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Každý typ postižení můžemít obrovské
spektrum závažnostive velikosti, v době,
kdy k němu doš1o, ve schopnosti daného
dcery,
jedínce adaptovat se, v pomoci rodíny atd.
U zrakově postižených každý chápe, že
spol
jerozdíI mezi obý1enýrn a úp1ně s1epý.'rn.
U sluchově postíŽených to nechápe (nebo
a
na
chápat nechce) skoro nikdo. Všichnijsou
zkrátka hluší.Přítom nedoslýchaví se
v sobě
nejen
sluchadly odpovídají těm býadlrn a mohou
s menšími či většími problémy zv1ádnout
ale
z
boje
mluvenou řeč. Mys1ím, že jsem první, kdo
napsal, že i ve zdravotním postižení platí
Hegelův zákon o změně kvantity v kvalitu.
Prostě úp1ná ztráta sluchu wozená čt získaná v útlémvěku před rozvinutím m1uvy je
text:zonNĚrlRrŮ
přece jenom znervózní, potkajíli neslyšícího naprosto jiná kategorie než nedoslýchavost.
Foto: JAN ŠILpocH
nebo třebajenom nedos1ýchavého a nemoVětšína 1ídísi říká: ,,No, neslyší,a1e vidí,
hou se s ním rychle a snadno domluvit. Jak
a mohou se tedy bez problémů vzděIávat
již jsem řekl, je to v nás nějak po tisíciletí
čtením."Jenže neslyšící,a dokonce aní
Umíme si vůbec představit, jak vypadá
zakódováno, i kdl děláme všechno moŽné,
mnozí nedoslýchaví nečtou! Tedy přeslabisvět ticha, tedy svět neslyšÍcích?
abychom se tohoto (a nejen tohoto) vztahu
kujívšechno, ale vůbec nechápou, co čtou.
Ne' Vada s]uchu je velice těžkézdravotní
kjinakostí zbavi]i.
V mozku máme tzv. s1'rrtaktické Centrum,
postiŽení, které však široká veřejnost téměř
místo, které ovládá schopnost rozumět gra_
nechápe. Tito lidé l'ypadají úplně normálAle minimálně sto let máme v naší
matice. A pokud tohle centrum není včas stině' chodí, běhají, skáčou,z\<rátka na první
zemi pokusy o moderní přístupy k pomulováno plnohodnotným jazykem, zanikpoh1edje všechno v pořádku. A pak se pokustiženým, máme světoznámé speciální ne. Je přitom jedno, je-ii to jazyk mluvený
síte o verbální kontakt a najednou si myslíte, školství, máme vysokoškolská speciálnebo znakový, protože i znakoýjazyk má
Že jsou postiženi mentálně. To je dávný,
ní pracoviště. A vy tvrdíte, že starosvou vlastní gramatiku, i když qpadá úplně
tisíc11eý archetyp. Už Aristoteles prohlásii,
jinak' Právě tak musíme včas stimulovat
dávné archetypy přetrvávají?
že nes1_všícínejsou schopni myšlení. Tím nad
To je právě to hrozné. Myslím, Že o tomto
s]uchové Centrum. U nedoslýchaqlch dětí
nimi l-vŤk] to, co nazývám vzdělávacím protématu vím hodně a mě1 bych byt chladný
s pomocí sluchadel, u nes1yšícíchs pomocí
k]etím. Sl-aý Pavel a svaý Augustin se zase
profesionál. Ale kdyŽ začala nedoslýchat
kochleárních impiantátů. Prostě dětswí
domnír'a1i. že nes1yšícínemohou být spasemoje maminka' vadilo mi, že jí musím
s1uchově postiŽeného dítěte je neúprosný
nl, protoŽe .,nemohou dospět k víře v Boha,
všechno třikrát opakovat nebo psát. Sasouboj s časem. A teď si v tom předstawe
je1ikoŽ k ríře se dochází prostřednicwím
mozřejmě jsem se Za to styděl a stydím se
rodiče, kteříještě včera vůbec netušíli, co
kázání, tj. mluveného slova". Justiniánův
dodneška. Jenom říkám poctivě to, cojiní
můŽe vada s1uchu způsobit, a kteří dostávají
zákoník ze 6. století pak ty z nich, kteří se
tiebazakr!ruají i samí před sebou.
často protichůdné rady od odborníků, kteří
nenaučili mluvit nebo psát, zbavil svéprávsíce sami slyší, ale velice často jsou Zase
nosti. I když si nemys1ím, že by dnešnímladí Řekl jste, Že vaše maminka byla nepostiženi tím, čemu se říká profesionální
lidé příliš hloubali o Aristotelovi, věčném
doslýchavá; vaše dcera je neslyšící.Je
slepota. Ale abychom jen nehudrali * dnešní
zatracení či 1egislativě okolo neslyšících,
v tom tak zásadní rozdÍl?
technika obrovsky pomáhá i sluchově posti- ))

Pozoruhodná osobnost otce neslyšící
uautora prvního československého
kochleárního implantátu odborníka speciální
pedagogiku
moudrost,
slučuje
také sílu letitého
za pochopeníneslyšících
ajejich potřeb.
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Kdoje doc. lng.
Jaroslav Hrubý, CSc.
H rubý vystudoval
radioele]<troniku na Elektrotechnic|<é
fal<ultě ČVUT. Poté pracovaI v Ústavu
radiotechnil<y a elektrotechniky ČSAV.
V roce l984 přešeI se svými aspiranty do
Ústavu fyziologických regu Iací ČSnV,

Jaroslav

l<de zaIožili Laboratoř eIektronických
smyslových náhrad.
Ve stejném roce ul<ončili vývoj prvního
prototypu našeho l<ochleárního
implantátu' V roce'l99l byl jmenován
1. místopředsedou nově Ustaveného
v|ádního výboru pro Zdravotně
postiŽené občany. od r. 2005 do r.2Oll
přednášeI fyziologii sIuchu, l<omuni|<aci
a dalšípředměty související se
sI uchovým postiŽením na Pedagogické
fal<u |tě U n iverzity Hradec 1(rá|ové.

J.

))

žen16n. Rozvoj

sluchadelje sromatelný se

zdokonalováním mobilních telefonů. Máme
kochleární implantáry.
K těm nejtěžšímpřípadům: co je horší

- vrozená, nebo později v Životě zÍskaná úplná hluchota?

Když sluch zttatíte v pozdějšímvěku, zpra-

vidla umíte čísta máte rozvinutou mlur.u,
i když má tendenci se časem zhoršovat.

Ale nikdy nezní jako mluva mentáině
postiŽených. Pokud má vaše okolí dostatek
pochopení a trpělivosti, můževám psát a r,y
odpovídat srozumitelným hlasem. Máte
ale jiný obrovský problém. Víte, co je zvuk
a o co všechno vás hluchota připravila.
Náhlé a nezrušitelné vědomí, Že už nikdy
nic neuslyšíte.To je obrovský psychický
problém. Když se narodíte bez sluchu nebo
ho ztratíte v útlémdětsrví, netušíte,o co jste
přišel. Ale teď přicházejí všechny ry strašné
problémy, o kteých jsem hovořil před chvílí.
Máte-li skvělé rodinné prostředí, kterému se
onen zmíněný zápas s časem podaří alespoň
ustát (zcela zvítězit v něm asi nelze), má-li
rodina pomoc moudrého logopeda, kteý jIž
netrpí předsudky vůčíznakovému j azyku,

ale dokáže ho r,'yrržítpři vyvozování nebo
korekci mluvené řeči, máte_li viohu odezírat
(je to stejný darjako třeba absoiutní sluch),
která se dá rozvinout, naučíte-li se číst
a psát' máte zce1a jlné šance než ten' kdo
něco z uvedeného postrádá.

Pojd'me k dalším společenským souvis-

lostem' Základním problémem mnoha
postiŽených je práce, a to nejen z ekonomických důvodů.

Za minulého režimu se neslyšícípoměrně
dobře živiii v manuálních profesích. Celkem
to š1o, protože i příjmová diferenciace mezi

řekněme méně a více kvalifikovanými
lidmi byla malá. Nyní pochopili, že manuální práce znamená minimální mzdu,
a o ni se i u nás perou zahraniční uchazečí.
Zaměstnavatel dá slyšícímsamozřejmě
přednost, protože se na ně dá zaivat, že
třeba padá cih1a. '. Za nejúžasnějšízměnu za posledních dvacet let považuji, že
neslyšícízačali toužit po vzdělání a že byly
vywořeny podmínky, kdy í oni mohou získat
středoškolské, a dokonce ivysokoškolské
vzdělání. Jenže ani tak jistotu zaměstnání
nemají. Přitom jím a1e ani úplná prelin-

),

Za nejúžasnějšízměnu Za posledních dvacet
let považují,že neslyšícízača1i
toužít
po Vzdělání a Že byly vyrvořeny podmínky,
kdy i oní mohou získat středoškolské,
a dokonce i vysokoškolské vzdělání.
můžeš/čí5]o5_zou

Hrubýje autorem nebo editorem

mnoha mezinárod ních monografi í,
má čtrnáct patentů a téměř šest
desítel< původních článl<ůa příspěvl<ů
pu bIi|<ovaných ve sbornícíchkonferencí.
Řada jeho pubIil<ací měla významný

mezinárodní ohIas.

gvální hluchota neposkytuje dostatek bodů

na plné invalidní důchody' Zije se jim velice
těžce. Vím to i pod1e své dcery, i.ysokoško-

Iačfu'jížbrzy skončímateřská dovolená.
Skvěle odezírá, mluví, umí dobře anglicky
a trochu i německy' Komunikuje s kýmkoliv
o čemkoliv pomocí SMS a ínternetu. Rozeslali jsme desítky dopisů a lýsledek: práci
nemá a así mít nebude. A bohužel kroky
současnéhoministra práce a sociálních věcí
svědčío tom, že o problémech zdravotně
postižených buďnemá ani potuchy, nebo je

naprosý asociá1'

Co podle vás dělá společnost špatně?

Převážná většina naší společností čte bulvár,
sleduje zprávy o tzv. celebritách aje nykJá
posuzovat každéhojenom pod1e oblečení
a komunikace. Dokonalý a obratný řečník
má vždy větší šancínež člověk s nedokonalým m1uvením. Jsme zkrátka naučeni
posuzovat druhého podle mlur'ních zl'uků,
které vydává. Když nám to nezní příjemně nebo alespoň normáině, máme někdy
dost ostrou tendenci takového člověka
odmítnout, ostrakizovat, zawhnout. Nedokonaiá nebo ztracená m1uvaje pro nás
často i synonyrnem pro dušer,ní zaostalost
nebo přímo mentální postiŽení. Začaljsem
Aristotelem. UŽ ve staré řečtině byl stejný
vyrazpro němoru a hloupost, slabomyslnost
nebo natwdlost (eneos). To se přeneslo přes
latinu (surdus) třeba i do angličtiny (dumb)
a někteých dalšíchjazyků. Jenže neslyšící
nejsou hloupí, jsou prostě hluší... )
Degí v erze rozhov oru na www.muzes.
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