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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá možnými riziky vzniklými při poskytování první 

pomoci dětem vyžadujícím zvláštní péči. Jedná se o problematiku, která je 

v současné době velmi opomíjena a zdravotničtí záchranáři neznají správné 

postupy a pravidla při komunikaci s osobou s určitým postižením. Výjezdy 

posádek ZZS k těmto osobám nejsou sice časté, nicméně by měly být očekávané. 

Teoretická část je zaměřena na děti se zdravotním postižením. V první části jsou 

uvedeny základní etické náležitosti související s dětským pacientem a s tím 

navazující jejich práva. Druhá část informuje o publikacích, podle kterých se 

klasifikují jednotlivé diagnózy a určuje stupeň postižení. Další část definuje 

komunikaci s dětmi všeobecně, podkapitola je pak již věnovaná odlišnostem 

komunikace při kontaktu s postiženými dětmi. Zbytek teoretické části se zabývá 

jednotlivými skupinami dětí s postižením, klasifikací daných postižení, správnou 

komunikací a kompenzačními pomůckami při komunikaci s nimi. 

Praktická část obsahuje čtyři kazuistiky dětí s různým sluchovým postižením. 

Na konci každé kazuistiky se nachází vyhodnocení daného případu. Tato část je 

zakončena porovnáním jednotlivých kazuistik mezi sebou a poukazuje na 

odlišnosti sluchového postižení u každého jedince. Součástí je odborná praktická 

přednáška první pomoci na škole pro neslyšící. Dětem byly ukázány postupy 

první pomoci při KPR, zástavě krvácení, popáleninách a zlomeninách. Výsledky 

znalostí dětí před a po přednášce jsou prezentovány prostřednictvím grafů. Pro 

doplnění informací jsou formou polostandardizovaných rozhovorů zhodnoceny 

zkušenosti zdravotnických pracovníků po setkání s dětmi se sluchovým 

postižením. V závěru jsou navržena opatření k eliminaci rizik poskytování první 

pomoci dětem vyžadujícím zvláštní péči. 

V diskuzi se pojednává o komunitě Neslyšících a jejich problému začlenění se 

do světa slyšících, tedy o problému získání rovnocenného přístupu. Shrnuje jejich 



 

cestu k cíli v průběhu let a hodnotí současný stav populace neslyšících. Významný 

je jejich způsob komunikace, a především jejich možnosti přivolání ZZS formou 

speciálních čísel a aplikací. 

V závěru práce se vyhodnocuje splnění cíle bakalářské práce. Tímto cílem bylo 

zhodnotit rizika poskytování zdravotnické péče a následně najít opatření 

k eliminaci těchto rizik. Dále je zde uveden i přínos bakalářské práce. 

 

Klíčová slova 

Děti; komunikace; zdravotní postižení; sluchové postižení; první pomoc; 

zdravotnický záchranář.  



 

Abstract 

The bachelor thesis is about the possible risks caused by providing first aid  

to children requiring special care. This is a problem that is currently neglected  

and paramedics do not know the correct process and rules of communication  

with someone with a particular disability. Ambulance services to these people are 

not frequent, however, they should be expected. 

The theoretical part is focused on children with disabilities. In the first part are 

presented the basic ethical requirements and rights related to the child patient.  

The second part informs about publications according to classification  

of individual diagnoses and determines the degree of disability. Next part defines 

general communication with children, the subchapter is dedicated  

to communication differences with disabled children. The rest of the theoretical 

part deals with individual groups of children with disabilities, classification  

of disabilities, correct communication and compensatory aids in communication 

with them. 

The practical part contains four case history of children with different hearing 

loss. At the end of each case, there is an evaluation of that case. This section ends 

with a comparison of each case between each other and points out the differences 

of the hearing disability of each individual. This part also contains a practical 

lecture of first aid at a school for deaf children. Children were shown first aid 

procedures for CPR, heavy bleeding treatment, burns and bone fractures. 

The results of the children's knowledge before and after the lecture are presented 

via graphs. To supplement the information, there are semi-standardized interviews 

with healthcare workers about their experiences after meeting the hearing 

impaired children. In the end, measures are proposed to eliminate the risks 

of providing first aid to children requiring special care. 



 

The discussion is about the Deaf community and their problem of joining  

the world of hearing, which means the problem of getting an equal approach. 

It summarizes their path to their goal through the years and evaluates the current 

state of the deaf population. Significant is their way of communication and, above 

all, their ability to call emergency medical services thanks to special numbers and 

applications. 

In closing of the thesis is evaluated the aim of the bachelor thesis. This aim was 

to assess the risks of health care provision and subsequently to find elimination 

measures of these risks. The contribution of the bachelor thesis is also given here. 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá riziky poskytování první pomoci dětem vyžadujícím 

zvláštní péči a problematikou s tím spojenou. 

Zdravotničtí záchranáři se během svého povolání mohou setkat i s dětmi, které 

vyžadují zvláštní péči, ať už se jedná o postižení sluchové, zrakové či mentální. 

Tento zdravotní stav omezuje dítě v různých oblastech života, avšak není správné 

chápat postiženého jako nemocného. I přes malý počet výjezdů zdravotnické 

záchranné služby k těmto dětem, by se měl každý zdravotnický pracovník naučit 

odlišnosti a správnou komunikaci s jednotlivými skupinami, a tím se vyhnout 

rizikům z toho vyplývajících. 

V bakalářské práci jsou popsány některé druhy zdravotních postižení, například 

sluchové, zrakové, mentální atd. Práce je však především zaměřena na děti se 

sluchovým postižením. Této skupině dětí je věnována celá praktická část. Jsou zde 

popsány konkrétní případy jednotlivých dětí se sluchovou vadou, díky kterým si 

člověk uvědomí, že i přes stejné postižení, je každá vada odlišná a projevuje se 

různým způsobem. Součástí je i osobní setkání se skupinou dětí se sluchovým 

postižením, které vneslo na problematiku jiný pohled a pomohlo při následném 

zpracování práce. Možnost náhledu do života neslyšících, rozhovoru s dětmi  

i spolupráce s tlumočníkem byla obrovskou zkušeností.  

Výběr tohoto tématu má pro mě velký význam. Nejen že se týká povolání, 

kterému bych se chtěla v budoucnu věnovat, ale i skupiny lidí, která to v životě 

nemá jednoduché, každý den musí překonávat překážky a doslova bojovat  

o začlenění do společnosti. Proto by i zdravotničtí záchranáři měli tuto 

problematiku ovládat a v případě potřeby usnadnit lidem se zdravotním 

postižením poskytování první pomoci, a to na správné úrovni. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Etika v pediatrii 

Zdravotní péče o dětského pacienta se v mnohém odlišuje od péče o dospělého, 

a to jak v oblasti fyziologické, sociální, tak i právní. Etické zásady v pediatrii jsou 

upravovány etickými normami. Jedním ze základních etických kodexů upravující 

tyto vztahy je Úmluva o právech dítěte schválená roku 1989, v České republice 

platná od roku 1991. Mezi nejdůležitější okruhy vyjádřené v Úmluvě jsou právo  

na přežití, právo na rozvoj, právo na ochranu a právo na účast. K dalším důležitým 

dokumentům je dále řazena Charta práv dětí v nemocnici vycházející z Charty 

práv dětských pacientů [1, 2]. 

Dodržování etiky v pediatrii je založeno na respektování potřeb dítěte,  

a to nejen na úrovni právní, ale zároveň i na úrovni fyziologické, emocionální  

a psychické. Tyto potřeby mohou být narušeny např. odloučením dítěte od rodiny, 

bolestivými úkony nebo podávanými léky [1]. 

Důležitým faktorem je i věk dítěte. Kojenci a batolata špatně snáší oddálení  

od matky a časté obměňování cizích osob v jejich okolí. V období předškolního 

věku se vyskytují negativní reakce na uvěznění či upoutání na lůžko a strach 

z bolestivých zákroků. U školáků se dostavuje již strach z nemoci a strach ze smrti. 

A v poslední řadě adolescenti mají obavu ze ztráty tělesné integrity, poškození 

vzhledu či intelektu [1]. 

Významnou úlohu v pediatrickém ošetřovatelství hraje rodič dítěte. Je proto 

velmi zásadní, a přitom mimořádně náročná interakce rodič-dítě-zdravotník [2]. 
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2.2 Děti se zdravotním postižením 

Se zdravotním postižením se děti mohou již narodit, jedná se tedy o postižení 

vrozené, anebo je způsobeno v průběhu dětství následkem úrazu či nemoci. 

Zdravotní postižení je individuální a u každého dítěte záleží na diagnóze a stupni 

postižení, věku dítěte a dále na osobních charakteristikách důležitých  

pro překonání následků postižení. Diagnóza nemoci či zdravotního postižení je 

vyjádřena Mezinárodní klasifikací nemocí (MKN). Stupeň postižení ukazuje míru 

daného postižení a hodnotí se podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, 

disability a zdraví (MKF) [1]. 

Podle druhu defektu je možné postižení dělit na následující [3]: 

• tělesné; 

• zrakové; 

• sluchové; 

• poruchy v oblasti komunikačních schopností; 

• mentální postižení; 

• vady v oblasti poruch chování a emocí; 

• kombinované, sdružené vady; 

• parciální postižení. 

Tělesné omezení zahrnuje vadu pohybového aparátu, centrální a periferní 

obrny, různé deformace až amputace končetin a dále i onemocnění typu epilepsie, 

astma či diabetes mellitus. Mezi zrakové defekty patří například barvoslepost, 

šilhavost a v nejhorším případě slepota. Sluchovými vadami jsou nedoslýchavost, 

hluchota nebo ohluchlost. Poruchy v oblasti komunikačních schopností znamenají 

poruchy vývoje řeči, poruchy výslovnosti, poruchy v důsledku poškození CNS,  

ale i poruchy psychotického a neurotického charakteru. Mentální postižení je 

chápáno u dítěte s mentální retardací. O kombinované postižení se jedná v případě 
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současného výskytu několika druhů postižení. Nejčastějším typem je kombinace 

mentálního postižení například s postižením tělesným nebo zrakovým [3]. 

Hloubka postižení se u každého jedince může různit, rozlišuje se defekt lehký, 

střední a těžký. Lehký defekt neovlivňuje vztah dítěte ke společnosti. Střední 

defekt již narušuje sociální vztahy dítěte k okolí. Těžká vada pak izoluje dítě  

od společnosti a důsledkem jsou psychosociální poruchy projevující se například 

změnou učení, chování nebo motivace [3]. 

Významnou úlohu mají v dětském věku speciální pedagogové, kteří se podle 

jejich odbornosti, a hlavně podle typu postižení dítěte dělí na somatopedy 

(speciální pedagog osob s poruchami hybnosti [4]), psychopedy (speciální pedagog 

osob s mentálním postižením [4]), logopedy (speciální pedagog osob s narušením 

komunikační schopnosti [4]), tyflopedy (speciální pedagog osob s poruchami zraku 

[4]), surdopedy (speciální pedagog osob s poruchami sluchu [4]) a etopedy 

(speciální pedagog osob s poruchami chování [4]) [1]. 

Ucelenou rehabilitací, adekvátněji užívaným výrazem u dětí habilitací,  

se rozumí kompenzace znevýhodnění osob se zdravotním postižením nejen 

léčebnou rehabilitací, ale i rehabilitací sociální, pracovní a pedagogicko-

výchovnou. Pedagogicko-výchovná složka je důležitým faktorem 

v období dětského věku a při následném dospívání dítěte [1]. 

2.2.1 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením  

Důležitým mezinárodním dokumentem zabývajícím se touto problematikou  

je Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla schválena Valnou 

hromadou OSN v roce 2006. V České republice nabyla platnosti až roku 2009. Celá 

Úmluva obsahuje celkem 50 článků, avšak použitelných pro zdravotnictví  

a komunikaci je jen několik. Jedná se například o článek 2, článek 25 nebo článek 26 

(viz níže) [1, 5]. 
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V článku 2, Definice, je definována komunikace. Pro účely Úmluvy zahrnuje 

komunikace „nejen řeč, ale i zobrazení textu, Braillovo písmo, znakovou řeč a další 

augmentativní a alternativní způsoby.“ [1, s. 265] 

V článku 25, Zdraví, se uvádí, že „osoby se zdravotním postižením mají právo  

na dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví bez diskriminace.“ [1, s. 265] Tento článek má 

zajistit stejnou nabídku a kvalitu zdravotní péče, hlavně její bezplatnost  

a dostupnost pro osoby se zdravotním postižením jako pro osoby ostatní [1, 5]. 

V článku 26, nazvaném Habilitace a rehabilitace, je použit onen nepříliš běžný 

pojem „habilitace, který se týká postižených dětí.“ [1, s. 265] Dále se zde pojednává  

o podpoře států do zapojení a začlenění osob se zdravotním postižením  

do společnosti, a s tím spojené používání kompenzačních pomůcek a technologií 

pro ně určených [5]. 

2.3 Komunikace s dětmi 

Dovednost komunikace je jednou z nejdůležitějších sociálních faktorů, které jsou 

předpokladem k socializaci a interakci s okolím. U zdravotnických pracovníků se 

očekává efektivita a kvalita komunikačních dovedností, které vytváří mezi 

zdravotníkem a pacientem vzájemný vztah potřebný k řešení pacientova  

problému [6, 8]. 

Obecně je při komunikaci s dětským pacientem snaha o dodržení určitých zásad 

důležitých k omezení vzniku psychických problémů. Jedná se například  

o přítomnost rodiny nebo známých, která napomáhá udržet dítě v klidu  

a umožňuje jeho lepší spolupráci se zdravotnickým pracovníkem. Při prvotním 

setkání s již starším dítětem je možno osobní představení se a dále oslovování jejich 

křestním jménem. Kontakt s dítětem se udržuje formou mluvení a doteky i mimo 

léčebnou a ošetřovatelskou péči. Každý zdravotní úkon se dítěti předem popisuje, 

a tak ho připravuje, co bude následovat. Hovoří se s ním i o nynějším onemocnění 
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a o jeho léčbě. Při nutném podání léků se volí neinvazivní, nebolestivé vstupy. 

V rozhovoru s dětmi se nikdy nelže, nezastírá. V neposlední řadě je užíváno 

krátkých jasných vět s jednoduchými slovy a vhodným pokládáním otázek se 

zjišťuje jeho správné pochopení [1, 6, 8]. 

„Musíme si být vědomi toho, že psychický a citový komfort dítěte má přímý vliv  

na patofyziologii odpovědi na zátěž. Přijetí matky ke kriticky nemocnému dítěti snižuje 

hladiny stresových hormonů a podílí se na zlepšení energetické bilance.“ [1, s. 154] 

Během komunikačního procesu může docházet k působení různých jevů 

způsobujících zhoršení dorozumívání a k omezení přenosu informací. Těmto 

úskalím se říká překážky v komunikaci a mohou být členěny na překážky 

praktické, jazykové, emotivní, intelektuální a překážky v pochopení [6]. 

2.3.1 Komunikace s dětmi vyžadujících zvláštní péči 

Komunikace s dětmi se specifickými potřebami má mnoho zvláštností, které 

ovlivňují jejich schopnost dorozumívání. Proto by lidé pracující ve zdravotnictví 

měli znát základní typy specifických poruch a osvojit si specifické potřeby 

konkrétních zdravotních postižení. Důležitým faktorem je tedy nezanedbávat 

komunikaci s nimi, ale naopak ji pomocí správných technik formovat [6, 7]. 

Lékaři a ostatní zdravotnický personál se často setkávají s dětmi vyžadujícími 

zvláštní péči v situacích, které s jejich postižením přímo nesouvisí. Například se 

jedná o návštěvu dětského lékaře dětí s běžným nachlazením nebo o zubní či oční 

prohlídku. Důležitá je proto schopnost komunikace doktorů, sester,  

ale i záchranářů s pacienty se zdravotním postižením. Toto jednání by mělo být 

obdobné jako s osobou bez trvalého postižení, a navíc by jim měla být poskytnuta 

pomoc při překonávání jejich specifických problémů, např. použití správných 

pomůcek a technického vybavení u dětí s vadou sluchu. Vhodná komunikace  



17 

 

a správná terminologie při kontaktu s těmito pacienty je uveřejněna ve výše 

zmíněné MKF [1]. 

Komunikace s dětmi se zdravotním postižením je v mnohém odlišná  

od komunikace s osobami bez postižení. Z tohoto důvodu vznikla takzvaná 

„Desatera pro lepší komunikaci“ vydaná Národní radou osob se zdravotním 

postižením. Formuluje rady a doporučení přímo pro lékaře a zdravotníky, jak 

správně komunikovat a jednat s osobami se zdravotním postižením. Jednotlivá 

desatera obsahují individuální přístupy k pacientovi podle diagnózy, avšak mnohé 

zásady jsou společné. Mezi společné zásady patří například nesnižovat pacientovu 

důstojnost, komunikovat přímo s pacientem nikoliv s průvodcem, používat pro něj 

srozumitelné výrazy a před každým zákrokem důkladně vysvětlit postup [1]. 

Podle Národní rady osob se zdravotním postižením se rozlišují „Desatera 

komunikace“ pro základní typy zdravotního postižení [9]: 

• Desatero pro komunikaci s pacienty s pohybovým postižením. 

• Desatero pro komunikaci s pacienty se sluchovým postižením. 

• Desatero pro komunikaci s pacienty se zrakovým postižením. 

• Desatero pro komunikaci při doprovodu pacientů se zrakovým 

postižením. 

• Desatero pro komunikaci s nevidomým s asistenčním psem. 

• Desatero pro komunikaci se sluchově postiženými. 

• Desatero pro komunikaci s pacienty se syndromem demence. 

• Desatero pro komunikaci s geriatrickými pacienty. 

• Desatero komunikace s pacienty s poruchou autistického spektra. 

• Desatero komunikace s člověkem po poranění mozku. 

Podrobný popis správné komunikace s osobami s určitým postižením je doložen 

na konci bakalářské práce v Příloze 1A, 1B a 1C. 
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2.4 Děti se sluchovým postižením 

Vnímání sluchem je významnou složkou komunikačního procesu. Pomocí 

sluchu jsou získávány informace z prostředí okolo nás a slouží ke správnému 

vývoji lidské řeči. Sluchové vnímání je tvořeno složkou kvantitativní a kvalitativní, 

přičemž při poruše sluchového analyzátoru mohou být tyto složky různě omezeny. 

Následkem je ztráta vnímání okolních zvuků a řeči [3]. 

Skupina dětí se sluchovým postižením je velmi nesourodá, jsou zde zohledněny 

faktory ovlivňující situaci dítěte. Především závisí na stupni a druhu sluchového 

postižení, věku dítěte při ztrátě sluchu, mentálních předpokladech a komplexní 

úrovni rozvoje osobnosti. Záleží například i na kombinaci sluchového postižení 

s jiným postižením. Dále do hodnocení zapadají i faktory sociokulturní, jedná se 

například o prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a kde se pohybuje [3]. 

2.4.1 Klasifikace sluchového postižení 

Z důvodu velké heterogenity osob se sluchovým postižením se sluchové vady 

podle jejich charakteru klasifikují podle [10]: 

• velikosti ztráty sluchu; 

• doby vzniku sluchové vady; 

• typu vady sluchu; 

• subjektivního vnímaní sluchové vady. 

Velikost ztráty sluchu 

Do této kategorie se zahrnují osoby neslyšící a osoby nedoslýchavé. Hlavním 

kritériem při určování je tedy velikost ztráty sluchu. Podle toho rozlišujeme osoby 

neslyšící a osoby nedoslýchavé [3, 10]. 
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Neslyšící osobou je chápáno takové postižení sluchu, kdy dítě není schopno 

vnímat zvuky mluvené řeči ani pomocí technických pomůcek (sluchadel). 

Nejčastěji používanou pomůckou je u této skupiny neslyšících kochleární 

implantát, který pomocí přímé elektrické stimulace sluchového nervu 

zprostředkovává sluchové vjemy. Informace z okolí jsou tedy přijímány pouze na 

základě vizuální podoby [3, 10]. 

Pří mírnějším omezení sluchu, kdy jsou zvuky redukovány jen částečně  

a mohou být kompenzovány pomůckami, se jedná o osoby nedoslýchavé. Pomocí 

sluchadel jsou tedy do určité míry schopny vnímat mluvenou řeč. Velikost ztráty 

sluchu se u nedoslýchavých může lišit, dělí se na lehkou, střední, středně těžkou, 

těžkou a velmi těžkou ztrátu. Lehká nedoslýchavost se dobře kompenzuje 

sluchadly, avšak při těžké vadě již sluchadla nejsou účinná, napomáhají však  

při odezírání [3, 10, 11]. 

 

 

 

 

Doba vzniku sluchové vady 

Důležitým faktorem, který hraje roli při rozlišování dětí se sluchovým 

postižením, je věk dítěte, ve kterém došlo ke sluchové ztrátě. Rozdíl mezi dítětem, 

které se již narodilo hluché nebo o sluch přišlo brzy, a dítětem, které ztratilo sluch 

až v pozdějším věku, je obrovský [10]. 

Obrázek 1 Klasifikace nedoslýchavosti dle WHO [11] 
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Prelingválně neslyšící děti jsou děti narozené již se sluchovým postižením nebo 

ke ztrátě sluchu došlo ještě před ukončením vývoje mluvené řeči, tedy nejpozději 

do šestého roku dítěte. Mluvená řeč u nich není vytvořená a dítě se ji musí cíleně 

učit, což bez předchozích znalostí není jednoduché. Komunikace je omezená  

na znakový jazyk a v raném věku pouze na některé jeho prvky [3, 10]. 

Osoby, u kterých se vyskytla ztráta sluchu v období po dokončení vývoje řeči, 

jsou osoby postlingválně neslyšící neboli ohluchlí. Tyto děti se snadněji učí 

mluvenou řeč, a to z důvodu již předchozích znalostí s tímto způsobem 

komunikace. Nicméně i přes předchozí znalosti může být zhoršena kvalita 

zvukového projevu, a to například změnou hlasitosti, rytmu či intonace. Přesto je 

mluvená řeč jejich nejčastějším prostředkem dorozumívání s okolím společně 

s odezíráním a psanou formou komunikace [3, 10]. 

Typ vady sluchu 

Sluchové vady se podle místa vzniku dělí na poruchy převodní, percepční, 

smíšené a centrální [3]. 

Jestliže vada vznikla ve vnějším nebo středním uchu, jedná se o poruchu 

převodu. Tato vada může být způsobena například častým zánětem středního 

ucha. Dochází při ní k postižení kvantity slyšení, avšak nevedou k úplné hluchotě 

a jsou dobře kompenzovatelné. Tímto typem jsou tedy postiženy nedoslýchavé 

děti [3, 10]. 

U dětí s percepční vadou sluchu je poškození lokalizováno ve vnitřním uchu  

a na nervové části sluchové dráhy. Poruchy slyšení jsou závažnější než u vad 

převodu, vyskytují se jak poruchy kvantitativní, tak i kvalitativní. Tímto typem 

trpí děti nedoslýchavé i neslyšící [3, 10]. 



21 

 

Smíšená forma zahrnuje vady převodní i percepční. Centrální forma je pak 

charakterizována defekty postihujícími podkorový a korový systém sluchových 

drah [3]. 

Subjektivní vnímání sluchové vady 

Předchozí klasifikace byly zaměřeny na objektivní dělení osob se sluchovým 

postižením. Subjektivním vnímáním je chápán přístup jedinců se sluchovou vadou. 

V běžném životě je možno se setkat s kolektivem, jehož členové se řadí  

do jazykové a kulturní menšiny Neslyšících. Jejich primárním dorozumívacím 

prostředkem je znakový jazyk a jejich způsob života je omezen na vizuální 

vnímání světa [10]. 

„Nepovažují se za lidi postižené, ale za lidi s odlišným jazykem a s odlišným způsobem 

života. Typickým Neslyšícím je člověk prelingválně neslyšící.“ [10, Dítě se sluchovým 

postižením] 

2.4.2 Komunikace s dítětem se sluchovým postižením  

Důležitý je vztah dítěte k okolnímu prostředí a jeho komunikační schopnosti.  

Ty jsou však u dětí se sluchovým postižením různě omezeny, a tím i možnost 

získávání informací o světě. Při nemožnosti komunikovat slovy ani jinými 

prostředky může být narušen celkový vývoj dítěte. Zaostává jak rozumově,  

tak i na sociální a emoční úrovni. Schopnost vnímání, a s tím související užívání 

jazyka, je nutná k rozvoji myšlení a vytvoření zdravého sebevědomí a vlastní 

identity [3, 10, 12]. 

Z důvodu narušení dorozumívacího procesu sluchovou cestou, je nutné zaměřit 

se na další smysl – zrak. Při komunikaci se využívá především očního kontaktu, 

vhodné je užití konkrétních předmětů, obrázků nebo fotografií. Avšak i přirozená 

gesta dokáží zprostředkovat potřebné sdílení informace. Nicméně nejdůležitějším 
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komunikačním prostředkem neslyšících je znakový jazyk, založený na vizuálně-

motorické komunikaci pomocí symbolů. Dítě díky němu dostane možnost 

vyjadřování a sdílení pocitů s okolním světem [9, 13, 14]. 

Znakový jazyk 

„Je to souhrn pohybových a mimických, přirozených i konvenčně dohodnutých 

výrazových prostředků, jejichž podstata spočívá v pohybech a konfiguraci rukou a prstů, 

mimice obličeje a dalších nonverbálních doplňujících komunikačních formách.“ [13, s. 60] 

Dětský znakový jazyk je zjednodušenou projevovou formou znakového jazyka  

a obsahuje nižší znakovou zásobu. Jeho vývoj probíhá pomaleji než mluvená řeč  

u slyšících dětí [13, 14]. 

Mluvená řeč 

Orální způsob komunikace není pro malé děti vhodným komunikačním 

prostředkem. Je dobré kombinovat mluvený jazyk se znakovou řečí, kdy jsou 

ukazovány pouze významově nejdůležitější znaky. S věkem se tyto znaky 

postupně zvyšují a dodávají co nejúplnější jazykový projev [10]. 

Odezírání 

Odezírání je vnímání a přijímání informací pomocí zraku na základě pohybu 

úst, mimiky, výrazu očí, gestikulace rukou a celkového postoje těla. Jedná se  

o složitý proces, kdy je třeba velkého soustředění k porozumění mluveného 

kontextu [10, 13]. 

Podmínky pro správné odezírání mohou být vnitřní a vnější. Mezi vnitřní 

předpoklady řadíme například dosaženou úroveň vývoje řeči, znalost slovní 

zásoby, emoční stav a celkový stav organismu. Kategorie vnějších podmínek 
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zahrnuje dokonalý zrakový kontakt. Souvisí s tím dobré světelné podmínky, 

správná výšková úroveň obličeje a dobrá konverzační vzdálenost [10, 13, 14]. 

Psaná podoba jazyka 

Psaná podoba jazyka je pro děti poměrně obtížnou formou dorozumívání. 

Pochopení daného textu je znesnadněno odlišnou stavbou věty a je velmi náročné 

sladit rozdíly mezi psanou a zvukovou stránkou jazyka. Není zde dále možnost 

posouzení situace na základě mimiky, gest a posunků [13]. 

Přestože má tento způsob komunikace své nevýhody, jedná se o velkou 

podporu v dorozumívacím procesu. K lepšímu porozumění textu existují určitá 

pravidla, jak správně postupovat. Je doporučeno psát krátká jednoduchá sdělení 

obsahující jednu myšlenku a vyhnout se dlouhým složitým souvětím. Dále je 

vhodné používání obecně známých slov a slov, kterým dítě rozumí. Pro úplné 

pochopení je možno doplnit sdělení obrázkem nebo jednoduchým schématem [13]. 

Další způsoby komunikace 

Mezi další způsob, který lze využít při komunikaci s neslyšícím dítětem  

je komunikace prostřednictvím tlumočníka. Ten převádí mluvenou podobu jazyka 

do dohodnutého jazyka znakového [13]. 

Dorozumívání je možno provést i přepisem mluvené řeči. „Simultánní přepis 

mluvené řeči je téměř doslovný přepis mluveného slova do psané podoby.“ [10, Úspěšná 

komunikace s neslyšícím dítětem] 

2.4.3 Technické kompenzační pomůcky  

Nejčastějšími kompenzačními pomůckami u osob s postižením sluchu jsou 

sluchadla a kochleární implantát [10]. 
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Sluchadla 

Sluchadla se většinou využívají jako první alternativa u dětí s potvrzenou 

sluchovou vadou a jsou tedy nejčastější kompenzační pomůckou. Čím dříve je dítě 

začne nosit, tím lepší výsledek se dostaví. Jsou použitelná u vad lehkých, středně 

těžkých, ale i těžkých [10, 15]. 

Fungují na principu zesílení vnímaného zvuku na takovou úroveň, kterou je již 

daný jedinec schopen zachytit. Každá vada vyžaduje jiné naprogramování,  

aby co nejlépe kompenzovala sluchové postižení a co nejvíce zvýraznila zvuky 

mluvené řeči. Toto nastavení se u malých dětí mění opakovaně z důvodu 

neschopnosti dítěte potvrdit správnost seřízení [10]. 

Kochleární implantát 

Při špatném dosažení výsledku po půl roce nošení sluchadla, je nutno  

ke kompenzaci zavést kochleární implantát. Ten je užíván u dětí se závažnější 

sluchovou vadou buď již s ní narozenou, nebo vytvořenou až v pozdějším věku 

dítěte. Nenahrazuje však sluch dokonale, i při adekvátních výsledcích dítě vnímá 

okolní zvuky jako při lehké nebo středně těžké poruše [10, 11]. 

Kochleární implantát elektricky stimuluje sluchový nerv nacházející se 

v hlemýždi vnitřního ucha, který dále vede signály do mozku, a tím umožňuje 

vnímat sluchové vjemy [10]. 

Další kompenzační pomůcky 

Sluchové vady je možno kompenzovat pomocí indukční smyčky, která mění 

analogový elektrický signál na elektromagnetické pole [10]. 
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F-M systém je další možnou kompenzační pomůckou založenou na přenášení 

zvuku pomocí mikrofonu přímo do sluchadla. Tato pomůcka se využívá v rušném 

prostředí jako jsou školní třída, dětské koutky, posluchárny [10]. 

V běžném životě to jsou dále pomůcky pro signalizaci (světelný zvonek, 

vibrační budík), pomůcky pro komunikaci na dálku (psací telefon, webkamera) 

nebo skryté titulky používané v televizních pořadech [10]. 

2.5 Děti se zrakovým postižením 

Zrak je jeden ze základních smyslů člověka. Je důležitým nástrojem  

pro získávání informací z okolního světa. Pomocí zraku je možno vnímat tvary, 

polohu, pohyb, světlo, tmu. Při porušení zrakové funkce dochází ke zhoršení 

kognitivních funkcí, orientaci v prostoru i samotné koordinaci pohybu. Těžší 

zrakové postižení může zasáhnout i do oblasti sociálních interakcí a může narušit 

edukaci jedince i jeho výkonnost a myšlení [10, 16]. 

Děti se zrakovým postižením mají charakteristickou poruchu funkčního vidění, 

kdy ke korekci nestačí použití brýlí ani operativní cesta. Tato porucha vidění 

zahrnuje snížený stupeň zrakové ostrosti a velikost zorného pole je omezena [10]. 

„Primární choroba způsobí funkční omezení. Existuje též riziko vzniku sekundárních 

změn na úrovni psychického, případně sociálního snížení schopnosti jedince a omezení 

možnosti participace ve společnosti.“ [3, s. 123-124] 

2.5.1 Klasifikace zrakového postižení 

Základní rozdělení osob s poruchou zraku je na osoby slabozraké nebo  

se zbytky zraku a na osoby nevidomé [10]. 
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Zařazení dětí se zrakovým postižením do správné kategorie se řídí podle 

různých kritérií, mezi něž patří například doba vzniku, příčina a místo vzniku, 

stupeň zrakového postižení nebo narušení zrakové funkce [16]. 

Doba vzniku zrakové vady 

Podle doby, kdy došlo ke ztrátě zraku, se rozlišují zrakové vady vrozené  

a dědičné a zrakové vady získané v průběhu života. Zrakové postižení vrozené  

a dědičné vzniká v období prenatálním, perinatálním nebo postnatálním. Příčinou 

je patologický vývoj a následné anomálie oka způsobené exogenními  

i endogenními vlivy. Získané vady jsou následkem celkového onemocnění dítěte 

nebo častěji jsou spojeny s úrazem oka vedoucímu ke ztrátě zraku [16]. 

Příčina a místo vzniku zrakové vady 

Zrakové postižení může být podle příčiny a místa vzniku děleno do dalších 

dvou skupin. Jedná se o zrakové vady způsobené orgánovými poruchami, kdy je 

primárně postiženo oko, a o zrakové vady, při kterých dochází k funkčnímu 

defektu zraku. V tomto případě jsou primárně postiženy zrakové dráhy a zrakové 

centrum nacházející se v mozku [16]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Příčiny slepoty ve světě (v %) [29] 



27 

 

Stupeň zrakového postižení 

Stupeň zrakového postižení je vyhodnocován na základě dvou základních 

kritérií. Prvním kritériem je míra snížení zrakové ostrosti. Nižší zraková ostrost má 

za následek zhoršení rozeznávání předmětů, obličejů, problémy s psaním nebo 

čtením. Při nulové ostrosti dochází k úplné slepotě. Druhé posouzení stupně 

zrakového postižení záleží na velikosti a lokalizaci zachovaného zorného pole. 

Toto omezení se projevuje zhoršením orientace a pohybu v prostoru [10, 16]. 

Pro posudkové lékařství určující stupeň zrakového postižení je postižení zraku 

rozděleno na následující kategorie [17]: 

• slabozrakost střední; 

• slabozrakost těžkého stupně, 

• těžce slabý zrak; 

• praktická nevidomost; 

• úplná nevidomost. 

Narušení zrakové funkce 

Stupeň zrakové vady vždy nemusí odpovídat efektivnímu využití zraku dítěte. 

Narušené zrakové funkce zahrnují například okulomotorické problémy a narušené 

prostorové vidění nebo poruchy barvocitu. Snížení zrakové ostrosti se pak 

projevuje světloplachostí nebo naopak šeroslepostí. V běžném životě dochází 

mnohdy ke kombinaci vad, kdy na základě jedné zrakové vady může být 

postihnuto více funkcí zrakového vnímání [16]. 

2.5.2 Komunikace s dítětem se zrakovým postižením 

Zrak je důležitým faktorem při navazování sociálních vztahů. Omezení nebo 

úplná ztráta zrakového vnímání zabraňuje jedinci ve správné komunikaci 

s okolím, a tím i vývoji sociální inteligence. Proto je pro děti se zrakovým 
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postižením velkou pomocí naučit se analyzovat melodii hlasu, jeho tempo  

a frázování řeči [3]. 

Primárním komunikačním prostředkem s dětmi s poruchou zraku je 

komunikace verbální. Pomocí řeči dítě dostává informace o okolním světě, a s tím 

roste i jeho schopnost poznávání. Druhou důležitou složkou je komunikace 

neverbální. U dětí s lehčí poruchou zraku je možno omezeně používat mimiku  

a gestiku, u dětí s těžkým zrakovým postižením mají především význam haptika  

a proxemika. Haptika neboli komunikace hmatem se stává pro dítě základním 

poznávacím prostředkem. Proxemika je založena na fyzické vzdálenosti  

v prostoru [18]. 

Při komunikaci je dobré řídit se základními pravidly vytvořenými  

pro komunikaci se zrakově postiženými, tzn. znát specifika a zásady komunikace. 

Národní rada osob se zdravotním postižením pro tyto účely vytvořila Desatero 

komunikace s pacienty se zrakovým postižením. Mezi zásadní pravidla patří 

neponižovat pacienta, jednat přímo s postiženým a nekomunikovat s jeho 

doprovodem, při vyšetřování předem oznámit průběh úkonu, nebát se používat 

slova typu „vidět“, „kouknout se“, „prohlédnout si“ a další [3, 9]. 

Braillovo bodové písmo 

Braillovo bodové písmo je nezastupitelnou součástí kultury nevidomých. Jedná 

se o systém reliéfních znaků, které jsou dobře čitelné hmatem. Existují dvě varianty 

písma, šestibodové sloužící pro běžný zápis textů a osmibodové používané 

v programovacích jazycích IT. Šestibodové písmo se skládá ze šesti bodů, které 

jsou rozděleny do dvou sloupců po třech. Pro zápis se využívá mechanické 

zařízení nazývané Pichtův psací stroj [3, 18]. 
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Další způsoby komunikace 

V dnešní době jsou k dispozici počítače s hlasovým nebo hmatovým výstupem, 

které umožňují zrakově postiženému dítěti kontakt s vidící veřejností. Mezi 

prostředky komunikace patří e-mail, různé sociální sítě nebo digitální  

záznamník [3]. 

2.5.3 Technické kompenzační pomůcky  

Technické kompenzační pomůcky slouží ke zmírnění deficitu a napomáhají 

jedinci při běžných aktivitách, při pohybu a orientaci, ale i při edukaci. Tyto 

pomůcky jsou založeny na principu zvětšení obrazu, případně jeho transformace  

do hmatové nebo zvukové podoby. Do kompenzační technologie se zařazují  

i informační a navigační systémy nebo speciální architektonické úpravy [3, 10]. 

Za základní kompenzační pomůcky se považují například bíla hůl, vodící pes, 

podpisové šablony, PC se speciální výbavou nebo optické pomůcky. Tyto pomůcky 

jsou zásadní pro možnost seberealizace a ovlivnění výkonosti postiženého [3].   

2.6 Děti s tělesným postižením 

Děti s postižením hybnosti patří mezi početnou skupinu. Tato skupina je velmi 

různorodá, společným znakem je však omezená schopnost pohybu. Tělesné 

postižení ovlivňuje celou osobnost jedince, a hlavně zasahuje do kvality jeho 

života. Při ztrátě schopnosti pohybu se dítě stává závislé na pomoci od okolí  

a nemusí se jednat jen o narušení hrubé motoriky, ale i jemné. Nejedná se však jen 

o handicap v oblasti somatické, ale zasahuje i do oblasti psychické a sociální [3, 19, 

20]. 

„U těch, kteří se nevyrovnají se svou nemocí či neduhem, dochází k psychickým změnám 

osobnosti i vztahů ke společnosti v různém stupni, míře i rozsahu.“ [3, s. 98] 
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2.6.1 Klasifikace tělesného postižení 

Tělesné postižení je možno dělit podle několika kritérií. Patří mezi ně rozdělení 

podle stupně tělesného postižení jedince, z hlediska hybnosti, druhu tělesného 

postižení nebo doby vzniku poruchy [19, 21]. 

Stupeň tělesného postižení 

Do této kategorie se řadí pohybové postižení lehké, středně těžké a těžké. 

S lehkou poruchou je dítě schopno pohybovat se samostatně, bez nutné podpory 

od okolí. Další stupeň postižení již neumožňuje dítěti samostatný pohyb, ale při 

použití ortopedických pomůcek je stále možný. Těžké pohybové postižení však 

znemožňuje pohyb bez pomoci od ostatních [19, 21]. 

Hybnost jedince 

Pohybové postižení může být omezeno pouze na určitou část lidského těla. 

Podle postižené části se hybnost jedince dělí na postižení dolních končetin, 

postižení horních končetin, postižení mluvidel a mimiky a kombinaci předchozích  

druhů [19, 21]. 

Druh tělesného postižení 

Podle druhu tělesného postižení se rozlišuje skupina centrálních a periferních 

obrn, deformace, malformace a amputace [19, 21]. 

Skupina obrn zahrnuje postižení nervové soustavy ať už na úrovni centrální 

nebo periferní. Odlišují se od sebe rozsahem a stupněm závažnosti a dělí se  

na parézy (částečné ochrnutí) a plegie (úplné ochrnutí). Nejčastějším typem obrny  

i příčinou tělesného postižení je dětská mozková obrna. Jedná se o poškození 

mozku vzniklé prenatálně, perinatálně nebo postnatálně. Dalšími příčinami 
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postižení mohou být následky určitých chorob nebo traumatické obrny spojené 

s úrazem mozku nebo míchy [3, 19, 21]. 

Důležité je rozlišit deformace od malformací. Deformace jsou dané nesprávným 

tvarem určité části těla a mohou vznikat před narozením nebo až s odstupem času. 

Malformace patří mezi vrozenou vadu a jsou charakterizovány znetvořením [21]. 

Doba vzniku tělesné vady 

Na vzniku tělesného postižení se podílí mnoho faktorů. Podle genetických 

dispozic nebo vlivů vnějšího prostředí se postižení dělí na vrozené a získané. 

Vrozené postižení je pro jedince méně traumatizující a přináší lepší adaptaci než  

u jedince se získaným postižením. Důvodem je neznalost rozdílu mezi zdravím  

a nemocí a časné přizpůsobení se situaci [3, 19, 22]. 

2.6.2 Komunikace s dítětem s tělesným postižením 

Komunikace s dětmi s tělesným postižením je závislá na typu postižení, jeho 

intenzitě a konkrétních projevech. Dítě může být omezeno pouze v pohybu, avšak 

může mít narušené i řečové schopnosti, které vedou k dysartrii a špatné 

srozumitelnosti. Většinou však nejsou nutné žádné specifické přístupy, naopak je 

nutné uvědomit si, že dítě má postiženou pouze hybnost nikoli intelekt a je tedy 

třeba s dítětem jednat běžným způsobem. Při komunikaci s dítětem na vozíku je 

vhodné snížit se fyzicky na jeho úroveň a bez jeho dovolení na vozík nesahat, 

neopírat se o něj [3, 10]. 

U těžkého postižení mobility je hlavním prostředkem ke komunikaci počítač, 

díky kterému je dítě schopno vzdělávat se, rozvíjet smyslové vnímání a paměťové  

a řečové schopnosti [10]. 



32 

 

2.6.3 Technické kompenzační pomůcky 

Pro usnadnění běžných denních i specifických činností dítěte s tělesným 

postižením existují různé technické kompenzační pomůcky. Jedná se o jednoduché 

drobné nástroje, elektronické přístroje nebo dokonce o úpravu obývaného  

prostoru [3]. 

Podle účelu je možné dělit kompenzační pomůcky na [3]: 

• pomůcky pro lokomoci, přemístění a mobilitu; 

• pomůcky pro hygienu, oblékání, polohovací a antidekubitní pomůcky, 

pomůcky pro sebeobsluhu; 

• pomůcky pro dorozumívání. 

 Pro lokomoci jsou hlavní kompenzační pomůckou ortopedické vozíky, které se 

používají hlavně u jedinců s poruchou hybnosti dolních končetin. Podle potřeby se 

ortopedické vozíky dělí na mechanické (manuální) a elektrické. Další pomůcky 

využívané pro potřebu dítěte jsou berle, standery nebo speciální chodítka [3, 10]. 

Při tělesném postižení způsobujícím obtíže s udržováním osobní čistoty  

a hygieny se využívají například klozetová křesla, sprchové sedačky nebo vhodná 

madla. Důležitou pomůckou jsou polohovací a antidekubitní lůžka, která jsou 

prevencí ke vzniku proleženin [3]. 

Významnou úlohu mají pomůcky pro komunikaci. Řadíme mezi ně například 

možnost ovládání počítače na jakýkoliv pohyb, kterým může být i pohyb víčka 

nebo fouknutí vzduchu. Dalšími kompenzačními pomůckami jsou velkoplošné 

klávesnice, senzorová tlačítka, dotekové obrazovky a jiné [3, 10]. 
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2.7 Děti s mentálním postižením 

Mentálním postižením je chápána duševní porucha, která je charakteristická 

různě velkým deficitem intelektu. Jedná se o poruchu trvalou, avšak pomocí 

správných přístupů může dojít ke zlepšení stavu. Vzniká strukturálními změnami 

ve vývojovém období, které mají za následek poruchy v oblasti kognitivní, řečové, 

pohybové i sociální. Snížená poznávací schopnost vede k omezení schopnosti 

vzdělávání se a orientace ve světě [3, 21, 23]. 

Děti s mentálním postižením se vyznačují určitými zvláštnostmi, které závisí 

hlavně na stupni postižení a jejich dovednostech. Mezi tyto specifika patří 

například zvýšená závislost na druhých lidech, snížená přizpůsobivost k sociálním 

a školním požadavkům, hyperaktivita nebo hypoaktivita nebo poruchy koordinace 

pohybu [3, 23]. 

2.7.1 Klasifikace mentálního postižení 

Mentální postižení je možno rozdělit na základě příčiny vzniku mentálního 

postižení, tedy na základě jeho etiologie. Avšak nejdůležitějším kritériem  

pro zhodnocení velikosti deficitu je zařazení do kategorií podle stupně  

postižení [3, 21, 24]. 

Etiologie mentálního postižení 

Hlavní dvě skupiny příčin vzniku mentálního postižení jsou hodnoceny  

na základě vnitřních a vnějších vlivů. Vnitřní, endogenní, příčiny jsou především 

ovlivněny genetickými faktory. Mezi tyto faktory patří chromozomální 

abnormality způsobující například Downův nebo Turnerův syndrom, a dále 

poruchy počtu pohlavních chromozomů nebo poruchy metabolismu. Vnější, 

exogenní, příčiny mohou vznikat v období prenatálním, perinatálním  

a postnatálním. V prenatálním období je plod ovlivněn biologickými (onemocnění 



34 

 

matky), chemickými (alkohol, nikotin) a fyzikálními (RTG, úrazy) vlivy. Poškození 

vzniklé během porodu je dáno nedostatečným přísunem kyslíku. Příčinou 

v postnatálním období dítěte jsou především záněty mozku. Avšak postižení 

vzniklé po druhém roce života je již nazýváno demencí, která se však odlišuje 

následným vývojem [3, 10]. 

Stupeň mentálního postižení 

Stupeň mentálního postižení je určen na základě hodnoty IQ. Jedná se však 

pouze o orientační čísla, důležitá je kvalita zvládání běžných činností v přirozeném 

prostředí dítěte. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) rozděluje mentální 

postižení do šesti kategorií [3, 24]: 

• F70: lehká mentální retardace (IQ 69-50); 

• F71: středně těžká mentální retardace (IQ 49-35); 

• F72: těžká mentální retardace (IQ 34-20); 

• F73: hluboká mentální retardace (IQ 19 a nižší); 

• F78: jiná mentální retardace; 

• F79: nespecifikovaná mentální retardace. 

Mimo těchto šest kategorií rozeznáváme děti s poruchou autistického  

spektra (PAS). Do této skupiny se řadí dětský autismus, atypický autismus nebo 

Aspergerův syndrom. Postižené děti vidí svět přísně logicky a realisticky a mají 

potřebu stereotypních činností [3, 23]. 

2.7.2 Komunikace s dítětem s mentálním postižením 

Mentální postižení často provází poruchy řeči a společně se snížením 

intelektových funkcí dochází u dětí ke snížení schopnosti komunikovat. Mají 

problémy s pochopením abstraktních pojmů, se složitějšími souvětími nebo 
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s výslovností. Hlavní roli hraje schopnost porozumět způsobu komunikace dítěte 

s okolím, jaká používá gesta a pohyby a co se nimi snaží vyjádřit [10, 23, 24]. 

Při komunikaci je dobré držet se zásad vytvořených pro mentálně postižené 

pacienty. Hlavní zásadou je respektovat osobnost dítěte. Komunikace by měla být 

empaticky a trpělivě vyjádřená v jasných a výstižných větách. Dobré je napomáhat 

si neverbální komunikací, která zahrnuje mimiku, gestiku a řeč těla. Snažit se  

na dítě nespěchat, potřebuje dostatek času na odpověď. Důležitá je zpětná vazba, 

jestli dítě správně porozumělo. Do rozhovoru by měli být zapojeni i rodiče 

dítěte [10, 24]. 

U dětí s mentálním postižením se využívá metoda totální komunikace. Tato 

metoda využívá mnoho způsobů komunikace. Komunikační proces je 

zprostředkováván na základě mluvené řeči, psaní, čtení, pohybů celého těla, 

mimiky, znakové řeči, odezírání a dalších technik [10]. 

U těžších stupňů mentální retardace se využívá systém augmentativní  

a alternativní komunikace (AAK). Augmentativní komunikace je vyjádřena 

komunikačními systémy, které podporují existující, avšak nedostatečně vyvinuté 

komunikační dovednosti. Do této kategorie zapadá komunikační systém Makaton 

a Znak do řeči. V případě nevytvořené nebo zaniklé řeči se pak využívá 

alternativní komunikace, která nahrazuje mluvenou řeč prostřednictvím předmětů, 

fotografií, piktogramů nebo symbolů [3, 10]. 

2.7.3 Technické kompenzační pomůcky  

Lehký stupeň postižení nevyžaduje žádné specifické pomůcky, je však možné 

využít pomůcky na podporu jemné motoriky, řečových nebo poznávacích funkcí. 

Patří sem například modelovací hmota, omalovánky, kostky, skládanky, pexeso  

a mnoho dalšího. U těžších stupňů je již zapotřebí využívat kompenzační pomůcky 
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pro usnadnění motoriky, hybnosti nebo pohybu. Do této skupiny řadíme chodítka, 

koloběžky, polohovací vaky, velké balanční míče [25]. 

2.8 Děti s kombinovaným postižením 

Většina zdravotních postižení se nevyskytuje samostatně, většinou se vzájemně 

prolínají a kombinují. Kombinované postižení je tedy vyjádřeno současným 

výskytem dvou či více rozdílných postižení u jednoho jedince. Tato postižení se  

od sebe odlišují různým druhem, formou a stupněm [3]. 

„Vícenásobné postižení můžeme operacionálně vymezit jako multifaktoriální, 

multikauzální a multisymptomatologicky podmíněný fenomén, který je důsledkem 

součinnosti participujících postižení či narušení.“ [3, s. 202] 

Poruchy se projevují v oblasti motorické, kognitivní i senzorické. Narušením 

motorických funkcí jedinec není schopen samostatného pohybu, realizaci běžných 

úkonů a činností. Snížení kvality kognice má vliv na paměť, pozornost a celkový 

intelekt postiženého. Senzorický deficit je charakterizován omezeným vnímáním 

pomocí smyslů [3]. 

V kategorii dětí s kombinovanými vadami se nejčastěji vyskytují děti 

s Downovým syndromem, Apert syndromem, Usher syndromem nebo například 

děti trpící dětskou mozkovou obrnou [10]. 

2.8.1 Klasifikace kombinovaného postižení  

Skupina dětí s kombinovaným postižením je velmi různorodá, a proto je obtížné 

jejich správné rozřazení. Vady lze dělit podle jejich etiologie, dominantního 

symptomu nebo stupně postižení [3, 10]. 

Z hlediska etiologie se postižení rozděluje na vrozené a získané. Dochází k nim 

působením různých vlivů a rizikových faktorů. Mezi tyto faktory lze zařadit 



37 

 

infekce a intoxikace plodu, asfyxii plodu, genetické nebo metabolické příčiny. 

Poškození mozku je nejčastějším projevem kombinovaných vad a má za následek 

mentální retardaci [3, 10]. 

Kombinované postižení je podle převažujícího symptomu děleno na kombinaci 

mentálního postižení s jiným postižením, duální smyslové postižení 

(hluchoslepota) a poruchy chování v kombinaci s dalším postižením [3, 10]. 

Poslední dělení je z hlediska stupně postižení. Stupeň kombinovaného postižení 

může mít formu lehkou, střední a těžkou [10]. 

2.8.2 Komunikace s dítětem s kombinovaným postižením 

Komunikace s jednotlivými dětmi s kombinovanou vadou je různorodá, závisí 

na druhu a stupni postižení. Proto je důležitá individuálnost ke každému jedinci. 

Mnohdy je však narušena komunikace verbální i komunikace pomocí předmětů  

a obrázků, a tím nastává velký komunikační problém. Nezastupitelnou úlohu zde 

má využití kompenzačních pomůcek [3, 10]. 

V oblasti dorozumívání je nutné uplatnit správné metody a zásady určené  

pro komunikaci s osobami s kombinovaným postižením. Do základních zásad 

patří například opakování předávané informace a její zvýraznění, zapojení všech 

smyslů dítěte do vnímání, využití symbolů a obrázků pro znázornění nebo 

respektování a přijmutí dítěte takového, jaké je [3]. 

2.8.3 Technické kompenzační pomůcky  

Kompenzační pomůcky je možno rozdělit podle funkce, kterou splňují  

na kompenzační pomůcky pro polohování, pro stravování, pro komunikaci nebo 

na stimulaci [10]. 
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U imobilních dětí dochází z důvodu nemožnosti pohybu k výskytu proleženin, 

proto je nezbytné děti několikrát denně polohovat. K tomu slouží polohovací válce, 

klíny a antidekubitní pomůcky [10]. 

V oblasti komunikace záleží na kognitivních schopnostech a na funkci 

smyslových orgánů dítěte. Pro výběr správné kompenzační pomůcky by tedy měla 

být využita pomoc logopeda. Mezi pomůcky lze zařadit piktogramy, reálné 

předměty nebo komunikátor [10]. 

2.9 První pomoc 

První pomocí je chápán soubor jednoduchých a účelných úkonů, které  

při náhlém ohrožení nebo postižení života jedince účinně omezuje rozsah  

a následky tohoto poškození [26]. 

Odborná přednemocniční neodkladná péče je poskytována zdravotnickou 

záchranou službou. Zahrnuje lékařskou a zdravotnickou první pomoc, která je 

prováděna pomocí diagnostických a léčebných přístrojů, aplikací potřebných léků 

a poskytnutím život zachraňujících úkonů. Po zaléčení nebo zajištění pacienta  

na místě zásahu je postižený dále transportován do zdravotnického zařízení [26]. 

Algoritmus ABCDE  

Zdravotnická záchranná služba využívá při hodnocení stavu postiženého 

algoritmus ABCDE, který udává jednotlivé kroky a postupy sloužící k odhalení  

a zaléčení život ohrožujících stavů [26]. 
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Tabulka 1 Algoritmus ABCDE [26] 

 

 

 

 

Airway je primárním krokem při hodnocení stavu postiženého. Jedná se  

o rozeznání obstrukce dýchacích cest a jejich okamžité zprůchodnění. Základním 

manévrem při bezdeší je záklon hlavy provedený tlakem na čelo při současném 

tahu brady směrem nahoru. Pokud pacient nejeví známky života ani po záklonu 

hlavy, zahajuje se resuscitace a následuje zajištění dýchacích cest pomocí pomůcek 

(obličejová maska, vzduchovody, laryngeální maska, endotracheální intubace, 

kombitubus) [26]. 

Breathing hodnotí kvalitu dýchání. Záchranář se zde zaměřuje na dechovou 

frekvenci, hloubku a pravidelnost dýchaní a symetrické pohyby hrudníku [26]. 

Circulation je dalším krokem v algoritmu, který ukazuje celkový stav pacienta. 

Důležitá je zde hodnota tlaku, pulzu, kapilární návrat, natočení EKG a odhalení 

drobného krvácení či zlomenin kostí. V tomto kroku se zajišťuje vstup do cévního 

řečiště a případně aplikují léky a infuzní roztoky [26]. 

V disability se zjišťuje vše o neurologickém stavu pacienta. Patří sem stav 

vědomí, reakce a velikost zornic, hybnost končetin, hodnota glykémie  

či meningeální příznaky [26]. 

Posledním krokem je Environment/Exposure. V tomto kroku se provádí celkové 

vyšetření pacienta od hlavy k patě. Pátrá se zde po deformitách, operačních 

ranách, jizvách atd. Důležité je zjištění hodnoty teploty pacienta [26]. 

A Airway zhodnocení průchodnosti dýchacích cest 

B Breathing zhodnocení dýchání 

C Circulation zhodnocení oběhu 

D Disability zhodnocení neurologického stavu 

E Environment/Exposure zhodnocení všeho ostatního 
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Život zachraňující první pomoc 

Pomocí výše zmíněného algoritmu ABCDE lze v jednotlivých krocích účinně 

zjistit závažné ohrožení stavu pacienta a začít s potřebnou záchranou a terapií. 

Mezi nejčastější stavy vyžadující první pomoc jsou poruchy vědomí, náhlá zástava 

oběhu, masivní krvácení s možným nástupem šoku a dušení [27]. 

Nejzávažnější poruchou vědomí je bezvědomí. Pokud pacient nereaguje  

na oslovení ani na algický podnět, je potřeba zjistit, zda pacient dýchá. Použití 

trojitého manévru, což je záklon hlavy se současným předsunutím čelisti, někdy 

stačí k samovolnému rozdýchání pacienta. Pokud pacient stále nedýchá, následuje 

okamžité zahájení KPR [27]. 

KPR se zahajuje při náhlé zástavě oběhu, kdy současně dochází u postiženého 

k poruše vědomí a dýchání. Resuscitace neboli oživování se skládá z nepřímé 

srdeční masáže a umělého dýchání s použitím pomůcek. U dospělého člověka se 

masíruje v poměru 30:2, frekvence stlačení se pohybuje 100 - 120x/min a hloubka 

stlačení hrudníku musí být nejméně 5 cm. U dětí se resuscitace zahajuje pěti 

úvodními vdechy, poměr stlačení a dýchání je 15:2 s frekvencí 100 - 120x/min  

a hloubkou stlačení do 1/3 předozadního průměru hrudníku. KPR se provádí  

do doby, než pacient jeví známky života, do vyčerpání zachránců nebo  

do prohlášení smrti lékařem [27]. 

Masivní krvácení může ohrozit život člověka a nezáleží, zda se jedná o krvácení 

venózní nebo arteriální. První pomocí je přiložení tlakového obvazu přímo  

na ránu. Pokud se jedná o krvácení na periferii, je účinné zvednout postiženou 

končetinu nad úroveň srdce, čímž se zmenší průtok krve, a tím i krvácení.  

Při prosáknutí prvního tlakového obvazu je možné tento postup zopakovat ještě 

dvakrát. Pokud při závažných poraněních (např. amputace) nepomohou ani tři 

vrstvy tlakového obvazu, je třeba použít zaškrcovadlo. To se přikládá pouze 
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v horní části pažní kosti a horní části stehna, kde se nachází takzvané tlakové body. 

Velká ztráta krve vede k rozvoji šokového stavu, který je charakterizován 

poklesem krevního tlaku a snížením průtoku krve orgány. Důležitá je okamžitá 

náhrada tekutin pomocí infuzí a obnovení správného průtoku [27]. 

Velmi časté je poskytování první pomoci u dusících se pacientů. Ať už se jedná  

o obstrukci dýchacích cest cizím tělesem nebo vdechnutí pevné stravy či tekutiny, 

důležitá je rychlá intervence. Pacient při vědomí je vyzván k aktivnímu kašli, 

v případě nutnosti se provádí pět úderů otevřenou dlaní mezi lopatky.  

Při neúspěchu je dalším vypuzovacím manévrem stlačování nadbřišku, které se 

provádí prudkým stlačením směrem k zachránci a nahoru. Tento manévr  

se opakuje pětkrát, pokud se pacient stále dusí, pokračujeme ve střídání pěti úderů 

do zad a pěti stlačeními. Pokud postižený upadne do bezvědomí, zahajuje se 

okamžitá resuscitace [27, 28]. 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je vyhodnocení rizik při poskytování první pomoci 

dětem vyžadujícím zvláštní péči a navržení opatření vedoucích k eliminaci těchto 

rizik. 

Jako dílčí úkol byl zvolen v teoretické části seznámit čtenáře s jednotlivými 

skupinami dětí s daným postižením a objasnit správnou komunikaci s nimi. Důraz 

je kladen na použití technických kompenzačních pomůcek pro úspěšnou 

komunikaci. 

Dalším dílčím úkolem bylo seznámit sluchově postižené děti s náplní 

zdravotnických záchranářů, jejich schopnostmi a dovednostmi formou odborné 

praktické přednášky. Další část je pak zaměřena na zkušenosti zdravotnických 

pracovníků po setkání s pacienty se sluchovým postižením. Vyhodnocení 

získaných výsledků je znázorněno formou grafů. 
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4 METODIKA 

Praktická část je založena na vyhodnocení a porovnání kazuistik skupiny dětí  

s různým sluchovým postižením. Formou odborné praktické přednášky se 

sluchově postižené děti seznámí s náplní práce zdravotnických záchranářů a dále 

se základními postupy první pomoci, které si pak samy prakticky vyzkouší. 

Součástí praktické části je zhodnocení komunikace sluchově postižených dětí se 

zdravotnickým záchranářem na úrovni přednemocniční péče. Toto hodnocení je 

posouzeno na základě polostandardizovaných rozhovorů se členem 

zdravotnického záchranného týmu, zdravotnickým pracovníkem a dále učitelkou  

na škole pro neslyšící. Rozhovory jsou vedeny na základě otázek týkajících se 

zkušeností těchto pracovníků po setkání či práci se sluchově postiženým dítětem. 

Výsledky kvalitativního šetření v praktické části jsou prezentovány pomocí 

grafů. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Kazuistiky dětí se sluchovým postižením 

Následující kazuistiky se zaměřují na děti se sluchovým postižením. Kazuistiky 

popisují různé stupně a typy vad sluchového postižení, a tím i individuální vývoj 

dítěte a jeho začlenění do společnosti. 

Uváděny jsou základní informace z rodinné a osobní anamnézy, naopak 

identifikační údaje a informace, které nejsou pro účely této práce podstatné, jsou 

vynechány. 

5.1.1 Kazuistika č. 1 – chlapec (narozen 2006) 

I. Rodinná anamnéza 

Matka narozená v roce 1976, ukončené střední vzdělání, pracuje jako úřednice. 

Chlapec narozen jako první dítě. Nemá žádné sourozence. U dědečka z matčiny 

strany se vyskytly problémy s diabetes, babička měla diagnostikovanou 

hypertenzi. Otec je narozen v roce 1972, ukončené základní vzdělání, pracuje jako 

asfaltér, otec je biologický. Rodiče jsou od 5 let věku chlapce rozvedení. V rodině 

nebylo diagnostikováno sluchové postižení. 

II. Osobní anamnéza 

Chlapec narozen z prvního těhotenství, předchozí potraty nebyly. Těhotenství 

proběhlo bez závažných obtíží, porod proběhl bez komplikací. Při porodu dítě 

vážilo 3 450 g, porodní délka byla 50 cm. Dítě bylo kojeno 2 týdny. Chování 

kojence bylo nápadné, byl velmi neklidný. První kroky dítě uskutečnilo ve čtrnácti 

měsících. První slova v období kolem 12. měsíce. První věty kolem 18. měsíce.  

Ve čtyřech letech byla diagnostikována těžká dyslálie. V osmém měsíci byl chlapec 
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hospitalizován v nemocnici z důvodu infekce zažívacího traktu, a v pěti letech  

z důvodu vysoké teploty. 

V pěti letech odhalena středně těžká oboustranná nedoslýchavost. Od pěti a půl 

roku používá chlapec sluchadlo. Na základě zjištěné sluchové vady byl chlapec 

vyšetřen v říjnu 2012 v SPC při speciální škole pro sluchově postižené žáky.  

Dle odborného posudku SPC je rodině doporučena základní škola pro sluchově 

postižené žáky. 

Matce bylo doporučeno, aby s chlapcem postupně rozvíjeli slovní zásobu, 

postupně doplňovali založený pojmový deník o nová slova a o neznámé pojmy. 

Chlapec, který je sluchově postižený, je intelektově nad průměrem, s narušeným 

zrakovým vnímáním reverzních tendencí. Je potřeba intenzívní logopedické 

nápravy, intenzívního nácviku a rozvoje komunikačních dovedností. Zaměřit se 

také na nácvik správného zrakového vnímání a celkové prostorové orientace.  

V současné době jsou intelektové schopnosti s velkým rozdílem mezi verbální  

a neverbální složkou – verbální schopnosti v pásmu středního průměru, názorové 

schopnosti značně nadprůměrné. V oblasti verbální jsou lehké poruchy, které mají 

charakter smíšené dysfatické poruchy (snížená výbavnost slov, sklon k záměnám 

významově a zvukově příbuzných slov). Objevují se větné agramatismy  

a komolení artikulačně obtížných slov. Je snížené porozumění delším větným 

celkům, je snížený fonematický sluch, i sluchově jsou záměny pojmů. 

Nedoslýchavost se spolupodílí na poruchách ve verbální části. Logické  

a kombinační myšlení je vysoce nadprůměrné, pokud se opírá o celostní logické 

souvislosti. Obecně, i ve složce neverbální, jsou projevy rigidity jednotlivých kroků 

analýza – syntéza; poruchy vychází z obtíží v distribuci pozornosti. Vzhledem  

k stále se zhoršující sluchové vadě doporučena výuka nadále v základní škole  

pro sluchově postižené žáky. 
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Vyhodnocení: Chlapec se narodil do rodiny bez sluchového postižení, sluchová 

vada nebyla tedy dědičná. Již v kojeneckém období se začaly projevovat známky 

postižení sluchu, kdy byl chlapec velmi neklidný. Další známkou, že je s chlapcem 

něco v nepořádku, byla těžká dyslálie, která mu byla diagnostikována ve věku čtyř 

let. V pěti letech byla chlapci zjištěna středně těžká oboustranná nedoslýchavost. 

Jako kompenzační pomůcku využívá sluchadlo, které zesiluje vnímaný zvuk  

a chlapec je schopen jej zachytit. Jelikož je chlapec vychováván slyšící matkou,  

je velmi důležitý komunikační proces mezi slyšící matkou a neslyšícím synem. 

Matce bylo doporučeno rozvíjet chlapcovu slovní zásobu a postupně ji doplňovat  

o nové a neznámé pojmy. Z důvodu nedoslýchavosti, má chlapec problémy 

s verbální komunikací, kde se při mluvené řeči vyskytují větné agramatismy  

či špatná výslovnost artikulačně obtížnějších slov. Dochází také k časté záměně 

významově a zvukově příbuzných slov a ke sníženému porozumění delších 

větných celků. Logické myšlení je z pohledu celostních souvislostí vysoce 

nadprůměrné, avšak z obecného hlediska se projevuje rigidita, která vychází  

z obtíží v distribuci pozornosti. Kvůli nadále se zhoršujícímu sluchu, byla chlapci 

doporučena výuka na základní škole pro sluchově postižené žáky. 

5.1.2 Kazuistika č. 2 – dívka (narozena 2005) 

I. Rodinná anamnéza 

Matka narozená v roce 1970, ukončené základní vzdělání, po své matce zdědila 

sluchovou vadu. Dívka narozena jako druhé dítě. Otec je narozen v roce 1970, 

ukončené středoškolské vzdělání, pracuje jako úředník, otec je biologický. Má 

starší sestru, která má sluchovou vadu. 

II. Osobní anamnéza 

Dívce byla zjištěna sluchová vada ve třech letech. Vada se potvrdila nástupem 

do mateřské školy, kde si paní učitelka všimla, že nereaguje jako ostatní děti. 
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Rodiče nebyli překvapeni, jelikož se sluchové postižení v rodině vyskytovalo,  

ale u tak malého dítěte nebyli schopni problémy rozeznat. Dívka totiž reagovala 

tak jako její vrstevníci, avšak při větším hluku nedokázala reagovat adekvátně. 

Rodiče pak s dívkou objížděli velké množství specializovaných pracovišť. Vadu 

sluchu dívce pak potvrdil otolaryngolog a pomocí audiometrie byla zjištěna těžká 

nedoslýchavost. Dívka začala pravidelně docházet na foniatrii. Dívka se  

pod vedením foniatričky se svojí vadou smířila a začala ji brát jako samozřejmost. 

První sluchadla ji byla nasazena ve třech a půl letech. S jejich pomocí se dokáže 

i se svou vadou docela dobře orientovat ve zvucích, tónech. Při rušivých efektech 

se však musí spoléhat na odezírání. 

Zpočátku navštěvovala základní školu, později přestoupila na základní školu 

pro děti s poruchami sluchu. Po nástupu se v mluvení zhoršila, protože zde děti 

používají převážně znakovou řeč nebo odezírají. Znakový jazyk se dívka naučila, 

protože chce navštěvovat po ukončení základní školy gymnázium pro neslyšící. 

Vyhodnocení: Dívka se narodila neslyšící matce a slyšícímu otci, jedná se tedy  

o sluchové postižení zděděné po matce. První známky sluchového postižení dívky 

odhalila paní učitelka v mateřské školce, která si všimla odlišností od ostatních 

dětí. Dívka sice při běžné situaci reagovala jako její vrstevníci, avšak při větším 

hluku již nedokázala reagovat adekvátně. Nicméně vzhledem k neslyšící matce, 

byla sluchová vada u dívky předpokládána a následně i potvrzena již ve věku tří 

let. Na specializovaném pracovišti byla dívce diagnostikována těžká 

nedoslýchavost. S pomocí sluchadla je schopna vnímat a orientovat se ve zvucích, 

v některých případech je však odkázána pouze na odezírání. Úroveň verbální 

komunikace se zhoršila při nástupu na základní školu pro sluchově postižené děti. 

Zde se totiž ke komunikaci využívá převážně znakový jazyk nebo odezírání, tudíž 

mluvená řeč se nevyužívá a s časem zaostává. 
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5.1.3 Kazuistika č. 3 – dívka (narozena 2005) 

I. Rodinná anamnéza 

Matka narozená 1972, vzdělání vysokoškolské. Otec narozen 1967, vzdělání 

vysokoškolské. V rodině otce ani matky se sluchové postižení nevyskytlo. 

II. Osobní anamnéza 

Dítě z první gravidity, normální průběh. V březnu 2010 dívka hospitalizována 

pro meningitidu. Následovala regrese ve vývoji, rodiče upozornili lékaře  

na zhoršení sluchu. Bylo provedeno foniatrické vyšetření, které potvrdilo, že dívka 

má velmi těžkou poruchu sluchu až hluchotu. Dítě odesláno do odborného 

zdravotnického zařízení, zde byla indikována sluchadla. Po roce byl dívce 

implantován kochleární implantát, který výborně začala využívat. Aktivní verbální 

rozvoj je přiměřený chronologickému věku. V komunikaci už užívá rozvité věty, 

ptá se, odpovídá na otázky. V řeči přetrvává dyslalie, patlavost. Zajímá se o dění 

kolem, je velmi zvídavá, stále se na něco vyptává. Mluvené řeči rozumí dobře, 

když neví, zeptá se. Je soběstačná, umí se prosazovat.  

Dívka navštěvuje základní školu pro sluchově postižené žáky, je přátelská, 

komunikativní, zvídavá, hravá. Společně s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky 

se zapojuje do akcí pořádaných ZŠ, velmi dobře si rozumí se stejně postiženými 

dětmi, a to nejen se sluchovou vadou, ale i s jinými diagnózami. 

Jedná se o dívku s diagnózou percepční vada sluchu oboustranná velmi těžkého 

stupně po meningitidě. Je uživatelem kochleárního implantátu, s nímž má velmi 

dobrý sluchový zisk. Rozumí běžnému hovoru. S okolím komunikuje verbálně. 

Řeč je méně srozumitelná, těžce dyslálická. Neverbální složka intelektu byla 

ověřena v pásmu nadprůměru. Osobnost dívky je spíše extrovertně laděná, 

sociabilní. V neznámých situacích je patrna určitá nejistota. V hrubé motorice stále 
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přetrvává menší stabilita a slabší koordinovanost pohybů. Má potíže  

s napodobováním pohybů. Jemná motorika je obratnější. 

Jedná se o dívku se sluchovým postižením dobře kompenzovaným kochleárním 

implantátem. Dívka se orientuje téměř výhradně sluchem, pouze v hlučnějším 

prostředí využívá i odezírání. 

Vyhodnocení: Dívka se narodila slyšícím rodičům. První roky dětství prožila 

dívka bezproblémově, bez viditelných známek sluchového postižení. V roce 2010 

prodělala dívka meningitidu, po níž došlo k celkové regresi vývoje a rodiče si 

všimli zhoršení dívčina sluchu. Ve specializovaném zdravotnickém zařízení jí byla 

potvrzena percepční vada sluchu oboustranná velmi těžkého stupně  

po meningitidě. První rok využívala jako kompenzační pomůcku sluchadla, poté jí 

byl implantován kochleární implantát, díky němuž získala velmi dobrý sluchový 

zisk. Dívka se orientuje převážně sluchem, v hlučném prostředí využívá odezírání. 

Díky kompenzaci sluchového postižení kochleárním implantátem je dívka schopna 

rozumět běžnému hovoru a komunikace s okolím probíhá verbálně. V mluvené 

řeči používá rozvité věty, odpovídá a ptá se na otázky, avšak je zde patrná porucha 

artikulace, takzvaná dyslalie, která se projevuje vadnou výslovností jedné nebo 

více hlásek. Z tohoto důvodu je její řeč méně srozumitelná. V osobním životě si 

dobře rozumí jak s rodiči, tak i se svými vrstevníky se stejnou ale i jinou vadou.  

5.1.4 Kazuistika č. 4 – chlapec (narozen 2006) 

I. Rodinná anamnéza 

V roce 2008 chlapci zemřel otec, od této doby o něj pečovala pouze jeho sluchově 

postižená matka, která si našla nového partnera. Chlapec v současné době opět žije 

jen s matkou. Chlapec má mladší sestru, která je také sluchově postižená, má lehčí 

nedoslýchavost. 
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II. Osobní anamnéza 

Chlapec má vrozenou oboustrannou těžkou nedoslýchavost, která se projevuje 

pouze zbytky sluchu. U chlapce je sluchové postižení dědičné. Po zjištění sluchové 

poruchy byla chlapci přidělena sluchadla, která však k plné kompenzaci nestačí.  

V dokumentaci není uvedeno, v kolika letech tuto kompenzační pomůcku začal 

využívat. Matka uvádí, že s chlapcem komunikuje hlavně pomocí znakového 

jazyka, ale snaží se ho vést i k orální komunikaci. Chlapec měl babičku, která byla 

bez sluchového postižení a spolu s matkou doprovázela chlapce na různá 

vyšetření. Tam zprostředkovávala komunikaci mezi rodinou a lékaři. Navštěvoval 

mateřskou školu pro děti se sluchovým postižením a učil se komunikovat 

prostřednictvím bilingválního systému. Sestra se svým bratrem komunikuje čistě 

znakovým jazykem. O kochleárním implantátu se u chlapce neuvažovalo, protože 

kromě babičky, která mezitím zemřela, neměl žádnou osobu, která by s ním mohla 

procvičovat orální komunikaci i na základě zpětné sluchové kontroly. V tomto 

případě by se nemohla řeč rozvíjet klasickým způsobem jako u mnoha jiných dětí  

s kochleárním implantátem. Co se týče chlapcovy orální komunikace, jelikož je 

neslyšící a žije v komunitě neslyšících, tak je zde velký předpoklad, že orální řeč 

spontánně nikdy využívat nebude. A jeho řeč i nadále zůstane nesrozumitelná. 

Přesto je třeba s ním orální komunikaci co nejvíce procvičovat a rozšiřovat jeho 

slovní zásobu nejen ve znakovém jazyce, ale také v orální řeči. 

Vyhodnocení: Chlapec se narodil sluchově postižené matce, jeho sluchové 

postižení bylo tedy dědičné. Jako diagnóza byla chlapci potvrzena vrozená 

oboustranná těžká nedoslýchavost, při které mu zůstala jen minimální sluchová 

odezva. Jako kompenzační pomůcka byla chlapci indikována sluchadla, ta však 

k plné kompenzaci nestačí. Chlapci nebyl doporučen kochleární implantát 

z důvodu jeho výchovy v neslyšící rodině a předpokladu, že mluvenou řeč 

pravděpodobně nikdy využívat nebude. V rodině komunikuje výhradně pomocí 

znakového jazyka. Matka má snahu vést chlapce k orální komunikaci, avšak  
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po smrti jeho slyšící babičky, nemá žádnou osobu, která by s ním mohla 

procvičovat verbální komunikaci i na základě zpětné sluchové kontroly. 

V současné době je důležité procvičování a rozšiřování jeho slovní zásoby,  

a to nejen ve znakovém jazyce, ale i v mluvené řeči. 

5.1.5 Porovnání kazuistik 

Výše uvedené kazuistiky se týkají dětí, které se vzájemně liší velikostí, typem, 

ale i vznikem sluchového postižení. Velký význam má i jejich schopnost verbální 

komunikace, a tím i začlenění do společnosti. 

Když se zaměřím na porovnání kazuistik vzhledem k době vzniku sluchové 

vady, můžu výše zmíněné poruchy rozdělit na vrozené a dědičné nebo získané.  

U chlapce č. 1 se jedná o vadu vrozenou, avšak ne dědičnou, jelikož oba jeho rodiče 

i blízcí příbuzní jsou bez sluchového postižení. Naopak u dívky č. 2 a chlapce č. 4 

se v rodině již vyskytovalo sluchové postižení, v obou případech tedy jde  

o postižení zděděné po matce. Dívka č. 3 se narodila bez sluchového postižení 

slyšícím rodičům, avšak po prodělané meningitidě začala o sluch přicházet, její 

vada je tedy získaná následkem onemocnění. 

Podle velikosti ztráty sluchu lze rozdělit osoby na neslyšící a osoby 

nedoslýchavé. Ve všech těchto případech se jedná o děti nedoslýchavé. Liší se však 

stupněm nedoslýchavosti. Nejméně závažnou ztrátou sluchu z výše uvedených 

trpí chlapec č. 1, jeho diagnóza je středně těžká nedoslýchavost. Dívka č. 2  

a chlapec č. 4 mají stejný stupeň, tedy těžkou nedoslýchavost. Největší ztrátou 

sluchu disponuje dívka č. 3, která má potvrzenou percepční vadu sluchu velmi 

těžkého stupně. 

V běžném životě jejich ztrátu sluchu kompenzují sluchadla. U chlapce č. 1 se 

středně těžkou nedoslýchavostí je ještě tato pomůcka účinná, chlapec je schopen 

vnímat zvuky kolem sebe. Dívka č. 2 se po indikaci sluchadla docela dobře 
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orientuje ve zvucích, avšak při rušivých efektech se musí spoléhat na odezírání.  

U dívky č. 3 byla nejdříve využita sluchadla, avšak po roce jí byl implantován 

kochleární implantát, díky němuž rozumí běžnému hovoru. Chlapci č. 4 byla 

přidělena sluchadla, která však k plné kompenzaci nestačí. O kochleárním 

implantátu se u chlapce neuvažovalo z důvodu jeho výchovy v neslyšící rodině  

a předpokladu, že mluvenou řeč pravděpodobně nikdy využívat nebude. 

Posledním prvkem k porovnání jsem si vybrala jejich schopnost verbální 

komunikace, tedy způsob komunikace v rodině i ve společnosti. Každý z výše 

uvedených dětí je na tom s mluvenou řečí na jiné úrovni. Ta je daná podle osob  

i prostředí, ve kterém vyrůstají. Chlapec č. 1 je vychováván slyšící matkou, 

mluvená řeč tedy v jejich rodině zaujímá důležitou pozici. Chlapec je schopen 

verbální komunikace, avšak objevují se zde lehké poruchy jako je snížená 

výbavnost slov, sklon k záměnám významově a zvukově příbuzných slov, dále 

také větné agramatismy a komolení artikulačně obtížných slov. Dívce č. 2, která je 

vychovávána neslyšící matkou a slyšícím otcem, se po nástupu na školu  

pro neslyšící její mluvení zhoršilo z důvodu komunikace prostřednictvím převážně 

znakového jazyka nebo odezírání. Kvůli tomu mluvenou řeč nevyužívá a ta 

s časem zaostává. Naopak dívka č. 3 komunikuje verbálně, a to díky kochleárnímu 

implantátu, přítomnosti jejích slyšících rodičů a ztráty sluchu až po dokončení 

vývoje řeči. Dívka užívá rozvité věty, ptá se a odpovídá na otázky, avšak její řeč je 

méně srozumitelná, přetrvává dyslálie. Chlapec č. 4 vyrůstá v rodině s neslyšící 

matkou i neslyšící sestrou, proto je jeho komunikace výhradně prostřednictvím 

znakového jazyka. Matka má snahu vést chlapce k orální komunikaci, avšak v jeho 

blízkosti se nevyskytuje žádná osoba, která by s ním mohla procvičovat verbální 

komunikaci, a tudíž jeho řeč zůstane nadále nesrozumitelná. 
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5.1.6 Odborná praktická přednáška pro děti se sluchovým postižením 

Odborná praktická přednáška se konala na Holečkově základní škole  

pro sluchově postižené v Praze. Tato instituce, založená již roku 1786 a tehdejším 

sídlem naproti Novoměstské radnici, se stala první školou svého druhu v Čechách. 

V té době čítala pouze šest chovanců ve věku od 6 do 36 let. Nová budova, již se 

sídlem na Holečkově ulici, byla otevřena roku 1902. V současné době škola 

spolupracuje s Lékařskou fakultou UK Praha a pomáhá při přípravě lékařů 

ke správné komunikaci se sluchově postiženými [29]. 

Neslyšící děti se během hodinové přednášky seznámily se základními, a přitom 

nejzávažnějšími stavy vyžadujícími první pomoc, a následně si vše i prakticky 

vyzkoušely. Přednáška obsahovala ukázku a nácvik KPR, zástavu krvácení, 

ošetření popálenin a pomoc při zlomeninách. V úplném závěru proběhlo celkové 

shrnutí praktických dovedností, a tím i zjištění právě získaných vědomostí. 

Odborná přednáška probíhala prostřednictvím tlumočníka, s kterým jsem se 

ještě před začátkem seznámila a sdělila mu potřebné informace. Dále jsem se 

seznámila s ředitelem školy a paní učitelkou, která byla sama také sluchově 

postižená. Pak již následovala samotná přednáška. 

Byla mi přidělena pátá třída, která v ten den zahrnovala celkem deset žáků. 

Každý žák měl jiný stupeň a jiný typ vady sluchu. Dvě z přítomných dětí měly 

částečně zachovaný sluch, z toho dívka byla schopna verbální komunikace. 

Přednášku jsem začala vlastním představením a ve zkratce popsala, že jsem 

studentkou třetího ročníku oboru zdravotnický záchranář na Fakultě 

biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze. Uvedla jsem, že jsem dnes tady, 

abych jim řekla základy první pomoci a několik informací o práci zdravotnických 

záchranářů. Následně jsem se dětí zeptala, jakým způsobem je možné zavolat ZZS. 

Šest z přítomných dětí by využilo speciální číslo pro neslyšící, které přesměruje 
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tísňovou zprávu na ZOS kraje. Dva žáci si vzpomněli na možnost využití aplikace 

Záchranka, která je pro neslyšící osoby obrovským přínosem. Zbylí dva chlapci by 

zvolili národní číslo tísňového volání, tedy číslo 155. 

 

 

 

 

 

Prvním závažným stavem bylo bezvědomí doprovázené bezdeším a následné 

zahájení KPR. U téhle problematiky mě zajímala, jaká je znalost dětí správného 

poměru stlačení hrudníku ku dýchání. Výsledky jsou znázorněny grafem. Poté 

jsem nejprve dětem i paní učitelce ukázala správný postup, tedy příchod 

k pacientovi, správné zkontrolování dechu, záklon hlavy a okamžitou masáž srdce. 

Záklon hlavy jsem jim názorně ukázala na figurantovi, masáž srdce jsem prováděla 

na resuscitační figuríně. Poté si děti jednotlivě samy vyzkoušely tento úkon, 

nejdříve na figuríně dospělého, následně na figuríně dítěte, která má při stlačení 

hrudníku menší odpor. Během nácviku jsem se snažila opravovat chyby  

a ukazovat správný postup. 
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Při zástavě krvácení jsem dětem vysvětlila, jak správně ránu ošetřit. Moje 

následující otázka zjišťovala, zda vědí, co je to tlakový obvaz. Na tuto otázku se mi 

nedostala ani jedna kladná odpověď. Poté jsem na figurantovi ukázala, jak vypadá 

tlakový obvaz a v jaké situaci ho využít. Vysvětlila jsem jim, že mohou použít 

maximálně tři tlakové obvazy, a pokud krvácení stále neustává, je třeba použít 

zaškrcovadlo. Následně si děti samy vyzkoušely zástavu krvácení s tlakovými 

obvazy i zaškrcovadlem. Žáky také zajímalo, jak postupovat při krvácení na hlavě, 

což jsem jim vše objasnila. Posledním bodem byl správný přístup k pacientovi 

s krvácením z nosu. Toto téma bylo velmi populární a rozvinula se dlouhá debata 

zahrnující vlastní zkušenosti dětí. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Přístup k bezvědomému [vlastní zdroj] 
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Dalším stavem vyžadujícím první pomoc byly popáleniny. Před názornou 

ukázkou jsem se dětí zeptala, jak by samy postupovaly při tomto úrazu. Polovina  

z dětí by vzniklou popáleninu správně začala chladit, tři by si přivolaly ZZS, jeden 

by na popáleninu aplikoval mast a jeden pouze přiložil krytí. Nato jsem žákům 

vysvětlila správnou techniku ošetření a co při popálení dělat, a co naopak nikdy 

neprovádět. Opět následovala diskuze dětí vycházející z jejich vlastních zkušeností 

nebo zkušeností rodinných příslušníků. Do debaty se zapojila i paní učitelka, která 

také přispěla svým zážitkem. 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Zástava krvácení [vlastní zdroj] 

5

3

1 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Chlazení Přivolání ZZS Aplikace masti Přiložení krytí

Obrázek 8 Postup při popáleninách 



57 

 

Posledním tématem přednášky byla pomoc při zlomeninách. Nejprve jsem se 

dětí zeptala, jak by postupovaly. Většina by si došla k lékaři nebo zavolala rodiče, 

někteří by se však zlomenou končetinu pokoušely samy reponovat. Ty jsem hned 

opravila a vysvětlila, že zlomeniny nikdy nerovnáme, ale jdeme rovnou  

do nemocnice nebo si zavoláme ZZS. Dále jsem žákům na figurantovi ukázala 

správné použití trojcípého šátku. V závěru paní učitelka přidala dotaz, jak 

postupovat při možném poranění páteře. Odpověděla jsem, že s pacientem 

co nejméně hýbat a co nejrychleji zavolat ZZS. 

 

 

 

 

 

 

Na závěr proběhlo souhrnné opakování probírané problematiky, kdy jsem se 

dětí znovu ptala na stejné otázky jako v průběhu přednášky. Jednalo se celkem  

o pět okruhů (přivolání ZZS, KPR, zástava krvácení, popáleniny a zlomeniny),  

ke každému okruhu byla přiřazena jedna otázka. Následným vytvořením 

a porovnáním grafů znázorňujících vědomosti dětí před a po praktické přednášce 

jsem potěšeně zjistila lepší výsledek správných odpovědí.  
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Na začátku přednášky bylo znát, že děti jsou ostýchavé a mají strach, avšak 

později se plně zapojovaly do konverzace, zkoušely si probírané postupy, 

pokládaly otázky přes tlumočníka a vyprávěly vlastní příběhy ze života. 

Důležitým článkem byla paní učitelka, která si s dětmi velmi dobře rozuměla, 

zapojovala se do debat a zkoušela si společně s dětmi jednotlivé úkony. 

Celkem

Znalost přivolání ZZS 100%

Znalost resuscitačního poměru 10%

Znalost tlakového obvazu 0%

Postup při popáleninách 50%

Postup při zlomeninách 70%
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Obrázek 10 Počet správných odpovědí před přednáškou 

Celkem

Znalost přivolání ZZS 100%

Znalost resuscitačního poměru 90%

Znalost tlakového obvazu 100%

Postup při popáleninách 100%

Postup při zlomeninách 100%
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Obrázek 11 Počet správných odpovědí po přednášce 
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Přínosem odborné přednášky týkající se základní první pomoci je možná 

budoucí spolupráce mezi školou pro sluchově postižené děti a studenty Fakulty 

biomedicínského inženýrství. Mohly by se zde pravidelně provádět cvičení první 

pomoci nejen pro žáky, ale i vyučující, a tím zlepšit informovanost, a především 

komunikaci mezi osobou se sluchovým postižením a zdravotním pracovníkem. 

5.2 Rozhovory se zdravotnickými pracovníky 

Polostandardizované rozhovory jsou založeny na vlastních zkušenostech 

zdravotnických pracovníků po setkání či práci se sluchově postiženým dítětem. 

Jako respondenti pro rozhovory byli vybráni tři pracovníci odlišných povolání. 

Prvnímu respondentovi jako zdravotnickému záchranáři byly položeny otázky 

zaměřující se na průběh výjezdu, tedy od výzvy od ZOS až po střetnutí 

s pacientem, a dále na všeobecnou problematiku týkající se sluchového postižení. 

Rozhovor s druhým respondentem pracujícím v Centru kochleárních implantací  

u dětí při FN Motol je zaměřen na proces implantace kochleárních implantátů  

a následné komunikační dovednosti uživatelů. Pro doplnění je uveden rozhovor se 

sluchově postiženou učitelkou týkající se jejího pohledu na poskytování první 

pomoci zdravotnickou záchranou službou. 

I. Rozhovor se zdravotnickým záchranářem 

Rozhovor proběhl se zdravotnickým záchranářem Středočeského kraje. Na 

základě položených otázek týkajících se jeho zkušeností a vědomostí je 

zhodnocena nejen komunikace mezi výjezdovou skupinou a neslyšícím dítětem, 

ale i informovanost posádky od zdravotnického operačního střediska. 

1) Byl jste informován od ZOS, že se jedná o výjezd k neslyšícímu dítěti? 

Zdravotnické operační středisko dostalo tísňovou zprávu prostřednictvím 

aplikace Záchranka, která udává pomocí GPS souřadnic přesnou lokalizaci 
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volajícího. Díky zde uvedeným informacím bylo zjištěno, že se jedná o neslyšící 

osobu a dispečer okamžitě vydal výzvu pro naši výjezdovou skupinu. Výzva 

obsahovala jméno a příjmení pacienta, rok narození i informaci, že se jedná  

o osobu sluchově postiženou. Nebyla zde však uvedena indikace výjezdu. 

2) Jaká byla Vaše reakce při příjezdu na místo? Byl jste nesvůj nebo 

nervózní? 

Už jenom nevědomost, k čemu jedeme nás znervózňovala. Dostat se na místo 

události bylo však složitější, než jsme si mysleli. Jednalo se o sedmipatrový 

panelák a na zvoncích nebylo uvedeno jméno volajícího. Dispečer na operačním 

středisku se nebyl schopen dovolat nazpátek a lidé vycházející z paneláku také 

nevěděli. Po nějaké době pobíhání a hledání nám bylo řečeno správné patro a my 

mohli začít zachraňovat. 

3) Jednalo se o dítě slyšících nebo neslyšících rodičů? 

Rodina byla zcela neslyšící. Jednalo se o matku a čtyřletého syna. Otec, také 

sluchově postižený, byl v tu chvíli na cestě domů. 

4) Jak probíhala komunikace? 

Komunikace probíhala převážně neverbálním způsobem, tedy posunky. Matka 

hovořila prostřednictvím znakového jazyka, mluvené řeči nebyla schopna. Byla 

velmi rozrušená, přesto se nám vše snažila vysvětlit pomocí gest. 

5) Jaká byla tedy indikace k výjezdu ZZS? 

Důvodem, proč si matka volala zdravotnickou záchranou službu, bylo synovo 

požití chemického prostředku pro domácí použití. Jednalo se o vypití několika 

mililitrů saponátu na nádobí. Chlapce jsme jenom zběžně prohlédli a matce jsme 
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pomocí gest vysvětlili, že je potřeba provést vyšetření v nemocnici. Potom jsme už 

jenom nasedli do sanitky a matku i se synem odvezli na dětskou JIP. 

6) Patří tyto výjezdy k častým? Kolikrát jste se ocitl v takové situaci? 

Nemůžu mluvit za všechny své kolegy, ale výjezdy k neslyšícím osobám, natož 

neslyšícím dětem, nejsou velmi běžné. Už jenom fakt, že tohle byl můj první výjezd 

ke sluchově postižené osobě, mluví za vše. 

7) Byl byste pro větší informovanost zdravotnických pracovníků v této 

problematice? 

Bylo by dobré dozvědět se něco o správné komunikaci a postupu při jednání se 

zdravotně postiženými osobami. Ale vzhledem k malému počtu výjezdů k těmto 

osobám, a hlavně dalším finančním výdajům si nemyslím, že v budoucnu 

proběhne větší osvěta zdravotnických záchranářů v této problematice. 

Vyhodnocení: Z výše uvedeného rozhovoru vyplývá, že připravenost 

zdravotnických záchranářů na takovou situaci je velmi malá a nedostatečná,  

a to z důvodu malého počtu výjezdů k osobám se sluchovým postižením. Dochází 

pak ke komplikacím nejen v komunikaci mezi neslyšící osobou a záchranářem, ale 

již při příjezdu na místo události, jako to bylo znázorněno v popsaném rozhovoru.  

Na druhou stranu je vidět přínos aplikace Záchranka, která má od tohoto roku 

inovaci pro neslyšící. Je zde nově vytvořena sada piktogramů sloužících 

k rychlému vyjádření problému a možnosti odpovědi dispečera pomocí SMS,  

že pomoc je na cestě. Ukázka z této aplikace je doložena jako Příloha 3. 

II. Rozhovor se zaměstnankyní Centra kochleárních implantací 

Tento rozhovor je zasazen do prostředí FN Motol, kde nalezneme jediné 

pracoviště v České republice, které se věnuje problematice kochleárních implantací 
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u dětí a mladistvých do 18 let. Otázky jsou zaměřeny na proces implantace, 

porovnání kochleárního implantátu vůči sluchadlu a zásadní rozdíl péče 

v průběhu let. 

1) Čím se zabývá Centrum kochleárních implantací? 

Již od roku 1993 se vykonávaly kochleární implantace, avšak toto pracoviště 

bylo vybudováno Ministerstvem zdravotnictví až roku 1996. V současnosti 

poskytuje Centrum kochleárních implantací vyšetření dětí před operací, 

programuje procesory implantátů a následně i zajišťuje pooperační rehabilitaci. 

Důležitá je i kontrola pokroků uživatelů kochleárních implantátů. 

2) Komu poskytujete pomoc, rady? 

Přichází k nám rodiče dětí s těžkou sluchovou vadou a my zde posuzujeme 

vhodnost kochleární implantace. Jedná se nejen o děti několik měsíců staré, ale i o 

několika roční děti. Ideální je věk do jednoho roku, kdy je dost času na určení, zda 

dítě splňuje kritéria pro implantaci kochleárního implantátu. Při indikaci 

kochleárního implantátu u takto malých dětí je pak postup rehabilitace obvykle 

mnohem rychlejší, tzn. jsou u nich dřívější pokroky ve sluchovém vnímání, vývoji 

řeči a možném budoucím vyrovnání se slyšícím vrstevníkům. 

3) Kolik specialistů je potřeba k celému procesu implantace? 

Proces implantace zahrnuje celou škálu specializovaných metod a technik, proto 

se jedná o spolupráci mezioborovou. Při péči o dítě je potřeba foniatr, klinický 

logoped i rodinný logoped, psycholog, chirurg, inženýr a pracovníci rané péče. 

Důležitou úlohu zde však zaujímají rodiče dítěte. 
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4) Jak tedy probíhá celý proces implantace? 

Operaci předchází předoperační rehabilitace, která trvá obvykle půl roku  

a zahrnuje vyšetření v nemocnici. Dále po schválení implantace interní komisí 

a udělení finančních prostředků od pojišťovny následuje očekávaná operace  

za asistence zkušených chirurgů. Hospitalizace dítěte v nemocnici trvá přibližně 

pět až sedm dní. Po čtyřech až šesti týdnech po operaci dochází k prvnímu 

programování s cílem optimálního nastavení kochleárního implantátu na základě 

individuálních potřeb dítěte. Programování není jednorázové, osoba s kochleárním 

implantátem musí docházet na kontroly každoročně. Posledním krokem je 

pooperační rehabilitace, která zahrnuje období minimálně pěti let po implantaci. 

5) Jak se liší rehabilitace u prelingválně neslyšících a postlingválně 

neslyšících? 

Největší rozdíl je v délce rehabilitace. U prelingválně neslyšících, u kterých se 

jejich řeč za pomoci implantátu teprve vyvíjí, trvá rehabilitace několik let  

a vyžaduje trpělivost jak ze strany rodičů, tak i dítěte. Tato doba je ovlivněna 

věkem i inteligencí dítěte, dobou vzniku sluchového postižení, jeho nadáním  

pro řeč a schopností využít sluchové vnímání, ale i podporou ze strany rodičů. 

Rehabilitace u postlingválně neslyšících dětí je obvykle jednodušší a kratší. Děti 

začnou velmi rychle vnímat tóny a řeč a naváží na své předchozí zkušenosti se 

zvukem. Po několika měsících, někdy i týdnech, se dítě dostává na stejnou úroveň 

jako před ztrátou sluchu. 

6) Jaký je rozdíl v komunikační schopnosti mezi dítětem s kochleárním 

implantátem a dítětem se sluchadly? 

I přes užívání sluchadel má dítě s těžkou sluchovou vadou vnímání zvuku 

podstatně omezené. Často mají problém s vysokými tóny, samohláskou „i“  
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a sykavkami. Jejich řeč je velmi často špatně srozumitelná, a to z důvodu 

nedostatečné zpětné sluchové kontroly. 

Na druhé straně dítě s kochleárním implantátem je schopno slyšet tiché i vysoké 

zvuky, orientovat se v prostředí a rozumět řeči i při rušivých efektech. Řeč dítěte je 

tedy srozumitelnější a artikulace se zlepšuje přirozenou cestou. 

7) Jak se změnila péče o dítě s kochleárním implantátem během let? 

Dříve se u nás sluchadla a kochleární implantáty nepoužívaly. V té době byl 

dokonce znakový jazyk zakázán, avšak byly i výjimky, kdy i děti s těžkou 

sluchovou vadou dokázaly vystudovat gymnázium nebo vysokou školu a začlenit 

se do slyšící společnosti. V současné době se zaměřujeme na včasnou rehabilitaci 

komunikace, poskytování pomoci při rozvoji sluchu a řeči prostřednictvím 

sluchadel, či případnou včasnou indikací kochleárního implantátu. 

Vyhodnocení: Rozhovor ukazuje na obrovský přínos kochleárního implantátu, 

kdy běžná kompenzace pomocí sluchadel není dostatečná. Uživatelé kochleárního 

implantátu jsou pak většinou schopni komunikace se slyšící populací, a tím je 

poskytnuta výhoda dorozumění i v případě nouze. Nevýhodou je však nutnost 

podstoupení vyšetření a splnění kritérií pro implantaci. Z rozhovoru můžeme dále 

posoudit vývoj postoje společnosti ke sluchově postiženým, který se během let 

výrazně zlepšil. V dnešní době postupně dochází ke zlepšování komunikace, a to 

díky vzájemné spolupráci neslyšících a slyšících osob. 

III. Rozhovor s učitelkou na škole pro neslyšící 

Rozhovor proběhl na Holečkově škole pro sluchově postižené v Praze. Výuku 

zde vyučují slyšící i neslyšící učitelé. Paní učitelka, s kterou probíhal rozhovor, 

patřila mezi sluchově postižené. Prostřednictvím tlumočníka byly odpovězeny 
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otázky týkající se vlastní zkušenosti při zásahu zdravotnických záchranářů  

a otázky zaměřeny na první pomoc z pohledu neslyšících. 

1) Ocitla jste se někdy v situaci, kdy jste potřebovala ZZS? 

Ano, stalo se to už ale před lety. Když mi bylo kolem dvaceti, nešikovně jsem 

spadla na lyžích. Po pádu jsem se ještě dokázala zvednout, ale v tu chvíli mi 

vystřelila obrovská bolest do zad a já znovu upadla na svah. Nohy jsem měla těžké 

a nedokázala jsem je zvednout. Pamatuji si, jak jsem se tehdy cítila bezmocně. 

2) Jak jste si přivolala pomoc? 

Naštěstí jsem nebyla na lyžích sama. Okamžitě ke mně přijel můj kamarád  

a znakovou řečí se ptal, co se stalo. S bolestí jsem mu vysvětlila, že nemůžu vstát. 

Kamarád, který byl normálně slyšící, tedy zkontaktoval pomocí mobilního telefonu 

horskou službu. 

3) Jak probíhala komunikace se zdravotnickými záchranáři? 

Hlavně prostřednictvím mého kamaráda, který zastal roli tlumočníka.  

Při ošetřování jsem se opatrnými posunky snažila naznačit co a kde mě bolí. Bylo 

mi řečeno, abych se co možná nejméně hýbala, že jsem si mohla poranit páteř. Byla 

jsem ráda, že se mnou byl můj kamarád, jinak si komunikaci se záchranáři 

nedovedu představit. 

4) Co Vám tedy zjistili v nemocnici? 

Naštěstí jsem měla „jenom“ zlomený obratel. Mícha zůstala nepoškozena,  

a to hlavně díky šetrné práci záchranářů. Avšak následná operace a půl roku 

rehabilitace byla velmi náročná. Učila jsem se znovu stát na vlastních nohách  

a po malých krůčcích chodit. Momentálně zvládám vše jako běžní lidé. 
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5) Probíhá v současné době spolupráce školy se zdravotnickými záchranáři? 

Byla byste pro vzájemnou spolupráci? 

Se zdravotnickými záchranáři v současné době nespolupracujeme, avšak 

spolupracujeme s Lékařskou fakultou UK Praha. Připravujeme studenty lékařské 

fakulty, aby v budoucím povolání věděli, jak správně komunikovat se sluchově 

postiženými. Tento rok u nás již měla teoretickou přednášku Městská policie 

Praha, ale praktická lekce první pomoci od zdravotnických záchranářů by určitě 

měla velký úspěch. 

6) Byla jste někdy na přednášce o první pomoci? 

Bohužel ne, ale určitě bych byla pro možnost získání vědomostí z první pomoci 

a naučení postupů zachraňujících život. Nemusí se však jednat jenom o život 

zachraňující úkony. Dobré je znát i postup ošetření při domácích úrazech, 

například při popáleninách, krváceních atd. 

7) Poskytovala jste někdy první pomoc? 

Zatím jsem neměla příležitost poskytnout druhé osobě první pomoc. Musí to 

být stresová situace, hlavně když se jedná o něco vážného nebo někoho známého. 

Vyhodnocení: Z rozhovoru je patrná problematika poskytování první pomoci 

zdravotnických záchranářů sluchově postiženým. V PNP neexistuje možnost 

zajištění tlumočníka, a tím je komunikace výrazně omezena. Nemusí být správně 

odhalena příčina aktuálního stavu a dojít k závažnému zhoršení stavu pacienta.  

Na druhé straně je viditelná snaha o spolupráci se složkami IZS i s vysokými 

školami při přípravě absolventů na budoucí povolání. Avšak znalosti neslyšících  

o základní první pomoci jsou velmi malé, a to z důvodu malého počtu praktického 

školení a přednášek od profesionálů. 
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5.3 Návrhy opatření k eliminaci rizik 

Největším rizikem při poskytování první pomoci nejen dětem, ale i dospělým se 

sluchovým postižením je kvalita dorozumění. Ta je zhoršena odlišnou formou 

komunikace jednotlivých účastníků. Důsledkem špatného porozumění může dojít 

ke špatné diagnóze a podcenění stavu pacienta, a tedy k následnému zanedbání 

péče. Ta může vést až k tragickým následkům. 

Výše uvedenému riziku by se dalo předcházet větší informovaností 

zdravotnických záchranářů o problematice sluchově postižených. Informovanost 

by mohla být zlepšena na základě povinných školení zdravotnických záchranářů, 

kde by se dozvěděli zásady a pravidla při komunikaci s neslyšícími. Dále by mohly 

být vyučovány lekce základního znakového jazyka prováděné buď tlumočníkem, 

nebo přímo neslyšící osobou. Přínosem neslyšícího učitele by byla možnost 

kontaktu záchranářů s osobou se sluchovým postižením, a tím získání vlastní 

zkušenosti. V případě možného výjezdu k neslyšící osobě by pak situace nebyla 

tak ohromující a nová. Další zkušenosti se sluchově postiženými by se získávaly  

na základě pořádání praktických přednášek ať již konaných na školách  

pro neslyšící, nebo veřejně pro spolky a kluby. Tyto přednášky by především 

napomohly k poznání komunity Neslyšících, jejich chování a způsobu 

komunikace. 

Po osvětě záchranářů pomocí školení a kurzů by k zvýšení kvality dorozumění 

mohla být zřízena spolupráce s tlumočnickou organizací. Tato spolupráce  

by probíhala na základě možnosti kontaktu tlumočníka pomocí videohovoru  

na dohodnutém telefonním čísle. V případě výjezdu k neslyšícímu by byl tento 

tlumočník zkontaktován ještě před dojezdem na místo události, a tím připraven  

na možnou interakci. Toto opatření by pomohlo nejen záchranářům při ošetřování, 

ale i k zajištění přirozené komunikace sluchově postiženého a přispění ke zmírnění 

stresové situace. 
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Menší riziko vyplývající z poskytování první pomoci sluchově postižené osobě 

je zanechání duševní újmy způsobené neprofesionálním chováním zdravotnických 

záchranářů. I přes sluchovou vadu mohou totiž neslyšícímu zůstat zbytky sluchu 

nebo může být uživatelem technických pomůcek kompenzujících jeho postižení. 

Při neznalosti tohoto faktu se mohou záchranáři chovat neadekvátně, nebo 

dokonce urážet pacienta nevědomky tomu, že je může částečně slyšet. Toto jednání 

může mít vliv na psychiku pacienta a může ho to odradit od budoucího volání 

ZZS. Opatřením by mělo být profesionální chování výjezdové skupiny  

a chápání zdravotně postiženého jako rovnocenného. 

Díky zmíněným opatřením by mohlo v budoucnu dojít ke zlepšení situace. 

Všechny návrhy k eliminaci rizik nejsou náročné, jde jenom o ochotu naučit se něco 

nového a být otevřený ke změnám. 
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6 DISKUZE 

V přednemocniční péči je sice počet výjezdů k pacientům s postižením sluchu 

zatím poměrně malý, avšak během let těchto případů stále přibývá, a tím je možný 

nárůst potencionálních pacientů s postižením sluchu. Podle PhDr. Muknšnáblové 

[28] roste nejen počet získané nedoslýchavosti, která je způsobena naším životním 

stylem (poslech hlasité hudby, úrazy při sportu atd.), ale i počet případů 

vrozených vad sluchu, které jsou dány geneticky. V dnešní době nových 

technologií a moderních aplikací začíná převažovat komunikace prostřednictvím 

elektroniky a sociálních sítí, avšak přímá komunikace má stále nezastupitelné 

místo. A to především v situacích, kdy je přímá komunikace nezbytná, například 

při zásahu zdravotnické záchranné služby nebo při hospitalizaci. Není dobré 

spoléhat pouze na nepřímou sociální komunikaci a využití kompenzačních 

pomůcek, ale zaměřit se na zdokonalování v oblasti verbální komunikace. 

Než bude zmíněna důležitost správné komunikace, je důležité dozvědět se  

o nesnadné cestě neslyšících až ke konečnému uznání. Situace neslyšících se 

v průběhu let zlepšovala, a to díky vytrvalosti sluchově postižených osob a bojů  

za jejich zviditelnění a rovnoprávnost. Na webových stránkách ruce.cz [30]  

je znázorněna jejich historie podle přednášek doc. Paddyho Ladda vyučujícího  

na bristolské univerzitě. V několika bodech jsou zde shrnuty zásadní myšlenky  

a reakce v průběhu historie. Důležité je uvědomit si, že dějiny Neslyšících jsou si 

napříč světem podobné, avšak liší se jejich časovým průběhem. Například v České 

republice zaznamenáváme díky komunistům opoždění dvaceti let oproti anglické 

historii Neslyšících. První známky protestů s cílem změnit tuto éru probíhaly již  

na přelomu 19. a 20. století, kdy docházelo ke vzniku mnoha organizací, 

publikacím časopisů pro neslyšící a pořádání mezinárodních kongresů, např. 

Mezinárodní sjezd hluchoněmých konaný v Praze roku 1928. Následovalo období 

klidu bez protestů proti slyšícím, kdy až v 70. letech (v Anglii) začal růst denních 

škol a vznik gymnázií s orální metodou výuky. V té době rostlo uvědomování si 
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selhání slyšících a zároveň začínala obnova Neslyšících. Ta se týkala například 

změny ve výuce pomocí totální metody komunikace, prosazování a nakonec  

i uznání znakového jazyka jako právoplatného jazyka, či vývoj tlumočnických 

služeb. U nás proběhly tyto proměny až v 90. letech, tedy o dvacet let později,  

a jsou v progresu doteď. 

Zjištění celkové počtu neslyšících v různých státech, ale i celosvětově, je velmi 

obtížné. Důvodem je rozdílné chápání sluchového postižení, kdy neslyšící 

společnost můžeme rozdělit na neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé či hluchoněmé. 

Ze statistik WHO proběhlých v březnu 2018 se celosvětově vyskytuje kolem  

466 miliónů osob se sluchovým postižením, což zahrnuje zhruba 5 % celkové 

populace. Z toho 34 miliónů tvoří děti se sluchovým postižením ať už vrozeným 

nebo získaným. Možnou ztrátou sluchu způsobenou poslechem nepřiměřené 

hlasitosti zvuku je ohroženo 1,1 miliardy mladých lidí ve věku 12 - 35 let. Odhaduje 

se, že do roku 2050 bude trpět postižením sluchu více než 900 miliónů osob [31]. 

Statistiky osob se sluchovým postižením v České republice jsou postaveny na 

základě dotazníkového šetření z roku 1998 vydaného časopisem Speciální 

pedagogika. Výsledky ukazují, že v té době bylo v ČR přibližně 0,5 milionu 

sluchově postižených. Z toho 15 000 osob mělo vadu vrozenou nebo vzniklou 

v dětství. A zhruba 7 300 osob bylo uživatelem znakového jazyka. Nejnovější 

statistika z roku 2007 znázorňuje Výběrové šetření postižených osob, kde je počet 

sluchově postižených stanoven na 76 400 osob s prahem postižení 40 dB [32]. 

V porovnání se zahraničními státy, s obdobnou populací jako ČR, je u nás výskyt 

ztráty sluchu poměrně menší. Například ve Švédsku se odhaduje počet osob se 

sluchovým postižením na 1,4 milionu, v Belgii pak 1,34 milionu. Ve větších státech 

jako například Francie je předpokládáno 6 miliónů, ve Spojeném království až  

10 miliónů sluchově postižených [33]. 
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Z výše uvedeného textu je patrno, že v průběhu let dochází  

k postupnému zvětšování neslyšící komunity. Mění se i pohled společnosti na toto 

zdravotní postižení a způsoby komunikace nejen mezi slyšící a neslyšící osobou, 

ale i mezi neslyšícími navzájem. Ve článku uvedeném na stránkách Nepočujúci.sk 

[34] je v rozhovoru se Sandrou Smithovou popsána změna znakového jazyka 

v průběhu generací, kdy dochází ke změnám posunků stejných slov v průběhu let. 

Je zde popsán i způsob vzniku některých slov, které se odvozovaly od určitých 

činností. 

Další významnou změnou v kompenzaci postižení, a tudíž i komunikaci, je 

vynález kochleárního implantátu. Na tuto problematiku je zaměřena kapitola 

v knize od amerických autorek Chuteové a Nevinsové, The Parent´s Guide to 

Cochlear Implants [30]. Autorky popisují současný stav jako souboj dvou 

perspektiv, kdy dochází k rozdílnému pohledu slyšící společnosti na jedné straně, 

a neslyšící na druhé. Slyšící veřejnost považuje vynález kochleárního implantátu  

za zcela revoluční krok v „léčbě“ hluchoty, zato neslyšící ho odmítají z důvodu 

ohrožení tradic neslyšícího světa. Někteří to dokonce považují za útok proti 

komunitě Neslyšících. Podle autorek obě popsané perspektivy nejen ohrožují 

přijetí neslyšících dětí s implantátem do společenství Neslyšících, ale i možné 

zabránění povzbuzování slyšících rodičů k objevování společenství Neslyšících. 

V současnosti jsou kochleární implantáty implantovány dětem již v raném věku,  

a tím je dítěti umožněn pohled na svět ze dvou hledisek, a to z pohledu slyšícího 

člověka a z pohledu neslyšícího člověka. Je tedy možné, že tato generace postaví 

most mezi světem slyšících a světem neslyšících. 

Z pohledu statistik je kochleární implantát mnohem méně častý než sluchadla, a 

to z důvodu jeho vhodnosti jen pro těžké vady sluchu. MUDr. Černý [35] uvádí, že 

v Evropě je každoročně indikováno v řádech miliónů sluchadel, naproti tomu asi 

jenom 3 000 kochleárních implantátů. V rozvinutém světě se provádí ročně kolem 

100 implantací na 10 miliónů obyvatel. Celosvětově pomohly kochleární implantáty 
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kompenzovat sluch již více než 280 tisícům uživatelů. K roku 2009 proběhlo 

v České republice 500 implantací, z čehož bylo 381 dětských pacientů. V porovnání 

s Německem, kde byl k roku 2006 nejnižší věk implantovaného dítěte 8 a půl 

měsíce, implantovala Česká republika nejmladší dítě ve věku 17 měsíců. 

Neslyšící lidé používají ke komunikaci znakový jazyk. Neznamená to však, že se 

člověk, který neovládá znakový jazyk, nemůže s neslyšícím domluvit. Znakový 

jazyk je považován za menšinový jazyk a skutečnost, že by jej všichni lidé, slyšící  

i neslyšící, měli znát, je utopie. Vždy se najde způsob, jak se dorozumět. Důležité je 

při kontaktu se sluchově postiženou osobou nepodléhat panice, zásady a pravidla 

správné komunikace jsou popsány v teoretické části. V praxi se nejčastěji vyskytují 

chyby v postoji, jako je otáčení se při hovoru zády, kdy neslyšící nevidí do obličeje 

a není schopen odezírat. Další častou chybou v běžném životě je pohlížení  

na neslyšícího jako na méněcenného postiženého jedince. Je tedy důležité brát 

osobu nejen sluchově, ale všeobecně zdravotně postiženou jako svého 

komunikačního partnera. V případě nechtěného oslovení neslyšící osoby má 

většina lidí stejnou myšlenku, že komunikace nemá smysl, a rozhodne se požádat 

o radu někoho jiného. Tato reakce je však neadekvátní, i neslyšící osoba dokáže 

komunikovat a poradit, např. využitím mobilního telefonu, odepsáním na kus 

papíru nebo použitím hlasu, který nemusí být příjemný z důvodu nemožnosti 

zpětné sluchové kontroly. S využitím všech znalostí a zkušeností bude pak 

komunikace mnohem snadnější, a hlavně přirozenější, a dojde k propojení obou 

světů ať již prostřednictvím tlumočníka, nebo díky získaným informacím. 

V současné době se široká veřejnost o svět Neslyšících zajímá na velmi malé 

úrovni, znakový jazyk neovládá a v případě kontaktu se sluchově postiženými 

tedy komunikují využitím tlumočníka. Touto problematikou se u nás zabývá 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka [36]. Usiluje o zkvalitňování 

tlumočnických služeb pro neslyšící v České republice, a tím napomáhá 

k plnohodnotné komunikaci v přirozeném jazyce neslyšících, tedy ve znakovém 
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jazyce, a zlepšuje úroveň vzdělávání neslyšících dětí. Důležité je zajištění 

informovanosti v oblasti tlumočení již na základních školách, aby v budoucí 

komunikaci mezi osobou slyšící a osobou neslyšící nebyly překážkou komunikační 

bariéry. Pro potřebu využití tlumočnických služeb v oblasti zdravotnictví, jsou 

vytvořena Desatera pro tlumočení ve zdravotnictví, která by měl znát nejen 

zdravotnický pracovník, ale i tlumočník sám. Při jednání na úřadech, s policií  

i lékaři využívají neslyšící osoby také služeb tlumočníka. Avšak i prostřednictvím 

této komunikace, je přístup společnosti nepříjemný, a to z důvodu neznalosti 

správných postupů při kontaktu s neslyšícími. 

V časopise Urgentní medicína [28] je publikován výzkum prováděný ve 

fakultních nemocnicích v Praze v letech 2010, 2012 a 2017. Tento výzkum byl 

zaměřen na schopnost komunikace zdravotnických pracovníků s pacienty 

s postižením sluchu. Z výsledků byla zjištěna neznalost nejen pravidel při práci se 

sluchadly a kochleárními implantáty, ale i neznalost zásad pro komunikaci 

s neslyšícími. Na to navázalo v letech 2016 a 2017 dotazníkové šetření se záchranáři 

na téma potřeby proškolení a získání větší informovanosti ohledně komunikace se 

sluchově postiženými. Na základě vyhodnocení by bylo celkem 57,9 % 

dotazovaných záchranářů určitě pro proškolení, 36,8 % hlasovalo, že by spíše měli 

být proškoleni a zbylých 5,3 % stálo za tím, že proškolení není potřeba. 

Komunikace je pro neslyšící občany velmi důležitá, a především v situaci nouze, 

kdy je potřeba přivolat si pomoc. Tuto problematiku se v posledních letech snaží 

vyřešit jednotlivé složky IZS. Prvním průlomem se stal v roce 2006 projekt tísňové 

linky pro neslyšící [37] zprostředkovaný Policií ČR. Do té doby mohli linku 

tísňového volání využívat pouze slyšící občané a skupina neslyšících byla 

vyloučena. Důležité bylo prolomení bariéry a vybudování vzájemné komunikační 

sítě, což bylo ze strany neslyšících velmi obtížné z důvodu obav o jejich odmítnutí 

a nepochopení slyšící společností. Výsledkem projektu byl vznik speciálního čísla 

pro sluchově postižené - 603 111 158. Na toto číslo mohou lidé se zdravotním 
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postižením posílat tísňové zprávy formou SMS. Pro správný postup zaslání SMS je 

vytvořen jednoduchý manuál, který je pro neslyšící osoby srozumitelný. V případě 

neúplné zprávy se operátor může doptat na potřebné informace zasláním zpětné 

SMS na číslo volajícího. Tento původně pražský projekt se brzy stal 

celorepublikový, kdy i osoba nacházející se v jiném kraji může poslat textovou 

zprávu na linku tísňového volání. Zpráva je následně vyhodnocena a předána na 

operační středisko daného kraje. Číslo je vytvořeno především pro neslyšící, využít 

ho však mohou i normálně slyšící lidé v situaci, kdy nemohou telefonovat. 

Na Policii ČR navázal v roce 2015 i Hasičský záchranný sbor ČR. V tomto roce 

zavedli hasiči Olomouckého kraje novinku pro sluchově postižené osoby a osoby 

s poruchou řeči. Tato novinka funguje na stejném principu odeslání SMS zprávy, 

ale pouze na základě předchozí registrace svého mobilního čísla, kdy teprve po 

vyplnění formuláře je neslyšícímu zasláno tísňové číslo. Díky této podmínce hasiči 

zajistili využití služby jen zdravotně postiženým a zabránili tak zneužívání tísňové 

linky. Na stránkách Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje [38] se 

nachází informace pro registraci neslyšících také formou videa ve znakové řeči.  

Při přijetí nouzové zprávy na toto číslo upozorní operátora hlasitý gong a operátor 

po přečtení ihned volajícímu potvrdí přijetí zprávy a vyslání pomoci. Tato služba je 

pro neslyšící obrovským přínosem, jinak by se stále museli spoléhat na sousedy  

a cizí osoby. Tuto linku provozují také v Pardubickém, Libereckém  

a Jihomoravském kraji. 

V praktické části je zmíněna mobilní aplikace Záchranka, která byla 

zprovozněna roku 2016. Prostřednictvím této aplikace je možné rychlé 

kontaktování Zdravotnické záchranné služby a nově i Horské služby. Během dvou 

let provozu přinesla spoustu novinek, jako je například zdokonalení funkce  

pro neslyšící. Zdokonalená podoba zobrazuje devět jednoduchých obrázků, díky 

kterým budou po stisknutí ikony (krvácení, bolest na hrudi atd.) záchranáři vědět 
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příčinu výjezdu. Tato inovace umožní sluchově postiženým osobám snadnější 

přivolání zdravotnické pomoci. 

V současné době je tedy pomoc osobám se zdravotním postižením poskytována 

prostřednictvím SMS zpráv tísňové linky Policie ČR a HZS ČR nebo aplikací 

Záchranka. Formou SMS zpráv dochází z důvodu přesměrování hovoru ke ztrátě 

času a po zaregistrování do systému HZS je udána pouze fixní adresa bez přesné 

lokalizace oznamovatele. Vedoucí oddělení krajského operačního střediska 

Středočeského kraje plk. Mgr. Zobina [39] uvádí návrh nové speciální aplikace 

s cílem tyto nedokonalosti vyřešit. Tato nová aplikace by měla fungovat na 

principu aplikace Záchranka, kdy bude pomocí GPS lokalizována skutečná poloha 

oznamovatele. Podmínkou pro používání aplikace bude registrace. 

Prostřednictvím aplikace bude pak možné nahlásit devět typů událostí z oblasti 

IZS, tedy nejen problematiku HZS, ale i ZZS a PČR. Tyto piktogramy budou 

zobrazovat například autonehodu, požár, přepadení/krádež, úraz nebo zraněné 

dítě. Po přivolání pomoci se aplikace přepne do zpráv, kde bude možná 

komunikace mezi operátorem a volajícím. Na operačním středisku dostane 

operátor s tísňovou výzvou i důležité informace týkající se neslyšící osoby,  

ale především kontakt na známou slyšící osobu. 

Názor společnosti na komunitu Neslyšících lze podle Mgr. Červinkové 

Houškové [30] brát ze dvou různých úhlů. První pohled je brán z hlediska lékařské 

veřejnosti, tedy z medicínského hlediska. Tito lidé pohlíží na hluchotu jako na 

vadu či postižení, které je třeba léčit jak po stránce technické, tak i sociální. V tomto 

případě jsou zde odlišnosti nežádoucí. Druhá perspektiva bere neslyšící jako 

jedince s odlišným jazykem a kulturou a slyšící lidé se snaží tuto jejich kulturu 

poznávat. Neslyšící člověk se zde považuje za rovnocenného. Tento druhý pohled 

zmiňuje i výše uvedený doc. Paddy Ladd [30] během svých přednášek na 

univerzitě v Bristolu. Označuje tuto skupinu jako tzv. třetí kulturu, která zahrnuje 
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horlivé slyšící tlumočníky, učitele, lingvisty a slyšící rodiče neslyšících dětí 

spjatých se životem Neslyšících. 

V poslední řadě je třeba zmínit rozdílnost chápání okolního světa. Mezi slyšící a 

neslyšící osobou existují velké odlišnosti, které nemůže slyšící nikdy zcela přesně 

pochopit. Liší se jejich způsob myšlení, prožívání i vnímání podnětů. Podle 

výzkumu amerického neuropsychologa Hausera [34] se rozdíly neprojevují na 

úrovni paměti, zrakovém vnímaní nebo řeči, ale především v způsobu fungování 

poznávacích procesů. Jako příklad uvádí, že slyšící vnímají lépe čas, a naopak 

neslyšící mají zase lepší vnímání prostoru. Přes všechny tyto rozdíly však mají 

slyšící i neslyšící podobné zájmy, prožitky i problémy a všichni tvoří jeden celek, 

jedno společenství. 
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7 ZÁVĚR 

Bakalářská práce pojednávala o problematice poskytování první pomoci dětem 

vyžadujícím zvláštní péči. Její zaměření bylo především na děti se sluchovým 

postižením a jejich komunikaci nejen se zdravotnickými pracovníky, ale i vzájemně 

mezi sebou. 

Teoretická část popisovala specifika dětského pacienta z hlediska jeho práv 

a správné komunikace. Následující kapitoly rozdělovaly zdravotní postižení na 

jednotlivé druhy, jako je sluchové postižení, zrakové postižení nebo mentální 

postižení. 

Cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení rizik při poskytování první pomoci 

dětem vyžadujícím zvláštní péči a navržení opatření vedoucích k eliminaci těchto 

rizik. Zaměření bakalářské práce bylo na děti se sluchovým postižením. Pomocí 

kazuistik dětí s vadou sluchu proběhlo podrobné seznámení s danou 

problematikou a porovnání sluchových vad dětí. Při odborné přednášce ve škole 

pro neslyšící, bylo toto téma uvedeno na praktickou úroveň, kdy došlo k osobnímu 

setkání a získání vlastních zkušeností s osobami s postižením sluchu. Žáci základní 

školy s vadami sluchu byli seznámeni s náplní zdravotnických záchranářů, jejich 

schopnostmi a dovednostmi. Pro doplnění dané problematiky byly vedeny 

rozhovory se zdravotnickými pracovníky, z kterých vyplynula nejčastější rizika, 

s kterými se v PNP můžeme setkat. Dílčí úkoly této bakalářské práce byly splněny. 

Zjištěním rizik vyplývajících z praktické části bakalářské práce, byla 

vyhodnocena a navržena opatření k eliminaci těchto rizik. Tímto byl cíl bakalářské 

práce naplněn. Tato opatření by mohly v budoucnu přispět k větší spolupráci ZZS 

s osobami se sluchovým postižením a ke zmírnění rizik při poskytování 

zdravotnické péče. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AAK augmentativní a alternativní komunikace 

CNS centrální nervová soustava 

ČR  Česká republika 

ČVUT České vysoké učení technické 

EKG elektrokardiografie 

FN  Fakultní nemocnice 

GPS Global Positioning System 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IQ  inteligenční kvocient 

IT  informační technologie 

IZS  integrovaný záchranný systém 

JIP  jednotka intenzivní péče 

KPR kardiopulmonální resuscitace 

MKF Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví 

MKN Mezinárodní klasifikace nemocí 

OSN Organizace spojených národů 

PAS porucha autistického spektra 

PC  personal computer = osobní počítač 

PNP přednemocniční neodkladná péče 

RTG rentgenové záření 

SPC Speciálně pedagogické centrum 

UK  Univerzita Karlova 

WHO World Health Organization 

ZOS zdravotnické operační středisko 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
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