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1. Formulace problému 

 

V posledních desetiletích nabývá na důležitosti interkulturní komunikace, která 

představuje v současném moderním světě nový fenomén. Lidé z různých zemí, či 

kulturních společenství se začali mezi sebou dorozumívat, a blíže spolupracovat v daleko 

větší míře, než tomu bylo v minulosti. Tento způsob komunikace se začal prosazovat 

nedříve v oblasti mezinárodního obchodu, politiky, diplomacie, cestovního ruchu, 

kultury, umění, sportu a podobně. Týmy, jejichž členové pocházejí z různých kulturních 

prostředí, mohou být mimořádně výkonné, ale také zároveň zde můžou nastávat 

konfliktní situace vyplývající z rozdílu uvažování, chování a očekávání svých členů. 

Rozdíly a odlišnosti mezi jednotlivými členy multikulturního týmu jako takového, 

se projevují především ve způsobech komunikace. Členové týmů pocházejí obvykle 

ze dvou či více odlišných kulturních světů a liší se tak z hlediska svých kulturních hodnot, 

norem, či kulturního chování. (Dědina J., Odcházel J., 2007) 

 

V diplomové práci se pokusím přiblížit problematiku spolupráce slyšících a 

neslyšících zaměstnanců organizace Tichý svět o.p.s.. Motivem pro výběr tohoto tématu 

diplomové práce je pro mě má vlastní zkušenost se světem a kulturou neslyšících a s 

aspekty, které sebou tato kulturní a jazyková menšina přináší, v interakci se světem a 

kulturou slyšících lidí.  

V organizaci Tichý svět o.p.s. působím téměř dva roky a za tu dobu jsem si všimla 

několika konfliktních situací, které vznikly mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci. Dá 

se předpokládat, že některé z konfliktů souvisí s jazykovou bariérou, nedostatkem 

informací o rozdílech jednotlivých kultur a jejich odlišném chování. Proto jsem se 

rozhodla zjistit a popsat specifika spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců 

organizace a analyzovat situace, ve kterých dochází mezi zaměstnanci k nedorozuměním.  

V organizaci Tichý svět o.p.s. existuje několik týmů, které jsou součástí 

jednotlivých oddělení, jako například administrativní, projektové oddělení, PR, 

fundraisingové oddělení, oddělení Tichých zpráv, oddělení sociálních služeb apod. Téměř 

ve všech odděleních působí jak slyšící, tak neslyšící zaměstnanci. Výjimku tvoří 

administrativní a projektové oddělení. Pro účely diplomové práce bych svou pozornost 

ráda zaměřila na tým pracovníků v oddělení PR a Tichých zpráv a to zejména z důvodu 

vyváženého zastoupení slyšících a neslyšících zaměstnanců (5 neslyšících, 2 

nedoslýchavých a 3 slyšících), kteří přicházejí do vzájemné interakce na denní bázi. 
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2. Cíl práce 

 

Cílem diplomové práce je analyzovat situace, ve kterých dochází k nedorozuměním 

mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci, zjistit a popsat specifika spolupráce slyšících 

a neslyšících zaměstnanců v rámci organizace a následně podat doporučení pro 

organizaci, která by měla směřovat k tomu, aby k nedorozuměním nedocházelo a 

specifikovat doporučení vztahující se k chodu organizace. 

 

3. Teoreticko – metodologický přístup 

 

Téma své diplomové práce plánuji rozdělit do dvou hlavních částí. Teoretickou a 

aplikační. V teoretické části se plánuji věnovat přiblížení kultury neslyšících, přiblížení 

organizace Tichý svět, specifikací týmů a týmové spolupráce a mezikulturním 

managementem. 

Aplikační část plánuji uchopit prostřednictvím metod kvalitativního výzkumu, tj. 

prostřednictvím kvalitativních rozhovorů. Výzkumný soubor budou tvořit slyšící a 

neslyšící zaměstnanci z oddělení PR a Tichých zpráv. Plánuji používat strukturovaný 

rozhovor s otevřenými otázkami a následně provedu doslovnou transkripci. Jako 

nejvhodnější metoda analýzy se jeví zakotvená teorie a axiální kódování. Jako 

doplňkovou metodu, zvažuji použít zúčastněné pozorování a to zejména při poradách 

uvedených oddělení.   

V závěru práce budou popsány výsledky výzkumu a podána konkrétní doporučení pro 

organizaci. 

 

4. Harmonogram práce 

 

Níže uvádím předpokládaný harmonogram práce: 

 Teoretická část: leden, únor 2017 

 Aplikační část (rozhovory a případné pozorování): březen, duben 2017 

 Analýza dat: květen 2017 

 Závěr a doporučení: červen 2017 

 Termín odevzdání diplomové práce: 30. červen 2017 
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Příloha č. 2: Otázky pro rozhovor se slyšícím respondentem 

 

 

 

Rozhovor se slyšícím respondentem 

 

 

1. Jak dlouho v tomto týmu pracuješ? 

2. Co si myslíš, že se za tu dobu povedlo v rámci vzájemné spolupráce?  Mám na 

mysli, něco, kde není problém se domluvit, kde všechno klape jak má. Jsou nějaké 

konkrétní situace, nebo činnosti, kde v rámci týmu není žádný problém něco 

domluvit, nebo společně udělat? 

3. Proč si myslíš, že se to daří? 

 

 

4. Co je pro tebe během spolupráce s tvými kolegy v rámci týmu největší problém? 

Tím myslím, jestli během spolupráce vznikají nějaké nedorozumění, nebo 

konflikty?  

5. Kdy se to stává? Můžeš popsat konkrétní situaci? 

6. Proč si myslíš, že se to stává? Co je důvodem? 

7. S kým to řešíš? A jak? 

8. Jsi s výsledkem řešení spokojen, nebo bys udělal něco jinak? Jak? 

 

 

9. S kým se ti nejlépe spolupracuje a proč? 

10. A naopak, s kým nejhůře a proč? 

 

 

11. Jak se ti spolupracuje se svými neslyšícími kolegy?  

12. Máš zkušenosti s jiným typem týmu než s tím, ve kterém pracuješ teď (myslím 

tím, jestli jsi pracoval například v týmu kde byli pouze neslyšící, nebo pouze 

slyšící, nebo kombinace)?  

13. Myslíš si, že je vzájemná spolupráce slyšících a neslyšících nějak specifická, nebo 

výjimečná? 

14. V čem? 
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Příloha č. 3: Otázky pro rozhovor s nedoslýchavým respondentem 

 

 

 

Rozhovor s nedoslýchavým respondentem 

 

 

1. Jak dlouho v tomto týmu pracuješ? 

2. Za tu dobu co jsi v tom týmu, můžeš říct situaci, příklad, kdy spolupráce v týmu 

byla v pohodě, perfektní, bez problémů? 

3. Proč myslíš, že to bylo v pohodě? Co byl důvod? 

 

 

4. Myslíš, že během spolupráce s tvými kolegy vznikají nějaké problémy, nebo 

nedorozumění?  

5. Kdy se to stává? Můžeš říct příklad? 

6. Proč si myslíš, že se to stává? Co je důvodem? 

7. S kým to řešíš? A jak? 

8. Jsi s výsledkem řešení spokojen, nebo bys udělal něco jinak? Jak? 

 

 

9. S kým se ti nejlépe spolupracuje a proč? 

10. A naopak, s kým nejhůře a proč? 

 

 

11. Jak se ti spolupracuje se svými slyšícími a neslyšícími kolegy?  

12. Máš zkušenosti s jiným typem týmu například v týmu, kde byli pouze neslyšící, 

nebo pouze slyšící, nebo kombinace?  

13. Myslíš si, že je vzájemná spolupráce slyšících a neslyšících nějak specifická, nebo 

výjimečná? 

14. V čem? 
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Příloha č. 4: Otázky pro rozhovor s neslyšícím respondentem 

 

 

 

Rozhovor s neslyšícím respondentem  

 

 

1. Jak dlouho v tomto týmu pracuješ? 

2. Za ty …… roky (dle odpovědi respondenta), tak kdy spolupráce v tvém týmu 

funguje perfektně, bez problému. Můžeš říct konkrétní situaci, příklad? 

3. Proč myslíš, že to fungovalo? Důvod. 

 

 

4. Myslíš, že ve spolupráci s tvými kolegy (TZ a PR) se stávají nějaké problémy, 

nebo střety?  

5. Kdy se to stane? Příklad. 

6. Proč si myslíš, že se to stane? Co je důvod? 

7. S kým to řešíš? A jak? 

8. Když se to vyřeší, tak ty jsi s výsledkem spokojený? Nebo bys navrhnul jiný 

postup? 

 

 

9. S kým nejradši spolupracuješ a proč? 

10. A naopak, s kým nemáš rád spolupráci a proč? 

 

 

11. Jak se ti spolupracuje s tvými slyšícími a nedoslýchavými kolegy? Tvůj pocit. 

12. Máš zkušenosti s jiným typem týmu (například jenom slyšící, nebo jenom 

neslyšící, nebo mix)? 

13. Myslíš si, že spolupráce slyšících a neslyšících je nějak specifická, nebo 

výjimečná, nebo jiná? 

14. V čem? 
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Příloha č. 5: Ukázka přiřazení kódů do kategorie 

 

 

KOMUNIKACE 

SPECIFIKUM ZDROJ NEDOROZUMĚNI HLEDÁNÍ SPOLEČNÉ CESTY 

Mateřský jazyk - příjemnější, 
pohodlnější Komunikace zdroj nedorozumění Vysvětlování, trpělivost 

Rychlost komunikace 
Slyšící neumí znakovat, znakuje 
pomalu Cesta - prostředky porozumění 

Bezbariérovost ČJ náročný pracovní prostředek 
Ujištění se o správnosti 
pochopení pracovního úkolu 

Soudržnost Jazyková bariéra 
Opakování zadání - slyšící musí 
mluvit pomalu, nebo znakovat 

Tlumočník - nositel pochopení Komunikace je pomalá 
Slyšící se snaží komunikovat v 
ČZJ 

Vysvětlování, trpělivost ČJ jako cizí jazyk 
Nový komunikační kanál jako 
pomocník 

  
Slyšící si myslí, že dobře slyším a 
odezírám   

  Distance, odstup   

  Míra porozumění menší   

  Absence tlumočníka   

  
Komunikační šum - info jde pře více 
osob   
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Příloha č. 6: Týdenní plán PR oddělení 

Číslo Popis SOUČASNÝ STAV DALŠÍ KROKY 
ZODP. 

OSOBA 

17102TS Karty pro kurzy 
nová grafika navržena, 
úprava titulního textu 

odsouhlasení grafiky, 
upřesnění počtu, tisk   

  Web 

část O nás opravena, je třeba 
natočit videa Co se nám 
povedlo, čekáme na vyjádření 
k textům úprava dle připomínek   

17121TS 
Interní komunikace - 
výzdoba office 

příprava mapy s pobočkami, 
cedule vstupní dveře 

X připravuje mapu, Y - 
vyjádření   

17073KR Startek kit pro kraje vytištěno doručení do krajů   

17011TJ www.tichyjazyk.cz  připraveno úpravy   

17072TZ Deaflympiáda zamítnuto     

17006TS 
Umělecké tlumočení 
písní pro Wave 2 písně odsouhlaseny 

zbytek spuštěn na 
podzim   

17019TS 
New corporate 
identity 

představení krajským 
manažerkám 

rozpracování na 
všechny materiály   

17035TS Kalendář 2018 

seznam zaslán maskérovi, 
připravujeme seznam lidí, 
kteří chtějí být foceni 

přiřazení osobností k 
neslyšícím - 
harmonogram prací   

17052TS 
Projekt Interaktivní 
pohádka poslední čtení v Radlicích     

17059TL 
Vizuál k iOS - 
Testujeme hotovo, spuštěno zahájení FB kampaně   

17114KR 
Osvědčení studenta 
PC kurzy 

LB a UL připraveno a 
odevzdáno, čekáme na 
Kladno příprava pro Kladno   

17117KU DM - firmy připraveno k odeslání odeslání   

17118TS 
Létem Tichým 
světem zažádáno o prostor i záštitu     

17119TS Logo nad vchod návrh zaslán odsouhlasení, výroba   

17120TL 
Samolepka do úřadů 
a nemocnic v tisku     

17111TS Tichá firma 
mailing rozeslán, sdílen na 
FB     

17101TS Omalovánky příprava odsouhlasení   

     

 monitoring médií stahování z Anopressu  archivace odkazů   

 archivace fotografií třídění a stahování archivace   

 

tvorba letáků a 
pozvánek příprava textové části korektura pdf   

 Blog Tichého světa 
sběr textů a fotografií do 
uzávěrky (1x za 14 dní) vkládání textů do blogu   

 správa webů 
tvorba a úprava textů a jejich 
editace na webech 

vkládání textů a fotek 
na web TS, TK, 365    

 

správa sociálních 
sítí 

tvorba textů a jejich editace 
na 3 facebook.profilech 

úprava fotografií a 
komunikace s likery a 
komentujícími   

 

aktualizace 
Medialistu 

aktualizace novinářských 
kontaktů 

průběžně, kontrola i v 
knihovnách v tištěných 
per.   

 program kavárny  text a korektura pdf 
na web a facebook 
kavárny   

 

http://www.tichyjazyk.cz/
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Příloha č. 7: Týdenní plán oddělení Tichých zpráv 

KDO PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTRVTEK  PÁTEK 

X1 

příprava + 
překlad + 
natáčení zprávy 

5 
příprava + 
překlad + 
natáčení zprávy 

5 ŠKOLA   
NÁHRADNÍ 
VOLNO  

  
NÁHRADNÍ 
VOLNO  

  

Den dětí s 
dětmi z Radlic 

3 
natáčení videa 
pro TL 

3             

školení s 
moderátorem 

1 
administrativa + 
úkoly 

2             

X2 

příprava + 
editace zprávy+ 
WP 

5 
příprava + 
editace zprávy+ 
WP 

5 
příprava + 
editace 
zprávy+ WP 

5 
příprava + 
editace 
zprávy+ WP 

5 
příprava + 
editace 
zprávy+ WP 

5 

Den dětí s 
dětmi z Radlic 

3 
titulky Práva 
pacientů 

2 
titulky 
reportáž Den 
dětí 

3 
kontrola 
titulky + 
administrativa 

3 administrativa 3 

X3 
školení 
moderátora  

2 X   
příprava + 
překlad  
zprávy 

3 
natáčení 
zprávy  

1 

příprava + 
překlad + 
natáčení 
zprávy 

3 

X4 

kamera + střih 
zprávy 

3 
natáčení na 
Dobré snídani 
PRE 

4 
kamera + střih 
zprávy 

3 
vložit titulky 
do reportáže 
Den dětí  

2 
kamera + střih 
zprávy 

3 

Den dětí s 
dětmi z Radlic 

3     
střih reportáž 
Den dětí  

2 
střih reportáž 
Dobrá 
snídaně  

3 
dodělání 
podle potřeby 

2 

X5 

X   
natáčení videa 
pro Tichou linku 

3 X   
kamera + střih 

zprávy  
3 x   

    
kamera + střih 
zprávy 

3     
střih videa pro 
Tichou linku 

2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Příloha č. 8: Prstová abeceda 
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Příloha č. 9: Diverzity audit 

Tab. 4: Diverzity audit 

 

Oblast auditu Popis problému Očekávání 

Nábor a výběr 
zaměstnanců 

    

Organizační kultura a 
organizace 

    

Odměňování 

    

Vzdělávání 

    

Sladění pracovního a 
osobního života 

    

Public relations 

    

Zdroj: Matyášová, J., 2014: 22 

 


