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SVET TICHA, SVET UMELECKEJ AKTIVITY 
The world of silence, the world of art activities

Marta ŽILKOVÁ

„Hovoríme o našom živote...
o osude ľudí vo svete ticha, o našej inakosti,

o našich omyloch, a o stretnutí s vami. Sme rovnakí,
ale sme 

ochudobnení o jeden zmysel.
Nepočujeme a chceme,

aby Vaše oči videli niečo,
čo sa odohráva v našich mysliach

a spomienkach...“1

Abstrakt 
Príspevok je pokusom spoznať a pochopiť kultúru nepočujúcich počujúcimi. Existuje totiž 
akási bariéra, nezáujem o kultúru nepočujúcich, ktorá má mnoho spoločného s kultúrou 
majoritného obyvateľstva Slovenska. Autorka sa snaží mapovať kultúru nepočujúcich, 
zisťovať zhody i nezhody s kultúrou počujúcich. Sústreďuje sa predovšetkým na divadelnú 
tvorbu, kde vyčleňuje tri divadelné druhy: 1. pohybové divadlo spojené s posunkovou 
rečou (i bez nej); 2. pantomímu; 3. dramaticko-pohybové divadlo. Zisťuje, že divadelné 
aktivity pomáhajú nepočujúcim preklenúť komunikačné bariéry a až na druhom mieste 
je dôležitá ich estetická kvalita. Druhým okruhom záujmu autorky je obrázková kniha 
a posunková reč pre najmenšie nepočujúce deti Päť prštekov na ruke autorov Daniela 
Heviera, Jozefa Mistríka, Márie Števkovej, Ladislava Ubára z vydavateľstva Buvik. 

Kľúčové slová: kultúra nepočujúcich, divadelná tvorba, pohybové divadlo, pantomíma, 
dramaticko-pohybové divadlo, obrázková kniha

Abstract
This contribution is an attempt to get to know and understand the culture of deaf peo-
ple. There is an existing barrier, lack of the interest in the culture of the deaf, which has 
much in common with the culture of the majority of the Slovak population. The author 
attempts to map the culture of the deaf, trying to find matches and differences with the 
culture of hearing people. She focuses primarily on theater production, namely three 
types of theater: 1. theater of movement with the sign language provided (or without 
it); 2. pantomime; 3. theater of drama and movement. She finds out that seeing theater 
plays helps the deaf to get over the communication barriers, while the aesthetic quality 
is of secondary importance. The next subject of interest of the authoress is a picture 
book and a sign language for deaf children in Päť prštekov na ruke by Daniel Hevier, Jozef 
Mistrík, Mária Števková and Ladislav Ubar published by Buvik publishers. 

Key words: the culture of deaf people, theater production, theater of movement, pan-
tomime, theater of drama and movement, picture book

1  Zdroj: https://is.jamu.cz/th/l9f18/Kopia_suboru_divadlo_tiche_1_iskry.pdf
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„Členovia komunity nepočujúcich sa necítia byť postihnutí. Stratu sluchu 
vnímajú ako fyzickú odlišnosť, ale nevidia na nej nič negatívne, čo by sa 
muselo zmeniť, alebo za čo by sa mal človek hanbiť. Majú tzv. pozitívny postoj 
k hluchote  – veria tomu, že nepočujúci človek môže robiť čokoľvek, okrem po-
čutia.“2 Dva úvodné citáty akoby počujúcich pozývali k možnosti komunikácie 
či prieniku do vnútra, do myšlienkového sveta nepočujúcich. Istá bariéra medzi 
dvoma pohľadmi na ten istý svet existuje a začína sa pri odlišnom pohľade ne-
počujúcich a počujúcich na stratu sluchu. Mnohí ľudia hluchotu pokladajú za 
hendikep a podľa toho sa k nepočujúcim aj správajú. Pritom komunita nepoču-
júcich tvorí prirodzenú súčasť našej spoločnosti s vlastnou kultúrou a umením, 
ktoré sú totožné a zároveň odlišné od kultúry majority.

Môj príspevok by mal byť akýmsi pokusom spoznať a pochopiť kultúru ne-
počujúcich počujúcimi, k čomu ma priviedol zážitok z divadelných predstavení 
na I. medzinárodnom festivale kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského 
v Nitre v roku 2000. V sále Starého divadla v Nitre boli prevažne nepočujúce deti 
a zopár dospelých. Počas predstavení bolo ticho a po ich skončení nezaznel po-
tlesk, ale zdvihlo sa more rúk a točiace dlane vyjadrovali nadšenie a spokojnosť 
z videného. Posledné slovo tejto vety upozorňuje na základnú vlastnosť kultúry 
a umenia nepočujúcich – vizualitu a ešte dodajme – ticho. 

Existuje vôbec kultúra nepočujúcich? Ako odpoveď si požičiame jednu z via-
cerých definícií na webovej stránke nepočujúcich: „Je to správanie určitej sku-
piny ľudí, ktorí majú veľmi blízky vzťah k posunkovému jazyku, majú spoločné 
hodnoty, zvyky aj tradície“3.  Dodajme ešte, že nepočujúci, teda väčšina z nich, 
žije v komunite, ktorá im rozumie a sprostredkuje život v spoločnosti počujú-
cich. V tejto komunite sa formuje ich spoločná kultúra a umenie – v podstate sa 
od kultúry väčšiny neodlišujú, len si vyberajú také druhy umenia, ktoré vyhovu-
jú ich fyzickému uspôsobeniu. 

Na otázku, prečo je dôležité zaoberať sa kultúrou a umením nepočujúcich, 
hľadá odpoveď nemálo úvah a odborných článkov. Umenie totiž v živote a vo 
vedomí tejto skupiny ľudí nie je iba zdrojom estetického zážitku. Má aj svoje 
pragmatické hľadisko, môže sa zmeniť na pomôcku a cestu, ako zvládnuť komu-
nikáciu, abstraktné myslenie a začlenenie sa do života spoločnosti. Problémy 
v  komunikácii zužujú totiž obzor vnútorného, emocionálneho a  intelektuál-

2 Zdroj: http://infosluch.sk/wp/rane-poradenstvo/kultura-a-komunita-nepocujucich/
kultura-nepocujucich

3 Tamže.
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neho sebapoznávania a poznávania sveta (Dlouhý 2000, nečíslované), preto aj 
umenie sa často (alebo predovšetkým) zameriava na prekonanie týchto zábran. 

Čím sa odlišuje kultúra nepočujúcich od kultúry počujúcich? Vo všeobec-
nosti sa tvrdí, že je totožná, ale predsa sú v nej isté odlišnosti, ktoré sa za-
kladajú na inom zmyslovom vnímaní sveta. Obraz sveta sa u  nepočujúcich 
vytvára predovšetkým na zrakovom a  hmatovom podklade, a  preto nemusí 
byť celkom totožný so svetom počujúcich. Toto všetko súvisí aj s odlišnosťou 
jazykov – hovoreným a posunkovým, ktorými sa interpretuje tá istá skutoč-
nosť iným spôsobom. Tu sa začína potreba hovoriť o  inakosti, lebo skupina 
ľudí s neviditeľným „postihom“ má nielen iné vonkajšie prejavy a spôsob ko-
munikácie, ale aj – ako sme uviedli –odlišné videnie a chápanie sveta. Uvede-
ný filozofický pohľad je z hľadiska kultúry nepočujúcich dôležitý, pretože jej 
dáva právo v rámci celonárodnej kultúry žiadať status vlastného autonómne-
ho postavenia.

Existencia samostatnej kultúry nepočujúcich nemá dlhé dejiny. Po prvýkrát 
bola odbornou verejnosťou uznaná až v roku 1965, keď o nej lingvista William 
C. Stokoe napísal do Slovníka amerického posunkového jazyka (Dictionary of 
American Sign Language, bez bibliografického určenia). Bol to veľký krok, pre-
tože dovtedy boli nepočujúci vnímaní iba z  medicínskeho hľadiska ako ľudia 
so stratou sluchu, nie ako ľudia, ktorých spája určitá kultúra a  jazyk4. Apropo 
jazyk. Posunkový jazyk nepočujúcich bol dlhé desaťročia potlačovaný, dokonca 
kongres pedagógov v Miláne v roku 1880 vyhlásil orálnu metódu za základ vzde-
lávania nepočujúcich (Mikotová 2000, nečíslované), čo sa donedávna zachová-
valo v mnohých štátoch. V súčasnosti sa k tomuto problému pristupuje otvorene 
a nepočujúci si posunkovým jazykom vytvárajú vlastné umenie, o ktorom ešte 
bude reč. Odborníci, ako napríklad citovaná Zoja Mikotová z Janáčkovej akadé-
mie múzických umení v Brne, pokladajú oba jazyky – hovorený aj posunkový – 
za rovnocenné, čo napokon využíva aj vo svojej pedagogickej praxi. V  tejto 
súvislosti uvádza zaujímavý príklad, keď pomocou dramatickej výchovy vzniklo 
predstavenie „Povídám, znakuji pohádku“, kde sa využívajú oba jazyky a k tomu 
pantomimický a  tanečný prejav, ba dokonca sa pracuje s  bábkou i  rekvizitou 
(tamže, 2000). Nepočujúci sa v škole učia oba jazyky, lebo sa predpokladá, že  
s hovoreným sa skôr začlenia do spoločnosti počujúcich5 a posunkový budú po-

4 Zdroj: http://infosluch.sk/wp/rane-poradenstvo/kultura-a-komunita-nepocujucich/
kultura-nepocujucich

5 Zdroj: http://infosluch.sk/wp/rane-poradenstvo/kultura-a-komunita-nepocujucich/
kultura-nepocujucich
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užívať v rámci rodiny či komunity. Na tomto základe sa pokladajú nepočujúci za 
minoritu s vlastným jazykom, kultúrou a umením.

Umenie nepočujúcich

Ako sme už spomenuli, umenie nepočujúcich je po stránke druhovej totož-
né s  umením počujúcich, len uprednostňuje vizuálne žánre pred verbálnymi. 
Umenie v ich živote zohráva dôležitú úlohu, lebo im poskytuje podnety na pre-
konanie prekážok v komunikácii s počujúcimi a zároveň im umožňuje pomocou 
umeleckých prostriedkov vyjadriť svoje emócie a názory na svet a ľudí. Estetická 
stránka umenia je až na druhom mieste.

Umenie nepočujúcich sa na Slovensku prezentovalo prvýkrát v celej šírke na 
Medzinárodnom festivale kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre 
v  roku 2000. Päť ročníkov tejto prehliadky nielen predstavilo kultúru a  ume-
nie nepočujúcich, ale aj odkrylo mnohé problémy a nedostatky, ako aj celko-
vú neznalosť tohto fenoménu. Ako konštatovala Iris Domancová zo Štátneho 
pedagogického ústavu v Bratislave, mnohým predstaveniam neporozumeli ani 
nepočujúci, čo svedčí o malej pripravenosti nielen účinkujúcich, ale aj publika, 
pretože mnohí diváci boli v divadle po prvýkrát.

Dramatické umenie

V záujmovej sfére nepočujúcich sa najčastejšie vyskytuje výtvarné, drama-
tické a tanečné umenie, čo napokon dokladá aj spomenutý festival. Zastúpe-
né boli amatérske súbory, predovšetkým zo základných škôl a študenti či ab-
solventi Janáčkovej akadémie múzických umení z Brna (ďalej JAMU), ktorých 
vystúpenia možno pokladať za profesionálne. Boli medzi nimi aj študenti zo 
Slovenska.

Na základe prezentovaných vystúpení sa rysovali tri divadelné druhy, ktoré 
sa viditeľne vyčleňovali z masy iných divadelných aktivít. Je to predovšetkým 
pohybové divadlo, spojené s posunkovou rečou, ale aj bez nej. Zvláštne je spoje-
nie pohybového divadla s hudbou. I keď ju účinkujúci nepočujú, cítia jej rytmus 
a spájajú ho s pohybom. Schopnosť prežívať hudbu prostredníctvom fyzických 
vibrácií a dokonalá fyzická pripravenosť otvára nepočujúcim dvere do známych 
divadiel. Najznámejším príkladom toho je Jozef Rigo, ktorý začal svoje účinko-
vanie v Sládkovej Aréne, kde patril k najvyťaženejším mímom a tanečníkom. 
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Druhú skupinu tvorí pantomíma, drobnokresba životných pocitov a  zážitkov. 
Tento druh najčastejšie využívajú školské súbory. Pomáha im orientovať sa 
v priestore, cizelovať a kultivovať pohyb a dotvárať gestický výraz. Výpovedná 
hodnota tohto divadelného druhu spočíva vo vyjadrení životného pocitu, ktorý 
neraz inklinuje k samote a vylúčeniu zo spoločnosti. V detských divadlách sa 
tento druh vyskytuje často aj na vyjadrenie istých pedagogických a morálnych 
zásad, čo často skĺzne do čierno-bieleho kreslenia reality a jej zjednodušeniu. 
Tretiu skupinu možno pomocne pomenovať ako dramaticko-pohybové divad- 
lo, kde na prvom mieste je posunková reč, doplňovaná verbálnym výrazom 
a pohybom. Niekedy tu možno odčítať aj istý zárodok príbehu. Ten najčastej-
šie vychádza z  dramatizácie literárneho textu a  kombinuje sa s  pohybovými 
kreáciami. Vyžaduje si však kvalitný scenár. Nedostatok kvalitných scenárov 
učitelia obyčajne nahradzujú vlastným dialogizovaním rozprávok či biblických 
príbehov na amatérskej úrovni.

Dve festivalové predstavenia zaujali odbornú verejnosť, ale aj divákov. Ne-
počujúci študenti JAMU vytvorili divadelnú kreáciu Genesis, pričom vychádzali 
z tézy, že základy moderných jazykov boli postavené väčšinou na prekladoch 
Biblie a keďže ich jazykom je posunková reč, práve ona (okrem pohybu) sa sta-
la výrazovým prostriedkom na vyjadrenie biblických pojmov a ich významov. 
V  divadelnom využití nadobudla posunková reč estetickú hodnotu podobnú 
javiskovej divadelnej reči. Zložitá divadelná metafora predstavenia, zaujímavé 
kostýmy, osvetlenie a ďalšie neverbálne divadelné prostriedky poskytli zážitok 
aj počujúcim divákom. A naopak – napriek veľkej snahe členov nitrianskeho 
divadla EFFETA  bolo predstavenie O márnotratnom synovi iba prerozprávaním 
biblického príbehu s  istou dávkou aktualizácie (napríklad boj s  drogami), čo 
by v konečnom dôsledku nebolo chybou, keby predstavenie nemuselo bojovať 
s prvoplánovosťou a didaktizmom. Opäť tu chýbal scenár, ktorý by zaručil pre-
pracovanosť charakteru postáv a  istú divadelnú metaforu (Žilková 2000, bez 
číslovania).

Od čias nitrianskeho festivalu sa veľa zmenilo. V negatívnom i pozitívnom 
slova zmysle. Negatíva: Festival sa po svojom piatom ročníku ukončil pre nedo-
statok finančnej podpory, čo je veľká škoda, lebo sa práve začala rozvíjať sľubná 
medzinárodná spolupráca. Pozitíva: Na Slovensko sa vracajú nepočujúci absol-
venti JAMU a začínajú na školách presadzovať moderné vyučovacie metódy, ku 
ktorým nesporne patrí dramatická výchova a posunková reč, čo môže podporiť 
a rozšíriť komunikačné schopnosti nepočujúcich. 
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Dramatická výchova sa stáva nielen vyučovacou metódou, ale aj základom 
pre divadelnú činnosť nepočujúcich, lebo divadlo môže byť pre nich v budúcnosti 
aj profesiou. O tom hovorí aj člen divadla Tiché iskry Jozef Rigo, ktorý zdôrazňu-
je, že nepočujúci dokážu byť vynikajúcimi hercami: „Už od polovice 19. storočia 
(nepočujúci) využívali napríklad pantomímu a pohybové divadlo, tieňové diva-
dlo či techniku čierneho divadla. Existuje dokonca aj spev či činohra v posunko-
vom jazyku. Na prezentovanie humoru či slangu sa vytvára dokonca aj špecifický 
posunkový jazyk. Vo Francúzsku, Nemecku a Belgicku je bežné posunkovo inter-
pretovať dokonca aj poéziu.“6

Ešte niekoľko slov k posunkovej reči. Donedávna sa v školách pre nepočujú-
cich zakazovala, používala sa tzv. orálna metóda, ktorá učila nepočujúci rozprá-
vať. Posunková reč bola aj v umení vytlačená na okraj záujmu, v prípade divadla 
na okraj javiska. Tlmočníci, obyčajne dvaja, sprevádzali posunkami hovorené di-
vadelné predstavenie. Nevýhodou tlmočenia bolo rozdvojenie pozornosti medzi 
dianie na javisku a tlmočníka, čo mohlo znížiť umelecký zážitok, resp. spôsobiť 
nepochopenie zmyslu divadelného predstavenia.7 

V súčasnosti väčšina krajín posunkový jazyk prijíma. Získava pritom čoraz 
väčšiu podporu, medzi iným aj v médiách. Posunková reč je nesmierne dôležitá 
predovšetkým v  divadelnom umení. Je totiž základným výrazovým prostried-
kom dramatického umenia. Z. Mikotová (2007, s. 137) ho definuje nasledovne: 
„Jevištní znakový jazyk klade důraz na využití temporytmu, pauz a  rozvinutí 
pohybového vizuálního rozměru znakového jazyka. Pro ty, kteří mu rozumí, při-
náší informace. A ty, kteří nerozumí, mohou být obohaceni o zajímavý estetický 
zážitek. Gesta jsou součástí znakového jazyka, jsou všeobecně platná. Diváci jej 
umí dešifrovat a expresivní, citový náboj znakového jazyka, jeho ikoničnost na-
konec vede k univerzálnímu pochopení.“ Takmer básnicky ho definuje Shanny 
Now z Národného divadla nepočujúcich v USA (podľa Mikotová 2006, s. 161): 

„Jazyk, který je spíše viděn než slyšen...
Jazyk tvarů, namísto zvuků.
Jazyk rukou s vlastní syntaxí a slovní zásobou.
Jazyk Neslyšících...“
A k tomu dodajme výrok spomenutej autorky Z. Mikotovej, ktorá znakovú 

reč pokladá za „balet rúk“. Spomenutý spôsob možnej recepcie znakového ja-

6 Zdroj: https://kultura.sme.sk/c/4345068/tiche-divadlo.html#ixzz5IPe9Ua3V
7 O  umeleckom tlmočení viac v  príspevku Dingová a Červinková-Houšková (2007,  

s. 142 – 148).
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zyka môže zblížiť nepočujúcich s počujúcimi, pretože prekračuje dodnes pretr-
vávajúci konzervatívny názor, že spoločenské normy a zvyklosti sa musia dodr-
žiavať a nesmie sa z nich vybočiť, inak je takýto jedinec pokladaný za „iného“ 
a odsunutý na okraj spoločnosti. 

Hudba

Diapazón záujmov nepočujúcich sa rozširuje aj do oblastí, o ktorých by 
sme nepredpokladali, že ich oslovia. V  najnovších informáciách sa spomí-
na ich účasť na hudobných koncertoch, ktoré dokážu emocionálne prežívať. 
Hlavne v  Česku viacerí známi interpreti populárnej hudby organizujú kon-
certy pre nepočujúcich, kam si prizývajú umeleckého tlmočníka. Ten koncert 
neuvádza, tlmočiť začína od prvého akordu. Znázorňuje nielen texty piesní, 
ale aj všetky hudobné nástroje, rytmus, melódiu a pod. Napríklad americká 
tlmočníčka Amber Galloway Gallego spolupracovala so stovkami interpretov 
najznámejších mien, nevynímajúc Madonnu, P. McCartneyho, Rihannu atď., 
a na svoje účinkovanie si spomína nasledovne: „Robila som len to, čo som 
mala, a ľudia šaleli. Vraj si ešte nikdy predtým tak nevychutnali hudbu. Keď sa 
občas pozriem, ako nepočujúci tancujú, spievajú a zabávajú sa v dave medzi 
ostatnými, nemôžem udržať slzy. Dovtedy sa počas koncertov medzi sebou 
rozprávali a hudbu nevnímali.“8

„Umelecké tlmočenie pre nepočujúcich sa už objavilo aj na slovenských 
koncertoch. Skúsenosť s ním majú Polemic, Jana Kirschner, Mária Čírová, Tina 
alebo Puding pani Elvisovej. Práve na slovenských koncertoch sa dá pochopiť 
náročnosť takéhoto tlmočenia“, dodáva už spomínaný nepočujúci učiteľ a vy-
chovávateľ Jozef Rigo9. Viackrát sa tu spomenul rytmus, resp. základné ryt-
mické vibrácie. Nepočujúci ich obyčajne vnímajú vizuálne, preto umeleckému 
prekladu piesní pripisujú veľký význam. Ako sa ukazuje, „vynález“ tlmočenia 
hudby rozširuje umelecký záber nepočujúcich a zaraďuje ich medzi počujú-
cich, čo je dôležité predovšetkým pre mládež.

8 Zdroj: http://www.myslim.sk/images/Media/Nepocujuci-rozumeju-pesnickam.-Vdaka-
umeleckym-posunkom---plus.sme.pdf

9 Tamže.
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Literatúra

Literatúra má vo vzdelávaní nepočujúcich rovnaké postavenie ako v školách 
majority. Je náplňou samostatného predmetu literárna výchova a jej obsah sa 
limituje podľa schopnosti detí čítať. Poznajú teda slovenské ľudové rozprávky, 
detskú literatúru a  neskôr umeleckú literatúru širšieho rozsahu. Problémy sa 
začínajú pri zvládnutí techniky čítania a následného porozumenia textu. Preto 
na hodinách literárnej výchovy sa musia starostlivo vyberať žánre, ktorým ne-
počujúci porozumejú a dokážu ich prerozprávať. Je samozrejmé, že dominuje 
próza, dráma, na konci je poézia, ktorá vyžaduje abstraktné myslenie. Nepoču-
júcim sú blízke opisy predmetného sveta, v ktorom žijú, a jednoduché príbehy, 
ktoré korešpondujú s ich životom. Napriek tomu v čitateľských znalostiach sa za 
počujúcimi deťmi oneskorujú približne o tri roky. S tým súvisí aj otázka titulko-
vania zvukových televíznych a filmových umeleckých programov, ktoré nestíha-
jú čítať, resp. sústredia sa viac na čítanie ako na dianie na obrazovke. 

Skúsení pedagógovia na porozumenie prečítaného už v súčasnosti často po-
užívajú dramatickú výchovu, alebo aspoň dramatizovanie textu, čo im pomáha 
názorne zobraziť text, jednotlivé slová, pojmy a ich spájanie do vetných celkov. 
Podľa toho, ako sa im darí „zrozumiteľniť“ text, narastá alebo sa znižuje záujem 
o samostatné čítanie kníh.

Čo sa týka literatúry pre nepočujúcich, väčšina z nich, hlavne v slovenčine, 
sú odborné publikácie na tému znaková reč, resp. problémy nepočujúcich a ich 
riešenie. Beletrie pre deti je veľmi málo. V češtine sa vyskytuje veľa prekladov 
románov, kde hlavným hrdinom je nepočujúci. Spracovanie tém je na rozličnej 
úrovni. Od umelecky hodnotných kníh (Lion Feuchtwanger: Goya), cez psycho-
logický román (Josef Kopta: Hlídač č. 47) až po detektívky (Jeffery Deave: Dívčí 
hrob) či komerčné romány  (Danielle Steel: Raz za život). Tie skôr možno chápať 
ako diela nie pre nepočujúcich, ale o nepočujúcich, lebo daná téma je dostatočne 
atraktívna na to, aby upútala a často aj dojala čitateľa.

Aj z tohto dôvodu, teda že ide o publikáciu pre nepočujúcich, som vybra-
la knihu Päť prštekov na ruke (obrázková kniha a posunková reč pre najmenšie 
nepočujúce deti) slovenských autorov Daniela Heviera, Jozefa Mistríka, Márie 
Števkovej, Ladislava Ubára z vydavateľstva Buvik z roku 1994. Aj keď vročenie 
je dosť staré, kniha nestratila nič zo svojich predností, aktuálnosti a kvalít. Je to 
kniha – čítanka, učebnica, hračka – oslovujúca nielen nepočujúce deti, ale aj ich 
rodičov a počujúcich priateľov. Podľa slov jedného z autorov, J. Mistríka, je to 
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kniha obrázková a má slúžiť ako zábavné čítanie. Dôraz sa  nekladie na učenie, 
ale na hru a až prostredníctvom nej na získanie istých vedomostí a čitateľských 
zručností. Zloženie autorov textov (D. Hevier – autor mnohých kníh pre deti  
a M. Števková – vydavateľka detskej literatúry, L. Ubár – znalec posunkovej 
reči a  napokon J. Mistrík – jeden z  najznámejších slovenských jazykovedcov) 
a  ilustrácií (O. Bajusová a S. Mydlo) zaručujú nielen odbornosť, ale aj vysokú 
estetickú úroveň. Kniha má premyslenú kompozíciu, kde sa na jednej strane 
prezentuje obrázková časť s textovou, aby čitateľa uviedli do jemu známeho pro-
stredia (rodina, domácnosť, stolovanie, hygiena, spánok, obliekanie atď.) a na 
opačnej sú uvedené najdôležitejšie posunky a k nim konkrétne slová. Jednotlivé 
lekcie zahrňujú deň i rok v živote dieťaťa. Pomocou nich dokáže nepočujúce dieťa 
opísať obrázok posunkovo i verbálne. Premyslená metodika knihy pokračuje aj 
v záverečných častiach, ktoré tvorí medzinárodná prstová abeceda, ďalej posun-
ky vyjadrujúce základné čísla a napokon slovník pojmov v posunkovej reči. Kni-
hu uzatvára metodický návod, ako s ňou treba pracovať. Počujúcich môže táto 
publikácia zaujať tým, že mnohé znaky a gestá poznajú z bežného života, len 
netušili, akú funkciu majú v reči nepočujúcich. Zároveň zistia, že posunková reč 
je jedným z najstarších medzinárodných jazykov, preto je užitočné ju ovládať. 
Kniha Päť prštekov na ruke má dôležité posolstvo – stretnutie a porozumenie 
dvoch rozličných partnerov. Počujúceho a nepočujúceho, dieťaťa a dospelého. 

Na záver uvediem slová jedného z autorov, ktorý nepočujúcim rozumie naj-
lepšie: „Táto kniha sa môže stať pre sluchovo postihnuté dieťa pomôckou pri 
prvých krokoch poznávania. Pre počujúce dieťa sa môže stať oknom do sveta 
ticha, v ktorom žijú jeho rovesníci“ (Hevier, Števková, Ubár, Mistrík 1994, s. 60).
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