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ÚPRAVA TEXT� PRO �TENÍ S POROZUM�NÍM 
 
 Recepce psaného textu je pro neslyšícího jedince �asto velmi náro�ná. 
Pomineme-li všeobecn� menší oblibu �tení u celé populace, kdy v�tšina d�tí 
v období primárního a sekundárního stupn� vzd�lávání dává p�ednost televizi, 
videu a film�m, pak nejv�tší p�ekážkou �tení u neslyšících d�tí je jejich 
nedostate�ná znalost �eského jazyka. Vážné narušení všech jazykových rovin 
zp�sobuje, že neslyšící dít� není k recepci textu náležit� vybaveno a musí 
vyvinout velké úsilí, aby bylo schopno �íst s porozum�ním. Vynaložené úsilí 
však v�tšinou neodpovídá dosaženým výsledk�m – neslyšící dít� je u�iteli 
i rodi�i neustále motivováno k maximálnímu úsilí, ale �tenému textu 
zpravidla stále zcela nerozumí. 
 Jednou z možností, jak neslyšícím d�tem �tení zp�ístupnit a usnadnit, 
aby se recepce textu stala, alespo� do ur�ité míry, p�íjemným zážitkem, je 
originální text upravit. P�i modifikaci originálního textu s cílem vytvo�it 
upravený text jde o p�epis z výchozího do cílového jazyka, kterým je vždy 
�eština. Nejedná se tedy o dva r�zné jazyky, které by se lišily v oblasti 
významových složek denota�ních, konota�ních i pragmatických, a p�epis tak 
m�že spl�ovat více podmínek pro funk�ní ekvivalenci. P�i funk�ní ekvivalenci 
nezáleží na tom, jestli použijeme stejné �i jiné jazykové prost�edky jako 
v originále, ale na tom, aby plnily stejnou funkci a zprost�edkovaly 
neslyšícímu �tená�i rovnocenné informace. 
 Objem informací p�evád�ných z výchozího textu do cílového však 
zpravidla nebývá totožný, nebo� je modifikována jak délka textu, tak jeho 
obtížnost. Je d�ležité, aby bylo dosaženo adekvátního ú�inku p�epsaného textu, 
a zp�sob, jakým jsou informace zprost�edkovány, by m�l respektovat jazykovou 
vybavenost neslyšícího dít�te. U v�tšiny neslyšících �tená�� lze však jen obtížn� 
stanovit obecnou rovinu porozum�ní, která by umožnila snadnou recepci 
literárních text� a p�edala �tená�i informaci jak v�cnou, tak i estetickou. 
Literární texty totiž v mnohem v�tší mí�e než u�ebnice �eského jazyka, z nichž 
p�edevším neslyšící d�ti �erpají informace o jazyce, užívají r�zné funk�ní styly, 
n�kolikanásobnou komunika�ní strukturu (primární, sekundární, terciární atd.), 
retrospektivu, kdy posloupnost událostí musí �tená� vyvodit s pomocí inferencí, 
frazeologii, která se �asto m�ní p�i použití v konkrétních komunika�ních 
situacích atd. 
 Již p�i prvním zamyšlením nad p�episem textu je t�eba rozhodnout, které 
informace ve výchozím textu jsou relevantní, tudíž budou, by� v pozm�n�né 
form�, zachovány, a které jsou redundantní, tudíž jejich vypušt�ní nenaruší 
celkovou kohezi cílového textu. Není to rozhodnutí jednoduché, protože výb�r 
informací do cílového textu ovliv�uje �ada objektivních i subjektivních faktor�, 
mezi n�ž, krom� již zmi�ované jazykové kompetence neslyšících �tená��, pat�í 
jazykové i osobní p�edpoklady studenta, který úpravu provádí, a pedagog 
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podílející se na ov��ování pracovních verzí cílového textu. Zejména komprese1 
textu musí být promyšlená, nebo� neslyšící �tená� má jen omezenou 
možnost doplnit si vypušt�né informace z kontextu prost�ednictvím 
inferencí – brání mu v tom malá zkušenost s užíváním �eského jazyka. 
 P�i p�episu z výchozího textu do cílového �asto dochází k p�idávání 
informací, které jsou nezbytné pro pochopení n�kterých zákonitostí lexikálního 
subsystému, slovotvorby, stylistiky ap., a informací spojených s mimojazykovou 
situací (spole�enské konvence, historie, kultura, ekonomie, zp�sob života) 
popisovanou ve výchozím textu. Amplifikace by však m�la být realizována 
uvnit� cílového textu jen z�ídka, pro neslyšící �tená�e se osv�d�ilo doplnit text 
vysv�tlivkami mimo hlavní d�jovou linii, aby nebyli neustálým 
odbo�ováním p�ipravováni o nap�tí a p�irozenou gradaci d�je. Vzhledem 
k tomu, že se cílový text vytvá�í p�edevším gramaticko-sémantickou 
substitucí, která ur�itým zp�sobem modifikuje užité jazykové prost�edky, je 
nejv�tší prostor v�nován práv� dopl�ujícím jazykovým informacím. Ty jsou 
nej�ast�ji umís�ovány do spodní �ásti stránky, jako marginálie nebo jako 
samostatná stránka textu. Vyžaduje-li to d�j knihy, jsou dopl�kové informace 
uvedeny samostatn� v úvodní kapitole nov� vytvo�eného textu. 

Prost�ednictvím dopl�ující informace je nutné vysv�tlit p�edevším vztahy 
konotativní, protože konotace jsou sou�ástí jazyka a je jim t�eba p�i p�episu 
v�novat stejnou pozornost jako vztah�m denotativním. Dosavadní zkušenosti 
s úpravou text� ukázaly, že adekvátn� vysv�tlit lexikální význam slova bývá 
jedním z nejt�žších úkol	. Rozhodnout, která slova vlastn� vysv�tlit, není 
jednoduché, protože struktura mentálního slovníku u jednotlivých 
neslyšících d�tí bývá velmi odlišná. Pro za�ínající �tená�e m�že být slovo 
objasn�no obrázkem, protože kresba je ur�itým mezi�lánkem mezi lineárním 
jazykem a reálnou skute�ností. Platí pravidlo – �ím menší dít� (nebo �tená� 
s nižší úrovní �eského jazyka), tím více obrazových vysv�tlivek. Výtvarné 
vyobrazení neznámých pojm� je tak zdrojem kognitivního vnímání, vede k 
prohlubování lexikálního i frazeologického slovníku neslyšících d�tí a jeho 
kvalita �asto rozhoduje p�i výb�ru knihy. Vyobrazení p�ispívá k snadn�jšímu 
pochopení probíhajícího d�je, pro jehož vystižení neslyšící dít� nemá 
odpovídající jazykové prost�edky, k lokalizaci p�edm�t� a jednajících osob 
v prostoru ap. Pro dopl�ující vysv�tlivky je lépe volit takové vyobrazení, které 
popisovanou skute�nost v�rn� vystihuje a respektuje reálie místa, kam je d�j 
situován, i dobu, v níž probíhá. 
 Pro vysp�lejšího �tená�e je možné použít verbáln� formulované 
vysv�tlení, ale je t�eba d�kladn� zvážit, zda bude význam slova objas�ován 
jen ve vztahu k interpretovanému textu, nebo budou vysv�tlovány i jeho 
další významy. Množství dopl�ujících informací �tená�e odvádí od 
základního d�je p�íb�hu stejn� jako nep�im��ená námaha p�i orientaci ve 
                                            
1 Srovnej Knittlová, D. K teorii i praxi p�ekladu. Olomouc: UP, 2000. 
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vysv�tlivkách. Musí-li listovat textem nebo složit� vyhledávat vysv�tlivky až na 
konci kapitoly, v�tšinou o �etbu ztratí zájem. Kratší vysv�tlivky, vyjad�ující 
p�edevším vztahy synonymie, je vhodné za�azovat jako marginálie na stejný 
�ádek, delší vysv�tlení �i obrázek je lépe umístit na spodní �ást textové strany, 
nebo je-li text situován jen na stranách vpravo, pak lze umístit vysv�tlivky na 
prázdnou stranu vlevo. Zp�sob ozna�ení vysv�tlivek (podtržení, tu�ný tisk ap.) 
pak záleží jen na rozhodnutí toho, kdo text p�episuje. 
 Upravené texty se snaží o vytvo�ení vst�ícného postoje k recepci 
psaných text	, jelikož neslyšící d�ti prožívají k �etb� zpravidla celou škálu 
negativních postoj	, pravd�podobn� jako d	sledek neustálého metodického 
tápání p�i výuce �eského jazyka. Upravené knihy se snaží rozší�it nabídku 
text	 pro samostatné �tení a zp�ístupnit n�které tituly �tená�	m, jimž 
aktuální jazyková kompetence zatím neumož�uje �íst texty p	vodní. 
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