
Posudek vedoucího diplomové práce Barbory Komárkové

Neslyšící- jazyková a kulturnímenšina

Barbora Komárková se ve své diplomové práci pokusila podat ucelené informace

o komunitě neslyšících a její kultuře. Toto téma u nás doposud nebylo systematicky zpracováno

a tato práce tak přináší první základní vhled do této problematiky a zároveň také potvrzuje existenci

svébytné jazykové a kulturní menšiny neslyšících v České republice. Doposud bylo totiž u nás na

neslyšící nazíráno převážně medicínským pohledem jako na postižené a na znakový jazyk jako na

neplnohodnotný dorozumívací systém. Postupně se i u nás začíná prosazovat jazykově-kultumí

přístup k neslyšícím, který respektuje jejich jinakost, jejich jazyk, jejich kulturu. Naším cílem by

mělo být, aby se tento přístup uplatňoval hlavně při výchově a vzdělávání zejména prelingválně

neslyšících dětí, kterým tak bude umožněn plnohodnotný a bezproblémový vývoj.

Autorka ve své práci prokazuje, že shromáždila dostupné české a hlavně zahraniční odborné

materiály týkající se dané problematiky, umí s nimi pracovat a na jejich základě sestavit kvalitní

a srozumitelný odborný text se všemi jeho náležitostmi (citace, odkazový aparát, členění textu atd.),

obohacený o původní poznatky podložené konzultacemi se členy komunity neslyšících a vlastními

zkušenostmi.

V první kapitole diplomantka poukazuje na nejednotnou terminologii v označování osob se

ztrátou sluchu a vymezuje, kdo je či může být členem komunity neslyšících. Hovoří zde

io rozdílech v psaní slova neslyšící s malým a velkým N a uvádí své důvody, proč velké N nebude

ve své práci používat, přestože je zastánkyní jazykově-kultumího přístupu (myslím ale, že do tohoto

typu práce by se označení Neslyšící velmi hodilo).

Ve druhé kapitole autorka pouze stručně hovoří o známých argumentech, které potvrzují, že

znakový jazyk je svébytným přirozeným plnohodnotným jazykem neslyšících, který není odvozený

od mluveného jazyka a je s ním funkčně souměřitelný. Tento fakt byl přijat ve většině vyspělých

zemích světa, u nás však ještě tyto informace nejsou příliš rozšířené a známé (bohužel mnohdy ani

mezi odbornou veřejností).

Ve třetí kapitole se diplomantka pokusila nastínit, jak je pro neslyšící dítě důležitý dobře

zvolený přístup, zejména pak přístup jazykový - komunikační. Demonstruje to na základě pěti

základních psychických potřeb člověka dle Zdeňka Matějčka. Autorka by mohla toto téma jistě

rozebrat mnohem hlouběji, ale i tak ukazuje, jak je pro dítě, jeho vnímání světa a celkový vývoj

důležitá smyslové přístupná komunikace v raném věku. U dítěte prelingválně neslyšícího je pak



nejvhodnějším prostředkem této komunikace znakový jazyk. Neméně důležité je pak také

zprostředkovat dítěti nejen kulturu slyšících, ale také neslyšících, seznámit ho s dospělými

neslyšícími a jejich životem, jen tak si totiž dítě bude schopno vytvořit pozitivní osobní identitu.

Jádro celé práce tvoří čtvrtá kapitola, která se podrobně věnuje kultuře komunity

neslyšících. Autorka nejprve uvádí, co to vlastně znamená kultura, komunita a příslušnosti k určité

kultuře a komunitě (proč má podkapitola 4.1 a 4.2 stejný název?). Dále se již věnuje konkrétním

projevům kultury neslyšících, čerpá převážně ze zahraničních pramenů a vše se snaží demonstrovat

na příkladech z českého prostředí, popřípadě poukazuje na některé rozdíly
mezi kulturou u nás a ve

světě (proč se například u nás neobjevují příběhy o úspěchu, jak píše autorka na s.
39?). Jako první

se snaží systematicky zmapovat důležité součásti kultury neslyšících jako je např. humor, povídky,

umění, hry, pravidla chování, zvyky, komunikační média aj. V závěru kapitoly pak autorka

poukazuje na to, že v naší legislativě je již delší dobu zakotveno právo neslyšících na znakový

jazyk, i když k jeho naplňování V mnoha případech nedochází.

Tato práce tak může být přínosem hlavně pro slyšící rodiče, pedagogy, odborníky pracující

s neslyšícími. Může napomoci tomu, aby se informace o jazyku a kultuře neslyšících dostaly i do

povědomí široké veřejnosti. Důležitější však je, aby je dokázaly využít hlavně osoby podílející se na

výchově a vzdělávání neslyšících dětí. Chtěla bych se tedy diplomantky zeptat, jakým způsobem by

podle ní bylo vhodné postupovat, aby se jazykově-kultumí (popř. bikultumí) přístup k neslyšícím u

nás rozšiřoval a stal se běžnou součástí vyučování a rodinného života neslyšících (vezmeme-li

v úvahu to, že drtivá většina rodičů
i pedagogů je slyšících) a postupně i součástí života celé naší

společnosti?

Závěr: Diplomová práce Barbory Komárkové splňuje požadavky na diplomové práce kladené

a může být dobrým podkladem k obhajobě.
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