
DESATERO 
Pro slyšící členy rodiny a spolupracovníky sluchově postižených 

 

1. Při rozhovoru se sluchově postiženým člověkem vyslovujte zřetelně, nezvyšujte hlas 

a neměňte rychlost řeči. 

2. Nezačínejte rozhovor se sluchově postiženým, je-li k vám obrácen zády, nebo ze 

strany. Dbejte na to, aby viděl zepředu, že na něj mluvíte. Pokud se na vás nedívá, 

upozorněte ho třeba jemným dotykem. Dbejte na to, aby váš obličej byl dokonale 

osvětlen, nestavte se zády k oknu. 

3. Mnohdy ani dobře slyšící není schopen vnímat potřebné informace, mluví-li více lidí 

najednou, nebo je-li rozhovor rušen hudbou či hlukem. Vnímat řeč pomocí sluchadla a 

navíc odezírat je značně namáhavé. Proto pokud je to možné, vypněte všechny zdroje 

zvuku a ať při jednáních se sluchově postiženým mluví vždy jen jeden. 

4. Ujistěte se, že váš postižený partner všemu dobře rozuměl. Potřebné informace 

opakujte bez nervozity, případně pozměňte stavbu věty nebo použijte jiná slova. 

5. Jste-li se sluchově postiženým ve společnosti dalších osob, dbejte na to aby se i on 

zúčastnil rozhovoru. Sdělte mu, o čem je řeč, případně použijte i písemné sdělení. 

6. Na pracovišti nenechávejte sluchově postiženého bez pomoci, postarejte se o to, 

aby dostal všechny potřebné informace a důležitá sdělení. 

7. Nezapomínejte ani v zápalu vzájemné diskuse na to, že rozhovor vyžaduje od 

sluchově postiženého plné soustředění, které vyvolá brzy únavu. Tzv. oddechový čas 

při důležitých jednáních přijímají rádi i slyšící. 

8. Záleží-li vám alespoň trochu na mezilidských vztazích, povzbuzujte sluchově 

postiženého, aby využíval všechny dostupné kompenzační pomůcky a prostředky 

sociální rehabilitace. 

9. Indukční smyčky v konferenčních a společenských sálech, divadlech, kinech, 

kostelech usnadňují sluchově postiženým rozumět sledovanému pořadu. I váš 

osobní zájem napomůže tomu, aby tato zařízení byla instalována a udržována 

v provozu. 

10. Pokuste se vcítit do situace sluchově postiženého. Pak snáze porozumíte jeho 

potřebám, někdy i jeho překvapivým reakcím. Vaše trpělivost a porozumění jsou 

předpokladem pro vytváření dobrýczh mezilidských vztahů.  

Výše uvedené desatero je otištěno v ML 11/2003 s laskavým svolením paní logopedky 

Mgr. Libuše Kubertové z Domažlic. 


