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Anotace 

Cílem práce je podat ucelený pohled na neslyšící jako na jazykově kulturní 
menšinu. Diplomová práce je rozdělena na čtyři tématické části. První část 
vysvětluje, kdo může být považován za neslyšícího. Je zmíněn přístup jak 
jazykově kulturní, tak přístup medicínský. Druhá část popisuje charakteristiky 
českého znakového jazyka jako přirozeného jazyka. Objasňuje, proč je znakový 
jazyk nedílnou součástí komunity neslyšících, kultury neslyšících, a tím i jazykově 
kulturního přístupu. Velký důraz je kladen na vztah jazykově kulturního přístupu 
k vývoji neslyšícího dítěte, především na otázku uspokojování základních 
psychických potřeb dítěte. V poslední části je podán obecný popis termínů 
komunita i kultura a následně detailní popis komunity neslyšících a jednotlivé 
charakteristiky kultury neslyšících. Veškeré popisy jsou doplněny příklady. 
Na závěr jsou zmíněny právní dokumenty, které by měly přispět k většímu 
zdůraznění pohledu na neslyšící jako na jazykově kulturní menšinu. 

Annotation 

The aim of this work is to provide comprehensive view of the deaf as language-
cultural minority. The thesis is divided into four parts, each covering different topič. 
The first part explains what the criteria for considering person deaf are. The two 
distinct approaches are studied - language-cultural approach and medicine 
approach. The second part describes particularities of Czech sign language, being 
considered as natural language. We explain why the sign language is integrál part 
of the deaf community, its culture, and consequently of a language-cultural 
approach. Relation between language-cultural approach and development of deaf 
child is emphasized, with main focus on the question of satisfying the basic needs 
of a child. In the last part, the generál description of terms community and culture is 
given, including detailed description of the deaf community, studying individual 
properties of the culture. All the description is accompanied by examples. At the 
end of the thesis, those legal documents, the aim of which is to contribute to 
improvement of a view of a deaf community by the hearing people, are mentioned. 
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Úvod 

Během studia na střední škole všeobecného typu jsem se seznámila 

s neslyšícími lidmi. Docházela jsem do základní školy pro sluchově postižené 

v Ječné ulici doučovat český jazyk nedoslýchavou dívku. Vyměňovaly jsme si 

zkušenosti. Ona mě učila znakový jazyk a já ji český jazyk. V průběhu několika 

dalších let jsem absolvovala kurzy českého znakového jazyka, stýkala se 

s komunitou neslyšících a uspořádala několik projektů pro neslyšící mládež. Cílem 

vždy bylo, abych se mohla co nejvíce dozvědět něco dalšího o komunitě 

neslyšících a jejich kultuře. 

Jsem slyšící a ve svém blízkém okolí nemám nikoho, kdo by měl ztrátu sluchu. 

Pouze můj zájem mě vede k tomu, abych objevovala spolu s komunitou 

neslyšících jejich kulturu. Získat osobní zážitky a prožitky neslyšících osob není 

jednoduché. Slyšící si musí uvědomit jeden základní fakt, a to svůj přístup 

k neslyšícím. Domnívám se, že jsem sice již na správné cestě, avšak zdaleka ne u 

cíle. Neslyšící lidé jsou pro mě partnery, respektuji jejich jinakost a jejich vnímání 

světa, které je trochu odlišné od toho mého - slyšícího. Není to však nic, co by byl 

špatné, ba horší. 

Zaujal mě jazyk neslyšících, jeho bohatost, pestrost a obtížnost. Znakový jazyk 

umožňuje přenos kulturního dědictví skupiny lidí, která má tolik společného, a já 

mám díky němu možnost poznávat tradice, zvyky, normy a hodnoty této skupiny. 

Snad proto je mi blízký přístup jazykově kulturní. Je pro mě samozřejmé dívat se 

na své neslyšící kolegy jako na členy minoritní skupiny s vlastním jazykem, 

kulturou a osobitým způsobem vnímání okolního světa. 

Stejně tak nahlížím i na své žáky v Základní škole pro sluchově postižené 

v Praze - Radlicích. Při zkoušení je neomlouvá ztráta sluchu, mají-li dostatečné 

podmínky ke splněni úkolu. 

Stále však vidím rozdíl v přístupu široké veřejnosti. Chyba určitě není pouze na 

jejich straně. Rozdílnost nahlížení na neslyšící je dána historickým přístupem 

a přístupem ke vzdělání neslyšících v dobách minulých. 
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Během studia na vysoké škole jsem navštívila školu pro neslyšící v Kanadě 

(Alberta School for Deaf) a tři měsíce jsem studovala na norské Sor Trondelag 

College obor zaměřený na tlumočení znakových jazyků. Součástí mého studia byla 

i měsíční praxe ve škole pro neslyšící A. C. Moller škole. Vždy jsem během 

návštěv v zahraničí měla možnost vidět, jak velký kus práce máme ve vztahu 

k neslyšícím, k porozumění neslyšícím a ke vzdělání neslyšících tady u nás 

v Česku před sebou. 

Na druhé straně jsem si ale vědoma toho, že i u nás došlo k velkému pokroku. 

Znakový jazyk byl díky zákonu o znakové řeči uznán jako rovnoprávný jazyk. 

Školský zákon ustanovil právo na vzdělání ve znakovém jazyce. Díky vzniku 

Centra pro zprostředkování tlumočníků neslyšícím jsou tlumočnické služby plně 

hrazené a neslyšící lidé se již nemusí spoléhat pouze na omezený počet hodin, 

kdy mají na tlumočníka nárok. Do znakového jazyka je tlumočena celá řada 

kulturních akcí primárně určených slyšícím. Neslyšící lidé začínají dosahovat 

vyššího vzdělání, jsou úspěšní nejen u maturit, ale i při studiu na vysokých 

školách. Z neslyšících lidí se stávají pedagogové neslyšících dětí, jsou svým 

žákům vzorem a vychovávají tak další, spokojenější generaci neslyšících. 

Domnívám se, že i u nás v Česku jdeme správnou cestou a nebude dlouho trvat 

a budeme na stejné úrovni jako zmíněné Norsko nebo Kanada. 

Ve své práci se zaměřím na neslyšící jako na jazykově kulturní menšinu. 

Pokusím se popsat základní charakteristiky komunity obecně a podrobné rysy 

komunity neslyšících. 

Do současné doby se v Česku kategorizaci kultury neslyšících nikdo podrobněji 

nevěnoval - vždy šlo pouze o kusé informace o jejích dílčích součástech nebo 

o krátké zprávy v časopisech. 

U jednotlivých podkapitol se pokusím vždy uvést konkrétní příklady. Soustředím 

se na vztah kultury neslyšících k vývoji psychiky neslyšícího dítěte. Popíši potřeby 

neslyšícího dítěte a způsob jejich naplňování, který je poněkud odlišný než u dětí 

slyšících. 
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Pevně věřím, že diplomová práce bude ucelenou publikací shrnující informace 

o komunitě neslyšících a její kultuře. 
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1. Kdo jsou neslyšící? 

Označování lidí s vadou sluchu je v České republice nepřehledné a nejednotné. 

Při četbě materiálů se setkáme s různými pohledy různých autorů na termíny 

sluchově postižený, neslyšící, nedoslýchavý, ohluchlý apod. 

Mezi sluchově postižené jsou běžně řazeni všichni lidé s jakoukoli ztrátou sluchu, 

která mohla vzniknout v různých časových obdobích. Hrubý (1999) označuje 

termín sluchově postižený za obecný, zastřešující lidi nedoslýchavé, ohluchlé, 

s prelingvální hluchotou, neslyšící, slepohluché a dále osoby s tinitem (ušním 

šelestem) a rodiče sluchově postižených dětí. 

Pro mou práci není termín sluchově postižený příliš vhodný. Ráda bych se 

tomuto označení vyhnula, neboť nezastávám hledisko medicínské a na neslyšící 

lidi nenahlížím jako na lidi s postižením. Zastávám hledisko jazykově kulturní1 

(lingvistické, sociokulturní). 

Z pohledu medicínského se za neslyšící označují ty osoby, které mají určitou 

ztrátu sluchu, podle jejíž velikosti se následně klasifikují do jednotlivých skupin 

(na základě audiologického vyšetření se určí typ sluchové vady2). Tento pohled 

zastávají především lidé slyšící, kteří chtějí objektivně určit, jak moc je člověk se 

sluchovým postižením handicapovaný a do jaké skupiny osob s postižením jej 

mohou zařadit. Podle výsledku audiologického vyšetření se volí vhodná 

komunikační metoda. Preferuje se mluvený jazyk většinové společnosti, 

reedukace3 sluchu, trénink odezírání. 

Woll & Ladd (2003) uvádějí, že rozlišení těchto dvou přístupů vzrůstalo vlivem renesance již 
v 15.století. 

Klasifikace sluchových vad dle Sováka (1978): a. lehká nedoslýchavost, b. střední 
nedoslýchavost, c. těžká nedoslýchavost d. hluchota. Klasifikace sluchových vad dle WHO (Hrubý, 
1999): a. normální sluch, b. lehká nedoslýchavost, c. střední nedoslýchavost, d. středně těžké 
postižení sluchu, e. těžké postižení sluchu, f. velmi závažné postižení sluchu. 

Definice reedukace dle Sováka (2000, s. 297) uvedená v Defektologického slovníku: „Speciálně 
pedagogické metody, které rozvíjejí nevyvinuté funkce nebo upravuji či napravují porušené funkce 
a činnosti v oblasti postiženého analyzátoru, a to se zřetelem k celé osobnosti postiženého. Tak 
mluvíme např. o r. sluchu u nedoslýchavého, o r. řeči u neslyšícího." 
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Lidé zastávající tento přístup se domnívají, že komunikace ve znakovém jazyce 

zabraňuje sluchově postiženým jejich řečovému rozvoji. Pokud dítě není schopné 

dorozumět se ani po náročném logopedickém tréninku řečí, je tou poslední 

variantou používání znakového jazyka. Lidé zastávající pohled medicínský se 

domnívají, že nejvhodnější je vzdělání neslyšícího dítěte v běžné škole (Berke, 

2005), kde je nuceno využívat veškeré zbytky sluchu a odezírat. Bude tak 

připraveno komunikovat s většinovou společností. Otázkou zůstává, jaká bude 

kvalita této komunikace s dítětem po dobu školní docházky v kolektivu pouze 

slyšících dětí. Cítí-li se neslyšící člověk být součástí této skupiny, chápe svou 

hluchotu jako postižení a neztotožňuje se s jazykově kulturním pohledem. 

Lidé zastávající jazykově kulturní pohled přistupují ke sluchově postiženým jako 

k osobám s odlišným jazykem a skupinu neslyšících označují za jazykovou 

a kulturní menšinu. Menšinu z této skupiny dělá sdílení společného jazyka -

českého znakového jazyka (v Česku) - a s tím i spojené chápání světa, vlastní 

historie, kulturního zázemí, hodnot a tradic. Macurová (2001, s. 92) uvádí: 

„Hluchota přestává být nahlížena jako defekt, handicap, který vyděluje, abnormální' 

(menšinové) z,normálu', rozdíly mezi slyšícími a neslyšícími začínají být (...) 

interpretovány ne jako deviace od většinové normy, ale jako přirozené kulturní 

rozdíly." Pokud se neslyšící člověk zařadí do skupiny kulturně neslyšících, pak mu 

již nezáleží na tom, jakou velikost ztráty sluchu má. Svou odlišnost spatřují 

v rozdílném užívání jazyka a s tím spojeným vnímáním světa. 

V zahraniční literatuře se již třicet let lze setkat s dvěma psanými podobami slova 

neslyšící (anglicky: deaf). Neslyšící s malým „n", popřípadě „d" - deaf (pohled 

medicínský) a Neslyšící s velkým „N", popřípadě „D" - Deaf (pohled jazykově 

kulturní). Ladd Paddy rozlišuje deaf a Deaf následovně: deaf - ,,...slova neslyšící 

se užívá primárně, pokud chceme popsat někoho, kdo se narodil s celkovou nebo 

částečnou ztrátou sluchu nebo ohluchl v průběhu svého života. Většinou si nepřeje 

být v kontaktu s neslyšící komunitou užívající znakový jazyk. Pokouší si udržet své 

členství ve většinové společnosti, ve které byl vychován (socializován)." Deaf -

„Narodili se (Neslyšící s velkým „N"; pozn. autorky) neslyšící nebo ohluchli v raném 
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dětství. Znakový jazyk, komunita a kultura Neslyšících pro ně představují základní 

zkušenost a důvěryhodnost. Své životní zkušenosti s okolním světem prezentují 

v podstatě podobně jako jiné jazykové minority (Ladd, 2003, s. xvii). 

Pokud budu ve své práci užívat pojmu neslyšící lidé, pak budu mít na mysli 

skupinu lidí užívající český znakový jazyk, která tvoří menšinu v české populaci. 

Do této skupiny řadím kohokoliv, kdo splňuje kritéria pro členství v komunitě 

neslyšících uvedená dále v textu. Za nejdůležitější kritérium však považuji to, kam 

se zařadí neslyšící člověk sám. Uvádím zde postoje neslyšících lidí k podobě slova 

neslyšící nebo Neslyšící (Berke, 2005, [online]): 

,, Považuji se za neslyšícího s malým n. Ohluchl jsem v pozdějším věku. Dělá mi 

velké potíže naučit se najednou rychle znakový jazyk. Stále žiji ve slyšícím světě 

a nejsem ve společnosti lidí, kteří neslyší. Asi za krátkou dobu ztratím i své 

poslední zbytky sluchu. Jednou budu Neslyšícím s velkým N". 

,,Myslím si, že je to jedno. Není nutné rozlišovat mezi „velkým N" a „ malým n". 

Záleží na tom, jak neslyšící nebo Neslyšící to sami budou chtít používat. Můj názor 

je takový, že lepší je „velké N", protože ukazuje, že jsem hrdá na to, že jsem 

Neslyšící!" 

Nutno poznamenat, že v Česku se toto pravopisné rozlišení příliš nevžilo 

(Strnadová, 1998, s. 52), v publikacích věnujících se problematice sluchově 

postižených zřídka nalezneme slovo neslyšící s velkým ,,N". Ale ať budeme psát 

malé ,,n" nebo velké „N", neměli bychom to být my slyšící, kdo zařadí jiné lidi do 

přihrádek, ve kterých oni sami být nechtějí. Člověk se ztrátou sluchu má právo se 

rozhodnout, který z pohledů je mu bližší. Užívám-li tedy ve své práci termín 

neslyšící, mám tím na mysli tyto skupiny osob: prelingválně neslyšící, ohluchlé, 

nedoslýchavé a osoby s kochleárním implantátem, kteří jsou součástí komunity 

neslyšících. 
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I když zastávám jazykově kulturní přístup, budu ve své práci používat označení 

„neslyšící" s malým „n", abych předešla nesrovnalostem v neustálené terminologii. 

Práce tím bude pro čtenáře přehlednější. 

Slovního spojení „sluchově postižený" budu užívat pouze v oficiálním názvu 

škol - školy pro sluchově postižené. 
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2. Český znakový jazyk 

Český znakový jazyk je přirozeným jazykem neslyšících na území České 

republiky. Mezi laickou veřejností panuje mnoho mýtů (např znakový jazyk je 

mezinárodní, znakový jazyk nemá gramatiku, znakový jazyk je jen kreslení 

obrázků do vzduchu aj.), které nejsou pravdivé a které statut znakového jazyka 

srážejí a dělají z něho méněcennou formu komunikace. 

V první řadě znakový jazyk je jazyk. Znakový jazyk není pantomimou ani 

systémem gest či lineárním převedením slov do znaků. Znakové jazyky jsou 

přirozené jazyky s vlastní gramatikou. Na světě v současné době existuje více než 

116 znakových jazyků4. Samozřejmě je možné zároveň užívat mluvenou češtinu 

a doplňovat ji znaky. V tomto případě se ale nejedná o znakový jazyk neslyšících, 

ale o znakovanou češtinu, která je naprosto odlišná od českého znakového jazyka. 

Znakový jazyk splňuje všechna kritéria přirozeného jazyka, která jsou kladena 

na jazyky mluvené,tzv. atributy přirozeného jazyka (Bímová, 2002): 

1. Dvojí členění - jednotky jazyka (morfémy - slova, znaky) lze rozložit na 

menší jednotky (fonémy), které sice nenesou význam, ale jsou schopné 

význam rozlišit. Ve znakovém jazyce jsou to tyto komponenty znaku: 

(1) umístění v prostoru, (2) tvar ruky, (3) pohyb ruky5 (4) orientace ruky 

(prstů a dlaně). 

2. Systémovost - jazyk má povahu systému. Je souborem určitých jednotek 

a vztahů mezi nimi. 

3. Znakovost - jazyk je systém znaků. 

4 Zdroj: Sign Language. ECHO [online], 2004 [cit. 2006-11-11], s. 1 -3 . Dostupný na WWW: 
<http://www.let.kun.nl/sign-lang/echo/>. 
5 Jako první provedl lingvistickou analýzu W. Stokoe v šedesátých letech minulého století v USA. 
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4. Produktivnost - schopnost z omezeného souboru prostředků za pomoci 

omezeného počtu pravidel pro jejich kombinování vytvářet nekonečné 

množství spojení. 

5. Svébytnost - jazyk je schopen vyjádřit minulost, budoucnost, podmínku 

apod. 

6. Historický rozměr - jazyk nebyl vymyšlen a je ovlivňován společenstvím lidí, 

kteří jej užívají, vyvíjí se. 

Znakový jazyk6 má všechny rysy přirozeného jazyka, ale je od mluvených 

jazyků odlišný, a to hned na první pohled. Liší se především způsobem své 

existence. Mluvené jazyky přijímáme sluchem a produkujeme mluvidly 

Ge audioorální), naopak znakové jazyky jsou přijímány zrakem a produkovány 

rukama (jsou vizuálně-motorické). Můžeme tak říci, že znakové jazyky jsou 

nevokální, 

(tj. neopírají se o zvuk (Macurová, 2001). 

Samotná produkce znakového jazyka probíhá ve znakovacím prostoru, který 

je zhruba vymezen upaženými lokty, temenem hlavy a pasem. Významy ve 

znakovém jazyce jsou neseny dvojím typem nosičů vizuálně-motorické 

povahy: tzv. manuálními nosiči - tvary, pohyby a pozicemi rukou, které jsou 

podle určitých zákonitostí „skládány" do základních jednotek nesoucích význam, 

do tzv. znaků, a tzv. nemanuálními nosiči - mimikou, pohyby a pozicemi hlavy 

a horní části trupu. 

Druhá odlišnost od mluvených jazyků spočívá v simultánnosti7. Podle 

Macurové (2001) je ve znakovém jazyce možné, aby současně byly produkovány 

Více o znakovém jazyce a jeho výzkumu např. Macurová, 1996, 2003; Macurová - Bímová, 
2001; Myslivečkové - Hudáková - Vysuček, 2001; Hronová, 2002; Vysuček - Motejzíková, 2003; 
Motejzíková, 2003; Vodrážková, 2003; Půlpánová, 2004 a další. 
7 Simultánnost - „Výrazy můžeme produkovat a vnímat současně v jednom okamžiku, jakoby „nad 
seboď (Macurová, 2001, s.71). 
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i vnímány jak manuální typy nosiče, tak nemanuální typy nosiče. Druhým 

příkladem simultánnosti je, když se v jedné chvíli ukazuje na jedné ruce znak a jiný 

znak na ruce druhé. Třetím příkladem je schopnost vnímat najednou komponenty 

znaků. 

Třetím rozdílem je trojrozměrnost prostoru. Prostor hraje ve znakových 

jazycích velice důležitou roli. Je možné v něm vyjadřovat nejen časoprostorové 

vztahy, ale i gramatické jevy. 
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3. Jazykově kulturní přístup ve vztahu k vývoji neslyšícího 

dítěte 

Jazykově kulturní přístup, který bychom měli jako slyšící jedinci akceptovat, je 

důležitý především ve školách pro sluchově postižené. Ve vzdělávacích institucích 

stále ještě převažují slyšící zaměstnanci. V norském Trondheimu jsem se ve škole 

pro neslyšící také setkala převážně se slyšícími pedagogy, ale jejich vztah 

k neslyšícím žákům se mi jevil poněkud odlišný od přístupu učitelů v Česku. Norští 

kantoři respektovali svět neslyšících, užívali znakový jazyk při všech příležitostech 

a žáky vždy vnímali jako „zdravé" osobnosti. 

Ze zkušenosti tedy vím, že spokojenost a pocit štěstí u dětí a později 

i u dospělých, nejen neslyšících, jedinců se prolíná do vztahu mezi slyšícími 

a neslyšícími lidmi. Pokud děti vyrůstají v prostředí, které k nim není příznivé, 

může dojít k narušení psychického vývoje. Prof. Zdeněk Matějček popsal pět 

základních psychických potřeb člověka8: 

1) potřeba náležité stimulace a podnětů 

2) potřeba smysluplného světa 

3) potřeba pocitu životní jistoty 

4) potřeba pozitivní identity 

5) potřeba otevřené budoucnosti 

První čtyři uvedené psychické potřeby formuloval jako první v roce 1961 MUDr. Josef Langmeier. 
Matějček přidal pátou a společně je publikovali v knize Psychická deprivace v dětství. (Langmaier -
Matějček, 1963.) 
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Uvedených pět základních psychických potřeb by měla primárně zajišťovat 

rodina, ve které dítě vyrůstá. V době, kdy dítě nastupuje svou povinnou školní 

docházku, se ve většině případů poprvé odpoutává od rodiny a dostává se do 

prostředí zcela odlišného.. Psychický vývoj člověka nekončí nástupem do školy, 

a škola by tak měla přebrat částečnou péči o potřeby svěřeného dítěte. 

Ve vzdělávání neslyšících dětí není výjimkou, že děti již od předškolního věku 

zůstávají během celého týdne na internátě, a proto by se psychickému vývoji dětí 

vyrůstajících vzdáleně od rodiny měla věnovat zvýšená péče. 

V následujícím textu budu podrobněji zkoumat těchto pět potřeb v souvislosti 

s výchovou a vzděláváním neslyšících dětí. Pokud nejsou naplněny základní 

psychické potřeby neslyšícího dítěte, můžou i u něj nastat problémy se změnami 

na psychice. 

3.1.1 Potřeba náležité stimulace a podnětů 

Podle Matějčka (1999) by se dítěti mělo dostat dostatečného množství stimulace 

a podnětů. Domnívám se, že podněty budou přínosem pouze tehdy, pokud mu 

budou smyslově přístupné. Neslyšící celý život vnímají okolní svět zrakem, a tak 

bychom podněty neslyšícímu dítěti měli předkládat převážně ve vizuální podobě 

Jak jsem se již zmínila, jazyk neslyšících - znakový jazyk - je povahy vizuálně 

motorické, to znamená, že se produkuje rukama a přijímá zrakem. Pro neslyšící 

děti je stejně samozřejmý jako mluvený jazyk pro děti slyšící. Pro slyšící je možné 

naučit se znakový jazyk přirozenou cestou, kdežto pro neslyšící je užívání 

mluveného jazyka nepřirozené 

To by mělo být respektováno i ve vzdělávacích institucích. Při exkurzi ve 

vybraných školách pro sluchově postižené jsem měla možnost vidět, že ve 

vyučování byla v převaze četná komunikační nedorozumění nad samotnou 

výukou. Odbourají-li se komunikační bariéry,, které existují mezi žáky a učiteli (tím, 

že se slyšící personál ve školách pro sluchově postižené naučí znakový jazyk nebo 
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že vyučujícími budou sami neslyšící), vytvoří se ve školách pro sluchově postižené 

identické klima, jako je ve školách pro slyšící. Znakový jazyk nemá být pro 

neslyšící děti za odměnu. Pro uspokojení potřeb neslyšícího dítěte musí být 

samozřejmostí při každém kontaktu. 

Pokládám-li znakový jazyk ve vzdělávání neslyšících za samozřejmost, pak 

samozřejmostí by mělo být i využívání vizuálních pomůcek, používání obrázků, 

encyklopedií, fotografií z reálného světa, popisků jednotlivých předmětů 

nalepených na předmětech ve třídě, práce s počítačovými programy atp. 

3.1.2 Potřeba smysluplného světa 

„Dítě potřebuje mít v řádu světa určitou oporu, to znamená, že se věci chovají, 

jak mají, a to je pro dítě srozumitelné" (Matějček, 1999, online). 

Pro zamyšlení uvedu příklad, kdy u neslyšícího dítěte dochází v klíčové situaci 

k zásadnímu nedorozumění. Babička jej odváží na internátní školu pro neslyšící, 

kde neslyšícího vnuka zanechá na dobu 3,5 měsíce: „Když mě babička brala do 

auta, četl jsem na jejich rtech slovo shoes (česky: boty; uvádím v originále, aby 

došlo k pochopení příběhu; pozn.autorky), i když se mi babička snažila říci slovo 

school (česky: škola; pozn.autorky). V autě jsem dlouhou dobu očekával, že 

jedeme koupit nové boty. Po celodenní jízdě naše auto zastavilo před cizí 

budovou: South Carolina School for Deaf. Stál jsem se svým kufrem na chodníku 

a po chvíli mě neznámý člověk táhnul směrem k budově, zatímco moje rodina 

odjela pryč." (Carrol & Hoffpauir Fischer, 2002, s. 37). 

Jak jsem se již zmínila, neslyšící nemají možnost vnímat mimoděk svět okolo 

sebe tak, jak to činí slyšící. Pro učitele neslyšících dětí je podstatné, aby 

nepředpokládali u svých neslyšících žáků znalosti, které nabývají jejich slyšící 

vrstevníci „bez učení". Neslyšící děti se o nich musí dozvědět zprostředkovaně 

a určité jevy jim musí být vysvětleny. Učitelé mají vytvářet z chaosu pořádek, 

naslouchat svým žákům a odpovídat na otázky, které jak o slyšícím, tak o 

neslyšícím světě žáci mají. Pedagog by měl podporovat zvídavost o okolní svět. 
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Uvádím druhý příběh neslyšícího dítěte, které žije ve slyšící rodině. Jim sedí 

doma v blízkosti hlavních dveří. Náhle se objeví jeho maminka a jde přímo ke 

dveřím. Otevře dveře a za nimi stojí návštěva. Když ale Jim otevře dveře v jinou 

dobu, přes jeho očekávání tam žádná návštěva není." (Padden & Humphries, 

1988, s. 21). 

Tato situace nám příkladně ukazuje, jak je nutné neslyšícím lidem vysvětlit 

význam zvukových vjemů, aby se necítili zmateně. Neslyšící děti se musí 

zprostředkovaně dozvědět, že např9. zvonění domovního zvonku znamená, že 

venku nám někdo dává znamení, že stojí za dveřmi. Kromě vysvětlení zvukových 

vjemů bych pokládala za nejvhodnější pořídit si do domácnosti světelnou 

signalizaci domovního zvonku, aby dítě nebylo ochuzeno o žádné dění v rodině. 

3.1.3 Potřeba pocitu životní jistoty 

Pocit životní jistoty je další ze základních psychických potřeb člověka. Jistotu 

nám dává dobře fungující rodina, a jak tvrdí Matějček (1999), pocit životní jistoty 

má dítě, které se necítí ohrožené, nežije v úzkosti a má pocit bezpečí. 

Narodí-li se neslyšící dítě do slyšící rodiny, je to zásah nikoli pro dítě, ale pro 

rodinu. Po sdělení diagnózy slyšící matka dítě nepřijímá stejně radostně, jako 

kdyby se jí narodilo miminko slyšící. „První reakce rodičů bývají spíše negativní, 

vysoce emocionální a celou rodinu značně poznamenávají (Luterman a Ross, 

1991; citováno dle Gregory a Knight, 2001, s. 16). Gregory a Knight (2C01, s. 16) 

dodávají, že „obdobím stresu prochází rodina v průběhu celého vývoje dítěte." Dítě 

samo o sobě ze své hluchoty ve stresu není, ale jeho životní jistoty jsou ohroženy 

vztahy, které vznikají mezi ním a rodinou. Aby dítě mělo saturovánu potřebu pocitu 

životní jistoty, blízké okolí si musí postupně vybudovat kladný vztah k hluchotě 

dítěte a přijmout nového člena rodiny jako neslyšícího. Pokud se tak nestane, je 

9 Podobné zvukové vjemy jsou: klepání na dveře, zvonění telefonu, kuchyňský budík, dětský pláč 
a jiné. 
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možné, že dítě samo bude nahlížet na svou hluchotu jako na něco špatného 

a bude pociťovat vlastní nedostatečnost (Ridgeway, 2001). 

Začátkem školní docházky dítě navazuje první kontakty mimo rodinu. Setkává 

se s dětmi, které jsou stejné jako ono samo. Jak zmiňují Gregory a Knight (2001), 

dítě doma prožívá problémy spojené s rodinnou komunikací. Avšak setkání 

s neslyšícími vrstevníky jako s rovnocennými komunikačními partnery přináší do 

jejich života velkou změnu. Lepší komunikace zvyšuje u neslyšících dětí pocit 

jistoty. Vztahy, které se vytvářejí po dobu školní docházky ve škole a na internátě, 

trvají podle neslyšících celý život. 

Učitel by měl přispět k utváření vazeb mezi jednotlivými žáky. Měl by dětem 

pomoci tyto vazby navázat, podněcovat žáky, aby mezi sebou komunikovali 

a vytvářeli si tak pozitivní vztahy. 

Při své praxi ve škole pro sluchově postižené10 jsem se setkala s problémem, že 

děti mají dobrou vazbu se svým učitelem, avšak mezi dětmi pevnější vazby 

nejsou. Tak je to i v komunikaci ve třídě. Učitel se ptá dětí jednoho po druhém 

a ony zpětně odpovídají pouze jemu. Pokud jsem vyžadovala, aby děti zjišťovaly 

poznatky mezi sebou, úkol skončil neúspěchem. Pedagog by měl děti pomocí 

aktivit učit, jak spolu komunikovat a jak se o sobě dovídat více. 

3.1.4 Potřeba pozitivní identity 

Člověk si vytváří svou osobní identitu během celého svého života. Identitou se 

rozumí pozitivní přijetí sebe sama, svého místa ve společnosti i způsob, jímž jsme 

chápáni druhými. Pokud člověk na sebe nahlíží kladně, pak je na dobré cestě 

k vytváření si vlastního sebevědomí. 

Pedagogická praxe v Základní škole pro sluchově postižené (3 týdny) v rámci studia na 
Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě, Katedra speciální pedagogiky. Obor Speciální 
pedagogika - učitelství. ZS 2004/2005. 
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U neslyšících stejně jako u členů jiných minoritních skupin je budování identity 

v některých případech problematické. Vyrůstají ve světě dvou jazyků a dvou kultur. 

Identita se nejvíce rozvíjí v období puberty, kdy se mladý člověk ocitá v psychické 

nejistotě a hledá sám sebe. Avšak samotný proces formování identity začíná již 

mnohem dříve. Studie ukázaly, že pokud vytváření citových vztahů během prvních 

šesti let života je slabé nebo pokud existuje pouze slabé sociokulturní zázemí, 

může se následně v období puberty objevit odcizení od vlastní kultury. 

(Duquette.1991, s 124). 

Identita se vytváří ve vztahu k naší rodině a ke skupině lidí, se kterými se 

identifikujeme. „Neslyšící lidé si budují identitu na základě jejich hluchoty" (Carty, 

1994, s. 40). Neslyšící děti se identifikují s komunitou neslyšících, se kterou díky 

hluchotě mají mnoho společného (jazyk, kultura, historie). Jak uvádí Ridgewayová 

(2001), pro rozvoj neslyšící identity je především významné, aby se neslyšící dítě 

již od útlého věku stýkalo nejenom s neslyšícími vrstevníky, ale i s neslyšícími 

dospělými. Neslyšící děti musí být v maximální míře vystaveny informacím 

o komunitě neslyšících, kultuře, historii i jazyku jim přístupnému. 

Ridgewayová (2001) rozděluje formování identity neslyšících na šest fází: 

(1) zmatení identity - v první fázi si „neslyšící jedinec začíná uvědomovat, že 

se od zbytku liší" (Ridgeway, 2001, s.24); (2) porovnávání - děti se chvílemi 

přiklání k dominantní kultuře a za nedlouhou dobu jim je příjemnější kontakt 

s neslyšící skupinou; (3) tolerance - mladý neslyšící sice nemusí být hrdý na svou 

hluchotu, ale přijal svou osobu takovou, jaká je; (4) přijetí identity - neslyšící 

jedinec se setkává s ostatními členy neslyšící komunity a přestává se stydět; 

(5) hrdost - neslyšící má pocit sounáležitosti se skupinou neslyšících, nestydí se 

za svou hluchotu; (6) syntéza identity. Rozdílné členění formování identity 

neslyšících najdeme u Cartyové (1994): (1) zmatení, (2) frustrace, vztek, 

obviňování, (3) zkoumání identity, (4) identifikace a odmítnutí, (5) rozpolcenost, (6) 

přijetí. 

21 



U uvedených dvou členění je vidět jasný nesoulad. V případě členění 

u Ridgewayové se již ve třetím období objevuje pozitivní vztah k hluchotě, kdežto 

Cartyová je více skeptická a domnívá se, že pokud k přijetí identity neslyšícího 

dojde, je tomu tak až v posledním, šestém období. Možná by bylo srovnání 

snadnější, pokud by v parafrázovaných publikacích bylo uvedeno, v jakém věku 

k uvedeným fázím formování identity dochází. 

Ve všech obdobích je velmi závažné, jak se k neslyšícím chová jejich vlastní 

okolí. Podněty z vnějšího světa ukazují, kterou cestou se vydat. Učitel neslyšících 

by měl žákům ukázat kulturu neslyšících, aby dítě vědělo, že žije ve světě dvou 

kultur - neslyšící a slyšící. 

Charakteristika identity neslyšícího podle Cartyové (1994, s. 41) zahrnuje: 

=> přijetí hluchoty jako neodmyslitelné pozitivní části sebe sama, 

=> přijetí kultury neslyšících a účast na dění ve světě neslyšících skrze 

znakový jazyk, 

=> interpretaci okolního světa očima neslyšících. 

Na tomto místě bych znovu ráda zdůraznila zásadní fakt, že neslyšící děti 

vyrůstají v 90 - 95 % případů ve slyšících rodinách, a proto by škola měla na sebe 

vzít částečnou zodpovědnost a pomocí rozhovorů, aktivit a her spolu s dětmi 

kulturu neslyšících objevovat. Děti si tím uvědomí, kdo jsou a kam patří. V poslední 

kapitole přináším návrh aktivit, které mají pomoci učitelům na prvním stupni 

základních škol pro sluchově postižené zařadit kulturu neslyšících do vyučování. 

Nezávisle na školních programech mohou ředitelé škol zaměstnat neslyšící 

v různých pozicích ve škole a dát tak dětem možnost setkat se s nositeli kultury 

během pobytu ve škole. 
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3.1.5 Potřeba otevřené budoucnosti 

Matějček (1999) pod termínem „otevřená budoucnost" rozumí uspokojivé 

prožívání osobního běhu života. Pokud dojde ke ztrátě perspektivy a uzavření 

budoucnosti, může dojít k zoufalství v psychickém stavu člověka. 

Neslyšící děti by se měly již v raném věku dozvědět, jaký může být jejich život, 

co všechno mohou dokázat a čím vším se mohou stát. Opět je převážně 

na učitelích, zda jim tyto informace zprostředkují. Co se jeví jako velmi podstatné 

pro budoucnost v životě neslyšících dětí, jsou neslyšící vzory (v anglickém jazyce: 

Deaf models; pozn. autorky). Takovými vzory jsou neslyšící dospělí, kteří ukazují 

dětem, jak oni sami zvládli život ve slyšícím světě, jak se zapojili do komunity 

neslyšících, jak vystudovali střední, popřípadě vysokou školu a jaké mají 

zaměstnání. Děti v nich mohou samy spatřit osobu, kterou chtějí být, a cíl, kterého 

mohou dosáhnout. 

V USA zařazují práci neslyšících vzorů do rané péče o neslyšící děti. Tato pozice 

v amerických organizacích vznikla proto, aby „poskytovala rodinám s malými 

neslyšícími a nedoslýchavými dětmi přirozené spojení s komunitou neslyšících. 

, Vzory1 se dělí o své zkušenosti z doby dětství a dospívání, vysvětlují, jaké to je být 

neslyšícím a uvádějí rodinu do kultury neslyšících." (Praibišová, 2005, s. 15). 

Nemusí to být nutně pouze učitelé, ale také pomocný personál ve školách a 

na internátě nebo pracovníci v administrativě. Děti mají možnost vidět, jaká 

zaměstnání mohou vykonávat a především si uvědomí, že až vyrostou, stále 

budou neslyšícími. 

Je nutné o podobných tématech ve třídě diskutovat. Pedagog má možnost 

uspořádat debaty s dospělými neslyšícími o jejich profesi nebo pustit žákům 

záznam Televizního klubu neslyšících, který se věnuje zaměstnávání neslyšících. 

Ze zkušenosti českých neslyšících jsem se dozvěděla, že při svém studiu měli 

jen malou představu o tom, jaká jejich budoucnost bude. Pracovníci školy je 

převážně podceňovali, a tak si pro svá zaměstnání vybírali obory, kde měli jistotu, 
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že studium „zvládnou". Faktem ale zůstává, že nabídka vzdělávacích oborů 

zaměřená přímo na neslyšící je malá. 

Uvádím přepis vyprávění neslyšícího11, kdy sdělil své třídní profesorce, že se 

chce po maturitě hlásit na vysokou školu: 

Slyšící učitel: „Copak ty bys chtěl jít studovat na vysokou školu, TY?" 

Neslyšící student: „Ano, rád bych." 

Slyšící učitel: „Ale vždyť ty na to nemáš! Tebe vyhodí hned po prvním semestru." 

Neslyšící student v takovém případě nemá nadále žádnou motivaci pokračovat 

ve svém vzdělávání. 

11 Vyprávění bylo získáno při rozhovoru autorky s neslyšícím na téma „životní cíle" 
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4. Kultura neslyšících 

4.1 Příslušnost ke kultuře 

Abychom byli schopni akceptovat potřeby neslyšících lidí a respektovat jejich 

komunitu, jejich kulturu, je potřebné, abychom měli alespoň základní povědomí 

o tom, co je komunita neslyšících , kdo může být její součástí, ale také o tom, co je 

kultura neslyšících a jaké jsou její složky. 

S pojmem kultura se v běžném životě setkáváme poměrně často, ne vždy ale se 

jedná o stejný kontext. Proto si hned v úvodu termín kultura ve vztahu ke komunitě 

neslyšících vyjasníme. 

Kultura12 obecně je velmi široký termín a její definice se u jednotlivých autorů 

liší13. Za velmi výstižné považuji Průchovo rozdělení na širší a užší pojetí kultury. 

Do širšího pojetí kultury zařazuje: vše, co vytváří lidská civilizace - tedy 

jednak materiální výsledky lidské činnosti, jako jsou např lidská obydlí, nástroje, 

oděvy. A další jednak duchovní hodnoty lidí, jako je náboženství, umění, morálka, 

12 Kultura: „z lat colere - vzdělávat, pěstovat; původně v souvislosti se zemedelstvím ve vazbě na 
obdělávání půdy (agri cultura). Do nové perspektivy termín kultura uvedl Marcus Tullius Cicero, 
když ve svých Tuskulských hovorech v 1. stol. př. n. I. označil filozofii za „kulturu ducha ; od neho 
se rozšířilo užívání pojmu kultura jako pojmu vymezujícího oblast lidského vzděláváni (v původní 
části této tvé věty chybí sloveso, nejsem si proto jistá, co jsi chtěla říci), tedy pojmu s výraznou 
hodnotící funkcí. V tomto významu zůstává užívání pojmu kultura po celý stredovek, novověk a 
kromě všech? odborných kruhů až do současnosti." Zdroj: Varianty [online], [2002] [cit. 2005-09-
23], Dostupný na WWW: http://www.varianty.cz/default.asp?mn=10&pa=slovnicek#Kultura>. 

Clifford Geertz (2000, s. 62) nahlíží na kulturu velice zajímavým způsobem. Tvrdí, že Jsme 
nedokonalá a nedokončená zvířata, která se dokončují a fínalízují prostřednictvím kultury - nikoli 
prostřednictvím nějaké obecné kultury, ale jejích zcela specifických podob:..." Proč je tu zde 
Geertz. Chtělo by to nějak uvést. Jako jiný pohled na kulturu nabízí ... nebo tak nějak. 

13 Marphy (1998, s. 32) označuje kulturu jako „ . . .cel istvý systém významů, hodnot a společenských 
norem, kterými se řídí členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace předávají dalším 
generacím....". Velmi obecnou definici kultury je možné nalézt ve Velkém sociologickém slovníku 
(1996, s. 547-549): „Kultura je souhrn prostředků a mechanismů specificky lidské adaptace 
k vnějšímu prostředí. Představuje program činnosti jednotlivců a skupin, který je fixovaný 
sociokulturnimi stereotypy a předávaný prostřednictvím kulturního dědictví. Kultura vstupuje 
v podobě: (a) výtvorů lidské práce, (b) sociokulturních regulativů (norem, hodnot, kulturních vzorců), 
(c) idejí (kognitivních systémů), (d) institucí organizujících lidské chování." 
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zvyky, vzdělávací systémy, politika, právo..." (Průcha, 2001, s. 31). Do širšího 

pojetí řadíme podle Průchy např. také návštěvu vernisáže obrazů nebo promítání 

v kině, návštěvu divadla apod. Naopak užší pojetí pojmu kultura je vztahováno 

pouze k chování lidí, které je pro dané společenství typické, obvyklé. Součástí 

kultury v užším pojetí jsou např. pravidla loučení v minoritních14 skupinách (jakou 

je např. komunita neslyšících) nebo o přijímání členů do komunity či kmene, ale již 

ne samotné výsledky chování a činnosti lidí. Jak uvádí Průcha,,,kultura 

je vztahována spíše k projevům chování lidí - tedy kulturou určitého společenství 

se míní jeho zvyklosti, symboly, komunikační normy a jazykové rituály, sdílené 

hodnotové systémy, předávané zkušenosti, zachovávaná tabu" (Průcha, 2001, 

s. 31). 

V úvodních částech diplomové práce se budu zabývat kulturou minoritní skupiny 

neslyšících. K tomu je vhodné vědět, že není možné striktně rozdělovat kultury 

dle jejich kvalit na „lepší" a „horší". Kultury jsou vzájemně nesrovnatelné a každá 

má svou jedinečnost. Tento teoretický princip náhledu na kvality kultur se nazývá 

kulturní pluralita15:,,... jednotlivá společenství mají své specifické kultury, které 

je nutno považovat za zcela rovnocenné..." (Průcha, 2001, s. 23). Situace v Česku 

nebyla zatím dostatečně zmapována, a tak budu využívat především zahraničních 

pramenů. 

Termín kultura neslyšících „vznikl v sedmdesátých letech devatenáctého 

století, aby se ukázalo, že komunita neslyšících může existovat" (Ladd, 2003, 

s. xvii). V současné době je v západních zemích, v USA a v severských zemích 

14 Minoritní skupina je skupina lidí odlišujících se jedním nebo více společnými znaky od většinové 
společnosti. Minoritní skupina je počtem svých členů výrazně menší než skupina většinová. 

15 O princip kulturní plurality usiluje i věda kulturní a sociální antropologie. Jedná se o hodnotovou 
neutralitu, což znamená, že se snaží nerozlišovat kultury resp. společnosti na horší a lepší, 
nehodnotit je, ale popisovat, analyzovat, zkoumat a na základě systematického poznání kultur 
jednotlivých společností formulovat obecné teorie o tom, co je kultura jako taková, čili definovat 
pojem kultury. (BURYÁNEK, Jan, et al„ 2002). 
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běžně zažitý. V České republice se o jeho osvětu snaží především mladí neslyšící, 

kteří bojují za respekt ke své komunitě a za její rovnoprávnost. 

Pro popis kultury neslyšících je však nutné předem ještě definovat pojem 

komunita. „Komunitou rozumíme společenství lidí, kteří mají jeden či více 

společných znaků, jimiž se odlišují od ostatních" (ZIMA, 1999, s. 149). 

Zima (1999, s. 149-169) udává přehled definovatelných rysů, na základě kterých 

se mohou různé komunity vydělovat: 

=> rys povahy lokalizační, 

=> rys povahy biologické, 

=> rysy společenské, historické a ekonomické, 

=> rys povahy kulturní, 

=> rys povahy jazykové, 

=> rys povahy sociální. 

V odborné literatuře se dočteme, že „Neslyšící vytvářejí své komunity na třech 

základních rysech: hluchota, komunikace a vzájemná podpora." (Woll & Ladd, 

2003, s. 153). 

Podívejme se podrobněji na tyto tři základní rysy. 

Hluchota jako biologický rys striktně odděluje komunitu neslyšících od 

společnosti a komunit slyšících. Převážná16 část členů komunity neslyšících má 

více či méně narušenou schopnost slyšet, která je dána různými vnitřními 

a vnějšími příčinami, nezřídka je ztráta sluchu dána dědičně. 

16 Do komunity neslyšících mohou patřit lidé neslyšící, ale ve výjimečných případech i lidé slyšící 
(více v kapitole 4.1). 
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Komunikace v komunitě neslyšících probíhá v národním znakovém jazyce. 

Vždy se jedná o vlastní znakový jazyk daného společenství. Na světě neexistuje 

pouze jediná komunita neslyšících, ale existuje jich několik, které se odlišují mj. 

národním znakovým jazykem (např. čeští neslyšící užívají český znakový jazyk, 

britští neslyšící užívají britský znakový jazyk apod.). 

Vzájemná podpora členů komunity neslyšících pramení ze dvou již výše 

uvedených rysů. Komunity neslyšících vznikají především při (internátních) školách 

pro neslyšící a v klubech neslyšících (Woll & Ladd, 2003, s. 153). Podle Zimy 

(1999) bychom označili tento rys za lokalizační a současně také kulturní, neboť 

právě v těchto místech dochází k předávání kultury, historie neslyšících, hodnot 

i tradic z jednotlivých členů komunity na druhé. 

Nejenom díky rozdílným mluveným jazykům, kterými mluví slyšící lidé, 

a znakovým jazykům, kterými se dorozumívají lidé neslyšící, dochází při jejich 

vzájemném kontaktu k mnohým nedorozuměním a konfliktům. Výrazným znakem 

komunity neslyšících je proto stát v těchto situacích při sobě a poskytovat si 

vzájemnou potřebnou podporu (Padden & Humphries, 1988). 

Jak je patrné z výše uvedeného Zimová výčtu (1999), člověk nemusí být členem 

pouze jedné komunity, ale současně může být v komunitě neslyšících a v komunitě 

obyvatel ze severních Čech. V rámci jednotlivých komunit slyšících i neslyšících 

mohou vznikat menší subkomunity. Hovoříme pak např. o subkomunitě 

neslyšících lesbiček a gayů, subkomunitě neslyšících Židů, subkomunitě 

neslyšících černochů apod. 

Kultura neslyšících, českých i zahraničních, je předávána a udržována uvnitř 

komunity neslyšících. Jelikož znakový jazyk nemá psanou formu, nebylo možné 

kulturní dědictví v minulosti předávat jinak než přímým kontaktem mezi jednotlivými 

členy komunity. V současné době to možné je. Díky moderním technologiím, které 

umožňují zaznamenávat kulturu neslyšících na různé nosiče dat, jsme schopni 

pozorovat její vývoj, popř. její změny. 

28 



Základní členění kultury neslyšících jsem přejala od Ladda (2003) a doplnila o 

poznatky a příklady Lana & Hoffmeistra & Bahana (1996) a o informace ze 

semináře Kultura Neslyšících17. Jednotlivé příklady kultury neslyšících pocházejí 

od Kýla (1998) a Vojnarové (2002). 

4.2 Příslušnost ke kultuře 

Neslyšící osoba se musí cítit „být doma", být součástí komunity neslyšících. 

Tento proces je přirozený a nenucený. Své příslušenství ke komunitě nelze 

odvozovat od pravidelných návštěv kulturních akcí nebo zaplacení členských 

příspěvků v klubech nebo jiných organizacích neslyšících. 

Nezbytným prvním krokem k příslušnosti do komunity je přijetí nového člena 

stávajícími členy komunity. O tomto aktu se nejedná na schůzce klubu, ale jde 

o přirozený proces adaptace18 v určitém společenství a zařazení se do něj. 

Ladd (2003) uvádí tři základní cesty ke členství v komunitě neslyšících: 

=> být neslyšícím dítětem neslyšících rodičů nebo svou hluchotu zdědit 

v třetí generaci, 

=> navštěvovat školu pro neslyšící nebo být jejím absolventem, 

=> nenavštěvovat nebo neabsolvovat školu pro neslyšící, ale ve volném 

čase se stýkat s komunitou neslyšících. 

Monžnosti jak se stát členem komunity neslyšících nám u Laného, Hoffmeistra 

a Bahana (1996, s. 159) popisují čtyři charakteristiky: 

VYSUČEK, Petr. Seminář Kultura českých neslyšících. Seminář probíhal v období ZS, LS 
2004/2005 na Univerzitě Karlově v Praze, Filozofické fakultě, Ústavu českého jazyka a teorie 
komunikace. Obor Čeština v komunikaci neslyšících. 

Adaptací rozumíme strukturu nebo chování organizmu, který se přizpůsobuje konkrétnímu 
prostředí. 
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=> podobné tělesné charakteristiky nebo kulturní zvyklosti, jako je např. 

barva kůže nebo společný jazyk, 

=> identifikování sebe samého jako člena minority a přijetí mně ostatními, 

již stávajícími členy minority, 

=> tendence uzavírat manželství v rámci komunity, 

=> vzdor minoritní skupiny proti útlaku většinové společnosti. 

Asi nejpřísnější podmínky zmiňují Bakerová a Cokely (1999, s. 56). Ve své 

publikaci uvádí čtyři potencionálních cesty ke členství v komunitě neslyšících: 

=> podmínka audiologická, 

=> podmínka politická, 

=> podmínka jazyková, 

=> podmínka společenská. 

Podle Bakerové a Cokelyho (1999) jsou „jádrem" (komunity neslyšících) ti, kteří 

splňují všechny uvedené podmínky. Slyšící člověk se tedy ve výjimečných 

případech členem komunity stát může - ale nikdy nepatří do jejího úplného středu. 

Podle Lada (2003) lze částečné členství v komunitě neslyšících přiznat slyšícím 

dětem neslyšících rodičů. Ty se však mohou sdružovat v samostatných 

institucích, např. CODA19. O členství můžeme uvažovat i u slyšících lidí, kteří 

si vzali za manžela nebo manželku neslyšící osobu. Ve výjimečném případě 

19 CODA sdružuje slyšící děti neslyšících rodičů. „Jedná se o aktivní organizaci, jež se spolupodílí 
na mnoha výzkumech v oblasti znakového jazyka, psychologie, sociologie apod. Nabízí 
poradenské služby, pořádá různé semináře, společenské akce, kurzy znakového jazyka, setkáni 
rodičů s dětmi atd. Nefunguje samoúčelně (...), podává nejnovější informace z oblasti znakového 
jazyka a přibližuje slyšícím lidem život Neslyšících. Veškeré jejich úsilí směřuje k zachováni, 
podpoře a rozvoji dvojího kulturního a jazykového dědictví slyšících dětí neslyšících rodičů. 
(Gavelčíková, 2002)." Více informací např. REDLICH, Karel. Slyšící dítě hluchých rodičů (CODA). 
2003. FF UK. Bakalářská práce. 
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se členem komunity neslyšících může stát slyšící člověk, který pro komunitu 

neslyšících po dlouhou dobu pracuje či pracoval. 

Naopak Paddenová (1988) tvrdí, že členové komunity neslyš se shodují, že 

slyšící jedinci se nikdy nemohou plně stát členy neslyšící komunity. I když 

mají neslyšící rodiče a jsou rodilými mluvčími znakového jazyka, stále jim chybí 

prožitek vyrůstat jako neslyšící. 

I v našem prostředí je možné setkat se s tímto striktním pohledem na členství 

v komunitě neslyšících. Člověk bez ztráty sluchu se nikdy nemůže stát 

stoprocentním členem komunity neslyšících. Všechny prožitky neslyšících lidí jsou 

pro slyšícího člověka pouze zprostředkované. 

Specifikum komunity neslyšících spočívá mimo jiné v přenosu kultury na další 

generace. Kultura se v rodině z generace na generaci přenáší pouze u 5-10 % 

neslyšících, 90-95 % neslyšících si kulturu předává ve školách pro neslyšící, 

na internátech a v organizacích neslyšících. Důvodem je skutečnost, že neslyšící 

děti se v 90-95 % rodí do slyšících rodin. Přirozený přenos kultury zde tedy není 

možný. Neslyšící dítě se o kultuře neslyšících dovídá zprostředkovaně. Záleží 

pak pouze na rodině, zda kulturu neslyšících dítěti představí v raném věku, nebo 

zda se k ní dítě dostane až v průběhu školní docházky. 

4.3 Komunikace 

Základní charakteristikou komunity (českých) neslyšících je komunikace 

(českým) znakovým jazykem. V minulých letech nebyl osud znakovému jazyku 

nakloněn, v České republice se stále za jeho rovnoprávnost musí bojovat. Přesto 

znakový jazyk je a byl hlavním dorozumívacím prostředkem neslyšících lidí 

a prostředkem předávání kultury neslyšících. 

O historii znakového jazyka se dozvídáme především z historických pramenů, 

v kterých je popisováno organizované vzdělávání neslyšících dětí. Prvním 

učitelem v Evropě, který do školy v Paříži zavedl znakový jazyk, byl Abbé de 
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1'Epée20. L'Epée „byl přesvědčen, že znaky, které si neslyšící vytvářejí, jsou jejich 

mateřským jazykem, jenž má v jejich vzdělávání nezastupitelnou úlohu. (...) 

...svou dobu předběhl v tom, že byl přesvědčen, že neslyšící mohou plnohodnotně 

myslet ve znacích." (Hrubý, 1999, s. 103). 

Velmi zajímavé je pozorovat neslyšící, jak sami hodnotí komunikační úroveň 

členů své komunity. Setkala jsem se např. s výrokem neslyšícího21 o jiném členu 

neslyšící komunity: „Ten ukazuje čistým znakovým jazykem"22 (zvýraznila 

autorka). 

V rozhovoru s jedním neslyšícím jsem se dozvěděla, že rozděluje komunitu 

neslyšících na jádro komunity, kam mohou patřit pouze lidé, kteří se neslyšící již 

narodili nebo ohluchli před rozvinutím mluvené řeči. Pro komunikaci používají 

„čistý" znakový jazyk. Ve vzdálenějších vrstvách od jádra jsou ti neslyšící, kteří 

sice komunikují znakovým jazykem, ale v situacích jako je návštěva lékaře, úřad či 

při komunikaci s neznámými slyšícími lidmi používají 

i mluvenou řeč. 

Paddenová a Humphries (1988) uvádějí, že nejuznávanějším je v komunitě 

neslyšících ten, kdo užívá znakový jazyk a kdo jej umí použít ve všech 

komunikačních situacích - tedy nejen v běžné komunikaci, ale i při vyprávění vtipů, 

hádanek, příběhů. Petr Vysuček se domnívá, že neslyšící v Česku 

s uvedeným tvrzením nesouhlasí. Jejich respekt ke znakovému jazyku se totiž 

stále ještě buduje. Pro české neslyšící je nejuznávanějším členem komunity ten, 

kdo podnikl zásadní činy k prosazení kultury neslyšících ve slyšící společnosti23. 

20 Francouzský kněz Abbé de l'Epée žil v letech 1712-1789. 
21 Seminář Znakový jazyk. Seminář probíhal v období ZS 2004/2005 na Univerzitě Karlově v Praze, 
Filozofické fakultě, Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Obor Čeština v komunikaci 
neslyšících. 
22 Co je „čistý" znakový jazyk není nikde definováno. Sami neslyšící neumí vyjmenovat kritéria, 
která by jej vymezovala. Pokud o někom prohlásí, že ukazuje „čistým" znakovým jazykem, pak se 
na tomto hodnocení mnohdy shodnou s jinými neslyšícími osobami. 
23 Pro Petra Vysučka je to např. Mgr. Věra Strnadová. 
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Jak uvádí Paddenová a Humphries (1988), neslyšící dítě v pěti letech již ví, že 

neslyšící používají ke své komunikaci znakový jazyk a že naopak slyšící lidé 

používají ke své komunikace mluvidla a mluvený jazyk. Již kolem věku sedmi let 

neslyšící dítě pozná, zda jeho komunikační partner je rodilým mluvčího znakového 

jazyka, nebo zda komunikuje s neslyšícím, který se znakový jazyk naučil až 

v pozdějším věku. Neslyšící dítě stejného věku je schopné zpozorovat chyby 

slyšících uživatelů znakového jazyka. 

Ze zahraniční literatury je patrné, že neslyšící v cizině (př. Ve Velké Británii, 

Francii, USA) jsou na svůj jazyk, znakový jazyk, hrdí. Míru hrdosti dokazuje 

vytváření tzv. legend o původu jazyka. Pro příklad uvádím variantu příběhu 

francouzských neslyšících, kteří si z generace na generaci předávají historky 

o tom, jak Abbé de 1'Epeé „vynalezl" znakový jazyk a zavedl jej do francouzských 

škol pro neslyšící. Příběh je vymyšlen (Abbé de 1'Eppé znakový jazyk nevymyslel), 

ale neslyšícím dodává pocit hrdosti na svou historii a jsou pyšní na činy člověka, 

jakým byl právě 1'Epeé. Historka vypráví tento příběh: 

Abbé de I Epeé se v noci procházel po lese. Po několikahodinové cestě se cítil 

unaven a začal hledat vhodné místo k přespání. V dálce spatřil světlo jednoho 

domu. Došel až ke zdroji světla a zaťukal na dveře. Nikdo mu nepřišel otevřít, 

a tak se rozhodl vstoupit bez vyzvání. 

Uvnitř spatřil dvě dívky, které seděly u krbu a vyšívaly. Potichu na ně promluvil, 

ale ony mu neodpověděly. Popošel blíže a znovu na ně promluvil. Opět se 

mu nedostalo žádné odpovědi. Abbé byl velmi zmatený, ale usadil se vedle nich. 

Dívky si ho všimly, ale nijak nereagovaly. Nepromluvily ani slovo. 

O chvíli později vstoupila do místnosti matka dívek. Velmi se divila, jak Abbé 

poznal, že její dcery jsou hluché. Abbé neměl o jejich hluchotě ani tušení, ale nyní 
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pochopil, proč mu neodpověděly. Znovu si prohlédl ty dvě mladé dívky a pochopil 

své poslání (Padden & Humphries, 1988, s. 27).24 

Výzkum znakového jazyka v Česku25 začal až v roce 1993. Starší generace 

neslyšících lidí, která vyrůstala v době, kdy bylo ve školách užívání znakového 

jazyka zakázáno26, si na znakový jazyk jako na povolený a rovnocenný 

komunikační prostředek musí stále ještě zvykat. 

Komunita neslyšících bude vždy menšinovou komunitou a je nutné zabývat se 

jejich možnostmi komunikace s většinovou, slyšící společností - komunitou. 

Neznalost rozdílnosti povah obou jazyků a neznalost kulturního pozadí jednotlivých 

komunit dává příčiny ke vzniku řady problémů a trapných situací především pro 

neslyšící stranu. Na základě těchto nedorozumění vzniká velká část historek 

a vtipů, které si neslyšící mezi sebou předávají. Tyto nepříjemné zážitky členy 

komunity stmelují dohromady a dávají jim určitou sílu, že když toto zvládli jiní 

neslyšící, proč by to nezvládli oni sami také. 

Pro jasnější představu uvádím jeden příklad, který se jako vtip šíří v komunitě 

amerických neslyšících: 

Nezaměstnaný neslyšící muž si přečetl v novinách inzerát, že jedna nová firma 

nabízí mnoho volných pracovních míst. Rozhodl se tam zajít a o práci požádat. 

Přišel do hlavní kanceláře dané firmy, napsal něco na kousek papíru a předal jej 

sekretářce. Ta jen zakroutila nesouhlasně hlavou, vrátila papírek neslyšícímu 

a poslala jej k muži sedícímu ve vedlejší místnosti. I on si přečetl papírek, zakroutil 

Je možné vyhledat několik verzí výkladu uvedeného příběhu. Kněz pochopil své božské poslání 
věnovat se neslyšícím a ukázat jim cestu k bohu. Abbé de l'Epée již při prvním kontaktu použil pro 
komunikaci s neslyšícími dívkami ruce, a proto pochopil, že neslyšící se musí vzdělávat ve 
znakovém jazyce. Obě vysvětlení pocházejí ze spontánní komunikace s neslyšícími osobami. 
25 o 

b prvním výzkumem znakového jazyka ve světě začal ve Spojených státech amerických William 
Stokoe. Svou první knihu o americkém znakovém jazyce publikoval v roce 1960. 

Po roce 1880 (Milánský kongres) se v evropských státech a v USA postupně zakazovalo užívání 
znakového jazyka ve školách i jiných institucích. Znakový jazyk byl v České republice uznán jako 
rovnoprávný jazyk až s přijetím zákona č. 155/1998 o znakové řeči a změně jiných zákonů. O tom 

Je z n a k o v y jazyk V Česku rovnoprávný s češtinou by bylo možné vést dlouhé diskuse 
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zamítavě hlavou a poslal muže k jinému zaměstnanci firmy na vyšším postě. Takto 

si neslyšícího muže předávali, až se nakonec dostal do kanceláře ředitele firmy. 

Ten si také lísteček přečetl a odpověděl: „Ne, já si opravdu chci svou práci 

ponechat." To, co měl neslyšící muž napsáno na svém papírku bylo: „Chtěl bych 

Vaši práci" nikoli „Chtěl bych u vás práci". (Holcomb, 1994, s. 6). 

V Česku se s podobnými příběhy zatím nesetkáme. Neslyšící uznají, že podobný 

typ příběhů je ve světe běžný, u nás se zatím do kultury neslyšících nedostal. 

Domnívám se, že s přibývajícím respektem většinové společnosti ke znakovému 

jazyku se podobné povídky začnou objevovat i u nás. 

4.4 Místa setkávání 

Kýle (1990)27 se ve svých úvahách o vzniku kultury domnívá, že kultura 

neslyšících se rozvíjí převážně v klubech, kde je prostor pro snadnou interakci 

a pro komunikaci ve vlastním jazyce. Mizí zde jakékoli komunikační problémy 

a neslyšící si mohou bez potíží vyměňovat zážitky a zkušenosti ze svého života. 

Je obvyklé, že se kultura slyšících předává z generace na generaci. Ale znovu 

podotýkám, u neslyšících dětí je pouze 5-10 % těch, kteří získají kulturu od svých 

neslyšících rodičů. 

V Česku se v klubech a spolcích pro neslyšící scházejí lidé především středního 

a staršího věku, mladí lidé volí pro setkání místa v jiných prostorách. V klubech se 

konají pravidelná setkání za účelem sociálního kontaktu, tedy posedět a popovídat 

si o událostech minulých dnů a předat si vzájemné zkušenosti a poznatky. Mezi 

takové organizace patří např. Česká unie neslyšících (Praha, Ostrava, Liberec, 

Kroměříž, Chodov, Brno, Ústí nad Labem, Zlín), Českomoravská jednota 

neslyšících, Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Hradecký spolek neslyšících, 

27 
Podle HOMOLÁČ, Jiří (ed ). Komunikace neslyšících. Sociolingvistika (antologie textů). 

Praha : DeskTop Publishing FF UK, 1998. s. 144. ISBN 80-85899-40-X. 
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Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Národní centrum pro neslyšící, 

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Pražský spolek neslyšících, D-CENTRUM 
28 

agentura pro kulturu a vzdělání neslyšících, Oblastní unie neslyšících Olomouc. 

V ČR vznikla v roce 1992 střechová Asociace organizací neslyšících, 

nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), která sdružuje řádné a čestné členy. 

„Základním posláním ASNEP je umožňovat zástupcům subjektů pracujících 

ve prospěch sluchově postižených lidí nebo jejich rodičů, aby se pravidelně 

setkávali. Organizace zastupující občany různých sluchových vad a tedy i různých 

zájmů tak mají možnost navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit 

život sluchově postižených občanů."29 

Dále jsou u nás kluby, které jsou zájmově zaměřené, převážně sportovně. 

Sportovní setkání neslyšících jsou tradicí nejen na regionální úrovni, ale i na úrovni 

mezinárodní. Mezi největší sportovní události neslyšících na celém světě patří 

deaflympiáda, která je obdobou olympiády slyšících. V Česku se sportovci sdružují 

ve sportovních klubech pro jednotlivá sportovní odvětí, zástupnou organizací všech 

klubů je Český svaz neslyšících sportovců. Dalšími zájmovými organizacemi jsou 

např. Automotoklub neslyšících Praha nebo Klub rybářů. Sportovní akcí, která má 

v česku dlouholetou tradici, jsou Sportovní hry neslyšící mládeže. Každý rok 

se sjíždějí mladí lidé z celé republiky, aby změřili své síly v několika disciplínách, 

ale také aby se při společném sportování i dobře pobavili a popovídali si. 

V posledních letech vznikají i rozličná nezávislá sdružení mladých neslyšících 

lidí, která jsou specificky zaměřena na určitou činnost, např. na výuku českého 

znakového jazyka, kulturu mladých neslyšící apod. Známé organizace tohoto 

druhu jsou např. PEVNOST - České centrum znakového jazyka; SORDOS -

28 
Organizace byly autorkou vybrány z internetových serverů www.asnep.cz ,www.ruce.cz 

a www.ticho.cz 
29 

Zdroj: Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel [online], c2004 [cit. 2005-
12-04], Dostupný na WWW: <http://www.asnep.cz/asnep.html>. 
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Sdružení pro kulturu neslyšících; B.Y.D. - Klub mladých neslyšících; občanské 

sdružení Setkání. 

Setkávání neslyšících pří různých událostech patří neodmyslitelně k jejich životu. 

Některá setkání jsou pravidelná v průběhu celého roku, některá jsou pouze 

u příležitostí významných dnů, svátků nebo výročí pořádající organizace či klubu. 

Mezi oblíbené aktivity patří např. plesy, pálení čarodějnic, oslava Mezinárodního 

dne neslyšících, Mikulášská setkání, přehlídka tvorby ve znakovém jazyce Mluvící 

ruce, benefiční koncert Večer tříkrálový (mluvené slovo i písně jsou tlumočené 

do českého znakového jazyka), charitativní koncert Podepsáno srdcem (mluvené 

slovo i písně jsou tlumočené do českého znakového jazyka), , Miss neslyšících ČR 

(dále i Evropy a Světa),. Tyto akce náleží mezi ty, kde se mohou setkat neslyšící 

z celé republiky. Neslyšící vždy uvítají jakoukoli možnost vzájemného setkání. 

Na své akce se dlouho připravují a jsou ochotni jet i několik set kilometrů daleko, 

jen aby se znovu setkali se svými přáteli. 

4.5 Umění neslyšících 

„...umění neslyšících má původ ve specifických atributech jejich jazyka 

a kultury." (Ladd, 2003, s. 48;. Znakový jazyk je povahy vizuálně-motorické, a proto 

v minulosti bylo velmi obtížené tuto část kultury neslyšících zaznamenat a předat 

další generaci neslyšících lidí. V současném světě techniky je již předávání tohoto 

typu umění snazší. 

Umění je mezi neslyšícími lidmi velmi rozšířené a má svou dlouholetou tradici. 

Na festivalech a přehlídkách je velká část programu naplňována právě uměleckými 

vystoupeními. 

Na tomto místě bych ráda upozornila na fakt, že český znakový jazyk je jazykem 

české komunity neslyšících. Jak jsem se již zmínila, bylo po dlouhou dobu užívání 

českého znakového jazyka zakázáno. V současné době si neslyšící lidé teprve 

zvykají, že jej mohou užívat v běžných situacích, a že dokonce na jeho užívání 

maji právní nárok. Stále jsou v jeho používání opatrní. Jako by se báli, že budou 
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za jeho užívání potrestaní. Jejich strach je asi oprávněný. V minulých letech čelili 

posměchu, že ukazují jako „opice", či jiným podobným narážkám. Ve školách 

nebylo dovoleno užívat znakový jazyk vůbec - pokud kdokoli zákaz poručil, byl 

za to tvrdě trestán. Mladí lidé dnes již tento problém většinou nemají. Rádi 

si s českým znakovým jazykem hrají (vytvářejí příběhy, vtipy, karikatury ...), 

a právě i tímto způsobem může vznikat umění založené na znakovém jazyce. 

Z výše uvedených důvodů je umění neslyšících u nás mladou záležitostí. 

4.5.1 Lidové umění 

Stejně jako byli na českém území lidoví vypravěči v minulých dobách, můžeme 

něco podobného pozorovat již po několik desetiletí i v komunitě neslyšících. Jde 

o vyprávění smyšlených příběhů a tedy o jistou formu lidové slovesnosti30. Sílu 

příběhů umocňuje skutečnost, že jsou vyprávěny ve znakovém jazyce. 

I když je podle Ladda (2003) vyprávění příběhů nejrozšířenějším prostředkem 

přenosu umění v komunitě neslyšících, nevzniklo zatím v této oblasti ve světě ani 

Česku mnoho materiálů v písemné nebo digitální verzi. 

Lane, Hoffmeister a Bahan (1996) uvádějí, že vyprávění příběhů se vyvinulo 

v raných letech internátní výchovy při školách pro neslyšící. Mladíci v americkém 

znakovém jazyce dopodrobna popisovali chování a způsoby svých slyšících učitelů 

nebo děj kresleného filmu či westerny a válečné filmy, které shlédli. V té době filmy 

a televizní programy nebyly titulkované a vypravěči museli mnohem více použít 

svou fantazii a uplatnit své vypravěčské umění. Tyto příběhy si předávali dál mezi 

sebou. 

30 
Lidovou slovesnosti jsou míněna literární díla šířená ústně mezi prostým obyvatelstvem, 

vznikající už od nejstarších dob, kdy ještě nebylo známo písmo. To použili teprve její sběratelé, 
když se ji, zejména v 19. století, rozhodli zapsat a převyprávět. Její tvůrci jsou anonymní a jejich 
díla nemají nikdy uzavřenou podobu. Šíří se totiž mezi lidem a jsou vědomě i bezděky upravována, 
narozdíl od psaných literárních děl, kterým jejich zapsání dává definitivní podobu. 
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Není samozřejmé, že každý neslyšící ovládající znakový jazyk bude schopen 

vyprávět příběhy tak, aby upoutal publikum a jeho vyprávění se stalo součástí 

dědictví kultury neslyšících. Vypravěč musí být především bystrý a všímavý, 

orientovat se v aktuálním dění komunity neslyšících, výborně ovládat znakový 

jazyk a neverbální komunikaci, reagovat na odezvu diváků a vytvořit si vhodný 

repertoár příběhů (Lane, Hoffmeister a Bahan, 1996). 

Lane, Hoffmeister a Bahan (1996) vydělují dva žánry příběhů: 

(1) příběhy o úspěchu (tzv. success stories) 

Jednoduchá linie příběhů o úspěchu většinou vypráví, jak se neslyšící 

vzdělávaný orální metodou a utlačovaný slyšícím světem naučí znakový jazyk 

a setká se s kulturou neslyšících. Postupem času se stane její součástí a zbytek 

života se cítí velmi spokojený a šťastný. 

V Česku se podobné příběhy neobjevují. Je možné, že za několik let již budou 

součástí kultury českých neslyšících stejně, jako je tomu v jiných státech. 

(2) legendy o původu (tzv. legends of origins) 

Jak z názvu žánru těchto příběhů vyplývá, jsou zaměřené na původ znakového 

jazyka. Mezi dvě nejznámější patří legenda o Abbém de I' Epéem a jeho setkání 

s neslyšícími dívkami (viz výše v práci) a velmi podobný příběh o vzniku v tomto 

případě amerického znakového jazyka a o poselství muže Thomase Gallaudeta 

a jeho setkání s neslyšící dívkou Alicí Cogswellovou. 

Jak poznamenávají Lane, Hoffmeister a Bahan (1996, s. 154): "...oba dva typy 

příběhů posouvají (pozn. autorky: neslyšící) od individuálního ke společenskému, 

od ticha ke komunikaci". 
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4.5.2 Povídky založené na znakovém jazyce 

(1) ABC příběhy (tzv. ABC stories) 

Tyto příběhy sou složené z tolika znaků, kolik je písmen v prstové abecedě. 

Prvním znakem příběhu je pak z n a k s tvarem ruky stejným, jaký je vjednoruční 

prstové abecedě pro písmeno „A". Následuje znak se stejným tvarem ruky, jaký 

je pro B v jednoruční abecedě. Příběh pokračuje až ke tvaru ruky pro písmeno 

Z (Lane, Hoffmeister a Bahan, 1996). 

ABC příběhy jsou oblíbené v komunitě amerických neslyšících. V českém 

znakovém jazyce se setkáme převážně s dvouruční prstovou abecedou, a proto 

si čeští neslyšící ABC příběhy nepředávají, ale rádi se pobaví nad vyprávěním 

svých zahraničních kolegů. 

Pro ilustraci uvádím začátek klasického příběhu The Haunted house uváděného 

autory Lane & Hoffmeister & Bahan (1996) (v překladu z amerického znakového 

jazyka do anglického jazyka)1 

With pounding heart [tvar ruky A] and careful footstep [B], I opened the dooř 

[C]... 

(2) klasifikátorové příběhy (tzv. classifier stories) 

Celé vyprávění se skládá pouze z klasifikátorů31, jiné znaky se nepoužívají. 

Někteří umělci využívají těchto technik klasifikátorových příběhů k přednesu básní 

(Lane, Hoffmeister a Bahan, 1996). 

31 „Klasifikátory jsou specifickou skupinou prostředků, které jsou značně 
jazycích znakových a i v některých jazycích mluvených. Obecně bývají ^ 
soubor prostředků, které se pojí se jménem a které slouží k zařazen, vmenovanéto předmé^ao 
určité skupiny, ke zdůraznění obecných vlastností předmětu. Tedy.poutal 
Meré popisují a reprezentuji určitou skupinu předmětů majících ^ n é p^obnóvitetoguara 
je např. tvar, materiál, velikost, tloušťka, uspořádání, obvod či objem. (...) ^ " / Z f u T o S 
reprezentovány určitým tvarem ruky, mluvíme o tzv. klasifikátorových tvarech runy v" 
a Kuchařová, 2005, s. 69, 71) 
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4.5.3 Humor 

Vyprávění vtipů či příběhů založených na jazyce je úzce spjato s kulturou, z niz 

člověk pochází. Pokud nejsme součástí dané kultury a nemáme dostatečnou 

znalost příslušného jazyka, jen stěží nám bude připadat anekdota vtipná 

a zábavná. Dobře známé jsou tyto situace lidem cestujícím do Velké Británie, kde 

se setkají s tzv. „anglickým humorem". Klasickému anglickému vtipu se Francouz 

jen stěží zasměje. 

Tak je tomu i ve znakovém jazyce a v komunitě neslyšících. Humor je určen pro 

pobavení uvnitř komunity, kde všichni sdílejí kulturu i jazyk. 

Podle francouzského neslyšícího humoristy Guy Bouchauveau (Lane, 

Hoffmeister a Bahan, 1996) můžeme rozlišit tři kategorie humoru ve znakovém 

jazyce: 

(1) vtipné příběhy podněcující k smíchu 

Příběh o King Kongovi32 (Holcomb, 1994, s. 8): 

Na pláži, kde se v horku opaluje mnoho lidí, se objeví King Kong. Když lidé spatří 

obrovskou opici, všichni začnou křičet a utíkat z pláže pryč; až na jednu krásnou 

mladou ženu. Žena nevnímá rozruch kolem sebe a v poklidu si užívá vody. Protože 

všichni ostatní utekli, opice přistoupí ke krásné ženě a vezme ji do svých 

obrovských tlap. Žena se vyděsí a začne křičet. King Kong se jí snaží říci, jak moc 

je krásná. Ona kroutí hlavou a ukazuje na své uši, aby opici vysvětlila, že neslysi. 

King Kong je překvapen, že potkal neslyšící ženu, a využívá své zkušenosti, že 

32 i A 
Ukázky příběhů (o King Kongovi a popis absurdního obrazu nebo situace) jsou přepsane do 

psané podoby anglického jazyka (ve zdrojovém dokumentu) a přeložené autorkou této práce do 
jazyka českého. Příběhy tak prodělaly dvojí kulturní transfer, a proto se vtipnost oproti originálu 
může vytrácet. 

41 



se kdysi učil znakový jazyk. Podívá se na mladou slečnu a ukazuje: „Jste tak 

krásná. Chci si Vás vzít!"33 

(2) karikatura lidí nebo zvířat 

Karikaturou myslíme zkratkovitý „příběh" přehánějící nápadné znaky za účeleir 

zesměšnění. 

J d e německý ovčák 
N ě m e c k ý ovčák v r č í na 

neznámého č lověka . 

J d e bu ldok. Buldok ž e r e . 

(Obr. 1)34 

33 Při artikulaci znaku „VZÍT SI NĚKOHO ZA MANŽELA/MANŽELKU" King Kong svou milou 
rozmáčkne 
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(3) popis absurdního obrazu nebo situace 

Tento třetí typ humorných historek si přiblížíme na následujícím příběhu: Letadlo 

(dvojplošnlk) letí po obloze. Tu horní křídlo šťouchne do spodního, aby navrhlo 

změnu směru, chce totiž letět více na sever. Spodní křídlo se změnou směru 

nesouhlasí. Horní křídlo se tedy rozhodne pokračovat severním směrem, kdežto 

spodní křídlo nekompromisně pokračuje na jih s katastrofálními následky pro 

dvojplošník. (Lane, Hoffmeister a Bahan, 1996, s.122 ). 

4.5.4 Anekdoty 

Anekdoty neslyšících se vztahují především k jejich vztahu ke slyšícím lidem 

a vzájemným komunikačním problémům a nedorozuměním. Setkáme se i s vtipy, 

které popisují unikátní kulturu neslyšících a jejich specifika v myšlení a vnímání 

okolního světa. Neslyšící většinou humorně pohlížejí na své nevýhody ve slyšícím 

světě, ve kterém se vyskytuje mnoho zvukových podnětů. (Holcomb, 1994). 

(1) Slyšící muž dlouho pozoruje neslyšícího muže a následně se rozhodne zjistit, 

jak je to s gramotností u neslyšících. Na kousek papíru napíše „Umíte číst?" 

a podá tento vzkaz neslyšícímu muži. Neslyšící muž je znechucen jeho neznalostí 

a odepíše: „Ne. A umíte psát?" (Holcomb, 1994, s. 6). 

(2) Vyprávíte vtip, který je velmi vtipný a oblíbený ve skupině neslyšících, 

skupince slyšících lidí. Oni se ze slušnosti smějí, ale vtip jim vůbec nepřijde 

směšný. Oni naopak vyprávějí vtip ze světa slyšících. Vy se ze zdvořilosti také 

smějete, ale také vůbec nevíte, čemu. A tak povídáte další z „vtipů neslyšících" 

a oni na oplátku další „vtip slyšících". Laskavost jde někdy až příliš daleko. 

(Holcomb, 1994, s. 76). 

V komunitě amerických neslyšících jsou velmi oblíbené kreslené komiksy (Lane, 

Hoffmeister a Bahan, 1996) se stejnou tématikou jako anekdoty. V komisech se 

anq^ ickéh d ní? ÍL 1 ) ? d r ° j ° v é m dokumentu přeložen z amerického znakového jazyka do 
anglického jazyka a následně autorkou této práce z anglického jazyka do jazyka českého 
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neužívá znakového jazyka - ale omezeně psané podoby mluveného jazyka. Pro 

příklad uvádím komiks s názvem Autobusová zastávka (Obr. 2). 

Při konzultaci s rodilým neslyšícím mi bylo sděleno, že v komunitě českých 

neslyšících se však tento typ přenosu humoru tolik neujal. V základní škole pro 

sluchově postižené jsem si ale všimla, jak neslyšící děti rády čtou dětské komiksy 

typu Čtyřlístek a Kačer Donald. Některé neslyšící děti si rády i komiksy vymýšlejí, 

ale v jejich kresbách převažuje svět slyšících. 

OUR 
DEAF 

WORLD 

(Obr. 2) 

4.5.5 Hry 

Z vlastní zkušenosti vím, že neformální setkání v klubech jsou ve většině případů 

doprovázená připravenými aktivitami a hrami. Některé z nich jsou velmi podobné 

tem, které se hrají u slyšících na večírcích či jiných akcích. Avšak chci-li se uvést 
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v komunitě neslyšících s novou hrou, musím brát v potaz některá zásadní pravidla. 

Neslyšící lidé vnímají svět okolo sebe převážně zrakem, a proto bychom měli být 

opatrní u her, kde se zavazují oči, zhasíná světlo nebo se zavazují ruce bez 

možnosti dobrovolného rozvázání. U některých neslyšících bychom mohli těmito 
činnostmi vzbudit nepř í j emný pocit a hra by dá le asi n e m é l a ten správný efekt . 

Naopak neslyšící uvítají hry pohybové35, logické36, vizuální37 či hry založené na 

znakovém jazyce38. 

4.5.6 Vizuální umění 

Mezi vizuální umění v kultuře neslyšících můžeme zařadit malířství, sochařství, 

architekturu aj. s obsahem mající význam pro neslyšící lidi. Je nutné upozornit, že 

se nejedená jen o neslyšící malíře, sochaře a architekty, kteří jsou ve svém oboru 

zaměstnáni, ale též o neslyšící amatérské umělce, kteří svým dílem přispívají ke 

kulturnímu dědictví n e s l y š í c í c h . Práce umělců (slyšících i neslyšících) je určena 

35 Hra - Obrana hradu' Na ploše vyznačíme čtverec (hrad) o rozměrech 3 x 3 m. Děti se rozdělí na 
dvě skupiny - (1) obránci hradu a (2) nepřátelé. Obránci jsou uvnitř hradu. Nepřátelé se snaží 
získat hrad tím způsobem že vytlačují obránce za vyznačené území. Pokud obránce překročí 
vyznačenou plochu, s tává 'se zně j nepřítel. Vyhrává ten obránce, který v hradu zůstává jako 
Poslední 

Hra - Gordický uzel: Hráči vytvoří kruh čelem k sobě. Zavřou oči a předpaží. Chytí se první ruky 
kterou potkají. Vzájemně se drží pouze dvě ruce. Otevřou oči. Z hráčů vznikl uzel z propletených 
r ukou. Hráči se ovšem nesmějí pustit, a proto je nutné promyslet co dělat dál - někdy je třeba 
Přelézt, jindy zas podlézt držící se ruce, je také třeba uvědomit si, že ne vždy existuje řešení Hra 
končí tehdy, když všichni hráči opět stojí v kroužku a za ruce drží pouze své sousedy. 
37 Hra - Kimmova hra Vedoucí hry vybere 10 různých předmětů. Společně s hráči si je všechny 
Prohlédnou. Následně je vedoucí schová pod šátek a nenapadně jednu z nich odebere. Hráči 
hádají, která věc zmizela. 
38 

Hra - Tajemná šifra- Jeden ze skupiny jde za dveře. Skupina se domluví na jednom společném 
Prvku, který se pak následně bude vyskytovat v každé výpovědi jednotlivých dětí. Ten, který byl za 
dveřmi, se vrátí a klade dětem jakékoli otázky. Děti musí odpovídat tak, aby se v jejich odpovědi 
vyskytl domluvený prvek. Otázky mohou být typu: Co jsi mel včera k snídani? Jaká je tvá oblíbená 
b a r va? Jak se jmenuje tvá maminka? Kam pojedeš na prázdniny? Společným prvkem může být 
Dět i mohou odpovídat pouze znaky, které se artikuluji na jedne ruce. Znak se artikuluje pouze 
v oblasti hlavy. Všechny znaky musí mít stejný (domluvený) tvar ruky. 

V í c e her z komunity neslyšících u Komárkové, 2006. 
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(Obr. 3) 

neslyšícím, vyjadřuje jejich touhy a přání a promlouvá k ostatním neslyšícím 

jejich vlastním jazykem. 

Lane, Hoffmeister a Bahan (1996) uvádějí, že výtvarná díla jsou převážně 

s motivy neslyšících, útlaku slyšící společností, znakového jazyka nebo ukazují 

přechod od „nesvobody" (oralismu) ke „svobodě" (znakovému jazyku). 

Příkladem takového umění může být ilustrace Douglase Donalda na titulní straně 

knihy Quiet Journey (Obr. 3). „Dětí skáčou z tmavé minulosti, kde nebylo právo na 

znakový jazyk a na kulturu neslyšících, do světlé budoucnosti. Příčky v plotu 

vyjadřují v americkém znakovém jazyce práva neslyšících (zleva): filosofii, 

gramotnost, rodinu, lásku, vlastnictví, učení a paměť, identitu, štěstí, rodinu, rodiče, 

přátele, kulturu, hodnoty, sestru, bratra, dědictví, právo, jméno. Dlažba chodníku 

naznačuje právo na přístup k informacím, psací telefon, svobodu a nezávislost. 

Tráva ukazuje svobodu užívat ruce ke komunikaci." (CRIPPS, 2000, s. xxviii). 

Mezi neslyšící, kteří předávají kulturu českých neslyšících skrze výtvarné umění, 

patří např. Zdeňka Trnečková, Věra Macháčková, Ivana Tetauerová nebo Antonín 
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Kovařík. Obrazy Antonína Kovaříka .jsou ovlivněny komunikací neslyšících, 

objevuje se na nich tematika vztahů muže a ženy, láska, vášeň, ale i zrození 

a smrt, inspirací je stále náboženská symbolika" (Melkusová, 2005). 

Velmi poutavý je příběh neslyšícího architekta Olofa Hansona z USA, který 

nakreslil plány pro univerzitní budovy pensylvánské školy pro neslyšící tak, aby 

odpovídaly potřebám neslyšících studentů, např. velká okna ve všech místnostech 

pro pohodlné užívání znakového jazyka. Okna však architekt úmyslně neumístil za 

katedrou, aby bylo dobře vidět do tváře mluvčího. Do budovy byla vystavěna 

interiérová okna, aby neslyšící mohli komunikovat mezi jednotlivými místnostmi. 

Světelné vypínače světla byly zabudovány u mluvčích (uvnitř stolku), aby mluvčí 

mohl pomocí světla upoutat pozornost publika. Také sezení studentů bylo řešeno 

s důrazem na dobrý vizuální kontakt všech přítomných. (Lane, Hoffmeister 

a Bahan, 1996, s. 142-143). 

4.5.7 Neslyšící na pódiu 

Domnívám se, že divadelní vystoupení je pro neslyšícího jedním z nejlepších 

prostředků, jak realizovat sebe samého. Neslyšící mohou na jevišti představit sebe 

sama jako hereckou osobnost. Umělecké představení hercům umožňuje ukázat 

kulturu neslyšících z jiného spektra. Znakový jazyk zde má skoro neomezené 

možnosti, pracuje se s ním rozmanitě, živěji než v běžné promluvě, zapracovává 

se zřetelnější mimika a navíc se přidává choreografie. Neslyšící diváci jsou 

vděčným publikem a za perfektní výkon herce obdarují velkými ovacemi. 

S tímto typem umění se seznamují některé české neslyšící děti již na základní 

škole Ve školách pro sluchově postižené mají ředitelé možnost zařadit nepovinný 

předmět hudebně dramatická výchova39. Do předmětu by měl učitel kromě 

39 Učební osnovy hudebně dramatické výchovy pro 1. stupeň škol pro sluchově postižené žákv k 
od 1. září 2000 v experimentálním ověřování na šesti základních škol pro sluchově Dosti?* 
Zdroj: Experimentální ověřování učebních osnov hudebně dramatické výchovy n r o <?/í,^fne

A 

postižené žáky [online], c2005 [cit. 2005-11-05], Dostupný „ a m Z f 
< h t t p : / / w w w vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=41>. v v v v . 
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teoretických a praktických aktivit rozhodně zařadit i návštěvy divadelních souborů 

neslyšících a předat dětem povědomí o českých i světových divadelních 

společnostech pro neslyšící. U některých škol vznikají dramatické kroužky 

(př. u Speciální školy pro sluchově postižené v Brně - Řečkovicích, u Speciální 

školy pro sluchově postižené v Praze v Ječné (vede František Půlpán)), které 

pak účinkují na akcích a festivalech pro neslyšící. 

V České republice vznikl v roce 1992 bakalářský vysokoškolský obor Výchovná 

dramatika neslyšících na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, jehož 

absolventi se mohou stát členy neslyšícího souboru Divadla Neslyším nebo 

pedagogickými pracovníky ve svém oboru. 

Jediným profesionálním divadelním souborem u nás je právě Divadlo 

Neslyším. Divadlo vzniklo v roce 1997 pod jménem Vlastní divadlo neslyšících. 

Členy divadla se stali absolventi vysokoškolského oboru Výchovná dramatika 

neslyšících, odkud ve svých počátcích také přebírali svůj repertoár. V roce 2000 

se divadlo stalo I. sekcí Divadla v 7 a půl. Do této doby odehrálo několik desítek 

divadelních představení a účinkovalo na festivalech v mnoha státech Evropy. 

Od roku 2002 funguje divadlo pod názvem Divadlo Neslyším40 a je samostatnou 

právní jednotkou. Ředitelka divadla i jeho členové jsou neslyšící lidé 

a pro spolupráci s divadlem se obrací především na odborníky z řad neslyšících.41 

Na svém programu má divadlo jak představení pro dospělé (např. Dům hluchého 

- Quinta del Sordo, Kašpar Hauser, Kytice, Pojď do mého světa, atd.), tak 

představení pro děti (... A JE TO!, Abeceda aneb co se zdálo Alence, Hrnečku vař! 

atd.). Všechna představení se úzce dotýkají kultury neslyšících. 

Pro ilustraci zde cituji úvod ke hře Kašpar Hauser: 

40 Popis jednotlivých představení divadla lze najít na webových stránkách divadla 

^ r w d n e s l y s i m x z ) t o ^ ^ ^ ^ 2 0 0 5 [ c i , 2005-12-05], Dostupný na WWW: 

<http://www.neslysim.cz/html/indexCZ.php>. ^ 

http://www.neslysim.cz/html/indexCZ.php


„V souboru Divadla Neslyším je šest členů, kteří mají stejný handicap. Všichni 

jsme od narození neslyšící, takže máme podobné zážitky se společností. 

Například po nás chtěli, abychom ,krásně mluvili'. My se jim snažili vyhovět, jenže 

často se nám za to dostalo jen výprasků a nepochopení dospělých, když jsme cítili, 

že v tu chvíli mluvit nechceme. Nutili nás, abychom četli knihy a přitom jsme museli 

zřetelně a nahlas vyslovovat, přestože jsme většinou význam slov vůbec 

nechápali. Tím, že jsme od dětství žili izolovaní od civilizace, jako divoši, se naše 

osudy podobají např. osudům Kamaly a Amaly, Kašpara Hausera, Tarzana 

a dalších. Pro náš první samostatný inscenační pokus jsme si vybrali příběh 

Kašpara Hausera. "42 

Vedle divadelních představení Divadla Neslyším, odkud si neslyšící divák odnáší 

kvalitní kulturní zážitek, mají neslyšící možnost navštívit několik představení 

klasických představení určených pro slyšící diváky, která jsou různými způsoby 

tlumočena do z n a k o v é h o jazyka43 Mezi taková představení v současné době 

patří/patřila představení Perfect Days v Divadle Na zábradlí, Růže pro Algernon 

v Divadle v Celetné, Tracyho tygr, V melounovém cukru a Zahrada v Divadle 

NABLÍZKO a nepravidelně tlumočená představení ve Švandově divadle. Neslyšící 

lidé tak mohou nahlédnout do kultury slyšících bez jazykové bariéry a naopak 

obohatit představení pro slyšící diváky o prvky z kultury neslyšících. 

Kromě činohry pa t ř í n e o d m y s l i t e l n ě k e kultuře neslyšících pantomima. A s i 

- x - cnnhnrem ie Pantomima S.l. založená v r. 1981. „Tvoří ji neznámejsím souborem j<= J 
21 neslyšících mimů. Jejich hlavním smyslem a zaměřením je práce se sluchově 

42 Zdroj- Divadlo Neslyším [online], 2005 [cit. 2005-12-05], Dostupný na WWW: 

<http://www.neslysim.cz/html/indexCZ.php>. iup,/;www.Nccij^ 43 v současné době se v České republice setkáme se čtyřmi typy divadelních tl 
oblíbený stínový způsob tlumočení. Tlumočníci jsou maximálně zapojeni do .UIVočen'- Nejvíce je 
se spolu s herci a jsou jakoby jejich stíny. Druhým typem je zónové t lumočení p c % b u j í 
střídá z tlumočníka na tlumočníka v závislosti na pohybu herců po scéně (každ ; ti Se tlum°čení 
dění na části jeviště). Třetím typem je statické tlumočení, kdy tlumočník/tlumok m o č n í k tlumočí 
dobu představení na stejném místě a tlumočí dění na scéně bez ohledu na h St°J' po c e l ° u 
postav. Posledním typem je balkónové tlumočení. Tlumočník staticky tlumočí nfn JednotHvých 
kde sedí neslyšící diváci - převážně kdesi vzadu na balkóně. Představení v místě 

http://www.neslysim.cz/html/indexCZ.php


postiženými dětmi a mládeží. Skupina prosazuje pantomimu a pohybové divadlo 

jako účinnou složku artterapie. Se souborem spolupracují uznávaní profesionální 

umělci z dalších divadelních a hudebních oborů. Pantomima S.í. sklízí úspěchy po 

celém světe a je nositelem řady významných mezinárodních ocenění (např. cena 

J.G. Deburau; Cena Zlaté masky v Itálii; Cena světového divadelního festivalu 

v Monaku)."44 

V Brně má sídlo Evropské centrum pantomimy neslyšících, které funguje jako 

nestátní organizace a realizuje různé projekty v oblasti kultury neslyšících, 

především s dramatickou tématikou. V Praze najdeme soubor Nepanto Praha, 

věnující se pantomimě, který vystupuje na festivalech po celém světě. V České 

republice s pantomimickými představeními vystupují také např. neslyšící manželé 

Spilkovi. 

Pohlazením pro duši neslyšícího je zážitek z poezie přednášené ve znakovém 

jazyce. Lingvista Clayton Valli byl prvním básníkem, který přednášel básně 

v americkém znakovém jazyce. Zaměřil na sledování pravidel pro tvorbu rýmů 

ve znakovém jazyce. Pokud mluvíme o tvoření rýmů v mluveném jazyce, máme 

na mysli shodu zvuků. Podobná shoda může nastat ve znakovém jazyce. Pokud 

se komponenty znaků amerického znakového jazyka (tvar ruky, pohyb, orientace 

a umístění) shodují, bude mít báseň stejně emocionální efekt pro neslyšícího jako 

mluvená báseň pro slyšícího člověka. Valli ze svého pozorování vytvořil rejstřík 

pravidel užívaných při vytváření rýmů (Lane, Hoffmeister a Bahan, 1996, s.120, 

121). Pokud bychom se chtěli pravidly pro tvoření poezie ve znakovém jazyce 

zabývat do hloubky, bylo by vhodné se více seznámit s lingvistickými 

charakteristikami jednotlivých národních znakových jazyků. 

V Česku se s poezií setkáváme především v podání zahraničních hostů 

(na 9. ročníku přehlídky tvorby ve znakovém jazyce Mluvící ruce 2006 se představil 

recitátor ve znakovém jazyce Giuseppe Giuranna, v září 2005 se v Praze 

44 Zdroj: Festival Otevřená náruč v Národním divadle [online], 2005 [cit, 2005-12-05], Dostupný 
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uskutečnil dvoudenní seminář s Jurgenem Endresseem Poezie ve znakovém 

jazyce). Neslyšící Lucie Půlpánová je autorkou několika básní v českém znakovém 

jazyce. Naopak Zuzana Hájková, Eliška Vyorálková nebo Markéta Veselá vystupují 

s básněmi přeloženými z mluvených jazyků (především 

z anglického jazyka a českého jazyka) do českého znakového jazyka. 

Svou tradici mají i písně ve znakovém jazyce. Americkými skupinami zpívajícími 

ve znakovém jazyce se u nás nechala inspirovat skupina Tichá hudba, která 

od roku 1998 rozšiřuje jak řady svých členů, tak svůj repertoár. Převážně vlastním 

způsobem interpretují slavné písně českých i zahraničních zpěváků a skupin a 

od roku 2006 začínají skládat vlastní písně v českém znakovém jazyce. 

Při vystoupení využívají k doprovodu africké bubny. 

Populární je i individuální interpretace písní ve znakovém jazyce. 

Setkání, při kterých se můžeme setkat s neslyšícími na pódiu, je mnoho. 

Tradičním setkáním v ČR je již zmíněná přehlídka tvorby ve znakovém jazyce 

Mluvící ruce, mezi další patří Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla 

„Otevřeno" v Kolíně, plesy jednotlivých organizací v plesové sezóně nebo 

nepravidelné akce, jako byl například Festival Otevřená náruč v Národním divadle 

v roce 2004. 

Největším mezinárodním setkáním neslyšících na celém světě je konference 

Deaf Way. Název Deaf Way je odvozen od způsobu ukazování spojení „deaf way 

o f |jfe _ j a k žijí neslyšící" v britském znakovém jazyce a americkém znakovém 

jazyce. Jde o několikadenní konferenci o tématech týkajících se problematiky 

neslyšících, vývoje komunity neslyšících, ekonomiky, vzdělávání, rodinných 

problémů, zdraví a psychického zdraví, historie, jazyka a kultury, literatury, 

rekreace a volno-časových aktivit, znakového jazyka a tlumočení, informační 

technologií, mládeže aj. Vedle seminářů se mohou návštěvníci seznámit 

s informačními portály organizací, škol a asociací neslyšících z celého světa. 

W W W : <h t t p : / /www.d i vad lo . cz /a r t / c l anek .asp7 id -4522> . 

http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp7id-4522


Kromě vzdělávacího a informačního programu je zde k vidění přehlídka umění 

a kultury neslyšících. První setkání se konalo v roce 1989. Druhé setkání více než 

9000 neslyšících ze 100 zemí světa se uskutečnilo v červenci 2002 

ve Washingtonu, D. C. (Shettle, 2002). 

4.5.8 Pomůcky 

Zvláštní a diskutabilní součástí kultury neslyšících jsou pomůcky. Totiž to, 

co neslyšící lidi spojuje, je vnímání okolního světa nikoli sluchem, jak jsme zvyklí 

u slyšící společnosti, ale zrakem. Proto jsou pro potřeby neslyšících vyráběny 

pomůcky, které signály zvukové převádějí na signály vizuální. Do této skupiny 

můžeme zařadit světelný nebo vibrační budík, psací telefon, fax, televizor 

s teletextem, světelný zvonek, signalizátor dětského pláče apod. 

Je však nutné upozornit, že někteří autoři, např. Ladd, neřadí pomůcky 

do kultury neslyšících, neboť pomůcky „podporují medicínský, nikoli kulturní přístup 

k neslyšícím" (Ladd, 2003, s. 53). Avšak v Holcombově (1994) sbírce anekdot 

najdeme kapitolu vtipů o používání psacího telefonu, o skrytých titulcích, 

o videorekordéru a jednu část anekdot o zvukových překážkách v běžném životě 

neslyšících. Mezi „pomůcky" je možné zařadit i službu asistenčního signálního psa. 

4.5.9 Pravidla chování v komunitě neslyšících45 

V každé komunitě najdeme způsob chování, který je typický právě pro ni. 

Například Číňané, když nastoupí do autobusu, nevyhledávají osamocená sedadla, 

ale přisednou si k někomu jinému, a i když ho neznají, dají se s ním do řeči. 

Dalším rysem chování Číňanů je, že dárky od návštěvy rozbalují až po jejím 

odchodu (My a ti druzí, 2002). 

Pravidla chování najdeme i v komunitě neslyšících: 

45 Zpracováno dle Kýla (1998) a Vojnarové (2002) 
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(1) doteky a získávání pozornosti 

Neslyšící lidé se navzájem dotýkají mnohem více než lidé slyšící. Dotekem často 

upozorňují, že chtějí zahájit hovor, že vstupují do rozhovoru nebo že prostě 

upoutávají pozornost ostatních lidí tak, jako to dělají slyšící lidé hlasem, když chtějí 

druhým něco sdělit. 

Pro navázání komunikace je vhodné zaklepat druhému na rameno nebo na horní 

část paže. Pokud lidé sedí, mohou se dotýkat přiměřeně silně horní části nohy -

stehna. 

(2) přerušení rozhovoru dvou lidí 

Pokud dva lidé mezi sebou komunikují znakovým jazykem a přijde další, který 

chce jednomu z nich něco sdělit, musí tak učinit podle následujících pravidel: 

Příchozí se dotkne paže nebo ramene první osoby a naváže oční kontakt s osobou 

druhou, směrem k ní ukazuje: PROMIŇ - PŘERUŠIT - PTÁT SE (tedy 

„Omlouvám se za přerušení, chtěl bych se jen na něco zeptat..."), pak se otočí 

směrem k první osobě a vyřídí s ní to, co potřebuje. Následně se otočí zpět 

k druhé osobě, poděkuje a odejde. 

(3) upoutání pozornosti pomocí světla 

Pokud chceme získat pozornost všech neslyšících přítomných v místnosti (ve 

třídě, v klubu), můžeme to udělat tak, že opakovaně rozsvítíme a zhasneme světlo. 

Druhým způsobem je opakované rázné dupnutí - upoutáme tak pozornost pomocí 

vibrací šířících se podlahou. 
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(4) loučení 

Na kulturní události se neslyšící sjíždějí z celé republiky. Jejich zábava proto 

obvykle trvá velmi dlouho. Ani při odchodu se nechtějí rychle rozloučit, neboť vědí, 

že se zase dlouho neuvidí, a tak jejich loučení může trvat i více než hodinu 

Důležité je nejen znát zvyky a hodnoty neslyšících, ale i to, co považují za 

nepříjemné, nebo dokonce nepřípustné. Neslyšícím při komunikaci velmi vadl 

=> pokud se někdo dotýká jejich hlavy, popř. pokud se snaží jím hlavu 
otáčet, 

=> pokud někdo surově „poklepává" na jejich záda, 

=> pokud jsou doteky k upoutání pozornosti velmi jemné, 

=> pokud sedící upoutává pozornost stojícího poklepem na jeho nohu, 

=> pokud mluvčí stojí ve směru, odkud přichází světlo, 

=> Pokud chytáme neslyšícímu ruku k ruce v době, kdy s někým ukazuje 

a tím znemožňujeme jeho komunikaci, 

=> pokud při komunikaci s neslyšícím přerušíme oční kontakt 

=> pokud jsme v hovoru s neslyšícím a přitom dělíme svou pozornost 

mezi neslyšícího partnera a okolní zvuky z prostředí nebo z rozhovorů 

okolních slyšících. 

4.5.10 Zvyky 

Určité zvyky jsou charakteristické pouze pro kulturu neslyšících. Následující 

zvyky jsou typické pro komunitu českých neslyšících: 
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=> Dobrou chuť si přejí teprve tehdy, když už všichni mají jídlo na stole a 

to tak, že společně poklepají pěstí do stolu, což znamená: „Dobrou 

chuť!" 

=> Při přípitku se dotknou rukama držícíma skleničky. „Cinknutím" je pro 

ně samotný dotyk rukou, nikoli zvuk, který vydávají sklenice. 

=> Mezi sebou se zdraví „univerzálním" pozdravem, který podle situace 

znamená „Ahoj" „Dobrý den" nebo také „Na shledanou". 

=> Pokud se spolu setkají dva dobří známí, pozdraví se dvěma polibky 

na tvář. 

=> Neslyšící „tleskají" tak, že zvednou ruce nad hlavu a třepotají s nimi. 

4.5.11 Komunikační média neslyšících 

(1) tištěné materiály 

Ve znakovém jazyce do nedávné doby nebylo pro neslyšící možné svou kulturu 

jednoduchým a dostupným způsobem zaznamenat a následně ji v domácím 

prostředí pohodlně shlédnout. Chybělo k tomu technické vybavení běžné 

domácnosti. Nyní je možnost přehrání VHS kazety, CD-ROMu nebo DVD 

ve znakovém jazyce přístupnější záležitostí. V České republice sice materiály 

nahrané na těchto nosičích existují, ale jejich nabídka zatím není na takové úrovni 

jako ve Spojených státech nebo ve skandinávských zemích. 

Aby minoritní skupiny mohly propagovat svou kulturu i ve většinové společnosti, 

vznikají publikace v jazyce většinové společnosti (v České republice v češtině) 

popisující kulturu minoritní skupiny. U komunity neslyšících je tento jev navíc 

zesílen skutečností, že znakové jazyky nemají psanou podobu, a tak jejich popis 

je snazší zaznamenat v psaném jazyce daného společenství. Materiály ze světa 

neslyšících (nahrávky, slovníky, popularizační články...) se tak mohou dostat 

i ke slyšícím čtenářům a tím je informovat o komunitě neslyšících. 
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V Česku se setkáme s běžnými tiskovinami, které píší o neslyšících pro slyšící, 

to ale stojí mimo kulturu neslyšících. Naopak do kultury neslyšících řadíme 

periodika, která jsou primárně určena pro členy komunity neslyšících. Neslyšící 

čtenáři jejich prostřednictvím udržují kontakty mezi sebou, vědí novinky o svých 

vrstevnících ze škol a spolků, informují se o veřejných, sportovních 

a společenských událostech atd. 

K takovým tiskovinám patří časopis Gong46, který se vydává již 33 let. Časopis 

nemá přesně vymezenou cílovou skupinu, a proto si v jeho pravidelných rubrikách 

najde své každý ze skupiny neslyšících. Druhým z časopisů je Unie47 

s celorepublikovou působností, kterou vydává Česká unie neslyšících. Časopis měl 

jako první v České republice neslyšícího šéfredaktora a jak se píše na jeho 

internetových stránkách: „Unie je jediným časopisem v Česku určeným výhradně 

Neslyšícím a jejich krásné a bohaté kultuře" a „...přijatelnou a jim srozumitelnou 

formou zprostředkovává informace týkající se jejich zdravotních, vzdělávacích, 

kulturních, sociálních, sportovních i dalších potřeb a kam mohou přispět svou 

prací, ať už jde o příspěvky psané nebo jinak graficky upravené. Na tvorbě UNIE 

se podílejí zejména sami Neslyšící.'48 

Časopisy, které reflektují kulturu neslyšících přímo ze středu dění, jsou školní 

noviny a časopisy. Ty se většinou k široké veřejnosti nedostanou. Studenti Střední 

zdravotnické školy pro zubní techniky na Praze 5 připravují časopis DEAF. 

Ve Speciální škole pro sluchově postižené v Ivančicích vzniká pravidelně žákovský 

časopis Slucháček, ve škole v Hradci Králové vychází časopis Neli. 

Federace rodičů a přátel sluchově postižených (FRPSP) vydává časopis 

Info-Zpravodaj, který se věnuje problematice neslyšících, ale je připravován 

slyšícími redaktory. Svým charakterem je spíše poradnou pro rodiče neslyšících 

46 Více informací na www.gong.cz 
47 Více informací na www.cun.cz 
48 Zdroj: Časopis Unie [online], [2002] [cit. 2005-11-03], Dostupný na W W W 
< h t t p : / / w w w . c u n . c z / i n d e x . p h p ? s t r a n k a = u n i e > . 
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dětí a podává informace o nových knihách nebo CD-ROMech souvisejících 

s oblastí neslyšících, o novinkách ve vzdělávání u nás i ve světě 

O výzkumu znakového jazyka a o vzdělávání vycházejí články v odborném 

časopisu Speciální pedagogika nebo v lingvistických časopisech jako jsou Čeština 

doma ve světě a Slovo a slovesnost49. 

(2) film 

Výroba filmu je především komerční záležitostí, a tak se v České republice 

nesetkáme s velkou filmovou produkcí filmů určených přímo neslyšícím divákům 

Bylo natočeno minimum filmů s hlavním neslyšícím hrdinou (např. Minulost, 1998) 

a o něco více filmů s neslyšícím ve vedlejší roli (např. Pupendo, 2003). Filmy 

s neslyšícím hrdinou by určitě byly přínosné nejen pro kulturu neslyšících, ale i 

pro osvětu ve slyšící společnosti. 

Není tomu tak jen v České republice. Jak se zmiňuje Ladd (2003, s. 54), filmový 

materiál se i ve Velké Británii omezuje na výuku znakového jazyka nebo 

na výukový materiál pro neslyšící děti. 

49 Příklady článků z uvedených periodik: 

HRUBÝ, Jaroslav. Kolik je u nás sluchově postižených?. Speciální pedagogika. 1998, roč. 8, č. 2, 
s. 5-20. 

MACUROVÁ, Alena. Aktuální problémy komunikace, kultury a vzděláváni neslyšících. Speciální 
pedagogika. 2001, roč. 11, č. 4, s. 248-251. 

HUDÁKOVÁ, Andrea. Žáci s vadami sluchu u státních maturit? Aneb Nakročení k racionální diskusi 
o vzdělávání žáků s vadami sluchu v České republice. Speciální pedagogika. 2005, roč. 14, č. 3 
s. 177-198. 

Čeština doma a ve světě. 2002, roč. 10, č. 2-3. Dvojčíslo bylo věnováno znakovému jazyku 
komunikaci neslyšících, jejich kultuře a vlastním zkusenostem neslyšících studentů. 

MACUROVÁ, Alena. Jazyk v komunikaci neslyšících. (Předběžné poznámky). Slovo a slovesnost. 
1994, roč. 55, s. 121-132. 

57 



Přesto vzniklo ve světě několik kvalitních filmů, které nám pomocí hraného 

příběhu představují svět neslyšících. Asi nejznámějším je snímek Bohem 

zapomenuté děti. Neslyšící herečka Merilee Matlin hrající hlavní hrdinku v tomto 

snímku převzala v roce 1986 Oscara za za hlavní ženskou roli . Další filmy, které 

uvedly naše televize, byly filmy Za hranicí ticha (1997) či Opus pana Hollanda 

(1996). 

Na mezinárodních festivalech kultury neslyšících jsou k vidění projekce filmů 

s tématikou neslyšících, které pocházejí z dílen neslyšících autorů. Nepravidelně 

se organizují samostatné filmové festivaly 50. Problémem zůstává fakt, že pokud 

se neslyšící na podobné festivaly nepřijede podívat osobně, tak se k promítaným 

filmům jen těžko dostane. 

Ani nabídka filmů pro neslyšící děti není příliš rozšířená. Najdeme jen pohádky 

na CD-ROMech, které jsou zpracovány do podoby vyprávění ve znakovém jazyce 

(např. Červená Karkulka - čtení a hraní (Labyrint, 2004), pohádka Pinnocchio -

čtení a hraní, pohádka pro neslyšící děti (Labyrint, 2005), v rámci předmětu 

Dramatická výchova na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vzniklo CD 

Pohádky o zvířátkách ve znakovém jazyce (FF UK v Praze, 2006), Pohádky 

ve znakovém jazyce (SPgŠ Hradec Králové, 2004)). 

(3) televizní vysílání 

Je zřejmé, že neslyšící nemají stejný přístup k informacím z médií jako slyšící. 

Neslyšící přijímají informace pouze vizuální cestou, a tak rozhlas prakticky 

nevyužívají. Tiskoviny jsou již mnohem přístupnější než rozhlas, ale povaha 

50 Festivaly filmů pro neslyšící a o neslyšících se konají již po celém světě. Nejznáméjší jsou: 

=> An International Deaf Film Festival in Amsterdam, "Deaf in the Picture." 

=> Festival of Cinema for the Deaf in Chicago, hosted by the Chicago Institute for th* 
Moving Image (CIMI). 

=> A deaf film festival at the University of California, Berkeley. 

=> Deaf film festivals at Gallaudet University in Washington, DC. 

=> A London Deaf Film and Television Festival. 
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českého jazyka jako cizího jazyka jim klade překážky, aby z novin a časopisů 

pravidelně získávali informace. Přeci jen, kdo z nás by si dobrovolně kupoval 

noviny v jiném jazyce než ve svém mateřském. Naopak televize je pro ně zdrojem, 

který jim umožňuje získat informace buď pomocí skrytých titulků, nebo 

prostřednictvím tlumočníka znakového jazyka. 

V programu veřejnoprávní i soukromých televizí se objevují tři typy pořadů pro 

neslyšící. Prvním jsou pořady určené neslyšícím jako jedné z cílových skupin, tím 

je v České republice pořad Televizní klub neslyšících (TKN), vysílaný na ČT 2. 

Při jeho sledování mají neslyšící možnost dozvědět se více o své komunitě, 

kultuře, seznámit se s neslyšícími osobnostmi nebo se podívat na zajímavé akce, 

které proběhly nebo se ve světě neslyšících teprve připravují. Moderátorské 

dvojice používají znakový jazyk a jejich výpovědi jsou současně tlumočeny 

do mluveného slova a doplněny titulky. Moderátorka TKN Radka Nováková (2003, 

s. 114) si ve své bakalářské práci, které je celá věnována Televiznímu klubu 

neslyšících, přeje, „aby realizační štáb TKN byl více otevřený kultuře neslyšících a 

spolupráci na konkrétních tématech pořadu. Ideální by bylo, kdyby se neslyšící 

mohli stát pevnou součástí realizačního štábu TKN i na takových pozicích, jakou je 

role režiséra či kameramana apod."-Ke skupině těchto pořadů můžeme zařadit 

i Zprávy ve znakové řeči na ČT 2. Hlasový projev je neslyšícími moderátorkami 

převeden do českého znakového jazyka. Jejich výstup je předem připravený, 

a nejedná se tedy o tlumočení. 

Druhým typem pořadů jsou pořady určené primárně pro slyšící diváky, opatřené 

skrytými titulky. „Skryté titulky jsou vytvářeny primárně pro potřeby osob 

se sluchovým postižením a obsahují proto mimo jiné i řadu specifických náležitostí, 

jako je například popis zvuků dokreslujících význam děje, indikace mluvčího mimo 

záběr, barevné rozlišování hlasů, aby neslyšící diváci poznali, která osoba 

ve skupině či mimo záběr promluvila atd." Nováková (2003, s. 9). Pořady, které 

mají skryté titulky, najdeme v televizním programu označeny zkratkou ST. 

Procento titulkovaných pořadů se na jednotlivých programech výrazně liší. 
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Třetím typem jsou pořady tlumočené do znakového jazyka. Na obrazovce 

v pravém dolním rohu je přenášen tlumočník, který tlumočí mluvené slovo 

do českého znakového jazyka. Ale jak píše Nováková (2003, s. 9) „Tlumočené 

pořady však plní ještě jinou funkci než jen pouhé zprostředkování Informací 

neslyšícím divákům. Jsou také formou prezentace menšinového jazyka 

upozorněním veřejnosti na existenci jazykové menšiny neslyšících a v neposlední 

řadě i motivačním faktorem pro slyšící veřejnost, která touto cestou získává 

povědomí o způsobu komunikace neslyšících, ale současně i zájem o to, seznámit 

se s ním blíže." Takovým typem pořadů jsou např. Sama doma (ČT1), Pomáhejme 

si (ČT1) (tyto živě vysílané pořady jsou simultánně tlumočeny do českého 

znakového jazyka či znakované češtiny), pohádky na ČT1 (pohádky s tlumočníkem 

jsou uváděny v pravidelném čase, vždy jednou za měsíc). 

Ostatní pořady (např. Klíč, Škola hrou) se okrajově v některých rubrikách zmiňují 

o neslyšících, ale většinou jde o problematiku s medicínským námětem, což 

se neslučuje s uznáváním svébytné kultury neslyšících. Česká televize (pořad 

Televizní klub neslyšících) dne 2. 11. 2006 odvysílala reportáž z natáčení nového 

seriálu České televize Škola Na výsluní. Jednou z hlavních postav je patnáctiletá 

neslyšící dívka, kterou hraje neslyšící Marie Pangrácová. 

(4) Informační a komunikační technologie 

Informační technologie mají v životě neslyšících nezastupitelnou úlohu. Snadná 

komunikace prostřednictvím e-mailu poskytuje neslyšícím a slyšícím možnost 

stálého kontaktu. V interpersonální komunikaci neslyšících se těší úspěchu stále 

více tzv. systémy pro rychlou výměnu zpráv (př. ICQ, MSN). Ty umožňují živou 

komunikaci psaním nebo prostřednictvím webové kamery. Jinou oblíbenou formou 

komunikace mezi neslyšícími je chat. Tato internetová služba umožňuje 

uživatelům komunikovat mezi sebou v různě zaměřených diskusních skupinách. 

Pro „mobilní" komunikaci mezi sebou využívají neslyšící služby SMS, kterou 

poskytují operátoři mobilních telefonů. 
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Internetové servery v českém jazyce nabízejí velké množství informací z oblasti 

kultury neslyšících ať už se jedná o domovské stránky organizací neslyšících, 

organizací pro neslyšící, nebo o informační portály s tématikou kultury 

neslyšících. Mezi takové patří www.ticho.cz,www.ruce.cz nebo www.neslysici.cz. 

Na zahraničním trhu najdeme velký výběr CD-ROMů, které se věnují nejen 

různým tématům z oblasti znakového jazyka a vyprávěním a pohádkám ve 

znakovém jazyce, ale i různé encyklopedie, hry či zábavné interaktivní CD-ROMy. 

Česká republika je v tomto směru teprve v začátcích, převážná část našich 

materiálů jsou informace o českém znakovém jazyce nebo o českém jazyce pro 

neslyšící. 
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4.6 Neslyšící z pohledu jazykově kulturního a právní 

dokumenty 

V našich právních dokumentech najdeme zmínku o komunitě neslyšících poprvé 

v Zákoně o znakové řeči, §251: „Za neslyšící se pro účely tohoto zákona považují 

osoby, které ohluchly před rozvinutím mluvené řeči a u nichž velikost a 

charakter sluchové vady neumožňuje plnohodnotný rozvoj mluvené řeči, a dále 

osoby později ohluchlé a nedoslýchavé, které samy považují znakovou řeč 

za primární formu své komunikace." Uvedenou citovanou část zákona označuje 

Hrubý (1999) za kulturní definici hluchoty. 

Druhým, ale také posledním dokumentem, který zmiňuje neslyšící jako minoritní 

skupinu, je Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 

postižením 52: „Neslyšící totiž představují výjimku v požadavku na decentralizaci 

speciálních škol a ústavů sociální péče, protože tvoří jazykovou a kulturní menšinu, 

která dává přednost vzájemnému soužití před integrací do společnosti slyšících." 

Cílem této části dokumentu není vymezit neslyšící jako jazykovou menšinu, 

ale pouze upozornit na problém integrace neslyšících spoluobčanů do slyšící 

společnosti. 

V jiných dokumentech v ČR se s jazykovou a kulturní menšinou neslyšících, 

komunitou neslyšících nebo kulturou neslyšících nesetkáme. Jak jsem popsala 

v předešlých kapitolách, neslyšící splňují všechny podmínky komunity a „lze tedy 

(neslyšící; pozn. autorky) považovat za příslušníky kulturní a jazykové menšiny". 

Proto by po právní stránce měla pro neslyšící plynout stejná práva jako pro členy 

jiné menšiny žijící na území České republiky, především práva vycházející 

51 Zákon č. 155/1998 Sb„ o znakové řeči a o změně dalších zákonů. 

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, schválený 
.„o^ním uiáHu 7r 14. dubna 1998 č. 256. I ̂  Q i \/M i i1 r*' ^ • j 

usnesením vlády ze 14. dubna 1998 č. 256. 
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z Listiny základních práv a svobod53 a Zákona o právech příslušníků 

národnostních menšin 54. Český znakový jazyk splňuje všechna kritéria, aby se 

mohl stát menšinovým jazykem České republiky, avšak z neznámých důvodů 

nebyl navržen na zařazení jazyků do Evropské charty regionálních 

a menšinových jazyků 55, která zavazuje státy k přijetí opatření na ochranu 

menšinových jazyků a na ochranu práva občanů tyto jazyky užívat. 

Ve vztahu ke vzdělávání neslyšících v České republice je na místě opětovně 

citovat Zákon o znakové řeči 56: „Neslyšící mají právo na (a) používání znakové 

řeči, (b) vzdělávání s využitím znakové řeči, (c) výuku znakové řeči.". Druhým 

dokumentem je Školský zákon 57 platný od 1. 1. 2005, který nahlíží na neslyšícího 

žáka jako na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami: „Dětem, žákům 

a studentům, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se zajišťuje právo na bezplatné 

vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím znakové řeči." 

Z vlastní zkušenosti však vím, že ve většině případů nedochází k naplňování 

tohoto práva, ať už je to z ekonomických důvodů jednotlivých škol, nebo 

nedostatečnou přípravou budoucích pedagogů pro práci na školách pro sluchově 

postižené. 

53 Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 
pořádku České republiky. 
54 Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých 

zákonů. 
55 Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků podepsala Česká republika dne 
9 listopadu 2000, ratifikační proces však není uzavřen, a proto jí zatím není vázána. 
56 Kdy znakovou řečí se rozumí český znakový jazyk a znakované čeština." (Zákon o znakové řeči 

č. 1 55/1998, §3 ) . 
57 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsme se pokusila shrnout základní poznatky o jazykově 

kulturní menšině neslyšících. Během sběru materiálu jsem se setkala 

s problémem, že sama nejsem neslyšící a že nejsem ani slyšící dítě neslyšících 

rodičů. Můj jazykový projev v českém znakovém jazyce neodpovídá projevu 

rodilého mluvčího, a tak jsem vzbuzovala u neslyšících nedůvěru, proč sbírám 

fakta a zajímavosti o jejich životě a kultuře. 

Informace jsem získávala přímo (konzultacemi s neslyšícími, na neformálních 

setkáních) nebo zprostředkovaně formou psaných textů, videozáznamů, 

CD-ROMů či při rozhovorech za přítomnosti tlumočníka znakového jazyka. 

Pět základních potřeb profesora Matějčka mi pomohlo objasnit, proč se 

v některých situacích neslyšící děti chovají nezvykle a jinak než je běžné u dětí 

slyšících. Pokusila jsem se vysvětlit, že neslyšící dítě může dosáhnout stavu 

spokojenosti, pokud budou všechny jeho potřeby zcela naplněny. K tomu mu 

pomůže výchova a život v komunitě neslyšících. 

Komunitu neslyšících tvoří skupina lidí se společnými znaky: hluchota, 

komunikace a vzájemná podpora uvnitř komunity. Kultura neslyšících vychází od 

lidí, kteří jsou členy komunity neslyšících a kteří sdílejí svou jinakost od většinové 

společnosti. 

Poznáme-li kulturu neslyšících, pochopíme, jak se na svět dívají neslyšící lidé. 

Objevíme krásu jejich jazyka a možnosti, jak si se znakovým jazykem hrát, vytvářet 

příběhy, anekdoty, ale také jak vychovávat neslyšící děti, jak je vzdělávat a jak jim 

dávat co nejvíce k jejich spokojenosti. 

Sama jsem slyšící a popisuji kulturu, ve které jsem nevyrůstala, kulturu, kterou 

jsem začala poznávat a které jsem se začala „učit" až jako dospělá. Stále ještě 
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jsou místa, která jsem zatím nedokázala objevit. Pevně však doufám, 

v budoucích letech mi dveře do světa neslyšících zůstanou i nadále otevřené. 
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