
nebo v Kanadě j ako vedlejš í produkt 
deinstitucionalizace. 

Pro vytváření nových kontaktů a osob-
ní výměny informací na akcích, jakým byl 
poslední kongres ASSID, působí kontra-
p r o d u k t i v n ě j e h o umís t ěn í do j e d n é 
z nejdražších oblastí USA a jeho konání 
na vrcholu turistické sezóny. A tak státy, 

pro které by byl kongres možná největ-
ším přínosem, zůstávají v pozici delegátů 
- čeka te lů . Organizátoři si tento fakt uvě-
domují, a proto se při organizování násle-
dujícího kongresu ve Francii v roce 2004 
zaměří na vyhledání finančních zdrojů, 
které umožní účast i těm z chudších zemí. 

Jan Šiška 

SEMINÁŘ O ČETBĚ 
SLUCHOVĚ 
POSTIŽENÝCH 

V listopadu 1999 uspořádala Federace 
rodičů a přátel s luchově pos t ižených 
(FRPSP) již druhý seminář o četbě slucho-
vě pos t i ž ených . Pro vzdě l áván í dět í 
s vadami sluchu představuje četba klíčo-
vou dovednost, při níž není smyslové po-
stižení na překážku. Přesto však testy čte-
ní s porozuměním ukazují, že úroveň čte-
ní je u absolventů speciálních základních 
škol pro sluchově postižené na velmi níz-
ké úrovni." Statistickým rozborem výsled-
ků testů spolu s úvahou o příčinách toho-
to jevu přispěl do sborníku doc. Ing. Jaro-
slav Hrubý, Mgr. Karolína Muhlová upo-
zornila na některá metodická úskalí při 
zjišťování úrovně čtenářských dovednosti. 

Nepopiratelný význam četby pro výuku 
i výchovu, který se týká všech dětí, je u dětí 
s vadami sluchu ještě zesilován tím, že je 
u nich značně snížena možnost mimovol-
ného učení sociálním dovednostem. Nedo-
statky v rodinné komunikaci neposkytují 
dostatek informací o fungování vlastní ro-
diny, vedou k nepochopení běžných i méně 
běžných sociálních situací, znemožňují 
výcvik v přiměřeném vedení diskuse, způ-
sobují emocionální oploštění. V četbě mo-
hou rodiče i učitelé najít určité modelové 
situace a jejich rozborem vést dítě k po-
chopení příčin určitého chování, k vytvá-
ření hodnotících soudů, k rozlišování vhod-
ných a nevhodných emocí. To vše však je-
dině tehdy, jestl iže dítě čte spontánně 
a rádo, jestliže pro ně četba není jen sou-
částí nudné školní povinnosti. 

Na semináři zazněly příspěvky neslyší-
cích studentek Zuzany Daubnerové a Evy 

" Testy byly prováděny u žáků speciálních škol pro sluchově postižené: 1989 K. Muhlová u žáků 
posledních ročníků, 1996 orientačně v rámci šetřeni o úrovni sluchu u žáků všech ročníků, 
1997 zjišťovali úroveň čtení pouze u žáků posledních ročníků Mgr. Karel Kuchler a PaedDr. 
Olga Velehradská při řešeni grantového projektu MSMT „Národní výzkum úrovně vzdělává-
ní neslyšících č. RS 97-126. 
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Vojnarové na téma „Moje cesta ke kni-
ze". Dívky hovořily o tom, jak je rodiče 
vedli k četbě, jak jim vysvětlovali nezná-
má slova, jak si s nimi o přečteném poví-
dali. Poté následovaly dva příspěvky ze 
strany „mateřské". PhDr. Eva Boudová 
a MVDr. Hana Pangrácová vyprávěly 
o tom, jak svým dětem kreslily obrázko-
vé seriály a doplňovaly je „bublinami" 
s př ímou řečí, jak j im zjednodušovaly 
a upravovaly známé příběhy, jak je vedly 
k psaní a kreslení v las tn ích deníčků. 
Z těchto vystoupení si posluchači uvědo-
mili, že pro vytvoření motivace k četbě je 
mateřská (a samozřejmě i otcovská) pod-
pora nezastupitelná. 

Další blok byl věnován vystoupení pe-
dagogů. Mgr. Jaromíra Ditmarová z Olo-
mouce poznamenala k metodice elemen-
tární výuky čtení: „Vzhledem k tomu, že 
se v mateřské škole slovní zásoba rozvijí 
využitím znakového jazyka, ustoupila do 
pozadí potřeba výuky globálního čtení. 
Rozhodla jsem se, že čtení budu vyučo-
vat metodou syntetickou a postupně pře-
cházet v metodu analyticko-syntetickou". 
PhDr. Vladimíra Gebhartová seznámila 
posluchače s učebnicí provopočátečního 
čtení Zlatá brána. Učebnice je sice na-
psána pro děti zdravé, ale výborně se hodí 
pro děti se sluchovým postižením. Je za-
ložena na vizuálním v jemu, nepočí tá 
s fonematickým sluchem, fixuje tvar pís-
mene přímo, na základě podobnosti tva-
rů. PaedDr. Miroslava Křupalová před-
stavila speciální školu v Ivančicích, která 
při rozvíjení řeči spolu s rodiči dítěte pre-
feruje van Udenovu mateřskou reflexní 

metodu. Velmi brzy se začíná s vedením 
rodinných deníků, kde rodiče prožitý roz-
hovor zaznamenávají obrázkem a doplňují 
jej hovorovou řečí, umístěnou v bubli-
nách. Výsledkem postupu od prožitku 
k zápisu je tzv. vizualizovaný rozhovor. 
Touto metodou se pokračuje i v mateřské 
a základní škole. O své metodě vyvozová-
ní hlásek současně s výukou elementární-
ho čtení hovořila Mgr. Marie Růžičková, 
logopédka a arteterapeutka z Českých Bu-
dějovic. Výchovou ke čtenářství na střední 
škole se v závěru tohoto bloku zabývala 
Anna Matysová, učitelka Střední pedago-
gické školy v Hradci Králové. Do sborní-
ku přispěla i Mgr. Radka Ottová z Li-
berce, která zdůraznila, že potíže se čte-
ním pramení z nedostatků v komunikaci 
všeobecně: mnohé děti, které přicházejí 
do přípravného ročníku, umějí říci jen 
velice málo slov a znají jen asi 4 0 - 6 0 
izolovaných pojmů, které umějí odzna-
kovat. 

Na čtení z hlediska jazykovědy a teorie 
komunikace se ve svém referátu podívala 
prof. Alena Macurová z Filozofické fa-
kulty Karlovy univerzity. Nejprve se za-
mýšlela nad tím, proč děti s vadou sluchu 
nečtou: „Nemyslím si, že by se právě slu-
chově postižené děti nějak programově 
rozhodly, že číst nechtějí. Nejsou zřejmě 
toho názoru, že čtení by přinášelo nebo 
mohlo přinášet nějaký očividný užitek 
a rozumně se pak rozhodnou takovou čin-
nost d o b r o v o l n ě sp íš n e v y k o n á v a t " . 
„Schopností myslet a dorozumět se jsou 
neslyšící děti obdařeny stejně, jako jsou 
jí obdařeny všechny lidské bytosti". Proč 
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tedy nečtou? Hlavní překážkou - podle 
prof. Macurové - není malá slovní záso-
ba, ale slabá znalost gramatiky: „I kdyby 
nějaké neslyšící dítě obsáhlo slovní záso-
bu Slovníku spisovné češtiny, neumělo by 
česky, pokud by si zároveň s významy 
slovními neosvojovalo také významy gra-
matické". Ani gramatika (spolu s nutnou 
slovní zásobou) sama o sobě nestačí. Pro 
čtení s porozuměním, pro utváření smys-
lu textu nejde jen o znalost jazyka nebo 
o zkušenost s jazykem. Jde také, a to je 
možná pro porozumění ještě důležitější, 
o znalost světa, o zkušenost se světem. 
Prof. Macurová pak uvedla poznatky 
z diplomové práce Jany Polákové, která 
se zabývala testováním čtenářské gramot-
nosti v 9. ročníku speciálních škol pro slu-
chově postižené. Závěry, k nimž dospěla 
J. Poláková, nejsou o nic lepší (spíše ješ-
tě horší) než výsledky průzkumů dosavad-
ních. 

Upřímnou nabídku pomoci s rozvíjením 
čtenářských dovedností přednesla pak pra-
covnice Národní knihovny Zlata Housko-
vá. Běžná literaturaje ale pro děti s vadami 
sluchu příliš obtížná jak po stránce lexikál-
ní, tak i gramatické. PhDr. Eva Souralová 
z Palackého univerzity v Olomouci a Mgr. 
Andrea H u d á k o v á z Filozofické fakulty 
Karlovy univerzity uvedly své zkušenosti 
s úpravou textů pro sluchově postižené. 
Dr. Souralová již řadu let vede diplomo-
vé práce, v nichž studenti speciální peda-
gogiky zjednodušují texty oblíbených dět-
ských knih, opatřuj í j e vysvět l ivkami 
a slovníčky, ilustrují je a hotová dílka ově-
řují s dětmi v hodinách českého jazyka 

pod vedením zkušených učitelek. K tomu 
poznamenala A. Hudáková: „Je málo tex-
tů, které by odpovída ly po j a z y k o v é 
a zároveň i po znalostní úrovni věku ne-
slyšícího čtenáře, proto si myslím, že upra-
vené knihy mají ve výchově a vzdělávání 
neslyšících své místo. Například v an-
gličtině je naprosto normální, že jedna 
kniha existuje v mnoha jazykových úrov-
ních." 

Aktivity FRPSP při rozvíjení 
čtenářských dovedností dětí 
s vadami sluchu 
Od svého vzniku věnovala FRPSP vel-

kou pozornost četbě neslyšících. V jej ím 
INFO-Zpravoda j i - magazínu Informač-
ního centra o hluchotě — byla uveřejněna 
řada překladů odborných článků, recenzí 
s ukázkami ze zahraniční literatury, závě-
ry výzkumných zpráv o průzkumu čtení na 
našich školách. Na problematiku čtení 
bylo zaměřeno zejména první (jarní) čís-
lo ročníku 1998. 

U vědomí důležitosti spontánního, ra-
dos tného přís tupu k četbě uspořádala 
FRPSP v roce 1997 soutěž M o j e nejob-
líbenější knížka. Do soutěže přišlo 97 pra-
cí - většinou výkresů, ale nechyběly ani 
pěkné práce slohové. Soutěž zaujala i uči-
telky ve školách - většina prací byla vy-
brána ve „školních kolech". Z vybraných 
prací byla vytvořena putovní výstava, kte-
rá zdobila foyer NCN v Berouně, a pak 
byla instalována ve stodůleckém klubu 
Mle jn . Některé z prací byly posléze vy-
draženy na aukci ve prospěch školičky 
PIPAN. 

238 



Z příspěvků soutěže bylo vidět, že děti 
čtou, a čtou rády. Zájem však projevily 
spiše děti mladšího školního věku. Z ve-
selých, milých kreseb bylo přímo cítit za-
ujetí, s nímž děti četly a potom malovaly. 
K vážnému zamyšlení nás vedl poznatek 
pani Věry Macháčkové , vedoucí výtvar-
ného kroužku MODKRES: „Když jsem 
s dětmi z našeho kroužku probírala mož-
né náměty na výkresy, zjistila jsem, že 
vedle dětí, které znají spoustu knížek, jsou 
děti, které nejenže nečtou, ale ani rodiče 
jim nevyprávějí žádné pohádky a příběhy 
- a n i ve znakové řeči". Smutným důsled-
kem toho je, že oblíbená četba takových 
dětí zůstává až do staršího školního věku 
překvapivě dětinská (např. žák 9. třídy 
kreslil postavičky ze Čtyřlístku). 

O dětské četbě se často hovořilo při se-
tkáních rodičů v Berouně i ve Stodůlkách, 
a protojsme se rozhodli uspořádat v břez-
nu 1998 celodenní seminář o četbě slucho-
vě postižených. Pro omezenou kapacitu 
učebny ve Stodůlkách nebylo možno 
uspokojit všechny zájemce. Semináře se 
zúčastnilo více než 60 rodičů a pedago-
gů, kteří s sebou přivedli 20 dětí ve věku 
od 5 měsíců do 12 let. 

Vzhledem k velkému zájmu o tuto pro-
blematiku a díky podpoře Nadace rozvo-
je občanské společnost i j sme v srpnu 

1999 vydali sborník článků Co a jak číst 
se s luchově postiženým dítětem, kde 
zájemci kromě zkušeností rodičů i peda-
gogů najdou i seznam další doporučené 
literatury. Sborník j sme našim členům 
poskytli zdarma, ostatní zájemci si j e j 
mohou zakoupit v našem Informačním 
centru FRPSP. (Recenzi tohoto našeho 
sborníku přinesla Speciální pedagogika 
v čísle 5/1999.) 

Seminář o četbě sluchově postižených II, 
j ehož příspěvky j sme se vám pokusili 
představit, byl tedy již druhým v pořadí 
a my věříme, že to nebude poslední akce 
FRPSP v tomto směru. Čekáme na Vaše 
příspěvky a náměty jak usnadnit dětem 
s vadami sluchu přístup k četbě, a tudíž 
ke vzdělání. 

Sborník příspěvků ze semináře o čet-
bě s luchově p o s t i ž e n ý c h II vyda la 
FRPSP pod názvem „Četba sluchově 
postižených" a lze si jej za režijní cenu 
54,- Kč, zaslanou ve známkách, objed-
nat na adrese: 
Informační centrum FRPSP, 
Hábova 1571,155 00 Praha 5-Stodůlky. 
Tel.: 02/6517313, 02/6517691, 
Fax: 02/6517808. 
E-mail a webové stránky: www.braill-
net.cz/frpsp, www.volny.cz/frpsp. 

Anna Červenková 
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