TEST
KOMUNIKACE S LIDMI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
1. Voláte na člověka, od kterého něco potřebujete, ale on na vás nereaguje. Čím to může být?
a. Dělá, že neslyší, protože ví, že od něj něco chci
b. Nechce se bavit s cizími lidmi
c. Může se jednat o člověka se sluchovým postižením
2. Nějaký člověk mi oznámí, že je sluchově postižený a potřebuje ode mě pomoc. Jak s ním budu
komunikovat?
a. Pokusím se od něj zjistit, jakou formou s ním mám komunikovat (artikulace, zvýšení hlasu,
psaný text, atd.)
b. Začnu na něj křičet, aby mě lépe slyšel
c. Nevím, jak s takovým člověkem komunikovat, tak raději uteču
3. Mnoho lidí s postižením sluchu používá k domluvě se slyšícími tzv. odezírání. O co se jedná?
a. Zvláštní dorozumívací prostředek složený ze znaků
b. Zírají na sebe (odtud pojem odezírání) a doufají, že se pochopí
c. Jedná se o „čtení“ ze rtů
4. Pokud mě osoba se sluchovým postižením upozorní, že potřebuje odezírat, jaké zaujmu postavení
vůči této osobě?
a. Otočím se zády nebo bokem a začnu mluvit, popřípadě si dám ruce před obličej
b. Mluvím přímo k dané osobě, v dobrých světelných podmínkách
c. Říká se, že lidé s postižením sluchu mají větší zorné pole, takže vidí i hodně do boku. Je tedy
jedno, jak stojím
5. Jak daleko byste měli stát od člověka se sluchovým postižením, aby vám dokázal správně odezírat?
a. Co nejblíže to půjde, zvlášť když bude pěkný/á
b. Je jedno, jak stojím daleko, lidé s postižením sluchu mají vytrénované oči
c. Ideální vzdálenost je asi půl až čtyři metry
6. Neslyšící mají vlastní dorozumívací prostředek se slyšícími či ostatními osobami se sluchovým
postižením. Je to samostatný jazyk s vlastními pravidly a gramatikou. Jak se správně nazývá?
a. Znakovaná čeština
b. Český znakový jazyk
c. Pantomimu
7. Pokud bych uměl „znakovat“, domluvil bych se tak s každým člověkem se sluchovým postižením na
světě. Je to pravda?
a. Ne, každý stát má svůj vlastní znakový jazyk, dokonce jsou i rozdíly v regionech
b. Ano, existuje jen jeden znakový jazyk a ten je společný pro všechny
c. Každý znakující člověk má vlastní znakový jazyk
8. Znakový jazyk je velice jednoduchý na naučení se, je to pravda?
a. Ano, vždyť je to vlastně pantomima, to zvládne každý rychle
b. Ne, je to jako kdybych se učil cizí jazyk
c. Na znakový jazyk musím mít talent, jinak se ho nenaučím
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9. Může se sluchové postižení týkat i mě nebo mé rodiny?
a. Ne, všichni jsme zdraví, sluchové postižení se nás nikdy týkat nebude
b. V rodině to nemáme genetické, nemůžu tedy sluchově postižený být
c. Ano, ne všichni lidé s postižením sluchu se tak narodili. Ohluchnout můžete i po nemoci nebo
úrazu
10. Potkal jsem člověka, který o sobě tvrdil, že je sluchově postižený a pak jsem ho viděl telefonovat. Jak
je to možné?
a. Je to lhář a chtěl ve mně vzbudit lítost
b. Nejspíš používal nějakou kompenzační pomůcku, díky které alespoň částečně slyšel
c. Měl kouzelný telefon, který mu vrátil sluch
11. Představte si situaci. Máte sluchové postižení a potřebujete ráno vstát. Buď jste úplně neslyšící, nebo
si na noc sundáváte kompenzační pomůcku, která vám pomáhá slyšet. Jak se tedy vzbudíte, pokud
jste doma sami?
a. Mám speciální vibrační nebo světelný budík a vzbudí mě právě vibrace nebo světlo
b. Vzbudím se sám, až se vyspím do růžova. Povinnosti počkají
c. Mám psa, který potřebuje ráno vyvenčit. Ten mě určitě spát nenechá
12. Mám kamaráda s postižením sluchu a chtěl bych ho pozvat na diskotéku, ale asi by se tam nudil.
a. Raději se ani nezeptám, vždyť neslyší, tak co by tam dělal
b. Naštve se, že mám hloupé žerty a přestane se se mnou bavit
c. I člověk se sluchovým postižením může jít na disco, taneční akci, atd. neboť mnozí velmi
dobře vnímají vibrace, tudíž i rytmus hudby
13. Existují vodící psi pro lidi se zrakovým postižením či asistenční psi pro lidi s tělesným postižením.
Může mít takového „asistenčního“ psa i člověk s postižením sluchu?
a. Psa mít může, ale není brán jako asistenční. Nesmí se svým pánem do institucí, nemá
dopravu zdarma, atd.
b. Ano, říká se jím signální psi a upozorňují např. na klepání, zvonění, volání jména, atd.
c. Lidé s postižením sluchu nesmí mít psa, protože by neslyšeli jeho kňučení, když by potřeboval
vyvenčit
14. Jeden z nejznámějších hudebních skladatelů ohluchl na konci života (ve 46 letech). Přesto svá
nejlepší díla složil právě v tomto období. O kterého skladatele se jednalo?
a. Ludwig van Beethoven
b. Vincent van Gogh
c. DJ Tiësto
15. Thomas Alva Edison, slavný vynálezce (například fonograf, žárovka), během života částečně ohluchl.
Jaká byla příčina jeho sluchového postižení?
a. Jeho rodiče měli také sluchově postižení, bylo to tedy způsobeno geneticky
b. Poslouchal svůj fonograf na „plný pecky“ a zničil si tak sluch
c. Zničil si sluch během svých pokusů
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