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O T�ECH GENERACÍCH ���� 
 

Chcete n�co v�d�t o vzd�lanosti neslyšících u nás? Mé babi�ce je 77 let 
a moc mi vypráv�la o svém život�, nap�. o škole, o klubu neslyšících, o práci. 
Mé matce je 43 let a mn� je 23 let. Budu psát o t�ech generacích žen, z nichž 
každá m�la úpln� jiný život. 

MÁ BABI�KA Z OTCOVY STRANY prožila 2. sv�tovou válku. P�ed 
ní navšt�vovala základní školu pro hluchon�mé v Lipníku nad Be�vou.1 Bylo 
pro ni t�žké opustit rodinu, protože nev�d�la, co ji tam �eká. Jednou jela 
s tatínkem do Lipníka a po�ád nev�d�la, kam p�jde a pro�. Když ji tatínek 
doprovodil do krásné budovy, uv�domila si, že tam bude chodit do školy, aby se 
tam n�co nau�ila. Vid�la r�zné neslyšící, jak se domlouvali �eským znakovým 
jazykem. Pochopila, že není sama postižená, že takových d�tí žije více. Do této 
školy chodilo, podle toho, co si pamatuje má babi�ka, asi 60–70 d�tí. �ekla mi, 
že se tam nesm�lo ukazovat p�i vyu�ování, ale mimo školní vyu�ování d�ti 
znakový jazyk používaly. Když d�ti cht�ly jet do m�sta, nesm�ly v�bec 
ukazovat, prý by to byla ostuda. 

Když n�kdo neum�l mluvit, musel se to u�it o to intenzivn�ji. Pro�? 
„Orální metoda považuje za v�bec nejd�ležit�jší charakteristiku �lov�ka jeho 
schopnost ovládnutí mluvené �e�i. Všechno musí být ob�továno jednomu 
jedinému cíli – nau�it neslyšící dít� mluvit. Mluva je (…) dokonce považována 
za mnohem d�ležit�jší než vzd�lání!“2 Práv� proto babi�ka na školu nerada 
vzpomíná. 

Jako u�itelé ve škole pracovali samí profeso�i-muži a vychovatelky byly 
�ádové sestry. Tehdy se ženy nesm�ly stát u�itelkami, musely se starat 
o domácnost a pod�ídit se svému muži. Do školy se chodilo každý den krom� 
ned�le, kdy bylo volno. Vyu�ovalo se pouze 5 p�edm�t�: �eský jazyk, 
matematika, prvouka, p�írodov�da a ješt� jeden p�edm�t, na který si babi�ka 
bohužel už nepamatuje. D�ti se musely u�it hlavn� psát a �íst nahlas. Profesor 
vždy opravoval správnou výslovnost. Pro babi�ku to bylo strašn� náro�né 
a nep�íjemné. Když n�kdo škared� psal, profesor ho h�lkou zbil p�es ruce a žák 
to musel napsat znova, t�eba i vícekrát. Babi�ka tam zažila ješt� jiné 
nep�íjemnosti, které mi necht�la �íct. Pokud vím, nejezdila dom� každý 
víkend, ale jen 3krát za celý rok, když byly Velikonoce, Vánoce a letní 
prázdniny. Do Lipníka chodila asi p�t rok�, pak vypukla válka. Dokud 
nep�estala, musela se schovávat ve sklep�. 

                                                 
1 „Moravský zemský ústav pro hluchon�mé v Lipníku byl stav�n podle stejného plánu jako v Ivan�icích a byl 
otev�en ve stejném roce – 1894. Vyu�ovat se za�alo 16. zá�í 1894.“ (HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný pr�vodce 
neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. I. díl. 2., dopl�. vyd. Praha: FRPSP, 1999, s. 158.) 
2 Tamtéž, s. 57. 
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Po válce, když jí bylo 16 let, šla se do Prahy do pokra�ovací školy pro 
hluchon�mé v Radlicích3 u�it švadlenou. Studovala zde pouze t�i roky, pak 
obdržela výu�ní list. Poté hned nastoupila ve Frýdku-Místku do práce jako 
pánská krej�ová. Na stejném míst� pracovala celý život až do odchodu do 
d�chodu. M�la t�žký život. 

Podle mého názoru se ve škole skoro nic nenau�ila, možná pouze 
základním výraz�m a trochu mluvit. Její vzd�lání není skoro žádné. 

Te� budu psát o MOJÍ MAMINCE, které se zhoršil sluch ve t�ech letech 
jako následek nemoci. Kdysi bydlela v �eských Bud�jovicích, kam chodila t�i 
roky do mate�ské školy pro hluchon�mé a do první a do druhé t�ídy základní 
školy pro hluchon�mé4. Pak se s rodi�i p�est�hovala z �eských Bud�jovic do 
Frýdku-Místku. 

Docházela do základní školy pro hluchon�mé na Svatém Kope�ku 
u Olomouce.5 Do této školy chodila spousta neslyšících d�tí. Má maminka mi 
vypráv�la, jak se tam d�ti cítily jako jedna rodina. Moje matka však byla 
nedoslýchavá a její spolužáci m�li v�tší sluchovou vadu a n�kte�í v�bec 
neslyšely. P�i mluvení m�lo každé z d�tí nep�irozený hlas. Maminka nerada 
vzpomíná, jak jednu spoluža�ku, která v�bec neslyšela, m�la jiný hlas a nem�la 
talent na mluvení, u�itelé nutili mluvit a mluvit, a že mojí mamince bylo té 
dívky hrozn� líto. Kdežto má maminka um�la mluvit p�kn� – skoro jako slyšící 
lidé, tak nem�la problémy. Od t�etího až do devátého ro�níku m�la samé 
jedni�ky. Ve škole se nesm�lo ukazovat, p�i vyu�ování používali orální 
metodu komunikace. 

Pro ní byl nejv�tší šok, když v osmé t�íd� onemocn�la žloutenkou. 
Musela trávit v nemocnici t�i m�síce a tam se také u�ilo. P�išla paní u�itelka 
a ptala se, do které t�ídy chodí, a ona jí opov�d�la, že do osmé. U�itelka vzala 
u�ebnici osmé t�ídy b�žné školy a za�aly se u�it. Bohužel, maminka 
neum�la v�bec nic. Cítila se trapn�. Paní u�itelka vzala u�ebnice od první až do 
osmé t�ídy, �ekla jí, a	 si ty u�ebnice vezme a vyhledá tam, co se u�ili. Probírala 
je a zjistila, že umí v�ci z t�etí t�ídy. A to byla osma�ka! Samoz�ejm� se p�ed 
d�tmi v nemocnici styd�la. Díky tomu za�ala �íst knížky a sama se vzd�lávat. 

                                                 
3 „…dne 12. prosince 1930 se z ní stává škola ve�ejná a dostává vznešen�jší název Všeobecná živnostenská škola 
pokra�ovací pro hluchon�mé. Ve školním roce 1932/33 již p�sobí v nové budov� spolku na Radlické t�íd�. Po�et 
u��� kolísal mezi 15 až 33. Zásadní charakteristikou školy bylo, že se u���m dostávalo odborného vzd�lávací 
p�edm�ty. Ve 20. roce svého trvání vyjmenovává škola obory, ve kterých se její absolventi vyu�ili: záme�níci, 
klempí�i, automonté�i, optici, rytci, truhlá�i, �alouníci, fotografové, kniha�i, malí�i pokoj�, lakýrníci, zlatníci, 
klenotníci, štukaté�i, keramici, brašná�i, zahradníci, brusi�i drahokam�, mozaiká�i, soustružníci, peka�i, krej�í 
a krej�ové, švadleny a modistky.“  (Tamtéž, s. 183.) 
4 „Koncem šedesátých let 19. století zjistil �eskobud�jovický vlastenec a lidumil biskup Valerián Jirsík, že se 
v bud�jovické diecézi nachází 74 hluchon�mých d�tí ve v�ku 8 až 13 let, kterým se nedostává žádného školního 
vzd�lání. (…) S vyu�ováním bylo možno zapo�ít již v roce 1871 se 14 chovanci.“  (Tamtéž, s. 139–140.) 
5 „V roce 1950 byl ústav v Lipníku ze své budovy p�est�hován do budovy bývalého kláštera na Svatém Kope�ku 
u Olomouce. Vyu�ování bylo zahájeno 1. zá�í 1950. V roce 1991 byla tato budova restituována �ádu 
premonstrátek a škola v ní byla pouze v pronájmu. V �ervenci 1999 byla slavnostn� otev�ená nová budova školy 
p�estav�ná z bývalých kasáren v Olomouci.“  (Tamtéž, s. 159.) 
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Problém byl v tom, že jak se blížil konec školní docházky, musela se 
rozhodnout, kam p�jde dál. Cht�la jít na zubní laborantku s maturitou, p�ihlásila 
se tam a d�lala p�ijímací zkoušku. Nevzali ji, protože nic neum�la a navíc 
nerozum�la cizím slov�m a ruský jazyk se v�bec neu�ila. Tak musela vzít jinou 
školu, a to aranžérskou. Za t�i léta ji ukon�ila výu�ním listem. Chodila mezi 
slyšící a nau�ila se tam víc než v neslyšící škole v Olomouci. Proto se rozhodla, 
že bude více mezi slyšícími a nau�í se víc slov a hlavn� že bude �íst. �tení jí 
pomáhalo rozší�it slovní zásobu a chápat význam mnoha slov. 

Za komunismu nem�la možnost studovat st�ední školu s maturitou 
pro sluchov� postižené, protože v té dob� byly v �eskoslovensku pouze dv� 
takové školy, a to gymnázium v Praze v Je�né ulici a st�ední pr�myslová škola 
od�vní v Kremnici. Podle toho také vypadá její oficiální vzd�lání, je pouze 
vyu�ená. 

JÁ. Te� budu psát o svém dosavadním vzd�lávání. Asi t�i roky jsem 
chodila do mate�ské školy pro neslyšící na Svatém Kope�ku. Pak jsem 
nastoupila na základní školu pro nedoslýchavé v Ostrav�.6 M�li jsme 
u�ebnice jako d�ti ze slyšících škol. Používala se pouze orální metoda 
komunikace. Bylo pro m� t�žké soust�edit se p�i vyu�ování pouze na 
odezírání, p�esto jsem se o soust�ed�ní co nejvíc snažila. Musela jsem každý 
týden jednou chodit na logopedii, abych m�la správnou výslovnost. Jenomže 
z vyu�ování jsem stejn� nic nem�la. V�bec jsem nerozum�la významu slov, 
nechápala jsem, co ta �eská slova znamenají. V �eštin� jsem m�la vždycky 
problémy. Nerada vzpomínám, jak jsme museli po�ád psát diktáty, vždycky 
jsem m�la samé p�tky. Díky mé mamince, která m� doma u�ila pomocí 
�eského znakového jazyka, jsem to nakonec vždy pochopila a m�la jsem 
v�tší slovní zásobu. Nau�ila jsem se brzy �íst knížky. S ostatními p�edm�ty 
jsem problémy nem�la v�bec. 

Pak jsem se p�ihlásila do Brna na od�vní pr�myslovku.7 Byla jsem 
p�ijatá, studovala jsem tam p�t let. N�kte�í u�itelé používali �eský znakový 
jazyk a n�kte�í preferovali mluvení a odezírání. Nem�la jsem zde žádné 
problémy, cítila jsem se v pohod�, nic mi nechyb�lo. 

Po maturit� jsem se rozhodla, že budu dále studovat vysokou školu. Ale 
jakou? Byl rok 1998. Náhodou jsem �etla v U�itelských novinách, že 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze poprvé otvírá obor �eština 
v komunikaci neslyšících. Studenti byli p�ijímáni do denního bakalá�ského 
studia. Tak jsem neváhala a p�ihlásila se. Nyní jsem ve �tvrtém ro�níku. Díky 
této škole jsem pochopila, že neslyšící mohou také studovat vysokou školu, 

                                                 
6 „V roce 1982 byla v budov� bývalé základní školy otev�ena Základní škola pro nedoslýchavé v Ostrav�-
Porub�.“  (Tamtéž, s. 198.) 
7 „ V roce 1992 z�ídilo Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy ve stejné budov� St�ední pr�myslovou školu 
od�vní, na kterou nastoupilo 10 studentek. A kone�n� v roce 1996 bylo z�ízeno ješt� odborné u�ilišt� s u�ebními 
obory šití od�v�, záme�nické práce a údržba, na které jsou p�ijímáni absolventi zvláštních škol. V sou�asn� dob� 
se škola jmenuje St�ední pr�myslová škola od�vní, St�ední odborné u�ilišt� pro sluchov� postiženou mládež 
a Odborné u�ilišt�, Brno, Gellnerova 1.“ (Tamtéž , s. 199.) 
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když mají tlumo�níka, a že vlastn� mohou zvládnout v život� vše jako 
slyšící. 

Kone�n� se rozši�uje nabídka st�edních8 a vysokých škol pro neslyšící. 
Dneska už neslyšící studují na vysokých školách také v Hradci Králové, v Brn�, 
v Olomouci, v Pardubicích, v Ostrav� i v jiných m�stech. 

Jsem ráda, že je demokracie. Pro�? Kone�n� mohou neslyšící studovat, 
dostat se kam cht�jí a za�íná se uznávat �eský znakový jazyk. Generace mojí 
babi�ky žila v izolaci v ústraní, neslyšící nem�li možnost se vzd�lávat. 
Vrstevníci mojí maminky m�li situaci o malinko lepší, ale možnost studovat 
st�ední školu s maturitou nebo dokonce vysokou školu také nem�li. A já 
doufám, že za pár m�síc� budu mít bakalá�skou promoci. 

I když situace ješt� zdaleka není úpln� ideální, došlo b�hem t�í generací 
k neuv��iteln� velkému pokroku ve spole�nosti ve vztahu k neslyšícím 
a k jejich vzd�lávání. Neslyšící dnes v �eské republice nacházejí plnohodnotné 
uplatn�ní. 

 
Magda Racková (roz. Kuhejdová) 

 

                                                 
8 St�ední zdravotnická škola pro sluchov� postižené v Beroun�, St�ední pr�myslová škola od�vní pro sluchov� 
postižené v Brn�, St�ední pedagogická škola pro sluchov� postižené v Hradci Králové, Gymnázium pro sluchov� 
postižené v Praze – v Je�né ulici. (Adresá� služeb pro sluchov� postižené 2000. Praha, FRPSP 2000.) 


