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Úpravy textů pro děti a mládež pro neslyšící děti 

 

Diplomantka si pro svou práci vymyslela téma adaptace děl literatury pro děti a mládež pro 

potřeby škol pro sluchově postižené děti. V zásadě samostatně si vytvořila i osnovu práce 

a zvolila její metodu. Nejprve stručně vymezila literaturu pro děti a mládež, její funkce 

a žánry, poté shrnula starší směrnice pro úpravy literárních textů v edicích určených dětem 

a nastínila současnou situaci v oblasti edičních/adaptačních úprav prováděných v takových 

publikacích. V dalším bloku práce popsala způsob, jakým jsou na PedF UP v Olomouci 

vytvářeny adaptace literárních děl pro potřeby škol vzdělávajících neslyšící děti. 

 

Cílem práce bylo analyzovat a zhodnotit olomouckou praxi na příkladě jedné takové adaptace. 

Diplomantka si vybrala adaptaci Honzíkovy cesty; proto uvedla základní data o autorovi 

Honzíkovy cesty Bohumilu Říhovi, o knížce samé a o verzích jejího textu a konzultovala 

s učitelkami využití tohoto díla ve školní praxi jak běžných základních škol, tak škol pro 

sluchově postižené. 

 

Analýza a hodnocení adaptace Honzíkovy cesty, kterou vytvořila na PedF UP v Olomouci 

Jana Purová, probíhaly dvěma metodami, v obou případech v podobě srovnání adaptace 

s prototextem. První metodou je výpočet čitelnosti textu podle Mistríkova vzorce: zde se 

ukázalo, že text adaptovaný je jen velmi mírně snazší pro čtení než prototext. Druhou 

metodou je srovnání všech odchylek adaptace od prototextu ve vybraném vzorku textu (tímto 

vzorkem je první kapitola, k detailní komentované analýze si pak diplomantka vybrala úryvek 

této kapitoly): zde se vyjevilo, že úpravy jsou nesystematické a text de facto deestetizují: 

vynecháním motivací jednání postav a vyškrtnutím emocionálních prvků z textu vzniká jakýsi 

zploštěný, „nemastný neslaný“ text s mizivým estetickým potenciálem. 

 

Teoretická, přípravná část práce je psána stručně, vytváří informacemi podávanými 

v logickém sledu základní potřebné pozadí k pozdější analýze. Vlastní – komentující 

i usouvztažňující – hlas autorky zůstává dost v pozadí, teoretická část je v převážné míře 

„poslepována“ z citací. V citacích (s. 20, 21 a 34) i v parafrázích (s. 17, 23) dochází místy 

k nepřesnostem. Bez autorčina komentáře zůstávají i pochybná tvrzení (na s. 27, 32) 

citovaných autorů. Na s. 27 dole není jasné, co je parafráze citované literatury a co je 

autorčino hodnocení. 

 

Autorčina analýza, tedy stěžejní část posuzované práce, je taktéž stručná, ale postačující: je 

pravděpodobné, že rozbor dalších kapitol by přinesl v zásadě stejné výsledky. Snad by stálo 

za to podrobit analýze ještě další adaptaci (jiného prototextu). Závěrečné zhodnocení 

upraveného textu je možná příliš příkré, trochu ve smyslu „kdo chce psa bít, hůl si vždycky 

najde“, ale je třeba říci, že podle diplomantčina soudu není na vině upravovatelka: kvalitní 

adaptace podle diplomantky není v silách jednotlivce. Kritikou arci posuzovaná diplomová 

práce nekončí: diplomantka podává i vlastní doporučení toho, jak by mohl vypadat postup 

vedoucí ke kvalitnějším textovým materiálům.  

 

Domnívám se, že není bezúčelné provést analýzu textů adaptovaných pro neslyšící děti jaksi 

„an sich“; ve světle závěrečných zhodnocení, a zvláště doporučení se ale ukazuje, že 

v teoretické části práce schází ujasnění toho, jaké funkce vlastně literární text předkládaný 

neslyšícím dětem v rámci výuky plní, resp. plnit má. Pokud je v našem uvažování o takových 

textech prvořadá perspektiva toho, že psaná čeština je pro neslyšící děti cizí jazyk (to se mi 

zdá naznačovat závěrečné autorčino doporučení), můžeme/máme opravdu čtení literatury 



v češtině rozvíjet u neslyšících dětí jakožto kulturní, esteticky zaměřenou aktivitu, jak 

předpokládá valná většina odborné literatury, s níž autorka pracovala? Je-li třeba přistupovat 

k češtině u cílových čtenářů jako k druhému jazyku, jak se píše na s. 61, proč je 

doporučováno nahrazovat neznámá slova frekventovanějšími a obě kategorie zjišťovat 

korpusovým vyhledáváním, a vůbec se neuvažuje o vysvětlivkách v ČZJ ani o překládání 

textů do ČZJ?  

 

Diplomantka ve své analýze dochází k závěru, že text upravený podle olomoucké metodiky je 

pro neslyšící děti stále nedostatečně přístupný (s. 42), resp. že by bylo vhodné vysvětlit nebo 

nahradit množství slov, která jsou v adaptaci ponechána (s. 50), a na druhé straně přesvědčivě 

ukazuje výrazné estetické ochuzení upraveného textu ve srovnání s prototextem. Z těchto 

dvou zjištění ve svých doporučeních vyvozuje, že by bylo lépe díla české literatury pro děti 

opomíjet a „napsat přímo knihu adresovanou neslyšícím“ (s. 61). To je podle mě (jakkoli se 

v problematice českých neslyšících moc neorientuji) věc sporná a složitá: pakliže jsou čeští 

neslyšící menšinou jazykovou, mohou mít ovšem i svou vlastní literaturu pro děti, avšak bylo 

by podivné, kdyby nebyla v jejich mateřštině; a naopak pokud akcentujeme to, že jsou čeští 

neslyšící specifickou složkou české společnosti, pak myslím snažit se je seznámit 

s kanonickými díly české kultury stojí za to, jakkoli najít vhodný způsob prezentace těchto děl 

není jednoduché. 

 

Formální stránka práce není příliš kvalitní. Práce obsahuje přes dvacet chyb v čárkové 

interpunkci, často chybí dvojtečka před citací a pořadí koncových uvozovek a tečky u citací 

bývá obrácené. Syntaktických chyb, vesměs anakolutů, je k deseti, autorka neumí skloňovat 

dějová adjektiva. Dvouciferný je i počet překlepů, nejhustěji se objevují při citaci literatury ve 

slovenštině. 

 

Navzdory uvedeným výhradám se domnívám, že základní požadavky diplomová práce Hany 

Weiserové splňuje, a k obhajobě ji doporučuji. Navrhuji hodnotit ji jako dobrou. 

 

 

 

 

V Hluboké u Krucemburka 2. srpna 2015    doc. Mgr. Robert ADAM, Ph.D. 


