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Formulace a vstupní diskuse problému: 

Diplomová práce je zaměřena na poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící na 

území Karlovarského kraje. Pro toto téma jsem se rozhodla na základě studia bakalářského 

oboru na FF UK v Praze - Čeština v komunikaci neslyšících. V současné chvíli plánuji svůj 

návrat do Karlových Varů a následně bych se chtěla věnovat tlumočení do českého 

znakového jazyka v Karlovarském kraji. 

Diplomová práce by měla obsahovat historii poskytování tlumočnických služeb, 

uvádět stav současného poskytování tlumočnických služeb a zmapovat současnou situaci 

poskytování tlumočnických služeb v kraji.  

Součástí diplomové práce bude výzkum, který bude zaměřen na lékaře ORL v 

Karlovarském kraji. Cílem výzkumu je zjistit informovanost ORL lékařů a jejich sester ohledně 

potřeb osob se sluchovým postižením a poskytovanými službami pro neslyšící v kraji. Výzkum 

je zaměřen na ORL lékaře a jejich sestry z toho důvodu, že jsou většinou těmi osobami, 

které předávají pacientovi zprávu o jejich stavu sluchu. Zároveň by mohli svým pacientům  

poskytnout informace, jak se svou současnou situací naložit, popřípadě na jaké služby v kraji 

se lze obrátit.  

Na základě zjištěným informací bude vypracován návrh na podnikatelský plán pro 

poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící v kraji. Plán by měl obsahovat marketingový, 



 

 

operační, legislativní a finanční plán. Dále budou uvedené případné faktory mající vliv na 

poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící a obsahovat doporučení pro budoucí vývoj 

poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící v kraji.  

 

Harmonogram: 

- předvýzkum do konce února 

- výzkum do konce března 

- vypracování DP do poloviny května 2018 

- úprava DP  

- odevzdání DP - polovina června 2018 
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