N_KTERÉ TERMÍNY, POU_ÍVANÉ V SURDOPEDII

Auráln_ – orální komunikace je metoda, p_i které je vyu_ití sluchu prvo_ad_m prost_edkem
porozum_ní jazyku a mluvená _e_ je pova_ována a jedin_ prost_edek pro vyjád_ení jazyka. Jako
dopl_ujícího prost_edku se p_edpokládá vyu_ití odezírání _e_i dopln_né v_razem obli_eje a gesty.
Vyu_ívání znakového jazyka se nep_edpokládá v_bec.
Bilingvální/Bikulturní je osoba, která plynule pou_ívá dva jazyky a dovede se p_izp_sobit dv_ma
kulturním prost_edím. Pro nesly_ící osobu to znamená schopnost komunikace znakov_m jazykem
i _esk_m jazykem a z hlediska kulturního je schopna se orientovat kultu_e Nesly_ících i sly_ících.
Cued Speech je komunika_ní technika ur_ená pro zviditeln_ní díl_ích element_ mluvené
angli_tiny vedoucí k lep_ímu porozum_ní. Tato metody je zalo_ena na kombinaci p_íjmu
informací odezíráním dopln_n_ch ur_en_mi tvary a polohami ruky blízko mluvidel. Technika
Cued Speech napomáhá sluchov_ posti_en_m p_i identifikaci zvuk_, kter_m p_íslu_í velmi
podobn_ tvar mluvidel a nebo p_i odezírání nejsou v_bec viditelné.
_esk_ znakov_ jazyk je vizuáln_ gestick_, prostorov_ realizovan_ jazyk, jeho_ v_razov_mi
prost_edky jsou pohyb, pozice rukou a t_la dopln_né v_razem obli_eje. Má ucelen_ gramatick_
systém a syntax zcela odli_n_ od _eského jazyka. _esk_ znakov_ jazyk je pova_ován Nesly_ící
komunitou za p_irozen_ jazyk nesly_ících osob.
Decibel (dB) je akustická jednotka pro hlasitost zvuku. V diagnostice platí vztah – _ím vy__í je
údaj v dB, tím vy__í je ztráta sluchu. (pro nepou_itelné – jednotka bel je rodu mu_ského a to by se
m_lo projevovat p_i flexi tohoto slova. Tedy v _ádném p_ípad_ „dcibelám“)
Frekvence je údaj o po_tu kmit_ za jednu sekundu. Vyjad_uje se v Hz – (hertzích i hertzech).
Funk_ní sly_ení je charakteristika vyu_itelnosti zbytk_ sluchu v takovém p_ípad_, kdy sluchov_
posti_ená osoba vyu_ívá ke sly_ení a porozum_ní mluvené _e_i sluchadlo.
Gesto je ozna_ením pro pohyb ruky nebo t_la slou_ící k vyjád_ení n_jaké my_lenky. Gesta
zahrnují nap_íklad ukazování na p_edm_t nebo osobu o kter_ch se hovo_í, k_vání hlavou nebo
mávání na pozdrav. Gesta mohou b_t pou_ita samostatn_ nebo jako sou_ást komunikace jin_mi
v_razov_mi prost_edky.
Individuální v_chovn_ plán je nárys speciáln_pedagogické pé_e dopln_né dal_ími slu_bami
ur_ené d_tem/klient_m v rozmezí 3 – 21 let. Plán je sestaven t_mem, tvo_en_m rodi_i/zákonn_mi
zástupci/pe_ovateli, pedagogy, terapeuty, sociálním pracovníkem a dal_ími odborníky, kte_í se
podílejí na rozvoji dít_te/klienta. Plán obsahuje speciální cíle, p_edm_ty, úpravy vzhledem
k b__nému v_chovnému plánu, denní program, systém pomáhajících profesí formy a míru jejich
zapojení, pot_ebné úpravy prost_edí vzhledem k charakteru posti_ení
Inkluze je forma integrace sluchov_ posti_en_ch batolat a d_tí do prost_edí, které je ur_eno
primárn_ d_tem neposti_en_m.
Jazyk je sdílen_ kód u_ívan_ skupinou osob, ve kterém je p_esn_ ur_en v_znam slov a dána
pravidla podle kter_ch jsou slova kombinována a pou_ita tak, aby mohla slou_it k p_edání
informace. Jazyk m__e b_t vyjád_en slovy, znaky nebo písmem. Receptivní funkce se vztahuje ke
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schopnosti porozum_t informaci sd_lované adresátovi a expresivní funkce pak k p_edávání
informací od mluv_ího k adresát_m.
Kochlea je _ást vnit_ního ucha, která není –li po_kozena, obsahuje vlasové bu_ky slou_ící
k p_enosu zvuku po sluchovém nervu do mozku.
Kochleární implantát je technická elektronická pom_cka umo__ující v p_esn_ vymezen_ch
p_ípadech sluchového posti_ení poslech pomocí sluchové náhrady. Externí _ásti jsou mikrofon,
_e_ov_ procesor a cívka, která je p_ichycena magnetem p_ichycena k implantátu.Cel_ systém
funguje tak, _e mikrofon zachycuje zvuky a p_edává je procesoru, kter_ je dekóduje. Procesor takto
dekódovan_ zvuk pomocí cívky vysílá do implantátu. Ten stimuluje sluchov_ nerv a nesly_ící se
u_í v rámci nezbytné dlouhodobé rehabilitace rozli_ovat sluchové vjemy, které jsou mu pomocí
implantátu zprost_edkovány.
Komunikace je v_m_na informací pomocí verbálních a neverbálních prost_edk_. Komunikace
zahrnuje gesta, v_razy obli_eje, slova nebo znaky. S ran_mi stádii komunikace se setkáváme u
kojenc_ a to zpravidla s nejbli__ími osobami je_t_ d_íve, ne_ vyu_ívají slov nebo znak_.
Komunita nesly_ících je ozna_ením pro skupinu osob, které spojují stejné zájmy a stejn_ postoj
k otázkám sluchového posti_ení. Tato komunita je tvo_ena sly_ícími i nesly_ícími lidmi. Cíle a
postoje jsou ovliv_ovány kulturou Nesly_ících. V_znamn_ je zde pozitivní postoj ke sluchovému
posti_ení.
Kultura Nesly_ících. Jako kultura je zpravidla ozna_ován systém hodnot, názor_ a standard_,
které provází my_lení, pocity a chování lidí. Kultura je p_edávána, vyu_ována a pr_b__n_ se
vyvíjí. Mezi nejd_le_it_j_í slo_ky kultury Nesly_ících pat_í Znakov_ jazyk, normální sociální
interakce s ostatními Nesly_ícími osobami a anga_ovanost v organizacích nesly_ících. Velk_
v_znam mají pro kulturu Nesly_ících také speciální formy um_ní, jako nap_íklad pantomima,
básn_ ve znakovém jazyce, vypráv_ní p_íb_h_ nesly_ících osob.
Manuální _vatlání – termín ozna_ující prvotní tvarovaní rukou kojenc_ a batolat pob_vajících
v prost_edí, kde je pou_íván ke komunikaci znakov_ jazyk. Podobn_ jako _vatlání v mluvené _e_i,
neo_ekáváme u manuálního _vatlání _ádn_ v_znam. Pozd_ji v_ak m__e toto _vatlání tvo_it
sou_ást rozvíjejícího se komunika_ního systému dít_te.
Nesly_ící je z klinického pohledu osoba, která vzhledem ke sluchové ztrát_ nem__e sly_et a
rozum_t mluvené _e_i. Kulturní pohled na Nesly_ící uvádí, _e se jedná o skupinu osob vztahující
se kultu_e a spole_nosti nesly_ících.
Test s pou_itím Otoakustick_ch emisí je metoda vy_et_ení sluchu, která ov__uje zda je kochlea
funk_ní. Zkou_ka je pro dít_ nezat__ující, jednoduchá a neinvazivní. Jedná se o metodu, která je
sou_ástí komplexu diagnostick_ch postup_ vedoucích k ur_ení druhu a míry sluchového posti_ení.
Poznávací funkce se vyzna_uje my_lením, schopností u_it se zapamatováním.
Progresivní sluchová vada je ozna_ení pro pr_b__n_ se zhor_ující sluchové posti_ení.
Prstová abeceda (daktylní) je pou_itím vizuální bi/mono manuální podoby _eské abecedy k
„hláskování“ slov. Pou_ívá se p_i komunikaci zpravidla v t_ch p_ípadech, kdy je t_eba popsat
neznámé slovo nebo nové jméno.
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Raná pé_e je ozna_ení pro soubor slu_eb,které jsou nabízeny a poskytovány rodin_ se (sluchov_)
posti_en_m dít_tem v období od stanovení diagnózy do t_í let v_ku. V p_ípad_, _e s jedná o dít_
s kombinovan_m posti_ením m__e b_t tato slu_ba poskytována i déle. Z hlediska formy
poskytovan_ch slu_eb se jedná nej_ast_ji o náv_t_vy v rodinách, kurzy a seminá_e pro rodi_e,
konzultace, poskytování podpory a instruktá_í, provád_ní terapií. U nás není raná pé_e zatím
legislativn_ zakotvena. V sou_asné dob_ je provozována jako sociální slu_ba.
_e_ je termín obvykle pou_ívan_ ve smyslu techniky vyjad_ování jazyka pomocí promluvy ve
slovech. _e_ je tvo_ena samohláskami a souhláskami. Jejich specifick_ zvuk a _azení umo__uje
vytvá_ení slov.
_e_ové pole je oblast, ve které se vyskytuje z hlediska vyjád_ené frekvence a síly zvuku nachází
mluvená _e_. Tvar _e_ového pole je pro r_zné jazyky je tak, r_zn_, jak r_zné jsou fyzikální
hodnoty jednotliv_ch lásek. (_eské S na rozdíl od anglického th) P_i kompenzaci sluchové ztráty
pomocí sluchadla je cílem zesílit vníman_ zvuk do co nejv_t_í _ásti _e_ového pole. Tohoto cíle
nelze u v_ech typ_ sluchov_ch vad dosáhnout a to je dal_ím argumentem k diskusi o nutnosti
vyu_ívání sluchadel ve v_ech p_ípadech u v_ech sluchov_ posti_en_ch d_tí.
Simultánní komunikace je komunika_ní technika p_i které se vyu_ívá mluvené _e_tiny dopln_né
znaky. Znaky jsou zárove_ p_i_azovány k jednotliv_m slov_m dle pravidel _eského jazyka.
Setkáváme se _asto s vyu_itím názvu Totální komunikace pro tuto komunika_ní techniku.
Sluchov_ screening je plo_n_ provád_né vy_et_ení sluchu, které odhalí skupinu d_tí u nich_ je
t_eba p_ípadnou sluchovou ztrátu potvrdit nebo vyvrátit dal_ími vy_et_eními.
Totální komunikace je komunika_ní technika, která v sob_ zahrnuje spojení manuálních a
manuáln_ - orálních prost_edk_ dle komunika_ních pot_eb a vyjad_ovacích a p_ijímacích
schopností ú_astník_ komunikace. Ve v_chov_ a vzd_lávání dle zásad Totální komunikace se
uznává právo sluchov_ posti_en_ch na maximální v_kon tak, aby bylo dosa_eno optimálního
pochopení a úplného porozum_ní b_hem komunika_ní situace.
Tlumo_ník je osoba zprost_edkující komunikaci mezi osobami, které nepou_ívají stejn_ jazyk a to
p_ekladem z jednoho jazyka do jazyka druhého. Pro osoby s poruchami sluchu máme nej_ast_ji na
mysli p_eklad z mluvené formy _eského jazyka do jazyka znakového. V praxi se lze setkat
s tlumo_ením do znakované _e_tiny nebo tzv. orálním tlumo_ením, které spo_ívá ve vizualizaci
mluveného projevu u_eného k odezírání.
U_ní tvarovka (ne tvárnice) je individuáln_ tvarovaná, plastová koncová _ást sluchadla, která
musí co nejp_esn_ji kopírovat tvar vn_j_ího ucha a zvukovodu. Základním po_adavkem je t_snost,
proto_e zprost_edkovává p_enos zesíleného zvuku do ucha. V p_ípad_, _e net_sní, vzniká
akustická zp_tná vazba – pískání sluchadla. _e_ením není zeslabení v_konu sluchadla a tím i
sní_ení síly pískání, ale odeslání u_ivatele na odborné pracovi_t_ za ú_elem zhotovení nové u_ní
tvarovky.

Zbytek sluchu je ozna_ení pro takové sluchové posti_ení, p_i kterém je mo_no diagnostikovat
ur_ité mno_ství vyu_itelného sluchu.
Získaná vada sluchu je sluchové posti_ení, které vzniklo po narození dít_te.
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Znakovaná _e_tina je komunika_ní technika, p_i které se vyu_ívá vizualizovaná forma pomocí
znak_ znakového jazyka pro zviditeln_ní _e_tiny. Znaky jsou _azeny dle pravidel platn_ch pro
_e_tinu.
_vatlání je projev dít_te v období do jednoho roku v_ku, p_i kterém poprvé vyu_ívá zvuk_ _e_i.
Zpo_átku se nejedná o komunika_ní nebo jazykov_ zám_r. Pozd_ji se m__e stát sou_ástí
po_ínajícího v_voje komunika_ního systému.
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