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Dana Vodrážková: SLYŠÍ �ERVENÁ KARKULKA? ���� 
 

�etba vedle nezanedbatelného p�ínosu k výuce jazyka vytvá�í i kulturní 
pov�domí, formuje a vychovává �lov�ka už od prvních �tená�ských kr��k� 
a provází ho celým životem. 

�etbou �lov�k získá hodn� informací, vzd�lává se po všech stránkách 
a zvláš� to platí o neslyšících d�tech, které protože neslyší, nemohou 
post�ehnout obrovské množství informací, které zachycují slyšící d�ti ze svého 
okolí, a tak �etba pro neslyšící dít� znamená �asto jedinou cestu ke 
vzd�lanosti. Vzd�laný neslyšící �lov�k se pak m�že lépe uplatnit na pracovním 
trhu, nenechá se lehce ošidit od kdejakých podvodník� a širokou škálou svých 
v�domostí obohacuje nejen sv�j život, ale své v�domosti m�že p�edávat i svým 
neslyšícím p�átel�m a d�tem a tak nev�domky pomáhá zvyšovat vzd�lanost 
ostatních neslyšících. 

Tém�� každé dít�, a tedy i neslyšící se d�íve �i pozd�ji nau�í zvládat 
techniku �tení. Ale ne každé dít� �te rádo. V tom není rozdíl mezi slyšícími 
a neslyšícími d�tmi. Mnoho neslyšících d�tí však ne�te jen proto, že �tenému 
nerozumí! 

„Ko�eny postoj� neslyšících d�tí k �etb� jsou myslím jasné: �etba je pro 
n� nesrovnateln� obtížn�jší, nebo� neslyší. Ne že by nebyly schopny myslet 
a dorozum�t se, tou schopností jsou obda�eny všechny lidské bytosti, ale tomu, 
aby se tato vrozená schopnost uspokojiv� rozvíjela, je zapot�ebí jednak podn�t� 
k významuplným dialog�m, v nichž se jazyk rozvíjí ve své interak�ní funkci, 
jednak podn�t�, které podporují rozvoj jazyka jako prost�edku myšlení, 
a samoz�ejm� také rozvoj myšlení samého.“ (Macurová 2000, s. 35) 

V základních školách pro sluchov� postižené se �asto u�itelé 
dopoušt�jí té chyby, že se spokojí s tím, že se jejich žáci nau�í dávat všechna 
písmena do souvislosti s hláskami, které se u�í vyslovovat, a jsou tedy 
schopni �íst nahlas jakýkoliv text, aniž by si ov��ili, zda d�ti chápou význam 
slov, která vyslovují. Neslyšící d�ti se pak nau�í zpam�ti od�íkávat celé v�ty 
bez toho, aby chápaly jejich smysl. A sama ze své zkušenosti vím, že i když si to 
u�itel a rodi�e uv�domí, necht�jí to akceptovat a rad�ji si namlouvají, jaké mají 
„úsp�chy“ u svého neslyšícího dít�te �i žáka, než aby se zamysleli nad tím, 
jedná-li se ješt� v�bec o �tení v tom pravém slova smyslu, když se neslyšící dít� 
„nau�í �íst“ n�co, �emu nerozumí. Je to v�bec ješt� �tení v pravém slova 
smyslu, když se neslyšící dít� „u�í �íst“ n�co, �emu nerozumí? 

Ve svých dalších �ádcích se budu zabývat tím, jak tento jev odstranit 
a jaké metody k tomu použít. Na toto téma jsem si p�e�etla n�kolik zajímavých 
knih a �lánk� a vybrala z nich podle mne to nejd�ležit�jší, co se má uplat�ovat 
u za�ínajících neslyšících �tená��. I já jsem neslyšící a myslím, že kdybych p�ed 
více než 20 lety byla takto vedena ve svých �tená�ských za�átcích, nem�la bych 
dnes s porozum�ním textu problémy. 
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„Co bychom si m�li uv�domit, abychom neslyšícím d�tem vstup do sv�ta 
tišt�ného a psaného slova co nejvíce usnadnili? V tom nejran�jším v�ku bychom 
se m�li snažit, aby neslyšícímu dít�ti bylo jasné, že tišt�nému nebo psanému 
slovu se p�ipisuje n�jaká d�ležitost. Neslyšící dít� by m�lo lidi okolo sebe vídat 
s knížkami, �asopisy, novinami apod.. M�li bychom mu vysv�tlit, že �tením se 
p�edávají n�jaké informace �i zprávy. Zárove� by dít� m�lo vid�t soub�žn� se 
�tením také praktické výsledky �tení. M�li bychom ho upozor�ovat, že �tený text 
a praktický život spolu souvisí, a p�edvád�t mu to názorn�.“ (Macurová 2000, 
s. 36) 
 „Nejd�íve bychom se m�li zam��it na to, aby neslyšící dít� um�lo dob�e 
„�íst“ obrázky, protože práv� ony mu budou pomáhat p�i rozvoji �tená�ských 
dovedností. (…) Vhodné a v�ku p�im��ené h�í�ky s obrázky, pozd�ji s písmenky 
a slovy usnadní dít�ti první kroky, podporují rozvoj zrakového vnímání, 
schopnost orientace a p�stují smysl pro slovní humor.“ (�ervenková 1992, s.13, 
19) 

„Je d�ležité na každé �tení dít� „p�edp�ipravit“, utvo�it mu pro �tení 
n�jaký „rámec“ a p�edem mu vysv�tlit, o �em bude �e�, aby m�lo z �eho do 
textu dosazovat a aby mohlo text domýšlet.“ (Macurová 2000, s. 36) 
 Rodi�e musí svému dít�ti vysv�tlit spoustu v�cí, cht�jí-li, aby se 
orientovalo v textu a chápalo souvislosti. Musí vycházet z p�edpokladu, že 
neslyšící dít� má jen velmi malé nebo žádné základní informace o sv�t� a tém�� 
žádné zkušenosti. Dosp�lí ho musí formou hry pou�it o spole�enských 
pravidlech, o b�žných zvycích a zásadách, o morálním a hodnotovém systému 
ve spole�nosti.  

Zvládnutí �tení s porozum�ním je pro neslyšící dít� obtížnou a náro�nou 
záležitostí. Musíme si uv�domit, že v za�átcích u�ení za�ínající �tená�i d�lají 
hodn� chyb. V tomto období je na míst� tolerance, chyby a omyly v tomto 
období nejsou chybami v pravém smyslu slova. Pro neslyšícího �tená�e je 
podle m� velmi d�ležité p�izp�sobit d�j �teného textu sv�tu neslyšících, 
kterému rozumí, protože v n�m žije. Pro� by t�eba Karkulka nemohla být 
neslyšící – a p�izp�sobit této situaci celý d�j? 

Karkulka se sklonila nad koší�kem, aby naposledy zkontrolovala víno 
a bábovku pro babi�ku. Oto�ila se, protože jí maminka zaklepala na rameno. 
Cht�la ji totiž ješt� upozornit, aby v lese dávala pozor na cizí lidi a neznámá 
zví�ata. „Karkulko, b�ž a neohlížej se, kdybys za sebou vid�la cizí stín. Lesem se 
prý toulá vlk!“ znakovala na Karkulku.maminka. 
… 

Karkulka vesele poskakovala, prohlížela si stromy, sbírala bor�vky, když 
v tom  za ke�í�kem spat�ila divný stín. Poznala v n�m velký obli�ej se špi�atým 
�umákem a velkýma ušima. Stín vrt�l dlouhým ocasem. Takový stín lidé nemají, 
pomyslela si Karkulka, zapomn�la na mamin�iny rady, oto�ila se a už stála proti 
vlkovi. 
… 
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Zaklepala na dve�e. V�d�la, že v tu chvíli se babi�ce v pokoji rozsvítilo 
nade dve�mi sv�tlo, tak �ekala, až p�ijde otev�ít. Nic. Ješt� chvíli stála a pak 
vstoupila. Babi�ka se jí dnes zdála n�jaká jiná, a proto se jí zeptala: „Babi�ko, 
pro� máš dnes tak velké o�i?“ Nad obrovskou pe�inu se zvedly dv� velké ruce 
a velmi pomalu znakovaly: „To abych t�, moje Karkulko, lépe vid�la.“ Karkulce 
údivem málem upadl koší�ek s dárky, když uvid�la babi��inu velkou pusu… 

Upravit takto pohádky, p�íb�hy a �lánky dá sice trochu práce, ale neslyšící 
�tená� vám za to bude vd��ný, protože bude moci porovnávat vnímaný text se 
svými zkušenostmi a znalostmi. A o tom je �tení s porozum�ním. 

Je velmi d�ležité si s neslyšícími d�tmi o p�e�tenému textu povídat, 
rozebírat d�j a v b�žném život� navozovat podobné situace. �ím více má 
neslyšící dít� osobních zkušeností z r�zných situací, tím více m�že už podle 
nadpisu p�edpokládat, o �em bude �e�, jak bude asi d�j probíhat, a dohadovat se, 
jak to dopadne. M�žeme dít� vybídnout, aby si dle nadpisu a doprovodné 
ilustrace vytvo�ilo samo na základ� p�edpokladové báze p�edstavu o obsahu 
a stavb� textu. Rodi� pak m�že klást pomocné otázky zam��ené na téma �teného 
a vést tím dít� k samostatnému formulování otázek. 
 Na záv�r t�chto vybraných poznámek o funk�ním �tení neslyšících d�tí 
bych cht�la zd�raznit klí�ový význam jazyka. A p�ipomn�la bych, že d�ležitou 
roli v raném rozvoji dít�te plní každý jazyk, ne nutn� ten, kterým bude dít� 
pozd�ji �íst. „A� už užíváme jakýkoliv p�irozený jazyk, vždy se u�íme 
prost�ednictvím jazyka, zárove� se u�íme jazyk a také se u�íme n�co o jazyce. 
A to všechno se p�i pozd�jším vstupu do psané formy jazyka – nebo do jazyka 
jiného – zhodnocuje a zúro�í.“ (Macurová 2000, s. 41–42) 

Pokud se p�i u�ení se �tení se svým neslyšícím dít�tem na toto vše 
zam��íme hned od po�átku, ur�it� nám z našeho malého za�ínajícího �tená�e 
vyroste �lov�k, kterému nebude d�lat problém si cokoliv p�e�íst a porozum�t 
tomu, ale i �tená�, který bude navšt�vovat knihovny, knihkupectví a odnášet si 
dom� spousty knih a �asopis�, aby si �tením v nich neustále zvyšoval svoji 
vzd�lanost. P�eji všem, kte�í to nenechají jen na u�itelích ve škole a pustí se 
sami do této nelehké práce, spoustu výborných nápad�, ješt� více trp�livosti 
a elánu a podpory od všech, kterým záleží na vzd�lanosti neslyšících.  

 
Dana Vodrážková 
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