počujúcich rodičov. Deti v triede sú mentálne a jazykovo príliš rozdiel-
ne. triedy sa neskôr z dôvodu nedostatku detí spájajú. často nie sú k dispozí-
cii počujúci a nepočujúci učitelia ovládajúci oba jazyky. tieto negatíva majú 
vplyv na nedostatky v samotnom vyučovaní. výsledkom je konštatovanie, že 
najťažším prvkom bilingválneho vyučovania je práca s textom. Na slovensku 
je bilingválne vzdelávanie z uvedených dôvodov ťažko uskutočniteľné.
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3| Vplyv hluchoty a ťažkej nedoslýchavosti na gramotnosť

hluchota a ťažká nedoslýchavosť pri realizovanej správnej ranej intervencii 
nemusia mať vplyv na gramotnosť. Raná starostlivosť o nepočujúce dieťa zna-
mená predovšetkým jeho zmysluplnú komunikáciu s okolím. Keďže vo väčši-
ne prípadov zmysluplná komunikácia absentuje, stáva sa hluchota a ťažká ne-
doslýchavosť negatívnym faktorom pri zgramotňovaní nepočujúceho dieťaťa. 
Najviac nepočujúcich detí sa rodí počujúcim rodičom (90 %), tí z rôznych 
dôvodov nie sú pripravení ani nemajú potrebné kompetencie a  zručnosti 
(manuálne používanie posunkov) na zmysluplnú komunikáciu s  vlastným 
nepočujúcim dieťaťom. to je hlavný dôvod, prečo hluchota a ťažká nedoslý-
chavosť majú negatívny vplyv na gramotnosť nositeľa tohto postihnutia. Aby 
jedinec dokázal funkčne používať jazyk, to znamená porozumieť a napísať na 
papier hovorený text, a naopak, aby dokázal čítať písaný text s porozumením, 
potrebuje mať zdravý sluch, podnetné sociálne prostredie, kde si prostredníc-
tvom iných osôb osvojuje hovorený jazyk aj s jeho komplexnými jazykovými 
pravidlami používanými pri komunikácii. 
tieto schopnosti, teda napísať hovorený text a čítať s porozumením, sa vy-
tvárajú, rozvíjajú a upevňujú prakticky od narodenia dieťaťa. Rozhodujúcim 
obdobím, keď sa tvoria a upevňujú jazykové schopnosti u dieťaťa, je obdo-
bie do jeho 3 rokov. Z hľadiska rozvoja gramotnosti v predškolskom veku sa 
hlavný dôraz kladie na poznávaciu, expresívnu a komunikačnú funkciu. Ich 
efekt sa docieli, ak sa tieto funkcie vzájomne a súbežne prepájajú, spolupra-
cujú a podporujú. Pri zmysluplnej komunikácii sú vždy prepojené chápanie, 
porozumenie a myslenie. (Petrová 2003)
situácia nepočujúceho dieťaťa, ktorému sa od raného veku nedostáva zmys-
luplná komunikácia, je komplikovaná pri osvojovaní si akéhokoľvek jazyka, 
a tým je aj rozvoj zgramotňovania u neho ohrozený. 
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Nepočujúce dieťa, ktoré si neosvojilo akýkoľvek jazyk do 3 rokov (posunkový, 
hovorený jazyk), neosvojí si ani schopnosť čítať s porozumením v školskom 
veku. Z tohto dôvodu je preto potrebné nepočujúce dieťa cieľavedome zmys-
luplnou komunikáciou viesť prostredníctvom prvotných manuálnych posun-
kov k osvojeniu si posunkového jazyka. Je to pre nepočujúce dieťa prirodzený 
a zároveň efektívny spôsob, ako sa vyhnúť neskoršej funkčnej negramotnosti. 
Osvojiť si posunkový jazyk nevyžaduje od nepočujúceho dieťaťa sluchové 
(pre)dispozície, ľahko a  rýchlo si ho osvojí a  pri komunikácii ho dokáže 
spontánne a funkčne používať. Navyše posunkový jazyk má všetky znaky pl-
nohodnotného jazyka podobne ako iné hovorené jazyky.

3.1| Gramotnosť a jazykové kompetencie

Osvojením si posunkového jazyka získava nepočujúce dieťa také jazykové 
kompetencie, ktoré mu budú nápomocné pri jeho zgramotňovaní. vzájomná 
úzka korelácia medzi gramotnosťou a jazykovými kompetenciami predurču-
je, či čítanie a písanie s porozumením budú úspešné alebo nie. Inými slovami 
to znamená, že úspešný rozvoj čítania a písania s porozumením (gramotnosť) 
stojí a padá na jazykovej kompetencii dieťaťa, v našom prípade na osvojení 
si posunkového jazyka nepočujúcim dieťaťom. Úspešný rozvoj čítania a písa-
nia s porozumením bez jazykových kompetencií dieťaťa je nepredstaviteľný. 

Počujúce dieťa si jazykové kompetencie vybuduje iba vtedy, keď si dokáže vy-
tvoriť fonologický kód. ten sa vytvára postupne od jeho narodenia v pod-
netnom, zvukovom, komunikačnom prostredí. 
vytvorenie fonologického kódu má svoj časový limit (do 3 až 4 rokov). Ak 
sa toto obdobie premešká, fonologický kód sa už neskôr, ani pri veľkej sna-
he o nápravu, nevytvorí. to je vysvetlenie, prečo sa zvyšuje počet počujúcich  
s ťažkosťami čítať s porozumením. 
snaha pomôcť, aby si nepočujúce dieťa vytvorilo fonologický kód pomo-
cou načúvacieho prístroja, resp. kochleárneho implantátu, je problematická, 
komplikovaná, nesmierne náročná a s neistým výsledkom. 
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Nepočujúce dieťa si potrebuje vytvoriť iný kód, tzv. alternatívny kód, ktorý je 
podobne spoľahlivý ako fonologický.

Domény gramotnosti (teória podľa van Kleckovej, In: Z. Petrová 2003)
Domény gramotnosti – oblasti poznania, s ktorými dokáže dieťa aktívne na-
rábať:
1. kontextový procesor – poznávanie a chápanie kontextu čítania:

a) všeobecné poznanie o  svete – poznatky, ktoré mu dovolia pochopiť, 
o čom sa píše,

b) poznanie „gramatiky“ v hovorenej forme jazyka, 
c) naratívne (rozprávacie) schopnosti – súvisia s výstavbou žánrov, zna-

losť výstavby príbehu umožní porozumieť rozprávke, nevedome roz-
pozná výstavbu rozprávky,

d) knižné konvencie (sústava s chápaním v kultúrnom kontexte) – čo robí 
dieťa s knihou,

e) zdôvodňovanie – udalosti v príbehu nejakým spôsobom súvisia, majú 
svoje následky: ak sa stane niečo, tak potom nastane toto – poznanie 
súvislostí a následkov, čiže oblasť logiky.

čo môžeme robiť s deťmi v rámci kontextového procesora: osvojovanie si 
vedomostí a skúseností – obrázok a text – zdôvodňovanie, kto je zlý, resp. 
dobrý.

2. významový procesor – rozvoj slovnej zásoby, spracúva obsahy a význa-
my, oblasť narábania so slovom, význam slova, rozširovanie slovnej záso-
by, slovných druhov:
a) nadobúdanie skúseností s významom a obsahom za pomoci dospelé-

ho, slová s rozličným a rovnakým významom (antonymá, homonymá),
b) metalingvistické termíny (slovná zásoba) – časť slovnej zásoby, ktorá 

súvisí s knižnou kultúrou a písanou kultúrou,
c) odlíšenie formy slova od jeho významu (jablko), aktivity, ktoré vyko-

návame so slovami, nie sú rovnaké, ako robíme s predmetmi. slOvá 
sú vlastnosti objektov a úzko s nimi súvisia, označujú ich vlastnosti. 
slovo a vec sú neoddeliteľne späté, slovo je súčasť veci, oddelenie formy 
od obsahu (lopta – vec – kopneme, slovo lopta – hláskovať – rozdeliť).
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3. ortografický procesor = zraková analýza: 
a) poznanie písmen abecedy – dieťa si vytvorí vzťah medzi hláskou (zvu-

kom), grafémou (písmom), čiže grafémovo-fonemový prevod (prepis 
zvuku do grafickej podoby),

b) formy – konvencie tlače – o formálnych záležitostiach písania (odkiaľ 
začnem čítať text, ako pokračujem v  čítaní), písaný text má formál-
ne parametre: bodka, čiarka, úvodzovky, za slovom je medzera, veľká, 
malá abeceda,

c) narábanie s formálnymi záležitosťami textu a zraková analýza textu – 
je dominantne o forme.

4. fonologický procesor = sluchová analýza:
a) vyčlenenie slov v rámci zvuku reči,
b) fonematický sluch, fonologické procesy, hovorená podoba jazyka,
c) správna a nesprávna výslovnosť,
d) fonematické uvedomenie si je vedomé odlíšenie formy slova od jeho 

významu. 

U nepočujúceho dieťaťa sú domény gramotnosti totožné, až na:
 - hovorenú formu jazyka (kontextový procesor),
 - vytváranie vzťahov medzi hláskou (zvuk) a grafémou (písmo), prepis zvu-

ku do grafickej podoby (ortografický procesor),
 - fonologický procesor.

U nepočujúceho dieťaťa hovorenú formu jazyka nahradíme posunkovou for-
mou. Hlásku (zvuk) nahradíme posunkom (obraz), prepis do grafickej podoby 
je vzťah medzi posunkom a grafémou. Fonologický procesor nahradíme obra-
zovým procesorom (zraková analýza). 
 - Hovorená forma jazyka → posunková forma jazyka.
 - Hláska (zvuk) → posunok (obraz), prepis do grafickej podoby je vzťah me-

dzi posunkom a grafémou.
 - Fonologický procesor → obrazový procesor.
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3.2| Jazykové kompetencie dieťaťa

Komplex jazykových kompetencií dieťaťa: hovorenie, počúvanie, čítanie, pí-
sanie, komunikovanie, myslenie.
Rozvoj gramotnosti (čítanie a písanie) v predškolskom veku: je to komplex 
vzájomne prepojených jazykových kompetencií s dôrazom na poznávacie, ex- 
presívne a komunikačné funkcie. 
Ich rozvíjanie je efektívnejšie, ak prebieha súbežne vo vzájomnej spolupráci 
a podpore. Ich funkčnosť sa docieli v procese zmysluplného a reálneho pou-
žívania dieťaťom tak, že sú vždy prepojené s chápaním, porozumením a mys-
lením. (Petrová 2003)
Jazykové kompetencie, ktoré platia u počujúceho dieťaťa, platia aj u nepočujú-
ceho s tým rozdielom, že namiesto hovorenia a počúvania pre nepočujúce dieťa 
platí posunkovanie a pozeranie/odzeranie.

3.3| Podmienky zgramotňovania nepočujúceho a ťažko SP dieťaťa

vzhľadom na stratu sluchu nie je funkčná gramotnosť u nepočujúceho a ťaž-
ko sluchovo postihnutého dieťaťa samozrejmosťou a na jej dosiahnutie je po-
trebné vytvoriť podmienky, ktoré počas zgramotňovania zohľadnia v prvom 
rade komunikačné potreby nepočujúceho dieťaťa. Nie je možné zachádzať do 
kompromisov, ak sa stanovené podmienky alebo ich jednotlivé časti nedarí 
z rôznych dôvodov napĺňať. 
Kompromisné riešenie má za následok, že sa nebadane, skryto začne na ne-
počujúcom dieťati prejavovať iný proces, ktorý je v rozpore s cieľom zgramot-
ňovania. 
väčšina počujúcich rodičov sa v  snahe pomôcť vlastnému nepočujúcemu, 
resp. ťažko sluchovo postihnutému dieťaťu zameriava na také riešenie, ktoré 
súvisí s počutím. Priveľa energie venujú zorientovaniu sa v načúvacích prí-
strojoch, návštevám ušných lekárov a konzultáciám na tému počutia. Ak sa 
pozitívne výsledky v podobe hovorenia u dieťaťa napriek snahe nedostavujú, 
nasleduje rezignácia. 
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to sú prípady nedostatočnej informovanosti zamerané iba na počutie. Ako-
by bolo samozrejmosťou, že pomocou zosilnených zvukov od načúvacieho 
aparátu alebo kochleárneho implantátu príde na rad hotové počutie, a tým 
aj hovorenie. Rezignácia počujúcich rodičov tkvie v tom, že v nich vyprchala 
energia, ktorá by sa zamerala na schopnosť zrakového vnímania nepočujúce-
ho dieťaťa. to už súvisí s ochotou a snahou učiť sa posunkový jazyk. Medzi-
tým však prešiel určitý čas, keď bolo potrebné s vlastným dieťaťom zmyslu-
plne komunikovať, a počujúci rodič zisťuje, že komunikácia medzi jeho die-
ťaťom a okolím nie je dostatočná. Chýba spontánnosť aj kvalita, vyjadrova-
nie potrieb aj prijímanie podnetov zo strany dieťaťa je ťažko zrozumiteľné, 
obmedzuje sa iba na jednoduché potreby, oznamy. viazne komunikácia ho-
voreným slovom i napriek predchádzajúcej počiatočnej snahe, zlyháva tiež 
manuálnymi posunkami, keďže nebolo vedené. Nepočujúce dieťa už vyrást-
lo, má 5 – 6 rokov, v tomto období počujúci rodič zisťuje, že jeho nepočujúce 
dieťa vie toho veľmi málo, žiaľ, nemýli sa, má pravdu. v tomto štádiu je rodič 
znechutený z neúspechu, zmieri sa s tým a alibisticky nechá všetko na školu. 
Pri výbere školy je počujúci rodič zasa postavený pred voľbu: alebo bežná 
škola, alebo škola pre sluchovo postihnutých. Mala by to byť jednoduchá voľ-
ba, rodič by mal pre nepočujúce alebo ťažko sluchovo postihnuté dieťa vybrať 
školu pre sluchovo postihnutých. 
Prax ukazuje, že počujúci rodič podľahne volaniu a presvedčovaniu o „do-
mácom prirodzenom“ prostredí, aby bolo dieťa čo najčastejšie a najbližšie  
k vlastnej rodine, i napriek tomu, že v miestnej bežnej škole nie sú personál-
ne ani materiálne podmienky pre nepočujúce dieťa. Z uvedených dôvodov  
98 % nepočujúcich žiakov nedokáže čítať s porozumením. 

birka (2013) uvádza, že nepočujúce deti nepočujúcich rodičov sú od útleho 
veku na lepšej štartovacej pozícii ako nepočujúce deti počujúcich rodičov. Už 
v čase narodenia majú náskok a s pribúdajúcimi mesiacmi a rokmi sa tento 
náskok prehlbuje, a to vďaka nepočujúcim rodičom, ktorí so svojimi nepoču-
júcimi deťmi zmysluplne komunikujú. 
Realizovaná raná zmysluplná komunikácia sa naplno prejaví v prospech ne-
počujúceho dieťaťa neskôr, v  období učenia sa čítať. výskumy potvrdzujú, 
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že úroveň čitateľskej gramotnosti úzko súvisí s raným (do 6 rokov) jazykovo 
podnetným prostredím dieťaťa, v ktorom má rozhodujúcu úlohu obdobie pr-
vých troch rokov. v tomto prípade funguje známy Matúšov efekt (kto dostal 
veľa, dosiahne viac, kto dostal málo, dosiahne menej).
Podmienky zgramotňovania pre nepočujúce dieťa:
 - vnútorné/vlastné dispozície nepočujúceho dieťaťa,
 - pomoc dospelého,
 - posunkový jazyk,
 - jazykový kód,
 - sociálne prostredie,
 - usmernenie pedagóga.

Vnútorné/vlastné dispozície nepočujúceho dieťaťa
Aby vývin zgramotňovania nepočujúceho alebo ťažko sluchovo postihnuté-
ho dieťaťa bol nerušený, je potrebné prostredníctvom zmysluplnej komuni-
kácie s dieťaťom pochopiť jeho detský svet a spoznať jeho osobnosť. Preto je 
veľmi dôležitý zdravý vývin reči a poznanie faktorov ovplyvňujúcich u detí jej 
nerušený vývin (myslenie, motorika a zrak). (M. vagnerová 2000)
Pre nerušený vývin zgramotňovania je potrebné, aby u nepočujúceho dieťaťa 
myslenie, motorika a zrak neboli narušené.

Pomoc dospelého (rodič, pedagóg)
Dospelý je pre dieťa vo výchovno-vzdelávacom procese kľúčovým faktorom. 
Od jeho pôsobenia závisí úspech či neúspech dieťaťa. 
Pri zgramotňovaní nepočujúceho dieťaťa sú manuálne komunikačné kom-
petencie (posunkový jazyk) dospelého určujúce pre budúce čitateľské schop-
nosti dieťaťa. bez týchto kompetencií je zmysluplná komunikácia s nepoču-
júcim dieťaťom nedostatočná. Počujúci rodičia by mali vedieť, že na samom 
začiatku pri komunikácii s nepočujúcim dieťaťom si vystačia s prirodzenými 
posunkami (spať, papať, umývať sa, cikať a podobne). 
Pri troche snahy súbežne s rastom dieťaťa sa postupne naučia dosť posunkov 
na to, aby s nepočujúcim dieťaťom komunikovali čoraz viac do hĺbky. Neskôr 
s rastom dieťaťa plynule prejdú do posunkového jazyka. 
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Je iné učiť sa posunkový jazyk na kurzoch, kde po skončení vyučovacej ho-
diny nemáte s kým komunikovať a rýchlo zabudnete, čo ste sa naučili. Ak sa 
rodičia rozhodnú učiť posunkový jazyk, je nevyhnutné ho s dieťaťom aj den-
ne používať. Je výborne zaobstarať si terénneho pedagóga-surdopéda (učenie 
doma) ovládajúceho posunkový jazyk.
Nepočujúci rodič ovládajúci posunkový jazyk musí súčasne popri posunko-
vaní aj artikulovať bez hlasu alebo s hlasom, keďže cieľom je naučiť nepoču-
júce dieťa nielen posunkový jazyk, ale aj odzerať. Odzeranie neskôr podstatne 
uľahčuje zvládať hovorenie a tiež čítanie s porozumením. Komunikácia ne-
počujúceho rodiča s nepočujúcim dieťaťom zvyčajne spôsobuje agramatiz-
mus, ktorý do 6. – 7. roku veku dieťaťa tolerujeme, keďže v tomto období je 
pre dieťa dôležitejší obsah a tiež prepájanie chápania, porozumenia a mysle-
nia. Až s nástupom do školy začíname odstraňovať agramatizmus. 
Je potrebné zdôrazniť, že na úspešné zgramotňovanie nepočujúceho dieťaťa 
je potrebné pri komunikácii používať súčasne okrem posunkového jazyka aj 
orálnu hlasnú, resp. bezhlasnú artikuláciu, a to podľa toho, či dieťa používa, 
resp. nepoužíva načúvací prístroj. 

Posunkový jazyk
Posunkový jazyk je rovnocenný jazyk s inými hovorenými jazykmi. výskumy 
potvrdili to, čo bolo v praxi známe, že nepočujúce deti, ktoré sa posunkový 
jazyk naučili v ranom veku, sú jazykovo zdatnejšie ako nepočujúce deti, kto-
ré sa posunkový jazyk v tomto veku nenaučili.
Ak chceme nepočujúce dieťa zgramotňovať, musíme mu umožniť komuni-
káciu v materinskom jazyku už v ranom veku – od narodenia, resp. hneď po 
zistení straty sluchu.

Jazykový kód (vizuálny, posunkový)
Aby počujúce dieťa zvládlo čítať s porozumením, musí si do veku 3 – 4 rokov 
vytvoriť jazykový kód, tzv. fonologický kód. Ak sa ho nepodarí vytvoriť, resp. 
vytvorí sa nedostatočne, dieťa má veľké ťažkosti zvládnuť čítanie s porozume-
ním. vidíme to napríklad u počujúcich rómskych detí, u ktorých neskoršia 
intervencia počas povinnej školskej dochádzky nezaberá. Jednak tu platí tzv. 
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Matúšov efekt a tiež fakt, že ak sa premešká obdobie ranej intervencie do 3 – 4 
rokov, neskôr sa i napriek zvýšenej intervencii nedá dobehnúť. v. l. hanso-
nová (1989, In: G. lachkovičová 1998) upozorňuje, že počujúce deti – sla-
bí čitatelia, napriek každodennej bohatej skúsenosti využitia fonológie v reči, 
môžu mať fonologický deficit, ktorý je základom ich problémov v čítaní. tie-
to deti majú ťažkosti s určovaním fonologických štruktúr, s ich porozumením 
v slovách a s použitím fonetického kódu na uloženie a spracovanie slov v pra-
covnej pamäti. Fonologické deficity môžu byť celkom malé, no ťažkosti dieťa-
ťa s hovorením a porozumením počutého môžu byť dosť výrazné.
Nepočujúce dieťa si nemôže fonologický kód vytvoriť, keďže nepočuje. Musí 
preň existovať iná alternatíva, napríklad vizuálny, posunkový. v odbornej li-
teratúre sme pre nepočujúce dieťa nenašli jasne stanovený, resp. pomenova-
ný alternatívny kód. Namiesto kódu sa nachádzajú len zmienky o stratégiách 
kódovania, ktoré sa označujú ako posunková, vizuálna (ortografická) a komu-
nikačná stratégia. (G. lachkovičová 1998, s. 256)
Pomocou posunkov a neskôr posunkového jazyka nepočujúce dieťa získa ja-
zykový systém, ktorý mu umožní vytvoriť alternatívny jazykový kód potreb-
ný pre neskoršiu schopnosť čítať s porozumením.
Kód pre jazykové schopnosti sa u každého človeka v rámci ontogenézy tvorí 
v prvých troch až štyroch rokoch života. Ak sa tento čas premárni, v neskor-
ších rokoch i napriek akejkoľvek veľkej, ale predsa len dodatočnej komuni-
kačnej intervencii a dodatočnému podnetnému prostrediu sa už nedá v plnej 
miere dobehnúť. Z tohto dôvodu je vytvorenie jazykového kódu rozhodujú-
cim faktorom vo vývine zgramotňovania dieťaťa.

Podnetné vizuálne sociálne prostredie 
U nepočujúceho a ŤsP dieťaťa, u ktorého strata sluchu nastala v prelingvál-
nom a perilingválnom období (postihnutie do 3 rokov), jeho zdravý vývin 
reči podmieňuje také komunikačné prostredie okolo dieťaťa, v ktorom zo za-
čiatku prevládajú v komunikácii prirodzené posunky, neskôr posunkový ja-
zyk sprevádzaný artikulovaním. vtedy sa dieťa učí posunkovú reč a súčasne 
artikulovať a odzerať. spomenuté komunikačné prostredie je do istej miery 
bilingválne. 
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Pre nepočujúce dieťa je nevyhnutné vytvoriť komunikačné prostredie boha-
té na jazykové podnety vizuálnou formou. Ak vizuálne podnety v prostredí 
okolo dieťaťa absentujú, také prostredie sa stáva brzdiacim faktorom v jeho 
vývine zgramotňovania. 
Podľa van Kleckovej (In: O. Zapotočná 2007) vývin zgramotňovania pod-
mieňuje:
1. Nadobúdanie skúseností s významom a obsahom za pomoci dospelého.
2. Chápanie súvislostí a vzťahov medzi obsahom a formou.
3. Nácvik formy.
4. Integrácia formy a obsahu (prepájanie).
5. Návrat obsahu na vyššej úrovni (porozumenie), cielené usmernenie pe-

dagóga.

Na porovnanie je potrebné pozrieť sa, v akej podnetnej situácii sa nachádza 
nepočujúce dieťa počujúcich aj nepočujúcich rodičov.

1. Nadobúdanie skúseností s významom a obsahom za pomoci dospelého
Nepočujúce dieťa počujúcich rodičov:
Pomoc dospelého pri zgramotňovaní neplní úlohu z  dôvodu neskúsenosti  
a neznalosti manuálnej komunikácie. Dieťa s rodičom zmysluplne nekomu-
nikuje, čím nepreberá skúsenosti významu a obsahu za pomoci dospelého.
Nepočujúce dieťa nepočujúcich rodičov:
Nepočujúci rodič ovláda posunkový jazyk, zmysluplne komunikuje na vizu-
álnom základe, psychicky je pripravený, že sa mu s veľkou pravdepodobnos-
ťou môže narodiť nepočujúce dieťa. Dieťa získava skúsenosti významu a ob-
sahu pomocou dospelého.
2. Chápanie súvislostí a vzťahov medzi obsahom a formou
Nepočujúce dieťa počujúcich rodičov:
tam, kde nie je zmysluplná komunikácia, ťažko možno vytvárať chápanie sú-
vislostí a vzťahov medzi obsahom a formou. Počujúci rodič môže dávať ne-
počujúcemu dieťaťu (dieťa má načúvací prístroj) sluchové podnety, ale na po-
chopenie to nestačí, pretože nepočujúce dieťa sa ešte len učí počúvať a jeho 
sluch je i napriek načúvaciemu prístroju nedokonalý.
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Nepočujúce dieťa nepočujúcich rodičov:
Nepočujúci rodič podáva dieťaťu informáciu tak, aby ju dieťa videlo a vede-
lo ju spracovať. Dodržiava očný kontakt, chápe, že bez neho je komuniká-
cia nemožná. v začiatkoch používa v komunikácii prirodzené posunky, kto-
ré sa nepočujúce dieťa ľahko a rýchlo naučí. Dieťa bez problémov pochopí, že 
napr. posunkom – zovretá päsť s vysunutým palcom ukazujúca do úst – mu 
rodič naznačuje niečo súvisiace s pitím (mlieko) a o chvíľu bude piť. takto vy-
tvára chápanie súvislostí a vzťahov medzi obsahom a formou. batoľa postup-
ne vie, že potravu si má vypýtať vložením palca do úst, čím upozorní rodi-
ča, že je hladné. Na vytvorenie počiatočnej zmysluplnej komunikácie medzi 
rodičom a  dieťaťom existuje dostatočné množstvo prirodzených posunkov 
(poď, piť, spať, daj, hore, dole, smútok, radosť, bolesť, tu, tam, áno, nie a pod.).
3. Nácvik formy
Nepočujúce dieťa počujúcich rodičov:
Počujúci rodičia sa v dobrej viere snažia komunikovať s nepočujúcim dieťa-
ťom hovoreným slovom, ale nácvik hovorenej formy (hovorenia, rozpráva-
nia) na základe akustického vnemu je pre nepočujúce dieťa nesmierne ťažký, 
pretože akustický vnem je preň nedokonalý, z ktorého si len veľmi ťažko vy-
baví a predstaví obsahovú stránku posolstva. Z tohto dôvodu je nácvik úst-
nej, hlasitej, hovorovej, artikulačnej formy veľmi obmedzený a nedostatočný. 
Pre nepočujúce dieťa je neprirodzené komunikovať poškodeným vnemom 
(sluch), ak má k dispozícii iný zdravý vnem (zrak).
Nepočujúce dieťa nepočujúcich rodičov: 
Nepočujúce dieťa najprv začne prirodzenými posunkami chápať, čo ho čaká 
(jesť, spať, vziať na ruky), neskôr pochopí, že na splnenie svojich potrieb musí 
rodičovi ukázať známy posunok. Napĺňa sa tu prepojenie s  chápaním, po-
rozumením a myslením. Utvára sa nácvik formy pri napĺňaní svojich požia-
daviek. Na začiatku sú prirodzené posunky nepočujúceho dieťaťa nedoko-
nalé, nepresné, príp. skomolené, ktoré sa postupne zdokonaľujú. Dôležité je, 
že nepočujúci rodič nedokonalým posunkom nepočujúceho dieťaťa rozumie, 
reaguje na ne a koriguje ich. Je potrebné poznamenať, že takmer každý posu-
nok je od samého začiatku komunikácie medzi nepočujúcim rodičom a ne-
počujúcim dieťaťom sprevádzaný ústnou artikuláciou. Napríklad posunok 
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„hore“ je súčasne sprevádzaný hovoreným slovom „hore“. takto sa nepoču-
júcemu dieťaťu už v útlom veku sprístupňujú nielen posunky, ale aj slová, kto-
rým prostredníctvom posunkov rozumie. Postupne sa naučí slová odzerať aj 
používať, niekedy bezhlasne, inokedy s hlasom, hoci v tomto ranom štádiu 
nie celkom dobre zrozumiteľným. Komunikácia paralelne s posunkami a ar-
tikuláciou (hovorené slovo) je nácvik formy posunkov a slov.
4. Integrácia formy a obsahu (prepájanie)
Nepočujúce dieťa počujúcich rodičov:
Integrácia formy a obsahu znamená prepojenie hovorenej podoby s písanou 
(poznanie grafémy) a  prepojenie písanej s  hovorenou podobou (poznanie 
hlásky). Prepájanie u nepočujúceho dieťaťa znamená prepojenie posunko-
vej podoby s písanou (poznanie grafémy) a prepojenie písanej s posunkovou 
podobou (poznanie posunku). Keďže medzi rodičom a nepočujúcim dieťa-
ťom zmysluplná komunikácia absentuje, posunkom ani hláskam nerozumie, 
integrácia formy a obsahu tu nefunguje.
Nepočujúce dieťa nepočujúcich rodičov:
Prirodzené posunky a posunkový jazyk súčasne sprevádzané s  artikulova-
ným slovom dávajú veľké predpoklady (takmer istotu), že prepájanie z po-
sunkovej podoby na písanú a naopak bude u dieťaťa úspešné. v rámci prepá-
jania je tu model prepojenia posunkovej s písanou podobou (poznanie grafé-
my) a prepojenie písanej s posunkovou podobou (poznanie posunku).
Z. Petrová (2003) uvádza fonologickú teóriu:
Fonologická teória – grafický záznam preložiť do zvukovej podoby, aby bol 
pochopený, pochopenie významu prostredníctvom hovorenej reči závisí od 
schopnosti zvukovo vnímať, rozlišovať hovorenú reč. Autor publikácie (P. bir-
ka) dodáva, že z toho potom logicky vyplýva formulovanie posunkovej teórie. 
Posunková teória – grafický záznam preložiť do posunkovej podoby, aby bol 
pochopený, pochopenie významu prostredníctvom posunkovej reči závisí od 
schopnosti vizuálne vnímať, rozlišovať reč.
5. Návrat obsahu na vyššej úrovni (porozumenie), cielené usmernenie pe-

dagóga
Nepočujúce dieťa počujúcich rodičov:
Ak dieťa neprešlo úspešne prvými štyrmi bodmi, v poslednom bode je cielené 
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usmerňovanie pedagóga zamerané nie na obsah vyššej úrovne, ale na počia-
točné formy chápania obsahu pomocou posunkového jazyka, ktorý sa dieťa 
medzitým, nie však v ranom veku, ako-tak naučilo. 
Keďže obdobie na vytvorenie jazykového kódu sa premeškalo, teraz sa die-
ťa zdokonaľuje v posunkovom jazyku a pomocou neho sa učí chápať význam 
slov. Dieťa je zrelé na redukovanie učiva a je potrebné s ním pracovať podľa 
ľahšieho variantu učenia (variant b). takéto dieťa si vyžaduje pedagóga, kto-
rý dobre ovláda posunkový jazyk, aby mu vysvetľoval nielen obsah slov, viet, 
ale aj stimuloval a rozvíjal jeho chápanie, porozumenie a myslenie.
Nepočujúce dieťa nepočujúcich rodičov:
Nepočujúce dieťa v tomto bode dosahuje takú komunikačnú úroveň, akoby 
nemalo ťažkú stratu sluchu. v komunikácii používa nielen posunkový jazyk, 
ale vyjadruje sa aj artikulovaným slovom, podľa situácie a osoby, s ktorou ko-
munikuje. Jeho odzeranie je v tomto štádiu bezproblémové, ak vyjadrujúca 
osoba hovorí dobrou artikuláciou. 
Posunkový jazyk vie prepájať na artikulované slová/grafémy a naopak. Pe-
dagóg ho cielene vedie k čítaniu s porozumením, k návratu obsahu na vyššej 
úrovni. 

Cielené usmernenie pedagóga
Posledná fáza zgramotňovania nesie riziko v uspokojení pedagóga, pretože 
nepočujúce dieťa, ktoré zvládlo všetky zložky komunikácie (posunkový ja-
zyk, schopnosť odzerať, bohatú slovnú zásobu, komunikáciu a vyjadrovanie 
sa artikulovaným slovom, dobrú gramatiku), je vo veľmi priaznivej pozícii 
oproti nepočujúcim deťom, ktorým tieto zložky robia problémy. 
Pedagóg priaznivú situáciu môže vyhodnotiť tak, že v poslednej etape zgra-
motňovania zvoľní nároky na nepočujúce dieťa.
Nepočujúce dieťa je síce obklopené akustickými podnetmi ako počujúce die-
ťa, ale načúvací prístroj mu automaticky nezaručí získavať plnohodnotné in-
formácie zvukovou cestou ani napredovať aj napriek sluchovej výchove (slu-
chový tréning). Nepočujúce dieťa musí predovšetkým čítať a  písať, len tak 
bude naďalej úspešne napredovať v čítaní s porozumením.



39

len skúsený pedagóg dokáže zvládnuť nástrahy uspokojovania a zľahčova-
nia poslednej fázy zgramotňovania. v situácii, keď si nepočujúce dieťa osvo-
jilo posunkový jazyk, artikuláciu, naučilo sa odzerať a začalo úspešne prepá-
jať posunky a artikulované slová na grafémy, nie je jednoduché odolať uspo-
kojeniu z úspechu a zľahčovať poslednú fázu zgramotňovania. Usmerňovanie 
pedagóga vzhľadom na dieťa bude v tejto fáze spočívať v udržiavaní a zdoko-
naľovaní vzájomnej komunikácie.

3.4| Fonologický kód

v procese učenia sa čítať u počujúcich detí za hlavný faktor považuje fono-
lógia zvukový jazykový systém, resp. schopnosť počuť a hovoriť, pretože ten-
to aspekt jazyka dáva písmu generatívnu dimenziu. schopnosť manipulovať  
so segmentmi slov na úrovni hlásky alebo fonémy je rozhodujúca pre nauče-
nie sa čítať. Jednou z príčin je to, že táto zručnosť pomôže dieťaťu osvojiť si 
a používať systém pravidiel transformácie graféma – fonéma. (lachkovičová
1998) 

Ako už bolo uvedené, fonologický kód sa tvorí v prvých troch rokoch veku 
dieťaťa. Už raným štádiám vývinu je potrebné venovať v komunikácii nále-
žitú pozornosť. Zjednodušene sa dá povedať, že čím skôr začneme zmyslu-
plne s dieťaťom komunikovať, tým silnejší fonologický kód si vytvorí, kto-
rý ho posunie na lepšiu štartovaciu pozíciu pri zgramotňovaní. A je jedno, či 
ide o počujúce alebo nepočujúce dieťa. Ich lepšia štartovacia pozícia zname-
ná, že v budúcnosti sa rozdiely v čítaní s porozumením oproti deťom, ktoré 
nedostali silný fonologický kód, budú zväčšovať. Miera intenzity fonologic-
kého kódu zasahuje aj do schopnosti či neschopnosti učenia sa cudzích ja-
zykov (P. birka, 2013). Posledné výskumy naznačujú, že nie dedičné vlohy, 
ale podnetné prostredie prvých rokov života dieťaťa má rozhodujúci význam 
pre úspech zgramotňovania. (Petrová 2003, In: Pupala, Zápotočná, s. 21-31). 
Počujúce dieťa v priemernej počujúcej rodine nemá problém vytvoriť si fono-
logický kód a tým si do budúcna zabezpečiť úspešné zgramotňovanie. 
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Nepočujúce dieťa je v inej situácii, chýbajúci sluch mu nedovolí vytvoriť fo-
nologický kód. Pre úspešné zgramotňovanie nepočujúceho dieťaťa je potreb-
né hľadať inú alternatívu. Posunkový/vizuálny kód sa javí ako dobré riešenie 
v jeho nezávideniahodnej situácii. Je dôležité dostať informáciu – o potrebe 
vytvorenia alternatívneho kódu – k rodičovi včas.
Dokáže systém pravidiel transformácie graféma – fonéma nahradiť alterna-
tívny systém graféma – posunok s artikulou? Do akej miery graféma – posu-
nok s artikulou dokáže vytvoriť plnohodnotný kód pre jazykové schopnosti, 
a tým aj pre neskoršie čítanie s porozumením? Na tieto dve otázky nám dlho-
ročná prax s nepočujúcimi a ŤsP deťmi dáva kladnú odpoveď.
toto tvrdenie opierame o skutočnosť, že čítať s porozumením je problém aj 
pre rómske počujúce deti. Rómsky problém môže spočívať v tom, že raná ko-
munikačná intervencia je v priemernej rómskej rodine nedostatočná. Mno-
hé rómske matky s absolvovanými piatimi triedami nečítajú s porozumením 
a ich deti čaká to isté. 
Preštudovali sme si niekoľko prác na tému o zaostalosti rómskych detí v čí-
taní s porozumením a ani v jednej sme sa nestretli s poznámkou, že problém 
mohol spôsobiť fonologický kód v dôsledku nedostatočnej ranej komunikač-
nej intervencie. Zaostalosť v čítaní s porozumením môžu spôsobiť rôzne fak-
tory, napríklad to, že rómske deti nenavštevujú predškolské zariadenia, sú 
vychovávané v nevzdelanej a málo podnetnej rodine, takmer vôbec nečítajú, 
keďže doma knihy nie sú a pod. Autori týchto prác vidia nápravu napr. v nul-
tom ročníku, v zmene metodiky čítania, v stratégii začať v Zš čo najviac čítať. 
Obávame sa, že navrhované riešenia k náprave nevedú, keďže v ranom štádiu 
sa premárnilo obdobie na vytvorenie fonologického kódu. 
Najbližšie k vyjasneniu, prečo rómske deti majú problémy čítať s porozume-
ním, je práca h. luciakovej (2008), v ktorej sa uvádza: „Predbežne môže-
me v tejto súvislosti uvažovať o fonologickom deficite u rómskych detí, na-
koľko schopnosť dekódovať pseudoslová je jedným z najlepších ukazovate-
ľov dobrých čitateľov. taktiež to môže naznačovať spôsob výučby detí v škole, 
kde sa kladie väčší dôraz na rýchlosť a plynulosť čítania a menej na správnosť  
a porozumenie textu. Môžeme preto predbežne uvažovať o tom, že do pro-
cesu osvojovania si čítania vstupuje nejaká ďalšia premenná, ktorá prispieva 
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k zlyhávaniu rómskych detí v čítaní. Domnievame sa, že táto premenná súvi-
sí s málo podnetným prostredím, v ktorom rómske deti vyrastajú, a s absen-
tujúcou predškolskou výchovou.“

3.5| Alternatívny vizuálno-posunkový kód 

Keďže ťažko sluchovo postihnuté dieťa prakticky nemá možnosť vytvoriť si 
fonologický kód, je nevyhnutné pokúsiť sa vytvoriť alternatívny kód už od 
narodenia, resp. od zistenia straty sluchu. v odbornej literatúre je len zmien-
ka o alternatívnom kóde (lachkovičová 1998), preto bude potrebné urobiť 
seriózny výskum, či fonologický kód možno v plnej miere (resp. do akej mie-
ry) nahradiť vizuálno-posunkovým kódom. Naše skúsenosti z praxe nazna-
čujú, že vizuálno-posunkový kód pre jazykové schopnosti je rovnocenný s fo-
nologickým kódom a možno ho aj reálne vytvoriť. Chce to len dodržiavanie 
určitých komunikačných zásad. (P. birka 2013)

Komunikačné zásady na tvorbu vizuálno-posunkového kódu
Aké podmienky je potrebne splniť, aby si nepočujúce dieťa prirodzenou ces-
tou vytvorilo kód pre jazykové schopnosti, ktorý mu bude neskôr nápomoc-
ný pri úspešnom zgramotňovaní? 
v  stručnosti uvádzame niekoľko komunikačných zásad nevyhnutných na 
tvorbu vizuálneho/posunkového kódu: 
 - pri komunikácii využívať očný kontakt,
 - vytvárať zrakové podnety,
 - používať prirodzené posunky,
 - používať posunkový jazyk,
 - používať artikuláciu paralelne s prirodzenými posunkami,
 - používať artikuláciu paralelne s posunkovým jazykom,
 - používať obrázky a pod nimi názvy (postupne veľké množstvo obrázkov),
 - názvami označiť/polepiť v domácnosti veci (nábytok, izby a pod.).
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4| Komunita a kultúra nepočujúcich

KOMUNItA NePOčUJÚCICh je budovaná spoločným jazykom (posun-
kovým) a tiež podobnými zážitkami a skúsenosťami, ktoré nepočujúci ľudia 
zažívajú v počujúcom svete. 
Nečudo, že sa navzájom vyhľadávajú a trávia spoločné chvíle. vymieňajú si 
podobné životné skúsenosti zo sveta počujúcich. teda kvôli komunikácii 
(posunkový jazyk) sa komunita nepočujúcich udržiava, žije a rozvíja.
Nepočujúci ľudia mali a majú v počujúcej spoločnosti ťažkú pozíciu. Použí-
vaním posunkového jazyka boli neprávom pokladaní za mentálne postih-
nutých, keďže sa nedokázali vyjadriť hovorenou rečou. Posunkový jazyk bol 
podceňovaný. tvrdilo sa, že ním nemožno vyjadriť abstraktné pojmy, ale iba 
konkrétne veci, javy, situácie, udalosti. 
tendenciou počujúcich bolo „prerobiť a opraviť“ nepočujúcich na spôsob 
počujúcich. bola to však neschopnosť počujúcich učiteľov osvojiť si posun-
kový jazyk. Učiteľom ovládajúcim posunkový jazyk prejavovali úctu a váž-
nosť. Najznámejší je francúzsky učiteľ de ľ Épée, ktorému postavili sochu. 
v dnešných časoch sa nepočujúca komunita cíti ohrozená divokou školskou 
integráciou a masovým zavadzaním kochleárneho implantátu u nepočujú-
cich detí. Nepočujúci rodičia svojim nepočujúcim deťom nedávajú kochle-
árny implantát. školskú integráciu považujú za divokú, tvrdia, že nepočujúce 
dieťa je v bežnej škole komunikačnou bariérou osamotené a neschopné opti-
málneho rozvoja. Novšie inkluzívne vzdelávanie nepočujúcich detí v bežných 
základných školách považujú za utópiu a umelý zásah zhora, sledujúci eko-
nomický (rozumej šetriaci) faktor, ktorý sa neskôr premení na predražený  
vo forme sociálnych dávok. 
Dnešná komunita nepočujúcich vďaka novým komunikačným vymoženos-
tiam a pedagogickým poznatkom má potenciál v kritickom počte prelomiť 
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funkčnú negramotnosť. hlavne nepočujúce deti väčšiny nepočujúcich rodi-
čov sú na dobrej ceste. Na druhej strane s obavou sledujú znižovanie počtu 
detí v základných školách pre sluchovo postihnutých, pretože tento stav súvi-
sí s optimálnym rozvojom ich detí prostredníctvom interpersonálnych vzťa-
hov so seberovnými rovesníkmi. 
Komunita nepočujúcich nie je jednoliata ani jednotná. Je podobne rozdielna 
ako majorita. sú tu aj vysokoškolsky vzdelané osoby, majú aj rozdielne vzde-
lanie, ktoré do značnej miery ovplyvňuje ich pohľad na svet, rozdielne poli-
tické a náboženské predstavy, pracujú na rozdielnych pozíciách.
Nájdeme aj rôzne skupiny zápasiace medzi sebou o reálnu aj fiktívnu moc  
v organizáciách bojujúcich o väčší podiel finančných prostriedkov či už od 
štátu, alebo od iných súkromných sponzorov. Po vzniku samostatného slo-
venska sa tradičné organizácie (ich počet by sme narátali na jednej ruke) po-
stupne rozpadávali a vznikali nové. Momentálne je ich okolo 100. 
túto atomizáciu vo veľkej miere spôsobili aj počujúci ľudia v pozadí, ako aj 
rozdielne názory, záujmy a potreby nepočujúcich a nedoslýchavých. takisto 
aj tlmočníci, počujúce deti nepočujúcich rodičov (CODA), počujúci manže-
lia nepočujúcich detí, ktorí sú súčasťou komunity, majú tiež zásluhy na neú-
mernom raste neefektívnych občianskych združení. 
Možno povedať, že osoby, ktoré ovládajú posunkový jazyk, hoci aj čiastočne, 
a nejakým spôsobom žijú a pohybujú sa medzi nepočujúcimi, sú súčasťou ko-
munity nepočujúcich. Pre nepočujúcich je ich komunita priestor, kde sa cítia 
byť rovnocenní, môžu sa tu bez komunikačnej bariéry rozprávať s kýmkoľ-
vek, vymieňať si informácie a zabávať sa. Nepočujúci sa často stretávajú v or-
ganizáciách a kluboch nepočujúcich. tu sa organizujú výlety, alebo sa konajú 
rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré majú dlhodobú tradíciu. v súčasnosti 
sa vďaka internetu a mobilom (sms) rozšírila možnosť zoznámenia sa s väč-
ším počtom nepočujúcich.

Kultúra nepočujúcich
čím sa vyznačuje kultúra nepočujúcich? 
 - v prvom rade plnohodnotným posunkovým jazykom ako nástrojom ko-

munikácie ľudí, ktorí ho ovládajú, 
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 - posunkový jazyk nemá písomnú formu použiteľnú v komunikácii,
 - správaním sa nepočujúcich ľudí, ktorí v dôsledku používania posunkové-

ho jazyka majú iné zvyky, potreby a záujmy,
 - očným kontaktom ako základnou slušnosťou,
 - správaním sa nepočujúcich ľudí, ktorých dôsledkom je, že v spoločnos-

ti tvoria menšinu,
 - úctou k histórii nepočujúcich,
 - nepočujúci vnímajú  svoje postihnutie ako inakosť, z  čoho pramení ich  

pozitívny postoj k hluchote,
 - socializáciou,
 - vzťahom k športu,
 - klubmi a organizáciami,
 - umením, literatúrou a humorom.

Zmienka lingvistu W. C. stokoeho o kultúre nepočujúcich v Slovníku americ-
kého posunkového jazyka v r. 1965 naštartovala uznanie odbornej verejnosti. 
Dovtedy sa nepočujúci vnímali iba z medicínskeho hľadiska ako osoby s po-
ruchou sluchu. Až W. C. stokoe vniesol na nepočujúcich prelomový pohľad, 
ktorý hovoril, že určitá kultúra a jazyk týchto ľudí stmeľuje. 
typické správanie nepočujúcich vychádza zo znalosti posunkového jazyka, 
straty sluchu a z toho vyplývajúceho špecifického spôsobu života, v ktorom 
sa prejavujú spoločné hodnoty, zvyky a tradície. v iných kultúrach sa ľudia 
stávajú ich súčasťou pri narodení, väčšina nepočujúcich sa ku komunite hlá-
si v rôznom čase. 
Iba 10 % nepočujúcich detí je už pri narodení zaradených k tejto komunite 
a tým aj ku kultúre, keďže sa narodili nepočujúcim rodičom a ich materin-
ským jazykom sa stál posunkový jazyk. 
Ďalšou skupinou, dá sa povedať najväčšou, sú nepočujúce deti, ktoré sa po-
sunkový jazyk a z toho vyplývajúcu kultúru naučia v základných školách in-
ternátnych od nepočujúcich detí nepočujúcich rodičov a tiež od nepočujú-
cich učiteľov a vychovávateľov. 
tretiu skupinu tvoria nepočujúci ľudia, ktorí sa v  komunite objavili až po 
strate sluchu v dospelom veku. Kluby nepočujúcich začali navštevovať zo zve-
davosti, opustenosti a náhodne. títo postlingválne sluchovo postihnutí ľudia 
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však z komunity po čase odchádzajú, keďže sa im komunikačné očakávania 
nenaplnili, pretože naučiť sa posunkový jazyk v neskoršom veku nie je jed-
noduché.
Fakt, že posunkový jazyk nemá písomnú formu (iba notačný systém pre jazy-
kový výskum) použiteľnú v komunikácii, spôsobuje, že mnoho nepočujúcich 
sa pri komunikácii nemôže spoliehať na sMs. Obmedzujú sa len na stručný 
oznam, napríklad na termín, miesto stretnutia a podobne. Na nefyzickú ko-
munikáciu používajú obraz, napr. program oovoo (internet cez mobil a PC), 
kde sa môžu vidieť a na komunikáciu používať posunkový jazyk. 
Posunkový jazyk má vlastnú gramatiku a vo veľkej miere využíva mimiku 
tváre a postoj hornej časti tela, ktorým sa prenášajú emócie a tón konverzácie. 
Posunkovanie bez mimiky je ako monotónna reč. Očný kontakt je ako sluš-
ný tón a mimika ako výška hlasu. Pomocou posunkového jazyka sa môže vy-
jadrovať poézia. v rámci jednej krajiny sa posunky môžu meniť a objavujú sa 
dialekty, podobne ako je to v hovorenom jazyku. 
výskumy ukazujú, že je vhodné, aby počujúci rodičia s počujúcimi batoľata-
mi najprv komunikovali prirodzenými posunkami, pretože batoľa v spätnej 
väzbe dokáže ruky v komunikácii použiť skôr ako hovoridlá. 

Úcta k histórii nepočujúcich – spočíva v tom, že i napriek dlhodobému tlaku 
zo strany počujúcich i Milánskemu kongresu, na ktorom sa zakázalo použí-
vanie posunkového jazyka v školách, komunita nepočujúcich dokázala prežiť 
a vybojovať si status menšiny. Nepočujúci oceňujú organizácie a asociácie, či 
už lokálne, alebo medzinárodné, ktoré obhajujú ich potreby. 
Na výskumy posunkového jazyka, ktoré potvrdzujú jeho plnohodnotnosť 
s inými jazykmi, sú hrdí. 
Socializácia – sa prejavuje nutnosťou stretávať sa a komunikovať v posunko-
vom jazyku. Je to pochopiteľné, pretože v každodennom živote sa nepočujúci 
pohybujú v počujúcej spoločnosti, kde zažívajú komunikačnú bariéru a pot- 
reba človeka komunikovať je veľmi silná.  
Vzťah k  športu – hlavne tímové športy majú dôležité miesto v  kultúre ne-
počujúcich, pretože vyjadrujú navonok to, že nepočujúci ľudia k sebe patria  
a spája ich priateľstvo. Nepočujúci obľubujú futbal, futsal, hokej, volejbal, 



46

bedminton, bowling, tenis, stolný tenis, šípky, šach a iné. hrajú súťažne a nie-
len medzi sebou v rámci športových klubov nepočujúcich, ale aj na amatér-
skej úrovni medzi športovými klubmi so zdravými športovcami. vrcholnou 
športovou súťažou nepočujúcich na celom svete je deaflympiáda. v súvislosti 
s tým, že svoje sluchové postihnutie vnímajú nepočujúci ako fyzickú inakosť/
odlišnosť, odmietajú sa zúčastňovať paralympiády, ktorá je zasa vrcholným 
športovým podujatím všetkých zdravotné postihnutých športovcov. K hlu-
chote majú pozitívny postoj, nevidia na nej nič negatívne, čo by sa muselo 
zmeniť, alebo za čo by sa mal človek hanbiť. veria, že nepočujúci človek môže 
robiť čokoľvek, okrem počutia.
Umenie, literatúra a humor – nepočujúci majú vlastné festivaly kultúry, ume-
nia, humoru, na ktorých môžu vyjadriť svoje pocity, emócie, skúsenosti a po-
hľad na svet. storytelling je dramatické prerozprávanie príbehov, ktoré slú-
ži na zábavu a potešenie. Nepočujúci sa v ňom hrajú s posunkovým jazykom  
a skúmajú jeho možnosti, čo všetko a ako sa dá prostredníctvom neho vyjad-
riť. humor, anekdoty a legendy – vtipné príbehy sa pomocou posunkového 
jazyka dedia z generácie na generáciu. bohužiaľ, často po preklade do hovo-
reného jazyka strácajú vtipnosť, keďže pointa je v posunkoch alebo zvyklos-
ti. Jednotlivo sa niektorí nepočujúci venujú aj spevu v posunkovom jazyku 
(umelecké posunkovanie), píšu knihy, vydávajú časopisy. Divadelná tvorba 
a pantomíma, herectvo a tvorba filmov, maľba, keramika, sochárstvo, rezbár-
stvo a tiež tanec majú u jednotlivých nepočujúcich v poslednom období strie-
davo vzostupný aj klesajúci charakter záujmov. Záujem kolíše vzhľadom na 
finančné možnosti občianskych združení, ktoré organizujú záujmové akcie.
Kluby a  organizácie – slúžia ako prirodzené centrá kultúry nepočujúcich. 
Pravidelne sa tu stretáva väčšie množstvo nepočujúcich ľudí, ktorí sa delia 
o podobné zážitky, vymieňajú si skúsenosti zo zamestnania a školy, deti sa tu 
učia od dospelých, tínedžeri zase hľadajú partnerov… a to všetko preto, lebo 
vďaka posunkovému jazyku miznú komunikačné problémy. Na slovensku je 
v súčasnosti asi 100 organizácií.
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5| Aplikácia aktivít na rozvíjanie neverbálnej 
      komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese

v  súčasnom období presadzovania integračných a  inkluzívnych prístupov 
vo výchovno-vzdelávacom procese je dôležité viesť deti z intaktnej populácie 
k chápaniu inakosti. Nie je mysliteľné integrovať dieťa s postihnutím do bež-
ného kolektívu školy či školského zariadenia bez prípravy všetkých jeho čle-
nov (pedagogického personálu, detí, žiakov, ostatného personálu i rodičov). 
Každé dieťa alebo žiak s postihnutím si vyžaduje úpravy prostredia, ale rov-
nako aj myslenia a správania sa ľudí v okolí. Deti a žiaci s postihnutím nežia-
dajú súcit, chcú sa stať právoplatným článkom spoločnosti, do ktorej sú za-
radení.

v tejto kapitole neposkytujeme návod na komunikáciu s deťmi a žiakmi s po-
ruchami sluchu, chceme skôr poskytnúť aktivity a hry, pri ktorých sa aj deti, 
žiaci a pedagógovia z intaktnej populácie môžu na chvíľku ocitnúť v pozícii 
nepočujúceho človeka. Pri takýchto aktivitách sú nútení hľadať možnosti do-
rozumievania sa bez slov, ktoré sú pre nepočujúce deti a deti so sluchovým 
postihnutím v našom svete bežnou skutočnosťou.
Ponúkané aktivity, overené pedagógmi a vychovávateľmi v praxi, možno rea-
lizovať v rôznych tematických oblastiach výchovy, prevažne však v spoločen-
sko-vednej tematickej oblasti výchovy.

Na tajného dirigenta
Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Rozvíjať zručnosti v oblasti neverbálnej ko-
munikácie v sociálnych situáciách, podporiť uvoľnenú pracovnú atmosféru  
v skupine. 
Špecifický cieľ: Zapojiť sa do hry.
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Trvanie: 15 – 20 minút 
Metódy: rozhovor, vysvetlenie, motivácia
Formy: skupinová, hra, diskusia
Pomôcky: stopky
Realizácia: 
Jeden z hráčov („detektív“) ide za dvere, ostatní sa dohodnú, kto bude diri-
gentom. Dirigent sa snaží riadiť členov orchestra pomocou tajných dohod-
nutých signálov. Úlohou detektíva je určiť tajného dirigenta. vedúci skupi-
ny stopuje čas. hra sa môže medzi jednotlivými detektívmi vyhodnocovať. 
v oboch rolách sa môžu vystriedať viacerí hráči. súťaž vyhráva ten detektív, 
ktorý rozpoznal dirigenta v najkratšom čase.
Po ukončení hry deti odpovedali na reflexívne otázky: 
Ako rýchlo ste dokázali porozumieť sociálnemu dianiu v skupine?
čo vám spôsobovalo ťažkosti?
Ako dokázali ostatní spolupracovať s dirigentom?
Kto reagoval na neverbálne signály včas?
Vyhodnotenie:
všetky deti pripravená aktivita veľmi zaujala. vysvetlené pravidlá pochopi-
li bez ťažkostí. Aktívne sa striedali pri výmene úloh detektíva a  dirigenta.  
v diskusii otvorene prezentovali svoje názory: čo im spôsobovalo ťažkosti, čo 
bolo pre ne zábavné. Deti sa naučili rozpoznávať signály, ktoré im určoval di-
rigent. Počas aktivity boli sústredené. snaha a ochota detí spolupracovať bola 
odmenená sladkosťami.

Ľudská skladačka
Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Rozvíjať neverbálne komunikačné zručnosti.
Špecifický cieľ: Dodržať pravidlá v neverbálnej aktivite. Zapamätať si určenú 
polohu a miesto v priestore.
Čas: 15 – 20 minút
Pomôcky: veľký priestor, koberec
Realizácia: 
Deťom sme vysvetlili pravidlá hry, postup a dohodnuté  signály. Deti sa po-
stavili do zástupu a ich úlohou bolo vytvoriť ľudskú reťaz. Každé dieťa podalo 
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ruku kamarátovi pred sebou aj za sebou. Deti zaujali rôzne polohy. Podmien-
ka bola, že nemôžu byť v takej istej polohe ako kamarát pred nimi aj za nimi. 
Deti ležali, kľačali, stáli, sedeli, čupeli. Keď dokončili reťaz, dobre si ju prezreli 
a zapamätali si svoju polohu, svoje miesto v ľudskej skladačke. Potom sa pus-
tili a rozišli po miestnosti. Po zaznení dohodnutého signálu museli vytvoriť 
rovnakú skladačku. hru niekoľkokrát zopakovali. Počas hry museli byť ticho 
a komunikovali len pomocou mimiky a gest.
Po ukončení hry deti odpovedali na reflexívne otázky: 
bolo pre teba príjemné dotýkať sa kamarátov?
Ľahko si sa prispôsobil polohe tvojho kamaráta?
bolo ťažké zapamätať si, akú si mal polohu a miesto v ľudskej skladačke?
Vyhodnotenie:
Deťom sa hra páčila. Problémy mali s vymýšľaním polohy, aby splnili pravi-
dlá. Po zopakovaní si zapamätali aj svoje miesto a polohu. Problém im robi-
lo nerozprávať a komunikovať len pomocou gest a mimiky. Deti si uvedomili 
telesný dotyk, vnímanie druhého, potrebu sústrediť sa na pozorovanie, zapa-
mätanie a spoluprácu. Deti boli za svoju snahu pochválené. 

Medzinárodné stretnutie
Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Rozvíjať komunikačné schopnosti, koope-
ráciu, spoluprácu, spolupatričnosť, viesť k bezkonfliktnému riešeniu problé-
mov.
Špecifický cieľ: Komunikovať bez slov.
Čas: 15 minút
Metódy: motivácia, vysvetlenie
Formy: skupinová 
Prostriedky: stoličky, škatuľa s pripravenými papierikmi 
Realizácia: 
Na začiatku aktivity sme dievčatá motivovali rozprávaním o rôznych kraji-
nách sveta. Neskôr sme im vysvetlili, čo budeme robiť. Každé z dievčat si  
zo škatuľky vybralo jeden papierik s názvom krajiny, z ktorej malo pochádzať. 
Keďže boli na medzinárodnom stretnutí, museli sa prezentovať. Cudzincov 
charakterizovala určitá činnosť (tanec, gestikulácia rukami atď.).
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Vyhodnotenie:
v priebehu aktivity nastal problém pri vyberaní rekvizít. Medzi dievčatami 
zazneli rôzne slovné narážky. Museli sme ich upozorniť a usmerniť, aby moh-
la aktivita pokračovať. Neskôr sa však dievčatá vžili do svojich rolí cudzincov 
tak intenzívne, že bolo ťažké a zdĺhavé ukončiť medzinárodné stretnutie. Za 
ich aktivitu a nápady sme ich ocenili. 

Bodkovaná
Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: vedieť identifikovať znaky prostredníctvom 
neverbálnej komunikácie, naučiť sa spolupracovať.
Špecifický cieľ: Zaradiť sa do skupiny na základe zadaného kritéria.
Metódy: motivácia, vysvetlenie
Formy: skupinová
Prostriedky: malé farebné samolepiace papieriky
Realizácia: 
Deti sa postavia do kruhu a učiteľ alebo vychovávateľ im nalepí na čelo fareb-
né papieriky, bodky. Úlohou detí je vytvoriť skupiny podľa farby bodky na če-
lách. Podmienkou je, že deti si nesmú skladať papieriky z čela, príp. ukazovať 
na farby v triede ani spolu akokoľvek slovne komunikovať.
Vyhodnotenie:
Deti zo začiatku nevedeli, ako majú spoznať svoju farbu na čele. Jednému  
z detí však napadlo postaviť dve deti s rovnakou farbou k sebe a tak im po-
môcť zaradiť sa do skupiny s rovnakou bodkou na čele. Na tomto princípe už 
nebol pre ne problém vytvoriť rovnaké farebné skupiny. Deťom sa aktivita pá-
čila a priznali si, že bez pomoci druhého by si nedokázali nájsť svoju skupinu. 

Dom z kociek
Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Rozvíjať komunikáciu pomocou mimiky 
a gestikulácie bez použitia verbálnych prejavov.
Špecifický cieľ: Postaviť dom z kociek bez slov.
Metódy: motivácia, vysvetlenie
Formy: individuálna, skupinová
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Prostriedky: drevené kocky
Realizácia: 
Deti sme rozdelili do dvoch skupín a rozdali sme im drevené kocky. v urče-
nom časovom limite mali za úlohu postaviť dom, v ktorom by chceli bývať. 
Podmienkou vytvárania stavby bolo, aby sa dorozumievali len neverbálne. 
Vyhodnotenie:
Deti aktivita zaujala. Zo začiatku mali problém nájsť nejaký systém komuni-
kácie. Nakoniec sa obom skupinám podarilo postaviť dom z kociek. Dodr-
žiavali pravidlo dorozumievať sa len neverbálne. Po aktivite sme diskutova-
li o tom, čo bolo na stavbe domu najťažšie, čo bolo ľahké, ako sa im podari-
lo dohodnúť aj o tom, kto bol vodca alebo len pozorovateľ. Za aktivitu sme 
deti pochválili.

Ako sa cítim?
Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Rozvíjať neverbálnu komunikáciu, porozu-
mieť emóciám iných.
Špecifický cieľ: Pomenovať emóciu podľa mimiky tváre.
Metódy: motivácia, vysvetlenie
Formy: individuálna, skupinová
Prostriedky: drevená skladačka medvedík
Realizácia: 
Na navodenie atmosféry sme si pozreli video ukážku zameranú na prežívanie 
emócií. Deti videli rozličné emócie – hnev, strach, radosť, bolesť, sklamanie, 
smútok, zľaknutie. spoločne sme ich pomenovali. v druhej časti aktivity sme 
na stôl rozložili tváričky zo skladačky, ktoré znázorňujú rôzne emócie. Každý 
napodobnil a pomenoval tú, ktorú si vybral. v ďalšom kole si tváričky vybe-
rali navzájom jeden druhému a určovali ich.
Vyhodnotenie:
táto aktivita deti zaujala, počas jej priebehu sme ich povzbudzovali k výraz-
nejšiemu vyjadreniu jednotlivých emócií, čím si dôkladnejšie precvičili mi-
mické svaly na tvári, ktoré sú zodpovedné za to, ako sa pri určitých emóciách 
tvárime. Za ochotu spolupracovať sme ich pochválili.
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Tri tváričky
Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Získavať priebežnú spätnú väzbu. vedieť sa 
ohodnotiť, vedieť vyjadriť svoj názor. 
Špecifický cieľ: Zaradiť sa k značke podľa pocitu, napísať svoje meno k po-
citu.
Metódy: motivácia, vysvetlenie
Formy: individuálna
Pomôcky: veľký papier (baliaci), na ktorý vychovávateľ vopred nakreslí tri 
tváre – vľavo usmiatu, do stredu neutrálnu a vpravo zamračenú; jedny hrub-
šie fixky
Realizácia: 
vychovávateľ položí papier s nakreslenými tváričkami aj s fixkami do stredu 
kruhu. Ako prvý napíše svoje meno pod jednu z tvárí (pozitív, neutrál, nega-
tív) a povie deťom, ako sa práve cíti. Potom vyzve deti, aby postupne po jed-
nom pristúpili k papieru, napísali svoju podobu krstného mena z menov-
ky pod niektorú z troch tvárí, odpovedajúc na otázku: „Ako sa teraz cítim?“ 
hra poskytuje momentálnu reflexiu na aktuálne prežívanie jednotlivca, ktorý 
môže (ale nemusí) verbalizovať dôvod, prečo sa práve tak cíti. hra pokračuje 
dovtedy, kým sa všetci podpíšu pod niektorú z troch tvárí.
Vyhodnotenie:
túto aktivitu odporúčame využívať skôr v prostrednej časti skupinovej práce, 
keď je dostatočne posilnená dôvera v skupine. Je dôležité deťom umožniť ne-
vyjadriť sa k tomu, kde napísali svoje meno. 
Aktivita dáva vychovávateľovi objektivizovanejšiu spätnú väzbu o atmosfére 
v skupine, o nastavení jednotlivých detí a celkovej pripravenosti skupiny na 
ďalšiu prácu.

Bez slov
Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Rozvíjať u  detí ohľaduplnosť k  osobám 
so zdravotným postihnutím. Rozvíjať komunikačné schopnosti.
Špecifický cieľ: vymyslieť jednoduché posunkové znaky.
Metódy: motivácia, rozhovor, reflexia
Formy: hra
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Prostriedky: text – Daniel hevier: Moja mama vidí nebo 
Realizácia:
vychovávateľka prečíta deťom básničku Moja mama vidí nebo. Potom sa 
o nej porozprávajú a vysvetlia si ju. Porozprávajú sa o tolerancii k ľuďom, kto-
rí sú zrakovo, sluchovo, telesne postihnutí. Rozprávajú sa aj o  ľuďoch, kto-
rí sú sluchovo postihnutí, o ich vzájomnom dorozumievaní. „Viete predsa, že 
sú ľudia, ktorí nepočujú a nehovoria. Nepočujú spev vtákov ani nádhernú hud-
bu, a keď sa na nebi objaví blesk, nikdy sa nedočkajú zahrmenia…“ Na chvíľ-
ku sa všetci utíšia a počúvajú okolité zvuky. vychovávateľka deťom zdôrazní, 
že hluchí nepočujú ani tieto zvuky. „Napriek tomu, že nepočujú, čo hovoríme, 
a ani nehovoria, môžu sa učiť ZNAKOVÚ REČ, ktorá im potom umožňuje do-
rozumievať sa rukami. Ja som si pre vás pripravila niekoľko slov. Pozerajte sa 
na moje ruky a povedzte mi, čo sa vám snažím povedať.“ 
vychovávateľka znázornila deťom jednoduchá slová – ja (ukázať na seba), 
rád/rada (naznačiť objatie), pomáhať (spojiť ruky dohromady), jesť (dať ruky 
k ústam), otec (poklepať si na bradu), mama (načuchrať si dlhé vlasy), jedno-
duchú vetu – Ja ťa vidím. (ukázať na seba, potom na svoje oči a potom na die-
ťa). vychovávateľka sa opýtala detí, či uhádnu, čo im týmito posunkami chce 
povedať. Zopakovala správu ešte raz po jednotlivých slovách. Naznačila im, 
aby posunky súčasne napodobňovali. 
Rozšírili si tak spoločne „slovnú zásobu“ o niekoľko ďalších slov a deti hádali 
ich význam. Potom zostavovali vlastné vety, samy vymýšľali posunky, ktorý-
mi by bolo možné vyjadriť ďalšie slová.
Vyhodnotenie:
Pomocou otázok sme zisťovali, ako sa im hra páčila; či si rozumeli aj bez slov; 
dokázali sa vcítiť do „kože“ ľudí, ktorí nepočujú; je príjemné, ľahké žiť, keď 
nepočujeme…
Deti prejavili o aktivitu záujem, aktívne sa zapájali a vymýšľali nové posun-
ky. Pri dorozumievaní sa dobre zabávali, ale sem-tam použili aj verbálnu reč.
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Záver

Základom výchovy a vzdelávania detí a žiakov s postihnutím v bežných pod-
mienkach škôl a školských zariadení pre intaktnú populáciu je poznanie od-
lišnosti, nadobudnutie vedomostí o rôznych druhoch a stupňoch postihnu-
tia, ale rovnako aj zvýšenie empatie a spolupatričnosti k osobám s postihnu-
tím. O integrácii, inklúzii a vzdelávaní osôb s postihnutím nestačí len hovoriť. 
Nikto zdravý si nedokáže predstaviť, ako sa cíti dieťa s postihnutím včlene-
né do intaktnej spoločnosti. Jednou z metód na lepšie pochopenie postihnu-
tých osôb je hranie rolí, vcítenie sa do životných situácií osôb s postihnutím. 
Dieťaťu z intaktnej populácie najlepšie priblížime život dieťaťa so zrakovým 
postihnutím, ak mu zaviažeme oči a necháme ho vykonávať bežné každoden-
né úkony. Život dieťaťa s telesným postihnutím si dieťa z intaktnej populácie 
môže vyskúšať posadením sa na určitý čas na invalidný vozík, zviazaním si 
končatín, nepoužívaním jednej ruky počas určitého času. Pre dieťa so slucho-
vým postihnutím je najväčšou bariérou jeho komunikácia. vyjadrovanie detí 
so sluchovým postihnutím často mylne evokuje mentálne postihnutie. Prijí-
manie informácie detí s poruchami sluchu je determinované ich schopnosťou 
odzerať reč. Deti z intaktnej populácie si nedokážu predstaviť problémy v do-
rozumievaní sa s rovesníkmi bez slov.
Publikácia je súhrnom poznatkov a základných pojmov o sluchovo postih-
nutých osobách, o vzdelávaní detí so sluchovým postihnutím a zároveň po-
núka návody aktivít na rozvíjanie neverbálnej komunikácie tak u detí a žia-
kov z intaktnej populácie, ako aj u detí a žiakov s rôznym druhom a stupňom 
postihnutia.



55

Zoznam bibliografických odkazov

bIRKA, P., 2013. Ťažká strata sluchu a  funkčná negramotnosť. 2. atestačná 
práca pedagogických pracovníkov. bratislava: MPC.
KRAhUlCOvá, b., 2002. Komunikace sluchové postižených. 2. vyd. Praha: 
Karolinum. IsbN 80-246-0329-2.
lAChKOvIčOvá, G., 1998. Fonologické uvedomenie v procese čítania ne-
počujúcich detí. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. bratislava: vÚDPP. 
Roč. 3, s. 247-257. IssN 055-5574.
leONhARDt, A., 2001. Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. bratisla-
va: sapientia. IsbN 80-967180-8-8
lUCIAKOvá, h. 2008. Jazykovo-kognitívne schopnosti čítania u rómskych 
detí [online]. bratislava: FF UK, Katedra psychológie. [cit. 22-03-2015]. Do-
stupné z: http://katpsych.truni.sk/svok/prace/luciakova%20FF%20UK%20
bA.pdf
MAGyARICsOvá, M., J. RIGO a P. hAvlÍčeK, 2013. Komunikácia so žiak-
mi s poruchami sluchu. bratislava: MPC. IsbN 978-80-8052-550-7.
PetROvá, Z., 2003. teórie osvojovania si jazyka – psycholingvistické a lin-
gvistické koncepcie. In: b. PUPAlA, O. ZáPOtOčNá a kol.: Rané štúdie 
o ranej gramotnosti. bratislava: UK, s. 32-53. IsbN: 80-223-1806-X.
PetROvá, Z., 2003. Povaha a funkcie jazyka – pokus o transdisciplinárny 
prístup. In: b. PUPAlA, O. ZáPOtOčNá a kol.: Rané štúdie o ranej gramot-
nosti. bratislava: UK, s. 21-31. IsbN: 80-223-1806-X.
PetROvá, Z., 2003. teórie osvojovania si jazyka – psycholingvistické a lin-
gvistické koncepcie. In: b. PUPAlA, O. ZáPOtOčNá a kol.: Rané štúdie 
o ranej gramotnosti. bratislava: UK, s. 32-53. IsbN: 80-223-1806-X.
sAbOl, J., 2006. Moje najmilšie hry a aktivity z etickej výchovy pre 1. stupeň 
ZŠ a ŠKD. banská bystrica: MPC.



56

tARCsIOvá, D., 2005. Komunikačný systém sluchovo postihnutých a spôso-
by prekonávania ich komunikačnej bariéry. bratislava: sapientia. IsbN 80-
9691112-7-9.
tARCsIOvá, D. a s. hOvORKOvá, 2002. Máme dieťa so sluchovým postih-
nutím... čo ďalej? bratislava: effeta. IsbN 80-968584-5-9.
vAGNeROvá, M., 2000. Vývojová psychológia. Praha: Portál. IsbN 80-7178-
308-0.
ZáPOtOčNá, O., 2001. Rozvoj počiatočnej literárnej gramotnosti. In: Pred-
školská a elementárna pedagogika. Zost.: KOlláRIKOvá, Z. a b. PUPAlA, 
2001. Praha: Portál, s. 271-303. IsbN 80-7178-585-7.
ZáPOtOčNá, O., 2007. Dimenzie gramotnosti. Prečo a ako v predškolskom 
vzdelávaní. In: O. KAščáK A K. ŽOlDOšOvá. Námety na reformu počia-
točného vzdelávania. bratislava: Renesans, s. 97-119. IsbN 978-80-969777-6-5.
ZbORteKOvá, K. Sluchové postihnutie a psychický vývin dieťaťa [online]. 
[cit. 21-03-2015]. bratislava: vÚDPAP. Dostupné z: https://www.iedu.sk/po-
radenstvo/prevencia/Documents/Zbortekova.rtf
O totálni komunikaci II. Příručka pro všechny, kteří pečují o neslyšící děti. 
Knihovna časopisu – svazek 7. Praha: Naše vojsko, 1988. IssN 0323-0732.
O totálni komunikaci III. Příručka pro všechny, kteří pečují o neslyšící děti. 
Knihovna časopisu – svazek 8. Praha: Naše vojsko, 1988. IssN 0323-0732.

Internetové zdroje:
http://infosluch.sk/wp/rane-poradenstvo/kultura-a-komunita-nepocuju-
cich/ [cit. 27-03-2015]. 
http://ruce.cz/clanky/33-bilingvalni-vzdelavani-sluchove-postizenych-zaku 
[cit. 27-03-2015]. 


	Stránka 22

