
tovali. Pozitivum cestováni pro rozvoj 
vnitřní pohody a formování nadhledu člo-
věka je vyjádřeno v úvodu pracovního 
sešitu k učebnici Zeměpis pro 8. ročník 
zvláštni školy. Vystihující vtipný citát ze hry 
Williama Shakespeara Dva šlechtici veron-
ští „Mtádel sedící jen doma vidy jen do-
mácí má vtip" má být motivací nejen pro 
žáky a učitele zvláštních škol, ale i rodiče 
žáků, kteří přijdou s materiály do styku pro-
střednictvím domácí přípravy svých dětí. 

Sjednocujícím elementem pro zeměpis-
né učebnice a pracovní sešity v 7. a 8. roč-
níku jsou dvojice spolužáků, provázející 
třídu jednotlivými tématy. Průvodci Čes-
kou republikou jsou šikovný Filip a vždy 
dohánějící Katka. S Evropou seznamují 
spolužáky prostřednictvím dětské cestov-
ní konceláře Miki s Majkou. Motiv cikán-
ského chlapce Mikuláše Tancoše, který se 
svými rodiči karavanem projel snad ce-
lou Evropu a může proto v roli zkušené-
ho cestovatele poradit ostatním, není 
v prostředí zvláštních škol tak odvážným 
řešením, jakým by se snad zdálo v kon-
textu současného stavu problematiky rom-
ského etnika v České republice. „ Termín 
ROM znamená v romštině ČLOVĚK" je 
jedním z mnoha nenápadných sloganů, 
které mají prostřednictvím školní učebni-
ce kultivovat tolerantnost a vychovávat 
žáky k lidské, občanské i rasové snášen-
livosti. 

Kvalita a oblíbenost předmětu zeměpis 
byly na zvláštních školách vždy velkou 
měrou vázány na osobnost vyučujícího. 
Předkládané učebnice a pracovní sešity 
mají pomoci zkvalitnit výuku tak, aby 

v současném nelehkém čase celosvěto-
vých převratných změn odborně a metodic-
ky vedly učitele ve smyslu globálního po-
jetí vzdělávání. Nejstarší žáky 7. až 9. roč-
níku zvláštních škol, tuto nejnáročněji 
zvládnutelnou vývojovou kategorii puber-
tální mládeže s mentálním postižením, 
chce obsah učebnic zaujmout a oslovit tak, 
aby formoval pozitivní postoj k životu, 
přinášel inspiraci pro volný čas a vytvářel 
pocit sounáležitosti s kulturními hodnota-
mi tohoto světa. V neposlední řadě chtějí 
nové učebnice zeměpisu bez pathosu při-
pomenout prostý vztah k naší rodné zemi 
vypůjčenými slovy Karla Čapka v závěru 
pracovního sešitu k učebnici Zeměpis pro 
8. ročník zvláštní školy : „ Ve světě je pře-
krásně, ale vzpomenu-li na krotké louky 
a lesy a potůčky u nás, dul bych tomu před-
nost před všemi palmami, kaktusy, ledov-
ci a vodopády. Naše příroda není velepří-
roda a naše země není velezemě, a proto 
snad potřebuje a má tolik naší lásky." 

Marta Teplá 

Věra Strnadové: 
Komunikace 
neslyšících -
- odezírání 
Liberec, Technická 
univerzita 1996. 

Po dvou publikacích neslyšící autorky 
Věry Strnadové („POTOM TI TO POVÍ-
ME" 1994 a „JAKÉ JE TO NESLYŠET' 



1995), které se setkaly s mimořádným 
ohlasem veřejnosti i odborníků, vyšla le-
tos v lednu od téže autorky publikace třetí. 
Jak již napovídájejí název, „KOMUNIKA-
CENESLYŠÍCÍCH - ODEZÍRÁNÍ", zvoli-
la si autorka téma, týkající se jedné z důle-
žitých složek komunikace neslyšících. Ač-
koliv by z názvu bylo možno usuzovat, že 
se text týká výhradně problémů neslyšících, 
ve skutečnosti autorka uvádí i některé pro-
blémy osob nedoslýchavých a ohluchlých. 
Tyto údaje zde mají hlavně komparativní 
funkci, zdůrazňující specifické problémy 
prelingválně neslyšících lidí. 

Pomineme-li vnější úpravu, připomína-
jící běžná vysokoškolská skripta (což bylo 
zřejmě poplatné ekonomickým podmín-
kám), můžeme tyto texty obsahově prá-
vem považovat za jednu z nejzajímavěj-
ších publikací v oboru komunikace nesly-
šících, která u nás kdy vyšla. 

Třebaže publikace byla psána pro stu-
denty speciální pedagogiky, bude jistě 
nesmírně cenná i pro špičkové odborníky 
v oboru surdopedie. Již pouze možnost 
nahlédnutí do subjektivních prožitků člo-
věka od dětství závislého na odezírání je 
sama o sobě velmi přínosná. 

Autorka však odborníkům nabízí ještě 
mnohem víc: ze svých praktických zkuše-
ností vybírá a formuluje poznatky, jejichž 
získání na základě osobních zkušeností je 
u slyšících odborníků nedostupné. 

Je to jeden z případů, kdy člověk doká-
že své těžké postižení změnit z handica-
pu v nespornou přednost: neslyšící autor-
ka má při psaní o problematice hluchoty 

oproti slyšícím autorům velkou výhodu 
v tom, že může popisovat i své subjektiv-
ní prožitky, které při odezírání má. Díky 
tomu, že autorka měla možnost získat 
vzdělání ve speciální pedagogice, jsou tyto 
její subjektivní zkušenosti vhodně zpra-
covány do celku spolu s teoretickými zna-
lostmi. Text je bohatě proložen doplňují-
cími poznámkami a příklady z praxe. 

Originalita některých myšlenek je zde 
zřejmě podmíněna právě tou skutečností, 
že se poprvé v historii naší odborné lite-
ratury podobnou tematikou a v takovém 
rozsahu zabývá sám od dětství neslyšící 
člověk. Odpovídá tomu i pojetí tématu: 
zatímco všechny naše dosavadní publika-
ce o odezírání pojímaly neslyšícího jedin-
ce jen jako objekt výchovného vedení, zde 
je tomu naopak: v této publikaci je tema-
tika odezírání zpracována z pohledu sa-
mého odezírajícího člověka. Nový však 
není pouze úhel pohledu na tuto proble-
matiku. O tom nás přesvědčí následující 
stručná obsahová analýza textu. 

Publikace v rozsahu 200 stran je rozdě-
lena do 11 kapitol. Odezíráním samým se 
však zabývá pouze 6 z nich. První tři 
a poslední dvě kapitoly tvoří víceméně 
jakýsi rámec pro kapitoly ostatní (tzn. IV. 
až IX), které „na sebe určitým způsobem 
navazuji a není je tedy možno začít stu-
dovat v libovolném pořadí... ", jak sama 
autorka uvádí (s. 10). 

I. kapitola („Mezilidská komunikace") 
je poněkud příliš obecná, čehož si je au-
torka vědoma, neboť tuto skutečnost ko-
mentuje ve svých Poznámkách ke tvorbě 



textů: „Na základě oponentského posud-
ku jsem dodatečně připojila kapitolu 
o mezilidské komunikaci, aby byl dosta-
tečně zdůrazněn význam odezírání pro 
sluchově postižené. Musela jsem se však 
omezit jen na konstatování nezbytně nut-
ných (a všeobecně známých) skutečností, 
čímž byl poznamenán i styl první části 
I. kapitoly." Stručnost kapitoly však v tom-
to případě není na závadu, neboť téma me-
zilidské komunikace již je v naší literatuře 
dostatečně rozpracováno (Křivohlavý, Ma-
reš, Vávra aj.). 

Ve II. kapitole následuje popis vlivů 
hluchoty na rozvoj komunikačního proce-
su. (Informace jsou určeny těm, kteří do-
sud tuto problematiku neznají.) V několi-
ka podkapitolách je srozumitelnou formou 
vysvětlován dopad hluchoty na rozvoj do-
rozumívacích dovedností v závislosti na 
věku a zajímavá je zde především podka-
pitola „ Využiti odezírání u neslyšících ori-
entovaných na znakový jazyk" (s. 38 - 40). 
III. kapitola obsahuje v tabulkách velmi 
stručný přehled vnitřních i vnějších podmí-
nek pro odezírání, které jsou pak podrobně 
analyzovány v dalších částech publikace. 

IV. kapitola se zabývá technickými as-
pekty odezírání. Po „povinném" (obecně 
již známém) popisu mluvních obrazů hlá-
sek a možností jejich záměny autorka toto 
téma volněji rozvádí v širších souvislos-
tech. Například si všímá neshod mezi psa-
nou a mluvenou podobou hlásek (s. 60 -
62), výslovnosti a odezírání cizích slov (s. 
62 - 63), možnost odezírání při chybném 
mluvním projevu prelingválně neslyšící-

ho člověka a zajímaváje osobní zkušenost 
autorky při prvních pokusech o odezírání 
v cizím jazyce (s. 64). Pokud je mi zná-
mo, podobné postřehy u nás dosud pub-
likovány nebyly. 

V. kapitola obsahuje kromě běžného in-
formativního textu i velmi přesvědčivý po-
pis náročnosti psychické činnosti při ode-
zírání. Autorka potvrzuje a zdůrazňuje již 
známý fakt, že je zde nutná náročná myš-
lenková činnost - mimo jiné i kombino-
vání někdy málo zřetelných mluvních ob-
razů. Zajímaváje pak úvaha, že se tak děje 
ještě v náročnějších podmínkách, než je 
například luštění křížovky (viz srovnání 
na s. 71 . -72 . ) . 

Snad nejzajímavější je však VI. kapito-
la, která porovnává vliv jazykové znalosti 
na odezírání. Nové je zde téměř vše a za 
velký přínos pro lingvistiku lze považovat 
zejména řadu unikátních informací o gra-
matice českého znakového jazyka v porov-
nání s gramatikou češtiny (s. 78 - 83). 

V VII. kapitole jsou uvedeny vztahy 
nonverbálních komunikačních prvků ve 
vztahu k dorozumívání, zejména k navazo-
vání a udržení zrakového kontaktu. Zaujme 
nás především jak popis, tak i grafické 
znázornění správných a nesprávných pozic 
komunikačních partnerů, jak se jeví z hledis-
ka odezírajícího člověka (s. 103 -106). 

VIII. kapitola se zamýšlí nad vlivem 
sociální zkušenosti jedince na úspěšnost 
odezírání. Nejdříve porovnává možnosti 
raných fází socializace slyšícího dítěte ve 
slyšící rodině, pak možnosti neslyšícího 
dítěte v neslyšící rodině a porovnává je 
s omezenými možnostmi neslyšícího dítěte 



ve slyšící rodině. V následujícím textu pak 
autorka dokazuje, že „ chvbi-li někomu so-
ciální zkušenost s konvenčními jazykovými 
zvyklostmi, pak neporozumí smyslu rčení 
ani za předpokladu, že všechna použitá slo-
va zná "a tento poznatek opět dokládá kon-
krétními příklady (s. 121 - 123). 

V IX. kapitole autorka analyzuje hlav-
ní příčiny chybného odezírání. V první 
řadě upozorňuje na to, že k omylům při 
dorozumívání může docházet, aniž by to 
účastníci sami pozorovali a uvádí několik 
možných vysvětlení tohoto jevu (s. 129). 
Autorka nezůstává jen u pouhého popisu 
problémů, ale nabízí hned několik konkrét-
ních návodů a rad, jak je řešit (s. 131 -134). 
Rady však neadresuje jen sluchově posti-
ženým. Vychází z praxe, že sluchově po-
stižení lidé vždy byli a jsou již od dětství 
vychováváni k tomu, aby své komunikač-
ní problémy překonávali - a že tedy infor-
mace chybí především slyšícím lidem z je-
jich okolí. V téže kapitole jsou uvedeny 
kresby prstové abecedy na jednu ruku a na 
dvě ruce. Autorka si práci nezjednodušila 
tím, že by tuto obrazovou část jednoduše 
přetiskla z jiného materiálu, kresby na-
kreslila sama. Vysvětluje, že se setkala 
nejméně se 4 různými verzemi u nás, 
a zdůvodňuje, proč si vybrala právě tuto 
verzi (s. 136 - 138). 

Jen zdánlivě nadbytečná je X. kapito-
la, která se zabývá zrakovými funkcemi 
při odezírání. Autorka ji uvádí i zdůvod-
ňuje citací známé logopédky N. Janoto-
vé, kterájižv roce 1991 upozornila na dů-
ležitost zrakových funkcí při odezírání i na 
to, že tomuto aspektu často nebývá věno-

vána dostatečná pozornost. Přes hojné ci-
tace z práce N. Janotové však autorka ná-
sledující část textu zpracovává tvůrčím 
způsobem: rozvíjí tuto tezi podrobnějším 
popisem možných problémů při výskytu 
různých očních onemocněních a vadách. 

Poslední, XI. kapitola se týká možnos-
tí integrace neslyšících lidí (rozuměj do 
společnosti slyšících - pozn. rec.). Doro-
zumívací problémy nejsou překážkou pou-
ze při integraci neslyšících lidí mezi sly-
šící, ale dokonce často brání integraci 
i mezi nedoslýchavé (s. 185). Autorka při-
pouští možnost částečné adaptace do malé 
skupiny slyšících za podmínek, že ostatní 
(tj. slyšící členové této skupiny) „... bu-
dou schopni a ochotni stále dodržoval 
určitá pravidla dorozumíváni. " (s. 186, 
pravidla jsou uvedena v kapitole IX. na 
s. 131 - 132). O možnosti integrace v šir-
ším smyslu tohoto slova uvažuje s poně-
kud skeptickým, avšak pravdivým konsta-
továním, že naše společnost, přes mnohé 
proklamace, na takovou integraci dosud 
není dostatečně připravena. Za takových 
podmínek ani sami neslyšící nejsou k této 
integraci příliš motivováni (viz příklad ze 
str. 184.) 

V závěru pak sama autorka uvádí: „Jest-
liže laická veřejnost bude lépe znát po-
třeby, problémy a názory neslyšících lidí, 
bude je moci lépe pochopit. Je to jedna 
z cest ke vzájemnému porozumění, tole-
ranci a přátelství (i přes určité dorozumí-
vací těžkosti). Přála bych si, aby k tomu 
přispěla i tato publikace. " 

Přáli bychom si to i my všichni, proto nás 
poněkud udivuje velmi nízký náklad: pou-



Zprávy 

hých 100 výtisků (!!!). Lze jen doufat, že 
vydavatel této v několika směrech unikátní 
publikace, Technická univerzita v Liber-
ci, brzy připraví dotisk, aby se dostalo na 
všechny zájemce nejen z řad studentů, ale 
i pedagogů, zdravotnického personálu, 
sociálních pracovníků, i rodinných pří-
slušníků a přátel neslyšících lidí. Jen teh-
dy bude moci tato přínosná kniha splnit 
své posláni. 

JosefBrožík 

Arteterapie v zářijovém 
čísle Výtvarné výchovy 
(4/1995-96) 

Upozorňujeme naše čtenáře na časopis 
Výtvarná výchova (vydávaný nakladatel-
stvím PedF UK) , který přináší zajímavé 
informace pro každého, kdo se zajímá 
0 výtvarnou činnost s dětmi a mladými lid-
mi. Zářijové číslo Výtvarné výchovy bude 
věnováno arteterapii - léčbě za pomoci 
výtvarných prostředků. Kromě krátkého 
pohledu do historie arteterapie ve světě 
1 u nás se v něm seznámíte s různými ar-
teterapeutickými technikami, s arterapeu-
tickými kazuistikami, dočtete se o nově 
vydané publikaci Arteterapie s dětmi 
(Praha, Portál 1995) -jejíž recenci otisk-
neme v příštím čísle - atd. 

Jan Slavik 

Časopis si můžete objednat na adrese: 
SVÍ PedF UK 
M. D. Rettigové 4 
116 39 Praha 1 
tel. 02/24 91 56 17 linka 2152 

Somatopedická 
společnost - 5 let činnosti 

V zájmu rozvoje a zkvalitnění teorie 
i praxe výchovně-vzdělávací, léčebné a so-
ciální rehabilitační péče o tělesně a zdravot-
ně postiženou mládež i dospělé osoby 
a k prohlubování kooperace všech pracov-
níků, kteří se na této péči podílejí (včetně 
rodičů a rodinných příslušníků postiže-
ných), byla před pěti lety - 6.4.1991 - v Pra-
ze ustavena Somatopedická společnost. 
Hlavní iniciativu a vedení zakládajících čle-
nů převzal Prof. PaedDr. František Kábele, 
DrSc., který také vykonával funkci předsedy 
společnosti v prvním čtyřletém období. 

Somatopedická společnost je zájmová 
vědecko-odborná organizace, která sdru-
žuje odborné pracovníky a další zájemce 
z oblasti rehabilitační péče o osoby s tě-
lesným i zdravotním postižením, přispívá 
ke zvyšování je j ich odborné úrovně 
a k hlubší vzájemné spolupráci. Společ-
nost projednává a napomáhá řešit odbor-
né záležitosti svých členů, zprostředková-
vá výměnu názorů a zkušeností v oblasti 
somatopedické teorie a praxe a v aktuál-
ních otázkách péče o osoby s tělesným 
a zdravotním postižením navazuje a roz-
víjí odborné styky s organizacemi, které 
se na této péči podílejí, v ČR i v zahrani-
čí. Činnost společnosti organizuje výbor, 
který, kromě jiného, vypracovává plán 
činnosti na jednotlivá období a zajišťuje 
plnění tohoto plánu. V současné době je 
vedením společnosti pověřeno předsed-
nictvo se 2 výkonnými místopředsedy 
a předsedy jednotlivých sekcí (sekce spo-
lečnosti viz dále). 


