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Návrh na úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka 

 

Pro seminární práci, ve které bych ráda navrhla úpravu učebnice pro uživatele 
českého znakového jazyka, jsem si vybrala Slabikář od nakladatelství Fraus z roku 2007.  
Mým prvním cílem je slabikář obsahově přizpůsobit tak, aby vycházel z kultury Neslyšících 
a dále podporoval její tradice a zvyky, což by mělo vést k podpoře identity neslyšícího dítěte. 
Jako druhý cíl jsem si vytyčila vzbudit u žáků-uživatelů českého znakového jazyka zájem 
o čtení. 

Podle Pavlové (2014), neexistuje žádná učebnice prvopočátečního čtení pro uživatele 
českého znakového jazyka, která by vycházela z jazykově-kulturního přístupu k hluchotě, 
tj. přístupu, ve kterém jsou Neslyšící považováni za jazykovou a kulturní menšinu, která má 
svůj jazyk, zvyky, tradice a hodnoty (srov. Kosinová, 2008). Například Slabikář pro přípravný 
ročník ZDŠ pro neslyšící a ZDŠ pro děti se zbytky sluchu (Poul, Poulová, 1975) se sice snaží 
přiblížit životu neslyšících dětí použitím obrázků dětí se sluchadly nebo obrázků z návštěvy 
u foniatra aj., ale takové „přizpůsobení“ vychází spíše z medicínského pohledu, kdy hluchota 
je nahlížena jako defekt, který je nutno odstranit (srov. Kosinová, 2008). 

Velkým problémem u neslyšících dětí je fakt, že nečtou – a to mj. z toho důvodu, že 
ve čtení neshledávají žádnou užitečnost (Macurová, 2000). Je tedy důležité, aby jim byla 
dodávána dostatečná motivace vnější, a to nejlépe už od počátku výuky čtení (Macurová, 
2000).  Smutným faktem také bohužel je, že úroveň čtenářské gramotnosti u neslyšících žáků 
a studentů je mnohem nižší než u jejich slyšících vrstevníků (Poláková, 2001). Tato 
skutečnost se bohužel týká i dospělých neslyšících (Poláková, 2001).  
 

Nyní bych ráda předložila pár návrhů, které vycházejí z jazykově-kulturního pohledu 
na Neslyšící.  První z nich se týká změny charakteristik dětí, které mají za úkol provázet 
začínající čtenáře celým slabikářem (viz níže, s. 3–6). V originálním slabikáři od nakladatelství 
Fraus (2007, s. 9) se objevují čtyři slyšící děti. Ty jsem až na jedno z nich změnila na neslyšící 
a navíc k nim přidala ještě jednu dospělou osobu – Adamovu starší sestru Ladu. Dále jsem se 
snažila změnit charakteristiky dětí, tak aby se co nejvíce podobaly neslyšícím žákům a jejich 
životu. Také jsem se snažila prostřednictvím těchto osob v potenciálních uživatelích slabikáře 
podnítit zájem o čtení: postava Adama (viz níže, s. 4) a výuku české jazyka, popř. i dalších 
cizích jazyků: postava Lady (viz níže, s. 6; obrázek použit ze s. 94 originálního slabikáře). Lada 
by zároveň měla dětem sloužit jako dospělý vzor a rádce, který může pomoci při řešení 
některých problémů nebo jazykových jevů. Postava Lien (viz níže, s. 5) má zase ukázat, že 
znakový jazyk není univerzální, ale že existují jednotlivé národní znakové jazyky. Vojta (viz 
níže, s. 5) má naopak spíše podnítit slyšící rodiče neslyšících dětí, aby se učili český znakový 
jazyk (vycházím zde z předpokladu, že rodiče budou doma dětem pomáhat s domácími 
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úkoly, a tudíž si slabikář přečtou i oni). Postavu Žanety (voz níže, s. 5) jsem se rozhodla 
ponechat slyšící – z důvodu propojení světa slyšících a Neslyšících. Bylo by také vhodné 
pozměnit ilustrace postav tak, aby na vybraných obrázcích komunikovaly v českém 
znakovém jazyce. 

Druhá změna vycházela z toho, že každý člen komunity Neslyšících má svůj jmenný 
znak. Tento znak je mu přidělen od dalších členů komunity např. na základě vzhledu nebo 
povahových rysů (Faltínová, 2008). Proto jsem k charakteristikám dětí přidala úkoly, ve 
kterých mají žáci všem představeným postavám vymyslet jmenné znaky a představit svůj 
jmenný znak. 
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Fraus, 2007, s. 9:  

 



Seminární práce: Návrh na úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka 
Jméno: Martina Koryčánková 
Předmět: Modul komunikační 3 
Obor, ročník, rok: ČNES, 3. ročník bakalářského studia, LS 2014/2015 
 
 

4 
 

Navrhovaná úprava: 

 

     
Adam i celá jeho rodina jsou neslyšící. Adamovi bylo v létě 6 let, a proto 
v září nastoupil do první třídy. Nejvíce se těší na čtení. Rodiče mu každý 
den před spaním čtou různé pohádky z knížek, když ale Adam zlobí, musí 
jít spát bez pohádky. Až se konečně naučí číst, přečte si knížku, kdykoliv 
bude chtít. Adam rád maluje, ale ještě neví, čím chce být, až bude dospělý.  
 
 

 

     
Lien pochází z Vietnamu. Do České republiky se přistěhovala s rodiči a dvěma 
sourozenci před třemi lety. Celá rodina je neslyšící. Doma používají vietnamský 
znakový jazyk, ale Lien už umí i český znakový jazyk.  Lien se nejvíce těší na hodiny 
matematiky, ale má trochu strach z českého jazyka, protože to pro ni bude už druhý 
cizí jazyk. Lien má doma spoustu zvířat a až vyroste, chtěla by být veterinářkou. 
 

 
 
 
 
 
 

   
Text k předčítání vyučujícím. 
  
Vymyslete každému z dětí jmenný znak. 
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Vojta je nedoslýchavý a nosí sluchadlo.  Maminka s tatínkem jsou slyšící, ale 
kvůli Vojtovi se začali učit český znakový jazyk, aby se spolu bez problémů 
domluvili. Vojtovi se nejprve do školy moc nechtělo, ale když zjistil, že bude 
chodit do třídy společně s Lien a Adamem, začal se tam také těšit. Vojta moc 
rád sportuje. Až vyroste, chtěl by hrát profesionálně fotbal. 

 

 
 
 

 
 

Žaneta je Adamova, Lienina a Vojtova slyšící kamarádka ze sousedství. Umí 
skvěle znakovat, protože má neslyšícího tatínka a její maminka pracuje jako 
tlumočnice českého znakového jazyka.  Až vyroste, chtěla by být fotografkou, 
jako její tatínek. 
 

   už umí všechna písmena. 

 
Lada je Adamova sestra a je jí už 23 let. Studuje na 
vysoké škole obor Český jazyk a literatura a také Speciální 
pedagogiku, aby mohla učit neslyšící děti češtinu. Jejím velkým 
koníčkem je cestování, a proto se také ráda učí cizí jazyky. 
Kromě českého jazyka umí i anglicky a trochu německy. Učí se 
také mezinárodní znakový systém, aby se lépe domluvila 
s neslyšícími kamarády po celém světě. 
 
 

 

  
Text k předčítání vyučujícím. 
  
Vymyslete každému z dětí jmenný znak. 
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Do rámečku nakresli sebe (Můžeš nalepit foto). Na linky napiš písmena, která už umíš. Poté ukaž spolužákům svůj 
jmenný znak a vyprávěj jim něco o sobě. 

  Zakroužkuj stejné slabiky z velkých a malých písmen stejnou pastelkou. 


