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Málokdo si asi dovede představit, jak 
náročné je vyučovat neslyšící češtině, 
zvláště pokud přihlédneme k tomu, že neni 
k dispozici žádná vhodná odborná litera-
tura. Ve své diplomové práci „České slo-
veso v psaných projevech neslyšících" 
(Rackova, 1996) jsem se pokusila zjistit, 
jaké prostředky čeští neslyšící v psaném 
projevu používají k vyjádření mluvnic-
kých kategorií českého slovesa. Přitom 
jsem čerpala z materiálu dvojího druhu: 
jednak ze spontánně tvořených dopisů ne-
slyšících pisatelů jedné neslyšící pisatel-
ce přibližně stejného věku (k interpretaci 
těchto dopisů srov. Macurová, 1995)u 

a jednak z psaných projevů „řízených": 
z dotazníku na zjištění gramatické přija-

telnosti a z volného psaného projevu na 
zadané téma. 

Testováni proběhlo v říjnu 1995 ve 
dvou ročnicích SZŠ pro sluchově posti-
žené v Berouně, obor zdravotní technik. 
1. ročník navštěvovalo 10 studentů, 2. roč-
ník 8 studentů. Vzorek neslyšících studen-
tů se vyznačoval velkou různorodostí co 
se tyče věku, stupně sluchového postiže-
ni, preferovaného typu komunikace i ro-
dinných podmínek. Dostupné sociologic-
ké údaje o zkoumaném vzorku neslyšících 
studentů zachycuje následující tabulka 
(v tabulce jsou použity zkratky: M - muži, 
Ž - ženy, C - celkem, N - neslyšící, 
S - slyšící, ZJ - znakový jazyka MJ - mlu-
vená forma češtiny). 

Tab. 1: Sociologické údaje o zkoumaném vzorku neslyšících studentů 

Ročník Pohlaví Průmčmý vík Rodiče Preferovaná 
komunikace 

M Ž C M Ž C N S C ZJ MJ C 

1. 4 6 10 17,5 16,0 16,6 0 10 10 4 6 10 

2 4 4 g 19,0 16,5 17,7 2 6 g g 0 g 

" Mé poděkováni patři prof. Macurové nejen za poskytnuti korespondence neslyšící mláde-
že, ale i za odborné rady a ochotnou pomoc při studiu psaných projevů neslyšících. 



Pro srovnáni byli testování podrobeni 
slyšící studenti stejného véku a profesní-
ho zařazení. Testování proběhlo v září 
1995 v 1. a 2. ročníku oboru zdravotní 
technik na SZŠ na Alšové nábřeží v Praze. 

V dotazníku byly studentům předlože-
ny k posouzení z hlediska češtiny slyšících 
„zvláštní" konstrukce, které se často ob-
jevovaly v korespondenci. Úkolem stu-
dentů bylo rozhodnout, zdaje ta která věta 
správná či špatná a nesprávnou gramati-
ku podle svého uvážení opravit. 

Celková sumarizace výsledků tohoto 
dotazníku ukázala, že nejsnadněji opravi-
li neslyšící studenti chybné konstrukce 
s infinitivem (1. r. 100% úspěšnost, 2. r. 
81,25% úspěšnost), přítomným časem 
(1. roč. 92 %, 2. r. 72,5 %), minulým ča-
sem (1. r. 75 %, 2. r. 70,5 %) a podmiňo-
vacím způsobem (1. r. 70 %, 2. r. 75 %). 
Středně náročné bylo pro neslyšící studen-
ty posouzení a opravy chybné tvořeného 
budoucího času, zvratných sloves a roz-
kazovacího způsobu (dosažená úspěšnost 
se pohybovala v rozmezí od 43 % do 
50 %). Nejhůře si vedli neslyšící studenti 
v položkách neosobních slovesných va-
zeb, tj. (Pelr bolel v krku. Děti líbily ty 
filmy. Já bavím tenis.) a vidu. 

Pro zajímavost je třeba dodat, že ne 
vždy neslyšící ve srovnání se slyšícími stu-
denty dosáhli podprůměrných výsledků. 
V některých položkách slyšící studenti 
dosáhli pouze okolo 60 % úspěšnosti. Ně-
které chyby byly společné jak slyšícím, tak 
neslyšícím, např. podmiňovací způsob 
tvpu ty by jsi přišla. Mimoto v některých 
rovinách psaného projevu dosahuji nesly-

šící výsledků lepších (např. pravopisně 
byly psané projevy neslyšících, na rozdíl 
od psaných projevů slyšících středoško-
láků, téměř bezchybné). 

Při tvořeni a zadávání vět jsem se inspi-
rovala testem syntaktických schopností 
(Test of Syntactic Abilities - TSA), který 
zkoumá osvojení syntaktických pravidel 
a slovesného systému standardní angličti-
ny u neslyšících děti od 10 do 18 let (Quig-
ley, Wilburováa Power, 1976). Podnětem 
k volně psanému projevu byly dva sledy 
obrázků. Výtvarné zpracování prvního sle-
du obráAů, podle kterého měli studenti 
napsat souvislý příbéh, umožňovalo do-
mýšlet motivaci jednání postav, jejich ci-
tové projevy, příčiny a důsledky jednotli-
vých dějů. Druhý sled směřoval k popisu 
jednoduchých dějů každodenního života. 
1 zde jsem měla možnost přihlédnout k vý-
sledkům podobně zadaného úkolu z testu 
„The Picture Story Language Test" (Mykle-
bust, 1965), který byl vedle neslyšících 
zadán i mentálně retardovaným, sociálně 
narušeným dětem a dětem s poruchami 
v učení ve věku od 8 do 16 let. Jeho sou-
částí jsou rozpracované vývojové normy 
pro normální dítě, které umožňují diagnos-
tikování dětí s jazykovými potížemi. 

Kterými svými rysy se psaný projev 
českých neslyšících odlišuje od většino-
vé češtiny nejvýrazněji? 

1 Analytické vyjadřováni. 
2. Lexikalizace gramatických významů. 
3. Absolutní/nepříznakový tvar 3. os. 

jedn. čísla. 
4. Vypouštění, nahrazování a přidávání 

slovesných tvarů. 



5. Oddělení jazykové formy a obsahu. 
6 Odkazování k sobě samému v 3. os 

jedn. čísla. 

1. Analytické vyjadřování 
1.1. Zatímco v češtině slyšících se za-

řazení děje do přítomnosti vyjadřuje pou-
ze jednoduchým slovesným tvarem, čes-
ký neslyšící často pro stejnou funkci roz-
šiřuje přítomný tvar slovesa plnovýznamo-
vého o přítomné tvary slovesa být, např. 
Lenka je pracuje. ......já jsem pomáhám 
Ve stejné „pomocné" funkci používají 
neslyšící přítomné tvary slovesa mil, např 
Renata má čeká... - ...jo mám tebe vzpo-
mínám. Zaměňováni sloves být a mít je 
obecně další ze zvláštností psaného pro-
jevu neslyšících, srov. např. v přítomném 
čase Tereza má pěkně chlupatá... -... v H. 
má málo sněhu... - .. .jsem velkou radost... 
- nebo v minulém čase: $ Janou byla sta-
rost na tebe... - ... dneska byli bohatou 
návštěvu... -... měla překvapena... -jsem 
měla smutná. Není už tak důležité, že se 
pomocný tvar s plnovýznamovým slove-
sem nemusí shodovat v osobě a čísle, srov. 
(já) nemůže přijet... -... protože jsi už má 
starosti... - já jsi uklízíme. 

1.2. Další z projevů analytického vyja-
dřování - analytický budoucí čas dokona-
vých sloves - má na rozdíl od případů uve-
dených v 1.1. zjevnou oporu v jazykovém 
systému češtiny. V češtině totiž analytic-

ky vyjadřujeme budoucnost u sloves ne-
dokonavých a rozlišujeme tak tvarově 
budoucí čas nedokonavého slovesa Petr 
bude psát a budoucí čas slovesa dokona-
vého Petr napíše V psaném projevu zkou-
maného vzorku neslyšících však často tak-
to slovesa rozlišena nejsou: já budu na-
kupovat. ale i já budu koupit Analogické 
tvořeni budoucího času dokonavých slo-
ves podle nedokonavých, pomocí tvarů 
slovesa být bud, -u, -eš, -e, můžeme vy-
světlit snahou zjednodušit si komplikova-
ný gramatický systém češtiny21 a nejisto-
tou v rozlišováni dokonavých a nedoko-
navých sloves. Za variantu analytického 
vyjadřování budoucího času jsem pova-
žovala i tvary, v nichž je infinitiv doko-
navého slovesa nahrazen tvarem určitým 
-já bude přijedu... - ...budezačinú • nebo 
... otec bude přiveze stan . Pro přesnost je 
třeba uvést, že s tvořením budoucího času 
nedokonavých sloves ani s vyjadřováním 
budoucnosti u sloves pohybu neměli zkou-
maní neslyšící problém. Slovesa pohybu, 
která vyjadřují budoucí čas tvarem jedno-
duchým s předponoupo-, pů-, celkem čas-
to užívaná v běžné komunikaci (půjdu. 
pojedeme apod.), nečinila potíže ani těm 
neslyšícím studentům, kteří jiné slovesné 
tvary tvořili obtížně a kteří často určitý slo-
vesný tvar nahrazovali infinitivem. 

Zajímavé je, že s podobným jevem, tj. 
se snadnějším vyjadřováním analytické-

21 Dokonavá slovesa k vyjadřováni budoucnosti nemají zvláštní tvary, budoucnost vyjadřuji 
jejich tvary přítomné To zřejmé neslyšící studenty mate, a proto si možná dělají v jazyce 
„pořádek". 



ho budoucího času a s odchylkami od gra-
maticky správného tvoření budoucího času 
sloves dokonavých, se setkáváme v počát-
cích osvojováni češtiny slyšícím ditétem. 
Stejně jako neslyšící i slyšící dítě použí-
vá často vazby pomocného slovesa s infi-
nitivem (Srov. k tomu Pačesová, 1979, 
s. 9 2 ) " 

1.3. Analyticky bývá vyjadřován i im-
perativ dokonavých sloves. Neslyšící to-
tiž rozkaz popřípadě zákaz nevyjadřuje 
jako slyšící jedním tvarem dokonavého 
slovesa (např. vydrž), ale použije pomoc-
né sloveso být v rozkazovacím způsobu 
buď a infinitiv, např. buď vydržet Kromě 
toho se však neslyšící raději užívání tvarů 
rozkazovacího způsobu vyhýbají a rozkaz 
či zákaz vyjadřuji opisem pomocí modál-
ního slovesa, např. musíš se uklízet....... 
(ty) nesmi zapomenout 

1.4. Na okraj můžeme uvést, že analy-
tičnost je kromě výše zmíněných morfo-
logických aspektů vlastni i jiným jazyko-
vým rovinám, srov. tvoření slov: Já jsi 
uklízíme... byla jsi prádlo na žehlička... 
místo v češtině obvyklého žehlila jsem. 
nebo ložnice škola místo internát apod. 

2. Lexikalizace gramatických významů: 
2.1. Snad nejvíce se lexikalizace dotý-

ká toho, jak neslyšící vyjadřují minulý čas. 
Zatímco slyšící uživatel češtiny vyjádří 

minulost prakticky pouze tvary minulého 
času Utekla jsem ze školy.41 český nesly-
šící sděluje, že něco se stalo před momen-
tem sdělování mnohem rozmanitěji Po-
rovnejme např. následující tvary: ... (já) 
s Honzou šli pro aulo a jely k Adamovi... -
... byla jsem pohladím - ... byla jsem co 
plakala... - ...jsem měla smutná... -... vče-
ra Zdeněk koupit knihu . Zdá se, že zna-
kem toho, že jde o minulost, je pro nesly-
šící buď příslovce času včera Zdeněk 
koupil knihu .., anebo minulý tvar pomoc-
ného slovesa být nebo míl: a určitý tvar 
slovesa. Není podstatné, zda pak vlastní 
sdělovaná činnost nebo stav je vyjádřen 
minulým příčestim7á se byla doslala lebě 
dopis nebo zda pro ni vlastně nelogicky 
neslyšící použije tvarů přítomných: (já) 
byla jsem pohladím. Ncjčastéjši vyjadřo-
váni minulosti můžeme tedy zachytit mo-
delem: vyjádřený podmčt (v 1. a 2. osobě 
osobními zájmeny, o tom viz níže) + byl/ 
/a/i nebo měl/a/i jako znak zařazení do 
minulosti + plnovýznamové sloveso v ur-
čitém tvaru. Používání slovesa mil ve 
funkci znaku zařazení do minulosti není 
tak časté jako použití slovesa být, přesto 
ho v psaném projevu neslyšících najdeme, 
např. . . . jámúlasmát. . . -... bratrméldva-
krát propadl. Bez zajímavosti není to, že 
záměna sloves být a mít trápí i neslyšící 
pisatele anglického jazyka. Quigley. Mon-

" Stálo by za to posoudit také to, do jaké míry jsou tyto potíže způsobeny interferencemi se 
znakovým jazykem, kde je budoucnost vyjadřována rovněž analyticky, tj. znakem pro sloveso 
a znakem pro budoucnost. 
* Tvary předminulého času Petr byl odešel se alespoň v běžném psaném projevu neuživaji. 



lanelli a Wilburová, 1976 dokládají, že 
záměnu slovesa míl slovesem býľ. „The 
man is a coat" odhalilo pouze 44 % ne-
slyšících studentů a zámčnu slovesa být 
slovesem mil „The baby has happy" 54 % 
neslyšících studentů. 

Za \ ariantu lexikálního vyjadřováni mi-
nulého děje lze považovat i věty typu Já 
s rodiče jsme v minulý čas v sobolu jdi se 
podíval. .. kde neslyšící pisatel děj časo-
vě jednoznačně zařazuje.51 

2.2.1. Lexikalizací gramatického vý-
znamu je v zkoumaném psaném projevu 
neslyšících zasažen i podmiňovací způ-
sob. Pokud totiž neslyšící nějak vyjadřu-
je, že nčjaká činnost či jev je podmíněn 
uskutečněním či neuskutečněním děje ji-
ného, nepoužívá k tomu v češtině obvyk-
lý způsob, tj. tvar podmiňovacího způ-
sobu by + + minulé příčestí Kdyby prše-
lo. ven bychom nešli, ale vystačí s tvary 
používanými k vyjadřováni jiných sku-
tečností. Často tak něco, co by mohlo 
nebo mělo být, či co by si pisatel přál, 
vyjadřuje neslyšící tvary minulého času, 
např. Jestli máš volný čas přijiďse podí-
vat do R. musíme k nám 3 dni. jsem hod-
ně prima bavili legrace a zajímavě jsme. 
vypravilě Co to bylo nového protože ško-
le budu vzpomínku... Či od jiné pisatel-

ky: Ještě jsem nedoslala nové látky od 
školy...nechtěla jsem hýl hloupá, že ne-
vím. Minulé tvary sloves neodkazuji k ně-
jaké události, která se stala, ale v obou 
případech k toužené nebo naopak nechtě-
né události, která je něčim podmíněna. 
V češtině tedy spíše bavili bychom se, 
vyprávěli bychom si. nechtěla bych vy-
padat hloupě. Někdy chápeme děj jako 
nereálný a nejistý díky celému kontextu. 
Srov. např. Já budu čekat na tebe kde 
místo a věděla kolik hodin. Olino, může 
v neděli k nám do P. mně! nebo ne. Co 
chceš? Pondělí jely do školy. Izolované 
tvary minulého času budi dojem, že pi-
satelka vypráví o něčem, co se událo 
v minulosti. Celý kontext s tvary budou-
cího času a prostředky apelu ale přesvěd-
čuji o tom, že jde o vyjádření něčeho ne-
jistého nebo nereálného. 

2.2.2. Při nahrazování tvarů podmiňo-
vacího způsobu, kterých v češtině použí-
váme k formulování slušného návrhu, přá-
ni, nabídky, dochází v češtině neslyšících 
k posunům na stylistické rovině. Srovnej-
me např. naléhavost přáni neslyšícího pi-
satele v následujícím příkladu: Já chci 
k vám, mnoho potřeboval domluvit, a po-
tom večer domů nebo ráno odjet do P. Já 
přijde 23. 7. máte volno?4) 

!l Znalci znakoxého jazyka neslyšících snad pomohou zodpovědět otázku, zda vyjadřováni 
minulosti pomoci slovesa a jednoho více či méně obměňovaného znaku pro minulost (byl, -a, -
i... nebo měl, -a, -i) nějak sou\'isi s vyjadřováním minulosti ve znakovém jazyce neslyšících. 

O tom, že pro neslyšící není samozřejmosti ani aktivní používáni, ani porozuměni tvarům 
podmiňovacího způsobu, svědči mimo jiné i otázky Co znamená to ..by?" pokládané v prů-
běhu xyplňováni testu posuzováni gramatičnosti nad větami: Ty bys přijet v sobotu. Děti by 
zůstaly domu. 



2.2.3. Pro vyjádření zdvořilé prosby či 
přáni používají neslyšící pisatelé spojení 
přídavného jména/přislovce rád.-a/radě-
ji a slovesa vyjadřujícího déj, např ... ráda 
spolu bavil se... -... raději provdá! do Itá-
lie.. - ..ráda tebe viděl.. Někdy je pří-
davné jméno/příslovce rád. -a /raději 
rozhodujícím signálem pro chápáni dčje 
jako nereálného, např.: Nechtěla jet do 
Prahy, ráda v Plzeň... - ona nechtěla 
sáma rada spolu. 

2.3. Příklady typu Jsem ráda že jsme 
spolu viděli ukazuji, že proces lexikaliza-
ce gramatiky zasahuje zčásti i zvratná slo-
vesa, u nichž zvratná částice se/si vyjadřu-
je význam vzájemnosti. Zatímco v češti-
ně slyšících pisatelů zvratné si u slovesa 
vypravovat znamená jeden s druhým, tj. 
, já tobě a ty mě", neslyšící pro vyjádření 
tohoto významu použijí buď slova „spo-
lu" nebo doslovné vyjmenují činitele děje, 
např.: Světlana a Durovič stále Láska... tj. 
maji se rádi či Renata a Světlana vypra-
vuje ve smyslu R. a S. si vypravují. 

2.4. Lexikálně byl ve zkoumaném psa-
ném projevu neslyšících vyjadřován i cel-
kový zápor. V češtině se celkový zápor 
vyjadřuje vždy formou záporu větného 
a slova obecné povahy, označující na koho 
nebo na co se zápor přisudku vztahuje, 
mají zápornou podobu s ni- (Grepl, Kar-
lík 1989, s. 188). Někteří neslyšící pisate-
lé celkový zápor vyjadřují kladným tva-

rem slovesa bez záporné částice ne-. Zá-
porný smysl věty vyjadřuje záporná po-
doba zájmena: nic stalo... - ...už nikdo 
pracoval... - ... sám doma a nic dělat. 
Valná většina neslyšících neguje smysl 
věty výrazem „vůbec", např. vůbec vypra-
vuje mně... - ...já \vbec o sobě vypadám." 

3. Absolutní/nepřiznakový tvar 3. os. 
jedn. čísla: 

Tvary 3. os. jedn. čísla (většinou pří-
tomného času oznamovacího způsobu) 
nahrazují infinitiv: ...já musí hlídá ... -... 
ty bude má svátek...-... budeme sprchu-
jí.. rozkazovací způsob... prosím té po-
může tvary jiných slovesných osob 
...příště ti píšu a nebo tě uyidi... - ..(tyj 
namiAÍ dopis... - ... my může... - ...(já), 
polcli nebo pomocné tvary složených 
slovesných tvarů ...ty hiids. má. 

Nabízí se otázka, jak v psaném projevu 
neslyšící vzhledem k častému používání 
sloves v tvaru 3. os. odliší jednotlivé účast-
níky komunikace, tj. toho, kdo vypráví 
(já/my), od toho, komu je projev adreso-
ván (ty/vy). Často je projev z tohoto hle-
diska srozumitelný jen díky tomu, že pi-
satelé vyjádří 1. a 2. os. lexikálně, osob-
ním zájmenem v pozici podmětu, např. 
ty musí koupi nesmi zapomeni. 

4. Jedním z možných způsobů, jak 
uchopit psaný jazyk neslyšících, je statis-

71 Tyto konstrukce maji zřejmou oporu v znakovém jazyce. Srov. o,. vůbec " u Řehákové (1985/ 
1986, s. 281). Kromě toho je nerespektováni pravidla dvojího záporu podle Pačesové (1979) 
běžné i ve vývoji dětského vyjadřováni. 



tická analýza odlišností - „chyb" - podle 
toho, zda jde o vypouštění, nahrazováni 
a přidávání. Takto např. přistupuje k psa-
nému projevu neslyšících Myklebusl 
(1964,1965) Pokud se podíváme na náš 
vzorek (Račková, 1996) z tohoto hledis-
ka, můžeme rovněž rozlišit: vypouštění, 
přidávání a nahrazování. 

4.1. Vypouštění tvarů slovesa být po-
stihuje nejvíce minulý čas. Pisatelé často 
používají pouze tvary minulého přičesti, 
např. ...(já) neměl vůbec čas... - ...(my) 
potom šli do H... -... ty šla dřiv do domo-
va. Některé z takto tvořených tvarů jsou 
běžné v mluvené češtině, zvláště v 1. os. 
jedn. čisla, řidčeji v 1. os. mn. čísla: např. 
věty Já měla svátek... - ..my nemohli vzít 
velký stan. bychom zřejmě nemuseli 
v češtině dlouho a obtížně hledat 

V psané češtině neslyšících je vypouš-
těni pomocných tvarů slovesa být v mi-
nulém čase v těsném vztahu k vyjadřová-
ní slovesné osoby. Často totiž pisatelé 
vyjadřují, kdo je konatelem děje nebo 
nositelem stavu, osobním zájmenem. Vy-

jadřují tak podmět osobním zájmenem 
i v případech, kdy užiti osobního zájme-
na není motivováno zdůrazněním podmě-
tu, postavením do protikladu nebo zámě-
rem dosáhnout jistého citového zabarve-
ní projevu (Grep! a Karlík 1986, s. 240). 
Opodstatněné je používáni osobního zá-
jmene v pozici podmétu právě u tvarů 
minulého času bez pomocných tvarů slo-
vesa být (jsem, jsi,jsme, jste), protože zde 
zájmeno zastupuje osobní koncovky slo-
vesa být. Zatímco např. tvar ...pořád ne-
přišla ......šla na chatu, je nejasný, s do-
plněným osobním zájmenem se stane ko-
munikačně úplným tj. pořád ty nepřišla, 
my šla na chatu Zajímavé rovněž je, že 
někteří pisatelé přistupují k vyjadřování 
podmétu systematicky, tj. slovesnou oso-
bu vyjadřují v minulém čase buď lexikál-
ně (pomoci osobního zájmena), nebo tva-
rem pomocného slovesa být: já byla v ne-
mocnici x byla jsem v nemocnici. 101 Vět-
šina pisatelů ovšem takový systém upev-
něný nemá, a jak tvary s pomocným slo-
vesem být, tak tvary se slovesem vypuště-

" K sumarizaci a porovnáni tzv. lingvistických a nelingvistických studii jazyka neslyšících 
viz Cooper a Rosenstein, 1966 či Kretschmer a Kretschmer, 1978. 
" Ignorováni pomocného slovesa v 1. os. jedn. i mn. čisla minulého času shledává běžným ve 
vývoji dětského vyjadřováni českého slyšícího dítěte i Pačesová, 1979. 
"' Dosavadní zpracováni problematiky slovesa užívaného v psaných projevech českých ne-
slyšících (Račková. 1996) dokládá i jiné příklady, kdy neslyšící tvoři některé slovesné tvary 
systematicky podle určitého pravidla (i když jde někdy o pravidlo v češtině nepřípustné). 
Jeden pisatel např. s oblibou používá vyjadřováni typu: Ty jsi byla plakat. - Děti byly cesto-
vat... místo Ty jsi plakala. Děti cestovaly. Jiný pisatel pak důsledně podstatné jméno děli 
pokládá i v množném čísle za podstatné jméno středního rodu: Děti zůstala doma. - Děti se 
smála. Takové příklady podle mého názoru svědčí o tom, že neslyšící jsou schopni jazykové 
dedukce, a la by měla být ve výuce podporována. 



ným doplňuji osobním zájmenem (tj. jak 
já byla v nemocnici, tak já jsem byla v ne-
mocnici). 

4.2. Všech slovesných času se v psaném 
projevu neslyšících týká vypouštěni spo-
nového být ...ty opravdu hodná - ..(ty) 
brzy zdravá... - ...přijeli jsme v neděli 
a pak polom hezké počasi. 

4.3. Vedle vypouštěni tvarů slovesa být, 
ať už ve funkci spony nebo pomocného 
tvaru, bývaji v psaném projevu neslyšících 
vypouštěny i jiné části slovesných tvarů. 
Často např najdeme zvratné sloveso bez 
morfému se, si, např. Ve vlaku je hodně 
špinavé a já jsem musela doma vykoupat. 

4.4. Vypouštčni zasahuje rovněž infini-
tiv ve spojení s modálním slovesem, např. 
...tv nesmíš kluka... - Pavel umí fotku -
...nechci až na podzim... -... musím s se-
bou velký nebo malý batoh. 

5. Nápadný rys, kterým se vyznačuje 
mnohý z psaných projevů neslyšících, je 
odděleni jazykové formy a obsahu. Ve 
snaze zvládnout komplikovaný systém 
českého jazyka používají někteří neslyší-
cí v psaném projevu určitá slov ní spojeni 
či syntaktické struktury, které zřejmě pře-
vzali z určité komunikační sitauace a po-
užíváním v obdobných komunikačních si-
tauacích šije postupně „osvojili". Ne vždy 
však za používáním takových stuktur sto-

ji porozuměni jejich smyslu, zvláště toho, 
jaký význam jednotlivé tvary nesou. Stá-
vá se pak, že takové stuktury někteří ne-
slyšící jedinci používají mechanicky, až 
nefunkčně, tj. v jiném jazykovém kontex-
tu a v jiných komunikačních situacích, po-
případě volné kombinují části takto „osvo-
jených" stuktur do nových celků. Jako pří-
klad odděleni jazykové formy a obsahu 
můžeme citovat nezkrácený text jednoho 
dopisu, který zvlášť dobře dokumentuje 
potíže s odkazováním k účastníkům ko-
munikace - k sobě (Světlaně) a k adresá-
tovi (Renatě) - ať už zájmeny nebo vlast-
ními j m é n y P o s i l á m si krásný pozdrav 
z S. Jak se máš? Jsi moc hodná Renata. 
Mám stále ráda mého na tobě. Jsemmi li 
to smutná. No pojď se mnou do R ti rodi-
čů pátek. Světlanu sám doma se mě ne-
moci. Světlana u mám Alex mě te mi smut-
ná. že dlouho neuvidíme uvidím duben 
16. 4. až 29. 4. Domů Nebuď smutná 
a neplač Renata a Světlana jo nejlepši 
kamarádkou. Světlana sám, doma práci 
pěkné. Moc a pozdravů a vzpomínek, na 
Světlana a Renatu. Světlana je čas domů. 
Bude věděni ve škole 22. 2. 1.3. Prázdni-
ny volno. 

6. Kromě individuálního defektu, totiž 
používáni mužského rodu v odkazování 
k sobě samé „Světlana sám" je pro text 

"' Zahraniční práce ukazuji, že porušeni vztahu jazykové formy a obsahu a nesoulad těchto 
dvou složek s potřebami komunikace nejsou charakteristické pouze pro neslyšící jedince. 
(Bloom a Lahey, 1978). Citovány jsou defektni texty emocionálně narušených děti, mezi něž 
autoři zařazuji děti postižené různými psychózami, zvláště dětskou schizofrenii a au!ismem. 



typické i odkazování k sobě samé v 3. os. 
(Světlana je čas domů). Bylo bv zřejmě 
zjednodušující vztáhnout tento jev k po-
dobnému projevu ve vývoji dětského vy-
jadřování v období oddělováni Já od 
vnějšku okolo 2. roku věku dítěte, které 
se jazy kově vyznačuje přechodem od po-
užívání 3.os.k l.os.(Příhoda 1963,Langmeier 

1983 ) .» 
V korespondenci dokonce nacházíme 

příklad, kdy je odkazováni k adresátce 
v 2. a v 3. osobě využito stylisticky (pochy-
buji, že šlo o zamýšlený jev). Jde o text 
smyšleného příběhu, jež je pravidelnou 
součástí dopisů dotyčné pisatelky. 3. oso-
ba je náležitá vzhledem k tomu, že tu adre-
sátka vystupuje jako hlavni postava příbě-
hu, 2. os. pak popírá fiktivnost příběhu 
a vztahuje vyprávěný děj k adresátce. Srov-
nej např. následující příběh - hlavni posta-
va - adresátka se jmenuje Renča: Já píšu 
legraci pro tebe Renča chtěla plavat. Ma-
minka řiká: může ale jdi opatrně. Renča 
jó! Už jdi do vody, tak pád a otoč uviděla 
krásného klukama a Renča chtěla klukovi 
(Martin Denk) pusinek Maminka uviděla, 
že ty máš kluka a se zlobila. Když Renča 
už jdi domů. Maminka řiká: ty nesmíš klu-
ka. Renča jó! Hotovo. Renča ale může je 
mi 19 let. Nazdar a jdi pryč. Clia. Cha... 

7. Už výše uvedené ukázky naznačují, 
že je psaný projev neslyšících z pohledu 
většinové češtiny „zvláštní". Vezmeme-li 
v úvahu ještě nízkou úspěšnost v porozu-
měni a tvoření základních slovesných tva-
rů (viz výše shrnuté výsledky dotazníku, 
které dokládají, že neslyšící studenti byli 
často neschopni odhalit a opravit negrama-
tické slovesné tvary), je třeba se zamyslet 
nad efektivitou dosavadní výuky českého 
jazyka na školách pro neslyšící. Vážnost 
situace vyvstane zvláště pokud si uvědo-
míme, že výsledky výše uvedené se týkají 
psaného projevu mládeže ve věku od 14 
do 21 let, tedy absolventů základních škol. 
U slyšících studentů navštěvujících střed-
ní školu předpokládáme, že jsou schopni 
samostatně čerpat informace z různých psa-
ných materiálů a že jsou schopni tyto in-
formace využít k samostatnému studiu. 
Potíže, které s češtinou mají neslyšící, však 
naznačují, že forma sebevzdělání je u ne-
slyšících středoškoláků silně omezena. 

Alarmující jsou tyto výsledky tím spí-
še, uvědomíme-li si výjimečné postavení 
psaného jazyka v komunikaci neslyšících. 
Na stupni zvládnuti psané formy češtiny 
totiž závisí přístup ke vzdělání, k pracov-
nímu uplatnění a společenská existence 
neslyšících vůbec. 

1211 zde však zahraniční práce poukazuji na to. že nejistota v určeni osobní identity při užívá-
ni osobních zájmen (dokumentovaná např. v zaměňováni zájmen „ tobě "za,. mě "čiv odka-
zování k sobě samému zájmeny „jemu/ji" nebo „ tobě ") je jeden z diagnostických znaků ne-
upevněné osobni identity. Ta se kromě jazyka projevuje i neobvyklým chováním k sobě sa-
mému a agresivitou opakovaně zaměřenou k sobě samému. (Bloom a Lahey. 1978). 



Literatura: 

Cooper, R - Rosenstein, J Language 
Acquisition of Deaf Children Volta 
Review, 68. 1966. s. 58-67. 

Grepl, M - Karlik, P: Skladba spisovné 
češtiny Praha. b. n 1989 

Kretschmer, R. - Kretschmer, L : Langua-
ge Development and Intervention with 
the Hearing Impaired. Baltimore, b. 
n. 1978. 

Langmeier, J. Vývojová psychologie pro 
dětské lékaře. Praha. b. n 1983. 

Macurová, A.: ..protože já bavím spolu 
vypravovat. (Komunikace v dopisech 
českých neslyšících) SaS, 56. 1995. 
s. 23 - 33. 

Myklebust. HR. The Psychology of Deaf -
ness (2nd ed ). New York, b. n. 1964. 

Myklebust, H R.: Development and Disor-
ders of Written Language. Volume 

One. Picture Slory Language Test. 
New York and London 1965 

Pačesová, J Řeč v raném dětství Brno, 
b n 1979 

Příhoda, V: Ontogeneze lidské psychiky 
Vývoj člověka do patnácti let. Praha, 
b n. 1963. 

Quigley, S - Montaně!li. D - Wilbur, R. 
Some Aspects of the Verb System in 
the Language ofDeaf Students. Jour-
nal ofSpeech and Hearing Research, 
19. 1976, s. 536-550. 

Quigley, S. - Wilbur. R - Power. D : Syn-
tactic Structures in the Language of 
Deaf Children. Urbana, b n 1976. 

Račková, M. České sloveso v psaných 
projevech českých neslyšících Diplo-
mová práce FF UK Praha, b. n. 1996. 

Řeháková. K.: Poznámky ke znakové řeči. 
Otázky defektologie. 28. 1985/86, 
s. 190- 196. 235 - 240. 277 - 283. 

K oběma předchozím příspěvkům se úzce vztahuje obsah článku, který na tomto 
místě připojujeme - red -

DOSTALI JSME DOPIS 

Do redakce jsme doslali dopis dva-
nácti sluchové postižených studentů 
Střední zdravotnické školy pro slucho-
vě postižené v Berouně. To je samo o so-
bě událost hodná zaznamenáni, proto-
že i redakce časopisů pro neslyšící do-
stávají dopisů jako šafránu, prostě pro-
to. že prelingválně neslyšící a nedoslý-

chaví strašné neradi píší. Studenti však 
považovali za nezbytné vyjádřit se k do-
pisu učitelů neslyšících C. Bartoňka 
a B. Holotika z Valašského Meziříčí, 
který je datován březnem 1995. Kde se 
náhle objevil dva roky starý dopis? Pro 
neúplně informované čtenáře musíme 
začít vysvětlením. 



25. 3. 1997 se ve Valašském Meziříčí se-
šli ředitelé škol pro sluchově postižené a roz-
hodli se ustavit Českou surdopedickou spo-
lečnost To byl počin více než záslužný, pro-
tože mezi našimi občanskými sdruženími 
zabývajícími se problematikou vad sluchu 
právě společnost učitelů neslyšících a nedo-
slýchavých dosud citelné chyběla Je přitom 
na co navazovat - Spolek učitelů hluchoně-
mých v Republice československé byl zalo-
žen v Lipníku nad Bečvou již v roce 1919. 
Tedy počin více než záslužný. Praktické pro-
vedeni má však. žel, i svá ..ale "... 

Ve Valašském Meziříčí byly vypraco-
vány stanovy. Tak, jak to zákon vyžadu-

je, jsou ve stanovách samozřejmě uvede-
ny cíle společnosti. Domnívám se. že cil 
společnosti učitelů neslyšících a nedoslý-
chavých (úmyslně se vyhýbám slovu 
„ surdopedie ", které ve svém druhém \ý-
znamu předjímá, že jde o vzdělavatele 
dětí hloupých) bv měl být jediný: Dosáh-
nout stavu, ve kterém budou neslyšící děti 
dosahovat na základních školách stejné 
úrovně vědomosti, jako děti ve školách 
běžného typu. Takový cil zde však nena-
jdeme. Místo toho je zde uvedeno 15 cílů 
nesrovnatelně méně náročných, z nichž 
již druhý, citujeme: „spolupracovat na 
vytvářeni osnov pro sluchově postižené 
děli", je v podstatě poraženecký, proto-
že předpokládá, že se sluchově postiže-
né děti budou vždycky vzdělávat podle 
jiných osnov než děti ve školách běžné-
ho typu. Obzvláště zajímavé jsou jiné dva 
cíle: 
- zapojil se do dialogu a reagovat na kri-

tiku ze strany organizace neslyšících, 

- čss se bude bránil zásahům laiků do 
vzdělávacích metod. 
Nabizi se otázka, zda by zde vůbec ně-

jaká kritika ze strany organizace neslyší-
cích byla, kdyby stav vzděláváni přede-
vším neslyšících u nás nebyl takový, jaký 

je. A proti zásahům laiků do \>zdělávacich 
metod se velice tvrdě ohrazovaljiž odbor-
ný učitel Jaromír Flégl ve svém článku 
„Kdo je strůjcem Osudu hluchoněmých 
děti? " v Obzoru hluchoněmých (roč. XJ. 
1929, č. 8). Jenže těmi laiky byli již tehdy 
míněni rodiče, a i když podle Flégla ne-
směli být oni strůjci.. Osudu " svých děti, 
protože prý' do wdělávacich metod zasa-
hoval neměli právo, byli to vždycky na-
konec jenom rodiče, kdo za důsledky 
oněch metod „ odborných učitelů hlucho-
němých " musel zaplatil. 

Nad cíli deklarovanými ve stanovách 
by se však jen stěží někdo pozastavoval. 
Aby však nikdo nepochyboval, o co za-
kladatelům ve skutečnosti půjde, připoji-
li ke stanovám dopis v úvodu již zmíně-
ných pedagogů z roku 1995 

Dopis byl rozeslán na všechny školy, 
takže z jeho obsahu opravdu jenom veli-
ce stručně: Inteligentní neslyšící dítě 
Zvládne orální metodu, oralistické uči-
tele kritizuji jenom ti rodiče, „jejichž dítě 
nedosahuje vysněnou úroveň řečovou 
a intelektovou ". Následuje několik pří-
kladů typu (Já - jiti) + „u" (přesná zna-
kovaná čeština) jako důkaz, že „každý 
hned postřehne komplikovanost, nepřes-
nost komunikace znakové řeči". To, že 
český znakový jazyk nemá s češtinou vů-
bec nic společného, pisatelé nikdy nepo-



chopili Podle pisateli) je i požadavek, aby 
učitelé znali znako\ý jazyk přimo nebez-
pečný. Zvládnout by ho síce mohli samo-
zřejmě velice snadno, protože.. zv ládnutí 
znakového jazyka nebude základním pro-
blémem pro vysokoškolského studenta, 
není-li problémem pro slabě nadaného 
neslyšícího ", ale kdyby ho z\'ládli, tak by 
ho začali používat a, běda ..Máme však 
oprávněné obavy, aby pak v praktickém 
učitelování tito mladí „atestovaní" uči-
telé těžce sluchově postižených nedávali 
přednost znakové komunikaci, protole je 
duleko snazší a bezpečnější (.'), jenomie 
nesleduje intelektualizacipostiženého (!) 
ani jeho společenskou integraci. " Násle-
duje řada podobných formulaci, které lze 
považovat až za urážlivé,. znaková řeč je 
řečovou komunikací i pro jedince s níž-
ším IQ", „vyhovuje anglickému jazy-
ku (!) " „je jen popisová, proto je agra-
matická (!), nepřesná", „málo intelektu-
áli zuje postiženého, má svůj strop", „je 
málo způsobilá vyjádřit abstraktní myš-
lení (!), dějovou podmíněnost (!) ", „je to 
řeč okamžiku, který nelze písemnou for-
mou pro budoucnost zachovat", „dopo-
sud není nikde na s\'ětě znám písemný 
záznam znakové řeči (!)". Pokud bych 
tento dopis dostal v roce 1 995. kdy byl na-
psán. byl bvch si určitě dat týden práce 
s odpovědi ve snaze uvést všechna tvrze-
ni autorů na správnou míru. Teď již ale 
vím, že je to ztráta času. Dovolím si pří-
měr: Ani Ignáci Semmelweisovi se nepo-
dařilo přesvědčit staré, zkušené a velice 
zasloužilé doktory, že jsou to oni, kdo za-
bíjejí rodičky horečkou omladnic tím, že 

si po pitvě neumyji ruce a jdou hned vy-
šetřovat Museli přijít mladší a méně za-
sloužili lékaři, ochotni si nechal poradit, 
a hle, v porodnicích se na horečku omlad-
nic přestalo umírat. Na podobné dopisy 
již v budoucnu reagoval nebudu a svůj 
zbý'vajici čas se pokusím využít k něčemu 
užitečnějšímu Zdá se však. že konečně ani 
nemusím, protože d\a roky slaiý a znovu 
vytažený dopis tentokrát rozhořčil samot-
né neslyšící. 

Napsali nám 
„ Vážená redukce, 
protože se nás - sluchově postižených 

studentů - týkají problémy vzdělávání 
a komunikace, rozhodli jsme se, že se 
k tomu písemně vyjádříme. 

Přečetli jsme si dopis od surdopedago-
gů Ctibora Bartoňka u Bohumíra Holo-
tíka z Valašského Meziříčí z března 
1995. Tento dopis se nám vůbec nelíbil, 
protože divně psali o znakovém jazyce. 

Nesouhlasíme s tím, že: 
a následuje výčet formulací pánů Bar-

toňka a Ho tolika, které jsem výše zmínil.. 
Dopis konči slovy: 

„ To není pravda, že zařazení a zvlád-
nutí znakové řeči nebude základním pro-
blémem pro vysokoškolského studenta, 
není-li problém pro slabě nadaného slu-
chově postiženého, sluchově postiženi ne-
jsou mentálně postižení. My vůbec nechá-
peme, co to znamená. Znaková řečje do-
rozumívací prostředek z jiné skupiny do-
rozumívání S pozdravem studenti Střed-
ní zdravotnické školy pro sluchově posti-
žené, Hostímská 703, 266 01 Beroun 3." 



Připojeno dvanáct podpisů. 
Studenti k dopisu dále připojili ještě 

3 stránky vlastních zkušenosti, ve kterých 
deklaruji potřebu tlumočníka ve vzdělá-
váni, z\'láště na středních a vysokých ško-
lách běžného tvpu. Požaduji bilingválni 
základní školy. Píši doslova 

„Jen s orálním jazykem my si připa-
dáme jako ty rané děti u studenti " 

„Chci vědět všechno, co řekl pedagog". 
„My si přejeme do budoucnosti stejné 

vzděláni jako ostatní lidé". 
„Mě mrzí, ie vy tuk t\ rdě protestujete 

a ani jste se vůbec neptali neslyšících". 
Co dodat: Přesto, že studenti připouš-

tějí, že jim tlumočnici trochu pomohli 
s opravou češtiny, je zřejmé, že to tlumoč-
nici udělali velice šetrně, aby dopis zů-
stal dopisem neslyšících a nestal se dopi-
sem tlumočníků. A přes všechny grama-
tické chyby v dopise bych si jen přál. aby 
všichni neslyšící a nedoslýchaví psali jed-
nou alespoň takhle. Můj písemný projev 
v angličiné je zcela jistě o řád horši a je 
si třeba uvědomit, že pro neslyšící je češ-
tina právě tak cizím jazykem, jako pro mne 
angličtina. Přesto mé angličtině rozumě-
jí všichni, kdo ji rozumět chtěj i. 

V dopise je řada protimluvů. Tak třeba 
na jednom místě neslyšící požaduji, aby 
byli vzděláváni společně se slyšícími 
a hned kousek dál „ My toulíme, aby ško-
la vznikala bilingválně pro muteřskou, 
základní, střední a vysokou školu pro ne-
slyšící". Je to opravdu tak těžko pochopi-
telné? Myslím, že v době našeho národ-
ního obrozeni, jsme měli mnohem méně 

jasno o tom, jak by měly vypadat školy pro 
české děti, než maji jasno neslyšící o svých 
školách dnes. Jinde si uvědomíme, že si 
ani neslyšící ještě nejsou plně vědomi, že 
je rozdíl mezi znakovanou češtinou a čes-
kým znakovým jazykem „Nemáme 
strach, le bych neuměla mluvit, a odezí-
rat, protole tlumočnice při ukazování 
mluví "Ale kdo jim to měl vysvětlit? Do-
mníváme se, že právě pan Bartoněk s pa-
nem Holo tikem! 

/ když jsem se v tomto článku nedoká-
zal zdržet osobního tónu (pedagogové 
z Valašského Meziříčí i studenti z Berou-
na píši ostatně mimo jiné i mně), myslím, 
že na závěr mohu i jménem celé redakce 
poděkovat berounským studentům za je-
jich krásný dopis. Dokazuji v něm, že jsou 
připraveni začít konečně mlu\it sami za 
sebe. A že o svém životě velice hluboce 
přemýšlejí. A to je i nejvyšši vyznamená-
ni pro jejich učitele a tlumočníky. Kvali-
ta člověka totiž nespočívá v kvalitě výslov-
nosti či stavbě psaných vět, ale v kvalitě 
jeho myšlenek. 

České surdopedické společnosti přeje-
me v její činnosti mnoho zdaru. Bylo moc 
třeba, aby vznikla, a zcela jistě v ni dříve 
nebo později převáži vědomí, že názory 
bývalých či současných žáků, jejich čle-
nů, či názory jejich rodičů nejsou ani za-
sahováním laiků do oboru, ani nepřátel-
skou kritikou ze strany organizaci nesly-
šících. Jsou to názory lidi, bez kteiých by 
učitelství neslyšících a nedoslýchavých 
nemělo vůbec žádný smysl. 

Jaroslav Hrubý 

m 


