
 157

PORADENSKÉ AKTIVITY PSYCHOLÓGA PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH 
V CENTRÁCH ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA 

 
Ľubica Kročanová 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava 
 

Abstrakt :  
Príspevok je venovaný aktuálnym problémom súvisiacim s poradenskou starostlivosťou pre 
rodiny so sluchovo postihnutým dieťaťom, ako aj možnostiam psychologickej diagnostiky a  
intervencie poskytovaných týmto klientom.  
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Abstract :  
The contribution is devoted to actual problems concerning counseling treatment for the 
families with hearing impairment children, as well as to the possibilities of psychodiagnostics 
and intervention provided to these clients. 
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ÚVOD 

Problémy súvisiace s poradenskou starostlivosťou a psychologickou diagnostikou detí 
so sluchovým postihnutím dnes už nie sú aktuálne len pre úzky okruh odborníkov špeciálne sa 
zaoberajúcich touto profesionálnou oblasťou. Týkajú sa psychológov z praxe pôsobiacich 
v rôznych typoch štátnych aj súkromných poradenských zariadení (CŠPP, SCŠPP, DIC, 
SDIC, DC, a pod.). Nie sú ojedinelé prípady, keď rodičia nepočujúceho dieťaťa kontaktujú 
v prípade potreby namiesto centra špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré z určitých 
dôvodov odmietajú navštíviť, poradenské zariadenie bežného typu. Môže ísť napr. o rodičov, 
ktorí majú dieťa s poruchou sluchu integrované v počujúcom prostredí vo 
výchovnovzdelávacej inštitúcii bežného typu, počet ktorých v súčasnosti neustále narastá.  

S poradenskou intervenciou psychológa je nielen vhodné, ale aj nevyhnutné začať 
formou včasnej odbornej pomoci dieťaťu (vo veku 0 – 3 roky) s podozrením na sluchový 
hendikep, resp. už s diagnózou sluchového postihnutia, ale tiež zabezpečením profesionálnej 
intervencie orientovanej na celú rodinu. Mnohokrát dochádza k oneskorovaniu 
psychologickej starostlivosti a celkového odborného pôsobenia smerom ku detským  klientom 
so sluchovým postihnutím, čím sa znižuje ich kvalita a výsledný efekt. Každé nepočujúce 
dieťa, rovnako ako aj dieťa zdravé, disponuje určitým potenciálom vývinových možností. Na 
rozdiel od intaktného dieťaťa je ale prínosnejšie mu podnety ponúkať intenzívne a 
systematicky, nakoľko si ich menej aktívne či iniciatívne samo vyhľadáva. Ak nie je 
pravidelne stimulované a zostáva bez odbornej pomoci, začína výraznejšie zaostávať 
v porovnaní s dieťaťom, u ktorého bol včas indikovaný a poskytovaný špeciálnopedagogický 
aj  psychologický podporný servis. Je zrejmé, že včasná profesionálna starostlivosť sa  prejaví 
prirodzenými prírastkami v kognitívnom vývine dieťaťa so sluchovým hendikepom, a tiež 
rastúcimi komunikačnými a sociálnymi kompetenciami. Obzvlášť stimulujúce pre jeho 
intelektový a rečový vývin sa jednoznačne javí podnetné rodinné prostredie (Kročanová, 
1999).  

Postupy a metódy poradenskej práce so sluchovo postihnutými deťmi a ich rodinami 
sú využiteľné prakticky vo všetkých typoch poradenských zariadení.  Poradenský servis by 
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mal vychádzať z interdisciplinárnej práce viacerých odborníkov (pediater, špeciálny pedagóg, 
psychológ, sociálny pracovník, terapeut ) a prebiehať na týchto úrovniach:                                  

 medicínska: celoplošné uplatňovanie dokonalého screeningu jednoduchou 
metódou na vyšetrenie sluchu ihneď po narodení dieťaťa s následnou centrálnou 
evidenciou rizikových novorodencov, 

 špeciálnopedagogická: informovanie o dostupných výchovných a vzdelávacích 
možnostiach pre sluchovo postihnuté deti, riešenie ich komunikačných problémov 
z logopedického a surdopedagogického hľadiska, 

 psychologická: pomoc pri riešení širokého spektra otázok spojených s vývinom 
dieťaťa, s prekonávaním emocionálnych problémov súvisiacich s akceptáciou 
dieťaťa a adaptáciou na jeho hendikep v rodine, 

 sociálna: vysvetľovanie otázok z oblasti sociálneho zabezpečenia, 
 technická: informovanie o kompenzačných pomôckach a ich dostupnosti.  

 
Poradenská práca pre sluchovo postihnuté deti má veľa spoločných čŕt s prácou pre 

deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, pre deti z jazykovo a sociálne 
znevýhodneného prostredia, t. j. všeobecne pre deti, ktoré majú problémy s komunikáciou. 
V prípadoch vyžadujúcich poradenskú intervenciu, objektom ktorých je problémové, ale 
počujúce dieťa, smeruje práca odborníkov od dôkladného poznania dieťaťa smerom 
k informáciám o jeho prostredí. V prípade spolupráce poradcu so sluchovo postihnutým 
dieťaťom sú jeho aktivity orientované najmä na rodinu. Rodičia sú schopní 
s poradenským pracovníkom spolupracovať až po prekonaní obdobia, v ktorom sa sami 
vyrovnávajú s faktom postihnutia svojho dieťaťa (Prevendárová, 1998). Následne nastupuje 
diagnostická práca so samotným dieťaťom – stanovenie úrovne intelektového vývin, 
posúdenie osobnostných čŕt, zhodnotenie priebehu emocionálneho a sociálneho vývinu, 
informácie o vývine jemnej motoriky (priamo súvisí s úrovňou artikulačných schopností a 
s predpokladmi pre osvojenie si zvukovej reči ako komunikačného kódu), vyjadrenie sa 
k voľbe komunikačného kanála (orálna reč, posunkový jazyk, iné podporné jazykové 
prostriedky, bilingválny prístup, a pod.) 
 

Psychologická diagnostika sluchovo postihnutých detí  

Prvoradé je dôkladné poznanie osobnej a rodinnej anamnézy dieťaťa, na základe 
ktorých môžeme posúdiť perinatálne, postnatálne príčiny či genetickú podmienenosť 
sluchového postihnutia. Po dôkladnom zozbieraní anamnestických údajov je možné pristúpiť 
k vyšetreniu intelektových schopností. Psychologická diagnostika úrovne kognitívnych 
schopností zásadným spôsobom ovplyvňuje školskú úspešnosť dieťaťa, preto je namieste 
zodpovedné posúdenie jeho individuálnych možností a predpokladov v oblasti mentálneho 
vývinu. V súčasnosti je už zrejmé a výskumne overené, že vývin intelektu dieťaťa neprebieha 
rovnomerne, ale v „skokoch“.  Výber a použitie IQ testov je u detí s poruchou sluchu značne 
obmedzený. Typický je nedostatok adekvátnych techník psychologickej diferenciálnej 
diagnostiky. Používané sú metódy určené pre počujúcu populáciu s tým, že pri 
vyhodnocovaní a interpretácii výsledkov sa prihliada na sluchové postihnutie dieťaťa. V našej 
psychodiagnostickej praxi sa najčastejšie používa na určenie úrovne kognitívneho vývinu 
u sluchovo postihnutých detí Leiterova medzinárodná performačná škála (LIPS), Ravenove 
farebné matrice, Wechslerova inteligenčná škála (WISC III) – častejšie býva administrovaná 
len performačná časť, príp.  Termann – Merillovej inteligenčná škála (T – M).  

V poradenskej praxi je nevyhnutné poznať dieťa komplexne, teda aj z hľadiska jeho 
osobnostných čŕt či priebehu emocionálneho a sociálneho vývinu. Súčasťou psychologického 
diagnostického procesu u sluchovo postihnutých detí by mala byť aj diagnostika eupraxie 
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(koordinácia a integrácia jemných motorických aktivít), ktorej je podľa holandských 
odborníkov prisudzovaný zásadný význam v procese tvorby reči. Zvládnutie reči totiž 
predpokladá aj primeraný stupeň vývinu jemnej motoriky. Nemenej dôležité miesto má aj 
diagnostika pamäťových procesov sluchovo postihnutých detí. Nedostatočné pamäťové 
schopnosti môžu byť príčinou ťažkostí v neskorších vzdelávacích aktivitách, aj keď vývin 
intelektu prebieha v norme (Nováková, 1995). 

Dôkladné poznanie spomínaných parciálnych charakteristík je u  detí postihnutých sluchovou 
nedostatočnosťou často veľmi problematické a vyžaduje si okrem kvalitného vybavenia 
psychodiagnostickým testovým materiálom aj bohatú praktickú poradenskú skúsenosť.  
 

Špecifiká psychologickej diagnostiky detí so  sluchovým postihnutím 

 
1. Komunikačná bariéra – výrazne ovplyvňuje výber  psychodiagnostických metód 
2. Vekové osobitosti – nepočujúce dieťa je spravidla sledované  psychológom hneď po 

zistení sluchovej vady už v tzv.  „predproblémovom období“ 
3. Časové rozpätie práce s dieťaťom – obvykle nastupuje dlhodobá spolupráca dieťaťa 

(rodiny) s psychológom (od identifikácie sluchového postihnutia cez vzdelávacie 
obdobie až po profesionálnu orientáciu) 

4. Smer psychologického pôsobenia – od spolupráce s rodinou k diagnostikovaniu 
dieťaťa 

5. Prediktívna orientovanosť psychologického pôsobenia –   psychodiagnostický 
proces je prediktívne orientovaný na odhadnutie úspešnosti dieťaťa v osobnostnom 
a vzdelávacom  vývine (Luterman, 1999). 

 
Psychologický diagnostický proces sa javí ako najmenej problémový u sluchovo 
postihnutých detí školského veku, a to z viacerých dôvodov :  

 k dispozícii je širší výber psychodiagnostických metód než u detí predškolského 
veku, 

 spolupráca s dieťaťom býva v tomto veku väčšinou bezproblémová, nakoľko sú 
deti v tomto veku kooperatívne a aj vzhľadom na sluchový hendikep komunikačne 
vybavené s vybudovaným komunikačným systémom, pomocou ktorého sa dá 
s nimi dorozumievať.  

 
Psychodiagnostika u detí so sluchovým postihnutím predškolského veku má svoje 
výrazné špecifiká. Využitie inteligenčných testov je u týchto detí značne obmedzené nielen 
vzhľadom na ohraničenosť ich výberu (väčšinou ide o typicky performačné testy – LIPS, 
Ravenove progresívne matice). Na základe nich je možné určiť neverbálny intelekt dieťaťa, 
ale nedokážu predikovať jeho schopnosť osvojiť si jazyk. Súčasne je evidentné, že posúdenie 
informácií o mentálnom vývine nepočujúceho dieťaťa je síce potrebné, avšak o dieťati 
potrebujeme získať podstatne viac informácií, ktoré je potom možné aj prognosticky využiť 
(anamnestické údaje, etiológia postihnutia).  
A práve u detí s poruchou sluchu raného a predškolského veku  je otázka prediktívnosti 
v oblasti voľby komunikačného kódu veľmi podstatná. Rodičia sa často dožadujú rady, aké sú 
možnosti dieťaťa v oblasti rečového vývinu. Úlohou psychológa je zodpovedne posúdiť 
predpoklady dieťaťa  aj možnosti rodiny pri riešení a zvládaní komunikačného problému.  
 
Poradenské služby pre rodinu so sluchovo postihnutým dieťaťom 
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 psychologické poradenstvo pri zvládaní dlhodobej nadlimitnej psychickej, 
fyzickej, ekonomickej a sociálnej záťaže, 

 znižovanie úrovne rodičovského stresu posilňovaním a podporovaním úrovne 
adaptability, stability, kohéznosti, vyrovnanosti a úplnosti a rodiny, ako aj jej 
aktuálnej vnútornej mikroklímy pôsobením na pozitívne osobnostné kvality 
rodičov, 

 pomoc pri adjustačnom procese rodiny na prítomnosť postihnutého dieťaťa 
a jeho plnú akceptáciu, 

 voľba výchovných prístupov, formovanie pozitívnych postojov voči dieťaťu, 
riešenie emocionálno-sociálnych problémov, 

 zvládanie partnerských problémov a spoločensko-pracovných obmedzení 
rodičov dieťaťa s postihnutím, 

 poskytovanie aktuálnych informácií o možnostiach zaškolenia postihnutého 
dieťaťa, profesionálna orientácia, 

 ponuka vzdelávacích a stimulačných programov pre deti aj rodičov. 
 
Záver  
Psychologickému poradenstvu a s ním úzko súvisiacej diagnostike detí so sluchovým 
postihnutím sa venuje pomerne malá časť psychológov z praxe, hoci ide o veľmi aktuálnu 
problematiku. Zároveň je pre túto oblasť typický nedostatok špecifických a vhodných 
prostriedkov a metód práce, preto sa využívajú tie, ktoré sú určené pre počujúcu populáciu, 
s tým že sa prihliada na sluchovú poruchu dieťaťa.  Do budúcnosti bude preto potrebné tento 
problém z oblasti špeciálnopedagogického poradenstva aktívnejšie riešiť.  
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