Příloha 1 – transkripce dotazníků
Informant 1
Informace o osobě
Učitelka, vysokoškolsky vzdělaná, vyučující šest let.
Navštěvovala kurzy znakového jazyka, celkem 5 kurzů, každý obsahoval 15
hodin.
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Děti jsou vyučovány v jazykové skupině III. Vyučování probíhá převážně v LBG
(znakované němčině/ znaky doprovázené mluvení), protože tři žáci mají zbytky sluchu
a jsou vychováváni jen mluvenou řečí. Šest žáků je z neslyšících rodin, jejich
mateřským jazykem je německý znakový jazyk. V individuální komunikaci a
v některých částech vyučování využívám i německý znakový jazyk. Všechny děti mají
kompenzační pomůcky, ať už sluchadla nebo kochleární implantáty. Tři žáci ve třídě
mají nižší IQ a problémy s pozorností.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Vzdělávací obsah. Například při němčině používám častěji znakovanou němčinu
hlavně při čtení, psaní a v gramatice. Kromě toho ale také pomocné artikulační znaky (v
Bavorsku PMS - Phonembestimmtes Manualsystem), prstovou abecedu hlavně při čtení
a psaní a k rozšiřování slovní zásoby. Využívám ale i německý znakový jazyk, abych
poukázala na rozdíly a ujasnila to žákům. V předmětu Člověk a jeho svět (v Bavorsku
Haus- und Sachunterricht) a matematice častěji německý znakový jazyk pro
vysvětlování. Kromě vzdělávacího obsahu i skupina žáků, zda jsou to žáci uživatelé
znakového jazyka nebo žáci orientovaní na mluvenou řeč.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
Ano. Abych přezkoušela, zda žáci něco umí a rozumí tomu, k přesnějšímu doptání
se, k vysvětlování rozdílů mezi znakovými a mluvenými jazyky, k přizpůsobení se
„jazyku žáka“.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.

Ano, jak už jsem říkala v otázce 1 a 2.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?
Ano.

Informant 2
Informace o osobě
Učitel, vyučující 34 let, vysokoškolský titul v oblasti speciální pedagogiky.
Navštěvoval kurzy znakového jazyka pro začátečníky a následně pokročilé,
organizované školou.
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Ve třídě je celkem sedm žáků (5 žáků, 2 žákyně). Všichni žáci jsou vysoce
nedoslýchaví, téměř neslyšící. Všichni využívají sluchadla nebo kochleární implantáty.
Celková úroveň třídy je na nízké úrovni a v sociální oblasti dost problematická. Úroveň
pozornosti je velice nízká.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Běžně je učitel ten, kdo rozhoduje o využití komunikačního prostředku, nejčastěji
jsou to vyučovací situace, které ovlivňují to, jaký prostředek využije.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
Ano, samozřejmě, podle situace a průběhu.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Ano, při výuce němčiny využívám téměř výlučně znakovanou němčinu,
samozřejmě s hlasitou řečí. Ve věcných předmětech (biologie, fyzika, dějepis) jsou
vyučovací obsahy často podávány v německém znakovém jazyce. Také v „osobním“
rozhovoru, jako jsou problémy doma, zájmy dítěte používáme německý znakový jazyk.
K vyjadřování názvů, nových výrazů se využívá i prstová abeceda.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?

Ano, ovládám znakovanou němčinu a prstovou abecedu. Německý znakový jazyk
bych mohl ještě vylepšit dalšími kurzy.

Informant 3
Informace o osobě
Učitelka vyučující šest let, vysokoškolsky vzdělaná v oblasti speciální
pedagogiky.
Navštěvovala kurzy znakového jazyka. V období vysokoškolského studia vždy
jednou týdně. K tomu jiné intenzivní kurzy.
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Třída je složená z žáků druhého, třetího a čtvrtého ročníku. Žáci s rozdílnými
sluchovými vadami. Jak neslyšící, tak nedoslýchaví, tak uživatelé kochleárních
implantátů, tudíž i s rozdílnými komunikačními předpoklady, jako znakový jazyk jako
mateřský jazyk, znakovaná němčina, mluvený jazyk, bez jazyka. Některé děti jsou také
z migračních rodin. 6áci mají také různé speciální potřeby, jako nadaní, s horšími
výkony, s poruchami chování.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Komunikujeme podle toho, s jakou komunikací žáci přijdou. Tedy jaký jazykový
systém nejlépe odpovídá jejich potřebám.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
Ano, podle toho s jakým žákem pracuji, tak střídám mezi německým znakovým
jazykem, znakovanou němčinou a mluvenou řečí. TO se děje především při práci
v menších skupinkách. Při práci s celou třídou užívám nejvíce znakovanou němčinu.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Záleží na konkrétní třídě.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?

Doposud jsem dětem vždy dobře rozuměla. U žáků, kteří přichází bez jazykové
vybavenosti, pomáhají obrázky nebo scénky, hry, situace.

Informant 4
Informace o osobě
Učitelka vyučující 14 let, vysokoškolsky vzdělaná v oblasti speciálního
vzdělávání. Nenavštěvovala žádné kurzy znakového jazyka.
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Sedm žáků (pět chlapců, dvě dívky). Dva žáci neslyšícíc z neslyšících rodin.
Zbylých pět žáků z rodin nehovořících německy, se sluchadly, orientováni na mluvenou
řeč. Jedna žákyně z Afghanistánu, teprve šest měsíců v Německu. Jeden žák tělesně
postižený.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Složení třídy. Jazyková skupina žáků. Tato třída je jazyková skupina III, tedy
využívá se při výuce mluvený jazyka a znakovaná němčina.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
Zpravidla ne. Někdy s některými žáky pouze znaky podporovaná němčina (LUG),
u některých také pouze mluvená řeč bez znakování.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Závisle na složení třídy.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?
Ano.

Informant 5
Informace o osobě
Učitelka/učitelka v týmu, vyučující třináct let, vysokoškolsky vzdělaná v oblasti
speciálního vzdělávání.

Navštěvovala kurzy znakového jazyka pořádané školou.
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Žáci jazykové skupiny III. Někteří z neslyšících rodin. Kompenzováni sluchadly.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Jazykové kompetence žáků. Nejdůležitější je, aby každý rozuměl a ostatními byl
chápán, aby mohlo vyučování probíhat na věkově odpovídající úrovni.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
Při bilingválním vzdělávání je měnění jazyků důležité. Důležitým předpokladem
ale je, že žáci rozumí oběma jazykům.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Viz ot. 1.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?
Chybí mi znalost amerického znakového jazyka pro výuku angličtiny. Již se ale
do Ameriky chystám a jejich znakový jazyk se chci naučit.

Informant 6
Informace o osobě
Učitelka vyučující deset let s vysokoškolským vzděláním v pedagogice.
Navštěvovala kurzy znakového jazyka po dobu dvou let jedenkrát týdně a
v osobním kontaktu s neslyšícími.
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Čtyři žáci ve třídě, všichni z neslyšících rodin. Znakový jazyk je jejich mateřským
jazykem. Jsou velice motivovaní a zajímají se o vzdělávání. Sluchadla mají dvě ze čtyř
dětí.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Mateřský jazyk žáka. Podle potřeby prstová abeceda, psaný jazyk.

Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
Někdy znakovaná němčina, na žádost rodičů nebo při definicicíh, v gramatice.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
V každé třídě je to jiné.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?
Ano.

Informant 7
Informace o osobě
Učitelka vyučující 28 let s vysokoškolsky absolvovaným titulem.
Bez absolvovaných kurzů znakového jazyka. Pracovala před studiem rok
s neslyšícími.
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Ve třídě je pět žáků. Jeden je nedoslýchaví, ostatní neslyšící. Tři ze čtyř
neslyšících jsou uživatelé kochleárního implantátu, jeden z neslyšící rodiny a nevyužívá
žádné kompenzační pomůcky. Dva žáci mají velké sociální problémy. Vcelku dobře
vybavení mluveným jazykem, ale potřebují ukazování. Nikdo nemá žádné přidružené
vady.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Probíraná látka, složení žáků ve třídě, vyučovací předmět, a jiné okolnosti (místo
výuky, důraz na jazyk nebo látku).
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
Ano, k rytmizaci, k porozumění, k vysvětlování, jako pomoc žákovi.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Ano, pokud je ve třídě například více neslyšících, nebo naopak nedoslýchavých.

Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?
Ano, doposud jsem s tím neměla problém.

Informant 8
Informace o osobě
Učitelka/učitelka v týmu vyučují 37 let, vysokoškolský titul v oblasti speciální
pedagogiky.
Navštěvovala kurzy znakového jazyka, organizované školou, Pevností a dalšími
organizacemi.
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Ve třídě je pět žáků. Dva žáci mluví, ale potřebují podporu ve znakovém jazyce,
jeden z nich je mentálně postižený. Ostatní jsou z neslyšících rodin. Ve třídě jsem já,
učitelka, k tomu další neslyšící učitelka a ještě slyšící asistentka pedagoga.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Skladba dětí, podle toho, jaké ony samy preferují komunikační prostředky.
Situace, zda je výuka nebo přestávka. Aktuální výukový cíl. Téma, pokud řeším
například kázeň, používám jiné prostředky než při výuce.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
Ano, podle toho, co zrovna sleduju. Když odezírání, používám mluvený jazyk,
pokud nácvik slov, využívám prstovou abecedu, při porozumění textu psanou formu,
výklad ve znakovém jazyce, při artikulaci pomocné artikulační znaky.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Ano, v závislosti na složení třídy, a pokud komunikuju individuálně s žákem,
přizpůsobím se žáku podle preferencí. V prvouce nebo jiných předmětech více
znakujeme.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?

Průběžně navštěvuji kurzy znakového jazyka, přestože se cítím v komunikaci
znakovým jazykem dostatečně kompetentní.

Informant 9
Informace o osobě
Učitelka vyučující třináct let s vysokoškolsky zakončeným studiem.
Navštěvovala kurzy znakového jazyka v organizacích Pevnost a Česká komora
tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ).
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Jedná se o třídu s neslyšícími žáky s rozdílnou mírou sluchového postižení.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Komunikační prostředky měníme podle toho, kdo z vyučujících vede hodinu, zda
probíráme nové téma nebo jen opakujeme.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
V hodině měníme komunikační prostředky. Děti chvíli mluví, chvíli píší, trochu
odezírají, znakují. Chceme, aby byla hodina zajímavá, kdyby byla pouze mluvená
čeština, děti by nerozuměly, byly by unavené.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Ano, v hodinách TV se znakuje asi více než v hodinách ČJ. Vše opět záleží na
přítomnosti žáků a obsahu učiva.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?
Myslím, že vše děláme optimálně – máme tendenci vést děti k samostatnému
vyjadřování, většímu použití ČJ v mluvené i psané podobě.

Informant 10
Informace o osobě

Učitelka vyučující třicetjedna let s vysokoškolským vzděláním v oblasti speciální
pedagogiky.
Absolvovala kurzy znakového jazyka od zaměstnavatele zprostředkované
zaměstnavatelem. Dále Pevnost.
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Ve třídě je pět žáků. Všichni kompenzováni sluchadly. Působím zde já, jako
pedagog a asistent pedagoga se sluchovým postižením. Ve třídě jsou žáci i nedoslýchaví
i neslyšící.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Míra sluchového postižení žáka, komunikace v rodině. Když máme ve třídě
neslyšící i nedoslýchavé žáky, musíme používat znakování i mluvení dohromady.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
Znakuji i mluvím. Pořád stejně.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Viz předešlá otázka.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?
Pomohlo by mi navštěvování kurzů znakového jazyka. Přes prázdniny neznakuji,
pak v září přijdu a jsem v šoku. Například v zeměpise, znaky jako poledník,
rovnoběžka, člověk je nepoužívá často, tak si je v kurzu připomenout.

Informant 11
Informace o osobě
Asistentka pedagoga se sluchovým postižením (nedoslýchavá), pracující ve
školství čtrnáct let.
Navštěvovala kurzy ZJ v ASNEP, což považuje za velký přínos, zajímavou
zkušenost.

Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
X
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Podle dětí, aby vše dobře pochopily.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
Komunikační prostředky měním podle náročnosti tématu, také podle vyučovacího
předmětu. Cílem je, aby žáci pochopily látku.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Ano, podle počtu dětí a náročnosti výuky. Pomáhá i mimika, poznám, z výrazu
žáka, zda rozumí nebo nerozumí.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?
Potřebuji velikou slovní zásobu ve znakovém jazyce.

Informant 12
Informace o osobě
Učitelka vyučující dvacet pět let s vysokoškolským vzděláním.
Navštěvovala kurzy znakového jazyka.
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Třída velice náročná, heterogenní z hlediska věku, tudíž i probírané látky, také
žáci s přidruženými vadami. Jeden chlapec s poruchou autistického spektra. Ve třídě
jsem já, mám tu asistentku pedagoga se sluchovým postižením, s tou si výborně sedíme,
spolupracujeme spolu už dlouho a spolupráce velice dobře funguje. Dále tu mám slyšící
asistentku pedagoga, která přišla nedávno.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Složení žáků- jejich individuální porozumění.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?

Ano, vždy podle potřeby, to vychází z průběhu hodiny.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Používám především znakovanou češtinu. V některých předmětech, které jsou
více popisné využívám český znakový jazyk.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?
Ano.

Informant 13
Informace o osobě
Učitelka, vyučující 25 let.
Kurzy znakového jazyka organizované školou.
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Ve třídě je deset žáků, všichni používají sluchadla.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Složení žáků. V této třídě není potřeba znakovat.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
Ne, vše v mluveném jazyce.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Složení třídy.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?
Ano.

Informant 14
Informace o osobě

Učitelka vyučující dva roky, vysokoškolský bc. diplom ve speciální pedagogice.
Navštěvuje kurzy znakového jazyka v Pevnosti.
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Ve třídě je sedm žáků, všichni žáci jsou opatřeni sluchadly. Je ve třídě i žák, který
by mohl chodit do běžné ZŠ, ale má zde sestru, tak navštěvuje třídu s ní. Jeden
s mateřským jazykem znakovým.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Vedení školy, pan ředitel.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
Ano, občas,pokud žák nerozumí a potřebuje něco povysvětlit znakovým jazykem,
pak využívám i znakový jazyk.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Ano, při čtení nějakého příběhu například, využíváme i znakový jazyk, prstovou
abecedu, pomocné artikulační znaky.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?
Ano. Docházím kvůli tomu stále do Pevnosti. Abych se učila nové termíny a nová
slova. Když si například ve výuce nejsem něčím jistá, jak se něco znakuje, hned se
následně na hodině ZJ mám možnost zeptat rodilého mluvčího.

Informant 15
Informace o osobě
Učitelka vyučující čtyřicet let.
Nikdy nenavštěvovala kurzy znakového jazyka.
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.

Ve třídě je celkem deset žáků. Většinou opatřeni sluchadly, někteří s kochleárním
implantátem. Ve třídě funguje znakující asistent pedagoga, který zrovna dnes chybí. Ale
je ve třídě žák, který znakování k porozumění potřebuje.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Diagnóza dětí, schopnosti dětí.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
Ano. Pokud to nejde, tak využívám prstovou abecedu, pantomimu.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Podle momentální situace.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?
Potřebovala bych se naučit znakový jazyk, bylo by to pak jednodušší.

Informant 16
Informace o osobě
X
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Je to třída logopedická. Ve třídě jsou čtyři děti, kromě jedné jsou všichni slyšící.
Jedna žákyně nosí sluchadla a pochází z neslyšící rodiny.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Tady není co řešit, jde o třídu logopedickou, takže tady jen mluvíme.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
My tady jenom mluvíme.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Pouze na tu jednu žákyni, která je z neslyšící rodiny je potřeba znakovat.

Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?
Ovládám.

Informant 17
Informace o osobě
Učitel vysokoškolsky vzdělaný v pedagogice.
Nenavštěvoval kurzy znakového jazyka.
Charakterizujte prosím třídu, v které probíhalo pozorování.
Ve třídě je dvanáct žáků. Všichni jsou slyšící, většina s diagnózou dysfázie,
někteří s výraznějšími logopedickými vadami. Jedna s nedoslýchavostí, ale zvládá
výuku mluvenou řečí. Máme tu vždy asistentku pedagoga, střídají se tu dvě různé.
Jedna z asistentek znakuje, to pomáhá nedoslýchavé žákyni, která ovládá znakový
jazyk.
Kdo nebo co ovlivňuje, jaké komunikační prostředky ve výuce využíváte?
Pouze mluvím, se zřetelnou artikulací a důrazem na srozumitelnou řeč.
Měníte během vyučování komunikační prostředky? Pokud ano, proč?
Ne.
Měníte komunikační prostředky závisle na vyučovacím předmětu nebo
složení třídy? Pokud ano, kdy a proč.
Ne.
Ovládáte dostatečně všechny komunikační prostředky, které potřebujete?
Pokud ne, co by Vám mohlo pomoci?
Ovládám, ale neuškodilo by mi, kdybych znal alespoň základy znakového jazyka,
vzhledem k tomu, že jsme na škole pro sluchově postižené.
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Příloha 3 – seznam zkratek
AVWS

Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung

ČZJ

český znakový jazyk

DGS

Deutsche Gebärdensprache (německý znakový jazyk)

GMS

Graphembestimmtes Manusalsystem (prstová abeceda)

KI

kochleární implantát

LBG

Lautsprachbegleitende Gebärden (znakovaná němčina)

LUG

Lautsprachunterstützende Gebärden (znaky doplňující mluvenou řeč)

PA

prstová abeceda

PAZ

pomocné artikulační znaky

PMS

Phonembestimmtes Manualsystem (pomocné artikulační znaky)

SP

sluchové postižení, osoby se sluchovým postižením

SPC

speciálně pedagogické centrum

