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Anotace 

Cílem této práce je přeložit část knihy Lukas, oder unser Weg zum CI z německého originálu 

do češtiny, provést překladatelskou analýzu a vytvořit komentář k překladu. Práce se skládá 

ze dvou hlavních částí: vlastního překladu a komentáře k překladu. Druhá část práce se dále 

dělí na překladatelskou analýzu, provedenou podle modelu Christiane Nordové a nástin 

překladatelských problémů a posunů. 

 

Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, Christiane Nordová, sluchové postižení, 

nedoslýchavost, kochleární implantát, sluchadla  

 

Abstract 

The aim of these theses is to translate a part of the book Lukas, oder unser Weg zum CI from 

the German original into Czech, to make a translation analysis and comment on the 

translation. The work consists of two main parts: the translation and the commentary on the 

translation. The second part is than divided into translation analysis based on the model by 

Christiane Nord and translation problems and shifts. 

 

Key words: translation, translation analysis, Christiane Nord, hearing impairment, hearing 

loss, cochlear implant, hearing aid 
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Úvod 

Jako studentka dvou oborů Němčina pro mezikulturní komunikaci a Čeština v komunikaci 

neslyšících jsem chtěla překládat takový text, ve kterém bych uplatnila znalosti z obou 

studovaných předmětů. Proto jsem si jako výchozí text k překladu zvolila publikaci pro 

rodiče sluchově postižených dětí, kterou napsal Achim Keßler, sám otec těžce 

nedoslýchavého syna.  

 

Kniha vyšla v roce 2000. Od té doby se relativně mnoho změnilo  - technologie se neustále 

vyvíjí, jsou tedy k dispozici dokonalejší sluchadla a kochleární implantáty. Navíc se 

u novorozenců začíná provádět vyšetření sluchu v  útlejším věku, takže sluchová vada 

může být mnohem dříve diagnostikována a kompenzována. Co se však nemění, jsou pocity 

rodičů, kteří zjistili, že jejich potomek je sluchově postižený. V této roli se ocitl i sám autor 

publikace Achim Keßler, který se chce podělit o své emoce a touto knížkou podpořit rodiče 

sluchově postižených dětí. 

 

V česky psané literatuře se zatím vyskytuje relativně málo publikací o problematice 

hluchoty, neslyšících a kochleárních implantátech. Na druhou stranu však v posledních 

letech vzniká i díky oboru Čeština v komunikaci neslyšících, České komoře tlumočníků 

znakového jazyka a Federaci rodičů a přátel sluchově postižených mnoho nových 

materiálů a knih na toto téma. I slyšící většina už naštěstí získává větší povědomí o tom, že 

mezi námi jsou i lidé se sluchovou vadou.  

 

Ve své práci překládám pouze prvních asi 20 stran knihy, ale věřím, že by do budoucna 

mohla být přeložena a vydána celá publikace, aby i čeští rodiče sluchově postižených měli 

další materiál, ze kterého by mohli čerpat zkušenosti. 

 

V komentáři provedu překladatelskou analýzu originálu podle modelu Christiane Nordové.  

V kapitole Překladatelské problémy pak okomentuji a navrhnu možné řešení různých 

překladatelských úskalí, která vyplývají z odlišností výchozího a cílového jazyka. 
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1. Překlad 

 

Achim Keßler 

 

Lukáš 

aneb 

Cesta ke kochleárnímu implantátu 

 

 

 

 

„Slepota odděluje lidi od věcí, hluchota od lidí.“ 

 

 

 

 

pro 

Andreu, Lukáše a Jannise 

 

 

 

Langgöns, září 1999 

  



 

9 
 

Předmluva 

 

Tato kniha je určena všem rodičům, prarodičům, přátelům a známým, kteří mají v rodině 

sluchově postižené dítě, nebo takové dítě znají. 

 

Já sám jsem otcem těžce sluchově postiženého syna. Moje zkušenost říká, že nikdo, kdo 

v rodině nemá sluchově postižené dítě, se nemůže naplno vcítit do naší situace, a to ani ti 

nejbližší příbuzní. Až po tom, co lidé začali číst tuto malou knížku, mohlo nám naše okolí 

lépe porozumět. 

 

Nejprve jsem na zveřejnění knihy nepomýšlel. Jen jsem sepsal náš příběh, abych ho pak 

jednou mohl dát přečíst Lukášovi. Teprve při psaní jsem si všiml, že jsem měl spoustu 

nahromaděných emocí, které se psaním ventilovaly pryč. Mnoho nevysloveného tedy 

mohlo být vyjádřeno slovy. 

 

Doufám, že tato kniha přispěje k porozumění rodinám se sluchově postiženým dítětem. 

Rodiče těžce sluchově postiženého dítěte v těchto slovech opět najdou mnoho svých 

emocí. Kniha snad může také pomoci při rozhodování, zda dítěti dát kochleární implantát, 

nebo ne (KI). 

 

Jmenuji se Achim Keßler a narodil jsem se 17. 12. 1961. Od roku 1990 jsem ženatý se svou 

manželkou Andreou. 8. března se narodil náš sluchově postižený syn Lukáš. Pracuji jako 

evangelický farář. Proto bude neustále řeč o mojí a naší zkušenosti s vírou. Mé ženě a mně 

víra v Boha velice pomohla naučit se přijmout sluchové postižení našeho syna Lukáše. Kvůli 

kontaktu s mnoha rodiči sluchově postižených dětí známe spoustu často kladených otázek: 

Proč se to přihodilo právě nám? Co naše dítě udělalo, že bylo tak potrestáno? Co jsme 

udělali my, že jsme byli tak potrestáni? Neseme vinu my, rodiče? Jak by se tomu bývalo 

dalo předcházet? Všechny tyto otázky mají náboženský rozměr, protože se obrací k vyšší 

autoritě. Proto nemůžu a nechci postižení našeho syna oddělovat od své osobní víry. 

 

Langgöns, září 1999 
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1 

 

Minutka zazvonila. Byla ve tvaru prasátka. Má žena Andrea a já jsme zapomněli na čas 

a hrozně se lekli toho drnčivého zvonění. Náš šestiměsíční syn ležel v kolébce, která stála 

na pracovní desce v kuchyni. Přímo za ním prasátkové hodiny oznamovaly, že fenyklový čaj 

pro malého muže už je dostatečně vylouhovaný. 

„Hele, Lukáš vůbec nereagoval,“ řekla Andrea, „nevšimnul sis, že se ještě nikdy ničeho 

nelekl?“ 

Ano, i můj pohled se zrovna ubíral směrem k Lukáškovi a také jsem se divil, že o to 

nepříjemné pronikavé drnčení vůbec neprojevil zájem. 

Ještě jsme ani jeden netušili, co všechno se od tohoto momentu bude dít. Kdybychom to 

bývali věděli, byli bychom zřejmě oba řekli, že to, co nás v budoucnu čeká, se nedá 

zvládnout. 

 

Lukáš byl vytoužené dítě. Od 4. února 1990 jsme s Andreou bydleli v jedné malé vesnici 

u Dünsbergu v Horním Hesensku. Já jsem zrovna nastoupil na vikariát a Andrea byla 

bankovní úřednicí v blízkém Gießenu. Když jsme se na konci března brali, bylo nám jasné, 

že jednou chceme mít dvě děti. Jenže jako spoustě jiných manželských párů, ani nám se 

nedařilo otěhotnět. Po mnoha vyšetřeních nám lékař řekl, že i dnes je spousta žen, které 

nemohou mít děti. To byl šok! Mělo to opravdu znamenat, že zůstaneme bezdětní?  

Má žena změnila lékaře. Doktor Zeh nám dal opět trochu naděje, ještě nebylo nic 

prokázáno, museli jsme nejdříve projít dalšími vyšetřeními. A skutečně, skoro o dva roky 

později má žena otěhotněla. Taková radost! Takový zázrak! Díky Bohu! 

 Ve dvanáctém týdnu těhotenství jsem šel se ženou na preventivní prohlídku. Na 

ultrazvuku si mě Dr. Zeh vzal stranou. 

„Pane Keßlere, s dítětem není něco v pořádku, už tam nemáme srdeční ozvy.“  

To snad není pravda! Konečně těhotná, a pak tohle! Když jsme po potratu opouštěli 

nemocnici, utěšoval nás lékař slovy: „Když už jste jednou otěhotněla, pak to vyjde 

i podruhé. Hodně štěstí!“ 

Tak jednoduché, jak říkal lékař, to ale nebylo. Má žena ne a ne znovu otěhotnět. 

Následovalo vyšetření za vyšetřením. I já jsem podstoupil vyšetření na andrologii. Vše bez 
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výsledku. Potom, o rok později zavolal Dr. Zeh Andree do banky, měla ihned přijít do 

ordinace. Kolem dvanácté hodiny mi doma zazvonil telefon. Zrovna jsem si ohříval porci 

raviol. Volala Andrea. Plná radosti mi řekla, že lékař ze vzorku moči zjistil těhotenství. Byl 

jsem jako oněmělý. Nechal jsem všeho a ihned jsem jel za ní do Gießenu. Měla zrovna 

polední přestávku, tak jsme šli ruku v ruce na procházku. V březnu 1993 jsme se tedy 

opravdu měli stát rodiči. 

 

Má žena byla již během těhotenství dojemně starostlivá matka, která pro ten rostoucí 

život dělala vše: ani kapka alkoholu, žádný nikotin, zdravá výživa. 

V noci na 8. března 1993 okolo druhé hodiny jí praskla voda. Už je to tady. Jak jsme tenkrát 

dojeli do nemocnice v Gießenu, dnes už nemůžu říct. Byl to těžký porod. Andrea trpěla 

obrovskými bolestmi. EKG přístroj, který sledoval zdravotní stav dítěte, ukazoval, že se mu 

daří dobře. Nakonec se lékaři rozhodli pro císařský řez. Má žena už prostě neměla sílu. 

V celkové narkóze Andrea 8. března ve 14 hodin porodila našeho syna Lukáše. Já mu po 

porodu přestřihl pupeční šňůru a dlouho jsem ho pak držel na břiše. Byl jsem štěstím bez 

sebe. Měli jsme zdravého syna! 

 

Lukášek mi ležel na břiše a prohlížel si okolní svět. Už tehdy jsem si všimnul malinkatých 

důlků, které měl před ušima. Zeptal jsem se porodní asistentky, co to je.  

„To nic, to jsou jen důlky, které zarostou,“ řekla. 

Nikdy bych tenkrát nevěřil, že tyto malé důlky ještě budou v našem životě hrát tak velkou 

roli.  

 

Lukášek byl sladké miminko, ale také velice náročné. Když byl vzhůru, chtěl být s námi. 

Nemohli jsme ho nechat samotného. Jakmile se vyspal, začal hrozně křičet a křičel do té 

doby, než k němu někdo přišel. Také se nemohl nebo se nechtěl sám zabavit. Teprve když 

s ním byl jeden z nás, bylo vše v pořádku. 

Byli jsme velmi pyšní rodiče, když ostatní obdivovali velké modré oči našeho syna. „Celý 

tatínek,“ nebo „celá maminka,“ takové poznámky nám dělaly dobře. Ano, ty velké modré 

oči, které si vše tak důkladně prohlížely, ohromily každého. A Lukášek byl velmi veselé dítě. 

Už nikdy jsem pak neslyšel žádné jiné miminko, které by se smálo tak srdečně jako náš 

Lukášek. 
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Po šesti měsících jsme měli onen zážitek s minutkou. Mezitím jsme se přestěhovali do 

Großen-Lindenu, rovněž poblíž Gießenu. Nemělo by šestiměsíční dítě na takový ostrý hluk 

zvědavě reagovat? Má žena si řekla, že se na příští preventivní prohlídce zeptá doktora. 

Byli jsme objednáni na přespříští týden. Zde měl být vyšetřen i sluch. Vyšetření sluchu 

probíhalo tak, že Lukáš ležel v Andreině náručí, doktor Egidi se postavil za něj a louskal 

prsty nebo dělal různé zvuky hračkami. Lukáš reagoval. Ne pokaždé, ale občas ano. Andrea 

se zeptala, jestli je normální, že se na všechno tak podivně soustředěně dívá. Dr. Egidi dělal 

další zvuky a nakonec řekl, že se mu Lukášovy reakce moc nelíbí. Neměli jsme ale hned 

panikařit.  

„Pozorujte ho ještě další čtyři týdny, pak se znovu uvidíme.“ 

S těmito slovy se s námi rozloučil.  

Tyto čtyři týdny patřily k těm nejhorším mého života. Každý den jsme testovali, jak Lukáš 

slyší. Bouchali jsme dveřmi, tleskali jsme, nahlas volali, klepali na dveře a na jiné předměty. 

Dokonce jsme Lukáše položili mezi reproduktory hi-fi věže a přidávali a ubírali hlasitost 

střídavě v levém a v pravém reproduktoru. Lukáš někdy reagoval, někdy ne. Když šla 

Andrea znovu k lékaři, loučil jsem se s ní se slovy: „Nepanikař, naše dítě přece slyší.“ 

 

Když se nad tím zpětně zamyslím, musím říct, že to bylo jen vroucí přání. Z Lukášových 

reakcí jsme si vůbec nemohli být jistí. Ale kteří rodiče uvažují objektivně v případě, že se 

jedná o možné postižení vlastního dítěte? Možná jsme tušili, že něco není v pořádku, ale 

vůbec jsme si to v tomto okamžiku nechtěli připustit. 

 

Můj otec má na začátku listopadu narozeniny. S Lukášem jsme byli pozváni na oslavu. 

Přišla i matčina neteř, která má sluchově postiženého vnuka. Mattias ve dvou letech skoro 

úplně ohluchl na následky meningitidy. Celé odpoledne jsme se zabývali Lukášovou 

možnou nedoslýchavostí. Matčina neteř se s námi loučila se slovy: „Jen nepanikařte. Váš 

Lukáš slyší. Tím jsem si jistá.“ 

Moc nám pomohlo něco takového slyšet. Tato žena přece věděla, o čem mluví, myslel 

jsem si, ta má spoustu zkušeností s nedoslýchavým dítětem a může porovnávat. 

Ještě teď si dobře pamatuji, jak nervózní jsem byl to dopoledne, když byla Andrea 

s Lukášem u dětského lékaře. Já sám jsem měl hodinu náboženství. Ve škole jsem se 
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doslova každou minutu podíval na hodiny. Teď byl Lukáš na vyšetření a musel asi zrovna 

být na řadě. Teď už by oba měli být doma. Nedokázal jsem myslet na nic jiného než na 

toho doktora. Co asi říkal? Když jsem přijel domů, žena mi řekla, že lékařovi se Lukášovy 

reakce zase nelíbily. Ne vždy se otočil za zvuky, které lékař produkoval.  

„Zajděte si za odborným lékařem,“ řekl pak doktor Egidi. „Radši tam pošlu o deset dětí víc 

než o jedno méně. Doporučuji vám doktora Wachsmutha, u něj děti nemusí být v narkóze 

jako je tomu ve fakultní nemocnici. U něj jste v dobrých rukou.“ 

 

To ukrutné čekání tedy ještě nemělo konce. Nejistota pokračovala a úplně nás sžírala. 

Hned jsem nás u doktora Wachsmutha objednal. Měli jsme přijít za týden. Znovu jsme 

prožívali sedm dní naděje a úzkosti. Nebylo přece možné, aby náš syn měl problémy se 

sluchem. Odkud by se vzaly? Ani já, ani moje žena jsme se sluchem žádné problémy 

neměli a v obou rodinách se kromě stařecké nedoslýchavosti nevyskytovaly žádné 

neobvyklosti. Mě ale pořád sužovala představa, že něco není v pořádku. I mně bylo jasné, 

že by Lukáš na nějaké podněty prostě musel reagovat. Když křičel v kolébce a my na něj 

z dálky promluvili, nic se na jeho křiku nezměnilo. Ne, ten malý klouček se vlastně nikdy 

ničeho nepolekal. Neměli jsme žádnou možnost srovnání. Bylo to naše první dítě, jak jsme 

mohli vědět, jak v tomto věku vypadá přiměřená reakce? Ale nějaká naděje, že to přece 

jen není tak zlé, tu pořád byla. Třeba když jsem šel ke dveřím do kuchyně, otočil se. A když 

jsem ho položil mezi reproduktory a reguloval hlasitost střídavě na levém a pravém 

reproduktoru, rychle se otáčel správným směrem. Lukášovi tedy nemohlo nic chybět.  

 

Když jsme pak konečně seděli v čekárně pana doktora Wachsmutha, byl jsem velice 

nervózní. Manželka byla klidná. Řídí se totiž heslem: „Rozčilovat se můžu ještě potom, co 

se něco stane. Předtím zbytečně neblázním.“ V tom jsem já jiný. Už dopředu si říkám: „Co 

by kdyby?“ Konečně nás doktor Wachsmuth pozval do ordinace. Museli jsme mu povědět, 

proč jsme přišli. Líčili jsme, jak jsme si všimli, že Lukáš nereaguje na hlasité zvuky. Také 

jsme mu vyprávěli o klíčové příhodě s kuchyňskou minutkou. Doktor Wachsmuth nic 

neříkal a nejprve Lukášovi vyšetřil vnější a střední ucho. Zde neobjevil nic podezřelého. 

„Abychom ověřili funkci vnitřního ucha, musím provést audiometrické vyšetření sluchu, 

kterému se říká BERA,“ pověděl nám lékař. 
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O něčem takovém jsme v životě neslyšeli. Vysvětlil nám, že BERA je objektivní vyšetření, 

které odhalí případné vady sluchu ve vnitřním uchu. Pacientovi jsou sluchátky pouštěny 

tóny. Další přístroj pak měří reakce vnitřního ucha. Pacient musí ležet naprosto klidně. 

Proto se dětem musí dát něco na spaní, a to formou klystýru, který se zavede do zadečku, 

podobně jako se dávají čípky. 

„Dnes už to nemůžu udělat, objednejte se prosím u sestřičky.“ 

 

Opět jsme šli domů s pocitem nejistoty, že s naším Lukáškem není něco v pořádku. Díky 

Bohu jsme na vyšetření BERA byli objednaní už na pozítří dopoledne, kdy Lukášek stejně 

vždy spí. Klystýry jsme si museli obstarat sami. Dostali jsme na ně recept od doktora 

Wachsmutha. Ještě si dobře pamatuji, jak jsem následující dvě noci skoro nespal. Tušení, 

že Lukášův sluch není v pořádku, bylo pořád silnější. V noci jsem byl často vzhůru a modlil 

se. Bůh by přece jen mohl moje starosti rozpustit ve vzduchu a nepotvrdit mé obavy. 

Jednou jsem to dokonce s Lukáškem zkusil udělat tak jako Ježíš, když uzdravil 

hluchoněmého (Mk 7,31-37). Naslinil jsem si prst, dotkl se jeho oušek a zašeptal slova 

„Effatha, otevři se“. S odstupem času musím říct, že kdo říká „otevři se“, ten přece ví, že je 

něco zavřené! Ano, už tenkrát mi bylo jasné, že s Lukášovým sluchem není něco v pořádku. 

Jen jsem si to nemohl připustit. 

 

Nikdy nezapomenu na den 11. listopadu 1993. Den, kdy Lukáš šel na vyšetření BERA. Celí 

nervózní jsme čekali v čekárně, která se pomalu vyprazdňovala. Pak nás sestra zavedla do 

oddělené místnosti. Tady stál takový přístroj a velké černé lehátko, na které jsme dali svůj 

ručník a položili na něj Lukáše. Zavedli jsme mu klystýr, jehož účinky na sebe nenechaly 

dlouho čekat. Lukášek byl pořád klidnější a nakonec tvrdě usnul. Doktor Wachsmuth mu 

na hlavičku připevnil tři elektrody a nasadil mu sluchátka. Vysvětlil nám, co se teď bude 

měřit. Byl jsem tak nervózní, že jsem nerozuměl ani slovo. Potom nás s ním nechal 

o samotě. Nikdy bych si nepomyslel, že bych našeho syna viděl, jak spinká omotaný kabely 

a s obrovskými sluchátky na uších. Doktor Wachsmuth chodil v pravidelném intervalu do 

místnosti a prohlížel si dlouhý papír, který lezl z přístroje. Neřekl ani slovo, jen se na nás 

občas usmál. Když šla sestra na oběd, zeptala se nás, jestli už doktor něco řekl. Odpověděli 

jsme, že ne. 
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„Tady něco nesedí,“ řekl jsem ženě, „kdyby bylo vše v pořádku, tak už by doktor něco 

řekl.“ 

Manželka neodpověděla, ale myslím, že to také tak cítila. Po mučivých 45 minutách 

konečně zase přišel doktor Wachsmuth k nám, vypnul přístroj, a  důkladně si prohlédl ten 

dlouhý výtisk. Neřekl ani slovo. Ruce mi zvlhly. Co se děje? 

„Bohužel vám musím říct, že Lukáš je těžce nedoslýchavý. Je skoro hluchý!“ 

 

Tak přece! Naše nejhorší předtuchy se vyplnily. Skoro hluchý! Ale ne, to přece nemůže být 

pravda. Dnes už si nemůžu vzpomenout, jak rozhovor pokračoval. Poprvé jsem slyšel 

pojmy jako decibel (dB), frekvence a kilohertz (kHz). Pořád dokola mi v hlavě znělo „skoro 

hluchý“. Doktor Wachsmuth nám dal dva lístky s adresami. Zakroužkovaná byla univerzitní 

klinika ORL v Lüburgu1 a Centrum rané péče ve Friedbergu. Obě pracoviště jsme měli co 

nejdříve kontaktovat – Lüburg pro potvrzení výsledku vyšetření, Friedberg kvůli rané péči. 

Pak jsem slyšel větu: „Váš syn nutně potřebuje sluchadla“. 

Lékař nám doporučil obchod s kompenzačními pomůckami pro sluchově postižené 

v Gießenu. 

„Zeptejte se na paní Mayenscheinovou, ta vám pro syna pomůže vybrat správná sluchadla. 

Později ve škole pro sluchově postižené se naučí znakovat, ale do té doby potřebuje 

sluchadla!“ 

 

Skoro hluchý! Znakování! Zvláštní škola! Náš Lukáš! Ne, to přece nemůže být pravda! Dnes 

už ani nevím, jak jsme tenkrát odcházeli od lékaře. Lukáš už se mezitím probudil a usmíval 

se na nás. Jeho veselý úsměv, který nás jinak pokaždé hned nakazil, nás teď ještě víc bolel. 

Budeme se ještě někdy moci smát a být šťastní? Svět se nám zhroutil. 

Ale museli jsme k paní Mayenscheinové. Těch sto metrů jsem nesl Lukáška v náručí. 

Manželka šla těsně za námi a hořce plakala. Toho jsem já nebyl schopen – ještě ne. Cítil 

jsem jen, že v tuto chvíli z nás tří musím já být ten silný. A tak jsme s Lukášem poprvé 

vkročili do obchodu s kompenzačními pomůckami pro sluchově postižené. 

 

 

                                                      
1
 Lüburg je zde fiktivní pseudonym. 
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2 

 

„Náš syn je skoro hluchý, potřebujeme pro něj sluchadla.“ 

Byl jsem schopný být v této chvíli věcný? Mohl jsem se svým malým Lukáškem v náručí 

říkat taková slova? Byl jsem překvapen sám sebou. Andrea stála těsně za námi a plakala. 

Paní Mayenscheinová byla chápavá a starostlivá. Bylo dobré mít konečně člověka, jenž 

s námi nemluvil jen věcně, ale který bral ohled na naše pocity, a který si alespoň přibližně 

dokázal představit, jak jsme se v tom okamžiku cítili. Paní Mayenscheinová přišla k mé 

ženě, objala ji, pohladila ji po zádech a řekla: „Nezoufejte, nějak to zvládneme.“ 

Bohužel už bylo 12 hodin. Paní Mayenscheinová měla volno, protože pracovala jen půl 

dne. Objednali jsme se na pátek příštího týdne. 

 

Úplně vyřízení jsme opouštěli obchod a vrátili se zpět k autu. Nikdo neřekl ani slovo. 

Andrea zase brečela. I mně teď tekly slzy po tvářích. Lukáška jsem měl v náručí, pokoušel 

se nás nakazit smíchem. Ale i on si všiml, že 11. listopad 1993 byl zcela zvláštním dnem. 

Rodiče, kteří se s ním jinak tolik nasmáli, se na něj teď nemohli podívat. Když to udělali, 

začali plakat. Ještě vím, že tohoto dne už jsem s Lukášem nepromluvil. „K čemu by to 

bylo?“ myslel jsem si, „stejně mě neslyší!“ 

 

Jakmile jsme přijeli domů, hned jsme volali rodičům. I oni kvůli svému vnukovi žili poslední 

týdny v neustálé nejistotě. Telefonáty byly krátké. Byli jsme tak vyvedení z míry, že 

bychom dlouhé telefonáty ani nezvládli. Má matka plakala. Její první a jediný vnuk je 

nedoslýchavý, nemohla to pochopit. 

Pak jsem volal na kliniku v Lüburgu. Měl jsem štěstí. Někdo zrovna zrušil termín na další 

týden, tak jsme se mohli objednat my. Měli jsme přijít už příští úterý. Ani s Centrem rané 

péče ve Friedbergu nebyly žádné potíže. V polovině prosince jsme se poprvé měli jít 

podívat do školy pro sluchově postižené, budova 4, pedaudiologie.  

 

Tuto noc jsem skoro nespal. V noci jsem byl vzhůru a pomalu mi bylo jasné, co už nebude, 

nebo aspoň co bude velmi těžko možné. Bude jednou náš Lukáš moci jezdit sám na kole, 

aniž bychom museli neustále mít strach, že přeslechne blížící se auto? Bude někdy stejně 
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jako jeho rodiče nadšení pro sport moci sportovat, aniž by mu vadila sluchadla? Jak to 

bude se školkou, se školou a s povoláním? Ve kterém povolání nehraje sluch žádnou, nebo 

jen podřadnou roli? Nenapadlo mě ani jedno. Tuto noc jsem se bál, co bude. Co se bude 

dít? Jak to půjde? Budeme mít sílu, abychom to ustáli? S touto myšlenkou jsem pak během 

modlitby usnul. 

 

Příští ráno jsem se sám sebe ptal, jestli to všechno nebyl jen zlý sen. Ale nebyl, pravdou je, 

že Lukáš skoro neslyší. 

Myšlení mé ženy se neočekávaně změnilo. V noci spala dobře jako vždycky. Druhý den se 

probudila jako nový člověk. K Lukášovi se chovala, jako kdyby se nic nestalo. Mluvila s ním, 

mazlila se s ním. A pak mi řekla: „Achime, tak to prostě muselo být. Na tom už nemůžeme 

nic změnit. Teď se akorát musíme pokusit udělat pro naše dítě to nejlepší.“ 

Taková ona je. Moc ji za to obdivuji. Pevně věří, že vše v životě už je předem dáno, že to je 

vůle boží. Tomu se já jako teolog příčím a přemýšlím moc komplikovaně. Vůle boží přece 

znamená, že by člověk byl jen jako loutka na provázku řízená Bohem. Kam se pak poděla 

svobodná vůle člověka? 

Andree však toto stanovisko pomáhalo a pomáhá. Mělo to tak být, tečka. Na tom už se 

nedá nic změnit. Zachovejme se, jak nejlépe můžeme. Pro Lukáše na tom bylo nejlepší, že 

se k němu chovala stejně přirozeně jako před tou hrozivou diagnózou. A brzy na to byl 

z našeho domu opět slyšet veselý smích. 

 

Mně samotnému se to ale nedařilo tak jako mé ženě. Pořád jsem se ještě bál, co bude dál. 

Už jsem si to nedokázal představit. Až po dvou týdnech jsem se s tím dokázal vypořádat. 

Ale nejdřív jsme měli naplánovanou cestu na kliniku v Lüburgu.  

 

Už v deset hodin jsme měli být na klinice v Lüburgu, která se zabývá poruchami 

komunikace. Museli jsme vyjet velmi brzo. Lukáše jsme nakrmili až v autě. Moje matka 

nám nabídla, že pojede s námi, a tuto pomoc jsme s radostí přijali. Andrea ani já jsme na 

kliniku nejeli s velkou nadějí. Nevěřili jsme, že by se doktor Wachsmuth jen zmýlil, nebo že 

by on či jeho měřicí přístroje udělaly nějakou chybu. Naši rodiče byli úplně jiného názoru. 

Moje tchyně se s námi loučila se slovy: „Uvidíte, že se doktor Wachsmuth spletl.“ Ne, 

nespletl se, vyšetření BERA v Lüburgu ten zdrcující výsledek potvrdilo. Primář nám 
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suchopárně sdělil: „Váš syn je těžce nedoslýchavý, diagnóza zní: ‚nedoslýchavost hraničící 

s hluchotou‘.“ 

Pak nám vysvětlil, že existuje více stupňů nedoslýchavosti: lehká, střední, těžká a právě ta 

nedoslýchavost hraničící s hluchotou. Poslední stupeň před absolutní hluchotou. Lukášek 

měl tedy jen nepatrně malé zbytky sluchu. 

„Bez sluchadel váš syn uslyší jen pneumatické kladivo, které bude v jeho bezprostřední 

blízkosti, nebo velice nízko letící tryskáč. Nic jiného nemůže vnímat! Lukášův práh 

slyšitelnosti je na obou uších 110 decibelů.“ 

„Lze provést nějaký chirurgický zákrok?“, zeptal jsem se, protože jsem četl v novinách, že 

je teď neslyšící možné operovat a umožnit jim slyšet. 

„Ne,“ odpověděl, „při nedoslýchavosti, která má původ ve vnitřním uchu, a tu má váš syn, 

se chirurgicky bohužel nedá vůbec nic dělat. I ty nejmenší zbytky sluchu jsou tisíckrát 

cennější než tak zvaný kochleární implantát.“ 

 

Co že to zase je? Poprvé v životě jsme slyšeli o kochleárním implantátu. Netušili jsme, že 

toto slovo pro nás jednou bude ještě mít veliký význam. Vysvětlení od doktora, jak tento 

přístroj funguje, jsem tenkrát nerozuměl. Hlavní závěr pro nás: Lukáš je spíš hluchý než 

nedoslýchavý. Chirurgicky není možné nic zlepšit. Jeho jedinou šancí jsou sluchadla. 

 

Při cestě domů bylo v autě ticho. Moje matka byla otřesena. Poslední zbytek naděje se 

rozplynul ve větru. Už v lednu měla Andrea s Lukášem zůstat týden na klinice v Lüburgu, 

aby Lukášovi přidělili správná sluchadla. I mně celou dobu zněla v hlavě lékařova slova: 

„Diagnóza: nedoslýchavost hraničící s hluchotou.“  

Teď už mi bylo úplně jasné: náš Lukášek, na kterého jsme se tolik těšili, se kterým bylo 

spojeno tolik přání a snů, je těžce postižený.  

 

O tři dny později, v pátek, jsme byli objednáni k paní Mayenscheinové, která nám měla 

pomoci vybrat pro Lukáše sluchadla. Předpis z Lüburgu už jsme jí poslali, aby na nás byla 

při příchodu připravená. 

„Doporučuji vám malá sluchadla Picco-Forte od značky PHONAK – to jsou širokopásmová 

sluchadla.“ 
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Jako absolutní laici jsme se na paní Mayenscheinovou museli úplně spolehnout. 

O širokopásmových sluchadlech a jejich alternativách jsme nikdy předtím neslyšeli.  

„Existují i barevná sluchadla?“ zeptala se moje žena, na klinice v Lüburgu je viděla u jedné 

sluchově postižené holčičky z Lipska. Paní Mayenscheinové se to moc líbilo, bylo to pro ni 

znamení, že jsme se jako rodiče vypořádali s postižením svého dítěte.  

„Mnoho rodičů chce tělovou barvu sluchadel. Ale i přes technický pokrok se taková vada 

sluchu nedá schovat. Líbí se mi, že chcete barevnými sluchadly dokonce upozornit na to, 

že je Lukáš nedoslýchavý. To je fajn.“ 

 

Ano, to jsme chtěli. Když už sluchadla pro tak malé dítě, tak aspoň barevná. Sluchadla jsme 

v žádném případě nechtěli schovávat, beztak by se to totiž nepovedlo. 

Přirovnával jsem to ke kožním problémům, které jsem zrovna měl. Na čele mi vyrašilo 

několik hnusných velkých pupínků, které mě hrozně rozčilovaly. Měl jsem dojem, že každý, 

s kým, mluvím, se mi nejdřív podívá na čelo. Koupil jsem si tedy drahý make-up, abych ty 

neřády zakryl. To jsem tomu ale dal, dosáhl jsem pravého opaku. Uhry zamaskované 

tlustou vrstvou make-upu přitahovaly ještě více pozornosti. Zatímco by předtím všichni jen 

rychle konstatovali, že Achim má na čele akné, teď jsem je vlastně podnítil k tomu, aby 

mému čelu věnovali ještě větší pozornost. 

Podobně by to bylo se sluchadly. Barevná sluchadla by na Lukášovo postižení upozornila. 

Lidé by si nemuseli dlouho lámat hlavu, co s ním je, ale hned na první pohled by věděli: 

tento člověk je sluchově postižený, musím se k němu chovat jinak. Sluchadla tělové barvy, 

která nejsou vidět na první, ale až na druhý pohled, by podle nás neměla ten správný 

efekt. Jen by znejistila toho, kdo s ním mluví. Nemluvě o tom, že dítě taková barevná 

sluchadla určitě lépe přijme. Podobných úvah jsme se ženou byli schopni už týden po 

diagnóze. 

 

Pak jsme museli nechat udělat ještě odlitky pro tvarovky do uší. Do obou oušek mu 

nastříkali odpudivě zelenou hmotu. Když hmota ztvrdla, měli jsme odlitek Lukáškova 

ouška. Z těch jedna firma vyrobí tvarovky do ucha, jež se pak spojí s přístrojem za uchem. 

Aby nedocházelo ke zpětné vazbě, musí tvarovka přesně sedět. To pro nás bylo trochu 

moc informací najednou. Za dva týdny měla být Lukášova průsvitná růžová sluchadla 

hotová. 
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Když jsme přijeli domů, zavolal jsem do střediska, které nám bylo přiděleno. Ptal jsem se, 

jak to bude s placením sluchadel, ta měla stát 4500 marek. Máme soukromé pojištění. 

Takovou sumu jsme nemohli zaplatit. Tady jsem poprvé na vlastní kůži poznal, jak necitlivě 

se naše společnost chová vůči lidem s postižením. Na otázku, jak to bude s placením 

barevných sluchadel, mi jedna referentka nepříjemným hlasem odpověděla: „Jedno si, 

pane Keßlere, zapamatujte, zbytečné krámy vám neproplatíme!“  

Nemohl jsem uvěřit svým uším. Teď už mi po tom všem ruply nervy: „No tak 

poslouchejte,“ rozkřikl jsem se na ni, „našemu synovi je teď osm měsíců. Před několika 

dny jsme se dozvěděli, že je nedoslýchavý a potřebuje sluchadla.“ 

„Tak promiňte, to jsem nemohla tušit.“ 

„Omluva se nepřijímá, měla byste si uvědomit, kde pracujete a jak takovými slovy 

ubližujete lidem. Na slyšenou.“ 

Před několika dny jsme se dozvěděli, že Lukáš bez sluchadel skoro nic neslyší. A  pak tahle 

necitlivá paní. Bez jakéhokoli soucitu, v hlavě jen paragrafy. Je hrozné, že něco takového 

v naší společnosti už dávno není výjimkou. 

 

Další dny se nám vedlo dobře, jen když jsme byli s Lukáškem, protože se nepřestal tak 

vesele smát. A to nás vždy nakazilo. Zase jsme se spolu smáli a to bylo pěkné. Ale rodiče to 

snášeli hůř. Moje matka kvůli neustálým starostem a nervozitě zhubla během několika 

dalších měsíců o osm kilo. Nedokázala se zbavit otázky „proč“. Proč můj vnuk? Proč jsi nám 

to způsobil, Bože? Za co musí to nevinné děťátko pykat? 

Otázky, na které nenašla odpověď. Byly to otázky k Bohu. I já jsem se ptal. Ale Andrea a já 

jsme si kupodivu nikdy nekladli otázku „PROČ“. Otázka PROČ se obrací do minulosti. Proč 

se něco stalo? Čím si někdo zasloužil postižení nebo nemoc? To jsou otázky, na které ještě 

nikdy nikdo nedostal odpověď – ani Ježíš na kříži, když křičel: „Bože můj, Bože můj, PROČ 

jsi mě opustil?“ (Mk 15,34) V tuto dobu jsem se mnoho naučil. Zažil jsem, že Bůh není jen 

milostivý dobrotivý Bůh, ale i Bůh, který připouští utrpení a muka. Znovu jsem objevil 

jednu starou tradici, která se z naší společnosti (bohužel) vytratila. Naučil jsem se 

vyjadřovat svůj žal. V Bibli je dobrá tradice žalozpěvů. Ano, Bůh je i ten, ke kterému se 

člověk může vykřičet ze svého trápení, kterému můžeme předkládat své neštěstí. To jsem 

udělal a pomohlo mi to. 
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Při mnoha rozhovorech a setkáních s jinými rodiči sluchově postižených dětí jsem 

v průběhu času vypozoroval následující: ke zpracování šoku, že je vlastní dítě sluchově 

postižené, patří intenzivní fáze žalu. Rodiče se musí rozloučit s přáními a sny, jež spojují se 

svým dítětem. K tomu zjevně patří i to, že si rodiče kladou otázky. Často jsem slýchával 

třeba takové: „Ptám se sama sebe, čím si to moje dítě zasloužilo?“ ptá se jedna matka. „Je 

to moje chyba?“ takto se ptala jiná matka, která si po dvou dětech stůj co stůj přála ještě 

třetí, a to proti vůli svého muže. „Proč se to stalo právě mně?“ ptal se mě jednou jeden 

otec. 

Koho se vlastně ptáme? Kdo rozhoduje, co je čí vina? Kdo soudí, odsuzuje a trestá? Já 

říkám: Bůh! Vypozoroval jsem, že kdo nemá Boha jako protějšek, vyrovná se s postižením 

svého dítěte mnohem obtížněji, neboť tomuto člověku chybí kontaktní osoba. Chybí mu 

někdo, komu si může stěžovat a ke komu může křičet a plakat. 

 

Otázku PROČ jsme si ale ani já ani Andrea nekladli. Ptali jsme se, K ČEMU je to dobré. 

Otázka K ČEMU směřuje do budoucnosti: K čemu je něco dobré? Třeba má Lukášovo 

postižení dokonce nějaký smysl. Smysl, který v této chvíli ještě nemůžeme znát, ale je tu. 

Mnohem později jsem si uvědomil, že se na mě lidé v mém sboru s důvěrou obraceli se 

svými starostmi. Pravděpodobně věřili, že jim rozumím, protože i já sám jsem měl doma 

trápení. Byl to snad jeden ze smyslů Lukášova postižení? Ano, i taková slova jsem teď mohl 

bez problémů vyslovit! 

 

Přesně dva týdny poté, co doktor Wachsmuth zjistil Lukášovu nedoslýchavost, jsem měl 

klíčový zážitek při hodině náboženství v páté třídě. Byly tam dvě postižené děti. Jonáš2 

koktal a jen při velkém úsilí ze sebe vůbec dostal nějaké slovo. Byl to milý chlapec, který se 

s nadšením účastnil vyučování. Když se ale přihlásil a byl vyvolán, prožívala celá třída 

náročnou zkoušku trpělivosti. Já jsem ty děti obdivoval. Nikdy bych nepočítal s tím, že bych 

za celé dva roky, co jsem tuto třídu vyučoval, neslyšel ani jedno špatné slovo o Jonášově 

problému s vyjadřováním. Ute3 byla odkázaná na vozík a pomoc svých spolužaček 

a spolužáků. Při výuce jsme se právě zabývali tématem „postižení“. Žáci se ptali, jak může 

                                                      
2
 Jméno bylo změněno 

3
 dtto 
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Bůh vůbec dopustit, že jsou na světě postižení lidé. Běhal mi z toho mráz po zádech. 

Nebyla to přesně ta otázka, kterou si tolik lidí z naší rodiny kladlo ohledně Lukáška? Pak se 

přihlásila jedna holčička a řekla: „Postižení určitě spáchali nějaký hřích a Pán Bůh je za to 

potrestal“. Musel jsem do toho vstoupit a nejprve jsem vyprávěl o Lukášovi: „Víte, náš syn 

Lukáš je od narození těžce nedoslýchavý a bez sluchadel skoro nic neslyší. Jaké hříchy by 

mohl takový malý človíček spáchat?“ 

 

Byl jsem sám překvapený, jak pro mě bylo jednoduché vyprávět o Lukášovi – a jak dobře 

mi dělalo, konečně to nahlas vyslovit na veřejnosti. Třída mlčela. Nikdo nepočítal s tím, že 

já sám jsem tím byl zasažený. Pak se přihlásil Manfred4, bystrý kluk, který měl vždy 

nějakou správnou odpověď. 

„Postižení lidé se musí jen pěkně modlit, prosit a věřit v Boha, pak bude vše dobré.“ 

„Copak“, zeptal jsem se, „Jonáši, Ute, nemodlíte se dost?“ 

Zašel jsem moc daleko? Ute začala plakat. 

„Modlím se každý večer už léta a nefunguje to!“ zavzlykala. 

Vzpomněl jsem si na jedno místo v Bibli, které jsem s dětmi četl. V Druhé knize Mojžíšově 

se píše, jak Bůh pověřuje Mojžíše, aby vyvedl izraelský lid z otroctví v Egyptě. Ale Mojžíš se 

vzpírá. „Nemůžu,“ říká Bohu, „můj jazyk je příliš neobratný, neumím mluvit!“ Mojžíš tedy 

říká, že je postižený, že na tak těžký úkol nestačí. Tu se Bůh rozzlobí a odpoví: „Kdo dal 

člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý, hluchý nebo vidící? Zdali ne já, Hospodin? 

Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. … Tvůj bratr Áron už ti jde 

naproti.“5 

 

Tady Bůh říká, že ví, co dělá, že vše, co stvořil, má smysl, že stvořil i hluchého a že tomuto 

postiženému svěřil úkol, a také že tomuto postiženému postaví po bok zdravé lidi, aby 

mohl být úkol splněn! 

 

Při této hodině jsem se naučil víc než moji žáci! Ano, Bůh to myslí dobře – i s Lukášem! 

Možná že ještě neznám přesný význam. Ale Bůh svěří našemu Lukáškovi nějaký úkol a věří, 

že Lukáš může tento úkol splnit i přes své postižení, a také ho splní, protože jsou lidé, kteří 

                                                      
4
 dtto 

5
 Exodus 4,11. 
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se postaví na jeho stranu. A to nejdůležitější: Bůh Lukáše nikdy neopustí! To pro mě byla 

veliká útěcha. Z hodiny na hodinu jsem se stal jiným člověkem. Dokázal jsem Lukášovo 

postižení akceptovat stejně jako Andrea. Našel jsem znovu cestu, jak se k Lukášovi chovat 

přirozeně. Děkoval mi za to tím, že jsme se spolu zase moc nasmáli. Já sám jsem při této 

hodině také našel svůj úkol. Chtěl jsem být člověkem, jako byl Áron, který pomáhá 

postiženým. Od tohoto momentu jsem si předsevzal, že budu obhajovat potřeby sluchově 

postižených lidí a budu jim pomáhat, jak nejlépe budu moci.  

 

Co že to řekl Manfred? „Postižení lidé se musí jen pěkně modlit a věřit v Boha, pak bude 

vše dobré.“ Ano, měl pravdu! Ale ne ve smyslu, ve kterém to Manfred původně myslel, 

ale: když se lidé v modlitbě dokážou Bohu svěřit, bude vše dobré v tom smyslu, že se naučí 

postižení akceptovat a plnohodnotně s ním žít! 

 

 

 

3 

 

Po několika dnech zazvonil telefon. Zvedl jsem sluchátko. 

„Haló, tady je paní Mayenscheinová, sluchadla pro Lukáška už jsou hotová.“ 

V takových okamžicích jsem byl ještě pořád nesvůj. Lukáš a sluchadla – ještě jsem to pořád 

nemohl pochopit. Dělal jsem si starosti především s estetikou. Jak to asi vypadá, takové 

malé děťátko a naslouchátka? Co budou říkat lidi? Bude Lukáš sluchadla vůbec snášet? 

Jako vždy neexistovala žádná alternativa. V těchto chvílích pomáhalo jediné: zavřít oči a do 

toho! Domluvili jsme se tedy s paní Mayenscheinovou na termínu vyzvednutí.  

 

Když jsme druhý den jeli s Lukáškem do Gießenu, byli jsme s Andreou velmi nervózní. Ten 

velký den přišel. Paní Mayenscheinová nás přátelsky přivítala. Nejdřív se nás zeptala, jak se 

cítíme. Věřila, že jsme nelhali, když jsme řekli, že dobře. Zavedla nás zase do malé 

místnosti, kterou jsme již znali. Vše už bylo připravené. Na stole ležely v průhledném sáčku 

tvarovky do uší s dlouhými trubičkami a malá černá plastová krabička s nápisem „Phonak“. 

Tak tady byla. Paní Mayenscheinová otevřela krabičku. Poprvé jsme viděli strojek, který 
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měl Lukáše provázet celý život. Objevila se dvě malá sluchadla v průsvitně růžové barvě. 

Představoval jsem si je mnohem větší a ulevilo se mi, že přece jen byla tak malá. Ale když 

je paní Mayenscheinová Lukáškovi nasadila, vypadala za jeho malými oušky pořád 

obrovsky a nezvykle. Byl to zvláštní pocit, vidět našeho devítiměsíčního synka s těmito 

pomůckami. Proti brýlím nemá v naší společnosti nikdo námitky. Naopak. Nosit brýle je 

přece moderní. Sluchadla se ale musejí skrývat, vždyť patří starým lidem. A musím přiznat, 

že jsem před Lukáškem ještě neviděl žádné dítě se sluchadly. Zrovna můj vlastní syn mi 

tento pohled poskytl. Zase jsem nemohl věřit, že se opravdu stalo všechno, co jsem zažil. 

 

Nasadili jsme Lukáškovi sluchadla do uší, dlouho trubičku jsme na správném místě 

přestřihli a spojili s přístrojem. Pak přišel ten napínavý moment: zapnuli jsme sluchadla. 

Jak bude Lukáš asi reagovat? Představoval jsem si, že bude ihned po spuštění užasle 

a přitom vylekaně koukat. Že bude svýma velkýma modrýma vykulenýma očima vnímat 

svůj nový svět. 

Ale nic se nestalo. Jako by se vůbec nic nedělo, Lukášek seděl celou dobu Andree na klíně 

a dál si hrál s igelitovým sáčkem, který byl před ním na stole. To snad není pravda! Co se 

děje? Fungují ta sluchadla vůbec? 

 

Dozvěděli jsme se, že Lukášova reakce byla zcela normální. Paní Mayenscheinová nám 

vysvětlila, že Lukáš v tomto okamžiku ještě nemůže nic slyšet, respektive že si musí, jako 

každé normální dítě, na nové sluchové podněty nejdřív zvyknout. 

„Lukáš se teď musí naučit slyšet“, řekla paní Mayenscheinová. „Přesně teď pozorujte, jestli 

se třeba něčeho nelekne. Poznamenávejte si čtyři týdny, na jaké zvuky reaguje.“ 

 

Museli jsme si uvědomit, že se sluchadla nedají srovnat s brýlemi. Špatně vidím, zajdu si 

tedy k očnímu lékaři, ten mi předepíše brýle, které si nasadím a ejhle, vidím vše zase jasně. 

Se sluchadly to tak není. Lukáš, jenž nikdy předtím neslyšel, se musel nejdřív naučit slyšet. 

To jsme si pořádně uvědomili až teď. Museli jsme se tedy dále cvičit v trpělivosti a čekat na 

Lukášovy první reakce na zvuk. 

 

Paní Mayenscheinová nám řekla, co je při udržování obou přístrojů důležité. Stetoklipem 

musíme každý večer zkoušet a kontrolovat, jestli sluchadla dobře fungují. Stetoklip je 
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taková hadička do uší, která se propojí se sluchadlem. Sluchadla by v žádném případě 

neměla přijít do styku s vodou, jinak by se mohla zničit. Bylo nám teď jasné, že nás Lukáš 

nebude slyšet při plavání, protože do vody budeme muset sluchadla odkládat. Zase něco, 

co u nás bylo úplně jiné než u všech ostatních. I to, že si děti často sluchadlo sundávají 

a strkají do pusy, je pro tyto technicky vysoce zdařilé přístrojky velice nebezpečné, protože 

sliny na ně působí jako jed. Jednou za týden, nebo v případě potřeby častěji, se sluchadla 

mají dát do vysoušeče, aby se odstranila vlhkost, jež se dovnitř může dostat z Lukášova 

potu. 

Nikdy jsem si nemyslel, že bych si někdy musel dělat starosti s udržováním Lukášova 

sluchadla. 

 

Po několika dnech doma jsem šel s Lukáškem na procházku. Byla zima. Lukášek seděl 

v kočárku. Sluchadla měla velkou nevýhodu: jakmile se k nim něco přiblížilo, začala pískat. 

To bylo kvůli zpětné vazbě. Hlavně v chladném počasí, když děti potřebovaly čepice 

a čelenky, jsme zase cítili, že u nás nic nebylo jako u jiných rodin, které měly normálně 

slyšící dítě. Už jsme nemohli koupit jakoukoli čepici. Nejdřív jsme museli zkusit, jestli 

nezpůsobuje zpětnou vazbu. Když se Lukášek pěkně usadil v kočárku, vydali jsme se na 

cestu. Za naším domem vedla cesta z obou stran ohraničená zahradami. Byla neděle. Za 

jasného zimního sluníčka pracovali lidé na zahradách. Jeden soused zrovna porazil strom 

a ořezával větve motorovou pilou. Já sám jsem ten hlasitý zvuk vůbec nevnímal. Pak jsem 

si všiml, že Lukášek zareagoval. Užasle se na mě otočil a dával mi najevo, že tam bylo něco, 

co ještě neznal. Zvedl jsem ukazováček, přidržel ho u pravého ucha a vykulil oči. A pak 

jsem Lukášovi poprvé ukázal, odkud ten zvuk přichází. 

„Vidíš, to je motorová pila, co dělá ten rámus.“ 

Draly se mi slzy do očí. Ihned jsem jel domů a řekl ženě, že Lukáš poprvé něco určitě slyšel. 

Padli jsme si radostí do náručí. Náš synek slyšel! Byli jsme radostí bez sebe. Od teď už bude 

vše dobré. 
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2. Komentář 

2.1. Překladatelská analýza podle modelu Christiane 

Nordové 

 

Překladatelská analýza je velice významnou součástí překladatelovy práce. Pro 

překladatele je velmi důležité si uvědomit, kdo, kdy, kde, jak a za jakým účelem text napsal 

a také pro koho text překládá ještě před samotným překladem, aby při práci mohl všechny 

tyto faktory zohlednit. Ve své práci budu analýzu provádět podle modelu německé 

translatoložky Christiane Nordové. 

 

Rozhodla jsem se, že text přeložím instrumentálně, tedy že se budu snažit převést text tak, 

aby příjemce překladu měl z četby srovnatelný dojem jako čtenář originálu. 

 

2.1.1. Vnětextové faktory 

 

Vysilatel 

Vysilatelem a zároveň autorem textu je Achim Keßler (*1961), evangelický farář z Lang-

Gönsu v Hesensku, kterému se narodil těžce nedoslýchavý syn. Jako farář je zvyklý hodně 

vyprávět i psát a rozhodl se tedy, že sepíše, co všechno si rodina prožila, když zjistila, že 

jejich syn Lukáš skoro neslyší. Na vydání této knihy nejprve vůbec nepomýšlel, chtěl jen 

zachytit své emoce a sepsat příběh rodiny, aby si ho jeho syn Lukáš jednou mohl sám 

přečíst. Psaní autorovi velmi pomáhalo vyrovnat se s postižením syna, neboť své pocity 

mohl nechat na papíře a tím se mu značně ulevilo. Myšlenka vydat knihu přišla mnohem 

později, když si příběh četli Lukášovi terapeuti, které napadlo, že by si ho mohli přečíst 

i rodiče, jež potkal podobný osud. 
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Z textu je patrné, že autorem je silně věřící člověk, protože se velice často obrací k Bohu 

a mluví o své zkušenosti s vírou. Navíc se vlastně živí jazykem, takže má vytříbený osobitý 

styl vyprávění, kterým dokáže čtenáře zaujmout. 

 

Intence 

Jak již bylo řečeno, autor původně nepočítal s vydáním publikace, až při konzultacích 

s Lukášovými terapeuty, kteří příběh rodiny Keßlerových četli, se všichni shodli, že by 

v knížce mohli najít oporu i další rodiče, jimž se narodilo sluchově postižené dítě.  

 

Jak sám autor v předmluvě píše, jeho záměrem je podpořit porozumění pro rodiny se 

sluchově postiženými dětmi a samozřejmě i samotné členy rodiny, do které se takové dítě 

narodí. Mnoho rodičů dětí se sluchovou vadou v textu najde i své vlastní emoce a uvědomí 

si, že nejsou sami, komu se taková věc přihodila. Zároveň by kniha mohla být nápomocná, 

když se rodiče rozhodují, zda svému dítěti dají kochleární implantát. K této problematice 

se však autor dostává až v dalších kapitolách, které už nejsou součástí překladu. 

 

Adresát 

Kniha je určena všem, kteří jsou v kontaktu se sluchově postiženým dítětem, a to 

především pro rodiče těchto dětí, protože ve slovech Achima Keßlera najdou určitou 

dávku útěchy. 

 

Je však nutno podotknout, že knihu by si pravděpodobně přečetli spíše slyšící rodiče 

neslyšících dětí, než samotní neslyšící, zvláště pokud by se jednalo o členy jazykové 

a kulturní menšiny Neslyšících (Neslyšící s velkým N6), kteří hluchotu nevnímají jako 

nemoc, již je potřeba vyléčit, nebo alespoň nějakým způsobem kompenzovat, například 

sluchadly, ale hluchotu vidí jako přirozenou věc, která s sebou sice nese určitá omezení, s 

níž však lze prožít plnohodnotný život. Velká část Neslyšících je naopak hrdá na vlastní 

znakový jazyk a svébytnou kulturu. Někteří členové komunity Neslyšících se dokonce snaží 

                                                      
6
 Velké N ve slově Neslyšící používám pouze tehdy, když mluvím o jazykové a kulturní menšině. Do této 

skupiny mohou patřit i nedoslýchaví lidé, kteří používají znakový jazyk jako primární formu komunikace a 
jsou v těsném kontaktu s komunitou Neslyšících. Naproti tomu neslyšící s malým n užívám pro označení lidí, 
kteří neslyší, tedy jako diagnózu.  
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bojovat proti kochleárním implantátům a nabádat lékaře, aby rodičům nenabízeli 

kochleární implantát jako jediné možné řešení, neboť kochleární implantát je podle nich 

nepřirozený zásah do lidského těla. Podle Neslyšících by rodiče měli být informováni 

o formě komunikace, která je pro neslyšící zcela přirozená, a  tou je znakový jazyk7.  

 

Dále by kniha mohla být zajímavá pro pracovníky ze středisek rané péče, například 

TAMTAM8, jejichž úkolem je vyhledávat rodiny se sluchově postiženými dětmi a nabízet 

jim pomoc v podobě individuálních konzultací ohledně výchovy dítěte se sluchovou vadou. 

Následně mohou doporučit, do jaké školy dítě umístit, či nabídnout kurz znakového jazyka 

pro rodiče.  

 

Adresát výchozího textu se od adresáta překladu příliš neodlišuje, protože podmínky pro 

sluchově postižené jsou v Německu i v České republice srovnatelné a ani kulturní rozdíly 

v tomto ohledu nehrají podstatnou roli. 

 

Médium 

Analyzovaný text byl vydán knižní formou v brožované vazbě v nakladatelství Schulz-

Kirchner Verlag, které se specializuje na publikace o ergoterapii, logopedii a péči o dítě. 

Přímo na webových stránkách vydavatelství lze pro ukázku nalézt první kapitolu knihy 

Lukas oder: Unser Weg zum CI i v elektronické podobě. 

 

Pragmatika místa 

Kniha Lukas oder: Unser Weg zum CI vyšla v Idsteinu v Hesensku. Vzhledem k tematice 

textu není místo vzniku tak důležité. V Německu i v České republice jsou podmínky pro 

osoby se sluchovou vadou srovnatelné, podobně je tomu i s informovaností slyšící většiny 

                                                      
7
 „Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými 

prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk 
má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je 
ustálen po stránce lexikální i gramatické.“  
Terminologie. ruce.cz - Informační portál o světě neslyšících [online]. 1.9.2011 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 
http://ruce.cz/clanky/2-terminologie 
8
 Středisko rané péče TAMTAM. Federace rodičů a přátel sluchově postižených [online]. [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://www.frpsp.cz/cs-CZ/nase-sluzby/programy-pro-rodice-s-detmi/stredisko-rane-pece-tamtam.html 
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o neslyšících. Tuto skutečnost jsem si ověřila při mnoha osobních rozhovorech s Čechy 

i Němci o sluchově postižených. 

 

Autor v knize nechce uvádět názvy některých zdravotnických zařízení a používá místo nich 

smyšlená jména. Stejný postup uplatňuje, i když mluví o svých žácích. 

 

Pragmatika času 

Publikace byla poprvé vydána v roce 2000. Od této doby se některé věci změnily. Zaprvé 

se v Německu od 1. ledna 2009 povinně provádí plošné vyšetření sluchu u novorozenců9, 

takže diagnóza může být stanovena mnohem dříve a tím pádem mohou být dítěti včas 

přidělena vhodná sluchadla. V České republice zatím povinný plošný screening zaveden 

není, ale mnoho nemocnic už ho provádí, a objevují se iniciativy samotných lékařů, kteří 

chtějí prosadit plošný screening u novorozenců10. 

 

Mimo to se neustále zdokonaluje technologie a máme k dispozici modernější a výkonnější 

sluchadla a kochleární implantáty, což také může mít obrovský vliv na vývoj člověka se 

sluchovou vadou. 

 

Na druhou stranu je třeba podotknout, že v posledních letech vznikají iniciativy 

Neslyšících, tedy příslušníků kulturní a jazykové menšiny, proti kochleárním implantátům. 

Jendou z nich je například Manifest Neslyšících, který byl v roce 2007 zveřejněn na 

webových stránkách o světě Neslyšících ruce.cz. Neslyšící v něm vysvětlují, že hluchota 

neohrožuje život člověka, a proto by operace neměla být v plné míře hrazena zdravotními 

pojišťovnami, peníze by podle nich mohly být použity jinak. Dále požadují, aby lékaři 

podávali objektivní informace o kochleárních implantacích a neprosazovali implantát jako 

jediné možné řešení, nýbrž aby informovali rodiče i o tom, že je dítě možné vychovávat 

pomocí znakového jazyka. Celý manifest se nachází v příloze. 

 

                                                      
9
 Neugeborenen Hörscreening. Deutsche Kinderhilfe [online]. [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

https://www.kinderhilfe.de/informieren/neugeborenen-hoerscreening/ 
10

 Zprávy. Tribuna lékařů a zdravotníků [online]. 21. 2. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://www.tribune.cz/clanek/29257-lekari-chteji-prosadit-plosny-screening-sluchu-u-novorozencu 
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Kromě toho Německo přijalo novou měnu – Euro (v roce 1999 jako virtuální měnu a roku 

2002 i v podobě bankovek), ale v textu se ještě mluví o  placení markami. Hodnotu jsem 

nepřepočítávala, protože předpokládám, že pro českého čtenáře je marka známým 

pojmem. 

 

Motivace 

Motivací k vydání této publikace byla autorova snaha podělit se se čtenářem o zkušenosti 

s výchovou sluchově postiženého dítěte a informovat lidi o této problematice. Autor sám 

si totiž předsevzal, že se bude snažit dělat vše, co je v jeho silách, aby podporoval sluchově 

postižené a hájil jejich práva. 

 

Funkce textu 

V textu převažuje funkce referenční a expresivní. Hlavním cílem textu je podělit se 

o vlastní zkušenosti se čtenářem, který má v rodině sluchově postižené dítě, a pomoci mu 

tak přijmout postižení svého dítěte, stejně jako se to povedlo samotnému autorovi. Chce 

apelovat na rodiče, aby se naučili tuto situaci akceptovat a snažit pro dítě udělat vše, aby 

se mohlo zdravě vyvíjet. Neboť pouze pokud je splněna tato podmínka, může se dítě bez 

problémů zařadit do společnosti. 

 

 

2.1.2. Vnitrotextové faktory 

 

Téma textu 

V prvních dvou kapitolách překládané publikace autor popisuje svou rodinu a hlavně 

emoce, které spolu s manželkou měli, když se jim narodil syn Lukáš a když o několik 

měsíců později zjistili, že téměř neslyší. Dozvídáme se hlavně o citovém rozpoložení celé 

rodiny a o tom, jak celou situaci prožívali.  

 

 



 

31 
 

Obsah textu 

Achim Keßler začíná vyprávět příběh své rodiny zážitkem s kuchyňskou minutkou, kdy si 

oba rodiče uvědomí, že se jejich několikaměsíční syn ještě nikdy ničeho nepolekal. Oběma 

jim to přijde nápadné a mají podezření, že sluch jejich syna není úplně v pořádku. Dále 

retrospektivně líčí, jak dlouho se snažili mít dítě a teprve po několika letech se jim to 

podařilo. Jenže když už se konečně dočkali vytouženého dítěte, se kterým spojovali 

spousty snů a přání, zjistili, že je těžce postižené. 

 

V překládané časti knihy, tedy v prvních dvou kapitolách, Achim Keßler popisuje, jak se 

s Lukášovým postižením psychicky vyrovnávala hlavně rodina, pro kterou byla diagnóza 

nedoslýchavosti hraničící s hluchotou obrovským šokem. Dítě, které se narodí neslyšící, 

nebo je jinak postižené, si totiž neuvědomuje, že mu něco chybí. 

 

V textu se objevují i popisy různých vyšetření sluchu z pohledu laika a samotný moment, 

kdy jsou Lukášovi nasazena sluchadla. Rodiče jsou nejprve zděšeni, že jejich syn hned na 

zvuky nereaguje, a až po vysvětlení odbornice si uvědomují, že sluchadlo není jako brýle, 

které si člověk nasadí a hned vše ostře vidí, ale že se s ním dotyčný musí nejprve naučit 

slyšet. 

 

Překládaná část končí momentem, kdy jde otec se synem na procházku a Lukáš se 

sluchadlem poprvé něco slyší. 

 

Presupozice 

Originál předpokládá čtenáře, který má dobrou znalost němčiny, ale žádné odborné 

znalosti z problematiky hluchoty nejsou zapotřebí, protože sám Achim Keßler tyto 

záležitosti popisuje z pohledu laika. Napadlo mě, že autor možná zamýšlel, že by knihu 

mohli číst i samotní sluchově postižení, jejichž mateřským jazykem často není většinový 

mluvený jazyk, protože často používá velice krátké srozumitelné věty. V e-mailové 

korespondenci mi však sám autor tuto myšlenku vyvrátil. Sám je zkušený řečník a krátké 

věty jsou součástí jeho stylu. 
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Čtenáři se bude hodit základní orientace v biblických příbězích a postavách, protože autor 

relativně často cituje z Bible. Dále by čtenář měl obecně mít alespoň základní povědomí 

o evangelické církvi, například že se evangeličtí faráři mohou ženit a mít děti. 

 

Na druhou stranu vyhraněného ateistu by četba této knihy mohla někdy až rozčilit kvůli 

častým odkazům k Bohu a víře. 

 

Výstavba a členění textu 

Překládaná publikace se skládá z předmluvy a číslovaných kapitol bez nějakého dalšího 

výraznějšího členění. Kapitoly pak jsou ještě rozděleny do odstavců, jichž se v textu 

objevují dva typy. První a klasický přechod mezi odstavci je mezera mezi odstavci bez 

odsazení prvního řádku. Autor tento typ odstavce používá, když chce oddělit dva různé 

významové celky nebo myšlenky. Pro oddělení přímé řeči a pro oddělení myšlenek 

a významových celků, týkajících se stejného tématu, autor začne psát na další řádce, aniž 

by odsazoval první řádek odstavce. Tento způsob tvoření odstavců jsem zachovala 

i v překladu, nicméně pokud je odstavec ukončen na konci stránky, není jisté, zda v tomto 

místě autor zamýšlel udělat klasický odstavec s mezerou, či chtěl jen pokračovat na další 

řádce. 

 

V textu se také objevují poznámky pod čarou, a to když autor cituje z Bible, nebo když chce 

poznamenat, že místo pravého jména osoby či instituce použil pseudonym. Tyto 

poznámky jsem zachovala i v překladu. Žádné své komentáře jsem k překladu 

nedoplňovala. 

 

Nonverbální prostředky 

Kromě fotografie samotného autora v předmluvě a syna Lukáše na obalu knihy se 

v překládaném textu neobjevují žádné obrázky ani jiné nonverbální prostředky. 
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Suprasegmentální prvky 

Text je dobře přehledný, a jelikož se jedná vlastně o vyprávění, nepotřebuje ani žádné 

zvláštní formátování. Až na úvodní stránku v kurzívě je celý text napsán stejným písmem 

a kromě čísel kapitol se v něm nevyskytují žádné nadpisy. Na několika místech autor 

zvýrazňuje určité výrazy tím, že je napíše velkými písmeny. Př.: WARUM haben weder 

Andrea noch ich gefragt. Aber WOZU (o. str. 20). 

 

Díky relativně častému používání vykřičníků a otazníků si čtenář dokáže dobře představit 

i intonaci řeči, kterou by autor mluvil, a text tím pádem působí velice živě.  

Lexikum 

Text je napsán současnou spisovnou němčinou, jen občas se v něm objevují slova nebo 

slovní obraty z hovorové němčiny, př.: mir platzte der Kragen (o. str. 19), Kerl (o. str 12), 

total geschafft (o. str. 15). Jak již bylo zmíněno, Achim Keßler pracuje jako evangelický 

farář, takže text obsahuje slova spojená s vírou a náboženstvím př.: Gott, Jesus, Bibel, 

beten. 

 

V textu se neobjevuje nijak zvlášť velké množství odborné terminologie, a pokud ano, 

uvádí autor odborný pojem jen pro úplnost a následně ho vysvětlí, aby byl srozumitelný 

i pro laika. 

 

Syntax 

Text má převážně charakter vyprávění a velice často se v něm vyskytují krátké věty, což má 

za následek, že je dobře srozumitelný a čtivý, někdy dokonce až napínavý, př.: Er sagte 

kein Wort. Mir wurden die Hände feucht. Was war nur los? (o. str. 13) K tomu také přispívá 

velmi hojné užívání přímé řeči, takže se čtenář cítí jakoby vtažen do děje a chce vědět, co 

se bude dít dál.  

 

Při překladu jsem krátké věty většinou zachovávala, jen v několika málo případech jsem 

věty spojila do souvětí.  
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Auch eine Nichte meiner Mutter war 

anwesend. Die hatte selbst einen 

hörbehinderten Enkel. (o. str. 11) 

Přišla i matčina neteř, která má sluchově 

postiženého vnuka. (p. str. 12) 

 

Jen zřídka se objevují delší složitější souvětí, která jsou ale bez problémů srozumitelná. Př.: 

Jetzt war mir endgültig klar: Unser kleiner Lukas, auf den wir uns so gefreut hatten, mit 

dem sich so viele Wünsche und Träume  verbanden, war schwer behindert! (o. str. 17) 

Hautfarbene Geräte, die man nicht auf den ersten, wohl aber auf den zweiten Blick sieht, 

erzielten unseres Erachtens nicht die von uns beabsichtigte Wirkung, sondern machten den 

Partner nur unsicher. (o. str. 18)  

 

Na více místech v textu se objevují i zvolací věty a řečnické otázky, které autor klade sám 

sobě. Př.: Sollte das also heißen, wir mussten kinderlos bleiben? (o. str. 9) Müsse ein sechs 

Monate altes Kind nicht neugierig auf so ein schrilles Geräusch reagieren? (o. str. 11) 

 

Nezřídka kdy se vyskytují pro němčinu typické infinitivní konstrukce s zu, jež jsem se při 

překladu snažila rozvolnit a podle zásad aktuálního členění nahradit větami. Př.: Eine Brille 

zu tragen ist ja modern. (o. str. 23) 

 

V německých textech se hojně používají konstrukce s es gibt. Náš text v tomto ohledu není 

výjimkou a často v něm zmíněné konstrukce nalezneme. Př.: Aber Gott traut unserem 

kleinen Sohn eine Aufgabe zu, er traut ihm zu, dass Lukas diese Aufgabe trotz seiner 

Behinderung erfüllen kann und wird, weil es Menschen gibt, die sich auf seine Seite stellen 

werden! (o. str. 21)  

 

Stranou nezůstává ani trpný rod, který se v našem textu vyskytuje mnohem více než věty 

s všeobecným podmětem man. Př.: Jetzt wurden die Ohrpass-Stücke in die Ohren gesetzt, 

der lange Schlauch an der richtigen Stelle abgeschnitten und mit dem Gerät verbunden. 

V německých textech velice běžná konstrukce s man se v celém textu o rozsahu asi 20 

normostran vyskytuje pouze sedmkrát. Př.: Kann man da operativ etwas machen? (o. str. 

17) Autor ve větách, kde by se hodila konstrukce s man, častěji používá infinitivní 

konstrukce s zu, př.: Daran ist nichts zu ändern. (o. str. 16), nebo pasivum. Př.: Erst als das 
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vorliegende kleine Buch gelesen wurde, konnten uns viele uns umgebende Menschen 

besser verstehen. (o. str. 7) 

 

Styl 

První kapitoly publikace mají formu vyprávění s častými popisy. Text je napsaný spisovnou 

živou němčinou a velice dobře se čte. Není zatížen příliš dlouhými nesrozumitelnými 

souvětími ani zdlouhavými popisy. Z textu je zřejmé, že ho psal člověk, který umí jazyk 

velmi obratně používat a získat si čtenáře na svou stranu. Povoláním je Achim Keßler farář, 

takže se jazykem vlastně živí a ví, jak čtenáře/posluchače upoutat. 

 

Pro jeho styl jsou typické krátké věty, jimiž ve čtenáři vzbuzuje zájem číst dále. Navíc je 

příběh vyprávěn velice osobní formou, takže se člověk při četbě lehce vcítí do situace 

rodiny Keßlerových. 
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2.2. Překladatelské problémy 

 

I když čeština i němčina patří do indoevropské jazykové rodiny, do značné míry se od sebe 

odlišují, protože zatímco čeština spadá do slovanských jazyků a podle Skaličkovy jazykové 

typologie11 vykazuje hlavně známky flektivního jazyka, němčina je jazyk germánský a má 

převážně znaky polysyntetického jazyka. Z tohoto důvodu vznikají v překladu 

nevyhnutelné posuny. Určité gramatické struktury musí být nahrazeny jinými a někdy musí 

být dokonce přeformulována celá věta. Text jsem se však snažila přeložit tak, abych v co 

nejvyšší míře zachovala obsah, styl a funkci původního sdělení. 

 

Dále se budeme věnovat rozboru konkrétních překladatelských úskalí, přičemž navrhnu 

vlastní překlad. 

 

2.2.1. Lexikální rovina 

 

Terminologie 

Součástí bakalářského překladu byly pouze první kapitoly knihy, kde autor hovoří 

především o citovém rozpoložení rodiny a zatím skoro nepoužívá terminologii z oblasti 

audiologie. Odborná terminologie z tohoto odvětví se objevuje až v následujících 

kapitolách, kde autor podrobněji popisuje další vyšetření, princip fungování kochleárního 

implantátů i samotnou operaci. Pokud se v textu objeví odborný pojem z oblasti, hned je 

vysvětlen. Př.: Er erklärte uns, dass die BERA eine objektive Untersuchung sei, um 

eventuelle Hörschäden am Innenohr festzustellen. Dem Patienten würden durch einen 

Kopfhörer Töne angeboten. Ein Gerät misst dann die Reaktion des Innenohres. (o. str. 12) 

 

Pouze je třeba překládat německé pojmy Hörbehindert a Gehörlos českými ekvivalenty 

sluchově postižený, člověk se sluchovou vadou, či neslyšící. Neměli bychom používat slovo 

hluchoněmý, protože toto označení je vnímáno jako pejorativní, navíc je toto označení 

nepřesné, protože většina neslyšících má funkční hlasové ústrojí, a nejsou tedy němí. Na 

                                                      
11

 ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998, 248 p. ISBN 80-858-3924-5. 
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jednom místě však bylo toto označení použito, a to v případě citace z Bible (o. str. 13), kde 

je tento pojem již vžitý. Dokonce i v překladu Bible pro 21. století.12  

…Heilung des Taubstummen… (o. str. 13) … uzdravení hluchoněmého… (p. str. 14) 

 

Bibli jsem dále používala i při překladu citátů z ní. Používala jsem ekumenický překlad 

dostupný na internetu na www.biblenet.cz. 

 

Složeniny 

Němčina se vyznačuje častým používáním kompozit, v češtině však tento způsob tvoření 

slov není tak obvyklý, proto při překladu často musíme volit jiné prostředky. Význam 

některých složenin můžeme vyjádřit vedlejší větou přívlastkovou, dále lze využít 

přídavných jmen a někdy je nutné úplné přeformulování věty. 

 

…in der Klinik für 

Kommunikationsstörungen… (o. str. 16) 

…na klinice, která se zabývá poruchami 

komunikace… (p. str. 17) 

…über Breitbandgeräten und deren 

Alternativen… (o. str. 17) 

…o širokopásmových sluchadlech a jejich 

alternativách… (p. str. 19) 

Lukas war ein Wunschkind. (o. str. 9) Lukáš byl vytoužené dítě. (p. str. 9) 

In dieser Nacht hatte ich Zukunftsängste. (o. 

str. 16) 

Tuto noc jsem se bál, co bude. (p. str. 17) 

Der Arzt schlug uns ein Akustiker-Geschäft in 

Gießen vor. (o. str. 14) 

Lékař nám doporučil obchod 

s kompenzačními pomůckami pro sluchově 

postižené v Gießenu. (p. str. 15) 

 

Překládání vlastních jmen 

Při překladu vlastního jména hlavní postavy Lukase jsem se rozhodla pro českou podobu 

tohoto jména, protože tato jména jsou si v němčině i v češtině velice podobná a na 

čtenáře bude pravděpodobně působit přirozeněji, když budou číst o Lukášovi. Navíc se při 

práci s českým jménem nabízí možnost tvoření zdrobnělin, takže lze místo kleiner Lukas 

použít dobře znějící Lukášek. 

                                                      
12

 Marek. In: Bible překlad 21. století [online]. [cit. 2013-03-26]. Dostupné z: http://www.bible21.cz/online 

http://www.biblenet.cz/
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Tento problém zcela odpadl při překladu jména autorovy manželky Andrey, protože se 

v obou jazycích vyskytuje ve stejné podobě. Další jména, která byla v textu zmíněná jen 

několikrát, jsem nechala v původní formě. Ženská příjmení jsem v překladu přechýlila, 

protože tak v českém textu zní mnohem přirozeněji, př.: paní Mayenscheinová. 

 

Deminutiva 

I když možnost tvoření zdrobnělin se nabízí v obou jazycích, jejich používání je mnohem 

častější v češtině. Při překládání z výchozího jazyka, který, na rozdíl od cílového jazyka, 

nedisponuje určitým jazykovým jevem, se často stává, že je text v cílovém jazyce o tento 

jev zbytečně ochuzen. Proto jsem se pokusila používat v českém textu na vhodných 

místech zdrobněliny, přesto že v německém textu zdrobnělina nebyla. 

Es war ein nachgebildetes Schwein. (o. str. 9) Byla ve tvaru prasátka. (p. str. 10) 

Unser kleiner Lukas lag auf meinem Bauch 

und schaute sich die neue Welt an. (o. str. 10) 

Lukášek mi ležel na břiše a prohlížel si okolní 

svět. (p. str. 11) 

Dr. Wachsmuth schloss nun insgesamt drei 

Elektroden an Lukas’ Kopf an und 

setzte ihm einen Kopfhörer auf. (o. str. 13) 

Doktor Wachsmuth mu na hlavičku připevnil 

tři elektrody a nasadil mu sluchátka. (p. str. 

14) 

Und trotzdem, als Frau Mayenschein die 

Geräte anpasste hinter Lukas‘ kleinen Ohren 

sahen sie furchtbar groß und ungewohnt aus. 

(o. str. 23) 

Ale když je paní Mayenscheinová Lukáškovi 

sluchadla nasadila, vypadala za jeho malými 

oušky pořád obrovsky a nezvykle. (p. str. 24) 

 

Reálie 

 

Některé termíny bylo složité přeložit především z toho důvodu, že se v České republice 

nevyskytuje stejná skutečnost jako taková. Zmíněný problém nastal například při překladu 

U-5-Untersuchung. V Německu se totiž jedná o vyšetření dítěte ve věku mezi pěti až sedmi 

měsíci, při kterém se zkoumá hlavně to, zda se dítě z psycho-sociálního hlediska normálně 

vyvíjí. Při této prohlídce se vyšetřuje např. správná koordinace rukou, interakce mezi rodiči 
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a dítětem a mimo jiné i sluch dítěte13. V České republice se v prvních letech dítěte 

samozřejmě také provádí mnoho preventivních prohlídek, ale obecně se nepoužívá žádný 

speciální název pro vyšetření, které by odpovídalo zmíněnému U-5-Untersuchung. Tento 

pojem jsem tedy zobecnila a přeložila jako příští preventivní prohlídka. Celý překlad vypadá 

takto: 

Meine Frau nahm sich vor, bei dem nächsten 

Kinderarzt-Besuch den Doktor zu fragen. Zwei 

Wochen später hatten wir einen Termin zur 

U-5-Untersuchung. (o. str. 11) 

Má žena si řekla, že se na příští preventivní 

prohlídce zeptá doktora. Byli jsme objednaní 

na přespříští týden. (p. str. 12) 

 

Celé tyto dvě věty jsem navíc zkrátila tím, že jsem jen jednou použila slovo prohlídka, 

protože z kontextu je zřejmé, o co se jedná. 

 

Překlepy 

I po důkladné kontrole se může stát, že v textu zůstane nějaký překlep nebo malá 

chybička. Na překladateli pak je, zda chybu zachová, například pokud má v textu svou 

funkci a charakterizuje mluvu určité postavy, nebo zda chybu opraví. Pokud je na první 

pohled zřejmé, že se jedná o nechtěný nedostatek, je lepší chybu opravit.  

 

Tento typ chyby se objevil na straně 10 v originále, kde autor popisuje, že by se 

s manželkou měli v březnu 1993 stát rodiči (Im März 1993 sollten wir wirklich Eltern 

werden.), ale o několik řádek níže je popsáno, jak Andree 8. března 1996 praskla voda (In 

der Nacht zum 8. März 1996 platzte meiner Frau um 2 Uhr die Fruchtblase.). Na všech 

ostatních místech, kde se psalo o datu porodu, však byl uveden rok 1993. Pro jistotu jsem 

kontaktovala i samotného autora, který mi potvrdil správnost roku 1993. V překladu jsem 

tedy použila správné datum. 

 

Podobný problém se vyskytl na straně 19, kde autor cituje z Bible. V citaci uvádí, že cituje 

verš 46, když jsem však pracovala s českým i německým překladem Bible, zjistila jsem, že 

citovaný verš se nachází ve verši č. 34. Autor pravděpodobně zaměnil čísla veršů, jelikož 

                                                      
13

 U5: 6. bis 7. Lebensmonat. In: Gesundes-Kind.de [online]. 15.05.2012 [cit. 2013-03-26]. Dostupné 

z: http://www.gesundes-kind.de/u-untersuchungen/u5.jsp 
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výrazem par upozorňoval na paralelní výskyt na jiném místě v Bibli. Stejný verš se nachází 

v Matoušově evangeliu právě pod číslem 46. 

„Mein Gott, mein Gott, WARUM hast du mich 

verlassen?“ (Markus, Kapitel 15, Vers 46 par) (o. 

str. 19) 

„Bože můj, Bože můj, PROČ jsi mě opustil?“ (Mk 

15,34) (p. str. 20) 

 

Další lexikální posuny 

Unser 6 Monate alter Sohn Lukas lag in seiner 

Babywippe, die auf der Arbeitsfläche in der 

Küche stand. (o. str. 9) 

Náš šestiměsíční syn ležel v kolébce, která 

stála na pracovní desce v kuchyni. (p. str. 10) 

 

Babywippe sice není ekvivalentem k české kolébce. Věc, kterou jsem na stránkách 

německých internetových obchodů pro miminka našla pod pojmem Babywippe, by 

odpovídala českému houpací lehátko. Měla jsem však pocit, že použitím tohoto označení 

bych čtenáře zbytečně zaměstnala tím, že by musel přemýšlet, co to vlastně takové 

lehátko je. 

 

Da meldete sich eine Schülerin und sagte: … 

(o. str. 20) 

Pak se přihlásila jedna holčička a řekla: … (p. 

str. 22) 

 

V tomto případě se mi nezdálo vhodné použít slovo žačka, jako ekvivalent k Schülerin, 

proto jsem se rozhodla pro pojmenování holčička. 

 

2.2.2. Stylistická rovina 

Idiomatická spojení a expresivní výrazy 

Idiomatická spojení a expresivní výrazy často nelze překládat doslovně a je potřeba je 

opsat nebo nahradit vhodnými ekvivalenty z cílového jazyka.  
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Es wollte und wollte sich keine weitere 

Schwangerschaft einstellen. (o. str. 9) 

Má žena ne a ne znovu otěhotnět. (p. str. 10) 

Es war so weit. (o. str. 10) Už je to tady. (p. str. 11) 

Aber der Schuss ging nach hinten los. (o. str. 

18) 

To jsem tomu ale dal, dosáhl jsem pravého 

opaku. (p. str. 19) 

Jetzt platzte mir nach all der Anspannung der 

Kragen: … (o. str. 19)  

Teď už mi po tom všem ruply nervy: … (p. str. 

20) 

 

Opakování 

Autor v textu v souvislosti se sluchovým postižením svého syna často používá slovního 

spojení sich verrückt machen. Měla jsem pocit, že pokud bych v českém textu toto spojení 

vždy přeložila stejným způsobem, mohlo by to působit stylisticky neobratně, proto jsem se 

rozhodla použít při překladu různé výrazy. 

Lass dich nicht verrückt machen, unser Kind 

hört! (o. str. 11) 

Nepanikař, naše dítě přece slyší. (p. str. 12) 

Vorher mache ich mich nicht unnötig 

verrückt. (o. str. 12) 

Předtím zbytečně neblázním. (p. str. 13) 

Machen Sie sich nicht verrückt, das kriegen 

wir schon hin. (p. str. 15) 

Nezoufejte, nějak to zvládneme. (p. str. 16) 

 

 

2.2.3. Gramatická rovina 

 

Změna agentu – překlad trpného rodu 

Oproti češtině je v němčině zcela běžné používání trpného rodu, a to nejen v odborných 

textech. V českých textech přeložených z němčiny může být častý výskyt pasiva známkou 

překladovosti a překladatelovy neobratnosti. Proto jsem se většinou snažila převádět 

pasivní konstrukce do činného rodu, aby překlad působil přirozeněji. 
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Die Tür wurde laut zugeknallt,… (o. str. 11) Bouchali jsme dveřmi,… (p. str. 12) 

Der Tag, an dem bei Lukas die BERA 

durchgeführt werden sollte. (o. str. 13) 

Den, kdy Lukáš šel na vyšetření BERA. (p. 

str. 14) 

Dann wurden wir von einer Arzthelferin in ein 

separates Zimmer geführt. (o. str. 13) 

Pak nás sestra zavedla do oddělené místnosti. 

(p. str. 14) 

Dann mussten noch Abdrücke für die Ohrpass-

Stücke genommen werden. (o. str. 18) 

Pak jsme museli nechat udělat ještě odlitky 

pro tvarovky do uší. (p. str. 19) 

 

Infinitivní konstrukce s zu 

K infinitivní konstrukce s zu neexistuje v češtině ekvivalentní prostředek, ale jejich převod 

v textu většinou nepůsobil větší problémy. 

Operativ war keine Verbesserung zu erzielen. 

(o. str. 17) 

Chirurgicky není možné nic zlepšit. (p. str. 18) 

Schließlich entschlossen sich die 

Ärzte, einen Kaiserschnitt zu setzen. (o. str. 

10) 

Nakonec se lékaři rozhodli pro císařský řez. (p. 

str. 11) 

Nie hätte ich gedacht, unseren Sohn einmal so 

liegen zu sehen… (o. str. 13) 

Nikdy bych si nepomyslel, že bych našeho 

synka viděl, jak… (p. str. 14) 

Daran ist nichts zu ändern. (o. str. 16) Na tom se už nedá nic změnit. (p. str. 17) 

 

Konstrukce s všeobecným podmětem man 

I když je tato konstrukce v němčině často používaná, v našem textu se objevuje pouze 

sedmkrát. V některých případech lze německé man nahradit českým člověk, ale toto 

překladatelské řešení zní často neobratně, proto jsem se většinou snažila, nahradit tuto 

konstrukci pro češtinu přirozenějším obratem. Vhodným řešením může být použití 

činného rodu nebo opis v trpném rodě. 
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Hautfarbene Geräte, die man nicht auf den 

ersten Blick, wohl aber auf den zweiten sieht, 

erzielen unseres Erachtens nicht die von uns 

beabsichtigte Wirkung. (o. str. 18) 

Sluchadla tělové barvy, která nejsou vidět na 

první, ale až na druhý pohled, by podle nás 

neměla ten správný efekt. (p. str. 19) 

Und bald konnte man es in unserem Haus 

wieder fröhlich lachen hören. (o. str. 16) 

A brzy na to byl z našeho domu opět slyšet 

smích. (p. str. 17) 

Dr. Zeh gab uns wieder etwas Hoffnung, 

noch sei nichts erwiesen, man müsse zunächst 

genaue Untersuchungen anstellen. (o. str. 9) 

Doktor Zeh nám dal opět trochu naděje, ještě 

nebylo nic prokázáno, museli jsme nejdříve 

projít dalšími vyšetřeními. (p. str. 10) 

 

Čas 

V češtině už se na rozdíl od němčiny tolik nepoužívá předminulý čas, aby se vyjádřila 

časová posloupnost dějů. V překladu jsem tedy plusquamperfektum většinou nahradila 

minulým časem. 

Genau zwei Wochen, nachdem Dr. 

Wachsmuth Lukas‘ Schwerhörigkeit 

festgestellt hatte, hatte ich mein 

Schlüsselerlebnis im Religionsunterricht in der 

fünften Klasse. (o. str. 20) 

Přesně dva týdny poté, co doktor Wachsmuth 

zjistil Lukášovu nedoslýchavost, jsem měl 

klíčový zážitek při hodině náboženství v páté 

třídě. (p. str. 21) 

Und ich muss gestehen: Vor Lukas hatte ich 

noch nie ein Kind mit Hörgeräten gesehen. 

Ausgerechnet der eigene Sohn lieferte mir 

dieses Bild. (o. str. 23) 

A musím přiznat, že jsem před Lukášem ještě 

neviděl žádné dítě se sluchadly. Zrovna můj 

vlastní syn mi poskytl tento pohled. (p. str. 24) 

 

Pouze v jednom případě jsem zachovala časovou posloupnost, a to když jsem německý 

Konjunktiv II nahradila českým podmiňovacím způsobem minulým. 

Hätten wir es gewusst, wir hätten wohl beide 

gesagt, dass die vor uns liegende Zukunft 

nicht zu bewältigen sei. (o. str. 9) 

Kdybychom to bývali věděli, byli bychom 

zřejmě oba řekli, že to, co na nás v budoucnu 

čeká, se nedá zvládnout. (p. str. 10) 

 

Jinde jsem využila nepříznakovosti českého přítomného času a nahradila jsem jím čas 

minulý v německé větě. 
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Sollte das also heißen, wir mussten kinderlos 

bleiben?(o. str. 9) 

Mělo to opravdu znamenat, že zůstaneme 

bezdětní? (p. str. 10) 

Das konnte doch nicht wahr sein! (o. str. 9) To snad není pravda! (p. str. 10) 

 

Konjunktiv I 

Na rozdíl od němčiny se v češtině nevyskytuje konjunktiv I. Konjunktiv I se používá pro 

vyjádření nepřímé řeči, a to především v publicistických textech. Achim Keßler ho ale velmi 

často používá, i když se o publicistický útvar nejedná. V textu však nebyl překlad 

konjunktivu nijak zvlášť obtížný, většinou jsem ho nahradila přítomným časem. 

Andrea fragte, ob es normal sei, dass er 

immer noch so sehr mit seinen Augen die 

Dinge fixiere. (o. str. 11) 

Andrea se zeptala, jestli je normální, že se na 

všechno tak podivně soustředěně dívá. (p. str. 

12) 

Ich fragte die Hebamme, was das sei. (o. str. 

10) 

Zeptal jsem se porodní asistentky, co to je. (p. 

str. 11) 

Sie spürte, dass wir nicht schwindelten, als wir 

sagten, es gehe gut. (o. str. 23) 

Věřila, že jsme nelhali, když jsme řekli, že 

dobře. (p. str. 23) 

 

Překládání zájmen 

Čeština na rozdíl od němčiny disponuje přivlastňovacím zájmenem svůj, a proto jsem ho 

na vhodných místech použila. 

Deshalb kann und will ich die Behinderung 

unseres Sohnes nicht von meinem 

persönlichen Glauben trennen. (o. str. 7) 

Proto nemůžu a nechci postižení našeho syna 

oddělovat od své osobní víry. (p. str. 9) 

Mit meinem kleinen Lukas 

auf dem Arm konnte ich solche Worte 

sprechen? (o. str.15) 

Mohl jsem se svým malým Lukáškem v náručí 

říkat taková slova? (p. str. 16) 

 

Na jiných místech nebylo použití přivlastňovacího zájmena v českém překladu vůbec 

nutné, naopak by toto zájmeno působilo redundantně, nebo dokonce rušivě. 
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Eine Arzthelferin, die zu ihrer Mittagspause 

ging,… (o. str. 13) 

Když šla sestra na oběd, … (p. str. 14) 

Unser 6 Monate alter Sohn Lukas lag in seiner 

Babywippe,… (o. str. 9) 

Náš šestiměsíční syn ležel v kolébce, … (p. str. 

10) 

Schließlich holte uns Dr. Wachsmuth in sein 

Sprechzimmer. (o. str. 12) 

Konečně nás doktor Wachsmuth pozval do 

ordinace. (p. str. 13) 

 

Modální slovesa 

V němčině se často pravděpodobnost nějakého děje vyjadřuje modálními slovesy, 

v češtině je v těchto případech častější použít příslušnou modální částici. 

Das konnte doch nicht wahr sein. (o. str. 9) To snad není pravda! (p. str. 10) 

 

 

2.2.4. Syntax 

 

Interpunkce 

V češtině i v němčině se používá podobný systém interpunkce. V obou jazycích platí, že se 

čárkami oddělují ucelené smyslové jednotky – nejčastěji tedy jednotlivé věty v souvětí, 

části několikanásobného větného členu a vsuvky. Jiná interpunkční znaménka se v českém 

a německém textu nemusejí chovat stejně, například pokud se jedná o pomlčky. 

V následujících případech jsem pomlčku nahradila čárkou, nebo jsem ji zcela vypustila. 
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Meine Erfahrung heißt, dass niemand, der 

kein hörbehindertes Kind in der Familie hat, 

sich in unsere Lage und unsere Emotionen 

hineinversetzen kann – auch nicht die nächste 

Verwandtschaft. (o. str. 7) 

Moje zkušenost říká, že nikdo, kdo v rodině 

nemá sluchově postižené dítě, se nemůže 

naplno vcítit do naší situace, a to ani ti 

nejbližší příbuzní. (p. str. 9) 

Es tat gut, endlich einen Menschen um uns zu 

haben, der nicht nur sachlich mit uns umging, 

sondern der auch auf unsere Gefühle 

Rücksicht nahm, der sich - jedenfalls ungefähr 

- vorstellen konnte, wie es in diesem Moment 

in uns aussah. (o. str. 15) 

Bylo dobré, mít konečně člověka, jenž s námi 

nemluvil jen věcně, ale který bral ohled na 

naše pocity, a který si alespoň přibližně 

dokázal představit, jak jsme se v tom 

okamžiku cítili. (p. str. 16) 

Wir legten ihn sogar zwischen die Musik-

Boxen unserer Stereoanlage und drehten den 

Balance-Regler nach links und rechts – immer 

hin und her. (o. str. 11) 

Dokonce jsme Lukáše položili mezi 

reproduktory hi-fi věže a přidávali a ubírali 

hlasitost střídavě v levém a v pravém 

reproduktoru. (p. str. 12) 

 

Na jednom místě jsem upravila použití uvozovek, a to když se jednalo o výraz 

v uvozovkách, který byl použit v přímé řeči. Autor originálu umístil obě jednoduché 

uvozovky nahoru, já jsem se však řídila českým územ a první uvozovku jsem umístila dolů. 

„Ihr Sohn ist hochgradig schwerhörig, die 

Diagnose lautet: ʿAn Taubheit grenzende 

Schwerhörigkeitʾ.“ (o. str. 16) 

„Váš syn je těžce nedoslýchavý, diagnóza zní: 

‚nedoslýchavost hraničící s hluchotou‘.“(p. str. 

18) 

 

Přeformulování syntaktických struktur 

Z odlišností v obou jazycích vyplývá, že některé větné struktury budou muset být úplně 

přeformulovány, aby překlad nepůsobil neobratně. 

Mit meiner Frau ging eine unerwartete 

Veränderung vor. (o. str. 16) 

Myšlení mé ženy se neočekávaně změnilo. (p. 

str. 17) 

Auch Spucke der Kinder, die die Geräte oft 

abnahmen und in den Mund steckten, war 

Gift für die hoch technisierten Geräte. (o. str. 

24) 

I to, že si děti často sluchadlo sundávají 

a strkají do pusy, je pro tyto technicky vysoce 

zdařilé přístrojky velice nebezpečné, protože 

sliny na ně působí jako jed. (p. str. 25) 
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Denominalizace 

Pro němčinu je typické vyjadřovat významy nominálními skupinami. Doslovný převod do 

češtiny se zachováním stejných struktur by však působil poněkud těžkopádně, proto jsem 

se tyto konstrukce snažila převést opisem. 

 

In dieser Nacht hatte ich Zukunftsängste. (o. 

str. 16) 

Tuto noc jsem se bál, co bude. (p. str. 17) 

Ohne Hörgeräte kann Ihr Sohn nur einen 

Presslufthammer hören, der direkt neben ihm 

steht, oder einen Düsenjäger im Tiefflug. Alles 

andere ist für ihn nicht wahrnehmbar! (o. str. 

17) 

Bez sluchadel váš syn uslyší jen pneumatické 

kladivo, které bude v jeho bezprostřední 

blízkosti, nebo velice nízko letící tryskáč. Nic 

jiného nemůže vnímat. (p. str. 18) 

Bei unserer Heirat Ende März wussten wir, 

dass wir einmal zwei Kinder 

haben wollten. (o. str. 9) 

Když jsme se na konci března brali, bylo nám 

jasné, že jednou chceme mít dvě děti. (p. str. 

10) 

 

2.2.5. Další problémy 

Hned na začátku knihy Achim Keßler uvádí citát v uvozovkách, ale nezmiňuje jeho autora. 

Mně se však podařilo autorku dohledat, je jí americká hluchoslepá spisovatelka Helena 

Kellerová. V originále zní citát takto: „Blindness separates people from things; deafness 

separates people from people.” Tento citát byl do češtiny přeložen více způsoby. Já jsem 

použila ten, který se víc drží anglického originálu, tedy: „Slepota odděluje lidi od věcí, 

hluchota od lidí.“ Ve zmíněné podobě je citát uveden i ve Velkém ilustrovaném průvodci 

neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu14. Stejně jako Achim Keßler jsem 

neuvedla autorku citátu přímo do textu, ale uvádím ji alespoň zde v komentáři. 

  

                                                      
14

 Hrubý, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. díl. Praha : 
FRPSP, 1997 
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Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo přeložit německý text instrumentálním způsobem, tedy 

tak aby čtenář překladu měl z četby pokud možno totožný dojem jako čtenář originálu. 

Překladatel v této roli jakoby ustupuje do pozadí a čtenář by si jeho přítomnost ani neměl 

moc uvědomovat. K dosažení zmíněného cíle bylo však potřeba provést důkladnou 

překladatelskou analýzu originálu. Protože jen tímto způsobem si můžeme naplno 

uvědomit, co a pro koho vlastně překládáme. Snažila jsem se text přeložit tak, aby měl 

čtenář pocit, že komunikace probíhá přímo mezi ním a autorem. 

 

Německý a český jazyk se od sebe v mnoha aspektech do značné míry liší, a z toho vyplývá, 

že se v překladu nevyhnutelně vyskytují překladatelské posuny. Snažila jsem se však 

pracovat tak, aby posuny nepůsobily rušivě a abych zachovala původní záměr a styl autora. 

 

Výhodou bylo, že jsem prostřednictvím e-mailu mohla některé záležitosti konzultovat 

přímo s autorem textu, který ochotně odpovídal na mé dotazy. 

 

Pro účely této práce jsem zatím přeložila pouze prvních dvacet stran knihy, ale věřím, že 

publikace by v budoucnu mohla být přeložena celá, aby si ji i čeští čtenáři mohli přečíst 

v celém rozsahu. 
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Přílohy 

Manifest neslyšících 

 
publikováno: 26/07/2007 

 

Tento text v době svého vzniku (v roce 2007) rozpoutal bouřlivé diskuse nejen mezi zastánci a odpůrci 

kochleárních implantátů. Nyní dva roky po jeho vzniku, jej publikujeme jako archivní dokument. 

Kultura Neslyšících 

Neslyšící člověk, který se narodil jako neslyšící nebo mu byla diagnostikována hluchota v raném věku 

či později, není sám a ztracený, má možnost stát se členem kulturní a jazykové menšiny Neslyšících. 

Jazykovou a kulturní menšinu z neslyšících lidí dovoluje vytvořit jejich společná komunikace ve 

znakovém jazyce, podobné osudy a problémy jednotlivých členů, jejich zkušenosti, společná historie, 

zvyky a tradice. 

Neslyšící jsou navíc jednou z nejsoudržnějších menšin vůbec, protože je stmeluje velmi snadná 

vzájemná komunikace a naopak velmi nesnadná komunikace a tisíce každodenních nedorozumění s 

vnějším světem. 

V poslední době se o neslyšících lidech mluví jako o jazykové a kulturní menšině Neslyšících – 

Neslyšících s velkým písmenem „N“ - Neslyšící lidé se identifikují s kulturní a jazykovou menšinou 

Neslyšících a vyznávají její hodnoty, zvyky a tradice a jsou hrdí na svou identitu Neslyšícího člověka. 

Kochleární implantát 

Kochleární implantát (KI) je funkční smyslová náhrada pro pacienty s velmi závažnou oboustrannou 

poruchou sluchu. Funguje tak, že obchází poškozené vláskové buňky a přímo stimuluje vlákna 

sluchového nervu elektrickými impulzy. Při operaci umístí chirurg vnitřní část implantátu pod kůži za 

ucho do lebeční kosti a svazek elektrod zavede do hlemýždě vnitřního ucha. 

V ČR je operace plně hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Proč členové kulturní a jazykové menšiny Neslyšících nepřijímají s nadšením kochleární 

implantace???? 

Kochleární implantace nezachraňuje život. Jak je možné, že pojišťovny mohou tento typ operace plně 

hradit? Velké finanční částky vydané na implantace mohly být využity jinde – v případě závažnějšího 

narušení lidského života. 

V případě kochleární implantace se jedná se o invazivní léčbu hluchoty. Neslyšící člověk není nemocný, 

hluchota je jeho jediným „nedostatkem“. I bez implantace může neslyšící člověk díky vhodné výchově 

vést kvalitní život – používat znakový jazyk a být členem kulturní a jazykové menšiny Neslyšících. 

Mnozí slyšící rodiče neslyšících dětí jsou kvůli neobjektivním informacím, které získají od lékařů, 

přesvědčeni, že kochleární implantace je jedinou cestou k uzdravení jejich „nepovedených“ dětí. 

Ale pozor!! Ve skutečnosti zdaleka ne každé implantované prelingválně neslyšící dítě* bude 

komunikovat mluveným jazykem, ne každé se naučí srozumitelně mluvit, dobře číst a psát česky, ne 

každé se bude chovat stejně jako dítě slyšící. 

Tento zásah do organismu, mnohdy i malého a bezbranného, je nepřirozený!! 

Neslyšící žena: „Nechtěla bych mít doma místo dítěte robota s magnetem a s počítačem v hlavě, 

robota, který je bez baterek nemožný.“ (osobní sdělení, listopad 2004) 

Neslyšící muž: „Dát svému neslyšícímu dítěti kochleární implantát jen proto, že bych chtěl, aby 

slyšelo? To je jako před operací změnit syna na dceru, protože jsem si přál holčičku. Své důstojné 
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místo máme ve světě jak kluci, tak holky, jak lidé slyšící, tak lidé neslyšící.“ (osobní sdělení, 

listopad/2004) 

Neslyšící muž: „Znám jednoho prelingválně neslyšícího chlapce, který dostal implantát asi v šesti 

sedmi letech. Před tím byl klidný, pohodář. Teď se pořád ošívá, chvílí neposedí, nesoustředí se. Říká, 

že stále slyší nějaké zvuky, a to ho strašně rozptyluje. Myslím, že před implantací měl příjemnější 

život. Nutit zvuky někomu, kdo bez nich v pohodě žil, se mi zdá dost násilné.“ (osobní sdělení, 

listopad/2004) 

Malé neslyšící dítě nemůže o svém životě samo rozhodnout. Rozhodují za ně jeho rodiče. A právě to je 

velký etický problém. 

Existují zdravotní rizika samotné operace, např.: poruchy hybnosti, chuti nebo rovnováhy, ochrnutí, 

záněty, infekce apod. U dětí pod jeden rok věku s sebou riziko přináší i celková anestézie při operaci. 

Většina odborné veřejnosti se o vážných zdravotních rizicích vůbec nezmiňuje a na negativa tohoto 

přístupu neupozorňuje. 

Lékaři a pracovníci poskytující rodičům služby rané péče často nenabízejí rodinám různé možnosti pro 

vývoj a vzdělávání jejich neslyšícího dítěte. Často rodičům vůbec neposkytnou informace o kulturní a 

jazykové menšině Neslyšících. 

Lékaři často rodičům neslyšících dětí, které jsou kandidáty na kochleární implantaci, doporučují 

nepoužívat znakový jazyk – přirozený jazyk Neslyšících. Doporučují především orální přístup výchovy, 

který je založen na použití mluvené formy jazyka. Tento postup je ale pro malé neslyšící dítě velmi 

obtížný. Tento postup lékařů se ještě výrazněji objevuje u dětí, u kterých už implantace proběhla. 

Nejedno dítě čekající na kochleární implantát se ocitá v komunikačním a následně jazykovém, 

informačním, sociálním i citovém vakuu. V době, kdy dítě konečně podstupuje kochleární implantaci, 

mu jsou dva roky nebo pět, sedm či osm. Ztracená nejdůležitější léta v životě dítěti ani jeho rodičům 

už nikdo nevrátí. 

Budou se tito odoperovaní neslyšící cítit jako lidé slyšící? Nebo i nadále spíše jako lidé neslyšící? Do 

jaké skupiny lid budou nakonec patřit? S jakým společenstvím se budou moci identifikovat? 

Jistá omezení oproti lidem slyšícím budou mít tito neslyšící celý život. Protože byli vychováváni jako 

slyšící a neumí znakový jazyk, mezi neslyšícími se pravděpodobně budou cítit jako „cizinci“. Kochleární 

implantát tak často bere dětem možnost identity se skupinou Neslyšících. 

Člověk s KI má v běžném životě mnoho omezení. 

Musí se vyvarovat sportů, při kterých je riziko nárazu do hlavy. Nemůže použít kochleární implantát při 

plavání, kdy by mohlo dojít k narušení přístroje vlhkem. 

Systémy detekující kovy a systémy proti krádežím, jako letištní detektory a systémy v obchodních 

domech, mohou vyvolat zkreslené zvukové vjemy. 

Během startování a přistávání letadla mají cestující povinnost vypnout kochleární implantát, neboť jde 

o elektronické zařízení. V ten moment jsou tito lidé zcela neslyšící a neví si s touto situací rady. 

Návrh 

Apelovat na odborníky, aby poskytovali rodičům kompletní a objektivní informace o možnostech 

výchovy a vzdělávání neslyšících dětí – implantace není jediná možná cesta! 

Brzdit pokles věkové hranice, kdy je kochleární implantát doporučován neslyšícím dětem. Zdůraznit 

skutečnost, že kochleární implantát má největší význam pro ohluchlé jedince. 

Brzdit také pokles hranice velikosti ztráty sluchu, kdy je implantát dětem doporučován. 

Šířit osvětu o životě Neslyšících lidí a o jejich kultuře mezi rodiče neslyšících dětí i mezi širší (slyšící) 

veřejnost. 

Bořit zakořeněné mýty a předsudky související s jazykem a kulturou Neslyšících. 
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Dokázat, že jazyk Neslyšících, jejich mateřský jazyk - znakový jazyk - není primitivní jazyk. Je to 

přirozený jazyk, plní stejné funkce a je stejně hodnotný jako jazyky mluvené. 

Ukázat, že Neslyšící mají příležitost být stejně dobří jako jejich slyšící vrstevníci. Na Neslyšící lidi není 

nutné nahlížet jako na zdravotně postižené. Mohou prožít kvalitní život i bez „vyléčení se“ ze své 

hluchoty. 

Udržet existenci kulturní a jazykové menšiny Neslyšících a znakového jazyka vůbec. 

Dohlížet na dodržování Úmluvy o právech dítěte: 

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují respektovat a zabezpečit práva stanovená touto 

úmluvou každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoli diskriminace podle rasy, 

barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického 

nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a jiného postavení dítěte 

nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců.  

Začátek formuláře 

  

autor: Zuzana Hájková  

Konec formuláře 

Články. Informační portál o světě Neslyšících [online]. 26. 7. 2007 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://ruce.cz/clanky/413-manifest-neslysicich 
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