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Seminář o vzdělávání 
sluchově postižených 

Dne 18.2.1998 uspořádal Odbor spe-
ciálního školství a institucionální výcho-
vy MŠMT odborný seminář zaměřený na 
problematiku vzdělávání sluchově posti-
žených. Referovalo se na něm o dvou zá-
važných grantových projektech, které se 
v současné době řeší v rámci resortního 
výzkumu ministerstva. Ředitelem obou 
projektuje Institut pro neslyšící. 

První projekt je zaměřen na zkoumání 
úrovně vzděláváni sluchově postižených 
a v jeho rámci se řeší celá řada projektů. 
V úvodu vysvětlil dr. M. Potměšil, vedou-
cí projektu a ředitel institutu pro neslyší-
cí, že podnětem k tak rozsáhlému výzku-
mu bylo stanovisko sluchově postižených 
k práci škol, v němž byla podrobena kri-
tice orální metoda vzdělávání sluchově 
postižených. Z téhož důvodu vznikla při 
Odboru speciálního školství i Pracovni 
skupina pro otázky vzdělávání sluchově 
postižených jako jeho poradní orgán, kte-
rá se na řešení projektu podílí. Tato sku-
pina je pozoruhodná tím, že se v ní spojili 
ke spolupráci školští pracovníci, špeciál-
ni pedagogové a zástupci organizací ne-
slyšících. 

O nejzávažnějších úkolech, které sku-
pina v rámci projektu řeší, pak referovali 
její jednotliví členové. Ing. Jaroslav Hru-
bý, CSc., (Vládní výbor pro zdravotně po-
stižené) informoval o výsledcích dotazní-
kového šetření, které shromáždilo ze všech 
škol pro sluchov ě postižené důležité úda-

je o stavu sluchu žáků. Dotazník vedle 
toho obsahoval i další otázky, např. jak 
srozumitelná je mluva žáků, jak rozumějí 
psanému textu, zda používají oni a jejich 
rodiče znakový jazyk. Bylo zjištěno, že 
průměrná ztráta sluchu žáků navštěvují-
cích české školy pro sluchové postižené 
je 77,31 dB, což odpovídá těžkému po-
škození s luchu. 

O výzkumu čtenářské úrovně referoval 
Mgr. Karel Kuchlcr (ČŠI). Mgr. Kuchler 
a dr. Olga Velehradská pro tento účel 
adaptovali test Čtení s porozuměním 
(zkonstruovala jej Karolína Muhiová) 
a navrhli jeho využití k objektivnějšímu 
změření úrovně čtení v devátých ročnících 
škol pro sluchové postižené. Test se sklá-
dal z textu ke čtení a ze tří hodnocených 
částí: obrázkového testu a dvou souborů 
kontrolních otázek. Časový limit nebyl 
stanoven. Zjištěné výsledky byly potom 
srovnány s údaji z dotazníku o stavu slu-
chu a potvrdily průkaznou korelaci mezi 
velikostí ztráty sluchu a čtením s porozu-
měním. Žáci se ztrátou sluchu do 90 dB 
a žáci ohluchlí po šestém roce věku ne-
měli s testem žádné potíže, byl pro ně 
vlastně „lehký". Zato žákům prelingválnč 
neslyšícím se ztrátou sluchu větší než 
90 dB činil test značné potíže, tři z nich 
neporozuměli jeho textu vůbec. 

Problematikou přípravy lektorů znako-
vého jazyka z řad učitelů škol pro slucho-
vě postižené se ve svém příspěvku zabý-
val Mgr. Miloslav Janeček (Speciální ško-
ly pro sluchově postižené v Liberci). Kur-
zy jsou organizovány Českou unií nesly-
šících a probíhají za podpory MŠMT již 



druhý rok. V letošním roce je zakončí víc 
než čtyři desítky pedagogů a počítá se 
s pokračováním. Na podporu rozšíření 
znakového jazyka jako základního komu-
kačního prostředku neslyšících byla vy-
dána i první učebnice pro děti předškol-
ního věku a jejich rodiče. Autorkou je 
Mgr. Marie Růžičková a vydalo ji nakla-
datelství Septima. 

Jako host semináře vystoupila paní Ve-
sta Sauter z USA, jejímž mateřským jazy-
kem je znaková řeč, protože její rodiče byli 
neslyšící. Třináct let vedla zařízení pro 
neslyšící děti a k nám přijela předávat své 
zkušenosti. Spolupracuje s FF UK, s ob-
čanskými sdruženími apod. Informovala 
o přístupech ke vzděláváni neslyšících ve 
Spojených státech, kde je cílem maximál-
ně zapojit do jejich výuky přímo neslyšící, 
vyškolit neslyšící učitele a ředitele. 

Druhý grantový projekt „Komunikace 
neslyšících - český znakový jazyk" řeší 
Institut pro neslyšící ve spolupráci s tý-
mem odborníků z katedry českého jazyka 
FF UK v čele s prof. Alenou Macurovou, 
CSc. Ve svém vystoupení seznámila pří-
tomné se všemi oblastmi tohoto projektu 
a shrnula dosažené výsledky výzkumu, 
jehož hlavním posláním je deskripce čes-
kého znakového jazyka a vytvoření jeho 
slovníku. Český znakový jazyk je zkou-
mán z hlediska fonologického (zkoumání 
stavebních jednotek jazyka), gramatické-
ho (stavba jazyka, tvarosloví atd.), socio-
lingvistického (vztah znakového jazyka 
k češtině, ke znakované češtině apod.) 

a psycholingvistického (osvojování zna-
kového jazyka aj.). Rovněž je zkoumána 
komunikace mezi neslyšícími a slyšícími 
(tedy také mezi žákem a učitelem), jsou 
analyzovány písemné projevy neslyšících 
v českém jazyce jako prostředek k pronik-
nutí do gramatických struktur znakové-
ho jazyka. Tak bylo zjištěno, že lexikální 
informace ve znakovém jazyce předsta-
vují ruce, gramatické informace mimika 
obličeje. 

Další člen týmu PeadDr. J. Homoláč, 
CSc., se blíže zabýval fonologickou rovi-
nou popisu jednotlivých znaků. Popsal 
metodu, kterou se znaky od respondentů 
sbírají, a potom spolu s ing. J. Knápkcm 
demonstrovali software pro anylýzu zá-
znamu znaků. Tento počítačový program 
vytvořil ing. Knápekjako zcela originální 
způsob, jak zapisovat znaky podle něko-
lika parametrů a jak je podle nich třídit. 

V závěru semináře se rozproudila mís-
ty dosti vzrušená diskuze. Diskutovalo se 
o problematice vztahu znakového jazyka, 
znakované češtiny a češtiny, o potřebě 
„spisovného" znakového jazyka, o znako-
vané češtině jako interjazyku, o psané češ-
tině neslyšících jako interjazyku, o biling-
válním vzdělávání neslyšících, o důleži-
tosti role rodičů v rozvoji komunikace je-
jich neslyšících dětí i o dalších velmi úzce 
odborných problémech. Škoda jen, že se 
semináře nezúčastnili ve větším počtu pe-
dagogové ze škol pro sluchově postižené! 

Miroslava Nouzová 


