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Abstrakt 
 

 

Diplomová práce se zabývá specifiky vzájemné spolupráce slyšících a neslyšících 

zaměstnanců organizace Tichý svět, o.p.s. Práce je rozdělená na teoretickou a aplikační 

část.  

 

Teoretická část se věnuje tématům kultury v obecném pojetí, kulturou organizace 

a kulturou neslyšících. Práce také pojednává o diverzity managementu a o komunikaci 

v organizačním řízení se zaměřením na komunikaci v interkulturním týmu a popisu 

komunikačních systému neslyšících. V závěru se teoretická část práce zaměřuje na tým a 

týmovou spolupráci, na konflikty a jejich řešení v kontextu diverzity managementu.  

 

Cílem aplikační části bylo analyzovat situace, ve kterých dochází 

k nedorozuměním mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci organizace, a popsat 

specifika této spolupráce. V závěru práce jsou zjištění diskutována a podána doporučení 

pro organizaci, která by měla směřovat k tomu, aby k nedorozuměním do budoucna 

nedocházelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: kultura organizace, interkulturní komunikace, neslyšící, český znakový 

jazyk, diverzita, tým, konflikty. 
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Abstract 
 

 

The dissertation deals with the particularities of a mutual cooperation of hearing 

and deaf employees of the institution Tichý svět, o.p.s. The dissertation is divided into 

the theoretical and the application part. 

 

The theoretical part is dedicated for the theme of the culture in the general concept, 

the culture of the organisation, and culture of the deafs. The thesis also deals with 

diversity management and communication in organizational management, focusing on 

communication in the intercultural team and description of the deaf communication 

systems. The theoretical part focuses, in its conclusion, on the team and teamwork, on 

conflicts and their solutions in the cotext of diversity management. 

 

The objective of the application part was to analyze situations where there is a 

misunderstanding between the hearing and the deaf employees of the organization and to 

describe the specifics of this cooperation. At the end of the thesis the finding are discussed 

and recommendations made for the organization, which are aimed to avoid 

misunderstanding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: culture of organization, intercultural communication, deaf, Czech sign 

language, diversity, team, conflicts.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

 

ČJ  Český jazyk 

ČR  Česká republika 

ČT  Česká televize 

ČZJ  Český znakový jazyk 

KI  Kochleární implantát 

PR  Public relations 

SZ  Specifické znaky 

TZ  Tiché zprávy 

TS  Tichý svět, o.p.s. 
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Úvod  
 

 

 

Diplomová práce pojednává o vzájemné spolupráci slyšících a neslyšících 

zaměstnanců organizace Tichý svět, o.p.s., ve které v současné době pracuji.  

 

Prvotním motivem pro výběr tématu této diplomové práce byla pro mě osobní 

zkušenost se světem a kulturou neslyšících a s aspekty, které s sebou tato kulturní a 

jazyková menšina přináší v interakci se světem a kulturou slyšících lidí. Tuto zkušenost 

jsem zpočátku měla pouze ze soukromého života a až o něco později jsem měla možnost 

přiblížit se světu a kultuře neslyšících i v rámci mého zaměstnání.  

 

V organizaci Tichý svět, o.p.s. působím více než tři 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 možné situace, ve kterých dochází mezi zaměstnanci 

k nedorozuměním, a kde naopak z pohledu zaměstnanců spolupráce funguje. Pro účely 

této analýzy jsem si vybrala oddělení PR a oddělení Tichých zpráv. Motivem pro výběr 

právě těchto oddělení bylo vyvážené zastoupení slyšících, nedoslýchavých a neslyšících 

zaměstnanců, kteří přicházejí do vzájemné pracovní interakce na denní bázi. Dalším 

důležitým aspektem pro tento výběr byla skutečnost, že moje pracovní zařazení je v rámci 

organizace jiné a můj vztah vůči vybraným zaměstnancům je spíše na osobní rovině. Toto 

rozdílné pracovní zařazení a osobní rovinu vztahu k vybraným zaměstnancům jsem 

vnímala pozitivně hlavně při rozhovorech, kdy byli daní zaměstnanci otevření i k tak 

citlivému tématu, jakým jsou konflikty na pracovišti.  

 

Diplomová práce je rozdělená na teoretickou a aplikační část. Teoretická část je 

rozdělena do čtyř hlavních kapitol: (1) Organizace a organizační kultura; (2) Diverzity 

management; (3) Komunikace; (4) Diverzitní tým a konflikty na pracovišti.  

 

První kapitola se věnuje problematice organizační kultury. Kultura organizace má 

zcela zásadní roli jak v rozhodovacích procesech organizace, tak je všudypřítomná 
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v samotných vztazích, které v organizaci existují. V této kapitole se proto budu nejdříve 

věnovat hledisku kultury v obecném pojetí. Toto hledisko bude mít za cíl porozumět 

jednotlivým obecným hodnotám, postojům a normám člověka a následně se v další 

podkapitole budu těmito hodnotami, postoji a normami zabývat z pohledu organizačního 

řízení. Poslední podkapitolu tvoří pohled na neslyšící jako na kulturní menšinu a popis 

jejich kulturních odlišností oproti slyšící společnosti.   

 

Spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců jakožto dvou kulturně odlišných 

skupin zákonitě vytváří na pracovišti určitou diverzitu. Této diverzitě se budu věnovat 

v druhé kapitole. Opět nejdříve z obecného hlediska, co diverzita je, následně pak jak 

přistupuje samotný management k této diverzitě.  

 

Kapitola třetí v pořadí pojednává o komunikaci v organizaci. Vzhledem k cíli 

práce, zjistit specifika spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců a popsat situace, 

ve kterých táto spolupráce funguje a ve kterých ne, sehrává komunikace významnou roli. 

Tato kapitola nejdříve pojednává o komunikaci v organizačním řízení, o tom jak by měla 

správná komunikace v organizaci vypadat a jaké jsou možné bariéry efektivní 

komunikace. Následně v další podkapitole je podán přehled komunikačních systémů 

neslyšících, jelikož se tyto zásadně liší od komunikace slyšících. Tyto rozdílnosti jsou 

pak vyjasněny v poslední podkapitole Interkulturní komunikace.    

 

V závěru teoretické části se věnuji týmu a týmové spolupráci a vzhledem k cíli 

diplomové práce, tj. zjistit a popsat situace, kdy mezi zaměstnanci spolupráce nefunguje, 

či vznikají konflikty, se věnuji konfliktům na pracovišti v kontextu diverzity 

managementu.  

 

 

Aplikační část má charakter případové studie a je zaměřena na analýzu situací, ve 

kterých dochází mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci ve vybraných odděleních 

k nedorozuměním. Práce má dále za cíl zjistit a popsat specifika spolupráce a zjistit, kdy 

tato spolupráce z pohledu zaměstnanců funguje a kdy nefunguje a podat následně 

konkrétní doporučení pro organizaci v závěrečné diskuzi práce. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

První kapitola této práce pojednává o kultuře v obecném pojetí, kultuře 

v organizačním řízení a kultuře neslyšících. Kultura nás obklopuje, do kultury se rodíme, 

učíme se jí, předáváme ji dál, je přítomna v naších mezilidských vztazích a interakcích a 

je taktéž možným zdrojem konfliktních situací. Proto se v této části budu nejdříve zabývat 

kulturou obecně, kde se pokusím ve stručnosti popsat základní lidské motivy jednání a 

chování, které představují kulturu člověka a následně se budu zabývat kulturou 

v organizaci a organizačním řízení. Pro porozumění samotné kultury v organizačním 

řízení je nezbytně nutné poznat kulturu zaměstnanců, kteří v ní pracují, proto se závěrem 

této kapitoly pokusím přiblížit kulturu neslyšících. 

 

1.1. Organizace a organizační kultura 
 

Dříve než přistoupím k přiblížení problematiky kultury v organizacích či 

organizační kultury, ráda bych nejdříve uvedla několik pohledů na kulturu v obecném 

pojetí podle toho, jak na ní nahlíží odborná literatura.  

 

1.1.1. Kultura v obecném pojetí 
 

Definic kultury lze nalézt v odborné literatuře mnoho. Nový a Schroll-Machl 

(2005: 11) ve své publikaci uvádějí: „Už roku 1952 jich Kroeber a Kluckhohn napočítali 

a porovnali přes sto padesát.“ Níže uvádím několik pohledů od různých autorů.  

 

Nový a kol. (1996: 143), představuje kulturu jako produkt člověka, který je 

protikladem přírody. Obsahuje všechny výtvory člověka během generací s tím, že kultura 

s přírodou se neprolínají, ale existují vedle sebe. Nové výtvory kultury mají materiální i 

nemateriální povahu, tedy myšlenky, vztahy, ideje apod.  

 

Thomas (1996, in Nový, Schroll-Machl, 2005: 11) definuje kulturu jako 

„…univerzální fenomén. Všichni lidé žijí ve specifické kultuře a rozvíjejí ji. Kultura 

strukturuje „pole konání“, které je pro určité obyvatelstvo specifické a které zahrnuje vše 

od jím vytvořených a používaných objektů až po instituce, ideje a hodnoty. Kultura se 

projevuje v orientačním systému, který je pro národ, společnost, organizaci nebo skupinu 
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typický. Tento systém je tvořen specifickými symboly (např. řeč, gestikulace, mimika, 

oblečení, rituály pozdravů) a je v té které společnosti, organizaci nebo skupině tradován, 

to znamená předáván z generace na generaci. (…) Kultura ovlivňuje vnímání, myšlení, 

hodnoty a jednání všech příslušníků té které společnosti.“  

 

Dle Rosinského (2009: 18) má kultura „skupinovou povahu, je skupinovým jevem. 

Kultury skupiny představují její jedinečné charakteristiky – pozorovatelné chování a 

normy, hodnoty a přesvědčení nacházející se v základě tohoto chování.“  

 

 Hofstede (2006: 13 – 15) hovoří o kultuře jako o určitém mentálním programování 

člověka (neboli softwaru lidské mysli), tj. určitých vzorcích cítění, myšlení a potenciálu 

pro jednání, kterým se člověk v průběhu svého života učí. Zdrojem tohoto mentálního 

programování je sociální prostředí, ve kterém ten který jedinec vyrostl, a ve kterém sbíral 

své životní zkušenosti. Kulturu se člověk učí, je daná jeho sociálním prostředím, nikoliv 

jeho geny a v pyramidě lidského mentálního programování stojí uprostřed lidské 

přirozenosti člověka a jeho osobnosti (viz obr. 1), přičemž nelze určit přesné hranice, kdy 

mluvíme o lidské přirozenosti a kdy už o kultuře, a totéž platí o hranicích mezi kulturou 

a osobností člověka. 

 

Obr. 1. Tři úrovně v lidském mentálním programování 

 

Zdroj: Hofstede, Hofstede, 2006: 15 
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Z výše uvedeného výběru definic kultury v obecném pojetí lze nalézt několik 

spojovacích prvků, kterými jsou normy, hodnoty, ideje, myšlenky, vztahy, chování, či 

postoje člověka. Tomuto všemu se od narození učíme a v průběhu života se s tou danou 

kulturou, ve které žijeme, ztotožňujeme a přijímáme ji a předáváme další generaci. 

Z Hofstedeho pyramidy lidského mentálního programování (obr. 1), by se dalo vyvodit, 

že naše lidská přirozenost a kulturní prostředí, ve kterém žijeme, utváří naši osobnost a 

zároveň naše osobnost vstupuje a ovlivňuje kulturu ať už společnosti, ve které žijeme, či 

kulturu skupin, ve kterých se pohybujeme, tj. i pracovních.  

 

1.1.2. Kultura organizace 
 

Podobně jako není zcela jednoduché jednoznačně definovat kulturu v obecném 

pojetí, stejně tak náročné to je i v souvislosti s definováním kultury v organizaci. Už i 

samotné pojmosloví se v odborné literatuře liší. Můžeme se potkat s pojmy podniková 

kultura (Petříková a kol., 2007, Nový, Schroll-Machl, 2005), či firemní kultura 

(Petříková a kol., 2007), kultura organizace (Armstrong, 2007, Barták, 2010), kultura 

firmy, či kultura manažerské práce (Vodáček, Vodáčková, 2009), nebo organizační 

kultura (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012, Vodáček, Vodáčková, 2009, Hofstede, 

2006).  

Ve své práci budu používat pojmosloví kultura organizace nebo organizační 

kultura.  

  

Co tedy představuje pojem organizační kultura a proč je vůbec důležité, aby byla 

tato otázka zodpovězena? Na to se pokusím podat odpověď v této kapitole. Nejdříve ale 

uvedu několik definic. 

 

Armstrong (2007: 257) popisuje kulturu organizace jako „soustavu hodnot, 

norem, přesvědčení, postojů a domněnek, která nebyla nikde výslovně zformulována, ale 

určuje způsob chování a jednání lidí a způsoby vykonávání práce.“  

 

Barták (2010: 42) uvádí, že kulturu organizace představuje „soubor přesvědčení, 

hodnot, zásad a postojů, případně artefaktů, které ovlivňují profiremní chování a 

angažovaný přístup zaměstnanců k vykonávání práce.“  
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Petříková a kol. (2007: 29), označují firemní kulturu jako „soustavu sdílených 

názorů, postojů, představ, zájmů a očekávání, jež probíhají v oblasti formálních a 

neformálních vztahů.“  

 

Bedrnová, Jarošová, Nový a kol. (2012: 510), hovoří o určitém druhu kulturního 

systému, ve kterém organizace „rozvíjí vlastní, originální a nezaměnitelné představy, 

hodnotové systémy a vzory jednání, které se projevují ve shodném či alespoň obdobném 

jednání jednotlivců uvnitř organizace i směrem vůči jejímu vnějšímu okolí.“  

 

Vodáček a Vodáčková (2009: 257) uvádí, že „organizační kultura představuje 

především sdílené hodnoty, zájmy, přesvědčení, rituály a tradice, které spojují kolektiv 

v organizační jednotce, popř. její autonomní části.“ 

 

Rosinski (2009: 43) definuje kulturu ve vztahu multikulturního managementu a 

koučování jako „skupinovou“ kulturu, přičemž tvrdí, že je to „soubor jedinečných 

charakteristik, jimiž se její členové odlišují od jiných skupin.“  

 

Z těchto definic je patrné, že kultura organizace je nedílnou součástí každé 

organizace a každé její jednotky. Představuje soubor charakteristik nemateriální povahy, 

tj. soubor hodnot, norem, postojů, názorů či přesvědčení, které utváří a ovlivňují chování 

jednotlivců té které kulturní jednotky organizace a také soubor charakteristik povahy 

materiální, kterými jsou například artefakty, výtvory, různé symboly organizace atd. 

Organizační kultura tak prostupuje do všech úrovní řízení organizace a má také 

vypovídací hodnotu pro vnější okolí.  

 

Kultura organizace může být vědomá (tj. zaměstnanci si uvědomují prvky 

organizační kultury), nebo naopak nevědomá (neboli neplánovaná, ale jednotlivci 

v organizaci přijímána). 

Definici nevědomé organizační kultury podává Schein (1989: 3, in Bedrnová, 

Jarošová, Nový a kol., 2012: 511): „Organizační kultura je vzorec základních a 

rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, 

v jejichž rámci se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se 

tak osvědčily, že jsou chápany jako všeobecně platné. Noví členové organizace je mají 

pokud možno zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat podle nich.“  
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Tato nevědomá organizační kultura vzniká zcela samozřejmě, nevědomě, 

automaticky, obvykle bez promýšlení a zvažování případných důsledků pro organizaci a 

zahrnuje zejména vztah zaměstnance k okolnímu světu a k organizaci, představy o povaze 

mezilidských vztahů, podává odpovědi zaměstnanci při rozhodování, co je pravdivé a 

správné a co je naopak nepravdivé a nesprávné (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012: 

511). 

  

Jak upozorňuje Vodáček a Vodáčková (2009: 257) v souvislosti s vědomou a 

nevědomou organizační kulturou, podstatné v tomto případě je to, do jaké míry je 

organizační kultura přijímána a sdílena pracovníky. V té souvislosti hovoří o „silné“ 

(prvky kultury jsou u většiny pracovníků sdíleny) a v opačném případě „slabé“ kultuře.  

Bedrnová, Jarošová, Nový a kol. (2012: 513 - 514), doplňují, že silná struktura 

organizace by měla splňovat následující kritéria: 

 Jasnost, zřetelnost – zaměstnancům je jasné a srozumitelné, jaké jednání je 

požadováno, a které aktivity jsou nutné, žádoucí a akceptovatelné, a které jsou zcela 

vyloučené a nepřijatelné. Pro splnění tohoto kritéria je nutné, aby jednotlivé složky 

organizační kultury byly vzájemně konzistentní a vytvářely vnitřní, logicky 

uspořádaný a bezrozporný celek. 

 Rozšířenost – celý komplex organizační kultury musí být rozšířen ve všech 

organizačních složkách a to na takové úrovni, aby se zaměstnanci s jednotlivými 

prvky organizační kultury běžně setkávali v každé situaci a na každém místě. 

 Zakotvenost – vyjadřuje míru ukotvení a identifikace jednotlivých organizačních 

hodnot a norem jednání. 

 

Lukášová (2010: 32 – 33) v souvislosti se slabou a silnou organizační kulturou 

upozorňuje na vznik tzv. subkultur – tj. relativně samostatných kultur dílčích celků 

organizace. Vznik takovýchto subkultur může být způsoben například velikostí 

organizace a množstvím jejích dílčích jednotek, odlišnou funkční specializací 

konkrétního útvaru, prostorovou vzdáleností organizačních jednotek, osobnostními 

charakteristikami pracovníků, organizační hierarchií apod. V organizacích, kde dané 

subkultury vznikly, může docházet k jejich střetům. V případě slabé organizační kultury, 

mohou tyto potenciální střety negativně ovlivňovat výkonnost organizace. Bedrnová, 

Jarošová, Nový a kol. (2012: 514), ještě doplňují, že tyto subkultury vznikají zejména 

mezi různými úrovněmi řídící hierarchie organizace a mezi jednotlivými funkčními 

oblastmi tj. mezi jednotlivými odděleními organizace. 
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Poznání organizační kultury je pro samotnou organizaci a pro její řízení důležitou 

součástí. Organizační kultura manažerům může například objasnit chování zaměstnanců 

v organizaci, je také významnou součástí strategického plánování, při kterém se definují 

vize a cíle organizace, ve kterých se zákonitě promítají složky organizační kultury 

(normy, hodnoty, symboly apod.).    

 

Silná organizační kultura s sebou na jedné straně přináší pozitivní a přínosné 

důsledky pro organizaci. Zprostředkovává a usnadňuje jasný pohled na organizaci a činí 

ji pro pracovníky přehlednou a poměrně snadno pochopitelnou. Vytváří podmínky pro 

přímou a jednoznačnou komunikaci, umožňuje rychlé rozhodování a urychluje plynulou 

implementaci plánů, projektů a programů, které jsou postaveny na jednotném přesvědčení 

a mají všeobecnou podporu, a proto jsou akceptovány. Také snižuje nároky na kontrolu 

pracovníků, zvyšuje jejich motivaci a podporuje týmového ducha a v neposlední řadě 

zajišťuje stabilitu sociálního systému organizace. Na straně druhé se můžou v silné 

organizační kultuře objevovat i negativní průvodní jevy, kterými jsou například tendence 

k uzavřenosti organizace vůči informacím a vlivům z vnějšího prostředí, organizace se 

může přílišně fixovat na vlastní tradiční vzory, normy a hodnoty, může být nedostatečně 

flexibilní a blokovat nové orientace, které můžou vést k určité strnulosti organizace 

(Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012: 515 – 517). 

 

Pro dosažení toho, aby byla organizační kultura silná a zároveň žádoucí, definoval 

Dědina a Odcházel (2007: 223 – 225) tyto klíčové oblasti: 

 Pozitivní postoj manažerů k zaměstnancům – protože jsou to především manažeři, 

kdo ovlivňuje organizační kulturu. V některých českých firmách bývá častým jevem 

odtrženost vrcholového a středního managementu, kdy střední, či nižší vedoucí spíše 

inklinují k zaměstnancům a vrcholový management tak zůstává se svými výzvami a 

vizemi osamocen. Model úspěšného manažerského stylu je spojen se silně 

motivujícím vedením lidí (například pružná pracovní doba – možnost slaďování 

pracovního a osobního života) a důmyslným řízením a organizováním jejich činností. 

 Efektivní firemní komunikace – velmi přínosné je se zaměstnanci soustavně hovořit 

o všech změnách, které se jich budou týkat, vysvětlovat jejich opodstatněnost a 

především zaměstnance do procesu změny zapojit. Množství vzniklých subkultur 

v organizaci je častokrát zdrojem konfliktů, proto je efektivní firemní komunikace 

velmi důležitá. 
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 Jasně stanovený strategický plán – zaměstnanci musí správně chápat strategický plán 

organizace a tento plán musí být podporován na všech úrovních organizace. 

 Týmová práce – je hlavním faktorem při rozvoji žádoucí organizační kultury. 

 Otevřenost vůči změnám 

 Přístup ke vzdělávání zaměstnanců – zaměstnanci by měli mít kromě školení 

souvisejících s výkonem jejich práce možnost získávat znalosti i z jiných oblastí, aby 

byla podpořena jejich produktivita a chuť setrvat v organizaci. 

 Odměňovací model - funkční odměňovací model v organizaci je důležitým klíčem 

k rozvoji silné a žádoucí organizační kultury. Jako funkční model je považován 

například týden dovolené navíc, či poukázky na večeři apod. Naopak přímá výplata 

peněz navíc není zaměstnanci považována za dlouhodobou motivaci. 

 Osobní plán rozvoje každého zaměstnance – je důležitá motivační složka 

zaměstnance a zároveň důležitým faktorem při hodnocení spokojenosti zaměstnanců. 

Zaměstnanci se díky tomuto plánu cítí být pro organizaci důležití, potřební a cítí, že 

si jich organizace cení. 

 Zainteresovanost zaměstnanců na zisku 

 Pozitivní a přátelská atmosféra ve firmě  

 

 

 

Složky organizační kultury 

V odborné literatuře se mezi nejčastěji uváděnými složkami, neboli také vrstvami 

kultury uvádějí: 

 Hodnoty – jsou klíčové motivy chování jednotlivce (Bedrnová, Jarošová, Nový a 

kol., 2012: 135), jsou to pocity, které mají směr – kladnou a zápornou stranu – tzn. 

prostřednictvím těchto pocitů jsme schopni rozlišovat co je dobré a co zlé, bezpečné 

a nebezpečné, zakázané či povolené, slušné či neslušné, morální či nemorální atd. 

(Hofstede, Hofstede, 2006: 17 – 18). Hodnoty by se měly vztahovat k tomu, co je 

považováno za nejlepší pro organizaci. Čím pevněji jsou hodnoty v organizaci 

zakořeněny, čím jsou silnější, tím budou mít větší vliv na chování lidí v organizaci. 

Pro žádoucí chování lidí v organizaci je důležité, aby hodnoty byly fungující (tj. 

neměly by být přílišně idealistické a nereálné, direktivně vynucované a neodrážející 

se v chování lidí v organizaci.). Hodnoty se realizují prostřednictvím norem a 

artefaktů (Armstrong, 2007: 259 – 260). 
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 Normy – odkazují k tomu, co skupina s určitou kulturou považuje za správné, vhodné 

a přijatelné (Rosinski, 2009: 43). Představují nepsaná pravidla chování. Normy říkají 

lidem to, co se předpokládá, že budou dělat, říkat, v co budou věřit, nebo dokonce si 

oblékat. Nikdy nejsou v písemné podobě, ale předávají se ústní formou, nebo 

chováním (Armstrong, 2007: 260). 

 

 Postoje – můžou být definovány jako ustálený způsob myšlení, který se vytváří na 

základě učení a obsahuje hodnocení: líbí – nelíbí (Armstrong, 2007: 215). Tyto 

soustavy pozitivních či negativních hodnocení jsou provázané s emocionálním 

cítěním a s tendencí jednat pro nebo proti společenským objektům (Bedrnová, 

Jarošová, Nový a kol., 2012: 124). Vyjadřují hodnotící vztah člověka k lidem, věcem 

a událostem. Jsou hlavním nástrojem kontaktu člověka s realitou (Barták, 2010: 43). 

Postoje se utvářejí a vyvíjejí v procesu učení za působení vnějších faktorů – tj. člověk 

poznává nejrůznější skutečnosti a jevy, současně tyto skutečnosti a jevy hodnotí a 

zároveň prožívá a vytváří si k nim určitý citový vztah (Bedrnová, Jarošová, Nový a 

kol., 2012: 124).  

 

 Základní předpoklady – nám pomáhají v konfrontaci s problémy, jež mají 

univerzální povahu. Představují naše vnitřní osobní předpoklady, jak budeme 

přistupovat k světu, jaký bude náš vztah vůči světu a k věcem, které se nás dotýkají. 

Ovlivňují naše myšlení, cítění, vnímání a v konečném důsledku i jednání (Rosinski, 

2009: 49 – 52). 

 

 Artefakty -  jsou lidské výtvory, které představují viditelné, hmatatelné projevy 

kultury organizace, které lidé slyší, vidí nebo cítí. Artefakty mohou zahrnovat jazyk 

používaný ve sděleních, stravu, etiketu, pracovní prostředí, včetně nástěnek, plakátů, 

brožur, organizačních symbolů atd. Tyto artefakty jsou součástí organizační kultury a 

představují vrcholek ledovce (viz obr. 2.). Do této vrstvy kultury rovněž patří veškeré 

pozorovatelné chování zaměstnanců organizace (Armstrong, 2007: 261, Barták, 

2010: 43, Rosinski, 2009: 46). 
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Obr. 2. Vrstvy kultury 

 

Zdroj: Rosinski, 2009: 46  

 

Z výše uvedeného zřetelně vyplývá, že kultura organizace zcela zásadně 

prostupuje jak do vztahů mezi jednotlivé zaměstnance organizace, tak i do rozhodovacích 

procesů organizace. Porozumění jednotlivým hodnotám, normám a postojům, které se 

v organizaci projevují, představuje, dalo by se říct, určité vodítko, jak by se jednotliví 

zaměstnanci měli chovat a má zároveň vypovídací hodnotu, zda je existující a zavedená 

kultura organizace přijímána a zaměstnanci akceptována. Na druhou stranu nám kultura 

organizace dává i určitý návod pro manažerskou práci. Pro to, aby organizace (tým) 

dosahovala úspěch, je pro manažery kromě jiného nezbytně nutné porozumět jednotlivým 

složkám struktury organizace a také porozumět hodnotám, postojům a normám, které jsou 

vlastní samotným zaměstnancům. 

 

V případě, že se v rámci pracovního týmu setkávají zaměstnanci dvou rozdílných 

kultur, je role manažera daného týmu zcela zásadní. V níže uvedených kapitolách se budu 

zabývat kromě jiného tím, co by měl mít manažer kulturně - diverzního týmu na zřeteli a 

jaká jsou specifika kulturně - diverzního týmu. Předtím než k tomu přistoupím, pokusím 

se přiblížit pohled na neslyšící jako na jazykově - kulturní menšinu. 

 

1.1.3. Kultura neslyšících 

 

Kulturně antropologické hledisko nahlíží na lidi se sluchovým postižením jako na 

jazykovou a kulturní menšinu. V protipólu stojí hledisko lékařské, které na osoby 

s vadami sluchu nahlíží jako na postižené jedince, kteří trpí vadou, jíž je potřeba léčit 

nebo napravit (Procházková, Vysuček, 2007: 6). Já se v této práci budu zabývat 
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neslyšícími z hlediska kulturně antropologického a pokusím se přiblížit kulturu 

neslyšících jakožto jazykově kulturní menšiny.  

 

V rámci celé společnosti i jednotlivce je lidský jazyk těsně spjat s myšlením a 

s kulturou. Jazyk a kultura společenství, ve kterém vyrůstáme a žijeme, ovlivňuje naše 

nevědomé i vědomé přemýšlení o věcech a vnímání světa. Pro vyjádření a zachycení 

vztahu mezi myšlením, jazykem a kulturou se někdy používá pojem jazykový obraz světa. 

Svět prostřednictvím jazyka od dětství poznáváme a také o světě v jazyce uvažujeme. 

Jazyk nám tedy zprostředkovává obraz světa, který nás obklopuje (Hudáková, 

Myslivečková, in Hudáková, 2005: 22). 

Pokud je tedy jazyk úzce spjat s kulturou, musíme na neslyšící zákonitě nahlížet 

jako na kulturně jazykovou menšinu, jak to například dokládá Procházková a Vysuček 

(2007:8) slovy: „Přirozený jazyk má své kořeny v kultuře těch, kteří ho používají. Pokud 

uznáme znakový jazyk za plnohodnotný, pak nás to opravňuje považovat jeho uživatele 

za kulturní menšinu, která má vlastní jazyk s vlastním historickým vývojem.“  

To, že český znakový jazyk je plnohodnotným jazykem, dokládá Zákon č. 

384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob.1  

 

Řada autorů zabývající se komunitou neslyšících se shoduje ve výše uvedeném 

kulturně antropologickém pohledu, tj. označují skupinu neslyšících za jazykovou a 

kulturní menšinu (např.: Hrubý 1999, Kosinová, 2008, Motejzíková, 2005, Skákalová, 

2011, Strnadová, 1998, a další.).  

„Menšinu z této skupiny dělá sdílení společného jazyka – v Česku českého 

znakového jazyka – a s tím spojené chápání světa, vlastní historie, kulturního zázemí, 

hodnot, a tradic.“ (Kosinová, 2008: 7). 

Kromě znakového jazyka, který je nejvýraznější specifikum kultury neslyšících a 

tvoří její jádro, jsou součástí kultury také materiální výtvory (výtvarná, dramatická, 

taneční, literární a jiná díla), myšlení, vzorce vnímání, normy chování a jednání 

                                                 
1 „Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými 

vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a 

horní části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, 

produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické.“ (Zákon 

384/2008, §4). 
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neslyšících, společně s jejich vlastními zvyky a tradicemi (Skákalová, 2011: 37, 

Hudáková, Myslivečková, in Hudáková, 2005: 23).  

 

Pro praktické přiblížení kultury neslyšících uvedu na tomto místě několik příkladů 

pravidel chování neslyšících a jejich zvyků a tradic, jak o nich pojednává odborná 

literatura (Hudáková, Myslivečková, in Hudáková, 2005: 23 – 24, Kosinová, 2008: 19 – 

36, Pánek, 2007, Skákalová, 2011: 38 – 39, Strnadová, 1998: 98): 

Pravidla chování: 

 Doteky, získávání a upoutání pozornosti – doteky mají u neslyšících zvláštní 

postavení a představují běžnou součást jejich života. Neslyšící lidé se navzájem 

dotýkají mnohem častěji než slyšící lidé. Dotekem se častokrát upozorňuje na 

zahájení rozhovoru, nebo získání pozornosti druhého člověka. Pro navázání 

komunikace je vhodné druhého člověka jemným dotekem poklepat na rameno nebo 

horní část paže. Naopak za neslušné a nezdvořilé se považuje poklepání na záda, či 

hlavu, nebo v případě, že jsou doteky pro získání pozornosti velmi jemné, nebo 

naopak velmi silné. Pozornost neslyšících se kromě doteků získává také například 

máváním směrem k osobě, opakovaným rázným dupnutím (pozornost se získá 

pomocí vibrací šířící se podlahou), nebo v případě většího počtu lidí také opětovným 

zhasnutím a rozsvícením světla v místnosti.   

 Průběh rozhovoru – neslyšící lidé spolu udržují oční kontakt po celou dobu 

rozhovoru. Přerušení očního kontaktu v průběhu rozhovoru se považuje za 

nezdvořilé. Vzdálenost mezi dvěma neslyšícími při komunikaci také sehrává 

významnou roli. Pro komunikaci znakovým jazykem je výhodnější mít mezi sebou 

vzdálenost asi jeden metr (z menší či naopak větší vzdálenosti je sdělení ve znakovém 

jazyce méně čitelné). Pokud si dva neslyšící lidé povídají na veřejnosti, ostatní 

neslyšící mezi nimi volně procházejí, protože vědí, že tím komunikaci mezi nimi nijak 

nenaruší. Není potřeba čekat, až domluví, nebo je obcházet. Příchod a odchod ze 

společnosti neslyšících lidí je zvykem zřetelně ohlásit, tj. s každým se přivítat či 

rozloučit osobně. Neslyšící se zpravidla vyjadřují přímo, bez oklik a tykání je 

v komunikaci v komunitě neslyšících zcela přirozené. Za nepřípustné v komunikaci 

s neslyšícím člověkem se například považuje, pokud chytíme neslyšícímu ruku/ruce 

v době, kdy s někým ukazuje, a tím znemožňujeme jeho komunikaci, nebo pokud 

svou pozornost dělíme mezi neslyšícího člověka, se kterým komunikujeme, a zároveň 
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mezi okolní zvuky, nebo rozhovory okolních slyšících.  

 Přerušení rozhovoru dvou lidí – pokud dva lidé mezi sebou komunikují znakovým 

jazykem a přijde další, který se jednoho z nich potřebuje na něco zeptat nebo mu něco 

sdělit, musí tak učinit podle následujících pravidel: příchozí se obvykle dotkne paže 

první osoby, naváže s ní oční kontakt a ukáže: omlouvat se – přerušit – ptát se (tj. 

omlouvám se za přerušení, chtěl bych se jenom na něco zeptat), pak se otočí k druhé 

osobě, vyřídí s ní to, co potřebuje, následně se otočí k první osobě, poděkuje a odejde.  

 Pozdrav a loučení – pozdrav si neslyšící lidé vyměňují na dálku, už ve vzdálenosti, 

kdy se poprvé spatří. Zdraví se mezi sebou univerzálním pozdravem (znakem), který 

podle situace znamená „Ahoj!“, „Dobrý den.“, nebo také „Na shledanou.“. Uvítání a 

loučení se běžně děje podáním ruky, v případě bližšího vztahu dvěma polibky na tvář, 

nebo objetím. Svůj příchod nebo odchod lze také ohlásit zamáváním, je ale nezbytné 

navázat oční kontakt s danou osobou.  

 Jiné vnímání času – u neslyšících je zcela běžné přijít a začít později (například 10 

minut) a také i později odejít. 

Zvyky a tradice: 

 Stolování – dobrou chuť si neslyšící přejí až po té, kdy už mají všichni jídlo na stole, 

a vyjadřuje se poklepáním na stůl, což znamená „Dobrou chuť!“. Při přípitku si místo 

cinknutí skleniček přiťukávají hřbety rukou, ve kterých drží skleničky. „Cinknutím“ 

je pro ně samotný dotek rukou, nikoli zvuk, který vydávají sklenice. Co se týče 

vedlejších zvuků při jídle (např. mlaskání, srkání), je toto možné (přijatelné) jen 

v kultuře neslyšících lidí. Pokud se neslyšící těmto vedlejším zvukům chce úmyslně 

vyvarovat, učiní tak jen kvůli slyšícím lidem. Častokrát na to zapomínají, protože 

nemají zpětnou sluchovou kontrolu. Týká se to i například hlučnějšího vstávání ze 

židle, nebo hlasitého zavírání dveří. S neexistující zpětnou sluchovou kontrolou 

souvisí hlučné chování všude tam, kde se patřičně předpokládá zachování ticha. 

 Potlesk – při veřejném vystoupení, nebo nějaké kulturní akci, se potlesk provádí 

třepetáním obou rukou nad nebo do úrovně hlavy. 

 Humor neslyšících – je zcela odlišný od humoru slyšících lidí. Je vystavěný na 

vyjádření ve znakovém jazyce, kdy typickými prvky jsou zveličování, přehnané 

zobrazení, pohyby a mimika vypravěče, kdy je mimika například zastavená, přestože 

znakování rukou pokračuje nebo naopak mimika obličeje pokračuje a znakování 

rukou je zastavené, nebo dále úmyslné „znakované koktání“, znakování pozpátku a 

podobně. Naproti tomu humor slyšících je mnohem více založený na slovních 
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hříčkách, sarkasmu, ironii, metaforách, či změnách v intonaci.  

 Setkávání neslyšících – typické pro komunitu neslyšících je sdružování do různých 

spolků či klubů. Setkávání neslyšících v těchto spolcích a klubech, či při různých 

událostech patří neodmyslitelně k jejich životu a děje se hlavně za účelem sociálního 

kontaktu, tedy vzájemně si posedět a popovídat o událostech minulých dnů a předat 

si vzájemné zkušenosti a poznatky. Některá setkání se v průběhu roku pravidelně 

opakují, některá se konají u příležitosti významných dnů, svátků, nebo výročí jako 

například oslavy Mezinárodního dne neslyšících, mikulášské besídky, oslava Dne 

matek, pálení čarodějnic apod. Významné místo v životě mnoha neslyšících zaujímá 

sport, kde vrcholem sportovního dění neslyšících lidí na celém světě jsou letní a zimní 

Deaflympiády (obdoba olympiády slyšících) pořádané v pravidelných čtyřletých 

intervalech. Velmi oblíbené jsou také nejrůznější plesy a taneční zábavy, nebo Miss 

neslyšících ČR, ale také Evropy a světa. Na tyto akce se neslyšící dlouho připravují a 

jsou ochotni jet i několik set kilometrů daleko, aby se setkali se svými přáteli.      

Kultura v užším slova smyslu: 

 Do kultury v užším slova smyslu autoři řadí různé formy umění umožňující 

neslyšícím sdělovat jejich vlastní pocity, prožitky, sny, přání atd. Umění je mezi 

neslyšícími velmi rozšířené a má dlouholetou tradici. Stále častěji se můžeme na 

přehlídkách tvorby neslyšících kromě tradiční pantomimy (např. NEPANTO, 

Pantomima S.I., Divadlo Neslyším apod.) setkat s písněmi v českém znakovém 

jazyce (Tichá hudba, GIBORLY, Mluvící ruce, album Neslýchané od skupiny Traband 

apod.), či divadelními představeními, v nichž účinkují přímo neslyšící herci, nebo 

představeními, která jsou pro neslyšící tlumočena do českého znakového jazyka 

(např. představení pražského divadla Nablízko). Určitě velký vliv na novodobou 

kulturu českých neslyšících mělo otevření oborů Čeština v komunikaci neslyšících na 

FF UK v Praze a Výchovná dramatika neslyšících na JAMU v Brně.  

 

Kultura českých neslyšících je předávána a udržována uvnitř komunity 

neslyšících. Jelikož znakový jazyk nemá psanou formu, nebylo možné kulturní dědictví 

v minulosti předávat jinak, než přímým kontaktem mezi jednotlivými členy komunity. 

Díky moderním technologiím, které umožňují zaznamenávat kulturu neslyšících na různé 

nosiče dat, to v současné době možné je a již dnes jsme schopni pozorovat jejich vývoj, 

popř. její změny (Kosinová, 2008: 14). 
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neslyšící a Neslyšící  

V souvislosti s jazykově kulturním kontextem se objevuje pojem neslyšící 

s velkým „N“. Svět Neslyšících má svá nepsaná pravidla, zvyklosti a tradice, trochu jiný 

pohled na svět, v jeho centru je svébytný jazyk. V poslední době se proto o skupině 

neslyšících mluví jako o jazykové a kulturní menšině Neslyšících, tj. Neslyšících 

s velkým písmenem "N" (Motejzíková, 2005).  Jazykovou a kulturní menšinu z nich dělá 

kromě zmiňovaného jazyka i historie, podobné osudy a problémy a také často i společní 

„vnější nepřátelé“ - slyšící společnost a nesnadná komunikace a každodenní 

nedorozumění se slyšící společností (Hrubý, 1999: 48). Pojem Neslyšící tedy odkazuje 

ke skupině lidí s různým typem sluchového postižení, kteří používají znakový jazyk 

a identifikují se se společenstvím Neslyšících a jeho aktivitami (Motejzíková, 2005).  

V zahraničí se velké písmeno D – Deaf používá záměrně. Vyjadřuje, že neslyšící 

člověk není posuzován podle stavu sluchu, ale jako příslušník menšinové společnosti. 

Nejde o etnickou, ale o jazykovou a kulturní menšinu (Strnadová, 1998: 52). 

 

Identita a příslušnost ke kultuře  

„Identita člověka s těžkou sluchovou vadou se odvíjí od toho, zda se cítí být 

součástí komunity kulturně Neslyšících (společné sdílení stejných názorů, hodnot a norem 

a identifikace s ostatními Neslyšícími). Pokud ano, člověk získává důležitý pocit, že je 

součástí společenství a stává se členem komunity, která má reálné základy. Toto 

společenství, dříve označované též jako „svět neslyšících“, vzniklo právě ve snaze najít 

společnou identitu.“ (Skákalová, 2016: 36). 

Procházková a Vysuček (2007: 19) k identitě neslyšících ještě specifikují, že 

rozvoj identity brzdí například nedostatečný kontakt s komunitou neslyšících, 

nedostatečné informace o historii komunity neslyšících a jejich jazyku, nedostatek 

pozitivních vzorů z komunity neslyšících, nedostatek kontaktu s neslyšícími vrstevníky, 

či trvalé zapojení neslyšících výlučně do slyšícího prostředí. Na druhou stranu identitu 

neslyšících podporuje hlavně setkávání se s neslyšícími vrstevníky, znalost problémů 

neslyšících, znalost znakového jazyka, kultury a historického vývoje komunity 

neslyšících.  
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Příslušnost ke komunitě neslyšících nelze odvozovat od pravidelných návštěv 

kulturních akcí nebo zaplacení členských poplatků v klubech či jiných organizacích 

neslyšících. Důležitým znakem je, aby se daná osoba cítila „být doma“, být součástí 

komunity neslyšících. Tento proces má být přirozený a nenucený (Kosinová, 2008: 14). 

Členy komunity Neslyšících můžou být i nedoslýchaví a ohluchlí uživatelé ČZJ, některé 

slyšící děti neslyšících rodičů (CODA2) a někteří tlumočníci (Hrubý, 1999: 49). I když si 

nedoslýchaví nebo ohluchlí lidé uvědomují, že se od neslyšících liší nejen stupněm ztráty 

sluchu, ale především rozdílnými problémy, potřebami, životní filozofií a stylem života, 

a sami se dobrovolně připojí k Neslyšícím, pak se tam vlastně integrují (Strnadová, 1998: 

53 – 54).  

 

Kosinová (2008: 14 – 16) s odkazem na zahraniční autory dále uvádí tyto možné 

cesty k příslušnosti ke komunitě neslyšících: 

 Být absolventem školy pro neslyšící, nebo ji navštěvovat, nebo nebýt absolventem 

ani ji nenavštěvovat, ale ve volném čase se stýkat s komunitou neslyšících. 

 Být slyšícím dítětem neslyšících rodičů, nebo svou hluchotu zdědit v třetí generaci. 

 Mít podobné tělesné charakteristiky nebo kulturní zvyklosti. 

 Identifikovat sebe sama jako člena komunity a být přijat stávajícími členy. 

 Uzavřít manželství s členem komunity. 

 Mít ztrátu sluchu (bez ní se do komunity člověk začlení o poznání pomaleji). 

 Zásadně se podílet (může zde být i slyšící osoba) na věcech veřejných spojených 

s komunitou, nebo se dostatečně angažovat v životě komunity neslyšících. 

 Mít kompetence rozumět znakovému jazyku dané komunity a plynule ho používat. 

V českém prostředí se lze setkat s trochu striktním pohledem na členství v komunitě 

neslyšících a to sice, že členem se nemůže stát slyšící člověk, protože mu chybí prožitek 

vyrůstat jako neslyšící. 

  

                                                 
2 CODA sdružuje děti neslyšících rodičů. „Jedná se o aktivní organizaci, jež se spolupodílí na mnoha 

výzkumech v oblasti znakového jazyka, psychologie, sociologie apod. Nabízí poradenské služby, pořádá 

různé semináře, společenské akce, kurzy znakového jazyka, setkání rodičů s dětmi atd. Nefunguje 

samoúčelně (…), podává nejnovější informace z oblasti znakového jazyka a přibližuje slyšícím lidem život 

Neslyšících. Veškeré jejich úsilí směřuje k zachování, podpoře a rozvoji dvojího kulturního a jazykového 

dědictví slyšících dětí neslyšících rodičů.“ (Gavelčíková, 2002 in Kosinová, 2008: 15). 
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V souvislosti s výše uvedenými rozdílnostmi v potřebách nedoslýchavých a 

neslyšících, se v posledních letech vede spor mezi Neslyšícími a zastánci kochleárního 

implantátu (KI)3. Skupina Neslyšících je rezolutně proti KI, právě z výše uváděných 

důvodů, že se berou jako kulturní menšina a nenahlížejí na ztrátu sluchu jako na vadu, 

jak to dokládá ve své výpovědi i Petr Vysuček (in Motejzíková, 2008: 72), Neslyšící 

pedagog, člen Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící, ředitel 

organizace PEVNOST a velký aktivista za hájení práv Neslyšících. 

„Nemáme problém s tím, když kochleární implantát dostanou lidé, kteří ohluchli 

nebo ztratili sluch v pozdějším věku. To, s čím nesouhlasíme, nebo to, co se nám 

nelíbí, je když dostane implantát malé dítě – které se ještě nemůže samo 

rozhodnout, jestli implantát chce, nebo ne. My nepovažujeme hluchotu za 

postižení, nevidíme na ní nic patologického, my víme, že se neslyšící dítě může 

vyvíjet úplně přirozeně, není třeba ho nijak napravovat nebo předělávat, ale 

nechat ho takové, jaké je, a vychovávat ho jako neslyšící dítě ve znakovém jazyce. 

(…)Nám neslyšícím lidem vadí, když za nás pořád rozhodují slyšící lidé, že řídí 

náš život. My jsme samostatní, nejsme hloupí, máme jen možná jiný pohled na 

svět, jiné potřeby, jiný jazyk.“  

 

 

Na tomto místě v souvislosti s kulturou neslyšících použiju slova Terezy 

Skákalové (2011: 39) v jejím učebním textu, se kterým se osobně plně ztotožňuji: „K 

proniknutí do kultury neslyšících ale tato shrnující kapitola nestačí. Důležitý je kontakt 

s těmito osobami, poznání a pochopení jejich potřeb a rozvoj komunikace ve znakovém 

jazyce.“   

                                                 
3 „Kochleární implantát je sluchová náhrada určená pro lidi s velmi těžkým sluchovým postižením nebo 

pro lidi zcela neslyšící. Jeho činnost je založena na zcela jiných principech než činnost sluchadel. Zatímco 

sluchadla zvuk zesilují, a tím kompenzují ztrátu citlivosti vnitřního ucha, kochleární implantáty zvuk 

sejmutý mikrofonem analyzují a přetvářejí na sled elektrických impulsů, kterými jsou pak stimulována 

vlákna sluchového nervu. Tím se v nervových vláknech vytvářejí vzruchy, které jsou ve sluchových centrech 

vyhodnoceny jako zvuk.“ (Tichý in Motejzíková, 2009: 198) 
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1.2. Diverzity management 
 

Jak již bylo uvedeno v kapitole výše, slyšící a neslyšící zaměstnanci tvoří dvě 

kulturně odlišné jednotky, tj. diverzní. Aby jejich spolupráce fungovala a byla efektivní, 

je pro organizaci nezbytně nutné, aby si zodpověděla nejdříve otázku, co představuje 

samotný pojem diverzity, a následně pak jak s touto diverzitou může pracovat. Tato 

kapitola proto pojednává nejdříve o diverzitě z obecného pohledu a následně pojednává 

o diverzity managementu jako o jednom z funkčních stylů řízení. Závěr této kapitoly se 

věnuje implementaci diverzity managementu do organizačního řízení. 

 

1.2.1. Vymezení pojmu diverzita 
 

Pojem diverzita pochází z biologie, „je základní vlastností systémů, vyjadřující 

rozmanitost jejich prvků neboli elementů. Zároveň je často vnímána jako míra stability 

systémů, protože uniformní systém v případě krize většinou kolabuje celý, kdežto 

v systému diverzitním prochází krizí jednotlivé jeho části, ale celek zůstává funkční.“ 

(Rašticová, 2012: 22).  

 

Diverzita (Diversity) se z angličtiny překládá jako rozdílnost, různorodost. 

Původní anglický pojem má však širší kontext. Označuje koncept, jehož cílem je vytvořit 

ve společnosti (a zejména v podnikatelské sféře) takové podmínky, které umožní všem 

lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich potenciál. 

Iniciativy, které jsou zaměřeny na prosazování konceptu diverzity v praxi, se snaží 

kultivovat vztahy ve společnosti, potírat všechny formy skryté i otevřené diskriminace a 

zvyšovat respekt a pochopení pro vzájemné odlišnosti, které mezi lidmi existují 

(Velíšková, 2007: 16). 

 

Odborná literatura definuje tyto úrovně diverzity: 

Tab. 1: Úrovně diverzity 

Primární (individuální) úroveň Sekundární úroveň 
Organizační úroveň 

Osobnost + vnitřní dimenze Vnější dimenze 

Věk Komunikační styl Funkční úroveň či zařazení 

Etnická příslušnost Vzdělání Obsah práce 

Pohlaví (gender) Rodinný stav Lokalizace zaměstnavatele 

Mentální a fyzické schopnosti Vojenská zkušenost Schopnosti, dovednosti, profese 

Rasa Organizační role a úroveň Délka příslušnosti k organizaci 
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Sexuální orientace Náboženství Typ úvazku 

Temperament Mateřský jazyk   

Schopnosti Geografická příslušnost   

Motivační orientace Mzda   

Charakterové rysy Pracovní zkušenost   

Hodnoty  Pracovní styl   

Postoje Osobní zvyky a záliby   

Náboženství  Fyzický zjev   

Světový názor Socio-ekonomický status   

 Styl učení se a styl přemýšlení  

 Rodičovský status  

Zdroj: Upraveno dle Gardenswartz, Rowe, 1944 in Bedrnová, Nový, 2007: 599, 

Hubbard, 2004 in Eger, 2009: 13, Lodenová, 1996 in Bedrnová, Nový, 2007: 598 – 599, 

Rašticová, 2012: 24 – 27. 

 

 

Organizační diverzitu Hubbard (2004, in Eger, 2009: 15) dále rozčleňuje na tyto 

čtyři oblasti: 

 Pracovní diverzita (Workforce diversity) – týká se rozmanitostí zaměstnanců, 

všech demografických a geografických faktorů a také problematiky změn na trhu 

práce. 

 Behaviorální diverzita (Behavioral diversity) – zahrnuje styl práce, myšlení, 

učení se, komunikační styl, změny v postojích a očekávání zaměstnanců. 

 Diverzita z hlediska struktury organizace (Structural diversity) – týká se 

vztahů, komunikace a spolupráce z hlediska hierarchie organizace (tj. mezi 

odděleními). 

 Obchodní / podnikatelská diverzita (Business diversity) – týká se diverzifikace 

produktů a poskytovaných služeb, zaměření na zákazníky a hospodářské soutěže. 

 

Diverzita a samotná výchova k pozitivnímu vnímání diverzity je důležitá ne 

jenom pro organizace, ale i pro celou společnost. Pozitivní vnímání diverzity totiž vede 

k větší vzájemné toleranci, ke zlepšení mezilidských vztahů a ke snižování xenofobie a 

rasismu. Zkušenosti ze zahraničí, kde je diverzity management běžně používanou formou 

managementu (USA, Británie, Skandinávie), potvrzují, že se nejedná o pouhou teorii, ale 

že těchto cílů lze reálně dosáhnout (Velíšková, 2007: 17).    
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1.2.2. Diversity management 
 

V souvislosti se vznikem výše zmiňovaných subkultur v organizační struktuře, 

jejichž vznik je způsoben existující a dále se rozvíjející diverzitou v organizaci, nabývá 

na významu diverzity management. Diverzity management tuto diverzitu vhodně 

propojuje s organizační kulturou tak, že nevzniká vnitřní rozpor, ale silná kultura 

diverzity (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012: 514).  

 

Diverzity management pochází z USA, kde se rozvinul v 80. letech minulého 

století jako reakce na problémy pracovního trhu (Eger, 2009: 9). Tomuto předcházel 

proces porozumění rozmanitosti, který se vyvíjel od 70. let, kdy se tento termín začínal 

používat hlavně ve vztahu k menšinám na pracovišti a ženské pracovní síle. Dlouhodobě 

předtím bylo pro management zcela běžné, že rozmanitost na pracovišti spočívala 

v určitém počtu genderového, národního a etnického zastoupení zaměstnanců ve 

společnostech a cílem bylo toto zastoupení na pracovišti pouze udržet. Až v roce 1974 a 

1975 po ústavních změnách založených na Antidiskriminačním a Diverzity vzdělávání, 

začala vláda USA vyvíjet na společnosti tlak, aby do svých zaměstnaneckých řad nabírali 

více zástupců z menšin a žen a zároveň jim umožnili kariérně růst a posouvat se 

v hierarchickém uspořádání firem směrem nahoru (Keil a kol., 2007: 4 – 5). 

 

Do Evropy diverzity management sice přichází již v 90. letech, ale v teorii i 

v praxi v ČR se jedná o poměrně nový pojem v oblasti managementu (Eger, 2009: 9). 

 

V odborné literatuře se vedle pojmu diverzity management (Bedrnová, Nový a 

kol., 2007, Eger, 2009, Keil, 2007, Rašticová, 2012) také setkáváme s pojmem řízení 

rozmanitosti (Armstrong, 2007).  

 

Eger (2009: 9) upozorňuje, že tato různorodost a rozmanitost, která ve společnosti 

existuje, by se měla nejen respektovat, ale i využít, a to zejména v oblasti rozvoje a využití 

lidských zdrojů. V současné podnikové praxi je někdy diverzity management nesprávně 

redukován na subdisciplínu personálního managementu, která řeší zejména 

nediskriminaci na pracovišti. Eger (2009: 18 – 19) proto upozorňuje na důležitost 

rozlišovat problematiku politiky rovných příležitostí, diverzity managementu a 

afirmativních akcí, tj. akcí spojovaných s tzv. pozitivní diskriminací, která se snaží 

různým úsilím diskriminovanou skupinu zvýhodnit. 
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Diverzity management je tedy obšírnější disciplínou. Hubbard (in Eger, 2009: 10) 

definuje diverzity management jako: „proces plánování pro organizování, řízení a 

podporu mixu společenské různorodosti a to tak, že přináší měřitelný rozdíl pro výkon 

organizace.“  

 

Dle Keila a kol. (2007: 6), představuje diverzity management aktivní a vědomé 

vytváření strategického hodnotově orientovaného komunikačního řídícího procesu, 

zaměřeného na budoucnost a spočívajícího v přijetí a akceptaci určitých rozdílů a 

podobností jako potenciálu pro organizaci. Tento proces přináší organizaci přidanou 

hodnotu. 

 

Dle Armstronga (2007: 704) by se řízení rozmanitosti mělo zaměřovat na to, aby 

„lidé maximalizovali svůj potenciál a své přispění k úspěšnosti organizace. Znamená to 

vážit si rozmanitosti, tj. vážit si rozdílů mezi lidmi a rozdílné kvality, kterou vnášejí do 

práce. Může to vést k vytváření prospěšnějšího, úspěšnějšího a produktivnějšího 

prostředí.“ Podobně na to nahlíží i Mužáková (2014: 19), ale doplňuje, že samotná 

společnost nebo organizace by měla vytvářet pro zaměstnance takové podmínky, které 

by umožnily všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich 

osobní potenciál. Bedrnová a Nový (2007: 597) tuto angažovanost organizace vidí jako 

hlavní smysl diverzity managementu. Diverzity management by měl vytvořit inkluzivní 

organizační kulturu, která dá všem jedincům možnost uplatnit jejich rozdílné názory, 

přístupy a schopnosti. Diverzitní pracovní prostředí pro organizaci není zdrojem 

problému a nedorozumění, ale naopak může představovat konkurenční výhodu a zdroj 

prosperity. 

Protože spolupráce „lidí s různými životními zkušenostmi, znalostmi či zájmy pro 

organizaci představuje velkou devízu, neboť právě takto různorodý kolektiv je 

v dosahování cílů nejúspěšnější.“ (Velíšková, 2007: 23). 

 

Rašticová ve své práci v souvislosti s diverzity managementem vychází z teorie 

ekonomického růstu formulovanou R. Floridou, nazývanou též Teorie 3T nebo 3T 

ekonomického rozvoje, která se zaměřuje na tvořivý talent (zaměstnanců) ve vztahu 

k toleranci a pokročilým technologiím. Ekonomický rozvoj subjektu velmi úzce souvisí 

právě s těmito třemi složkami, přičemž tolerance je jedním z nejdůležitějších předpokladů 

pro utváření fungujících diverzitních týmů. Tzn. čím tolerantnější a otevřenější bude 
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určitá firma nebo region, tím více talentů bude mobilizovat a současně i přitahovat, a tím 

bude i více ekonomicky konkurenceschopná. Tolerance samotné firmy či regionu vychází 

v první řadě z tolerance samotných zaměstnanců firmy, na jejich schopnosti být otevřený 

novým zkušenostem, směrům, přístupům a spolupráci s tvořivými lidmi bez ohledu na 

jejich etnickou, genderovou, sexuální nebo společenskou příslušnost (Florida, Tinagli in 

Rašticová, 2012: 9 – 10). 

 

Samotný koncept diverzity managementu vychází z přirozené podstaty rozdílnosti 

a rozmanitosti, která ve společnosti existuje. Ať už jde o různorodost lidí z pohledu věku, 

pohlaví, rasy, etnické příslušnosti, sexuální orientace, či fyzických a mentálních 

schopností, ale i dalších znaků. Z pohledu legislativy vychází tak koncept diverzity 

managementu z listiny práv a svobod. V podnikové oblasti se koncept diverzity 

managementu nevztahuje pouze na oblast subdisciplíny rozvoje lidských zdrojů, ale 

prostupuje do dalších oblastí řízení organizace. Různorodost významně ovlivňuje vztah 

podniku k trhu, ke svým zákazníkům a uvnitř organizace je soustřeďována na vizi, 

strategii, kulturu organizace a podporu komunikace mezi zaměstnanci (Eger, 2009: 14). 

 

1.2.3. Implementace diverzity managementu  
 

Jak již bylo uvedeno výše, koncept diverzity v managementu nejen akceptuje 

individuální odlišnosti lidí v organizaci, ale představuje pro ni přínos a prospěch. 

V případě, že se organizace rozhodne plně využít koncept diverzity a implementovat do 

svého řízení diverzity management, měla by postupovat na základě určitých kroků.  

 

Bedrnová a Nový (2007: 600) uvádí, že před samotnou implementací diverzity 

managementu do organizace se můžeme setkat s určitými problémy. Může se jednat 

zejména o nedůvěru pracovníků vůči této diverzitě, způsobenou nedostatečnou 

informovaností, či odpor vůči změnám obecně, nebo také o předsudky a stereotypní 

představy ve vztahu diverzitních skupin pracovníků (u nás se setkáváme s předsudky vůči 

ženám, starším lidem, lidem s postižením nebo odlišným etnickým a národnostním 

skupinám). Pro implementaci diverzity managementu je zcela zásadní, aby manažeři byli 

s diverzity managementem dokonale obeznámeni a poskytli tomuto stylu řízení svou 

podporu. 
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Proces implementace diverzity managementu odborná literatura nejčastěji 

popsuje ve třech základních fázích (Bedrnová, Nový, 2007: 602 – 604, Eger, 2009: 42 – 

48, Velíšková, 2007: 49 – 51): 

 Přípravná fáze – spočívá v analyzování stávající situace organizace a identifikaci 

stávající diverzity v organizaci. Tato analýza se obvykle provádí zjišťováním postojů 

pracovníků prostřednictvím individuálních rozhovorů, diskuzí, dotazníkových šetření 

apod. Typickými otázkami jsou: Jak je na tom organizace po stránce různorodosti 

týmu nyní? Jaké jsou naše organizační možnosti? Kde máme největší mezery a 

problémy? Jak se projevují v praxi? Kde jsou hlavní překážky? Jak je překonat? Které 

organizace jsou pro nás vzorem? Jaké systémy a nástroje diverzity používají? Z čeho 

se od nich můžeme poučit? Podobných otázek může být v tomto duchu celá řada. Pro 

testování diverzity se můžeme zaměřit například na tyto klíčové faktory: Věková 

struktura zaměstnanců. Počet mužů a žen na pozicích různých úrovní v jedné 

organizaci. Procentuální zastoupení zdravotně postižených v organizaci. Ochota 

nabízet uplatnění lidem z obtížně zaměstnatelných skupin (oprostit se při hledání 

nových zaměstnanců od osobních preferencí a předsudků). Počet a složení lidí, kteří 

dosáhli v posledních letech povýšení, jejich možnosti postupu, odměňování, 

pracovních podmínek a jejich důvody ukončení pracovního poměru. Jak zaměstnanci 

hodnotí otevřenost organizace a její vnitřní spravedlnost. Na základě zjištění se 

vytvoří implementační plán (je vždy nutno počítat s několikaletým procesem), který 

bude zahrnovat popis specifických programů a aktivit zaměřených na implementaci 

diverzity a komunikační plán změny (neustálý dialog se zaměstnanci o připravované 

změně).   

 Implementační fáze – před samotnou implementací je důležité si nejdříve otestovat 

nová řešení v pilotním projektu. Tento pilotní projekt může mimo jiné sloužit 

například k motivaci ostatních pracovníků ke změně. Pilotní projekt je důležitým 

prvkem pro vyhodnocení kvality přijatých opatření, poučení se z případných chyb a 

následné úpravy zvolených postupů a nástrojů. V této fázi pomáhá zejména zařazení 

specifických programů, které podporují proces implementace diverzity v organizaci. 

Mezi tyto programy můžeme zařadit například tréninky zaměřené na uvědomění si 

kulturních rozdílů mezi lidmi a vlivu kultury na naše vnímání druhých, tréninky 

interkulturní komunikace a další kulturní akce pořádané organizací. Dále sem patří 

mentoring, podpora vytváření komunikačních sítí, vytváření kariérových plánů pro 

pracovníky s vysokým potenciálem a zaměřený nábor pracovníků. Mezi programy, 

které reprezentují politiku diverzity managementu, můžeme zařadit například: 
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Zavedení flexibilní pracovní doby i práce z domova. Částečné pracovní úvazky. 

Posilování a podpora postavení žen v řídících strukturách organizace. Zahrnovaní 

problematiky do firemních školení. Podpora profesního rozvoje všech zaměstnanců. 

Vytváření podnikových školek. Důsledné dodržování BOZP včetně problematiky 

kouření na pracovišti atd. Implementace diverzity by měla také obsahovat přihlášení 

se ke konceptu diverzity v klíčových dokumentech organizace, zveřejnění politiky 

diverzity, vytvoření implementačního týmu, který bude vydávat pravidelné zprávy o 

postupu a výsledcích projektu zavádění diverzity, zavedení nových pravidel 

v základních procesech řízení atd. 

 Evaluační fáze – nazývaná také jako monitoring diverzity, nebo lze použít i pojem 

audit diverzity v organizaci. Pro monitoring diverzity se používají dva základní druhy, 

které by se měly vzájemně doplňovat. Jedná se o: 

o Kvalitativní monitoring – demografické studie, dotazníková šetření, přehledy, 

sběr a analýza archivních i systémových dat apod. 

o Kvantitativní monitoring -  panelové diskuze, výzkum spokojenosti, zaměřená 

šetření, pozorování, individuální rozhovory, focus group, dotazování na 

problematiku kultury organizace nebo jen klima na pracovišti apod. 

Tento monitoring nám může odhalit možné nerovnosti, zjistit a prozkoumat jejich 

příčiny, odstranit nevýhody a nespravedlivé zacházení. V organizaci se dále 

sleduje, do jaké míry je diverzita promítaná do vize organizace. 

Při zavádění konceptu diverzity managementu do organizace je důležité si uvědomit, že 

diverzity management musíme komunikovat v poslání organizace, musí se odrazit ve 

strategii organizace a zřejmě se bude muset změnit organizační kultura, což je záležitost 

dlouhodobá.  

 

Keil (2007: 14 – 16) naproti tomu proces implementace diverzity managementu 

popisuje v šesti krocích: 

 Projektový tým – vzhledem k tomu, že většina organizací má monokulturní zázemí 

(tj. vedoucí postavení zastávají převážně muži ve věku 30 – 40 let s dominantní 

národností), existuje riziko, že prvotní analýza diverzity organizace bude provedena 

restriktivním způsobem a požadavky na jakoukoli změnu budou viděny úzkou 

perspektivou. Proto je důležité, aby už i projektový tým byl tvořen lidmi s různým 

zázemím. 

 Scénáře budoucnosti – projektový tým, zainteresovaní klíčoví pracovníci a 

vrcholové vedení organizace by mělo na společných workshopech vytvářet tzv. 
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scénáře budoucnosti, tj. plán, jak by měla jejich organizace vypadat z jak interního 

tak z externího pohledu na dobu 10 – 20 let, samozřejmě s důrazem na implementaci 

faktorů diverzity. Doporučuje se, aby tým měl připravené alespoň tři scénáře, ze 

kterých se vybere s pomocí vnější podpory (například facilitátorů) jeden, který 

nejvíce cílí na implementaci diverzity. 

 Vize a strategie – tým definuje slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby plynoucí ze 

scénáře, a poté formuluje vize a poslání organizace. Dalším krokem je definování 

organizační strategie, která zdůrazňuje způsob implementace diverzity a prosperitu 

organizace. Jakmile je tato budoucí strategie formulována, organizace by se měla 

zaměřit a zhodnotit stávající situaci, ve které se organizace a diverzita nachází. Pro 

toto zhodnocení se vyžaduje provedení auditu diverzity. 

 Audit diverzity – představuje užitečný nástroj pro analýzu současné situace 

organizace. Otázky, které je nutné si na tomto místě položit, jsou: Jaký je postoj 

vrcholového managementu a jeho zaměstnanců ohledně diverzity? Jaká je současná 

kultura organizace? Jak inkluzivní jsou struktury a procesy probíhající v organizaci? 

Tento audit se provádí prostřednictvím polo-strukturovaných rozhovorů se 

zainteresovanými skupinami a může být doprovázený standardizovaným dotazníkem 

pro zkoumání postojů k diverzitě. Výsledky tak představují výchozí bod pro 

vymezení kroků vedoucích k přijetí skutečného přístupu k diverzity managementu. 

 Cíle společnosti – na tomto místě by se měly definovat celkové cíle pro implementaci 

diverzity managementu. Tyto cíle by měly jasně souviset s dříve formulovanou 

celkovou strategií organizace. Každé oddělení organizace má zároveň definovaná 

měřitelná kritéria pro dosažení implementace. 

 Implementace diverzity managementu – projektový tým zde má zásadní roli, 

jelikož jeho úkolem je řídit a dohlížet na všechny dílčí programy a změny nutné pro 

zavedení diverzity managementu do organizace. 

 

Bedrnová a Nový (2007: 606) závěrem uvádějí, že mezi hlavní výhody 

implementace politiky diverzity je lepší výkonnost diverzních týmů oproti homogenním, 

a to zejména při řešení problémů a komplexních úkolů. Navíc efektivní politika diverzity 

propojuje interní diverzitu organizace s diverzitou externí, což se projeví ve vztahu ke 

klientům a ve flexibilní reakci na jejich různorodé potřeby. Organizace tak získává pověst 

diverzitní a sociálně odpovědné organizace a má větší šance získat talentované 

pracovníky. 
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1.3. Komunikace 
 

 

Komunikace je přirozenou součástí každého člověka a také nedílnou součástí 

jakéhokoliv pracovního procesu, fungování týmů a společností. Jelikož cílem diplomové 

práce je zjistit a popsat situace, ve kterých spolupráce mezi neslyšícími a slyšícími 

zaměstnanci funguje, ve kterých nefunguje a popsat specifika této spolupráce, je nezbytně 

nutné se podívat na komunikaci ze tří pohledů. Jednak z pohledu organizačního řízení, 

dále z pohledu komunikačních systémů neslyšících a závěrem z pohledu interkulturní 

komunikace. 

Podkapitola Komunikace v organizačním řízení pojednává o tom, jak by měl 

komunikační proces v organizaci vypadat, aby vztahy na pracovišti a vzájemná 

spolupráce zaměstnanců fungovala. Tato podkapitola dále pojednává o zásadách správné 

komunikace v organizaci a možných bariérách, které v komunikaci existují.  

Ve své práci se zabývám šetřením mezi slyšícími, nedoslýchavými a neslyšícími 

zaměstnanci, a proto se v druhé podkapitole budu věnovat tématu komunikaci a 

komunikačních systémech neslyšících. Tato komunikace se od komunikace slyšících liší 

v mnoha směrech. Podkapitola tak podává přehled základních komunikačních systémů 

neslyšících a pravidel komunikace s neslyšícím člověkem.  

Třetí podkapitola se věnuje komunikaci v interkulturním týmu. Jak již bylo 

uvedeno výše, na neslyšící práce nahlíží jako na jazykově kulturní menšinu, která se ve 

své práci setkává s kulturou slyšících kolegů, proto se tato podkapitola zabývá 

komunikací právě z pohledu interkulturality.   

   

 

1.3.1. Komunikace v organizačním řízení 
 

 

„Naše potřeba komunikace je jednou z nejdůležitějších potřeb života. Žít znamená 

komunikovat. Nekomunikovat znamená umřít.“ (Mikuláštík, 2003: 16). I když je tento 

výrok z mého pohledu trochu troufalý, obsahuje hlubokou myšlenku, kterou se zabývá 

řada vědních oborů jako psychologie, sociologie, lingvistika, politologie, antropologie a 

mnoho dalších.  

Každý vědní obor má snahu definovat komunikaci a zasadit ji do teoretického 

rámce svého oboru. Komunikací se zabýval sám Aristoteles, který před 2300 lety odhalil 
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základní principy úspěšné komunikace. Považoval ji za umění přimět druhého, aby 

vykonal to, co by za běžných okolností bez cizího podnětu nevykonal (Borg, 2013: 18). 

V této kapitole zaměřím svou pozornost na komunikaci z pohledu organizačního 

řízení. Než k tomu přistoupím, v krátkosti přiblížím proces komunikace jako takové.   

 

Komunikační proces  

Základní charakteristiky i vlastní průběh procesu komunikace jsou obvykle 

popisovány formou komunikačních modelů. Komunikační proces lze popsat 

prostřednictvím komunikačního trojúhelníku: 

 Komunikátor – vysílá zprávu, do svého sdělení promítá svou osobnost, jeho 

sdělení nemusí být úplně jednoznačné, pokud nezvolí vhodné komunikační 

prostředky.  

 Komunikant – přijímá zprávu, do vnímání se promítá jeho osobnost, nemusí 

zprávu přijmout v podobě, v jaké ji vyslal komunikátor. 

 Komuniké – představuje sdělení či pocit, které předává komunikátor 

komunikantovi. Může mít verbální i neverbální formu a nemusí být vždy zcela 

čitelné (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012: 315 – 317). 

Tento proces komunikace popisuje i Dědina a Odcházel (2007: 51 – 52). Dle nich 

by měl být pro efektivní komunikaci zachován následující postup: na začátku 

komunikačního procesu stojí zakódování informace odesílatelem (komunikátorem), kdy 

si odesílatel nejdříve ujasní, co, a jakým způsobem informací chce sdělit, aby to druhá 

strana pochopila. Poté nastává samotný přenos informace prostřednictvím různých 

komunikačních kanálů (např. osobní komunikace, dopisy, zprávy, hlášení, telefon, email, 

videokonference apod.) a dekódování informace příjemcem zprávy. Platí pravidlo, čím 

jsou si osobnostní charakteristiky odesílatele a příjemce zprávy podobnější, tím je vyšší 

pravděpodobnost správného pochopení zprávy. Posledním krokem v tomto procesu je 

zpětná vazba, kterou dává příjemce odesílateli najevo, že zprávu obdržel a jak ji 

pochopil. Odesílatel tak může posoudit, zda byla jeho zpráva příjemcem pochopena 

správně, nebo ji případně vysvětlit znovu. Tento komunikační proces tak tvoří uzavřenou 

smyčku (obr. 3). 
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Obr. 3. Proces komunikace 

 

Zdroj: Dědina, Odcházel, 2007: 52 

 

Bedrnová, Jarošová, Nový a kol. (2012: 336), rozdělují komunikaci v organizaci 

na vnitřní (tj. mezi podřízenými, nadřízenými, spolupracovníky, komunikaci ve 

skupinách a v týmech) a vnější, tj. mezi organizaci a zákazníky, odběrateli, dodavateli a 

státními orgány. Pro účely diplomové práce se zaměřím na komunikaci uvnitř organizace.  

 

 

Význam komunikace v organizačním řízení 

Komunikace v organizačním řízení zastává zásadní funkci a jednoznačně a přímo 

ovlivňuje výkonnost celé organizace. Zvládnutí komunikačního procesu uvnitř 

organizace může organizaci přinést konkurenční výhodu a na druhé straně její podcenění 

pravděpodobně povede k velkým problémům. Aby organizace dosahovala svých cílů, je 

pro ni klíčové, aby neustále slaďovala své cíle s cíli zaměstnanců. Toto slaďování bez 

komunikace půjde jen stěží (Dědina, Odcházel, 2007: 46 – 48). Petříková (2007: 40) 

přirovnává komunikaci ke krevnímu oběhu v těle. Přestane-li komunikace v organizaci 

fungovat, nebo vyskytnou-li se nějaké problémy, organizace stagnuje a nerozvíjí se.  

Vzhledem k tomu, že je člověk v pracovním procesu v neustálém kontaktu 

s druhými lidmi, dochází přitom k sociální interakci, která bez komunikace nemůže 

existovat. Je důležité mít na paměti, že tato sociální interakce se děje mezi lidmi, kteří 

jsou si vzájemně individuálně odlišní. Každá odlišnost, ať už na osobní a sociální rovině, 

tak i v rovině pracovní (rozdílné pracovní zařazení – podřízený/nadřízený apod.) je 

možným zdrojem nedorozumění a proces interakce mezi zaměstnanci neprobíhá vždy bez 

komplikací (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012: 315).  

Bez komunikace se neobejde nejenom sociální interakce mezi zaměstnanci, ale 

ani fungování organizace jako takové. Každá organizace je vystavena vlivům neustálých 

změn, které ovlivňují zaměstnance uvnitř organizace, jejich pocit bezpečí a pohodu. Pro 
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to, aby byla jakákoliv změna v organizaci dobře zvládnuta a akceptována, je potřeba 

důvody změny komunikovat s těmi, kterých se dotýká. Komunikace je tak prostředkem 

neustálého vyjasňování, odůvodňování, informování o budoucích plánech a jejich dopadů 

na zaměstnance a obousměrného vylaďování (Armstrong, 2007: 661).  

Z toho důvodu má v procesu komunikace klíčovou úlohu management 

organizace. Úkolem managementu je jednak zajištění vyhledávání a sběr informací 

(externích i interních), které jsou pro organizaci relevantní a užitečné, jednak zpracování 

a ukládání informací a jejich další šíření tak, aby se včas a v odpovídající kvalitě dostaly 

k pracovníkům, kteří je potřebují. Management organizace by měl disponovat znalostmi 

základních principů komunikace a uplatňovat komunikační dovednosti v rozhodovacích 

procesech, např. při delegaci pracovních úkolů, rozhodování o kvantitě a kvalitě zdrojů – 

peněz nebo lidí apod. (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012: 336 – 337). 

 

 

 

Efektivní komunikace v organizačním řízení 

Pro zajištění efektivní a úspěšné komunikace v organizaci můžeme v odborné 

literatuře nalézt mnoho rad a doporučení.  

Dědina a Odcházel (2007: 52 – 53), definují 3 předpoklady efektivní komunikace: 

 Neverbální komunikace – neboli také řeč těla, může mít kromě zamýšlených efektů 

často za následek i sdělení, které odesílatel zprávy nezamýšlel. Tyto neverbální 

projevy (gesta, pohyby, používání předmětů při komunikaci apod.) nám můžou na 

jedné straně vyjasnit, nebo naopak zamlžit význam verbální komunikace. 

 Aktivní naslouchání – pro efektivní komunikaci je aktivní naslouchání důležité. 

Posluchač by se měl snažit najít celkový smysl a význam sdělení, ne pouze význam 

povrchní a neúplný. Nestačí vnímat pouze slova, ale zaměřit se také na pochopení 

pocitů druhé strany (vnímat neverbální signály vypravěče), které toto sdělení 

doprovází.  

 Množství informací – pro efektivní komunikaci by nemělo docházet k informačnímu 

přetížení ani k nedostatku informací. Přetížení může být způsobeno nedostatkem 

času, přílišných informací, či zahlcení informacemi díky novým formám komunikace 

jako je email, systémy workflow apod. Toto přetížení může vyústit ve stres, zmatek a 

z nich plynoucí chyby. Na druhé straně nedostatek informací znemožňuje efektivní 

komunikaci. Důvody této nedostatečnosti informací může být například nedostatečná 

motivace odesílatele ke komunikaci, povahové vlastnosti jednotlivých odesílatelů 
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(introverze), nebo prostá fyzická vzdálenost mezi komunikujícími. 

 

Petříková a kol. (2007: 39), uvádí, že cílem komunikace by mělo být dosažení 

pochopení a porozumění vysílaných informací. Pro dosažení porozumění je proto 

nezbytné, aby vysílané informace splnily požadavky „STROMu“, tj. měly by být 

Specifické, Termínované, Realistické, Oboustranně akceptovatelné a Měřitelné. 

Komunikace by proto měla probíhat co nejjednodušeji a nejsrozumitelněji. 

 

Armstrong a Taylor (2015: 500 – 501) také pojednávají o podmínce 

jednoduchosti sdělovaných informací v komunikaci. Pro dosažení toho, aby byla 

komunikace se zaměstnanci efektivní, musí být jasná, stručná a pochopitelná, přičemž 

informace zaměstnancům by měly být předávány systematicky, pravidelně, měly by být 

relevantní, adresné a včasné. V případě, že organizace provádí jakékoliv změny, je 

potřeba tyto změny se zaměstnanci komunikovat. Efektivní komunikace se zaměstnanci 

je prostředkem zvyšování angažovanosti zaměstnanců při dosahování cílů organizace a 

také vytváří jejich důvěru v organizaci. Je ale důležité si uvědomit, že komunikace bude 

úspěšná a efektivní, pokud bude zaměstnancům poskytnut určitý hlas – tj. možnost 

vyslovovat se a reagovat na informace, které od managementu dostávají. 

 

Naslouchání hlasu zaměstnanců je důležité také z toho důvodu, že zaměstnanci 

častokrát sami nejlépe vědí, jak vykonávat svou práci efektivně nebo co by se dalo zlepšit, 

nebo co požadují klienti, se kterými jsou denně v kontaktu. Management se proto snaží 

získat názory svých zaměstnanců například anonymními návrhy na zlepšení nebo 

zlepšovacími soutěžemi. Důsledkem používání těchto nástrojů pro neustálé zlepšování 

organizace je spokojenost zaměstnanců, jelikož vnímají, že se vedení organizace zajímá 

o jejich názory. Na druhé straně, pokud zaměstnanci nemluví s managementem o svých 

názorech a myšlenkách, organizace se tím připravuje o možnosti inovace a zlepšování. 

Manažeři tak nedostávají všechny potřebné informace pro správné rozhodování. 

Neposkytnutí prostoru pro vyjádření názoru zaměstnanců se v konečném důsledku 

projevuje ztrátou motivace zaměstnanců (Dědina, Odcházel, 2007: 59 – 60).   

 

Pro úspěšnou komunikaci je zásadní účinná zpětná vazba, která by měla být 

podávána pracovníkovi tak, aby mu pomáhala ve zlepšování kvality a nestala se osobním 

útokem. Neměla by se proto týkat přímo osobnosti pracovníka, spíš by měla být zaměřena 
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na jeho práci. Obecně platí, že čím je zpětná vazba rychlejší, tím je lepší (Bedrnová, 

Jarošová, Nový a kol., 2012: 319). Dědina a Odcházel (2007: 52), upozorňují, že jak 

zpětnou vazbu, tak i celý proces přenosu informací může negativně ovlivňovat 

komunikační šum – tj. rušivé vlivy na komunikaci. Jedná se například o hluk na 

pracovišti, kulturní odlišnosti komunikujících partnerů apod.  

 

Komunikační bariéry 

Efektivní a úspěšné komunikaci brání a znemožňuje ji vznik a existence 

komunikačních bariér.  Mezi ty nejčastější komunikační bariéry se řadí: 

 

Tab. 2: Komunikační bariéry 

Vnější rušivé 

elementy 

Nadměrný hluk, cizí osoba v místnosti, přílišné horko či 

chladno, nepohodlná židle, vzdálenost mezi komunikujícími 

(čím větší vzdálenost, tím narůstá komunikační šum i počet 

zkreslení) apod. 

Vnitřní fyzické a 

psychické rušivé 

elementy 

Nepříznivý fyzický stav účastníka komunikace, bolest hlavy, 

stres, momentální emociálně nepříznivé vyladění apod. 

Znalosti Rozdíl v úrovni znalostí komunikujících v určitém oboru. 

Například komunikace nadřízeného s ekonomickým vzděláním 

s podřízeným, jenž má technické vzdělání apod. 

Kultura Rozdíly v kultuře z důvodu odlišné národnosti komunikujících, 

jejich rozdílnému příslušenství k sociálním skupinám. Pro 

manažera je důležité, aby byl tyto odlišnosti schopen pochopit. 

Status Sociální zařazení jednotlivých pozic v organizaci (tj. status). 

Bariéra se může projevit při jednání dvou lidí s různým statusem 

(např. komunikace nadřízený - podřízený je jednosměrná).  

Mezilidské vztahy  Na průběh komunikace mají vliv například emoce, postoje jako 

hodnotící vztahy (např. záporný postoj komunikujícího 

k nějakému tématu, brání vzájemné diskuzi), předsudky, 

zaujatost a stereotypy komunikujících, nedostatek důvěry, 

vnitřní boj o moc, nebo nevhodné normy vzniklé v mezilidských 

vztazích. Pro manažera je důležité uvědomit si všechny tyto 

možné aspekty, které brání efektivní komunikaci a adekvátně na 

ně reagovat.  

Komunikační 

dovednosti 

Schopnosti komunikujících zakódovat a dekódovat zprávu, 

poskytnout a vyslechnout si zpětnou vazbu, umění argumentace 

i schopnost naslouchání. 

Úloha vedení 

organizace a 

organizační 

struktura 

Vedení organizace je pro své zaměstnance vzorem chování, 

pokud se bude vedení chovat uzavřeně a mít odstup od svých 

podřízených, nemůže v tomto stylu vedení fungovat účinná a 

efektivní komunikace. Organizační struktura v komunikačním 

procesu také sehrává významnou roli. Čím je organizační 

struktura diferenciovanější a členitější, čím větší je počet 
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komunikačních norem v organizaci, tím víc to omezuje 

efektivitu komunikačního procesu.  

Zdroj: Upraveno dle Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012: 358 – 360, Dědina, 

Odcházel, 2007: 55 – 57. 

 

 

Zlepšení komunikace uvnitř organizace 

Dědina a Odcházel (2007: 224) pro zlepšení firemní komunikace doporučují 

například zavedení efektivních porad nebo schránky, kam mohou zaměstnanci anonymně 

dávat svoje připomínky a otázky, na které čekají od managementu odpověď apod.  

Porady představují klíčový nástroj komunikace uvnitř organizace. Zejména u 

informačních porad dochází k předávání pro pracovníky klíčových informací. 

Informovanost zaměstnance přímo ovlivňuje jeho motivaci a spokojenost. Manažer by 

proto na těchto poradách měl dát zaměstnancům prostor pro jejich dotazy a vyjádření 

jejich názorů, otázek, případně obav a prodiskutovat je s nimi (Bedrnová, Jarošová, Nový 

a kol., 2012: 341).  

 

Komunikační proces a komunikační strategie, kterou si organizace vybere, je pro 

řízení velkým tématem, a tento stručný přehled komunikačního procesu rozhodně 

neobsahuje celou problematiku, pro účely diplomové práce však zaměřím větší pozornost 

na komunikaci v interkulturním týmu v podkapitole Interkulturní komunikace.  

 

1.3.2. Komunikace neslyšících 

 

Komunikace neslyšících je v některých rysech shodná s komunikací slyšících. 

Jedná se o některé výrazové prostředky jako například smích nebo tzv. univerzální 

mimika. Těmto výrazům umíme obvykle bez větších potíží přiřadit význam (radost, 

smutek, výsměch, nebo posměch v případě smíchu a v případě mimiky například strach, 

překvapení, hněv, štěstí, smutek apod.). Pokud ale jde o pojmové vyjádření, komunikují 

neslyšící primárně jinak než slyšící. Používají přitom způsoby a prostředky, které jsou 

slyšícím cizí. Obecně se soudí, že ke komunikaci slouží neslyšícím jednak znakové 

jazyky a jednak znakové systémy (Macurová, 2008:11). 
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1.3.2.1. Znakové jazyky 

 

Znakové jazyky jsou vymezovány jako přirozené a plnohodnotné jazyky 

neslyšících a stejně jako mluvené jazyky mají vlastní slovní zásobu, fonologii a gramatiku 

a jsou na mluvených jazycích zcela nezávislé. Zároveň tak jako u mluvených jazyků 

existují i ve znakových jazycích určité odlišnosti, které mohou záviset na regionu, 

společenské třídě, etniku, pohlaví či věku uživatele (Woodward, James in Homoláč, 

1998: 17, Macurová, 2008: 12, Hrubý, 1999: 68 – 69, Krahulcová, 2014: 74).  

 

Za uznání znakových jazyků se zásadně přičinil W. Stokoe, který v roce 1960 

průkazně doložil, že systém komunikačních prostředků amerických neslyšících má 

atributy přirozeného jazyka a má tedy definiční rysy spojované s lidskými jazyky. 

Rozlišil „jazyk“ gest a znakový jazyk. Jeho práce se považuje za zlomovou i v oblasti 

nahlížení na hluchotu a na neslyšící samotné. Do té doby se na hluchotu nahlíželo jako 

na handicap a defekt, který se vyděluje od normálu. Až po roce 1960 se na neslyšící 

začínalo pozvolna nahlížet jako na jazykovou a kulturní menšinu, s právem na vlastní 

jazyk, ale až v druhé polovině minulého století byla strukturní a funkční srovnatelnost 

znakových jazyků s mluvenými jazyky zcela jednoznačně prokázána a přinejmenším 

lingvistickou obcí přijímána bez pochyb. Lingvistika českého znakového jazyka se začala 

rozvíjet pozvolněji než lingvistika v Americe, a to až od první poloviny 90. let 20. století 

(Macurová, 2008: 12 - 19). 

 

V souvislosti s mluvenými jazyky v současnosti nemáme zdaleka jasnou 

představu, kolik jich ve světě existuje, a to z jednoduchého důvodu. Nemusí být zcela 

snadné rozlišit, co už je samostatný jazyk, a co je pouze dialekt. Existují různé webové 

stránky, encyklopedie či různé jazykové atlasy, čerpající z množství jazykových 

průzkumů, které se snaží podat co nejpřesnější počet současných živých jazyků ve světě. 

Jedním z takových zdrojů je Ethnologue.com, který uvádí, že do roku 2005 bylo ve světě 

zaznamenáno celkem 6912 známých a používaných (živých) jazyků. Od roku 2005 

Etnologue.com začal sepisovat i známé znakové jazyky ve světě. Uvádí celkem 121 

známých, používaných a živých znakových jazyků. Většina záznamů obsahuje generální 

informace o místě používání znakového jazyka, kolik lidí s ním komunikuje (v případě, 

že je tento údaj dohledatelný) a zda je daný znakový jazyk příbuzný s jiným. Například 

Australský znakový jazyk (Auslan) má dle statistik kolem 14 tisíc uživatelů a má blízkou 
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podobnost s Britským znakovým jazykem (BSL) s určitým vlivem Irského znakového 

jazyka (ISL) a Amerického znakového jazyka - ASL (Padden, 2011: 19 – 20).   

 

Woodward dále uvádí, že tyto odlišnosti, které existují v mluvených jazycích, 

byly zjištěny u mnoha znakových jazyků. Například v Britském znakovém jazyce byly 

zjištěny odchylky regionální a společenské, ve Francouzském znakovém jazyce to byly 

odchylky podle místa, pohlaví a věku a v Indickém podle místa a pohlaví. 

Nejdůkladnějšímu výzkumu sociolingvistických odchylek byl podroben ASL (American 

Sign Language) a bylo prokázáno, že se ve znakových jazycích mohou vyskytnout 

všechny odchylky, které byly zjištěny u mluvených jazyků (Woodward, James in 

Homoláč, 1998: 17).  

Tyto odlišnosti platí i v českém prostředí. I v Českém znakovém jazyce vznikají 

z geografického hlediska jednotlivé dialekty a nářečí, ale kromě těchto geografických 

faktorů existují také odlišnosti v individuálních projevech jednotlivých uživatelů, 

odlišnosti v závislosti na podmínkách dané situace, např. oficiální či neoficiální situace, 

dětská řeč, generační rozdíly, profesní či zájmové výrazy apod. (Krahulcová, 2014: 74, 

Hudáková, 2005: 17, Skákalová, 2011: 50, Strnadová, 1998: 156). 

Znakové jazyky se užívají v komunikaci intrakulturní, tj. mezi neslyšícími 

navzájem. Znakové jazyky se od mluvených liší hned na první pohled. Nevyužívají audio 

– orálního komunikačního kanálu jako mluvené jazyky, ale mají charakter vizuálně – 

motorický, tj. nejsou založené na zvuku, ale na tvaru a pohybu a jsou vnímány zrakem a 

ne sluchem (Macurová, 2008: 12). 

 

Český znakový jazyk 

Stejně jako všechny živé jazyky, které se vyvíjejí, přejímá i ČZJ řadu pojmů 

z českého jazyka, je to ale samostatný jazyk, který má svou gramatiku, která se od 

gramatiky českého jazyka velice liší (Hrubý, 1999: 68 – 69). Je produkován 

v trojrozměrném prostoru (tj. je vymezen zhruba rozpaženými lokty, temenem hlavy a 

pasem), nemá psanou podobu, ale je jím možné vyjadřovat konkrétní i abstraktní obrazy 

a lze jím symbolizovat, tj. mluvit o budoucnosti, přítomnosti, minulosti (Skákalová, 2011: 

50).   
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Hrubý (1999: 69) ve své publikaci uvádí praktický příklad odlišnosti gramatiky 

ČZJ od gramatiky ČJ: „Včera jsem byl v kině a za nic to nestálo“ ukáže neslyšící sekvencí 

znaků „včera“ + „kino“ + „hotovo“ + mimické vyjádření kvality.  

Další praktický příklad odlišnosti gramatiky českého jazyka od gramatiky českého 

znakového jazyka uvádí Procházková a Vysuček (2007: 21) pomocí věty: „Jak se 

jmenujete?“ překlad do ČZJ zní: „Jméno + vaše + co?“ Nebo: „Moje maminka pracuje 

v bance“ a překlad v ČZJ: „Maminka + moje + banka + pracuje.“  

 

Znakový jazyk je vytvořen systémem dohodnutých znaků a nemá psanou podobu. 

Znakem rozumíme pohyb jedné nebo obou rukou a prstů, které se často určitým 

způsobem dotýkají obličeje, hlavy, trupu. Znaky jsou doprovázeny odpovídajícím 

mimickým vyjádřením. Mimika je v komunikaci v českém znakovém jazyce mnohem 

důležitější než při komunikaci mluveným jazykem (Krahulcová, 2014: 78 – 79). 

Kromě „klasických“ znaků existují v českém znakovém jazyce i tzv. specifické 

znaky, které ve svém článku popisuje Motejzíková (2003). Pro tyto specifické znaky 

neexistuje v českém jazyce jednoslovný ekvivalent. Tyto znaky v sobě nesou často 

nějakou emoci, ať už pozitivní, či negativní. Vyjadřují různé stavy lidské psychiky nebo 

osobní postoj mluvčího k něčemu a k někomu a jejich hodnocení. Proto není úplně snadné 

uchopit význam jednotlivých znaků. Použití specifických znaků (dále jen SZ) 

demonstruje několik příkladových vět: 

 

ČJ: „Do práce se mi fakt nechce.“  ČZJ: „PRÁCE + SZ.“ 

 

ČJ: „Když si představím, kolik bude kolem té občanky běhání po úřadech, tak by se na to 

nejraději vykašlal.“  

ČZJ: „ÚŘAD + ZAŘIZOVAT + OBČANSKÝ + PRŮKAZ + SZ.“ 

 

ČJ: „Měl jsem domluvený sraz v Brně, ale nikdo nepřišel. Tak jsem tam čekal pro nic za 

nic.“  

ČZJ: „DOMLUVIT + SRAZ + BRNO + JET + ČEKAT + ON + NEPŘIJÍT + SZ.“ 
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Další důležitou složkou komunikace neslyšících je odezírání. Odezírání se 

uplatňuje při komunikaci slyšících s neslyšícími. Hrubý (1999: 74) definuje odezírání 

jako individuální schopnost neslyšícího odhadnout vyslovované slova z pohybu rtů, zubů, 

jazyka a lícních svalů. Jelikož jde o schopnost, nelze se odezírání naučit, ale tréninkem 

zlepšovat.  

Pro to, aby mohl neslyšící člověk správně odezírat slyšícímu, musí být splněny 

určité podmínky. Strnadová (1998: 157 – 162) mezi tyto podmínky řadí například 

dostatečné osvětlení, vhodnou vzdálenost a pozici komunikujících lidí (tj. vzdálenost by 

neměla být příliš velká, ale zároveň ani ne příliš blízká. Důležité je, aby neslyšící člověk 

dobře viděl na ústa mluvícího.), rytmus a tempo řeči - řídit se pravidlem přiměřenosti, 

příliš rychlá, nebo naopak hodně pomalá řeč stěžují neslyšícímu odezírání. Znalost 

tématu, o kterém se mluví, vnitřní předpoklady a dostatečná sociální zkušenost 

neslyšícího s určitou situací, jsou také významné faktory, které odezírání neslyšícímu 

usnadňuje. 

 

1.3.2.2. Znakové systémy 

 

Znakové systémy jsou uměle vytvořené, odvozené od mluveného jazyka – 

v českém prostředí je takový systém obvykle označován jako znakovaná čeština, tj. 

mluvená čeština převedená do znaků. Slovní zásoba znakových systémů sice do jisté míry 

čerpá i ze slovníku znakového jazyka, ale zahrnuje i jiné znaky (obvykle vytvářené 

slyšícími), které u znakového jazyka nejsou. Znakové systémy se obvykle užívají 

v interkulturní komunikaci, tj. mezi slyšícími a neslyšícími (Macurová, 2008: 12). 

 

Podle zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a 

hluchoslepých osob (které zde pro účely diplomové práce neuvádím), komunikační 

systémy neslyšících osob vycházejí z českého jazyka a řadí se mezi ně: Znakovaná 

čeština, Prstová abeceda, Vizualizace mluvené češtiny a Písemný záznam mluvené 

řeči (Zákon č. 384/2008, §6, odst. 1 – 5). Pro účely diplomové práce věnuji větší 

pozornost pouze některým z nich.  
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Znakovaná čeština – využívá gramatické prostředky mluvené češtiny, které jsou 

hlasitě nebo bezhlasně artikulovány a jsou doprovázeny jednotlivými znaky převzatými 

z ČZJ (Zákon č. 384/2008, §6, odst. 2). Jde tedy o soustavu symbolů / znaků 

srovnatelných se slovy v mluvené řeči. Znaky samy o sobě jazyk však nevytvářejí 

(Strnadová, 1998: 147). Znakovaná čeština není tedy jazykem, ale uměle vytvořeným 

systémem, který vymysleli slyšící, aby se snáze domluvili s neslyšícími. Znakované 

češtině dobře rozumí hlavně nedoslýchaví a ti neslyšící, kteří umí dobře odezírat (Hrubý, 

1999: 72). Pro neslyšící, kteří mají malou znalost českého jazyka, může být znakovaná 

čeština nesrozumitelná, může jim takto zakódované sdělení dělat problém a nemusí ho 

správně pochopit (Strnadová, 1998: 150).  

 

Prstová abeceda – využívá formalizovaných a ustálených postavení prstů a dlaně 

jedné nebo obou rukou k zobrazení jednotlivých písmen české abecedy. Prstová abeceda 

se používá zejména k odhláskování cizích slov, či odborných termínů (Zákon č. 

384/2008, §6, odst. 3). Symboly prstové abecedy označují jednotlivá písmena, jde 

v podstatě o manuální hláskování slov psané podoby jazyka pomocí prstů. Prstová 

abeceda má shodný počet symbolů jako psaná abeceda (Strnadová, 1998: 139). V České 

republice se používají dva typy prstové abecedy, a to sice jednoruční a dvouruční (viz 

příloha č. 8). I když je jednoruční abeceda mnohem rychlejší, používá ji jen málo jedinců. 

V kontaktu se slyšícími se používá dvouruční abeceda, a to zejména z důvodu, že je 

snadněji zvládnutelná, zřetelnější a její tvary napodobují tvary tiskacích písmen 

(Skákalová, 2011: 52). Tak jako znakový jazyk je v různých zemích různý, platí toto i 

pro prstovou abecedu. Může se lišit i v zemi, kde je stejný mluvený jazyk (například 

Anglie vs. Amerika). Pro účely dorozumívání na oficiálních mezinárodních akcích byla 

v roce 1963 na kongresu Světové federace neslyšících zvolena americká verze jednoruční 

abecedy jako Mezinárodní prstová abeceda (Strnadová, 1998: 143). 

 

Písemný záznam mluvené řeči – jedná se o simultánní přepis, tj. o převod 

mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase (Zákon č. 384/2008, §6, odst. 5). Může 

se používat na různých přednáškách, konferencích, či dalších akcích. Text přepisu je 

zobrazován na běžném monitoru v případě, že je určen pro jednu osobu, nebo promítán 

na velkou plochu v případě větší skupiny. Tento typ komunikačního prostředku je 
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výhodný hlavně pro lidi ohluchlé, které nemohou využívat služeb tlumočníka znakového 

jazyka (Skákalová, 2011: 53).  

 

 

1.3.2.3. Zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením 

 

Pro komunikaci slyšícího s neslyšícím je nutné vytvořit vhodné podmínky a 

dodržovat určité zásady. Tyto zásady a doporučení zpracovala Strnadová (2007) a 

Dingová (2007) ve svých článcích. Pro příklad uvedu pouze některé z nich. Celý výčet je 

online přístupný na portálu ruce.cz.  

 Průběh komunikace – před rozhovorem navážeme s neslyšícím oční kontakt (v 

případě, že se nedívá, můžeme ho upozornit lehkým dotykem na rameno), oční 

kontakt se udržuje v průběhu celého rozhovoru. V případě, že komunikujeme 

s neslyšícím prostřednictvím tlumočníka, rozhovor vedeme přímo s neslyšícím, se 

kterým udržujeme oční kontakt, nikoliv s tlumočníkem. Neslyšící si má právo zvolit, 

která forma komunikace mu vyhovuje (tlumočení, znakovaná čeština, přepis, psaná 

forma češtiny apod.). Při rozhovoru nezvyšujeme hlas ani nekřičíme, neodbíháme od 

tématu a mluvíme svým obvyklým tempem.  

 Kvalita prostředí, ve kterém rozhovor probíhá – zajistíme vhodné, klidné a 

nerušené místo (ideálně bez okolního hluku). Stojíme či sedíme tak, abychom za zády 

neměli zdroj světla (proti světlu nelze dobře odezírat), při rozhovoru taktéž 

dodržujeme vhodnou vzdálenost, neotáčíme hlavou a nezakrýváme si ústa. Slyšící 

člověk musí stát vždy vedle tlumočníka, aby neslyšící člověk mohl vidět jak na 

tlumočníka, tak na slyšícího. 

 

1.3.2.4. Psaná čeština neslyšících 

 

Jak již bylo zmíněno výše, český znakový jazyk jako takový nemá psanou formu, 

ale v běžném životě nastane mnoho situací, které vyžadují písemnou komunikaci 

neslyšících se slyšícími. Tato podkapitola bude pojednávat o nejčastějších specifických 

rysech psané formy češtiny neslyšících, a o tom, jaké problémy mají neslyšící při 

produkci psaného jazyka. 

Specifické rysy pro texty psané českými neslyšícími, kterými jsou jednorodost 

textů (neslyšící píší své texty stejně, bez ohledu na to, kdo je příjemcem, zda jde o dopis 
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soukromý nebo veřejný), přítomnost citací z češtiny (jde o kopírování částí textů, které 

neslyšící pisatelé považují za správné, vzorové, avšak z hlediska celku textu kontextově 

nezapadají do struktury českého jazyka), a další specifické rysy jako např. odlišnosti 

psané češtiny neslyšících, bývají často natolik zásadní, že konečný slyšící příjemce není 

vůbec schopen dešifrovat písemné sdělení neslyšícího člověka (Komorná, 2008: 41 - 42). 

Komorná (2008: 43) dále popisuje další zvláštnosti psané češtiny neslyšících, 

v závorkách uvádí konkrétní příklady psaného textu neslyšícími osobami: 

 „nevhodný výběr slov (životní prostředky, ne poslední času); 

 komolení slov (smrtlivé oblečení místo smradlavé); 

 chyby ve valenci sloves a předložek (musím ho důvěřovat; co já myslím o výhodou 

a nevýhodou života ve městě?; slyšící na nás nevěří, že neslyšící potřebuje 

znakový jazyk); 

 problémy s gramatickým rodem a v souvislosti s tím i se shodou podstatných 

jmen a přídavných jmen a ve shodě podmětu s přísudkem (obývák leží na velkým 

garážem) aj.“ 

 

Macurová (2008: 60 – 61) ve své publikaci objasňuje, proč k těmto nedostatkům 

v produkci psaného textu u neslyšících dochází. Neslyšící nemívají k dispozici žádný 

první jazyk, který by budoval obecné metafyzické kompetence, a který by sloužil jako 

východisko kontrastivní výuky jazyka druhého, cizího. Neslyšícím se při výuce češtiny 

předkládají k naučení už hotové, neměnné, izolované struktury a úplně se tak ignoruje 

jazyk jako „možnost“ vytvářet z omezeného počtu základních stavebních kamenů 

nekonečné množství kombinací. Memorování takto hotových slov či slovních spojení má 

za následek neschopnost vytvářet smysluplné české texty, či českým textům rozumět. 

Strnadová (1998: 238) tvrdí, že slabé dovednosti tvorby psaného textu neslyšících jsou 

způsobeny z důvodu hluchoty. „Hluchota primárně způsobuje neschopnost slyšet 

mluvenou řeč a poznat tak přirozenou cestou strukturu mluveného jazyka ještě předtím, 

než dítě začne chodit do školy. Neznalost jazyka pak sekundárně blokuje možnost 

porozumět smyslu psaného textu.“  

Východiskem pro zlepšení a posilování dovedností tvorby psaného textu vidí 

Macurová v předpokladu výuky češtiny (i psané) jako druhého, cizího jazyka. To 

znamená, že výklady o češtině by měly být podávány v českém znakovém jazyce, 

v příslušných terminologických slovnících a podpořeny vizuálně založenými cvičeními 
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(ideálně v multimediální podobě). To je ovšem úkol obtížný a leckteré zavedené systémy 

výuky neslyšících by se musely změnit (Macurová, 2008: 61). 

 

1.3.2.5. Čtení neslyšících 

 

Jak již bylo několikrát zmíněno, český jazyk je pro neslyšící cizím jazykem. Tato 

skutečnost se také projevuje i při čtenářských dovednostech neslyšících. Problémy, které 

mají neslyšící při čtení, lze zařadit do těchto oblastí: 

 Oblast lexikální – nižší slovní zásoba (projevuje se u většiny neslyšících, ale u 

každého individuálním způsobem), problémy se zapamatováním si a vybavením si 

nové slovní zásoby, nestálost slovní zásoby, nepřesné vymezení obsahu mnoha 

pojmů, problémy v morfologii, neschopnost rozpoznat známé slovo v jeho různých 

tvarech (vyskloňované), zaměňování významu vizuálně podobných slov (Komorná, 

2008: 28, Krahulcová, 2014: 249, Strnadová, 1998: 234). 

 Oblast syntaxe – problémy ve znalosti jazykových prostředků, jimiž vyjadřujeme 

vztahy mezi větami a mezi slovy. Problémy s gramatickými kategoriemi (jmenný rod, 

pád, číslo, slovesná osoba, čas, slovesný rod, způsob atd.) a problémy se způsoby 

vázání jednotlivých textových jednotek do souvislého textu. Další problematickou 

oblastí jsou například význam nového slova, který si neztotožní s pojmem, který již 

znají (Komorná, 2008: 28 – 29, Krahulcová, 2014: 249, Strnadová, 1998: 234). 

 Oblast frazeologie – problémy ve znalosti ustálených rčení, frází, ustálených 

slovních obratů či přenesených významů. Frázím jako „Je pod obraz.“, „Udělal jste si 

o tom nějaký obrázek?“, „S tím si hlavu nelam!“, „Nech to plavat.“ apod., nebude 

neslyšící člověk rozumět. Zahraniční výzkumy ukazují, že neslyšící dosahují lepších 

výsledků v testech na porozumění doslovným textům než textům s frazeologismy 

(Komorná, 2008: 29, Krahulcová, 2014: 249, Procházková, Vysuček, 2007: 23).   

 

 

1.3.3. Interkulturní komunikace 
 

Pojem interkulturní komunikace je kromě jiného spjat s mezinárodním, 

interkulturním neboli diverzity managementem v souvislosti s trendem celosvětového 

společenského vývoje v současné éře globalizace a mezinárodní interakce a spolupráce. 
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Poprvé se pojem interkulturní komunikace objevil v knize Culture as 

Communication od amerických autorů Edwarda T. Halla a George Tragera, která byla 

publikována v roce 1854 (Černek, Staňková, 2015: 83).  

 

Interkulturní komunikací se zabývá řada autorů. Průcha (2010: 16) definuje 

interkulturní komunikaci jako proces „interakce a sdělování probíhající v nejrůznějších 

typech situací, při nichž jsou komunikujícími partnery příslušníci jazykově a/nebo 

kulturně odlišných etnik, národů, rasových či náboženských společenství. Tato 

komunikace je determinována specifičnostmi jazyků, kultur, mentalit a hodnotových 

systémů komunikujících partnerů.“  

 

Nový a Schroll-Machl (2005: 52 – 53) uvádí, že interkulturní komunikace je 

komunikací, která probíhá v podmínkách kulturního střetu, při kterém kulturní rozdíly 

komunikujících partnerů rozhodujícím způsobem ovlivňují procesy a výsledek 

komunikačního dění. V této formě komunikace spatřují větší riziko vzniku 

nedorozumění, než u komunikace v monokulturních podmínkách. 

Pro to, aby k těmto nedorozuměním nedocházelo, je potřeba kulturní rozdíly 

komunikujících partnerů nejen znát, ale také je respektovat. Mezikulturní komunikace 

bourá bariéry mezi lidmi. Tyto bariéry mohou narušovat interkulturní komunikaci, nejsou 

dány jen odlišností jazyků, ale také zvyky, morálkou, zákony, časovými pásmy, odlišností 

vzhledu apod. Jejich překonávání není otázkou jednoduchou a krátkodobou. Člověk má 

tendenci vnímat všechno, co je odlišné od naší kultury, spíše negativně a má tendenci vše 

posuzovat svými normami (Mikuláštík, 2003: 34 – 35).  

 

Interkulturní komunikaci je možné rozčlenit do tří navzájem na sobě závislých a 

prolínajících se oblastí, a sice jako proces verbálního a neverbálního projevu, který je 

neodmyslitelnou součástí každodenního života, jako vědeckou teorii a výzkum sloužící 

jak k objasňování obsahu interkulturní komunikace, tak i charakteristiky začleněných 

subjektů, stanovení podmínek, překážek, průběhu a také efektů této komunikace. A 

v poslední řadě jako soubor vzdělávacích a podpůrných aktivit orientovaných 

prakticky dle příslušné vědecké teorie. Jde například o školní i mimoškolní výuku, 

tréninky nebo kurzy poskytující rady, doporučení, případně modely sloužící k podpoře a 

optimalizaci procesů interkulturní komunikace (Černek, Staňková, 2015: 82 – 83). 
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Eger (2009: 79) uvádí, že proces interkulturní komunikace ovlivňují tyto čtyři 

determinanty: 

 Znalost jazyka, ve kterém komunikace mezi členy týmu probíhá – společný jazyk, 

kterým se v týmu komunikuje, je základním předpokladem, a zároveň i prostředkem 

vzájemného porozumění mezi členy týmu. Je proto nutné, aby členové týmu společný 

jazyk dobře ovládali.  

 Znalost kulturních odlišností členů týmu – znalost kultury a zvláště pak kulturních 

odlišností komunikačních parterů je základním předpokladem pro úspěšnou 

interkulturní komunikaci. Pokud chceme, aby byla komunikace efektivní, je proto 

potřebné, aby členové týmu znali a chápali vliv kultury i kulturních odlišností na 

komunikaci a jednání jednotlivých členů týmu. Tolerance a citlivost k těmto 

odlišnostem jsou rovněž velmi důležité.  

 Znalost pravidel interkulturní komunikace – každá kultura má vlastní pravidla pro 

komunikaci a znalost těchto komunikačních pravidel kultur členů týmu může výrazně 

napomoci k minimalizaci problémů v komunikaci a k lepšímu vzájemnému 

porozumění. 

 Osobnostní charakteristiky členů týmu – pozitivně či negativně ovlivňují interakci 

a komunikaci členů v týmu. 

 

Problém interkulturní komunikace (mezikulturní) nespočívá jen v dokonalé 

znalosti cizího jazyka a schopnosti orientovat se v jeho odborné terminologii. Úspěch 

komunikace závisí i na dobré vzájemné znalosti kultury a zejména kulturních odlišností 

partnerů, protože ty mohou sice zcela nenápadně, avšak o to významněji ovlivnit celý 

proces komunikace a následné spolupráce (Nový, Schroll-Machl a kol., 2001: 7). 

 

Průcha (2010: 39 – 43) ve své publikaci dále pojednává o kulturně specifických 

rysech komunikace v národních kulturách. Srovnává na několika ilustračních příkladech 

jednotlivá specifika komunikace různých kultur (např. Američanů, Číňanů, Finů, 

Nizozemců, Němců, Švýcarů, obyvatelů střední Evropy atd.).  

Na tomto místě si dovolím uvést výběr několika ilustračních příkladů komunikace 

Čechů, které uvádí Průcha ve srovnání s komunikačními rysy českých neslyšících, jak jej 

popisují autoři zabývající se touto tematikou (Tab. 3).  
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Tab. 3: Specifické rysy komunikace Čechů a Neslyšících 

 Češi Neslyšící 

Nízký komunikační kontext4  X 

Vysoký komunikační kontext5 X  

Vykání X  

Tykání  X 

Neformální styl komunikace  X 

Oslovování a používání titulů  X  

Zdroj: Upraveno dle Průcha, 2010: 39 – 42, Komorná, 2008: 42, Skákalová, 2011: 38. 

 

Nízký/vysoký komunikační kontext 

Průcha (2010: 40) uvádí, že Češi nejsou zvyklí na otevřenou komunikaci na rozdíl od 

jiných národů, zejména skandinávských, kteří tuto otevřenou komunikaci uplatňují 

například ve vyjednávání, přičemž se vyjadřují přímo a bez nějakých omluv či vytáček 

sdělují otevřeně i svůj nesouhlas. 

Tuto přímou a otevřenou komunikaci používají i neslyšící. Skákalová (2011: 38) 

například uvádí: „neslyšící se zpravidla vyjadřují přímo, bez oklik, takže některá sdělení 

můžou být pro slyšícího „nečekaně“ pravdivá.“  

 

Vykání / tykání 

Oproti češtině, kdy je vykání běžnou součástí komunikace, jak uvádí Skákalová (2011: 

38), je tykání v komunitě neslyšících zcela přirozené, jelikož to vyplývá z charakteru 

znakového jazyka.  

 

Neformální styl komunikace, oslovování a používání titulů 

Průcha (2010: 40 – 42) tento neformální styl komunikace demonstruje v porovnání 

komunikace žáků a učitelů ve finské a švédské kultuře a srovnává jí s kulturou českou. 

Uvádí, že zatímco v české kultuře je nepřípustné oslovování vysokoškolských učitelů bez 

titulů, ve finské kultuře se naopak nepoužívají tituly při oslovování profesorů ani jiných 

vysokoškolských učitelů ze strany studentů.  

                                                 
4 Low – context cultures – tj. vše, co má být sděleno, je vyjadřováno jednoznačně a není nutno obsah 

komunikace vyvozovat z kontextu. 
5 Hihg – context cultures – je příznačný pro kultury, jejichž příslušníci se vyjadřují méně otevřeně, často 

je nutné interpretovat skutečný obsah sdělení z kontextu, např. z doprovodného neverbálního chování 

mluvčího. 
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Neslyšící používají neformální styl komunikace. Komorná (2008: 42) to ve své práci 

dokládá například tím, že neslyšící píší své texty stejně, bez ohledu na to, kdo je 

příjemcem, zda jde o dopis soukromý nebo veřejný.  

 

Z výše uvedeného srovnání jsou na první pohled patrné rozdílnosti kulturních 

specifik komunikace mezi Čechy a neslyšícími (pokud svou pozornost nebudeme 

zaměřovat pouze na jazykovou rozdílnost). Tyto diferenciace komunikačních rysů mohou 

způsobit vznik bariér v interkulturní komunikaci. 

Průcha (2010: 63 - 65) ve své práci uvádí, že bariéry v interkulturní komunikaci 

závisí především na těchto faktorech: 

 Odlišnost kultur – čím větší je kulturní odlišnost komunikujících partnerů, tím vyšší 

je pravděpodobnost komunikačních bariér. 

 Jazyk – komunikační bariéry jsou závislé také na tom, jaký jazyk je v interkulturní 

komunikaci dvou lidí používán. Bariéry jsou jiné v situacích, kdy je pro komunikaci 

používán jazyk, kterým jeden z partnerů mluví jako jazykem mateřským. Jiná bariéra 

nastává, pokud oba komunikující partneři komunikují zprostředkujícím jazykem, 

který není mateřským jazykem ani jednoho z partnerů. 

 Stereotypy – tj. postoje a předsudky vztahující se k příslušníkům jiných národů, 

etnik, rasových nebo náboženských skupin.  

 Etnofaulismy -  jsou to neoficiální označení používaná příslušníky jednoho etnického 

či národního společenství pro pojmenování příslušníků jiných etnik či národů. Mohou 

mít humorný až lehce zesměšňující charakter. Např.: Němci – „Němčouři“, Francouzi 

– „Frantíci“ apod. Etnofaulismy mohou mít taky negativní až nepřátelské podbarvení. 

Např.: v češtině označení Vietnamců jako „rákosníků“, nebo Romů „černé huby“. 

V interkulturní komunikaci se etnofaulismy vyjadřuje obvykle nějaký negativní 

úsudek o lidech jiné skupiny, která se jeví jako nežádoucí, např. imigranti, etnické 

menšiny. 

 

Zdražilová (2007: 114 – 118) ve své práci uvádí kromě jazykové bariéry a 

odlišnosti kultur další oblasti, které vedou ke komunikačním bariérám: 

 Různá míra explicitnosti a implicitnosti komunikačního procesu – tento druh 

bariéry je výlučně kulturně podmíněný. Explicitní sdělení je předávání jasných, 

jednoznačných a přímých informací. Na druhé straně implicitní sdělení znamená, že 

skutečný význam tohoto typu sdělení je třeba vyrozumět mezi řádky, z kontextu a 

různých neverbálních sdělení. U implicitní komunikace je proces dekódování sdělení 
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mnohem obtížnější než u explicitní. 

 Vliv kulturně podmíněného očekávání příjemce zprávy – příjemce zprávy 

posuzuje realitu podle toho, jaký vnitřní a kulturní systém sám zná a uznává, a jeho 

vnímání může být ovlivněno či deformováno jeho vlastními očekáváními. Při 

dekódování zprávy může být toto kulturně podmíněné očekávání zdrojem 

nepochopení skutečného obsahu informace.  

 Různý výklad neverbální komunikace – verbální a neverbální projev nelze od sebe 

zcela oddělit. Informaci přijímáme uceleně i s neverbálními projevy, které jsou 

kulturně podmíněné. Nejčastěji jde o tyto kulturní odlišnosti: 

o Proxemika – tj. rozdíly ve využívání prostoru při komunikaci. Jedná se o 

vzdálenost mezi komunikujícími osobami při interpersonálním kontaktu. 

Každá kultura tuto proxemiku vnímá jinak. U západních kultur jde například 

o intimní zónu (40 – 50 cm), osobní zónu (50 – 120 cm), sociální zónu (120 – 

130 cm) a veřejnou zónu (300 cm a více). 

o Haptika – oblast bezprostředního dotykového kontaktu s druhou osobou. 

Způsoby přivítání nebo loučení jsou často kulturně odlišné (způsob podání 

ruky, políbení, obejmutí apod.). 

o Gestikulace – frekvence používání gest či skrytý význam gest jsou taky 

kulturně podmíněna (např.: Středoevropan vyjádří nesouhlas zavrtěním hlavy, 

Bulhar a Řek použijí ostré zaklonění hlavy a pomalejší vrácení do původní 

polohy). 

o Mimika a oční kontakt – mimika při rozhovoru a intenzita očního kontaktu je 

opět kulturně podmíněna. 

o Paralingvistika – tj. hlasitost projevu, intonace, používání pauz, rychlost řeči 

apod.  

  

Pokud bychom se chtěli zaměřit na komunikační bariéry (českých) neslyšících, 

velmi zajímavý přehled podává ve své práci Strnadová (1998: 248 – 254). Pojednává o 

bariéře technické, kterou způsobují určitá technologická zařízení doprovázena 

akustickými signály (např. běžný telefon, „mluvítka“ u vchodu budov apod.), které lze 

překonat s pomocí jiných lidí. V souvislosti s jazykovou bariérou, nedostatečná znalost 

češtiny (viz také kapitolu Komunikace neslyšících), neslyšícím znemožňuje porozumět 

českému psanému textu a úspěšnému odezírání oproti například ohluchlým, kteří ovládají 

český jazyk a tuto bariéru můžou překonat. Pro neslyšící je tato „technicko – jazyková“ 

bariéra v podstatě nepřekonatelná i za předpokladu, že po technické stránce odezírat umí 
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perfektně. Další bariérou, se kterou se neslyšící potýkají, je psychogenní, neboli 

postojová. Představuje nejzávažnější bariéru, jelikož představuje negativní postoj slyšící 

veřejnosti vůči neslyšícím. Tento postoj veřejnosti Strnadová shrnuje do výroku: „Ať se 

hluchoněmí naučí mluvit, aby se mohli zapojit do normální společnosti.“ Bariéra 

informační představuje absenci a nedostupnost náhodného učení, které je zdrojem 

všeobecných informací. Tato bariéra opět souvisí s jazykovou bariérou – pro neslyšící 

není možnost náhradního (zprostředkovaného) získávání zkušeností například četbou, 

jelikož k tomu chybí znalost jazyka. A v konečném důsledku i bariéry uměle vytvořené, 

které vesměs souvisí s historickým vývojem znakového jazyka u nás a historickým 

přístupem k neslyšícím, jako např. potlačování používání znakového jazyka ve školství, 

zavedení striktně orálního stylu výuky neslyšících. Do takto uměle vytvořených bariér 

lze zařadit například nedostupnost zprostředkovaných informací (děti se ve školách učily 

vyslovovat slova, jejichž význam neznaly, neboť chyběl dorozumívací prostředek, což 

vedlo k velkému informačnímu deficitu), živelná tvorba znaků (zákaz používání 

znakového jazyka ve škole nezabránil studentům tento jazyk používat i pod rizikem 

trestu, což mělo za následek roztříštěnost jednotlivých znaků „podle školy“), umělé 

potlačování rozvoje znakového jazyka aj.  

 

V souvislosti s výše uvedenými předsudky a stereotypy jako zdroji 

komunikačních bariér, Morgensternová, Šulová a kol. (2007: 73 – 74), ve své publikaci 

uvádějí, že předcházení předsudkům a stereotypům se může dít díky rozvoji tolerance a 

výcvikem interkulturních kompetencí. Tolerance představuje naši schopnost akceptovat 

odlišné názory, odlišné chování či jiné skupiny. Velmi důležitý je také osobní kontakt 

s cizincem a jeho bližší poznání nám může pomoci odbourat některé nežádoucí předsudky 

a zažité stereotypy vůči cizincům a příslušníkům cizích kultur či menšin. 

 

Interkulturní kompetence úzce souvisejí s potřebou zdokonalovat se 

v interkulturní komunikaci. Průcha (2010: 46) tuto interkulturní kompetenci definuje 

jako: „způsobilost jedince realizovat s využitím osvojených znalostí o specifičnostech 

národních / etnických kultur a příslušných dovedností efektivní komunikaci a spolupráci 

s příslušníky jiných kultur. Základem interkulturní kompetence je jazyková vybavenost 

jednotlivce a respektování kulturních specifičností partnerů.“  
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Podle Morgensternové, Šulové a kol. (2007: 10 – 14), je možné interkulturní 

kompetenci dále rozčlenit do tří skupin: 

 Kognitivní kompetence – tj. schopnost mít reálný pohled na sebe sama („vnitřní 

já“) a dále pak schopnost uvědomit si naše „kulturní já“, tj. hodnoty, tradice a 

normy naší domácí kultury. Naše „vnitřní já“ a „kulturní já“ pak tvoří naši 

kulturně – sociální identitu. Do kognitivních kompetencí také spadá schopnost 

uvědomit si naše předsudky, stereotypy, schopnost získávat a zpracovávat 

poznatky o cizí kultuře a myslet tolerantně, tj. tolerování odlišnosti.  

 Afektivní kompetence – souvisejí s naším prožívání dané situace. Abychom 

dobře zvládli interakci s cizí kulturou, měli bychom být kulturně senzitivní a 

empatičtí a být schopni se adaptovat. Afektivní kompetence dále zahrnují 

schopnost empatie, tj. schopnost vcítit se do cizích mentalit, jejich specifik a lépe 

interpretovat cizí vzorce chování. Důležité je rovněž naučit se vnímat a správně 

interpretovat, jak probíhají interpersonální vztahy v dané kultuře či jak lidé 

vyjadřují emoce, nebo uvědomit si interpersonální blízkost a distanci v dané 

kultuře a další jiná specifika. 

 Behaviorální kompetence – tyto kompetence jsou navenek nejlépe 

pozorovatelné a lze je nejlépe ovlivnit. Zahrnují širokou škálu schopností a 

dovedností jako například: 

o Umění interkulturní komunikace – tj. schopnost komunikovat bez 

komunikačních šumů a nedorozumění, umění naslouchat a respektovat 

formální pravidla v cizích kulturách, schopnost práce s neverbální 

komunikací, či pochopení specifičnosti humoru nebo ironie cizí kultury. 

o Schopnost řešení interkulturních konfliktů nebo problémů -  tj. schopnost 

vnímat a správně interpretovat konfliktní situace a naučit se strategii řešení 

konfliktu. 

o Schopnost kooperace a práce v interkulturním týmu – tj. otevřenost ke 

spolupráci, respektování ostatních, správné pochopení vlastní role v týmu 

a schopnost facilitace a rozvoje týmu.  

 

 

Uvědomění si procesů interkulturní komunikace a kulturní diverzity a co tato 

diverzita sebou přináší, je pro organizaci, která zaměstnává lidi z různých kultur, velmi 

důležitou součástí organizačního řízení. I v případě, že si organizace tuto diverzitu a 

interkulturní komunikaci uvědomuje, a přijala koncept diverzity managementu, mohou 



54 

 

nastávat mezi kulturně diverzními zaměstnanci konflikty, o kterých bude pojednávat 

následující kapitola.  
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1.4. Diverzitní tým a konflikty na pracovišti 
 

Než přistoupím k problematice diverzitního týmu a procesům, které v něm 

probíhají, pokládám za důležité nejdříve objasnit rozdíl mezi pracovní skupinou a 

pracovním týmem. 

Odborníci zabývající se tematikou personálního řízení upozorňují na existující 

odlišnosti mezi pracovní skupinou a pracovním týmem. Pro organizaci je nezbytně nutné 

uvědomit si a poznat tyto odlišnosti a to zejména z toho důvodu, aby pro efektivní 

fungování svých činností nastavila vhodný manažerský styl řízení lidí v organizaci. Proto 

první část této kapitoly bude pojednávat o pracovní skupině a pracovním týmu, a to 

v obecné rovině. Následně přistoupím k tématu diverzitního týmu a jeho specifik. Jedním 

z dílčích cílů této práce bylo zjistit a popsat, zda a v jakých situacích mezi slyšícími a 

neslyšícími zaměstnanci dochází k nedorozuměním. Odpovědí na tuto otázku by měla být 

v teoretické rovině podkapitola Konflikty v interkulturním týmu.  

 

 

1.4.1. Pracovní skupina a pracovní tým 
 

Řada autorů se shoduje na tom, že mezi pracovní skupinou a pracovním týmem 

existují značné rozdíly, které je potřeba si uvědomit.  

 

Pracovní skupina  

Pracovní skupinu můžeme definovat jako členství alespoň dvou lidí, kdy horní 

hranice členů skupiny závisí na konkrétní situaci, či organizaci. Nejdůležitějším aspektem 

skupiny je, že samotní členové na sebe nahlíží jako na příslušníky skupiny. V pracovní 

skupině existuje komunikační síť mezi jednotlivými členy skupiny, mezi členy existuje 

přímá a interaktivní interakce trvající delší dobu a je zaměřená na určité komplementární 

cíle. Pracovní skupina společnou činností směřuje k realizaci těchto cílů. Členové 

pracovní skupiny se identifikují s kolektivem, jejich příslušnost ke skupině je vědomá, 

existují zde relativně trvalé vztahy a existuje zde jasná vnitřní struktura pracovních pozic 

a rolí (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012: 275, Cejthamr, Dědina, 2010: 151, Dědina, 

Odcházel, 2007: 84 – 85).  
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V každé pracovní skupině můžeme nalézt normy skupiny, kterými se daná 

skupina řídí. Skupinové normy vyjadřují ústřední a nejdůležitější hodnoty skupiny, díky 

nimž členové skupiny znají smysl skupiny. Normy skupině pomáhají udržovat hladký 

průběh činností tím, že společně vytvářejí takové prostředí, kde každý člen ve skupině ví, 

co má dělat a co může očekávat od ostatních členů, tj. normy pomáhají skupině definovat, 

co je mezi členy považováno za přijatelné sociální chování. Skupinové normy jsou pro 

skupinu důležité, jelikož pomáhají skupině jako takové přežít (Hayes, 2005: 42 – 43). 

Cejthamr a Dědina (2010: 151) uvádějí mezi nejčastějšími normami skupiny tato 

pravidla: „nenarušovat skupinový výkon nadměrným pracovním úsilím, nepodvádět, 

nedonášet a nebýt odtažitý či příliš formální.“ Bedrnová, Jarošová, Nový a kol. (2012: 

278), hovoří o normách ve skupině jako o sociálních normách. Jedná se o nepsaná, avšak 

obecně akceptovaná pravidla upravující vztahy mezi spolupracovníky. Tyto sociální 

normy se častokrát týkají oblastí, jako je maximální nebo minimální pracovní výkon 

jednotlivce ve skupině, míra respektování formálních organizačních předpisů nebo vztah 

skupiny k ostatním skupinám, či klientům. Jestliže chce manažer ovlivňovat jednání 

jednotlivců ve skupině, pak je nezbytné, aby tyto sociální normy nejenom znal, ale 

především je uměl aktivně využívat. 

 

V souvislosti se vznikem formální pracovní skupiny, autoři upozorňují na vznik 

neformálních pracovních skupin. Jedná se o skupiny vznikající paralelně s těmi 

formálními. Jedná se o společenství jednotlivců, ve kterých vznikají mezi členy vzájemné 

vazby, a kde se členové navzájem ovlivňují a přispívají k vzájemnému uspokojení 

psychologických a sociálních potřeb, ne vždy nutně spojených s plněním úkolů. Jinými 

slovy, neformální skupiny staví více na osobních vztazích a dohodách mezi členy 

skupiny, než na definovaných vztazích. Cílem formálních skupin je plnit úkoly, které jí 

byly zadány a za které je formálně odpovědná. Koexistence a splývání formálních a 

neformálních skupin se považuje za ideální stav, který směřuje k naplnění stanovených 

cílů a zadaných činností (Cejthamr, Dědina, 2010: 152, Dědina, Odcházel, 2007: 85).   

 

 

Pracovní tým a týmová spolupráce 

 

Pracovní tým je specifickým druhem pracovní skupiny. Jedná se o vnitřně 

formálně nestrukturovanou malou skupinu lidí, kteří mají společné, časově omezené cíle, 
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na kterých vzájemně spolupracují. (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012: 292, 

Horváthová, 2008: 12). 

 

Odborná literatura uvádí tyto nejčastější charakteristiky pracovního týmu 

(Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012: 292 – 293, Horváthová, 2008: 12 – 13, Meier, 

2009: 7): 

 Spolupráce je ahierarchická, tj. v týmu neexistuje vnitřní formální organizační 

struktura (jediným projevem určité vnitřní formální organizace je jmenování 

vedoucího týmu). Všichni mají stejná práva i povinnosti. Vědomosti a zkušenosti 

členů týmu jsou využity lépe, protože rozdělení práce se řídí méně formálními 

strukturami. 

 Společný cíl – členové týmu pracují na společném cíli, tento cíl si uvědomují, 

sdílejí vůli tohoto cíle dosáhnout a jsou společně odpovědní za výsledky své 

spolupráce. Charakteristickým rysem je společné hledání řešení, společné 

rozhodování, a tedy už výše zmiňovaná společná odpovědnost.  

 Různé charakteristiky osobností – rozdílné zkušenosti a úrovně znalostí a 

zkušeností přispívají k dosažení společného cíle.  

 Klima důvěry a otevřenosti – členové týmu jsou schopni sebereflexe, hodnocení 

procesu práce, jednoznačné a efektivní komunikace a účelného řešení konfliktů. 

Týmová práce vytváří synergie, energie, které pramení ze spolupráce.  

 

Pro to, aby byl tým ve své činnosti úspěšný, musí splňovat určité charakteristiky. 

Níže uvedu nejčastější, které uvádějí vybraní autoři zabývající se touto problematikou 

(Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012: 293 – 296, Horváthová, 2008: 32, Meier, 2009: 

10 – 12, Plamínek, 2009: 20 – 22): 

 Optimální velikost týmu – ideální počet členů týmu je pět až devět osob. Při 

menším počtu se efekt synergie ve skupině plně nerozvine a může vést k vytváření 

soupeřících dyád, respektive ke konfliktům vztahu dyády proti jednotlivci. Větší 

počet členů týmu vede k omezení vzájemné komunikace, která je pro úspěch týmu 

klíčová. U většího počtu členů týmu se obvykle vytvářejí další podskupiny, 

kterým se vedoucí týmu nemůže věnovat na takové úrovni jako u menšího týmu. 

 Sdílené cíle, hodnoty a pravidla – členové týmu společný cíl nebo úkol přijímají, 

nevnímají ho jen racionálně, ale i emocionálně, tzn., členové rozumí společnému 

cíli stejně, společně mu věří, sdílejí a usilují společně o jeho dosažení. Takové cíle 
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jsou pro tým důležité, jelikož jsou motorem dobré spolupráce. Členové týmu cítí 

zodpovědnost za řešení úkolů, problémů či situací. Členové týmu nesdílí společně 

jenom cíl, ale také určité obecné parametry, určující povahu cest, kterými je třeba 

k cíli dojít. Tyto parametry jsou založeny na sdílené soustavě hodnot a pravidel. 

Zažívají pocit sounáležitosti – pocit „My“. Spojenectví členů se vyznačuje 

týmovým duchem. Toto spojenectví závisí na vzájemných sympatiích, toleranci, 

kterou k sobě chovají a samozřejmě také na společné minulosti a úspěších, které 

zažili.   

  Kvalitní komunikace – aby mohl tým vzniknout, je nutné, aby měli 

spolupracovníci možnost delší dobu společně intenzivně spolupracovat. Bez 

kvalitní komunikace půjde toto jen stěží. Pro to, aby mohli členové týmu sdílet 

cíle, hodnoty, emoce, potřebují spolu komunikovat. Kvalitní komunikace je 

charakterizována svou otevřeností, tj. členové otevřeně vyjadřují kritiku, ale 

slušnou a věcnou formou, vzájemně si naslouchají a každému jednotlivci je dán 

dostatečný prostor k diskusi. 

 Vybraný pracovní tým a osobnostní charakteristiky jeho členů – v pracovním 

týmu by měli být pokud možno zastoupeni reprezentanti co nejširšího spektra 

profesní, funkční, demografické i osobnostní struktury. Jednotliví členové týmu 

vzájemně uznávají své schopnosti. Tato diverzita osobních charakteristik tak 

otevírá možnosti kreativního řešení složitých, interdisciplinárních či 

nejednoznačných úkolů. Při vytváření týmu je vhodné v přiměřené míře i ke 

vzájemným sympatiím či antipatiím potenciálních spolupracovníkům. 

 Kvalitní vztahy členů týmu – bývají výrazným rysem funkčního týmu. Jedná se 

o vztahy funkční a zdravé i na neformální rovině. V týmu panuje neformální 

uvolněná atmosféra s prvky přátelství, ale i náročnosti. Členové týmu se i po 

dokončení pracovního úkolu nadále rádi setkávají a vyhledávají příležitosti k další 

spolupráci. Takto sehrané týmy mají pro organizace mimořádnou hodnotu. 

 

 

 

Uvedené vlastnosti úspěšných týmů shrnuje Plamínek na obr. 4. 
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Obr. č. 4. Vlastnosti úspěšných týmů 

 
Zdroj: Plamínek, 2009: 21 

 

 

1.4.2. Diverzitní tým 
 

Spolupráce v multikulturním týmu s sebou přináší jak negativa, tak pozitiva. 

Velkým přínosem multikulturních týmů je různorodost pohledů, názorů na práci, 

inovativní nové nápady, kreativita, přísun nových vědomostí a zkušeností. Překážkou se 

většinou stává komunikace a jazyková bariéra. Může dojít lehce k nedorozumění, že jistá 

rozhodnutí nebo problémy nebudou chápany všemi členy stejně. Ještě složitější situace 

nastává, pokud dochází ke kulturním rozdílům. Tyto rozdíly sice nejsou na první pohled 

znát, ale stávají se v mnoha případech hlavním problémem multikulturních týmů. Každá 

kultura má své typické sociální chování jako tempo práce, chápání osobního prostoru 

nebo přijatelné hranice chování mužů k ženám apod. Předcházet těmto nedorozuměním 

můžeme prostřednictvím dostatečné komunikace, objasnění situace o existenci kulturních 

rozdílů v týmu. Někteří zaměstnanci mohou prožít tzv. kulturní šok, což je stav, který 

může nastat při intenzivním kontaktu s cizí kulturou, kterou vnímáme tak negativně, že 
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následkem je celkové negativní vnímání všeho a kohokoli, co bude s touto kulturou 

spojeno (Horváthová, 2008: 22 – 24). 

 

Významným faktorem, který ovlivňuje úspěšnost multikulturního týmu je 

schopnost pracovat s kulturní diverzitou uvnitř týmu. Interkulturní spolupráci usnadňují 

následující kompetence: 

 PULL kompetence – otevřenost, flexibilita, oceňování různorodosti apod. 

 PUSH kompetence – dosahování cílů navzdory překážkám, osobní autonomie, 

duševní odolnost, sebedisciplína apod. 

 Komunikace – jasná a přesvědčivá prezentace vlastních nápadů s ohledem na 

multikulturní kontext, zajištění efektivní virtuální komunikace, překonání bariér 

plynoucích z komunikace v cizím jazyce apod. 

 Organizační inteligence – řízení dojmu, orientace v spletitosti organizačních vztahů, 

etické ovlivňování apod. 

 Týmová spolupráce – budování důvěry, zvládání diverzity v týmové dynamice, 

zvládání kritických fází týmové spolupráce apod.  

 Leadership – budování důvěry pro inovaci a otevřenou komunikaci, rozvoj a 

motivace, zajišťování porozumění apod. (Žufan, Hán, Klímová, 2013: 123 – 124). 

 

Zadražilová (2007: 135) pro docílení efektivního fungování multikulturního týmu 

shrnuje následující doporučení: 

 Členové týmu by měli být vybíráni na základě jejich schopností a dovedností, nikoliv 

podle etnického původu.  

 Členové týmu si musí být vědomi odlišností a musí je uznat. Musí si být vědomi svých 

vlastních kulturních stereotypů a využívat je k porozumění skutečných rozdílů. 

 Členové kulturně diverzifikovaných týmů mají větší potíže s tím, aby se shodli na 

účelu práce, než týmy homogenní, proto je nutné, aby týmu při komunikaci pomohl 

zkušenější vedoucí. 

 Je nezbytné, aby mezi členy týmu byla rovnoměrně rozdělena moc a vliv podle 

schopností jednotlivých členů. Toto rovnoměrné rozdělení tak přispívá k řešení 

společného úkolu. 

 Členové týmu musí pociťovat vzájemný respekt, který lze kromě jiného dosáhnout 

minimalizováním míry etnických stereotypů. 

 Manažer týmu by měl poskytovat týmu pozitivní zpětnou vazbu ve vztahu k procesu 
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a výstupům. Zpětná vazba pomůže členům vidět se více jako tým a vážit si své 

diverzity. 

 

Pro to, aby multikulturní tým dosahoval požadovaných výsledků a byl efektivní, 

je kromě výše uvedených doporučení zcela zásadní a nezastupitelná role manažera.  

Od manažera, který řídí multikulturní tým, se očekává jak znalost jazyka, tak i 

základní povědomí o kultuře členů multikulturního týmu, jejich zvyklostí a respekt 

k jejich odlišnému přístupu. Osobní přístup vedoucího pracovníka v tomto týmu je velmi 

důležitý. Tato odpovídající schopnost vedoucího pracovníka bývá označována jako řízení 

kulturní rozmanitosti. K důležitým manažerským dovednostem také patří řešení konfliktů 

vyplývajících z odlišnosti kultur a individuální koučink členů týmu (Horváthová, 2008: 

25). 

 

Porozumění hodnotám a způsobu myšlení, komunikace a kulturním odlišnostem 

členů týmu je pro manažera zcela zásadní. Díky orientaci v těchto rozdílnostech může 

manažer adekvátním způsobem přizpůsobit svůj styl vedení, rozhodování a ovlivňování. 

Tyto schopnosti manažera jsou označovány jako interkulturní kompetence (Žufan, 

Hán, Klímová, 2013: 124). Interkulturní kompetence je „schopnost pochopit, hodnotit, 

respektovat a produktivně nasadit kulturní podmínky a faktory vlivu ve vnímání, 

hodnocení, cítění a jednání u sebe samého a také u druhých, a to ve smyslu vzájemného 

přizpůsobení, tolerance oproti neslučitelnosti, jakož i vývoje synergetických forem soužití 

a orientace ve světě.“ (Nový, Schroll-Machl, 2005: 140).  

Pro rozvoj interkulturních kompetencí existuje řada vzdělávacích a tréninkových 

programů, tzv. interkulturních tréninků. Zadražilová ve své publikaci uvádí několik 

z nich. Jedná se například o jazykový trénink, zvýšení informovanosti o cizí kultuře, 

trénink komunikačních a sociálních dovednostech, zvládnutí kulturního šoku, 

odbourávání etnocentrického hodnotitelského postoje, tvorba realistických očekávání, 

podpora relativismu a kulturně specifického vidění věcí apod. (Zadražilová, 2007: 129 – 

130). 

 

1.4.3. Konflikty v interkulturním týmu 
 

Konflikty jsou běžnou součástí nejenom pracovních vztahů, ale doprovázejí nás 

na každém kroku. Každý člověk má rozdílné názory, postoje, potřeby, hodnoty, prožitky 
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a proto je zcela přirozené, že se dostává s jinými lidmi do konfliktu. Konflikt je tedy 

přirozeným vyjádřením nesouhlasu, ať už jedince, či skupiny (Cejthamr, Dědina, 2010: 

264). Tato rozdílnost se objevuje i v týmech a ty ne vždy fungují tak, jak by měly. 

Konflikty se v týmu neobjevují zčistajasna, ale obvykle se vyvíjejí a připravují delší dobu, 

než je možné je pocítit jako potíž, či konflikt (Meier, 2009: 100 - 103). Konflikty v týmu 

mají různé příčiny a zdroje. Tyto zdroje shrnuje Cejthamr a Dědina na obrázku č. 5.  

 

Obr. č. 5. Zdroje konfliktu 

 

   Zdroj: Cejthamr, Dědina, 2010: 266 

 

 

V multikulturním týmu kromě běžných konfliktů vznikajících v monokulturní 

skupině se objevuje speciální typ interkulturního konfliktu. Dědina a Odcházel, uvádějí, 

že interkulturní konflikt představuje nejčastěji konfliktní situace, které jsou obvykle 

spojeny s odlišnými procesy vzájemné komunikace mezi členy týmu. Jestliže je v týmu 

nerovnovážně rozdělena spolupráce mezi jednotlivými kulturními skupinami, může tato 

situace způsobit dominanci té skupiny, která je v týmu zastoupena víc. Častým zdrojem 

konfliktních situací je jazyk, jímž se v týmu komunikuje. U členů týmu se špatnými 

jazykovými znalostmi je tendence tyto lidi vynechávat ze vzájemné komunikace a 

z rozhodování, a to zejména z důvodu nedostatečné schopnosti v tomto jazyce 
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komunikovat. Dědina a Odcházel (2007: 119 - 120) dále definují tři možné druhy 

konfliktů vznikajících v multikulturním týmu: 

 Konflikty – samy o sobě nemají negativní charakter, naopak mohou být zdrojem 

nových kreativních nápadů. Členové takového týmu nejsou častokrát dostatečně 

informováni o rozdílnostech v jednotlivých kulturách. Důsledkem bývá verbální 

nebo neverbální neporozumění. 

 Kulturní nedorozumění – souvisí z nedostatečnou sociální kompetencí. Nastává 

v případě, že pozorované chování je chápáno jako osobnostní charakteristika 

daného kulturního znaku. To následně vede k špatné interpretaci a neporozumění, 

které může vyústit až ke vzniku stereotypů. 

 Etnocentrismus – zjednodušeně řečeno jde o vnímání světa kolem nás vlastníma 

očima – naše hodnoty, standardy. Pokud jednáme jenom na základě našich vzorců 

chování a kulturních standardů, bez snahy porozumět kulturním odlišnostem 

členů týmu, naše vzájemná komunikace je fakticky nereálná a vede k dalším 

nedorozuměním. Naší snahou by tedy mělo být poznat navzájem své kultury a 

jejich odlišné aspekty, vnímat je jako něco nového, nikoliv špatného. 

 

Zadražilová (2007: 130 – 131) ve své publikaci uvádí přehled možných strategií 

při řešení problémů spojených s existencí více kultur v jedné organizaci.  Dosažení vnitřní 

synergie u organizační multikulturality lze například: 

 Kulturní dominancí – tj. stavem, kdy se jedna kultura zcela přizpůsobí kultuře 

dominantní. V tomto případě nelze hovořit o spolupráci, či součinnosti, ale o 

podřízení jedné kultury druhé, která zcela převáží. Pro člověka, který se takto druhé 

kultuře přizpůsobuje, to může z dlouhodobého hlediska přinést vnitřní nejistotu až 

rozpolcenost a následně může vyústit v jeho nepřiměřené reakce. Tato strategie je 

funkční tehdy, je-li dominance jedné kultury otevřeně deklarována a oběma stranami 

považována za nutnou a výhodnou. 

 Kulturním kompromisem – představuje prvotní fázi spolupráce, kdy jsme si 

kulturních odlišností vědomi a v zájmu všech zúčastněných se snažíme o určitou 

souměrnost a vybalancování kulturních rozdílů. Výsledkem je povolená míra 

tolerance vlastních kulturních standardů členů týmu. Komunikace v tomto případě 

probíhá pouze v rámci toho, co je kulturám společné, jinak v ostatních oblastech 

zůstávají kultury oddělené. 

 Kulturní kombinací – tj. formou součinnosti, kdy jsme si kulturních odlišností 
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vědomi a každá kultura do vzájemné spolupráce přináší to, v čem je lepší, 

kompetentnější a v čem vyniká.   

 Kulturní integrací – tj. situací, kdy jsou si spolupracující kultury vědomy 

vzájemných odlišností a jsou schopny více méně ovládat kulturní alternativy 

sociálního chování a podle situace je využívat.  

 Kulturní synergií -  které je dosaženo tehdy, vznikly-li nově strukturované standardy 

společného kulturního mikro společenství. Jde vlastně o součet a kombinaci obou 

spolupracujících kultur, kdy je takto synergicky vzniklá organizační kultura silnější a 

odlišná od národních kultur, z nichž vzešla.  

 Odmítnutím druhé kultury – tj. záměrně a pečlivě udržujícím vzájemným fyzickým 

a psychickým odstupem spolupracujících osob. Ty se tak vyhýbají přímému konfliktu 

a nezavdávají příčinu ke konfrontaci s osobami s odlišnými kulturními vzorci a 

normami. 

 

Dalším možným prostředkem pro řešení konfliktů v multikulturním týmu, které 

ve své publikaci uvádí Horváthová, můžou být společné teambuildingové akce celého 

týmu. Tyto akce mají kromě řad výhod, také svá specifika. V první řadě je potřeba 

vyhnout se akcím, v nichž je klíčová verbální komunikace. Dále je nutné počítat s delším 

průběhem jednotlivých aktivit z důvodu vysvětlení a zadání aktivity prostřednictvím 

tlumočníka. Jazyková bariéra v týmu může způsobit vydělování, tedy menší míru 

zapojení členů týmu se slabšími komunikačními dovednostmi. Jazykovou bariérou může 

být také ovlivněn proces zpětné vazby (Horváthová, 2008: 23). 
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2. APLIKAČNÍ ČÁST  
 

Druhou část diplomové práce tvoří výzkumná část, která je zaměřená na analýzu 

situací, ve kterých dochází k nedorozuměním slyšících a neslyšících zaměstnanců 

organizace Tichý svět, o.p.s. a specifik této spolupráce. Klíčovým pro diplomovou práci 

je právě tato analýza, ze které budou následně podána zjištění, vedoucí ke konkrétním 

doporučením pro organizaci. 

 

 

 

2.1. Představení organizace 
 

Organizace Tichý svět, o.p.s. (původně APPN, o. s. – Agentura Profesního 

Poradenství pro Neslyšící) vznikla 15. června 2006.  

Organizace poskytuje všestrannou podporu neslyšícím v podobě komplexních 

služeb, které jim umožňují začlenit se do společnosti. Organizace působí v deseti krajích 

České republiky (v Praze, Středočeském, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, 

Ústeckém, Plzeňském, Jihočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji). Svým 

klientům nabízí tlumočnické služby, odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci, 

včetně tranzitního programu pro žáky a absolventy škol, který jim usnadňuje přechod ze 

školy na otevřený pracovní trh. Organizace se snaží propojovat svět slyšících a 

neslyšících. Přibližuje širší veřejnosti znakový jazyk, svět neslyšících a jejich kulturu. 

Pořádá semináře a přednášky o světě neslyšících a kurzy znakového jazyka. Ve 

spolupráci s organizací Tichý svět – chráněná pracoviště se organizace podílela na 

založení Tiché kavárny, první pražské kavárny s neslyšící obsluhou (Tichý svět, 2016). 

Tichý svět je poměrně velkou organizací, v roce 2017 zde pracovalo přes padesát 

zaměstnanců.  

 

Organizace má v současnosti dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách 

registrované tři sociální služby – sociální rehabilitace (§70), odborné sociální poradenství 

(§37) a tlumočnické služby (§56).  
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Pro účely diplomové práce se budu detailněji věnovat oddělení PR a oddělení 

Tichých zpráv (dále TZ), jelikož zaměstnanci těchto oddělení spolu úzce spolupracují a 

zastoupení slyšících, nedoslýchavých a neslyšících je relativně vyrovnané. 

 

 

PR oddělení 

 

Dovolím si tvrdit, že organizace Tichý svět je v rámci svých PR činností velmi 

aktivní. Zaměstnanci PR oddělení mají na starosti veškerou propagaci jak směrem dovnitř 

organizace, tak i na veřejnost a podílejí se na propagaci všech organizačních složek a 

služeb organizace.  

 

V roce 2016 slavila organizace deset let od svého vzniku a při této příležitosti 

uspořádala alespoň jednu akci každý měsíc po dobu celého roku. Jednotlivých akcí se 

samozřejmě účastnili i jiní zaměstnanci organizace, ale PR oddělení v úzké spolupráci 

s oddělením TZ všechny akce zaštiťovalo. Odpovídalo také za vizuální propagaci na 

veřejnosti, jak před zahájením akce formou pozvánek, tak i následné zdokumentování 

průběhu akce a za vydání zpráv na sociálních sítích, nebo reportáže o proběhlé akci.  

 

V oddělení PR v letošním roce pracují 4 zaměstnanci. Výčet jejich funkcí uvádím 

v kapitole Výběr respondentů. 

 

 

Oddělení Tichých zpráv 

 

Na sklonku roku 2012 byl zahájen provoz internetových zpráv na serveru 

Tichezpravy.cz. Aktuality ze společenského a kulturního života neslyšících prezentují 

redaktoři TZ prostřednictvím video zpráv ve znakovém jazyce se současným překladem 

do českého jazyka, a to pětkrát týdně (Tichý svět, 2015). 

 

Tiché zprávy jsou rozděleny do několika zpravodajských rubrik - Z domova, Ze 

světa, Sport, Informace, Akce, Rozhovory a Reportáže.  Zpravodajský tým text v českém 

jazyce přeloží do ČZJ a následně natočí a nastříhá video pro webové stránky (Tiché 

zprávy, 2012).  
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Zaměstnanci v oddělení TZ se kromě natáčení reportáží na web podílejí i na 

propagaci různých osvětových akcích organizace a úzce spolupracují s PR oddělením 

organizace.   
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2.2. Cíl diplomové práce 
 

 

Jak jsem již nastínila v úvodu práce, motivem pro výběr tématu byla moje osobní 

zkušenost s lidmi se sluchovým postižením. Při interakci s neslyšícími jsem osobně zažila 

řadu situací, které vedly k nedorozuměním. Těchto situací jsem si všimla následně i 

v organizaci Tichý svět mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci. Z mé osobní 

zkušenosti k těmto nedorozuměním docházelo zejména kvůli jazykové bariéře, proto mě 

zajímalo, zda i mezi vybranými zaměstnanci bude toto stěžejním důvodem. Proto jsem se 

rozhodla téma vzájemné spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců organizace TS 

zpracovat v diplomové práci. 

 

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

mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci, a kde naopak z pohledu zaměstnanců 

spolupráce funguje, zjistit a popsat specifika spolupráce těchto zaměstnanců a následně 

podat doporučení pro organizaci, která by měla směřovat k tomu, aby k nedorozuměním 

nedocházelo. 
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2.3. Metodologický přístup 
 

 

Pro účely naplnění cíle diplomové práce, tj. zjistit a popsat specifika vzájemné 

spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců a prozkoumat situace, ve kterých může 

mezi zaměstnanci docházet k nedorozuměním, bylo klíčovým provést analýzu, abych 

mohla na základě jednotlivých zjištění následně podat doporučení pro implementaci do 

praxe. 

 

Práce svým charakterem spadá do kvalitativního přístupu šetření, jehož posláním 

je dle Dismana (2008: 289): „porozumění lidem v sociálních situacích“ Strauss a 

Corbinová (1999: 10) o kvalitativním přístupu výzkumu říkají, že je to „ jakýkoliv výzkum, 

jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur, nebo jiných způsobu 

kvantifikace. Může to být výzkum týkající se života lidí, příběhů, chování, ale také chodu 

organizací, společenských hnutí nebo vzájemných vztahů.“  

 

Výhodou kvalitativního přístupu je dle Hendla (2008: 51) získání hloubkového 

popisu případů, kdy nezůstáváme jen na povrchu, ale provádíme komparaci případů, 

sledujeme jejich vývoj a zkoumáme příslušné procesy, přičemž zohledňujeme působení 

kontextu, lokální situaci a podmínky. Kvalitativní přístup nám tak poskytuje podrobné 

informace objasňující, proč se daný fenomén objevil. 

 

I když, jak dále Hendl (2008: 50) popisuje, u kvalitativního přístupu vznikají 

určité obtíže se zobecňováním výsledků, a to hlavně z důvodu, že výzkum pracuje 

s omezeným počtem jedinců a obvykle na jednom místě, v mé práci toto vnímám jako 

pozitivum. Mým záměrem bylo prozkoumat konkrétní situace, u konkrétních 

zaměstnanců a následně definovat výsledky analýzy pro konkrétní organizaci a podat 

doporučení pro praxi. 

 

Tato diplomová práce má charakter případové studie, jejímž smyslem je dle 

Švaříčka, Šeďové (2007: 97) podrobné zkoumání a porozumění jednomu nebo několika 

málo případům. „Tímto případem může být osoba, skupiny osob, procesy, události nebo 

instituce. Podstatné vždy je, že v případové studii badatel usiluje o komplexní porozumění 

případu v jeho přirozeném prostředí“ (Švaříček, Šeďová, 2007: 98). 
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2.3.1. Zdroje dat 
 

Vzhledem k cíli diplomové práce, tj. analyzovat situace, ve kterých dochází 

k nedorozuměním mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci, kde z jejich pohledu 

spolupráce funguje, a jaká jsou specifika spolupráce těchto zaměstnanců, jsem se do 

analytického šetření rozhodla zařadit zaměstnance oddělení Tichých zpráv a zaměstnance 

PR oddělení.  

Tito zaměstnanci se při výkonu své práce vzájemně denně setkávají a velmi úzce 

spolupracují (viz níže Spolupráce oddělení Tichých zpráv a oddělení PR). I když 

v organizaci pracuje mnoho jiných zaměstnanců, pro účely analytického šetření se jako 

nejvhodnější vzorek hned od začátku jevil právě tento a to hned z několika důvodu. 

Prvním je relativní vyváženost zastoupení slyšících, nedoslýchavých a neslyšících 

zaměstnanců. Skupinu respondentů tvoří dvě slyšící osoby, čtyři nedoslýchavé (z toho 

jedna osoba používá pouze mluvenou češtinu) a čtyři neslyšící osoby. Dalším neméně 

důležitým důvodem je skutečnost, že tito zaměstnanci při výkonu své práce musí denně 

vzájemně komunikovat, jak v českém, tak českém znakovém jazyce. Tato dvojí forma 

komunikace může s sebou přinášet řadu situací, které mohou být zdrojem potenciálních 

nedorozumění. Neméně důležitým důvodem pro tento výběr byla pro mě skutečnost, že 

jako zaměstnanec organizace a zároveň osoba, která v organizaci provádí šetření, 

s vybraným vzorkem spolupracuji jen ve velmi malé míře. S respondenty mám navázané 

spíše sociální, než pracovní vazby. Tato skutečnost predikovala větší důvěru a otevřenost 

ve výpovědích respondentů. 

 

Níže uvádím pracovní pozice těchto zaměstnanců a v krátkosti představím jejich 

hlavní náplň práce.  

Z důvodu zachování anonymity a vzhledem k citlivému tématu, kterými jsou 

mimo jiné konflikty na pracovišti, jména respondentů v práci neuvádím. Tato skutečnost 

nemá na proces analýzy nebo výsledky šetření žádný vliv. 

 

 

Oddělení Tichých zpráv: 

 Kameraman / střihač má na starosti technické zabezpečení natáčení (nastavení 

kamery, světel, stativu apod.) a samozřejmě samotné natáčení, které může probíhat 

jak v ateliéru v organizaci, nebo mimo ateliér. Natáčení probíhá buď staticky se 

stativem, nebo tzv. v ruce a natáčet se může podle předem připraveného scénáře, nebo 
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je scénář volný. Následně se natočený materiál sestříhá, daný zaměstnanec vybírá 

ostré a vhodné záběry. Tento sestříhaný materiál dále prochází postprodukcí, kde se 

do videa přidávají titulky, efekty, filtry, nebo okno s překladem do ČZJ, nebo 

v případě potřeby hudba. Na této pozici v organizaci pracují dva neslyšící muži, jeden 

zde pracuje dva roky a druhý tři měsíce.  

 

 Editor má na starosti výběr relevantních zpráv, které se v Tichých zprávách 

odvysílají. Jsou to zprávy, které editor hledá zejména na webu a souvisí s tematikou 

neslyšících. Může se jednat o zprávy jak ze zahraničí, tak z České republiky. Editor 

má dále na starosti čtecí zařízení, kde připravuje titulky pro moderátora a je fyzicky 

přítomen u natáčení. Dále je odpovědný za korektnost natočené zprávy v ČZJ. Na této 

pozici pracuje neslyšící žena, která zde působí necelý rok. Na pozici editorky před ní 

pracovala také neslyšící žena, která zde působila pouze dva měsíce. Jí jsem také 

zařadila do výzkumného vzorku, protože mne zajímal i její úhel pohledu na zkoumané 

téma.  

 

 Moderátor má na starosti překlad zpráv do ČZJ. Odpovídá za správnost překladu a 

správnou větnou skladbu v ČZJ. Na této pozici pracují dvě neslyšící ženy, jedna čtyři 

roky a druhá necelé dva.  

 

 Vedoucí Tichých zpráv má na starosti koordinaci celého týmu, je tzv. idea maker 

neboli myšlenkový otec oddělení. Vymýšlí nové spoty, či propagační videa pro 

zviditelnění organizace a jejích služeb. Zastává taktéž roli produkčního, má na starosti 

tvorbu harmonogramu celého oddělení. Na této pozici pracuje výše zmíněná 

moderátorka, která je v organizaci čtyři roky. 

 

 

PR oddělení: 

 Grafik má na starosti veškeré grafické práce, které se v organizaci dějí. Je 

zodpovědný nejenom za grafické zpracování propagačních materiálů, ale je také 

zodpovědný za ideovou náplň, na které spolupracuje s marketingovým a PR 

ředitelem. Na této pozici pracuje nedoslýchavý muž, který v organizaci pracuje necelý 

rok.  
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 Textařka je zodpovědná za obsah veškerých PR textů, kterými se organizace 

prezentuje navenek. Její náplní je také jazyková a stylistická korektura. Na této pozici 

pracuje slyšící žena, více jak čtyři roky. 

 

 Asistentka marketingového a PR ředitele, jejíž náplní práce je veškerá asistenční 

činnost dle požadavků nadřízeného. Působí i v pozici figurantky na propagačních 

materiálech. Tuto pozici zastává nedoslýchavá žena, která zde působí více jak rok. 

 

 Marketingový a PR ředitel, jehož stěžejní náplní práce je komunikace organizace 

nejenom vůči veřejnosti, ale i uvnitř organizace, tzn. jak bude veřejnost vnímat 

organizaci, ať už graficky, textově, nebo prostřednictvím akcí. Dále je odpovědný za 

oddělení Tichých zpráv a PR oddělení. Tuto funkci zastává slyšící muž, již druhým 

rokem. 

 

SPOLUPRÁCE ODDĚLENÍ TICHÝCH ZPRÁV A ODDĚLENÍ PR 

 

Respondenti z oddělení TZ a PR vzájemně spolupracují téměř na všech 

mediálních výstupech organizace. PR oddělení má na starosti zejména vizuální podobu 

propagované akce, služby a následnou propagaci. Zaměstnanci oddělení TZ o 

připravované nebo již proběhlé akci vytvoří reportáž v ČZJ, která se umístí na webový 

portál TZ. Spolupráce obou oddělení je velmi úzká, a při zpracování pracovních úkolů se 

respondenti téměř denně dostanou do vzájemné interakce.  

V organizaci se jednou za 14 dnů, vždy v úterý, koná porada, které se účastní 

všechna oddělení v organizaci (administrativní, IT, ekonomický, projektový, PR, TZ, a 

sociální služby). Porady jsou tlumočené do ČZJ a v úvodu mají informativní a 

zhodnocující charakter napříč odděleními, a následně podávají jednotlivá oddělení plán 

svých činností na dalších 14 dnů. Kromě této velké porady všech složek organizace mají 

oddělení PR a TZ vlastní porady. Každé pondělí má svou poradu PR oddělení (tj. grafik, 

textařka, marketingový a PR ředitel a jeho asistentka). Jednou za 14 dnů mají vlastní 

poradu oddělení TZ, které se účastní zaměstnanci TZ (viz výčet zaměstnanců oddělení 

TZ) a marketingový a PR ředitel a tlumočník do ČZJ. Zaměstnanci z oddělení PR a TZ 

se na společných poradách potkávají pouze na velké, celo-organizační. Jak pracovníci 

oddělení PR, tak oddělení TZ vypracovávají týdenní plány pro svého nadřízeného. 

Respondenti z oddělení PR své plánované činnosti zaznamenávají do týdenního plánu, 
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který mají uložený na sdíleném Google disku a respondenti z oddělení TZ zaznamenávají 

týdenní plán úkolů do excelového souboru, který je každý pátek zasílán PR řediteli. Oba 

týdenní plány přikládám do přílohy č. 6 a 7. 

Na tomto místě bych ještě ráda zmínila prostorové uspořádání kanceláří obou 

oddělení. Kancelář oddělení PR se nachází v mínus prvním patře, ve které má svoje 

pracovní místo grafik, PR ředitel a jeho asistentka. Textařka je sice také v mínus prvním 

patře, ale v jiné místnosti. Kancelář oddělení TZ, ve které mají své pracovní místo všichni 

výše uvedení respondenti z TZ, se nachází v zadní části v prvním patře. Respondenti se 

tedy v rámci pracovního dne potkávají pouze v případě, kdy spolupracují na společném 

úkolu.  

 

 

2.3.2. Metody sběru dat 
 

Jako metodu sběru dat jsem použila polostrukturované rozhovory 

s respondenty. 

Pavlica (2000: 52) vymezuje kvalitativní rozhovor jako „proces, jehož cílem je 

prostřednictvím záměrně vyvolané interakce mezi tzv. tazatelem a respondentem získat 

informace, potřebné k pochopení určité problémové oblasti. … Hlavním cílem 

kvalitativního rozhovoru je pochopit, jak jednotlivci interpretují a konstruují určité 

skutečnosti.“  

 

Dle Švaříčka a Šeďové (2007: 13) cílem polostrukturovaného rozhovoru „je získat 

detailní a komplexní informace o studovaném jevu.“  

 

Kvalitativní rozhovor má předem charakterizovaný svůj průběh. V první řadě 

začínáme rozhovor představením výzkumu či šetření, požádáním o souhlas s pořízením 

záznamu o rozhovoru a ujištěním respondenta o anonymitě. Následně zahájíme rozhovor 

tzv. úvodními otázkami, jejichž cílem je navodit spontánní vyprávění respondenta. 

Následně pokládáme tzv. hlavní otázky, které tvoří jádro celého výzkumu. Cílem těchto 

otázek je povzbudit respondenta, aby hovořil o svých zážitcích, přesvědčeních a dojmech. 

Hlavní otázky ještě dle průběhu rozhovoru mohou být doplňovány navazujícími (získání 

hloubky, detailů a jemných rozdílů) a nepřímými otázkami. Rozhovor následně ukončují 

ukončovací otázky. Respondent nám v průběhu rozhovoru rozkrýval své názory a pocity, 
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proto bychom neměli rozhovor ukončit ve spěchu, ale i této části věnovat náležitou 

pozornost (Švaříček, Šeďová a kol., 2007: 163 - 169). 

 

Hendl (2008: 167) dává také důraz jak na začátek, tak i na konec rozhovoru: „Na 

začátku dotazování je třeba prolomit případné psychické bariéry a zajistit souhlas se 

záznamem. Také zakončení rozhovoru je jeho důležitou součásti. Právě na konci 

rozhovoru, nebo při loučení můžeme ještě získat důležité informace.“  

V průběhu mého šetření jsem se s tímto faktem několikrát setkala. U několika 

respondentů se stalo, že na závěr rozhovoru, kdy jsem předpokládala, že jsme u konce, se 

respondenti rozpovídali a sdělili cenné údaje do analýzy.  

 

 

 

 

Formulace výzkumných otázek 

 

Pro účely analýzy jsem si určila hlavní výzkumnou otázku: 

 Jaká jsou specifika vzájemné spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců 

organizace Tichý svět, o.p.s.? 

 

Následně jsem si specifikovala dílčí výzkumné otázky, které byly podkladem pro 

realizaci polostrukturovaného kvalitativního rozhovoru: 

 V jakých situacích vzájemná spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců 

funguje? 

 Jaké jsou hlavní důvody, kdy tato spolupráce funguje? 

 V jakých situacích tato spolupráce nefunguje? 

 Jaké jsou hlavní důvody konfliktních situací? 

 Jakým způsobem se konfliktní situace v rámci týmu či organizace řeší? 

 Jak vnímají vzájemnou spolupráci slyšící zaměstnanci se svými neslyšícími 

kolegy a naopak? 
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2.3.3. Metody analýzy 
 

Analýzu dat jsem prováděla technikou otevřeného kódování a definováním 

hlavních kategorií.  

 

Technika otevřeného kódování představuje operace, prostřednictvím kterých jsou 

údaje rozebrány, konceptualizovány a složeny novým způsobem. Text je rozdělen na 

jednotky (slovo, sekvence slov, věta, odstavec) a každé jednotce se následně přidělí 

příslušný kód. Kódy jsou nositelem určité hodnoty, vystihují určitý děj nebo jev. Takto 

vytvořené kódy seskupujeme dle podobnosti, nebo vnitřní podobnosti do kategorií 

(Švaříček, Šeďová a kol., 2007: 211 - 221). 

 

 

 

 

Sběr dat 

 

V prvotní fázi sběru dat jsem provedla testovací rozhovor a následně základní 

analýzu. Pro tyto účely jsem si vybrala nedoslýchavou zaměstnankyni, a to zejména 

z toho důvodu, že daná zaměstnankyně v rámci své práce používá dvojí formu 

komunikace. Jak mluvenou češtinu, tak znakový jazyk. Mým cílem testovacího 

rozhovoru bylo zjistit, zda je forma kladených otázek pro ní srozumitelná. Vycházela 

jsem totiž z předpokladu, že pokud forma kladených otázek bude srozumitelná pro ní, tím 

pádem bude srozumitelná i pro neslyšící zaměstnance. Na základě provedení tohoto 

testovacího rozhovoru jsem zjistila, že původně postavené otázky musím pozměnit, více 

je zjednodušit a konkretizovat.  

  

Když jsem dělala první rozhovor s neslyšící zaměstnankyní, vedla jsem ho 

ve znakovém jazyce. Po zkušenosti z předešlého rozhovoru jsem předpokládala, že 

změna formy kladených otázek je dostačující, ale tento můj předpoklad se v praxi 

nepotvrdil. Český jazyk je pro nedoslýchavé znakující lidi a neslyšící cizím jazykem a 

míra porozumění češtiny je u každého individuální. Toto se objevilo i u zkušebního 

rozhovoru s neslyšící zaměstnankyní. Již upravené otázky, které jsem kladla 

nedoslýchavé zaměstnankyni, byly pro neslyšící pořád náročné a málo srozumitelné, 

proto jsem dospěla k závěru, že výzkumné otázky musím upravit pro každou skupinu 
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zvlášť. Vznikl mi tak soubor otázek pro tři skupiny – slyšící, neslyšící a nedoslýchavé 

zaměstnance, které uvádím v přílohách č. 2, 3 a 4. I když byly výzkumné otázky 

přizpůsobeny každé skupině zvlášť, nesly společnou myšlenku a lišily se pouze formou 

formulace dané otázky. Jak uvádí Disman (2008: 57): „Zkoumaná osoba musí naší otázce 

správně porozumět. To není vždycky tak jednoduché. Správně porozumět znamená, že 

všichni dotazovaní musí pochopit otázku naprosto stejným způsobem. Jde nám přece o 

srovnatelnost dat.“ Toto se projevilo i v mém šetření. 

  

Rozhovory se slyšícími zaměstnanci jsem nahrávala na diktafon a následně z nich 

udělala doslovný přepis.  

 

S nedoslýchavými zaměstnanci byl rozhovor veden trochu jinou formou. Otázky 

jsem kladla v mluvené češtině, a zároveň ještě ve znakovém jazyce, aby respondent dobře 

porozuměl kladené otázce. Respondent následně odpovídal na otázky v mluvené formě.  

 

Rozhovory s neslyšícími zaměstnanci byly vedeny v českém znakovém jazyce a 

natáčeny na kameru. Následně byly přeloženy do psané češtiny. Prvotní překlad a přepis 

rozhovorů jsem dělala já, a korektnost přepsaného rozhovoru jsem společně 

s videonahrávkou konzultovala s tlumočnicí do českého znakového jazyka.  

 

Rozhovory probíhaly od března do začátku května 2017 v kancelářích Tichého 

světa. Pro realizaci rozhovorů jsem si vybírala místnosti (zasedací místnost, konzultační 

místnost, ateliér) tak, aby v době rozhovoru byly prázdné, a mohla jsem tak navodit 

atmosféru anonymity. 

 

Respondenty jsem v úvodu rozhovoru informovala o anonymitě a důvodu 

pořízení audio či video záznamu, se kterými souhlasili.  
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2.4. Etické aspekty šetření 
 

 

Aplikační část diplomové práce je kromě jiného zaměřená na hodně citlivé téma, 

a to problémové situace mezi zaměstnanci. A s tím je i spojený etický problém, který se 

týká publikování zjištění. Jak uvádí Pavlica (2000: 45): „Kvalitativní výzkum je 

prostředkem k získání řady informací velmi důvěrného charakteru. Necitlivé zacházení 

s těmito daty může nejen negativně ovlivnit sociální vztahy uvnitř organizace, ale také 

ohrozit celý podnik, jeho zájmy a pověst.“ Právě z toho důvodu jsem se rozhodla jména 

respondentů vůbec neuvádět, jak popisuji v části o výběru respondentů. 

 

Ráda bych zde popsala několik situací, se kterými jsem se v rámci sběru dat 

setkala a považuji je za důležité, aby zde zazněly.  

Před samotným sběrem dat jsem hlavně přemýšlela nad sebou a nad rolí, kterou 

bych v rámci šetření měla zastávat. Jak uvádí Švaříček, Šeďová a kol. (2007: 12): „je 

důležité vědět, kdo provádí výzkum, jaká jsou jeho výchozí stanoviska, za jakým účelem 

výzkum realizuje a jak prováděl analýzu dat. (…) Úvahy nad tím, jaká je naše výchozí 

pozice by podle nás měly tvořit první krok na cestě kvalitativního zkoumání.“  

 

Inspirací pro toto zamyšlení byl pro mě taktéž Pavlica, který o roli výzkumníka 

vede diskuzi na téma, jestli je vhodnější být v roli nezávislého pozorovatele, nebo 

aktivního účastníka. Pavlica a kol. (2000: 31), uvádějí, že: „v případě sociální reality je 

požadavek absolutní nezávislosti výzkumníka na zkoumaných dějích spíše pozitivistickou 

fikcí než reálnou možností. Výzkumník by se měl v této souvislosti zabývat spíše 

praktickou otázkou, jestli je skutečně žádoucí a potřebné, aby si od zkoumané oblasti 

udržoval určitý odstup, anebo jestli je naopak vhodné, aby se do ní nějakým způsobem 

zapojoval.“  

Tuto diskuzi jsem v rámci celého šetření velmi intenzivně pociťovala. Oprostit se, 

jakožto člen slyšící komunity, od vlastní zkušenosti s komunitou neslyšících a tuto svoji 

zkušenost do šetření neprojektovat, bylo pro mě vcelku náročné.  

 

Zároveň ale mohu říci, že role aktivního účastníka, který už s komunitou 

neslyšících přišel do styku, mi pomohla uzpůsobit techniku šetření tak, abych získala 

potřebná data k analýze, jak jsem popsala v kapitole Metody analýzy - sběr dat. A jako 

druhou značně velkou výhodu v roli aktivního účastníka jsem vnímala skutečnost, že mě 



78 

 

všichni respondenti znají. Subjektivně mohu říci, že máme mezi sebou přátelský vztah, 

což umožnilo respondentům se více otevřít. Další výhodou, kterou jsem během získávání 

dat pociťovala, byla skutečnost, že mám jiné pracovní zařazení než respondenti. Díky 

tomu, že se s nikým z nich nepotkávám při řešení pracovních úkolů, si dovolím tvrdit, že 

během rozhovoru o tom, kde vznikají v týmu nedorozumění, byli respondenti vůči mně 

otevřenější. K otevřenosti neslyšících respondentů mi dle mého názoru také dopomohlo 

to, že jsem rozhovor vedla v jejich mateřském jazyce, tj. v ČZJ.  
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2.5. Výsledky analýzy  
 

 

Proces analýzy byl pro mě osobně velmi zajímavý. A to hned z několika důvodů. 

Za prvé jsem měla možnost otevřít témata, o kterých se moji kolegové běžně v práci 

nebaví a tím je i blíže poznat. Za druhé definovat zjištění z analýzy a podat doporučení 

pro organizaci, ve které pracuji, a které doufám přispějí k zlepšení procesu řízení a 

zlepšení pracovního klimatu v organizaci. 

 

Přeložené a přepsané rozhovory jsem analyzovala technikou otevřeného 

kódování, jak jsem již uvedla kapitole 2.3.3. Příklad takto vytvořené kategorie uvádím 

v příloze č. 5.  

 

Na základě analyzovaných dat prostřednictvím otevřeného kódování jsem si určila 

tři hlavní kategorie, kterým se budu jednotlivě blíže věnovat: 

 

 Komunikace (kapitola 2.5.1.) 

 Tým a co to vlastně znamená (kapitola 2.5.2.) 

 Tři barikády na jedné frontě, jedna kultura (kapitola 2.5.3.) 

 

Výsledky analýzy jsou v závěru práce společně s doporučeními pro organizaci 

shrnuty v kapitole Diskuze. 
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2.5.1. Komunikace  
 

Cílem diplomové práce bylo zjistit specifika a analyzovat situace, ve kterých 

dochází k nedorozuměním mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci. Jak jsem již 

v projektu diplomové práce předpokládala, jedním z možných výsledků analýzy bude 

komunikační bariéra jako jeden z důvodů, proč mezi zaměstnanci dochází k 

nedorozuměním. Tento můj předpoklad se po zpracování analýzy potvrdil. Komunikace 

je opravdu velkým zdrojem nedorozumění. Na druhou stranu je komunikace a její forma 

zároveň i velkým specifikem této spolupráce a výrazným prvkem organizační kultury, jak 

budu popisovat níže. Kategorii Komunikace jsem rozčlenila na tři podkategorie:  

 Komunikace jako specifikum spolupráce 

 Komunikace jako zdroj nedorozumění 

 Hledání společné cesty 

 

 

2.5.1.1. Komunikace jako specifikum spolupráce 
 

Jako nejzřejmějším a největším specifikem ve spolupráci slyšících, 

nedoslýchavých a neslyšících zaměstnanců je komunikace týmu ve dvou jazycích, tj. v 

jazyce českém a v českém znakovém jazyce. Skutečnost, že je tým bilingvální, s sebou 

přináší řadu specifických situací, které se u jednojazyčných týmů nemusí objevovat. 

 

Respondenti ve svých výpovědích popsali několik specifik, které jsou zapříčiněné 

právě z důvodu jazykové rozličnosti.  

Jako první uvádějí rychlost komunikace. Jak slyšící, tak neslyšící zaměstnanci 

se shodují v tom, že jejich vzájemné sdělování informací je pomalé, jak vypovídá 

například slyšící respondentka: „Jde to s nimi pomaleji, ta komunikace.“ Slyšící 

respondenti nemají tak vysokou úroveň znalosti ČZJ, aby jejich vzájemná výměna 

informací probíhala stejně rychle, jak probíhá mezi neslyšícími a nedoslýchavými 

respondenty. A právě také proto se neslyšící zaměstnanci cítí mnohem příjemněji mezi 

neslyšícími zaměstnanci, protože jak říká jedna neslyšící respondentka: „Je to pro mě 

mnohem rychlejší komunikace, více chápu, co se po mne chce. Prostě spolupráce 

s neslyšícími je pro mě lepší a příjemnější.“ Zajímavá je na tomto místě skutečnost, že i 
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nedoslýchaví zaměstnanci se cítí mnohem příjemněji ve skupině neslyšících, i když 

v zaměstnání běžně používají dvojí formu komunikace, jak ČJ tak i ČZJ. Přesto 

upřednostňují komunikaci s neslyšícími, protože komunikace v ČZJ je pro ně více 

bezbariérová, jak popisuje nedoslýchavá respondentka: „Jako já mluvím, že jo, ale já se 

cítím líp mezi neslyšícíma, protože rozumím všemu, vidím všechno (znakovku). Prostě ti 

neslyšící mi vyhovují víc. Žádná bariéra, prostě všechno vím.“ Samozřejmě je zde 

důležité, jak velkou ztrátu sluchu má daný nedoslýchavý člověk. Čím je ztráta sluchu 

větší, tím více bude preferovat formu komunikace v ČZJ, nemusí se spoléhat na svůj 

sluch, ale zrak.  

 

Skutečnost, že si respondenti navzájem nerozumí z důvodu odlišnosti mateřských 

jazyků, může vést k dalším specifikům spolupráce mezi slyšícími a neslyšícími 

zaměstnanci, jako je hloubka porozumění sdělovaných informací. Ta není na takové 

úrovni, na jaké by byla, pokud by komunikace probíhala ve stejném jazyce. „Ale 

s neslyšícími je ta komunikace lepší, hlubší, všechno je tam pro mne jasný. Všemu 

rozumím.“  Komunikace a vzájemné porozumění sdělovaných informací je zásadní a má 

přímý vliv na fungování jak pracovních procesů, týmové spolupráce, tak i celé 

organizace.  

 

I když v organizaci existuje jazyková bariéra, snaží se jí organizace snižovat 

alespoň částečně tím, že poskytuje pro slyšící zaměstnance kurzy ČZJ. Kurzy pro slyšící 

probíhají v několika modulech a slyšící jsou přiřazeni do modulu odpovídajícímu jejich 

znalostem. Těchto kurzů se účastní všichni slyšící zaměstnanci organizace, ne jenom 

uvedení slyšící respondenti. Ochotu slyšících zaměstnanců učit se znakový jazyk a mít 

minimálně základní znalost ČZJ vnímají neslyšící a nedoslýchaví respondenti velmi 

pozitivně. („Protože tady všichni vědí, že my neslyšíme a nemluvíme, všichni se tady snaží 

znakovat, snaží se něco naučit.“) Neslyšící respondenti se shodují na tom, že alespoň 

základní znalost ČZJ všech slyšících, kteří v organizaci pracují, a s kterými se v práci 

potkávají, navozuje příjemnou pracovní atmosféru. Následně někteří respondenti 

srovnávají zkušenosti z jejich předešlých zaměstnání, kde slyšící kolegové neměli ani 

základní znalost ČZJ. Proto si toho v této organizaci váží a vnímají to jako velkou výhodu 

a pozitivum, které v jiných zaměstnáních nezažili. („… tady hodně zaměstnanců umí 

znakovku, jinde ne. Takže tady je to hodně lepší, příjemnější.“) Uvádím ještě příklad 
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neslyšícího respondenta, který reflektuje snahu slyšících zaměstnanců o používání ČZJ 

ne jenom na pracovní úrovni, ale i v soukromém životě, ve kterém mu chybí možnost 

komunikovat se slyšícími. Popisuje, že cizí slyšící není zvyklý přicházet do interakce 

s neslyšícím. („No v takové podobě jako jsou Tiché zprávy a PR, nebo ty lidi co tam chodí 

a potřebují něco, tak já jsem naopak rád, že ty lidi mají o znakovku zájem, že znakují, že 

komunikují, to je pro mě důležité. Protože tohle mi chybí v normálním životě. Někteří 

slyšící, když se mnou komunikují, tak se nesnaží porozumět, nebo se leknou a utečou, nebo 

to považují za ztrátu času, tohle tady prostě není. To je důležité.“) 

 

Z důvodu jazykové diverzity se jako dalším velkým specifikem, na kterém se ve 

svých výpovědích neslyšící a nedoslýchaví respondenti shodují, je přítomnost 

tlumočníka do ČZJ na společných poradách. Tuto přítomnost nedoslýchaví a neslyšící 

respondenti velmi oceňují a to zejména z důvodu informovanosti o aktuálním dění 

v organizaci a jejich plánech do budoucna. („Tady se dělají pravidelně schůzky a porady 

a takový věci, kde tlumočí, tak je to lepší, než nevědět nic co bude dál.“)  

 

Někteří respondenti dále ve svých výrocích uvádějí, že v jejich předchozích 

zaměstnáních nezažili porady tlumočené do jejich mateřského jazyka a měli tak pocit, že 

se věci řeší tzv. o nich bez nich. Vadila jim neinformovanost o aktuálním dění v práci. 

(„… když máme poradu, tak tam je tlumočník, všechno vím, to já nezažila nikde.“) 

Nepřítomnost tlumočníka na společných schůzkách, kromě neinformovanosti, 

v respondentech vyvolávalo pocit méněcennosti, měli pocit, že se s nimi zachází jako 

s malými dětmi, které se nemohou rozhodovat sami za sebe a místo toho za ně rozhodne 

skupina slyšících. Popisuje to například jedna nedoslýchavá respondentka: „Jakoby 

například jsme měli pocit, jako my nejsme malí, vedoucí všechno ví a my nic, my nejsme 

loutky. Anebo například jsme měli tábor a tam si slyšící povídají a my chceme vědět o 

čem, a oni nic, a řeknou jenom jednu větu, ale povídali si dlouho a pak má člověk pocit, 

že se nám vysmívali.“ Přítomnost tlumočníka při jakýchkoliv společných setkáních 

slyšících, nedoslýchavých a neslyšících je nesmírně důležitá. Ne jenom z důvodu 

faktického vzájemného předávání si informací, ale i pro emociální pocit bezpečí, 

nediskriminace, a podporu sounáležitosti a v neposlední řadě neslyšící „… si řeknou, fajn, 

ona všechno překládá, oni budou spokojení, bude se jim to líbit, nebudou mít pocit, že je 

někdo pomlouvá.“ 
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2.5.1.2. Komunikace jako zdroj nedorozumění 
 

Skutečnost, že se v týmu mluví dvěma odlišnými jazyky, s sebou přináší řadu 

situací, ve kterých dochází k nedorozuměním „… většinou ten problém vzniká z toho, že 

je tam jazykový nedorozumění. Vzhledem k tomu, jak pracujeme v češtině a ve znakovce, 

tak tam je to úplně nejběžnější, že tě nepochopí neslyšící.“ Na tom, že bilingvální složení 

týmu přináší jazykové nedorozumění, se shodují úplně všichni respondenti. Neslyšící a 

nedoslýchaví toto jazykové nedorozumění ještě trochu více rozvádějí. Nedoslýchavá 

respondentka, která v zaměstnání používá dvojí formu komunikace, ČJ a ČZJ, například 

uvádí, že se její slyšící kolega domnívá, jak sama říká „… on si myslí, že já dobře slyším, 

a tak, to jenom tak mluví (naznačeno potichu). Ale pak jsem nějak jako špatně pochopila, 

co on si myslí, co chce, já říkám, já se omlouvám, ale já vám nerozumím.“ I jiná 

nedoslýchavá respondentka ve své výpovědi reflektuje jazykovou bariéru při interakci se 

svým slyšícím kolegou: „Třeba někdy začne mluvit a já pak nerozumím, co říká. Nebo 

znakuje pomalu, ale občas znakuje špatně.“  

 

Avšak z pohledu neslyšících a nedoslýchavých respondentů jasně zaznívají i další 

oblasti, které jsou příčinou nedorozumění. Jednou z těchto oblastí, nad kterou se několik 

respondentů shoduje, je absence profesionálního tlumočníka při vzájemné interakci se 

slyšícími kolegy. Velmi intenzivně tuto absenci respondenti pociťují hlavně v situacích, 

kdy je potřeba si něco vyjasnit, nebo „… tam byly nějaký prostě vyříkávání, ale vzhledem 

k tomu, že tam chyběla tlumočnice, tak prostě došlo k nedorozumění. Jeden úkol nebyl 

splněn, a pak už z toho vyplynuly takový nepříjemnosti.“ Následně stejná respondentka 

uvádí, že by předávané informace měly být ještě „… napsaný, nemůže to být jenom prostě 

předaný a ten druhý, který neslyší a je závislý na znakovým jazyce, aby to jenom odezřel. 

Prostě buď tlumočník, nebo písemně.“ I kdyby se mohlo zdát, že předávání informací 

mezi slyšícím a neslyšícím zaměstnancem může probíhat psanou formou, a bylo by po 

problému, tuto teorii vyvrací neslyšící respondent, který se svým slyšícím kolegou „… 

komunikoval jsem s ním jenom tím, že jsme si psali… občas jsem nerozuměl, bylo to pro 

mne těžký, pokaždé jsme si to museli vysvětlovat, nevím, byl v tom zmatek.“ 

 

Jak jsem již uváděla výše, organizace zajišťuje na společné porady tlumočníka. 

Pokud ale nastane situace, že PR ředitel potřebuje něco akutně projednat se svými 
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neslyšícími podřízenými mimo naplánované porady, využívá k tomu svoji 

nedoslýchavou znakující asistentku. Ovšem takto předávané informace mají svá úskalí.  

Na jedné straně nedoslýchavý člověk ne vždy musí slyšet všechny předávané 

informace, u tlumočení mohou nastávat rušivé elementy, jako například projíždění auta u 

otevřeného okna nebo svítící slunce znemožňuje nedoslýchavému člověku pomáhat si 

odezíráním řečníkova sdělení apod.  

Tlumočené informace mohou být tedy nepřesné nebo neúplné, narušené 

komunikačním šumem a konečný příjemce (neslyšící) tak nedostane komplexní 

informace, které řečník chtěl předat. Takto předávané informace popisuje i jeden 

respondent: „On moc dobře neznakuje, třeba si bral s sebou svojí asistentku, a ona se snažila. 

Musela se na něj podívat a potom měla překládat a ty dvě holky řekly, že v žádným případě 

nemůže tlumočit, že jí vůbec není rozumět. Jako podle mě tlumočila dobře a ony nebyly 

spokojené a nechtěly, aby jim příště tlumočila.“  

 

Kromě toho, že jazyk může být nositelem nedorozumění mezi zaměstnanci, 

častokrát je i významnou překážkou v samotném pracovním úkolu nebo zadání. Český 

jazyk je pro neslyšící cizím jazykem a tento fakt se odráží nejenom v jejich soukromých 

interakcích, ale i na pracovišti v rámci zpracování pracovních úkolů – „… pro mě byla 

v tom textu čeština hodně těžká a neuměla jsem to dobře přeložit. Ale přeložit pro mě není 

problém, překládat a znakovat umím, jen byla těžká ta čeština.“  

 

Kromě jazykové bariéry se ve výpovědích respondentů objevila ještě jedna 

situace, ve které dochází k nedorozumění v souvislosti s komunikační bariérou v 

interakci mezi slyšícím a neslyšícím zaměstnancem. A tím je nedostatečné vysvětlení 

pracovního úkolu a nevysvětlení záměru ze strany slyšícího respondenta. 

Respondentka toto reflektuje na konkrétní situaci, kdy kvůli těmto důvodům odešla 

z organizace jedna neslyšící zaměstnankyně, slovy: „… mohl vysvětlit proč, co je cílem, 

aby věděla ona - aha, to se tak nesmí, to se tam musí přidat logo, nebo já nevím. Jako 

všechny ty základy, když to nevysvětlí, tak potom neslyšící se uráží. Kdyby vysvětlil, mohla 

tady zůstat, no.“ I když by bylo velmi zajímavé a přínosné, jak pro mě osobně, tak hlavně 

pro účely diplomové práce, slyšet názor zmiňované zaměstnankyně, bohužel se mi s ní 

nepodařilo v průběhu šetření zkontaktovat. Domnívám se, že této situaci předcházelo 

mnoho jiných, které měly za následek odchod této zaměstnankyně z organizace. Jak bylo 

uváděno výše, ČZJ je pro slyšící cizím jazykem. Úroveň ČZJ u slyšícího respondenta 

není na tak vysoké úrovni, aby si mohli s neslyšícím průběžně vyjasňovat vlastní 
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představy o provedení pracovních úkolů i mimo naplánované porady s tlumočníkem, 

které probíhají jednou za 14 dnů. Dalším aspektem, který dle mého názoru přispěl 

k odchodu zaměstnankyně, byla výše zmiňovaná rychlost komunikace, v tomto případě 

neschopnost si rychle vyměňovat informace, potažmo názory, a v neposlední řadě zde 

sehrávala roli i hloubka porozumění sdělovaným informacím zaměstnankyně od slyšícího 

zaměstnance. Kombinace všech uvedených, a možná i dalších aspektů, měla za následek 

odchod zaměstnankyně z organizace.  

 

 

2.5.1.3. Hledání společné cesty 
 

Dovolím si tvrdit, že je málo organizací či firem, kde by přicházeli do styku slyšící 

a neslyšící v takové intenzitě a míře, jak to je v organizaci Tichý svět. Už i samotným 

zaměřením jejich práce je potřeba, aby zaměstnanci mezi sebou aktivně a intenzivně 

komunikovali. Jak vyplývá z předcházející oblasti, tato interakce s sebou přináší řadu 

nedorozumění. Proto je důležité nacházet cesty k vzájemnému porozumění, které by 

vedly k úspěšné spolupráci. Tuto potřebu reflektují i samotní respondenti a někteří 

uvádějí i konkrétní situace či prostředky, které vzájemné spolupráci pomáhají.  

 

Jedním z prostředků, které ulehčují vzájemnou komunikaci mezi slyšícími a 

neslyšícími je komunikace prostřednictvím Skypu. Tato forma vyjasňování si úkolů je 

mnohem rychlejší než písemná komunikace emailem nebo na papír. Jak uvádí neslyšící 

respondentka: „ Například, když mi do Skypu něco napíše a já nerozumím nějakému slovu, 

tak mu to napíšu, on to slovo formuluje jinak a nakonec se oba domluvíme.“ Respondenti 

potvrzují, že po zavedení těchto podpůrných komunikačních kanálů, „… se ta 

komunikace zlepšila.“ Dalším komunikačním kanálem, který se v organizaci uplatňuje, 

je zavedené pravidlo, že každý email určený všem zaměstnancům organizace, je odeslán 

s odkazem na video na serveru Youtube, kde je sdělovaná informace přeložena do ČZJ.  

 

Nedoslýchaví respondenti popisují, jaké jsou jejich cesty směřující k vzájemnému 

porozumění se slyšícími členy týmu či v interakci s ostatními zaměstnanci organizace. 

Zdůrazňují, že je potřeba si správné pochopení pracovního požadavku raději 

několikrát potvrdit, než začnou na něčem pracovat, a tím předejdou vzniku případných 

nedorozumění. („Já když něčemu nerozumím, tak teď to už je tak, že se raději desetkrát 

budu ptát, než abych jednou odkýval hlavou, že jsem něco rozuměl částečně, a pak ve 
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výsledku jsem nerozuměl“). Další možností jak přispět ke vzájemnému porozumění i přes 

jazykovou bariéru, je přizpůsobit formu a rychlost sdělovaných informací 

schopnostem příjemce (např.: „Že jsem řekla, poprosím pomalu, vysvětlíte ve znakovém 

jazyce, nebo mluvit pomalu. A on, tak dobře. Byl trpělivý, tak vysvětloval.“). 
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2.5.2. Tým a co to znamená 
 

Na základě provedené analýzy dat, dalšími podkategoriemi, které se 

v rozhovorech s respondenty objevily, byly pojmy osobnost, tým, týmová spolupráce, 

odbornost, profesionalita apod. Respondenti popisovali, co pro ně tým a týmová 

spolupráce znamená, kdy spolupráce nefunguje a proč, co by měli zaměstnanci dělat, aby 

spolupráce fungovala atd. Pro přehlednost jsem tuto kategorii dále rozdělila do 

následujících subkategorií: 

 Osobnost jako nositel pracovního klimatu 

 Osobní pojetí pojmu tým 

 Odbornost a profesionalita 

 Spolupracuje se dobře, když … 

 Nespolupracuje se dobře, když … 

 Pohled zaměstnanců na nedorozumění 

 

 

2.5.2.1. Osobnost jako nositel pracovního klimatu 
 

Další oblastí, která z analytického procesu vyvstala, je subkategorie osobnosti 

zaměstnance, jakožto nositele pracovního klimatu. 

Respondenti ve svých výpovědích reflektují úspěšnou nebo bezproblémovou 

spolupráci v rámci týmu z hlediska jejich vnitřního nastavení a osobních hodnot 

postojů a vlastností.  

 

Respondenti svoje vlastní životní hodnoty dávají do přímé souvislosti 

s bezproblémovým fungováním týmu. Těmito, pro spolupráci příznivými hodnotami a 

osobními postoji, jsou zejména pozitivismus, otevřenost („Já prostě jsem otevřený tady 

všem.“), empatie, přístupnost, bezstarostnost („Já mám tu výhodu, že i když jsem stará, 

tak prostě jsem duchem mladá, takže já vycházím s každým.“). Jeden respondent vnímá 

spolupráci v týmu jako bezproblémovou díky svému pozitivnímu postoji k ostatním i 

k životu obecně: „Protože moje životní moto je, že když chci mít dobrý život, tak taky 

musím dávat pozitivní energii všem a brát je pozitivně a ne negativně, a takhle. Všechno 

se to navzájem ovlivňuje. Proto asi nemám tady žádný problém.“.  
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Respondenti dále popisuji úspěšnou spolupráci z hlediska interakce s typem 

osobnosti kolegy, se kterým spolupracují, s jeho vlastnostmi a hodnotami. 

Respondentům se dobře spolupracuje s člověkem, který „je vtipný“, „veselý a 

sympatický“, „je upřímný“, „má podobné názory a nápady“, „je hravý“, „je přístupný“, 

nechá si poradit a respektuje druhého.  

 

Jedna respondentka dále uvádí rozdělení typu osobnosti na extroverty a 

introverty. („S klukami to už je jiný. To je technika. Natáčení, stříhání, takže, to je jiný. 

X je takový jakoby trošku introvert. S Y je sranda, ten je takový extrovert.“)  

Jeden z respondentů ve své výpovědi uvádí, že vztahy na pracovišti mu zvedly 

sebevědomí („A myslím, že mi to zvedlo sebevědomí. Že když pracuju v týmu se stejnými 

lidmi (myšleno neslyšící), které znám, tak se nestydím vyjádřit názor. Mám víc odvahu 

něco udělat a tak.“) 

  

Dále jedna respondentka ve své výpovědi reflektovala, že pracovní klima a vztahy 

na pracovišti mohou být zásadně ovlivněné tím, zda se zaměstnanci znají například 

z předchozího zaměstnání či osobního života. („Já jsem přišla jako nová a oni se znali. 

Znali se už několik let. Já jsem přišla jako nová a podle mě jsem tam nezapadla. Pak jsem 

odešla, nastoupila nová, sice starší o pár let, než já, ale ona se s nimi už znala. Už několik 

let.“).  

 

Ve skupině respondentů bylo jenom několik málo těch, kteří uvedli i typ osobnosti 

a jeho vlastnosti, se kterými se jim „špatně spolupracuje s těmi, kde tam žádná upřímnost 

není.“ nebo jsou „nadřazení“ a je to o „neuvěřitelným egu“. 

 

2.5.2.2. Osobní pojetí pojmu tým 
 

Oddělení Tichých zpráv a oddělení PR je z pohledu organizace oficiálně jedním 

týmem, mají společného nadřízeného, jejich pracovní zaměření a samotný cíl práce je 

taktéž společný. Jak se ale ukazuje z výsledků šetření, je toto pojetí týmu z pohledu 

samotných respondentů sporné. Někteří respondenti „… si uvědomují, že jsou součástí 

tady toho týmu. Někteří si prostě tvrdošíjně myslí, že jsou něco jiného, než tenhle tým a k 

tomu se tak i pracovně stavěj, že oni vlastně nepatří sem, ale jsou něco jiného.“ Někteří 

respondenti se nad týmem a týmovou spoluprácí vůbec nepozastavují nebo 

nezamýšlejí („… já jsem tady od toho, abych pracoval, odvedl práci, kterou mám, dostal 
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za to peníze, šel domů, ať jsou klidné pracovní vztahy. To je všechno.“). A někteří 

respondenti naopak vnímají skutečnost, že jsou jak součástí zmiňovaného týmu, tak i 

sdílejí vize a cíle celé organizace a cítí se součástí organizace jako celku. („Cítím se 

tady součástí týmu, jako součástí celého Tichého světa.“). Jedna respondentka na otázku 

jak se jí spolupracuje se svými slyšícími členy týmu, odpovídá, že: „Tam není žádná 

spolupráce. (Není?) Ne. (Ani s X, nebo X?) Jo takhle. (smích).“ 

 

Z výroku prvního respondenta jasně zaznívá, že ne všichni respondenti vnímají 

oddělení PR a oddělení TZ jako jeden tým. Dokládá to i výpověď poslední respondentky. 

 

Výpovědi dalších respondentů jenom potvrzují výroky respondentů výše. 

Oddělení Tichých zpráv se vnímá jako jeden samostatný tým („vedoucí a náš tým“), („my 

v týmu TZ, se snažíme…“), („já a můj tým – myšleno TZ“), představa organizace je 

přitom ale jiná. Respondentka z oddělení PR to také potvrzuje a domnívá se, že separace 

oddělení TZ od týmu PR a TZ je také způsobeno tím, že v oddělení TZ pracují pouze 

neslyšící. („Tohle si myslím, že teda chybí jako to porozumění v té týmové práci. Že pořád 

je to hrozně rozdělený na to, jako já jsem slyšící, ty jsi neslyšící. Přitom, je to prostě 

pracovní skupina (myšleno TZ).“).  

 

 

2.5.2.3. Odbornost a profesionalita 
 

Dalšími oblastmi, kterými se v této subkategorii budu zabývat, jsou oblasti 

odbornosti a profesionality, pracovní morálky a pracovních návyků, schopnosti zpracovat 

pracovní výtku apod.  

 

Tuto potřebu mít v týmu lidi, kteří mají odborné kompetence, reflektují zejména 

slyšící respondenti. Ve svých výpovědích uvádí absenci odborných kompetencí u 

neslyšících respondentů. („Ať chceme, nebo nechceme, tak prostě drtivá většina 

neslyšících nemá tu odbornost, kterou by měla mít. To znamená, nějakým způsobem se to 

doučili, nějakým způsobem se to naučili, nějakým způsobem si to osahali, ale prostě není 

to, že oni měli ten základ. Ty vědomosti, na to, aby mohli stavět ty dovednosti.“). Následně 

to doplňuje i další respondent: „Nemají reálnou představu o tom, jako jaký tempo, jaká 

profesionální úroveň, jakoby tomu jako měla odpovídat.“  
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Na druhé straně daný respondent uvádí, že pro potřebné odborné kompetence 

nesehrává zásadní roli, jestli je člověk slyšící nebo neslyšící. Získání odborných 

schopností a vědomostí ovlivňuje řada faktorů, jako například vliv rodiny („Je 

z umělecký rodiny…“), potřebné vzdělání pro výkon práce („… vystudoval VŠ.“), 

osobnostní charakteristika („… je milý, příjemný, vždycky se s ním dá domluvit.“) a 

v neposlední řadě získané zkušenosti („… je neslyšící a normálně se pohybuje 

v konkurenčním prostředí a uživí se tam.“). 

 

Respondenti dále popisují oblasti, které vnímají jako důležité pro jejich 

vzájemnou spolupráci. Těmi jsou dodržování termínů („… vždycky dodrží termíny.“), 

znalost a orientace v oboru („… ty pravidla, které platí pro novinářskou práci, jsou 

všude stejný.“), získané pracovní zkušenosti („… měla větší zkušenosti. Zkušenost z ČT, 

prostě z prací v prostředí, kde se s tebou nikdo nemaže.“), potřebná efektivita a rychlost 

práce („… prostě to musí odsejpat.“), znalost pracovního postupu („… a vědí, jak to 

mají udělat a proč to mají udělat“).  

 

Na jedné straně jsou přátelské vztahy na pracovišti, jak vypovídali respondenti ve 

výše uvedené kategorii (Osobnost jako nositel pracovního klimatu), velkou výhodou pro 

fungování vzájemné spolupráce, na straně druhé to může být i nevýhodné. U přátelských 

pracovních vztahů se ztrácí určitá profesionální hranice. Uvádí to zejména jeden 

respondent, který reflektuje existenci pracovní hranice se svými slyšícími kolegy 

v porovnání s přátelským pracovním vztahem s neslyšícími kolegy, kde se profesní 

hranice stírá. („No, a když se třeba v práci stane něco, co je nepříjemné, nebo tak, u 

slyšících tam je ta hranice, že řekne, ok, to se stane, nebo se po práci nevidíme, nemusíme 

se potkávat venku a zůstane to v práci. To je takový profesionální vztah jako. U 

neslyšících, i když se to může zdát, že to vyřešíme, tak se pak potkáme ve společnosti 

neslyšících, kde se o tom třeba začne bavit s někým jiným, a tím to ovlivní náš vztah a pak 

se třeba potom přestaneme bavit, to je takové nepříjemné.“) 

 

Z výpovědí respondentů zaznívají i situace, které mohou být nositelem 

nedorozumění mezi zaměstnanci. Těmito jsou neschopnost zpracovat pracovní výtku 

(„Jakoukoliv výtku berou spíš jako osobní útok vůči sobě.“), („A nevztahovat si to, že na 

ně jako někdo útočí.“), nerespektování pracovní doby („Mají chodit do práce včas.“), 

neochota přijmout radu od kolegy („A neberou to, že jim říkám, že musí změnit tady tu 
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věc, tady ten svůj postoj, tady ten svůj názor, protože je špatný a mohlo by se to udělat 

líp.“). 

 

 

2.5.2.4. Spolupracuje se dobře, když… 
 

Tato subkategorie podává odpovědi na dílčí výzkumné otázky a to sice, v jakých 

situacích vzájemná spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců funguje a jaké jsou 

hlavní důvody, kdy tato spolupráce funguje, tak jak to vnímají samotní respondenti.  

 

Respondenti uvádějí, že vzájemná spolupráce funguje, když: 

 

(KOLEGA POMŮŽE) Neslyšící respondentka uvádí příklad fungující 

spolupráce v situaci, kdy jí jiná kolegyně pomohla s pracovním úkolem, který byl pro 

respondentku náročný z důvodu jazykové bariéry. Kolegyně jí „všechno vysvětlila, 

upozornila“ na případné chyby, a daná respondentka „měla dobrý pocit“, protože „na 

ten překlad nebyla sama.“  

 

(NA KOLEGU JE SPOLEH) Pro dobré fungování vzájemné spolupráce je 

důležité, že se zaměstnanec na kolegu může spolehnout („to je fakt důležitý, ta 

spolehlivost. Jakmile někdo nepřijde, nebo se na to vykašle, tak my nemůžeme makat.“). 

Nerozlišuje se zde, jestli kolega mluví stejným jazykem („není to jenom jazykem.“), ale 

mnohem důležitější je spolehlivost a jestli má „smysl pro tým, pro týmovou práci.“ 

 

(MÁ KOLEGA VHODNÉ VLASTNOSTI A DOVEDNOSTI) Pro správné 

fungování spolupráce by měl mít kolega vhodné vlastnosti a dovednosti. („… aby byli 

šikovní a měli talent, a aby tam fungovala komunikace.“), („A chovají se upřímně.“), 

(„… rychlý, šikovný, chová se jakoby profesionálně…“), („V podstatě se mne dobře 

pracuje s těmi lidmi, kteří jakoby něco umí.“) 

 

(ZAPOJÍM KOLEGY DO SPOLEČNÉHO ÚKOLU) O potřebě zapojit do 

společných pracovních aktivit všechny členy týmu hovoří několik respondentů. Toto 

zapojení ostatních členů týmů („Daří se zapojovat neslyšící do těch našich aktivit.“), („… 

uděláme to spolu.“) se dle jejich názoru daří z důvodu odborných kompetencí vedoucího 
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týmu. („Že rozumí vlastně tomu hlavnímu, jakoby poslání té práce, co dělá. To znamená 

v případě konkrétním, třeba grafika, nebo fotografa, nebo i těch zprávařů.“). 

 

(NĚCO SLÍBÍM A JE TO PRO MĚ DŮLEŽITÉ) Příslib hotového úkolu nebo 

práce („… myslím, že mu slíbili, že prostě to bude odvysílaný do tehdy a do tehdy.“), je 

velkým hnacím motorem pro dokončení daného úkolu, i když v jeho realizaci mohou 

nastat určité komplikace („… nějak se to nedařilo, on byl problém odladit titulky, a tak.“). 

Pro dodržení slibu je zaměstnanec ochotný se pracovnímu úkolu věnovat i mimo pracovní 

dobu („… tam zůstal snad já nevím, do šesti do večera, do sedmi do večera, protože 

najednou mu na tom záleželo.“)   

 

(JE JEDNODUCHÉ ZADÁNÍ, JEDNODUCHÁ DOMLUVA) I to jak je 

pracovní úkol náročný a jak dlouho nebo složitě je o něm potřeba diskutovat, ovlivňuje 

vzájemnou spolupráci. Čím je zadání jednodušší, srozumitelnější a jasnější („Třeba 

nějaký jednoduchý projekt.“), tím je to pro vzájemnou spolupráci příjemnější a jde „… 

to jde fakt hladce.“.  

 

(MĚ PRÁCE BAVÍ) Skutečnost, jestli někoho práce baví („Je to moje oblíbená 

práce, můj koníček.“), („Jak musím říct upřímně, že se do práce těším. Mě to baví. A to 

u mne nikdy nebývalo. Jo, těším se do práce. Předtím to bylo, já musím do práce, jé, mně 

se nechce. A za ten rok, co tady budu, těším se.“), je dle mého názoru velmi důležitá. 

Důsledkem toho je pak příjemné pracovní klima, člověk cítí spokojenost a samozřejmě 

se to odráží i v samotném pracovním výkonu.  

 

(KOMUNIKUJI V MATEŘSKÉM JAZYCE, KOLEGOVI ROZUMÍM) To, 

v jakém jazyce se ve skupině komunikuje („… protože je i slyšící, a tím pádem 

předcházím tomu, že se nepochopíme.“), je samozřejmě pro fungování vzájemné 

spolupráce velmi důležité. Komunikace, a co s sebou její forma pro zaměstnance přináší, 

byla blíže popsána v první kategorii. Zde ji uvádím pouze okrajově. To, že ve skupině 

není jazyková bariéra, může přispět k hlubšímu pochopení pracovního úkolu. („Protože 

to bylo ve znakovém jazyce, představa a všechno. Jak to má vypadat a tak.“)  
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2.5.2.5. Nespolupracuje se dobře, když… 
 

Tato subkategorie podává odpovědi na další výzkumné otázky, a to sice, v jakých 

situacích vzájemná spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců nefunguje a jaké jsou 

hlavní důvody, proč tato spolupráce nefunguje, opět z pohledu samotných respondentů. 

 

  (JE ÚKOL NEZVLÁDNUTELNÝ) Příliš náročný a pro respondenta 

nezvládnutelný úkol („… já tomu textu opravdu nerozuměla, tak jsem to ukázala právě 

svojí kolegyni a ona s textem měla taky problém a nerozuměla mu.“) po neúspěšném 

vyjednávání se zadavatelem („… byl tvrdohlavý, pořád nám říkal, abychom to přeložili, 

že to zvládneme. A takhle jsme se dohadovali.“) může vést k nedorozumění („No, 

jenomže pak jsem měla pocit, že to vlastně nepochopil, proč to nechceme dělat.“) 

 

(DOSTANU NEPLÁNOVANÝ ÚKOL A ČASU NA ZPRACOVÁNÍ JE 

MÁLO) Respondenti popisují další oblast, kdy je spolupráce náročná, a to zejména 

z důvodu přetíženosti („… když je hodně práce, a je jim dáváno hodně úkolů.“), 

následkem které mohou vznikat nepříjemné situace („… není to příjemný, zrovna ty 

situace.“), které mohou následně vyústit do určitých střetů („A to se stávalo, tak jako 

kvůli tomu byly takový nepříjemnosti, že jsme byli zavalení prací a teď nám chyběj lidi a 

ono se to fakt nedá udělat hned, třeba do zítra, nebo do konce týdne.“). Dalším následkem 

této přetíženosti zaměstnanců v kombinaci s časovým nedostatkem pro zpracování úkolu 

(„…jsou tam šibeniční termíny“) je chybovost zaměstnanců („Pak se může stát, že něco 

zapomeneme, uděláme něco blbě.“). V souvislosti s požadavkem na rychlé zpracování 

nečekaného a neplánovaného úkolu, tak pro zaměstnance vzniká nepříjemná situace, kdy 

musí svoje aktivity dát stranou. („My máme svůj harmonogram, a máme svůj plán a teď 

když někdo přijde, že to chce hned teď, nebo maximálně do konce týdne, tak musíme 

všechno překopat a svoje musíme dát stranou.“). 

 

(SE DO PRACOVNÍHO ÚKOLU NEZAPOJÍ VŠICHNI ČLENOVÉ 

TÝMU) Podobně, jak respondenti uváděli, že se jim spolupracuje dobře v případě, že 

jsou do pracovního úkolu zapojení všichni členové týmu, nastává opačná situace 

v případě, že se do pracovního úkolu či zadání někteří členové nezapojí („… měli možnost 

tam se vyjádřit jakoby k tomu, že jestli to chtěj, nebo jestli to nechtěj dělat. Všichni jako 

kejvali, že jo. A pak nikdo nic, žádný návrh nepodal. V podstatě jsme to pak dělali jenom 
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my.“), přestože k tomu byli pozváni („… od začátku jsou k tomu přizvaní.“). Důsledkem 

této situace je následně pocit některých zaměstnanců, že své kolegy musí do společných 

úkolů nutit. 

 

  (MÁ KOLEGA JINÝ NÁZOR) Snad nejběžnější situací, kdy vzájemná 

spolupráce nefunguje nebo nefunguje dobře, je střet názorů jednotlivých zaměstnanců na 

zpracování úkolu („Půlka slyšících s tím, co jsme říkali, souhlasila a půlka ne.“). Tato 

situace může mít řešení, že buď kolegové dospějí ke kompromisu („… ale nakonec jsme 

se nějak domluvili.“), nebo úkol zpracují dle svého uvážení („… a stejně si to pak udělali 

podle svého.“). Tomu všemu předchází snaha přesvědčit toho druhého o své pravdě („… 

jako ptala se mě proč, tak jsem jí to vysvětlila, a ona s tím prostě nesouhlasila.“), ale ne 

vždy se to povede („A někteří jsou přesvědčeni o tom, že to dělají dobře. Nenechají si 

vyvrátit, že by to měli změnit, že by měli měnit cokoliv, prostě si myslí, že tak jak oni to 

dělají, tak je to to nejlepší.“). 

 

(MNE NEMÁ KDO ZASTOUPIT) Občas v rámci pracovního procesu nastanou 

i náhlé a nečekané události, na které tým není připraven. Příkladem takové situace je 

například dlouhodobě naplánovaná akce („… a mělo se jít natáčet někam na festival.“) a 

zaměstnanec odpovědný za zpracování úkolu nečekaně onemocní („… a já to musel 

odvolat těsně před natáčením, protože mi bylo fakt špatně.“). Zde se nabízí otázka, jak si 

s touto situací tým poradí, jestli má personální kapacity tak velké, aby chybějícího 

zaměstnance mohl nahradit někdo jiný. V tomto konkrétním případě se daného 

zaměstnance nepodařilo nahradit a výsledkem bylo, že se zadání nepovedlo splnit.  

 

(NEMOHU DOKONČIT SVOJI PRÁCI) Další konkrétní situaci popisuje 

respondent, který pracuje v organizaci pouze na částečný úvazek („… jsem tady jenom 2 

dny v týdnu.“). V případě, že nastane situace, kdy vedení potřebuje něco akutně nebo 

neplánovaně zpracovat, nastane to, že to respondent v rámci svého úvazku zpracovat 

nestihne. I když si zadavatel úkolu uvědomuje výši jeho úvazku, v respondentovi to stejně 

vyvolává nepříjemné pocity („… tak to je pro mě trochu blbé, protože, když mám něco 

udělat do druhého dne, a já ten druhý den už tady nejsem, tak to udělat nemůžu, tak to je 

pro mne takové blbé.“). 

 

(MI KOLEGA NEROZUMÍ) Jak bylo popisováno v kategorii Komunikace, 

nejčastější situací a důvodem, kdy a proč mezi zaměstnanci vzniká nedorozumění, je 
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jazyková bariéra a zaměstnanci si buď nerozumí („Já jsem chtěl od tebe reportáž. 

Klasickou. No ale to není rozhovor. Rozhovor se řekne jinak.“), nebo nepochopí z důvodu 

rozdílnosti jazyků („… chtěla po něm objednat malý letáky plus jeden velký plakát. Ten 

se neobjednal, protože tam došlo k nedorozumění, prostě se nepochopili, no a nebyl 

plakát.“).  

 

2.5.2.6. Pohled zaměstnanců na nedorozumění 
 

I když v rámci vzájemné spolupráce vznikají nedorozumění nebo konflikty, téměř 

všichni respondenti vzniklé nedorozumění vnímají jako „opravdu maličkosti“, 

„drobnosti, které by se možná ani nedaly nazvat jako problémy“ nebo „nebyly to závažný 

problémy“, „o nic závažného se nejednalo“, „udělala se z toho nějaká bublina.“ 

 

Někteří respondenti na vzniklé nedorozumění nahlíží i s určitou dávkou humoru 

a pobavením („No jako, jsme si z toho dělali pak srandu“), („A když jsem mu řekla, hele 

tady budeš dodržovat pracovní dobu, tak on mi řekl, já mám ale všechno hotový. (smích) 

Tak to bylo lehce konfliktní.“). 

 

Téměř všichni respondenti se shodují v tom, že když si nějaké nedorozumění mezi 

sebou vyřeší, tak „… dvakrát za sebou úplně stejný problém nenastal.“ Respondenti se 

dále shodují na tom, že kultivovanost konfliktu je ve slušné rovině. („Ale jako že by tady 

někdo práskal dveřmi, to si nemyslím.“), („My přijímáme chyby. Když někdo něco udělá, 

jo, nejsme takoví, že když někdo udělá chybu, aby se naštval, a nemluvil s námi, u nás to 

prostě neexistuje. U nás v tohle tom směru, to je dobrý.“), („Jako určitě se tady daří řešit 

nějaká kultura, jako kultivovanost konfliktu.“). 
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2.5.3. Tři barikády na jedné frontě, jedna kultura 
 

Tuto kategorii jsem definovala jako „Tři barikády na jedné frontě, jedna kultura“, 

protože i když zaměstnanci pracují v jedné organizaci, tedy jakoby na jedné frontě se 

společným cílem, posláním a vizí organizace, tak na sebe navzájem nahlížejí ze tří 

různých pohledů, které mně osobně připomínají tři barikády a v konečném důsledku tvoří 

jeden celek, který představuje samotnou kulturu organizace. Těmito třemi „barikádami“ 

se budu zabývat z pohledu slyšících, neslyšících a nedoslýchavých. Tyto pohledy, neboli 

lépe řečeno, postoje vůči sobě navzájem, jsou zapříčiněny jednak z vlastní zkušenosti ze 

vzájemné interakce k dané skupině a jednak z rozdílnosti kultur, které se promítají do 

vzájemných vztahů a potažmo spolupráce.  

 

  

Už z výše popsaných kategorií častokrát zaznívalo rozdělování na my – oni z 

pohledu slyšících, neslyšících a nedoslýchavých. V následujících subkategoriích 

přiblížím pohledy jednotlivých skupin / barikád. 

 

 Pohled slyšících 

Ono zmiňované rozdělování na my – oni se u slyšících respondentů objevuje hned 

v několika rovinách. 

 

V první řadě na úrovni pracovních vztahů a interakcí s neslyšícími a 

nedoslýchavými. („… je to běžná věc jako v pracovním kolektivu, že někdo někoho vede, 

no a pokud je to takhle, že slyšící vede neslyšícího, že vlastně ty ho vedeš proto, že ty jsi 

slyšící a on je neslyšící. A furt se jako srovnávají a furt tohle to řeší“), („… oni nedokážou 

vystoupit z té bubliny svého ega.“), ve srovnání s nedoslýchavým kolegou, který je 

„přístupný, na rozdíl od ostatních neslyšících“. Samozřejmě je zde otázkou, jestli je tento 

pohled slyšících respondentů důsledkem jazykové bariéry, že si tyto postoje vůči sobě 

navzájem nemohou vyříkat, nebo rozdílností kultur jako takových. 

 

Slyšící respondenti reflektují ve vzájemné interakci zejména „postoj k tomu 

slyšícímu“, který říká: „ty mě nerespektuješ“, „ty se na mě vytahuješ“, „ty teda seš na 

mě jako ošklivý, protože ty slyšíš a já ne.“, který je „v tom (neslyšícím) člověku někde 

hluboce zakořeněný.“ Možnými důvody pro tyto názory slyšících o neslyšících je 

opravdu rozdílnost kultur, ze kterých obě skupiny pocházejí, a je směrodatné, jaký vliv 
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měla tato kultura na vývoj a formování osobnosti. Důležitou roli pro vývoj osobnosti 

zastává v první řadě rodina a její postoj a výchova. („… se ti narodí slyšící dítě a neslyšící 

dítě, tak tomu neslyšícímu přece jenom věnuješ jako větší péči. Asi se přirozeně o něj víc 

bojíš, že jo. Jestli to zvládne, jestli bude samostatný, nebo tak a máš tendenci trošku mu 

furt jako při-popomáhat. A někdy to vede jako k takový menší samostatnosti toho dítěte.“). 

Druhou důležitou roli ve výchově a ve formování osobnosti člověka zastává vzdělání. A 

v případě, že vzdělávací instituce bude k neslyšícímu zaujímat ochranitelský postoj, může 

to mít za následek finální izolaci neslyšícího člověka od slyšící společnosti. Popisuje to 

jedna slyšící respondentka vlastní úvahou: „A myslím si, že to je tím, že ty lidi hodně 

vyrůstají vlastně v těch izolovaných prostředích, třeba v těch školách, kde je spolu hodně 

neslyšících a ty pedagogové mají k nim přirozeně takový jakoby opatrovnický vztah, a oni 

jsou tam trošku jak ve skleníku. Jo? Takový furt chráněný.“ 

 

Důsledkem takto popisovaného vlivu výchovy rodiny a vzdělání u neslyšícího 

může mít za následek, že jim „… připadá, že jim všichni ubližují. A cítí to třeba jako ze 

své strany jako správně, jo. Že předtím se setkávali s jiným přístupem a najednou je to 

pro ně vlastně překvapení, že nemají úlevy, že je nikdo nerespektuje podle nich, že mají 

specifický potřeby.“  

 

 

 Pohled neslyšících 

 

Jak jsem uváděla v teoretické části, komunita neslyšících je jazykovou a kulturní 

menšinou. Ve svých výrocích to potvrzují i neslyšící respondenti.  

 

Respondenti rozdílnost kultur slyšících a neslyšících uvádějí například ve 

smyslu pro humor („humor slyšících“), kdy humor neslyšících postrádá „… ironii. To 

neslyšící nemají, nepochopí jí.“ Samotný proces uvažování neslyšících se od uvažování 

slyšících liší. „Prostě jinak přemýšlí.“ „Kultura slyšících a neslyšících je jiná, je tam jiný 

jazyk, jiné vnímání. Neslyšící vnímají všechno vizuálně, slyšící to vnímají podle zvuku, jo 

vizuálně taky, ale na nižší úrovni, no a pak taky chování.“ 

 

Rozdílnost vnímání mezi neslyšícími a slyšícími uvádí respondenti na příkladu: 

„Například, když je společná schůzka, tak neslyšící jí vnímají vizuálně, musí si sednout 
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tak, aby na tlumočníka dobře viděli. Slyšící si můžou sednout kamkoliv a vnímají to 

sluchem.“  

 „No tak například máš větu, které neslyšící nerozumí a slyšící to prostě nechápou, že mi 

tomu nerozumíme, myslím, že by to měli chápat.“  

  

Rozdílnost obou kultur je samozřejmě úzce spjata s mateřským jazykem, který 

můžeme zařadit mezi první a nejdůležitější faktory rozvoje osobnosti člověka, jak bude 

na svět daný člověk nahlížet. Jazykové dovednosti ovlivňují také to, jak bude jedinec 

chápat skutečnosti a informace („… v znakovým jazyce je to jinak než v mluveným, když 

se mluví a jde to podle textu, ale ve znakovým jazyce se to musí víc rozšířit, aby neslyšící 

tomu rozuměl.“). 

 

Někteří z respondentů vnímají propojení světa neslyšících a slyšících pozitivně 

(„Já myslím, že je to dobrý.“). A vyjadřují potřebu „… co nejvíce spolupracovat se 

slyšícími.“ A to hlavně z důvodu, aby si na to neslyšící „… zvykli a brali to jako 

samozřejmost a ne jako zvláštní věc.“ Toto vzájemné propojení vnímají jako prostor na 

vzájemné učení se, vyměňování si zkušeností („… když se dělá nějaký projekt zaměřený 

na neslyšící, tak neslyšící může říct své zkušenosti, třeba ten slyšící o tom vůbec nic neví, 

a obráceně.“) a vnímají to jako cestu, jak se navzájem pochopit a přijmout individualitu 

té druhé kultury se vším co s sebou přináší. („Jako každý ten člověk, slyšící i neslyšící má 

jiný pohled na nějakou věc, navzájem se můžeme něco naučit. To je dobrý i do budoucna 

vlastně.“). I když přijetí individuality může „…dlouho to trvat, než si na sebe zvyknou.“  

 

Propojení těchto dvou světů může mít i praktické výhody a přínosy, jako 

například: „I telefonování, co je vyřizování a takový věci, to je úplně dobré, že je ten tým 

namíchaný.“ 

„Já si myslím, že to je dobrý, protože občas neslyšící něco nemůže dělat, tak to za 

něj udělá slyšící.“ 

 

A na druhé straně setkávání dvou kultur ve vzájemné interakci slyšících a 

neslyšících s sebou přináší i určité těžkosti a nepochopení se. („… některý slyšící to 

nepochopí a vlastně odmítne vzít ty moje argumenty. A to že to ten člověk odmítne 

pochopit, tak si myslím, že je kvůli tomu, že nerozumí kultuře neslyšících, našemu myšlení 

a tak.“). 
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 Pohled nedoslýchavých 

Pohled nedoslýchavých je pro mě osobně velmi zajímavý a to hned z několika 

důvodů. Za prvé je to vnímání jejich identity, tj. ke které skupině se spíše přiřazují, zda 

se vnímají více jako nedoslýchaví, nebo jako neslyšící. A jaký mají vztah ke komunitě 

neslyšících. 

 

Všichni nedoslýchaví respondenti jsou schopni se svými slyšícími kolegy 

komunikovat mluvenou češtinou, slyší je díky sluchadlům, nebo kochleárním 

implantátům. A i když by se z fyziologického hlediska na základě procentní ztráty sluchu 

řadili mezi nedoslýchavé lidi, ještě to primárně neznamená, že se tak budou vnitřně řadit 

i samotní respondenti („Tak já jsem taky neslyšící, no nedoslýchavý.“), („Já jsem byla 

tenkrát nedoslýchavá, neměla jsem ještě sluchadlo, pak jsem ohluchla a pak implantát, 

tak já jsem musela ho nosit. Tady ho nenosím. Tady jsme všichni hluchý.“), („Jakoby pro 

mě je to lepší ve znakovém jazyce. Pohodlnější, takže se cítím víc jako neslyšící.“), („Ono 

dělá hodně to, že jsem prostě mezi svými. Kolem sebe mám neslyšící.“). 

 

Jak jsem uváděla v teoretické části, mezi komunitou neslyšících s velkým N a 

nedoslýchavými s kochleárním implantátem se vede takzvaná tichá válka („Třeba já 

mám kochleární implantát a ony jsou odpůrci KI, takže to byl takový střet.“).  

 

O kulturních odlišnostech neslyšících vypovídají i nedoslýchaví respondenti. Na 

neslyšící nahlíží jako na malou uzavřenou skupinu („mají svůj svět“), („svět neslyšících 

je strašně malý“), která má „jiný myšlení“ a je určitým způsobem v izolaci („žijí jako v 

jednom akváriu“). Dále komunitu neslyšících přirovnávají k „akváriu“, kde „neslyšící 

žijí jenom mezi neslyšícíma a nepostupují dál, nechtějí se dostávat ven, aby s někým 

spolupracovali, komunikovali se slyšícíma, aby se propojili s tím druhým světem. Podle 

mě to je škoda. Že zůstávají pořád na tom stejným místě. V tom akváriu, jak říkám.“ 

 

Odlišnost kultur v souvislosti s pracovními vztahy popisují respondenti tak, že 

jejich neslyšící kolegové „ten handicap, nebo mindrák, mají v sobě zafixovaný.“, „jsou 

snadno urážliví“. To se odráží i v preferenci toho, s kým daní nedoslýchaví respondenti 

raději spolupracují. Názory se liší. Pro někoho je příjemnější a „uklidňující“, když 

spolupracuje s neslyšícími („A když jsem s neslyšícíma, tak jsem ráda, že znakuju, že je 
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všechno v pohodě.“), („Kdybych tuhle tu samou práci dělala se slyšícíma, tak asi to 

nebude ono.“), pro jiného ne a na vzájemnou interakci s neslyšícím kolegou nahlíží 

optikou překonávání bariéry / překážky („Snažím se s nimi vycházet dobře, snažím se, 

tu překážu, určitě, stále tam cítím, že ta překážka mezi neslyšícími vyloženě, kteří neslyší 

a nemluví, a mezi zdravým člověkem, že tam stále jako vnímám nějakou tu překážku. Že 

tam je. Jo? A myslím, že i bude.“). 

 

 Odlišnost kultur, neboli lépe řečeno, střet dvou odlišných kultur v souvislosti 

s jazykovou bariérou popisuje jeden respondent na konkrétním příkladu z minulého 

zaměstnání. „… a tam si slyšící povídají a my chceme vědět o čem a oni nic a řeknou 

jenom jednu větu, ale povídali si dlouho. A pak má člověk pocit, že se nám vysmívali.“ 

Takové jednání pak může mít za následek, že neslyšící bude mít pocit, že s ním není 

jednáno jako s rovnocenným partnerem. („… my nejsme malí, oni všechno ví a my nic.“). 

Předejití vzniku tohoto pocitu u neslyšících má jednoduché řešení. Zajistit předání 

plnohodnotné informace a sdělení prostřednictvím tlumočníka do ČZJ. 
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2.6. DISKUZE 
 

Z šetření byly v aplikační části práce charakterizovány tři hlavní oblasti, kterými jsou: 

 Komunikace 

 Tým a co to znamená 

 Tři barikády na jedné frontě, jedna kultura 

 

Na tomto místě podám ke každé oblasti závěrečné shrnutí společně s diskuzi s odbornou 

literaturou a následně konkrétní doporučení pro organizaci. 

 

 

KOMUNIKACE 

 

Prvním specifikem při vzájemné spolupráci slyšících a neslyšících je 

bilingvismus. Jak slyšící, tak neslyšící zaměstnanci se shodují na tom, že jejich vzájemná 

komunikace je pomalá, vznikají zde nedorozumění, jejichž důvodem je rozdílnost jazyků, 

kterými se v týmu komunikuje. I když je zde jazyková bariéra vcelku citelná, neslyšící a 

nedoslýchaví zaměstnanci oceňují snahu slyšících komunikovat v ČZJ. Neslyšící a 

nedoslýchaví zaměstnanci se shodují na tom, že forma komunikace v ČZJ je pro ně 

příjemnější, rychlejší, obsah sdělení je hlubší a víc mu rozumí. Možnost používat 

v zaměstnání svůj mateřský jazyk, ne jenom v interakci se svými kolegy, ale i jako 

pracovní jazyk (natáčení zpráv v ČZJ) ve srovnání se svým předchozím zaměstnáním, 

vnímají jako velkou výhodu a velmi to oceňují.  

 

Vzájemná komunikace slyšících, neslyšících a nedoslýchavých vykazuje znaky 

interkulturní komunikace, tj. komunikace mezi dvěma odlišnými kulturami, tj. kulturou 

neslyšících a slyšících (viz kapitola 1. Organizace a organizační kultura a podkapitola 

1.1.3. Kultura neslyšících). Nejvýraznějším charakteristickým rysem interkulturní 

komunikace je komunikace dvěma odlišnými jazyky. V tomto případě jde o komunikaci 

v českém a českém znakovém jazyce. Pro to, aby vzájemná komunikace mezi 

zaměstnanci fungovala co možná nejlépe, je potřeba nejenom znalosti jazyka, ve kterém 

komunikace mezi členy týmů probíhá, ale také znalosti pravidel interkulturní 

komunikace, znalosti kulturních odlišností členů týmu, a v neposlední řadě jejich 

osobnostních charakteristik (viz kapitola 1.3.3. Interkulturní komunikace). 
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Dalším velkým specifikem vzájemné komunikace slyšících, nedoslýchavých a 

neslyšících je přítomnost tlumočníka na společných poradách. Neslyšící a nedoslýchaví 

zaměstnanci na jedné straně velmi pozitivně reflektují přítomnost profesionálního 

tlumočníka do ČZJ na společných poradách a schůzkách, na druhé straně popisují situace, 

kdy tlumočníka postrádají. Nahrazování profesionálního tlumočníka interním 

nedoslýchavým, znakujícím zaměstnancem se neosvědčuje, a to z důvodu nekvalitního, 

neúplného překladu.  

O složitosti komunikace přes tlumočníky hovoří i Šroněk (2001: 23). Společnosti 

dle něj často řeší problém, zda volit pracovníka z vlastní firmy, který ovládá potřebný 

jazyk, nebo profesionálního tlumočníka. Vlastní pracovník je zpravidla nejméně 

nákladný, ale jeho schopnost tlumočení a zkušenosti nebudou nikdy tak odborné, jako 

profesionálního tlumočníka. Profesionální tlumočník pro změnu nemusí znát všechnu 

odbornou terminologii odvětví, bude však rozumět kultuře jazyka, ze které pochází 

partner. 

Tlumočené informace interním pracovníkem, kromě výše uvedeného nekvalitního 

a neúplného překladu, jsou při předávání informací zkreslené komunikačním šumem. 

DeVito (2006: 27) definuje komunikační šum jako rušivé elementy, které nějakým 

způsobem zkreslují sdělení, nebo něco, co brání příjmu informací. Komunikační šum 

může mít povahu fyzickou (rušivé vlivy pocházející ze zdrojů mimo mluvčího a 

posluchače, jako například projíždějící auta, šum počítače, sluneční brýle apod.), 

fyziologickou (vlastní fyziologické bariéry mluvčího nebo posluchače, jako například 

vady zraku, sluchu, výslovnosti apod.), psychologickou (předpojatost, klamné úsudky o 

někom, uzavřenost, extrémní emoce apod.), a sémantickou, tj. rozdílně pochopené 

významy – lidé hovořící odlišnými jazyky, používání žargonu nebo příliš složitých 

termínů, kterým příjemce nerozumí. 

 

Z analýzy dále vyplynulo, že psaná forma předávání informací jako hlavní 

komunikační kanál je také nevyhovující a žádá se zde spíše přítomnost tlumočníka. 

 

I když jsou si všichni zaměstnanci vědomi toho, že jazyková bariéra je a bude 

velkým zdrojem nedorozumění, snaží se navzájem hledat cesty k zlepšení tohoto stavu. 

Nedoslýchaví zaměstnanci se raději víckrát zeptají a ujistí, zda slyšeli a rozuměli dobře. 

Neslyšící zaměstnanci si při předávání informací se slyšícími, které probíhá v ČZJ, 

potvrdí informaci ještě písemnou formou, ať už emailem, či písemnou konverzací na 

Skypu. Slyšící zaměstnanci předávanou informaci zopakují, přizpůsobí formu a rychlost 
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sdělovaných informací dovednostem neslyšícího nebo nedoslýchavého zaměstnance, a 

ujistí se, že si s neslyšícím kolegou rozuměl dobře, taktéž písemnou formou 

prostřednictvím emailu, či Skypu. V případě akutní potřeby něco prokonzultovat, se 

objedná tlumočník i mimo pravidelné porady. V organizaci je nastaven další funkční 

komunikační proces mezi slyšícími a neslyšícími, který představuje zavedené pravidlo, 

že každý email určený všem zaměstnancům organizace, je odeslán s odkazem na video 

na serveru Youtube, kde je sdělovaná informace přeložena do ČZJ. 

 

 

DOPORUČENÍ 

 

Z analýzy dat jasně zaznívá potřeba nedoslýchavých a neslyšících větší frekvence 

přítomnosti profesionálního tlumočníka při vzájemných interakcích se svými slyšícími 

kolegy. Komunikace je pro fungování týmu a následně celé organizace velmi důležitá, 

jak to dokládá i Bedrnová a Nový (2007: 202): „Komunikace probíhající v organizaci 

přímo ovlivňuje mezilidské vztahy. Klíčová je v mnohých případech rychlost komunikace, 

nicméně vždy je důležitá její kvalita a obousměrnost, a to na všech úrovních struktury 

organizace.“  

 

Proto navrhuji pro organizaci k zamyšlení několik možností, jak podpořit 

komunikaci v uvedených odděleních, která by pomohla eliminovat množství situací, ve 

kterých dochází mezi zaměstnanci k nedorozumění. Navrhuji přijmout profesionálního 

tlumočníka do ČZJ, který by byl k dispozici pro potřeby týmu a následně i organizace a 

fyzicky by byl přítomen na centrále každý pracovní den. Nebo druhou možností, která 

není pro podporu vzájemné komunikace až v takové míře příznivá jako první možnost, 

ale přesto přispěje ke zlepšení komunikačních procesů v týmu, je dělat častěji porady 

daných oddělení za přítomnosti tlumočníka, například 2x týdně.  

Porady jsou jedním z nejběžnějších a nejdůležitějších prostředků pro zlepšení 

komunikace v organizačním řízení. Šuleř (2001:9 – 11) uvádí, že přínosem porad je 

kromě získání základních informací potřebných pro samotný výkon práce, také 

odstranění překážek, zjištění očekávání zaměstnanců, jejich podíl na rozhodování, získání 

zpětné vazby, výměna zkušeností a předvedení schopností. Porady jsou důležité jak pro 

zaměstnance, vedoucí pracovníky, tak i pro organizaci jako celek.  
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Jak samotní neslyšící a nedoslýchaví respondenti vypovídají, oceňují to, že slyšící 

chodí na kurzy ČZJ. Tyto kurzy pro zaměstnance jsou zdarma, probíhají jednou týdně 

v rámci pracovní doby. Toto navrhuji ponechat i nadále.  

 

Samozřejmě existují různé techniky na podporu komunikace v týmu, ale jelikož 

se jedná o komunikaci v interkulturním týmu, doporučila bych organizaci zprostředkovat 

zaměstnancům vhodný výcvik interkulturních dovedností.  

Zadražilová (2007: 129 – 130) uvádí několik příkladů interkulturních výcviků. 

Jedná se například o jazykový trénink, zvýšení informovanosti o cizí kultuře, trénink 

komunikačních a sociálních dovedností, zvládnutí kulturního šoku, odbourávání 

etnocentrického hodnotitelského postoje, tvorba realistických očekávání, podpora 

relativismu a kulturně specifického vidění věcí apod.  

Tento typ výcviku je dle Morgensternové (2006) mnohem efektivnější, pokud 

probíhá v interkulturní skupině. Dochází zde mnohem lépe k sebereflexi a uvědomění si 

vázanosti na vlastní kulturu. Práce v této skupině je živější a dává bezprostředně více 

interkulturních impulsů. Pro výcvik interkulturních dovedností platí stejná pravidla jako 

pro jakýkoli jiný výcvik sociálních dovedností. Je důležité si uvědomit, že duch výcviku 

je spjat nejen se skupinou, ale i s trenérem, či vedoucím výcviku. Tento výcvik můžeme 

rozčlenit do čtyř modelů: 1. intelektuální model, který spočívá v informativním 

teoretickém školení o cizí kultuře; 2. simulační model představující praktickou 

konfrontaci s možnými budoucími situacemi; 3. model sebeuvědomění, který vychází 

z předpokladu, že pro pochopení cizí kultury je nutné kriticky pochopit sama sebe a 4. 

model kulturního uvědomění, při kterém se jedinec učí poznávat cizí hodnoty, postoje, 

vzorce chování apod. 

 

Dále vhodným nástrojem pro posílení komunikace v organizaci je provedení 

komunikačního auditu, na základě kterého může organizace následně provést opatření ke 

zlepšení komunikačních procesů v organizaci.  

Bedrnová, Jarošová, Nový a kol. (2012: 361 – 362), definují komunikační audit 

jako proces hodnocení a zkoumání komunikace v organizaci. Zaměřuje se zejména na 

odhalení bariér efektivní komunikace a na základě provedené analýzy pak návrhy 

opatření, které by mohly v organizaci vést k její optimalizaci. Cílem komunikačního 

auditu je sdělit vedení organizace, ke komu hovoří, ke komu by hovořit mělo, o čem 

pracovníci hovoří, ze kterých zdrojů pracovníci získávají informace, jakými 

komunikačními kanály se informace k pracovníkům dostávají a jaký je dopad těchto 
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faktorů na pracovní vztahy. Pokud má být komunikační audit úspěšný, je nepodmíněně 

nutné, aby se na něm aktivně účastnilo vedení organizace. 

 

 

TÝM A CO TO ZNAMENÁ 

 

Na základě provedené analýzy dat, další kategorií, která se v rozhovorech 

s respondenty objevila, byly pojmy osobnost, tým, týmová spolupráce, odbornost, 

profesionalita apod. Respondenti popisovali, co pro ně tým a týmová spolupráce 

znamená, kdy spolupráce nefunguje a proč, co by měli zaměstnanci dělat, aby spolupráce 

fungovala atd. Pro přehlednost jsem tuto kategorii dále rozdělila do následujících 

subkategorií: 

 Osobnost jako nositel pracovního klimatu 

 Osobní pojetí pojmu tým 

 Odbornost a profesionalita 

 Spolupracuje se dobře, když … 

 Nespolupracuje se dobře, když … 

 Pohled zaměstnanců na nedorozumění 

 

U první subkategorie Osobnost jako nositel pracovního klimatu, téměř všichni 

respondenti uvádějí, že se jim navzájem spolupracuje dobře, pokud se kolega více blíží 

typologii sangvinika a extroverta a ve svých výrocích se shodují na tom, že tato typologie 

se u většiny kolegů objevuje. Dalo by se říct, že respondenti, kteří v obou odděleních 

pracují, mají ke svým kolegům kladný, v některých případech přímo přátelský vztah. 

Pouze někteří respondenti popsali typ osobnosti a vlastnosti kolegy, které jsou jednou 

z příčin, proč se jim s těmito kolegy nespolupracuje dobře. 

Definic typů osobností existuje v odborné literatuře mnoho. Jednou 

z neznámějších definic je kategorizace osobností podle Hippokrata, který rozdělil 

osobnost do čtyř základních skupin – sangvinik, flegmatik, melancholik a cholerik 

(Dědina, Odcházel, 2007: 38 – 39). Takto kategorizované typy osobnosti korespondují i 

s výpověďmi respondentů, kteří výše popsali zejména znaky sangvinika.  

Další diferenciace osobnosti, se kterou se v odborné literatuře můžeme setkat, je 

rozdělení na extroverzi a introverzi. Bělohlávek (1996: 62 - 63) popisuje extroverzi jako 

orientací navenek, na lidi, na společnost a na druhé straně introverzi jako stažení se do 
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sebe. Říká, že oblíbení jsou lidé s průměrnou úrovni extroverze, s extrémními typy bývají 

spíše problémy. Extrovertní, veselí, přizpůsobiví a otevření lidé bývají obvykle úspěšnější 

v obchodních profesích, introverti tíhnou spíše k technickým nebo odborným 

problémům, které mohou řešit sami ve své pracovně. 

 

To, jaké má daný zaměstnanec psychické (nebo osobnostní) rysy, utváří na jedné 

straně vztahy na pracovišti, a právě tyto interpersonální vztahy jsou jedním z významných 

činitelů pracovního klimatu. Na druhé straně, jak jsem již uváděla v teoretické části (viz 

kapitola 1.1.2. Kultura organizace), osobnostní rysy a charakteristiky zaměstnanců 

s jejich hodnotami, normami a postoji, představují základní složky kultury organizace.   

 

 

 Osobní pojetí pojmu tým 

 

Na základě popsání rozdílnosti mezi pracovní skupinou a týmem v teoretické části 

(viz kapitola 1.4.1. Pracovní skupina a pracovní tým) a komparací výpovědí respondentů, 

si dovolím tvrdit, že i když organizace nahlíží na oddělení PR a oddělení TZ jako na jeden 

tým, ve skutečnosti jde o dvě pracovní skupiny, které sice vzájemně spolupracují na 

společném pracovním úkolu, ale nenaplňují charakter týmu.  Přičemž oddělení TZ jako 

samostatná jednotka tento charakter naplňuje. Bedrnová, Jarošová, Nový a kol. (2012: 

292 - 293) se kromě jiného zabývají rozdílností pracovní skupiny a týmu. Říkají, že tým 

se vyznačuje velmi intenzivním osobním kontaktem lidí daného týmu, kteří se rádi i 

nadále setkávají a vyhledávají příležitosti k další spolupráci. O týmu taky tvrdí, že má 

většinou charakter vnitřně formálně nestrukturované malé skupiny, kde jediným 

projevem formální organizace je jmenování vedoucího týmu a všechny ostatní vnitřní 

funkční charakteristiky týmu vznikají neformálně a zpravidla i spontánně až v průběhu 

jeho vlastní činnosti. Takto popsanému uskupení lidí odpovídá spíše oddělení TZ, nikoliv 

kombinace TZ a PR. 

Pokud bychom na oddělení TZ nahlíželi optikou, kterou popisuje Bedrnová a kol., že 

členové týmu jsou ve velmi intenzivním osobním kontaktu, bude opravdu týmem spíše 

oddělení TZ, než kombinace obou oddělení. Tomuto intenzivnímu potkávaní členů brání 

jednak jazyková bariéra a jednak nastavení fungování obou oddělení. Jak jsem již 

popisovala v kapitole výběru respondentů, obě oddělení mají porady odděleně – zvlášť 

pro oddělení TZ a zvlášť pro PR. Toto nastavení pro chápání týmu a podporu týmové 

spolupráce je dle mého názoru velmi nevhodné.  
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Oddělení TZ zároveň vykazuje taktéž znaky vytvořené samostatné subkultury – tj. 

samostatné kultury dílčích celků organizace, která, jak říká Lukášová (2010: 32 – 33), 

může být způsobena velikostí organizace, množstvím dílčích jednotek, vzdáleností 

organizačních jednotek či osobnostními charakteristikami pracovníků. 

Oddělení TZ je tvořeno pouze neslyšícími zaměstnanci, prostorově je umístěno 

v jiném patře než je oddělení PR a v neposlední řadě představují zaměstnanci TZ odlišnou 

kulturně jazykovou skupinu. Bedrnová, Jarošová, Nový a kol. (2012: 514) definují 

subkultury jako samostatné kultury, které vznikají v některých oblastech organizační 

struktury a vyznačují se odlišnými sociálními normami nebo jinou hierarchií 

hodnotových preferencí. Proto autoři upozorňují, že vznik subkultur může mít za 

následek nejednotnost organizační kultury, a v tomto případě doporučují organizacím 

zaměřit svou pozornost na diverzity management, který vhodně propojuje existující a dále 

rozvíjenou diverzitu organizace s organizační kulturou tak, že nevzniká vnitřní rozpor, 

nýbrž silná kultura organizace.  

 

 Odbornost a profesionalita 

 

Tato kategorie s sebou přináší zjištění ve třech rovinách.  

1. Pojednává o tom, jaké by měl mít zaměstnanec dovednosti a schopnosti a pracovní 

jednání, aby se s ním ostatním zaměstnancům dobře spolupracovalo. Respondenti 

uvádějí, že jsou to zejména dodržování termínů, znalost orientace v oboru, získané 

potřebné pracovní zkušenosti, efektivita a rychlost práce, znalost pracovního 

postupu, dodržování profesionální hranice.  

2. Pojednává o faktorech, které ovlivňují vznik odborných dovedností – vliv rodiny, 

vzdělání, osobnostní charakteristika, získané pracovní zkušenosti. 

3. Uvádí situace, které mohou být zdrojem nedorozumění – neschopnost 

zaměstnance zpracovat pracovní výtku, nerespektování pracovní doby, neochota 

přijímat rady od jiných zaměstnanců. 

 

Z výpovědí respondentů nejjasněji zaznívala absence odborných kompetencí u 

neslyšících zaměstnanců.  

Odbornost definuje Armstrong (2007: 152) následovně: „Odborné schopnosti 

definují (v angličtině technicial competencies), co lidé musejí znát a být schopni dělat 

(znalosti a dovednosti), aby mohli efektivně zastávat své role.“  
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Dále byly z analýzy rozhovorů specifikovány konkrétní oblasti a případy, kdy se 

vybraným zaměstnancům spolupracuje dobře a kdy ne.  

Spolupracuje se dobře, když kolega pomůže (vysvětlí či upozorní na chyby svého 

kolegu); je na něj spoleh; má vhodné vlastnosti a dovednosti (např. upřímnost, rychlost 

zpracování úkolu, talent, požadovaná odbornost); zapojí se do společného úkolu; splní to, 

co slíbil zpracovat; zadání úkolu je jednoduché, jasné a srozumitelné i přes jazykovou 

bariéru; samotná práce je pro zaměstnance koníčkem a baví ho; kolegovi zaměstnanec 

rozumí, protože používají stejný mateřský jazyk a nevzniká tam jazyková bariéra.    

Nespolupracuje se dobře, když je úkol příliš náročný / nezvládnutelný, je neplánovaný 

a času na zpracování je málo; úkolů je více, než je kapacita zaměstnance; kolega se do 

společného zpracování úkolu nezapojí; má jiný názor než zaměstnanec; zaměstnance 

nemá kdo zastoupit; zaměstnanec nepochopí zadání z důvodu jazykové bariéry. 

 

 

 Pohled zaměstnanců na nedorozumění 

 

Z analýzy výpovědí respondentů bylo zjištěno, že v rámci vzájemné spolupráce 

slyšících, neslyšících a nedoslýchavých zaměstnanců sice v některých případech dochází 

k nedorozuměním, ale vesměs všichni respondenti se shodli na tom, že tyto konflikty 

představují spíše drobné nedorozumění, která nemají závažný charakter a zaměstnanci 

jsou schopni si tyto nedorozumění mezi sebou vyřešit a vyjasnit. 

 

 

DOPORUČENÍ 

 

I když z výpovědí respondentů zaznívalo, že jsou vesměs všichni spokojení se 

svými kolegy, přesto bych si dovolila podat pro organizaci doporučení, která by tento 

pocit respondentů udržela a více posílila. Taktéž bych věnovala pozornost oblastem, ve 

kterých respondenti popisují osobnost kolegy, se kterým se jim nespolupracuje dobře. 

Jak popisují Bedrnová, Jarošová, Nový a kol. (2012: 191), základním 

kvalifikačním požadavkem na osobnost pracovníka je jeho schopnost aktívního učení se 

a sebeutváření. V organizačním kontextu pak platí, že základním předpokladem 

efektivního učení se, je vytvoření vědomí odpovědnosti za svůj vlastní rozvoj. Toto 

vědomí nelze podnítit u zaměstnance tím, že mu organizace dá za úkol něčemu se naučit, 
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ale tím, že ho přímo zaangažuje do rozhodování o jeho dalším růstu a rozvoji. Pro tyto 

účely jsou účinným a osvědčeným nástrojem plány osobnostního rozvoje. 

 

V souladu s tím, co říkají autoři, navrhuji pro organizaci zavést plán osobního 

rozvoje pro každého zaměstnance z oddělení PR a TZ. Organizace tento nástroj pro 

zvyšování dovedností a osobní rozvoj zaměstnanců zná a v praxi ho používá, ale pouze 

v sociálních službách. V oddělení PR a TZ chybí. Na základě takto definovaného plánu 

rozvoje u každého zaměstnance, může organizace postupně přispět k zvyšování měkkých 

dovedností u každého zaměstnance individuálně, dle jeho potřeb (návazné školení, kurzy, 

nácviky a tréninky dovedností apod.). 

 

V oblasti „Osobní pojetí pojmu tým“ bych na základě zjištění organizaci 

doporučila zaměřit se na posílení týmové spolupráce. Vhodným nástrojem tohoto posílení 

jsou společné porady obou oddělení. Doporučuji proto upravit systém společných porad 

a místo dvou oddělených porad pro každé oddělení, zavést jednu pro obě oddělení. 

Protože, jak říká Šuleř (2001: 12 – 17), porady vedoucím pracovníkům nebo manažerům 

pomáhají naplňovat jejich hlavní poslání, a to sice vykonávat efektivně práci směřující 

k naplnění firemních cílů skrze jejich podřízené a definuje možné přínosy, kterými jsou 

motivování lidí, předání a získání informací, rozvoj týmové práce, získání nápadů a 

námětů, nástroj přesvědčování, poznání schopností lidí a získání autority. V neposlední 

řadě uvádí Šuleř možné přínosy porady pro organizaci jako celku, kterými jsou zaměření 

úsilí pracovníků na hlavní organizační priority, identifikování problémů, analyzování 

problémů, systematické řešení problémů, lepší koordinace organizačních jednotek, 

překonávání paradigmat a zlepšování organizačního klimatu. 

Pokud by organizace neuvažovala nad restrukturalizováním organizační struktury 

a nadále nahlížela na oddělení TZ a PR jako na jeden tým, následně bych organizaci 

doporučila použít nástroje pro podporu týmové práce, jako například supervizi týmu, 

která, jak popisuje Hajný, se zaměřuje „… na vztahy a upořádání rolí na pracovišti, 

kompetence jednotlivých kolegů, charakter řízení, mechanismy rozhodování a mnoho 

dalších oblastí týmové práce a spolupráce.“ (Havrdová, Hajný et al., 2008: 93).  

J 

ako další vhodný nástroj se jeví teambuilding pouze pro oddělení TZ a PR.  

 

Plán osobnostního rozvoje, porady, supervize i teambuilding jsou nástroje, které 

může organizace použít bez jakékoliv cílené změny organizační struktury či změny 
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kultury organizace. Mohou být samozřejmě velice účinné, ale přesto bych organizaci 

doporučila zvážit možnost zavedení diverzity managementu. Tomuto zavedení by 

samozřejmě předcházel audit diverzity v organizaci a samotné učení se jak s diverzitou 

v organizaci pracovat. Důsledkem zavedení diverzity managementu by mohla být 

restrukturalizace dosavadní organizační struktury organizace, která s sebou nese riziko 

odmítnutí a neakceptace změny ze strany zaměstnanců, ale z dlouhodobého hlediska se 

jeví jako vhodný styl řízení, jelikož diverzita v organizaci prokazatelně existuje. Pro 

představu uvádím v příloze č. 9 návrh oblastí auditu diverzity.  

 

V oblasti odbornosti a profesionality z výpovědí respondentů nejjasněji zaznívala 

absence odborných kompetencí u neslyšících zaměstnanců. Organizaci bych proto 

doporučila zaměřit se na rozvoj tvrdých dovedností zaměstnanců. Jako prvním krokem 

k tomuto rozvoji doporučuji zavést již výše uvedený plán osobního rozvoje. Následně 

ve spolupráci s daným zaměstnancem a vedoucím určit vhodný vzdělávací kurz nebo 

výcvik dle individuální potřeby zaměstnance.  

Jak popisují Bedrnová, Jarošová, Nový a kol. (2012: 193), rozvoj pracovníků 

zaujímá významné místo v personálním managementu organizace, jehož cílem je, „… 

aby na všech úrovních v organizaci působili odborně zdatní a iniciativní pracovníci, 

schopní zvládnout měnící se nároky práce.“  

 

I když se respondenti shodují na tom, že nedorozumění, ke kterým ve vzájemné 

spolupráci dochází, nejsou závažného charakteru a respondenti tato nedorozumění 

vnímají spíše jako drobnosti, přesto bych doporučila organizaci podporovat zaměstnance 

v takové míře, aby se případným konfliktům předcházelo. Jako preventivní opatření 

vidím právě v kombinaci všech výše uvedených doporučení, tj. podpory týmové 

spolupráce, rozvoje osobnosti zaměstnanců v tvrdých a měkkých dovednostech, zavedení 

společných porad a supervizi týmu atd. 

 

 

TŘI BARIKÁDY NA JEDNÉ FRONTĚ, JEDNA KULTURA 

 

 Název této závěrečné kategorie jsem určila z toho důvodu, že i když zaměstnanci 

pracují v jedné organizaci, jakoby na jedné frontě se společným cílem, posláním a vizí 

organizace, tak na sebe navzájem nahlížejí ze tří různých pohledů - z pohledu slyšících, 

neslyšících a nedoslýchavých, které mi osobně připomínají tři barikády a v konečném 
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důsledku tvoří jeden celek, který představuje samotnou kulturu organizace. Tyto pohledy 

neboli lépe řečeno postoje vůči sobě navzájem, jsou zapříčiněny jednak z vlastní 

zkušenosti ze vzájemné interakce k dané skupině a jednak z rozdílnosti kultur, které se 

promítají do vzájemných vztahů a potažmo spolupráce. 

 

 Pohled slyšících 

Slyšící ve svých výpovědích na několika místech popisují interakci vztahů 

s neslyšícími, kdy mají intenzivní pocit, že neslyšící se se slyšícími srovnávají. Postoj 

neslyšícího k slyšícímu je dle jejich názoru ublíženost, ukřivděnost a méněcennost, která 

je způsobena ztrátou sluchu. Tyto názory slyšících mohou být způsobeny jednak 

jazykovou bariérou, kdy si obě strany nejsou schopny do hloubky prodiskutovat vzájemné 

pocity provázející jejich spolupráci nebo zde může docházet ke střetu dvou odlišných 

kultur.  

Dalšími možnými důvody pro tyto názory slyšících na neslyšící je rozdílnost 

kultur, ze kterých obě skupiny pocházejí, přičemž je směrodatné, jaký vliv měla tato 

kultura na vývoj a formování osobnosti. Důležitou pro vývoj osobnosti zastává v první 

řadě rodina a její postoj, výchova a vzdělání. 

Hofstede v tomto případě pojednává o kultuře jako o určitém mentálním 

programování člověka (neboli softwaru lidské mysli), tj. určitých vzorcích cítění, myšlení 

a potenciálu pro jednání, kterým se člověk v průběhu svého života učí. Zdrojem tohoto 

mentálního programování je sociální prostředí, ve kterém ten který jedinec vyrostl, a ve 

kterém sbíral své životní zkušenosti. Kulturu se člověk učí, je daná jeho sociálním 

prostředím, nikoliv jeho geny (Hofstede, Hofstede, 2006: 13 – 15). (Více viz kapitola 

1.1.1. Kultura v obecném pojetí).  

 

 

 Pohled neslyšících 

Jak jsem již uváděla v teoretické části, komunita neslyšících je jazykovou a 

kulturní menšinou (viz kapitola 1.1.3. Kultura neslyšících). Ve svých výrocích to 

potvrzují i neslyšící respondenti. Samotní neslyšící ve svých výpovědích definují 

konkrétní kulturní odlišnosti, kterými jsou smysl pro humor, absence ironie, rozdílný 

jazyk, rozdílné vnímání skutečností, dějů a věcí a rozdílné chování.  
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Přesto, že neslyšící jsou si těchto kulturních odlišností vědomi, část z nich to 

vnímá jako příležitost k učení se novým věcem, výměně životních zkušeností a 

vzájemnému pochopení a přijmutí individuality člověka s jeho odlišnostmi. 

Na druhé straně někteří neslyšící respondenti tyto kulturní odlišnosti vnímali i 

v pracovním procesu, kdy měli pocit, že zdrojem nepochopení neslyšícího slyšícím 

nebylo jenom z důvodu odlišnosti jazyka, ale zejména z nevědomosti kulturní odlišnosti 

neslyšících.    

 

 

 Pohled nedoslýchavých 

Pohled nedoslýchavých byl pro mě osobně velmi zajímavý a to hned z několika 

důvodů. Jednak to bylo vnímání identity nedoslýchavých a jejich příslušnost ke skupině 

slyšících nebo neslyšících. A dále vztah nedoslýchavých ke komunitě neslyšících. 

Všichni nedoslýchaví respondenti jsou schopni se svými slyšícími kolegy 

komunikovat mluvenou češtinou, slyší je díky sluchadlům, nebo kochleárním 

implantátům. A i když se z fyziologického hlediska na základě procentní ztráty sluchu 

řadí mezi nedoslýchavé lidi, většina z respondentů se ve svých výpovědích zařadila do 

skupiny neslyšících. Přesto však na skupinu neslyšících nahlížejí jako na uzavřenou 

komunitu, která je od slyšící společnosti oddělena a není v jejím zájmu propojovat svět a 

kulturu neslyšících se slyšícími.  

Ve výpovědích respondentů se také objevil střet mezi komunitou neslyšících 

s velkým N a nedoslýchavými s kochleárním implantátem. (Viz kapitola 1.1.3. Kultura 

neslyšících). Nedoslýchaví zaměstnanci, kteří nemají KI a běžně používají znakový 

jazyk, se v komunitě neslyšících cítí příjemně a přirozeně, jako součást jejich komunity 

a s kulturou neslyšících se ztotožňují. Na straně druhé stojí nedoslýchaví zaměstnanci 

s KI nebo ti, co používají znakový jazyk v omezené míře. Tato skupina zaměstnanců 

vnímá existenci určitých bariér a překážek v interakci s neslyšícími. 

 

 

DOPORUČENÍ 

 

Z výše uvedených zjištění zaznívaly oblasti, ve kterých mezi zaměstnanci dochází 

ke kulturním střetům, či spíše nedorozuměním. Proto bych organizaci doporučila zaměřit 

svou pozornost na posílení organizační kultury. Dědina a Odcházel (2007: 223 – 225) 
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definovali klíčové oblasti žádoucí pro posílení organizační kultury. A to sice: pozitivní 

postoj manažerů k zaměstnancům; efektivní firemní komunikace; jasně stanovený 

strategický plán; týmová práce; přístup ke vzdělání zaměstnanců; odměňovací model; 

osobní plán rozvoje každého zaměstnance atd. (viz kapitola 1.1.2. Kultura organizace).  

Avšak jak již bylo uvedeno výše v doporučeních, zaměstnanecké vztahy 

v organizaci jsou prokazatelně interkulturní, proto bych doporučila reflektovat tuto 

skutečnost ve stylu organizačního řízení a zavést v organizaci diverzity management. 

Implementace tohoto stylu řízení je uvedena v teoretické části v kapitole 1.2.3. 

Implementace diverzity managementu.  
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ZÁVĚR 
 

 

Diplomová práce se zabývá vzájemnou spoluprací slyšících a neslyšících 

zaměstnanců organizace Tichý svět, o.p.s. První kapitola diplomové práce pojednává o 

kultuře, a to nejdříve z pohledu obecného, následně z pohledu managementu, tj. o kultuře 

v organizačním řízení a závěr první kapitoly podává exkurz do kultury neslyšících. 

Následně se teoretická část věnuje diverzitě a vymezením tohoto pojmu, diverzity 

managementem a popisem implementace diverzity managementu v organizaci. Značná 

část teoretické části práce je věnována komunikaci v organizačním řízení se zaměřením 

na interkulturní komunikaci a podává přehled o komunikačních systémech neslyšících a 

jejich limitech. Závěr teoretické části se věnuje tématu diverzitního týmu a konfliktům 

v interkulturním typu týmu.     

 

Cílem diplomové práce bylo 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.  

  

Na základě výsledků šetření byla zjištěna a popsána specifika vzájemné 

spolupráce, i s přehledem konkrétních situací, ve kterých vzájemná spolupráce mezi 

zaměstnanci funguje dobře, a ve kterých naopak nefunguje a dochází ke střetům. 

Výsledky šetření byly rozděleny do tří hlavních kategorií, které pojednávají o 

problematice komunikace mezi zaměstnanci, o týmu a týmové spolupráci a pohledech a 

názorech zaměstnanců na vzájemné kulturní odlišnosti. V závěrečné diskuzi práce byl 

podán souhrn zjištění a konkrétní doporučení pro praxi pro organizaci.  

 

Pro mě osobně byla poslední kategorie „Tři barikády na jedné frontě, jedna 

kultura“ nejzajímavější, protože se mi během šetření a následné analýzy promítalo ono 

zmiňované rozdělování na my – oni. Promítaly se mi zde moje osobní zkušenosti 

s komunitou neslyšících. A i když zastávám roli člena slyšící komunity, snažila jsem se 

od této role oprostit a podat výsledky analytické části co nejvíce nezaujatě. 
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S neslyšícími pracuji již třetím rokem a přicházím s nimi do kontaktu denně, 

přesto mě občas postoje, názory a reakce některých neslyšících neustále udivují. Na tomto 

místě použiju slova Hrubého, se kterými se vnitřně ztotožňuji: „Všechno, co existuje ve 

světě slyšících v milionových populacích, existuje ve světě neslyšících v populaci o 

početnosti maloměsta. Každý zná každého. A možná, že právě tato obrovská koncentrace 

všech myslitelných lidských vlastností a typů dělá ze světa neslyšících jakousi 

neutronovou hvězdu – gravitační jádro, které k sobě mocně přitahuje i velice mnoho 

slyšících – a samozřejmě tím spíše i nedoslýchavých a ohluchlých.“ (Hrubý, 1999: 15). 
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