Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Změny v komunikačních strategiích u osob se sluchovým postižením v
období pandemie COVID-19
Changes in communication strategies of people with hearing impairment
during the COVID-19 pandemic
Barbora Kamienová

Vedoucí práce:

PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.

Studijní program:

Speciální pedagogika

Studijní obor:

Speciální pedagogika

2021

Odevzdáním této bakalářské práce na téma Změny v komunikačních strategiích u osob se
sluchovým postižením v období pandemie COVID-19 potvrzuji, že jsem ji vypracovala pod
vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury.
Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.
V Praze dne 16. 4. 2021

Ráda

bych

touto

cestou

poděkovala

vedoucí

mé

bakalářské

práce

PhDr. Tereze Hradilové, Ph.D. za odborné vedení, vstřícnost a cenné rady. Děkuji také všem
informantkám, které se rozhodly se mnou sdílet své zkušenosti a staly se tak součástí
výzkumného šetření v praktické části bakalářské práce.

ABSTRAKT
Bakalářská práce se zaměřuje na jedince se sluchovým postižením a změnu jejich
komunikace s příchodem pandemie COVID-19 a s ní souvisejícími vládními opatřeními.
Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezené
termíny a oblasti, které jsou nezbytné pro komplexní pochopení problematiky. První kapitola
se zabývá především vymezením sluchu, sluchového postižení a různých přístupů k lidem
se sluchovým postižením. Druhá kapitola představuje obecný pohled na mezilidskou
komunikaci, specifika v komunikaci u lidí se sluchovým postižením a možnosti, které jim
pomáhají v komunikaci s majoritní společností. Ve třetí kapitole je popsána situace týkající
se pandemie COVID-19, zaměřuje se také na nejdůležitější opatření, která mohla u jedinců
se sluchovým postižením zapříčinit jakékoli bariéry.
Hlavním cílem praktické části je zjistit, zda se s ohledem na pandemii změnila komunikace
u lidí se sluchovým postižením a v jakých případech. Další výzkumné otázky se zabývají
využitelností a spolehlivostí služeb poskytujících podporu lidem se sluchovým postižením.
Tyto položky zjišťují, zda jsou služby více potřebné, než před pandemií a v jakých situacích
je lidé nejčastěji využívají. Pomocí výzkumu jsou zjišťovány i další možné bariéry, které se
během pandemie COVID-19 objevily, popř. zvětšily. Pro účely kvalitativního výzkumu byla
zvolena metoda polostrukturovaného rozhovoru, která byla jednotlivým informantům
individuálně přizpůsobena, a to formou online tlumočení či online chatu. Získané poznatky
byly analyzovány.
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Změna komunikace

ABSTRACT
The bachelor thesis is focused on individuals with hearing impairment and changes in their
communication since the COVID-19 pandemic arrived and consequential safety measures
were imposed.
The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. In the theoretical part, the
terminology and areas, which are necessary in order to understand the given issue, are
defined. The first chapter is mostly concerned with defining hearing, hearing impairment
and various approaches to people with hearing impairment. The second chapter introduces a
general view on interpersonal communication, particular communication characteristics of
people with hearing impairment and choices they have which can help them communicating
with the rest of the society. The third chapter describes a situation regarding the COVID-19
pandemic and the safety measures which may have had an adverse impact on individuals
with hearing impairment.
The main goal of the practical part is to find out whether the communication of people with
hearing impairment changed in regard to the pandemic and in what circumstances it may
have been so. Other research inquiries are focused on usability and reliability of services
providing support for people with HI. These are attempting to find out whether the services
are more necessary than before the pandemic and in what circumstances people commonly
use them. Moreover, the research examines other possible barriers, which may have
appeared or become even greater during the COVID-19 pandemic. A semi-structured
interview method was chosen for the purpose of qualitative research. The method was
adjusted to individual responders and was conducted in a form of remote online interpreting
and online chatting. The obtained findings were analyzed.
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Úvod
Lidé se sluchovým postižením jsou velmi různorodou skupinou, stejně tak jsou různorodé
jejich potřeby a způsoby komunikace. Někteří využívají orální komunikaci, jiní se přiklánějí
ke komunikaci vizuálně-motorické. Někteří komunikují českým jazykem a jiní se nazývají
jazykovou a kulturní menšinou Neslyšících a jako svůj mateřský jazyk považují jazyk
znakový. V komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími je možné využívat různých služeb nebo
způsobů komunikace. Mezi takové patří například tlumočení, simultánní přepis, nebo
odezírání. S příchodem pandemie COVID-19 však přišla mnohá opatření, která mohou
omezovat některé způsoby komunikace.
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část upozorňuje na
heterogennost této skupiny. První kapitola popisuje proces slyšení a charakterizuje typy vad,
které mohou dle různých hledisek vzniknout. Dále se zaměřuje na jednotlivé přístupy
k lidem se sluchovým postižením, a to jak z lékařského hlediska, tak z hlediska kulturně
antropologického. Ve druhé kapitole se práce věnuje obecně mezilidské komunikaci a
celému jejímu procesu. Popisuje také rozdělení komunikace podle toho, jakým způsobem
předávanou informaci sdělujeme, zda verbálně, neverbálně nebo svými činy. V této části se
klade důraz také na specifika komunikace lidí se sluchovým postižením. Vymezují a
rozdělují se zde dva typy komunikačních systémů, které mohou lidé využívat. V komunikaci
se slyšícími jim pak pomáhá řada služeb, kterými se daná kapitola také zabývá. V poslední
kapitole teoretické části se přibližuje pojem pandemie COVID-19 a s tím související
opatření, která omezila život všem lidem nejen v České republice. Skupina lidí se sluchovým
postižením se však kvůli některým opatřením dostala do situací, kde mají značný problém
s komunikací nebo informovaností.
Praktická část práce je realizována formou polostrukturovaného rozhovoru s lidmi se
sluchovým postižením. Všechny rozhovory probíhaly online formou a byly přizpůsobeny
individuálním potřebám informantů. Cílem kvalitativního výzkumu je zjistit, jak se změnila
komunikace v období pandemie COVID-19, zda lidé se sluchovým postižením více či jinak
využívají služby jim určené a jak jsou s nimi spokojeni, jak vnímají svou informovanost
v této mimořádné situaci a jaké jiné bariéry se s tímto obdobím pojí.
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1

Sluch a vznik sluchového postižení

Sluch patří mezi základní smysly, kterými vnímáme okolní svět. Pomáhá nám se například
orientovat v prostoru nebo komunikovat s ostatními lidmi. Je pro nás jedním z dominantních
smyslů a lze ho také označit jako smysl distanční, nebo kontinuální. Mezi distanční smysly
můžeme kromě sluchu zařadit i zrak. Podněty, které přes tyto smysly vnímáme, totiž nemusí
být v přímém kontaktu s naším tělem. Pojem kontinuální zdůrazňuje nepřetržitost
sluchového vnímání (Orel a Facová et al., 2010).
Podstatou sluchu je zpracování zvukových vln, které přicházejí z prostoru. Sluchové ústrojí
můžeme rozdělit na tří hlavní části – zevní, střední a vnitřní ucho. Ušní boltec společně se
zvukovodem patří k vnější části ucha. Jejich úkolem je zachytit a převést zvuk k bubínku,
který odděluje vnější část ucha od části střední. Bubínek se účinkem zvukových vln
rozvibruje a pomocí mechanických kmitů přenese vibrace na středoušní kůstky, a to
kladívko, kovadlinku a třmínek. Jejich vzájemné působení zintenzivňuje vstupní signál a
přenáší ho přes oválné okénko do vnitřního ucha, které je vyplněno tekutinou. Vnitřní ucho
je tvořeno kostěným a blanitým labyrintem. Zásadní částí pro přenos signálu do mozku je
Cortiho orgán a v něm vláskové buňky. Ty zajišťují přeměnu mechanického kmitání na
kmitání elektrické, které se pomocí sluchového nervu a sluchové dráhy přenáší do týlního
laloku v mozku (Hála a Sovák, 1947).
Jednou z možných klasifikací sluchového postižení je klasifikace podle místa vzniku.
Herdová (2004) dělí vady z hlediska lokalizace na převodní, percepční a smíšené. Jako
převodní vady uvádí perforace, malformace nebo jiné problémy v oblasti zevního či
středního ucha. V případě vad percepčních dochází k poškození vnitřního ucha či
pomocných orgánů, které zajišťují přenos zvukového signálu. Tyto vady jsou mnohem
komplikovanější než vady převodní. U vad smíšených se etiologie i důsledky kombinují.
Z hlediska doby vzniku můžeme sluchové vady rozdělit na vady vrozené a získané. Vrozené
vady mohou být geneticky podmíněné a mohou se vyskytovat buď izolovaně, či součástí
jiného dominantního syndromu, např. Usherova syndromu. Kromě geneticky podmíněných
vrozených vad mohou existovat i vady kongenitálně získané, které můžeme dále dělit na
prenatální, vzniklé v průběhu těhotenství, či perinatální, vzniklé při porodu nebo těsně po
něm. Druhou skupinou klasifikace dle doby vzniku jsou vady získané, které rozlišujeme
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podle toho, zda vznikly před nebo po upevnění řeči. Příčinou prelingválních vad vad
(vzniklých před upevněním řeči) jsou nejčastěji infekce, za zásadní příčiny vad
postlingválních (vzniklých po upevnění řeči) považujeme mechanická poškození hlavy či
vnitřního ucha (Lejska, 2003).

1.1 Definice sluchového postižení
Potměšil (2007) označuje sluchové postižení jako jedno z nejtěžších postiženích, a to
zejména pro jeho negativní vliv na pozdější rozvoj jazyka, řeči a následné komunikace.
S rozvojem komunikace je úzce spojeno i sociální začlenění, o kterém také krátce hovoří.
Míru problematiky sociálního začleňování u lidí se sluchovým postižením vystihuje výrok
Helen Kellerové: „Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.“ (Hrubý, 1999).
Zdůrazňuje jím, jaký problém je navazování vztahů a komunikace bez možnosti slyšet lidský
hlas.

1.2 Osoby se sluchovým postižením
Sluchové postižení můžeme klasifikovat dle různých hledisek. Mezi základní hlediska patří
doba a místo vzniku, stupeň a druh postižení či souběžný výskyt dalšího. S odkazem na toto
dělení je zcela zřejmé, že je skupina lidí se sluchovým postižením velmi různorodá.
Různorodá je tedy nejen etiologie, důsledky, ale hlavně potřeby jedinců (Jurkovičová et al.,
2010).
Existují dvě základní hlediska, která vymezují pohledy na osoby se sluchovým postižením.
Dle Procházkové (Procházková a Vysuček, 2007) jde o základní rozdíl v přístupu k těmto
lidem. Lékařské hledisko na ně nahlíží jako na jedince s postižením a snaží se jim v tomto
ohledu pomoci. Hledisko kulturně antropologické je vidí jako kulturní menšinu, která má
vlastní přirozený a plnohodnotný jazyk.
1.2.1

Podle lékařského hlediska

Lékařské hledisko (Procházková a Vysuček, 2007) můžeme v jiné literatuře najít také jako
hledisko medicínské (Horáková, 2012), audiologickou definici (Hrubý, 1999), či
patologizující pojetí (Potměšil, 2007). Tento pohled se u jedince s postižením zaměřuje na
sníženou funkci sluchového orgánu a na léčbu, popř. kompenzaci ztracené části sluchu.
Z tohoto hlediska můžeme skupinu lidí se sluchovým postižením rozdělit na tří základní
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skupiny, a to nedoslýchavé, neslyšící a ohluchlé. Někteří odborníci, jako například Hrubý
(2010, s. 106) vymezují ještě další skupiny, mezi které řadí jedince s kombinovanou vadou
zraku a sluchu, s ušním šelestem, rodiče dětí se sluchovým postižením nebo slyšící děti
neslyšících rodičů. V tomto dělení se také často nachází specifická skupina osob využívající
kochleární implantáty (Krahulcová, 2014).
Nedoslýchaví
Nedoslýchavost je částečná ztráta sluchu, která může být vrozená, nebo získaná během
života. Příčiny nedoslýchavosti jsou různé. Poruchy mohou být převodní, vzniklé v zevním
či středním uchu, a to nejčastěji ucpáním zvukovodu, či častými záněty středního ucha.
Příčin percepčních poruch je mnohem větší množství a jsou také mnohem závažnější než
vady převodní. Při těhotenství patří mezi rizikové faktory virová onemocnění, jako například
zarděnky nebo chřipka. Během porodu pak může dojít k řadě komplikací, které mohou
ovlivnit stav sluchu novorozence. V průběhu života jsou největším nebezpečím, které
mohou způsobit nedoslýchavost, úrazy hlavy, či infekce. Vzhledem k percepčním poruchám
se nedoslýchavost dělí na kochleární a retrokochleární. Při kochleární nedoslýchavosti se
porucha nachází přímo v hlemýždi ve vnitřním uchu, u poruch retrokochleárních se objevuje
až na sluchovém nervu nebo sluchových drahách (Hraboň et al., 1998).
Lidé, kteří jsou nedoslýchaví mohou vadu sluchu v určitých případech léčit. U převodních
vad je nejčastějším řešením operace. U percepčních vad je léčba mnohem složitější a často
nepřináší výrazné zlepšení. Poškozené smyslové buňky totiž nejsou schopné se zcela
obnovit. Obvykle se tedy léčba využívá v situacích bezprostředně po vzniku poruchy, popř.
při náhlém zhoršení, kde může mít pozitivní vliv. Podstatou léčby je poskytnutí dostatečného
množství kyslíku na podporu metabolismu, a to formou léků, infuzí či návštěv
hyperbarických komor (Hraboň et al., 1998).
V případě, že není možné poruchu sluchu léčit, je důležité vybrat vhodnou kompenzační
pomůcku, která jedinci se sluchovým postižením pomůže doplnit jeho sluchové vnímání.
Nejvíce využívanou pomůckou pro nedoslýchavé je v této době sluchadlo. Jeho podstata
je zesilování okolních zvuků, které jedinec kvůli určité ztrátě nedokáže zachytit pouze
uchem. Existuje mnoho druhů a typů, které se využívají. Mezi základní patří sluchadla
závěsná, krabičková nebo zvukovodová. Tato kompenzační pomůcka jim výrazně pomáhá
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s komunikací, především v odezírání, a tak se díky sluchadlům a jiným pomůckám
mnoho nedoslýchavých dokáže dorozumívat mluvenou řečí (Kašpar, 2008, Hrubý, 1999).
Další velmi využívanou pomůckou je kochleární implantát. Tuto kompenzaci využívají lidé
s těžkou nedoslýchavostí či úplnou ztrátou sluchu. Jde o elektronické zařízení, jehož část se
zavádí přímo do vnitřního ucha do oblasti hlemýždě, kde pomáhá v přenosu zvukových
signálů do mozku. Součástí implantátu je vnitřní a vnější část. Vnější část je složena ze
zvukového procesoru a cívky, tam dochází k zachycení a digitalizaci zvuku. Vnitřní část
obsahuje samotný implantát, který nahrazuje vláskové buňky a drážděním sluchového nervu
posílá podněty do mozku (Hraboň et al., 1998). Operace, kterou musí kvůli kochleárnímu
implantátu lidé podstoupit není zdaleka vše, co pro žádaný výsledek musí udělat. Proces
zahrnuje i řadu předoperačních vyšetření, a hlavně pooperační rehabilitaci, která může trvat
až několik let. Některým lidem může kochleární implantát pomoci k víceméně
bezproblémové komunikaci, některým ale tato pomůcka nemusí vyhovovat.1
Neslyšící
Mezi neslyšící jedince dle lékařského hlediska zařazujeme všechny osoby, které se narodili
zcela bez schopnosti slyšet. Někteří autoři jako neslyšící označují i osoby, které ztratily sluch
krátce po porodu (Hudáková, 2005). Tato skupina je ale v některých případech řazena spíše
ke skupině osob ohluchlých (Horáková, 2012).
Na rozdíl od osob ohluchlých je pro ně život bez schopnosti slyšet zcela přirozený, nemají
tedy pocit, že jim něco chybí. Komunikují nejčastěji znakovým jazykem, který je jazykem
přirozeným a plnohodnotným. Vzhledem k jejich bezproblémové intrakulturní komunikaci
se řada z nich nepovažuje za osoby s postižením, nazývají se spíše jazykovou a kulturní
menšinou (Hudáková, 2005).
Ohluchlí
Lidé, kteří ztratili sluch během svého života zařazujeme do skupiny ohluchlých. Tito lidé se
často velice špatně srovnávají s nastalou situací, a to zejména proto, že nemohou

1

Cochlear. [online]. Basilej:
https://www.cochlear.com/cz/home

Cochlear
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15.

2.

2021].

Dostupné

z:

komunikovat se svými přáteli a rodinou tak, jak byli zvyklí. Ke komunikaci nejvíce využívají
odezírání a znakovanou češtinu, která stejně jako znakový jazyk využívá znaky, gramatickou
strukturou se ale podobá českému jazyku, a tak se stává pro ohluchlé jednodušší.
1.2.2

Podle kulturně antropologického hlediska

Na jedince se ztrátou sluchu můžeme nahlížet i z hlediska kulturně antropologického, tedy
posuzovat, zda je jedinec součástí kultury Neslyšících. Mnoho prelingválně neslyšících se
totiž nepovažuje za jedince s postižením, vnímají se spíše jako odlišná kultura. Vzhledem
k využívání plnohodnotného a rovnocenného jazyka je můžeme nazývat minoritou.
Neslyšící mají také společnou historii, podobné osudy, životní zkušenosti a často se také
sdružují. I to jsou atributy, které charakterizují jejich kulturu. Rozdíl mezi medicínským a
kulturně antropologickým hlediskem můžeme najít, vyjma charakteristik, i v grafické
podobě slova neslyšící. S malým „n“ píšeme neslyšící jako skupinu osob s postižením
sluchu, s velkým „N“ píšeme kulturní a jazykovou menšinu Neslyšících. (Hádková, 2016,
Horáková, 2012)
Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina
Za Neslyšící můžeme primárně považovat jedince, kteří se narodili bez schopnosti slyšet,
kteří sluch zcela ztratili během života a ty, kteří ztratili pouze část sluchu. Existuje ještě řada
podmínek, které jsou nezbytné pro zapojení jedince ve skupině Neslyšících. Dle Bakerové a
Cokelyho (1999, in Kosinová, 2008) jsou čtyři základní možnosti, jak se do komunity
Neslyšících zapojit. Jako podstatné vidí právě určitou ztrátu sluchu jedince, dále pomoc
s vedením a chodem organizace, schopnost dorozumět se znakovým jazykem či zájem o
komunitu Neslyšících. Jedinci, kteří splňují všechny podmínky jsou středem komunity. Do
této kultury ale můžeme zařadit i osoby, které mají s komunitou Neslyšících úzké vztahy,
jako např. slyšící děti neslyšících rodičů nebo blízké osoby neslyšících jedinců (Kosinová,
2008).
Skákalová (2014, s. 172) se ve své dizertační práci mimo jiné zajímá i o to, jak nahlíží slyšící
společnost na neslyšící jedince a koho považují spíše jako odlišnou kulturu. Ve své práci
píše: „Prelingválně neslyšící uživatelé znakového jazyka jsou však respondenty vnímáni ve
smyslu jejich kulturních rozdílů (viz kultura n/Neslyšících), nedoslýchavé a ohluchlé osoby
jsou naproti tomu pojímány především z hlediska jejich handicapu, tj. jako osoby
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s postižením.“. I tento fakt je velmi důležitý pro vymezení kultury Neslyšících. Je zřejmé,
že neexistuje jedna definice, která by tuto skupinu charakterizovala. Jde spíše o typické rysy,
které se ve spojitosti s kulturou objevují. Také je ale podstatné, jak danou kulturu vnímá
společnost.
Jedince v této kultuře spojuje také využívání pomůcek. Lidé se sluchovým postižením
využívají místo sluchu zrakové či hmatové vnímání. Mezi pomůcky patří například světelný
nebo vibrační budík, světelný zvonek, či psací telefon. Kultura Neslyšících má také pravidla,
podle kterých se lidé chovají a jsou tak pro komunitu charakteristická. Kosinová (2008)
považuje dodržování pravidel v oblasti komunikace jako zásadní, a to konkrétně na začátku
či konci konverzace, při přerušení rozhovoru atd.
Každá kultura je typická svými zvyky a tradicemi. I kultura Neslyšících má své zvyky, mezi
které patří například tleskání, při kterém chvějí rukami ve vzduchu nebo zdravení, které je
většinou „univerzální“. Neslyšící se také tradičně scházejí ve svých klubech a často konají
večírky pro své přátele (Kosinová, 2008, Kyle in Homoláč, 1998).
Je důležité si uvědomit, že nejde pouze o to, zda neslyšící zapadají do této kultury podle
pravidel a jejich chování. Kyle (in Homoláč, 1998, s. 148) upozorňuje na jednu
z nejdůležitějších podmínek pro to, být součástí komunity: „Zvyky a chování jsou vnějšími
projevy kultury, ale je zde i důležitý „vnitřní“ faktor – nakolik se člověk cítí být jejich
součástí a nakolik mu vyhovují.“.
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2

Komunikace

Každý člověk má od narození potřebu komunikovat s lidmi kolem sebe, sdílet s nimi své
zážitky a zkušenosti, udržovat kontakt. Základem komunikace je přenos informací, tedy
produkce myšlenky a její následné přijmutí. Tento přenos informací definuje Klenková
(2006) jako proces skládající se ze čtyř základních částí. Podstatou celého procesu je
vzájemný vztah dvou (nebo více) jedinců zapojených v komunikaci (viz. obrázek 1).

Obrázek 1 - Proces komunikace č.1 (vytvořeno autorkou práce na základě definice (Klenková, 2006))

Komunikátor, jakožto zdroj informace, musí myšlenku, komuniké, zakódovat do souboru
znaků nebo symbolů stejného komunikačního kanálu, který využívá komunikant neboli
příjemce. V případě, že obě strany využívají stejný komunikační kód, dochází
k bezproblémové komunikaci.
Do tohoto základního modelu komunikace se v komplexním pohledu zapojují i další
aspekty, jako je například komunikační šum, či zpětná vazba (viz. obrázek 2). Komunikační
šum je soubor podnětů, které mohou bezproblémovou komunikaci narušovat a
znesnadňovat. Vymětal (2008) rozděluje tyto typy do čtyř základních skupin, podle toho,
z jaké oblasti tyto rušivé vlivy pocházejí. Dělí je na fyzické, fyziologické, psychologické a
sémantické. Mezi fyzické vlivy můžeme zařadit hluky v okolí, psychologické mohou být
například extrémní emoce či špatné rozpoložení a sémantickou stránku může ovlivňovat
rozdílný jazyk. Vzhledem k jedincům se sluchovým postižením je důležité věnovat
pozornost oblasti fyziologické. Právě vada sluchu, či jiného smyslu, a to jak u odesílatele,
tak u příjemce, může zapříčinit velké komunikační šumy. Zpětná vazba je důležitá pro
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vzájemnou komunikaci a interakci. Může mít různou funkci a oznamovat komunikátorovi
různé informace. Mezi nejčastější patří porozumění či souhlas a nesouhlas s předávanou
informací.

Obrázek 2 - Proces komunikace č.2 (vytvořeno autorkou práce na základě definice (Vymětal, 2008))

Komunikační šum se vyskytuje v běžné komunikaci ve skupině slyšících i ve skupině lidí se
sluchovým postižením. Mnohem více ho ale najdeme právě v interkulturní komunikaci,
v tomto případě tedy v komunikaci mezi kulturami slyšících a Neslyšících. Pro lepší
představu uvedu konkrétní příklad:
V případě, že má dojít k předání informace od slyšícího jedince, který neovládá znakový
jazyk k člověku s úplnou ztrátou sluchu komunikujícím právě znakovým jazykem, bude
komunikace náročnější. Je nutné, aby neslyšící uměl odezírat, či porozuměl psanému textu.
V případě, že není možnost využít těchto dvou metod, dochází k velké ztrátě obsahu nebo
neporozumění sdělované informace. Překážkou mohou být ať už schopnosti komunikátora
a komunikanta, tak i jiné bariéry. V souvislosti s aktuální pandemií COVID-19, je tou
největší bariérou například rouška.2

2

ČIPERA, Matěj. Neslyšící na úřadech. Černé ovce. [TV pořad]. Česká televize, 2020. Dostupné z:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/220452801081124/0/74868-neslysici-nauradech/
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2.1 Dělení komunikace
Pojem komunikace se může využívat v mnoha oborech. Pokud bychom se zaměřili na
význam „navzájem si něco sdělovat“ (Křiklavý, 1988, s. 20), můžeme objevit komunikaci
marketingovou, mediální či elektronickou. Také se často objevuje pojem sociální
komunikace, který označuje běžnou mezilidskou komunikaci bez využití moderních
technologií.
Mareš a Křivohlavý (1995) rozdělují sociální komunikaci na tři hlavní skupiny – verbální
komunikaci, neverbální komunikaci a komunikaci činem.
Verbální komunikace
Verbální neboli slovní komunikace je komunikace, která pracuje se zvukovou i písemnou
formou řeči. Pro tuto definici chápeme řeč jako schopnost užívat systém znaků a symbolů –
tedy schopnost užívat jazyk (Klenková, 2006).
Při předávání určité informace je kladen důraz nejen na obsahovou stránku projevu, ale i na
stránku formální. Do této oblasti patří intenzita, délka, nebo rychlost projevu, barva a výška
našeho hlasu, či přestávky, které v projevu děláme. Důležitá je i přesnost předávané
informace, aneb to, zda je projev pochopitelný a systematický, či ho komunikátor přednáší
chaoticky (Mareš a Křivohlavý, 1995).
V této oblasti je potřeba zmínit, že i znakový jazyk je považován jako verbální komunikace.
Jde o jazyk přirozený a plnohodnotný, můžeme ho tedy charakterizovat jako „vizuálněmotorický komunikační prostředek verbální komunikace“ (Jurkovičová et at., 2010, s. 18).
Často se však zaměňuje s gesty, která jsou jednou z forem neverbální komunikace. U
slyšících se v komunikaci vyskytuje zvuková složka předávající obsah sdělení a složka
nezvuková – gesta, která mluvený projev podporují. U neslyšících obě tyto složky zahrnují
pohyby rukou, nejde však o jejich sloučení nebo vypuštění jedné z nich (Strnadová, 2008a).
Neverbální komunikace
Podstatou neverbální komunikace neboli komunikace mimoslovní je využití jiných
prostředků, než jsou slova, ke sdělení informace. Mezi mimoslovní komunikaci řadíme
například gestiku, mimiku, pohyby a postoj těla, nebo dotyky. Tento druh komunikace
využíváme většinou společně s verbální komunikací. V některých situacích pro nás ale může
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být dominantním zdrojem, například v hlučném prostředí, nebo v komunikaci na dálku.
Neverbální vyjádření není tak přesné a jednoznačné, jako vyjádření slovní. Záleží na dané
situaci, jedinci, kultuře, kontextu nebo vztahu komunikačních partnerů (Vybíral, 2005,
Mareš a Křivohlavý, 1995).
Komunikace činem
V komunikačním procesu využíváme mimo jiné i komunikaci činem. Jednoduše řečeno
komunikujeme i tím, zda věc uděláme, či ne. Zda někam jdeme, či ne. Touto formou můžeme
sdělovat velké množství informací, například jestli se nám něco líbí, jsme s něčím spokojeni,
nebo naopak. Mareš a Křivohlavý (1995, s. 19) popisují příklad komunikace činem na žácích
ve třídě: „Při příchodu učitele se žáci uklidní a povstanou, nebo na příchod učitele téměř
nereagují. Žáci si učebnu udržují v čistotě, nebo je učebna neupravená, po skončení výuky
po nich zůstává nepořádek.“. Takovým chováním žáci zprostředkovávají svůj postoj ke
škole i k učiteli. Při interpretaci této komunikace však musíme brát ohledy na všechny možné
okolnosti a na celkovou situaci. Nemůžeme pouze z chování usuzovat o postoji člověka
k dané věci.

2.2 Specifika komunikace osob se sluchovým postižením
Komunikace u osob se sluchovým postižením je velmi specifická a různorodá, každému
jedinci vyhovuje jiný způsob komunikace. Velký vliv na výběr má samozřejmě typ a stupeň
sluchového postižení nebo okolí, ve kterém se nachází. Zásadní pro rozvoj komunikace u
dětí se sluchovým postižením je rodina. V 90 % se neslyšící děti rodí do slyšících rodin a
90 % neslyšících rodičů se rodí slyšící děti (Česká školní inspekce, 2017). Ve všech
případech je velmi důležitá včasná diagnostika a následný výběr komunikačního kanálu.
Existují dva systémy, které mohou rodiny využívat, a to audio-orální a vizuálně-motorický
komunikační systém. Rodina musí velmi pečlivě zvážit své rozhodnutí a co nejvíce
přizpůsobit komunikační systém schopnostem a možnostem svého dítěte (Hádková, 2016).
Slyšící rodiče často zpočátku nevědí, jak nejlépe komunikovat se svým dítětem se
sluchovým postižením. V těchto případech jim může pomoci Raná péče, takové středisko
provozuje například Centrum pro dětský sluch Tamtam, které poskytuje rodinám informace
a podporu. „Součástí rané péče je nastavení zdravých vztahů v rodině. Málokterý slyšící
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rodič je předem připravený na to, že se mu narodí neslyšící dítě a umí znakovat. Znakový
jazyk se pak učí od samého začátku spolu s dítětem. Nemusí čekat, až se ho naučí. Může
zapojovat hned první znaky do komunikace se svým miminkem,“ uvedla Marie Mašláňová
k tématu Rané péče v Televizním klubu neslyšících.3 V mnoha případech se dítěti již
v nízkém věku poskytuje nějaká kompenzační pomůcka – sluchadlo, nebo kochleární
implantát. Není však vhodné čekat s rozvojem komunikace na později jen kvůli tomu, že
dítě v budoucnu dostane kompenzační pomůcku a uslyší, či z důvodu, že ještě rodiče
dokonale neumí znakový jazyk. Je důležité začít s komunikací, a tedy navázáním
vzájemného vztahu co nejdříve.4
Další situace, ve kterých dochází k možnostem výběru komunikačních přístupů je oblast
vzdělávání. Existují čtyři způsoby přístupu k dětem se sluchovým postižením. První je
systém orální komunikace, který využívá mluvenou formu českého jazyka. Druhý způsob se
nazývá simultánní a využívá mluvený jazyk společně s jeho vizualizací a jakoukoli
doplňkovou formou komunikace – prstovou abecedou, znakovým jazykem atd. Třetí
metodou je bilingvní nebo bilingvální systém komunikace, který si zakládá na vzájemné
existenci jazyka mluveného a znakového. Nejčastěji se využívá jeho forma, která
předpokládá, že je pro jedince znakový jazyk jazykem mateřským, využívá ho pak následně
na naučení českého jazyka. Posledním systémem je totální komunikace, která využívá
veškerých dostupných prostředků, aby došlo k bezproblémové komunikaci (Krahulcová,
2014).
2.2.1

Audio-orální komunikační systémy

Audio-orální komunikační systémy jsou založeny na využívání sluchu a vlastního mluvního
projevu. Snahou tohoto přístupu je, aby se jedinci naučili komunikovat v českém jazyce, a
to v grafické, či orální podobě. Aby v něm rozuměli, přemýšleli a aby se naučili českým
jazykem také mluvit. Tento způsob komunikace se volí nejčastěji u dětí nedoslýchavých, či

3

MAŠLÁŇOVÁ, Marie. Raná péče pro neslyšící děti. Televizní klub neslyšících. Česká televize 2016. [cit. 10.
03.
2021].
Dostupné
z:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096066178-televizni-klubneslysicich/216562221800017
4

POSPÍŠILOVÁ, Ivana. Vzdělávání dětí se sluchovým postižením. In: Sancedetem.cz [online]. 03. 12. 2012.
[cit. 10. 03. 2021]. Dostupné z: https://www.sancedetem.cz/vzdelavani-deti-se-sluchovym-postizenim
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dětí s kochleárními implantáty. Do této skupiny řadí Hádková (2016) mluvenou řeč a jiné
prostředky, které lidem v orální komunikaci pomáhají. Mezi nejčastěji využívané patří
odezírání.
Mluvená řeč
Slyšící člověk se s mluvenou neboli orální formou komunikace seznamuje ještě před svojí
samotnou mluvní aktivitou. Pomocí sluchu si přivlastňuje jednoduché gramatické struktury,
vytváří pasivní slovní zásobu a utvrzuje pravidla, která se během komunikace využívají.
Člověk se sluchovým postižením nemá možnost získat všechny tyto zkušenosti
prostřednictvím sluchového vnímání, a tak je pro něho tento proces mnohem náročnější
(Hricová a Hnátková, 2009).
Vývoj řeči dětí zpočátku začíná stejně, jako u dětí slyšících. V průběhu vývoje ale může
dojít k jeho omezení, přerušení, či opoždění. Na vývoj řeči má samozřejmě vliv mnoho
faktorů, jako například typ a stupeň sluchového postižení, nebo doba jeho vzniku. U
neslyšících dětí můžeme pozorovat velmi podobný předřečový vývoj, jako u slyšících dětí.
Období pudového žvatlání je většinou nenarušené, jde totiž pouze o mimovolní produkování
hlásek. Odlišnosti se projevují kolem 4. měsíce, kdy by mělo docházet k období tzv.
broukání. To se však u neslyšících dětí téměř nevyskytuje. Nemají totiž, vzhledem
k nedostatku sluchového vnímání, potřebu zvuky tvořit (Lechta, 2008).
U jedinců, kteří jsou prelingválně neslyšící nebo nedoslýchaví popisuje Lechta (2008)
oblasti ve vztahu k jazykovým rovinám, ve kterých mohou nastat problémy. Z hlediska
lexikálně-sémantické roviny se děti se sluchovým postižením potýkají se slovní zásobou a
s jejím osvojováním. Také se vyskytují komplikace v pochopení významu daných pojmů a
vnímání synonym a homonym. Morfologicko-syntaktická rovina je pro děti se sluchovým
postižením náročná zejména pro její odlišnou strukturu od jazyka znakového (viz. kapitola
Znakový jazyk). Pro děti, které tuto komunikaci využívají primárně, je proto gramatika
českého jazyka velmi obtížná. Typický je pro ně dysgramatismus, či agramatismus. Kvůli
nedostatečné zpětné vazbě je pro neslyšící velice náročná i oblast foneticko-fonologická. Do
této oblasti můžeme zahrnout artikulaci, dýchání či plynulost a celkovou srozumitelnost
mluveného projevu. Nedílnou součástí procesu učení je tedy logopedická intervence, která
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jedinci i celé rodině poskytuje nejen podporu a informace, ale i pomoc při výběru
komunikačního kanálu, či v rozvoji řeči jedince (Lechta, 2008, Škodová a Jedlička, 2007).
Čtení a psaní
Není pravdou, že by byli lidé se ztrátou sluchu neschopní procesu čtení, tedy poznávání
písmen. Tito jedinci však mají často problém porozumět psanému textu a pochopit
informace, které jsou jím předávány. Čtení jim tedy nepřináší žádný užitek, a tak se ho ani
nesnaží zlepšit. To uvádí Macurová (2000) jako největší problém v rozvoji čtení u
neslyšících.
Je proto důležité klást velký důraz na psaný text a ukazovat neslyšícím jeho hodnotu a funkci.
Dítě by se mělo co nejdříve seznamovat s knihami a pochopit jejich skladbu a pravidla, která
při čtení dodržujeme. Ke správnému porozumění textu jsou však potřebné určité schopnosti,
které musí mít každý jedinec. Je nutné si uvědomit, jak je text členěný a poznat význam
jednotlivých slov – podstatnou částí je tedy slovní zásoba. Věty ale mají i svůj gramatický
význam a bez osvojení gramatiky není možné se naučit číst a následně textu porozumět.
Existuje řada gramatických pravidel, které si slyšící ani neuvědomují, získávají je totiž
přirozeným způsobem – poslechem. Pochopení gramatiky českého jazyka je pro neslyšící
velmi obtížné. Jednou z nejnáročnějších částí porozumění je využití vlastních životních
zkušeností. V každém výroku či rozhovoru je nutné, abychom je zapojili. Abychom si situaci
představili a utvořili si o ní vlastní obrázek. Je proto potřeba, aby mělo neslyšící dítě jakéhosi
„průvodce“, který mu pomůže se s textem seznámit a zorientovat se v něm. Je dobré dítěti
představit osnovu či hlavní myšlenku příběhu, aby vědělo, co ho čeká a dokázalo si věci lépe
propojit (Macurová, 2002, Hudáková, 2005).
Velký vliv na rozvoj čtení u jedinců se sluchovým postižením je rodina, způsob jejich
vzájemné komunikace a typ a forma vzdělávání. Fakt, zda je rodina osoby se sluchovým
postižením slyšící či neslyšící je velmi podstatný pro rozvoj komunikace i čtení. Neslyšící
rodina má velmi pozitivní dopad na komunikaci dítěte se sluchovým postižením, bez
problému mu také předá důležité informace nebo vysvětlí nepochopené jevy. V oblasti čtení
mu ale neslyšící rodiče většinou pomoci nemohou, protože pravděpodobně český jazyk také
plynně neovládají. Ve slyšící rodině je to přesně naopak. Schopnost čtení také závisí na
formě vzdělávání, kterou rodina pro svého potomka zvolí. Podstatný přístup ve vzdělávání
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dětí, který se zaměřuje na výuku čtení a psaní je přístup bilingvální. Ten využívá znakového
jazyka jako jazyka mateřského a pomocí něj učí neslyšící děti český jazyk. Český jazyk je
tedy dětem předkládán jako jazyk cizí (Hudáková, 2005).
Psaná forma jazyka je pro neslyšící a nedoslýchavé také velmi podstatná. Hádková (2016, s.
146) uvádí, že: „Psaná podoba jazyka je tedy důležitá jak vzhledem ke komunikaci
s většinovou populací, tak i v komunikaci s neslyšícími např. formou zpráv sms, e-mailů,
chatovacích programů a aplikací, jako jsou Facebook, Skype, WhatsApp atd., ale především
umožňuje neslyšícím přístup ke vzdělání a celkově k přijímání informací z okolního světa.“.
K procesu vlastní tvorby psaného textu jsou dle Komorné (2008) potřeba určité předpoklady,
a to z oblasti morfologické, lexikální i syntaktické, určité osobní zkušenosti a znalosti
pravidel z pragmatické roviny komunikace. Ta se zaměřuje na využívání řeči v komunikaci
mezi lidmi a zahrnuje tedy nepsaná pravidla komunikace ve vztahu ke komunikačnímu
partnerovi, či způsoby vyjadřování různých informací.
Skákalová (2014) však upozorňuje, že neexistují téměř žádné služby nebo organizace, které
by prelingválně neslyšícím pomohly v rozvoji jejich psané formy českého jazyka. Znakový
jazyk je pro ně jazykem mateřským. V případě, že se ale nenaučí komunikovat českým
jazykem v procesu vzdělávání, není tolik možností, jak rozšířit jejich schopnosti
v dospělosti. Domnívá se, že kdyby nebylo tohoto velkého nedostatku, mohli by být
neslyšící více samostatní. V komunikaci se slyšícími totiž velmi často využívají tlumočníka.
Z jejího výzkumu také vyplývá, že právě tlumočník je pro řadu neslyšících jistotou a díky
němu si pak přijdou se slyšícími jako rovnocenní komunikační partneři.
Odezírání
Odezírání, je dle Strnadové (2008, s. 11) „metoda vnímání a porozumění obsahu mluvené
řeči zrakem,“ při které „odezírající člověk sleduje pohyby úst, mimiku, gesta a další projevy
hovořící osoby a snaží se uhodnout obsah sdělení“.
Je důležité si uvědomit, že odezírání není plnou náhradou mluveného jazyka. Pro jedince se
sluchový postižením je tato metoda využívána jako podpora v mluvené komunikaci. Na
schopnost odezírat mají největší vliv předpoklady daného jedince. Nemůžeme tedy tvrdit, že
jsou lidé se sluchovým postižením v tomto ohledu nadanější. Vzhledem k tomuto faktu je
také zřejmé, že se odezírání nedá naučit v celém rozsahu, můžeme ho pouze dále rozvíjet.
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Velký vliv na tuto schopnost má také skutečnost, zda je člověk neslyšící, či ohluchlý –
v tomto případě je zkušenost s mluveným českým jazykem při odezírání velkou výhodou
(Hádková, 2016, Hrubý, 1998, Strnadová, 2008b).
Pro odezírání je důležitá řada podmínek, a to vnitřních i vnějších. Mezi vnitřní podmínky
můžeme zařadit například výše zmíněné předpoklady pro odezírání. Nezávisle na vnějších
podmínkách je tedy výkon jednotlivců různý. Tento jev nazývá Strnadová (1996) jako
interindividuální variabilitu. Vnitřní podmínky ale nejsou vždy stejné, mění se náš psychický
stav, ovlivňuje nás únava, stres či emoce. To vše může změnit naši schopnost správně
odezírat. V tomto případě jde o intraindividuální variabilitu. Mezi vnější podmínky můžeme
zařadit světlo, vzdálenost či artikulaci (Strnadová, 1996).
Při odezírání je důležitý také mluvčí a to, jakým způsobem hovoří. Je důležité udržovat
s odezírajícím oční kontakt a ideální vzdálenost. Upozorňovat na začátek rozhovoru
nějakým gestem či taktilně. Mluvit plynule, systematicky a v případě neporozumění
využívat synonyma. Nemít v ústech žvýkačku, na očích brýle či jinou bariéru (Hudáková,
2005).
Krahulcová (2014) charakterizuje tři hlavní metody odezírání. Metoda čistého odezírání,
která ke správnému odezírání nevyužívá žádné jiné pomoci. V praxi se téměř nevyskytuje,
lidé ji aplikují při procesu učení u jednotlivých oddělených slov. Odezírání s příležitostnou,
částečnou pomocí využívá různé formy podpory při odezírání. Nejčastěji se objevuje psaná
forma či propojení se znakem českého znakového jazyka. Třetí metoda, metoda odezírání se
systematickou simultánní pomocí není pro její náročnost téměř využívána.
2.2.2

Vizuálně-motorické komunikační systémy

U vizuálně-motorických komunikačních systémů jde o: „Souhrn výrazových prostředků a
dorozumívacích způsobů vyjadřovaných pohybově a vnímaných převážně vizuálně“
(Janotová a Řeháková, 1990, s. 90). Podstatou vizuálně-motorického přístupu je tedy využití
pohybů ruky, těla a mimiky obličeje k vyjádření písmene nebo znaku, a díky tomu následné
dorozumění se s okolím.
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Prstová abeceda
Prstovou abecedu můžeme označit také jako abecedu daktylní, či využít termín daktylotika.
V tomto způsobu jde o jednotlivé vyjadřování grafické podoby písmen pomocí ruky, a to
konkrétně tvarem a pohybem prstů. Prstové abecedy jsou v každých státech trochu odlišné,
existuje ale také mezinárodní prstová abeceda. V České republice se využívají dva typy
prstové abecedy, a to jednoruční a dvojruční, dvojruční abeceda je však využívanějším
systémem. Tato metoda se nejvíce objevuje součástí komunikace v českém znakovém
jazyce, a to konkrétně v případech, kdy chtějí jedinci se sluchovým postižením říci něco, co
nemá svůj konkrétní znak, popř. sdělit jméno či název města (Hudáková, 2008).
Znakovaná čeština
Znakovanou češtinu můžeme popsat jako uměle vytvořený systém, který ke své komunikaci
využívá znaky z českého znakového jazyka společně s artikulací českého jazyka. S tím
souvisí jeden ze základních rozdílů mezi znakovanou češtinou a českým znakovým jazykem
– absence nemanuální složky jazyka – artikulace tedy vyjadřuje pouze dané slovo, nemá vliv
na gramatiku celé věty. Po gramatické stránce jde o příbuzný jazyk jazykům mluveným,
neboť využívá jejich slovosled. Tato metoda komunikace je vhodná pro všechny jedince,
kteří mají zkušenosti s mluveným jazykem, využívají ji tedy nejčastěji osoby nedoslýchavé.
Neslyšícím může často pomoci v odezírání. Znakovaná čeština tedy v praxi znamená jakýsi
kompromis mezi komunikací slyšících a neslyšících, často se s ní můžeme potkat i ve
školách, kde může být využita při učení českého jazyka, či vzájemné komunikaci (Hrubý,
1999, Hádková, 2016).
Znakový jazyk
Český znakový jazyk (dále ČZJ) je forma komunikace, kterou využívají těžce sluchově
postižení jedinci, či jejich blízcí k vzájemnému kontaktu. Patří mezi jazyky přirozené a
plnohodnotné, splňuje tedy všechny podmínky přirozených jazyků – dvojí členění,
systémovost, znakovost, svébytnost, produktivnost a historičnost (Hádková, 2016). Dvojí
členění je schopnost dělit znaky na nejmenší jednotky, které mají význam (první členění) a
následně na ještě menší jednotky, které význam nemají, ale dokáží ho měnit (druhé členění).
Systémovost označuje systém a pravidla každého jazyka, znakovost mluví o jazyku jako o
souboru znaků, svébytnost charakterizuje možnost popisu v jakémkoli čase, produktivnost
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je možnost vyjádřit jakoukoli myšlenku z omezeného souboru znaků, a nakonec historičnost
jakožto historie daného jazyka.5
Znakový jazyk je tvořen dvěma nosiči významu – manuálním a nemanuálním. Mezi
manuální nosič řadíme tvar, pozici a pohyb ruky, jejich funkce je zajišťovat lexikální rovinu
sdělení. Gramatický a syntaktický význam zastupuje složka nemanuální, do které patří
mimika, pohyb a pozice hlavy a horní části těla. Celá komunikace probíhá v tzv. znakovacím
prostoru, který je trojrozměrný (Hádková, 2016).
Gramatika znakového jazyka je zcela nezávislá na jazyku mluveném, ačkoli má některé
vlastnosti stejné. Jedním z nich je lineárnost neboli řazení znaků jeden za druhým, to platí i
v gramatice znakového jazyka. Důležité je si ale uvědomit, že znakosled neboli pořadí znaků
ve větě je v českém znakovém jazyce jiný než v českém jazyce. Mnohem více typická je
však simultánnost ČZJ, tedy schopnost „vrstvit na sebe“ dva či více znaků. Neslyšící tedy
v jednom znaku předají více informací najednou (Slánská Bímová a Okrouhlíková, 2008,
s. 20).
Každá země má vlastní znakový jazyk, neplatí tedy, že by byl jazykem univerzálním. Znaky
se liší a upravují i podle oblasti, ve které lidé žijí, např. na Moravě jsou některé znaky jiné
než v Čechách. I u znakových jazyků tedy můžeme mluvit o dialektu. 6
V ČZJ můžeme také rozlišovat jazykové roviny. Fonologická rovina jazyka se obecně
zajímá o fonémy, tedy jednotky, které dokáží rozlišit význam dvou slov přesto, že ho sami
nenesou. V českém jazyce můžeme uvést příklad kost-most, v tomto případě vzniká tzv.
fonologická opozice neboli minimální pár. Jde o pár slov, který se v jednom z fonémů liší.
Stejně tak je tomu u znakových jazyků, je podstatné se ale seznámit s distinktivními
(odlišovacími) rysy, které má ČZJ. Jde o tvar a pohyby rukou, vztah rukou k tělu a k sobě
navzájem a místo artikulace (Servusová, 2008). Mezi jeden z příkladů minimálního páru
v ČZJ patří znaky pes-bota. V artikulaci obou těchto znaků je pohyb ruky, vztah k tělu i
5

BÍMOVÁ, Petra. Jazyk znakový, jazyk přirozený. In: Ruce.cz [online]. 20. 01. 2005. [cit. 18. 03. 2021].
Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/26-jazyk-znakovy-jazyk-prirozeny
6

BÍMOVÁ, Petra. Jazyk znakový, jazyk přirozený. In: Ruce.cz [online]. 20. 01. 2005. [cit. 18. 03. 2021].
Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/26-jazyk-znakovy-jazyk-prirozeny
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místo artikulace stejné. Pohyb vede z brady na hruď, lokalizace je tedy stabilní (nemůžeme
ji artikulovat jinde). Rozdíl mezi těmito dvěma znaky je v postavení ruky. Základem
morfologické roviny jsou morfémy, tedy nejmenší jednotky, které mají význam. V českém
jazyce se z hlediska morfologie zabýváme tvary slov a jejich skloňováním a časováním, díky
tomu slova rozdělujeme na slovní druhy. Macurová (2001, s. 114) tvrdí, že: „(…) formální
vymezení slovních druhů není pro poznání struktur znakového jazyka až tak podstatné, jak
by se nám (…) mohlo zdát. Z hlediska specifik znakového jazyka je daleko podstatnější např.
právě směrovost.“. Český znakový jazyk má velké množství gramatických pravidel a
struktur. Velmi důležité je dělení sloves do třech skupin, a to na slovesa prostá, shodová a
prostorová. Toto dělení je úzce spojeno se směrovostí a inkorporací (včleňováním). Prostá
slovesa zůstávají vždy stejná a nemění svůj tvar ani pohyb vzhledem k osobě nebo číslu.
Jsou to například slovesa mít rád, děkovat. Slovesa shodová mění při artikulaci její místo a
směr pohybu ruky. Dokáží tedy vyjadřovat kdo komu co dělá. K těmto slovesům patří
například sloveso dát, učit, navštívit. Prostorová slovesa dokáží vyjadřovat místo, pohyb
nebo typ nástroje. Patří sem například sloveso uhodit nebo holit se (Bímová a Macurová,
2001). Lexikální rovina zahrnuje zejména pasivní a aktivní slovní zásobu. I v tomto ohledu
je tedy ČZJ srovnatelný s českým jazykem. Slovní zásoba se časem rozrůstá a tvoří se nové
znaky. Mohou vznikat napodobováním, jako slova jíst a kniha, symbolizováním vzniklo
například slovo vlak – v této kategorii je součástí znaků charakteristika věci nebo činnosti.
Třetí možností vzniku dalšího znaku je skládání, slovo tedy vzniká z dvou jiných znaků.
Mezi slovní zásobu uživatelů znakového jazyka můžeme zařadit i specifické znaky neboli
znaky, u kterých je místo mluvního komponentu (artikulace daného slova jako v českém
jazyce) komponent orální (daný k určitému znaku). Tyto specifické znaky se nedají přesně
přeložit do českého jazyka a v nejčastějších případech vyjadřují emoce či stavy (Servusová,
2008). Podstatou syntaktické roviny je již zmíněná lineárnost a simultánnost. Důležitý je
také jev inkorporace, kdy dochází ke spojení dvou znaků do jednoho, a tedy předávání více
informací najednou. Tento způsob se v komunikaci vyskytuje velmi často, je to například
označení pro údaje 2 roky, před 14 dni, velký dům. Dalším typickým rysem ČZJ je využívání
klasifikátorů, které ukazují daný předmět společně s jeho vlastností, dělí tedy věci podle
jejich charakteristik. Existují klasifikátory tvaru, držení nebo celého předmětu. Pro
znakosled neboli slovosled znakového jazyka jsou daná pravidla. Na začátku říkáme vždy
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to, co je již známé, nebo hlavní předmět celého sdělení, poté pokračujeme v doplňující
informaci (Servusová, 2008).
Pomocné artikulační znaky
Pomocné artikulační znaky existují jako pomůcka pro vnímání artikulace hlásek. Pomáhají
také dětem se sluchovým postižením při rozvoji orální řeči. Krahulcová (2014, s. 265)
popisuje pomocné artikulační znaky takto:
„(…) splňují funkci daktylních znaků při tvoření a rozvíjení řeči sluchově postižených dětí.
Jejich počet odpovídá počtu hlásek mluveného národního jazyka. Z hlediska významu je
jejich výhodou ve srovnání s daktylními znaky to, že jsou velmi účinnou oporou při
osvojování, fixaci a automatizaci správné artikulace. Charakter realizace pomocného
artikulačního znaku je přímo napojen k mechanismu tvoření hlásek. Naproti tomu daktylní
znaky s jejich vizuálním charakterem mají vztah spíše ke grafémům (písmenům).“
Jde o systém gest, který se využívá při mluvení a zajišťuje tak lidem s problematickým
sluchovým vnímáním podporu ke správné artikulaci a informace o poloze a chvění mluvidel,
o

charakteristice

výdechového

proudu.

Pomocné

artikulační

znaky

využívají

multisenzoriální vnímání (tzn. využívání více smyslů najednou) – zrakem odezírají danou
artikulaci, hmatem ohmatávají vibrace a využívají i zbytky svého sluchu (Krahulcová, 2002,
Krahulcová, 2014).

2.3 Možnosti komunikace osob se SP s majoritní společností
Komunikaci osob se sluchovým postižením z hlediska intrakulturní komunikace jsme si již
popsali výše. Vzhledem k tomu, že můžeme některé osoby se sluchovým postižením
považovat jako kulturní a jazykovou menšinu – Neslyšící, je potřeba se věnovat i tomu, jaká
interkulturní komunikace je možná mezi komunitou slyšících a Neslyšících. Je důležité
věnovat pozornost metodám a službám, které zprostředkovávají komunikaci mezi těmito
skupinami a snižují tak bariéry mezi lidmi komunikujícími audio-orálně a vizuálněmotoricky. Mezi tyto služby můžeme zařadit například tlumočení či simultánní přepis.
Tlumočení
Tlumočení je obecně možnost komunikace mezi lidmi hovořícími odlišnými jazyky. I
v případě tlumočení mezi slyšícími a neslyšícími je tomu tak. Ve všech případech je součástí
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komunikace tzv. prostředník, který zprostředkovává informace od komunikátora ke
komunikantovi.
Tlumočnické služby jsou podle zákona č. 108/2006 Sb. § 56 vymezeny jako „terénní,
popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými
především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné
fyzické osoby“. V § 72 jsou pak zařazeny mezi služby poskytované bez úhrady. Proplácení
či neproplácení tlumočnických služeb se však v každé organizaci individuálně posuzuje.
Situace, ve kterých je tlumočení nutností, jsou samozřejmě bez klientovy úhrady.7
Existují dva typy tlumočení, které se liší v tom, zda tlumočník začíná tlumočit až po určité
části, kterou komunikátor sdělil, či tlumočí zároveň. Mluvíme tedy o tlumočení
konsekutivním, či simultánním (Čeňková, 2008). V případě tlumočení mezi mluvenými a
znakovými jazyky se využívá spíše simultánního tlumočení. Vzhledem k využívání
odlišných komunikačních systémů je totiž možné nerušeně tlumočit, a to bez jakýchkoli
pomůcek (Pešková, 2008).
Tlumočnické služby pro neslyšící obvykle probíhají dvěma způsoby, a to přímo na místě, či
online. Tyto služby jsou zprostředkovávány přes Pečovatelské služby, Organizace
neslyšících nebo přes Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící, které založila
v roce 2002 Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Tlumočení je
možné zrealizovat na jakýchkoli místech, v různých situacích. Typické je poskytování
služeb v soudním řízení, u lékaře, na společenských akcích, ve škole, na rodinných
událostech (jako například svatba, pohřeb, oslava) či v jakýchkoli každodenních situacích.
Jednou z oblastí je také umělecké tlumočení, kde dochází ke tlumočení písní, nebo
divadelních představení (Kronusová, 2008, Červinková Houšková, 2008).
Jednou z organizací zprostředkovávající tuto službu je například Centrum zprostředkování
tlumočníků, Tichý svět nebo Česká unie neslyšících. Pro neslyšící nabízí různé možnosti
tlumočení, a to konkrétně tlumočení do a ze znakového jazyka, znakované češtiny,
7

Jaké tlumočení v CZTN je zdarma?. In: Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím [online]. Praha: Svaz
neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s., rok není uveden [cit. 25. 2. 2021]. Dostupné z:
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vizualizaci mluvené češtiny, tlumočení pro hluchoslepé, či překlad a simultánní přepis.
Služby si lze objednat různou formou. Nabízejí možnost vyplnění formuláře, využití
aplikace Skype, WhatsApp, e-mailu či je možnost se domluvit přes webkameru.
V objednávce je obvykle důležité kromě kontaktních údajů, vyplnit a upřesnit i typ
tlumočení, a to zejména proto, aby byl tlumočník dostatečně kompetentní a připravený na
odbornost dané komunikace.8
Simultánní přepis
Simultánní přepis je sociální služba, kterou charakterizuje zákon č. 155/1998 Sb., o
komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ve znění zákona č. 384/2008 §
6 odstavce 5: „Písemný záznam mluvené řeči je převod mluvené řeči do písemné podoby
v reálném čase.“. Tato služba může být poskytována na místě (například na přednáškách či
konferencích), kde se psaný text zobrazuje lidem se sluchovým postižením na notebooku,
popřípadě na plátně. Je možné ji ale uskutečnit i online. Simultánní přepis nabízí, vyjma
Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící, i Česká unie neslyšících. Organizace
Tichý svět, která je provozovatelem služby Tichá linka, poskytuje simultánní přepis online
formou. Pro jeho objednání je nutné, aby se neslyšící zaregistroval na jejich webové stránky.
Po registraci je ale možné zdarma využívat jak službu online tlumočení, tak službu online
přepisu.9

8

Jak si objednat tlumočení. In: Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím [online]. Praha: Svaz
neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s., rok není uveden [cit. 25. 2. 2021]. Dostupné z:
https://cztn.cz/objednavani-tlumoceni/jak-si-objednat-tlumoceni/
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O tiché lince. In: Tichá linka [online]. Praha: Tichý svět, o. p. s., rok není uveden [cit. 10. 3. 2021]. Dostupné
z: https://www.tichalinka.cz/o-tiche-lince

28

3

Pandemie COVID-19

3.1 Definice pandemie
„Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující celé kontinenty. Jedná se tedy o výskyt
onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinent) za určité časové období.“
(Pandemický plán České republiky, 2011, s. 2)

3.2 COVID-19
COVID-19 patří mezi vysoce infekční onemocnění způsobené novým typem koronaviru
SARS-CoV-2. Koronaviry jsou viry, které nejčastěji zapříčiňují onemocnění dýchacích cest
a vyskytují se u lidí i u některých druhů zvířat. Z historie máme zkušenosti se dvěma
koronaviry, které byly přeneseny na člověka ze zvířete. V letech 2002-2003 se začal šířit
virus SARS, který se poprvé objevil v Číně, odkud se rozšířil do dalších minimálně třiceti
zemí světa. Na přelomu roku 2012 a 2013 se objevil na Blízkém východě virus MERS, který
se v roce 2015 rozšířil do Jižní Koreje. Ani na jeden z těchto virů zatím neexistuje lék, jsou
léčeny pouze jejich příznaky (Frej, 2020).
Projevy koronaviru COVID-19 mohou mít různou intenzitu, charakteristické příznaky jsou
nejčastěji vysoké horečky a respirační potíže. Mezi další příznaky patří únava, kašel, či
bolest svalů. „Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první
případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly
první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.“ 10
Onemocnění COVID-19 můžeme charakterizovat jako kapénkovou infekci. Šíří se tedy
pomocí malých kapének slin, výtoku z nosu atd. Největší riziko nákazy je tedy při kýchání,
kašlání, mluvení a dýchání. Lidé, kteří jsou infikováni tímto virem jsou pro své okolí
nejnakažlivější dva dny před samotným projevem příznaků. Vzhledem k tomuto faktu

10

Vysvětlení pojmů. In: Onemocnění aktuálně: Přehled aktuálních informací o nemocech v České republice
[online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2020 [cit. 26.02.2021]. Dostupné z: https://onemocneniaktualne.mzcr.cz/covid-19--napoveda
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vydala Světová zdravotnická organizace WHO11 několik základních opatření, které
pomáhají zamezit nákaze a šíření koronaviru. Mezi nejdůležitější z nich patří dodržování
aktuálních a místních pokynů, fyzického distancu, využívání masky na obličej, časté větrání,
nedotýkání se povrchů, dbaní na hygienu a využívání desinfekčních prostředků.

3.3 Opatření ovlivňující komunikaci osob se SP s majoritní společností
Na začátku března 2020 se v České republice objevili první nakažení jedinci. Vzhledem
k těmto skutečnostem vláda vyhlásila 12. 3. 2020 Nouzový stav, který znamenal mnohá
opatření (Usnesení vlády České republiky, 2020, č. 194). V usnesení vlády ČR byla pro
občany podstatná především omezení, kdy vláda zakazuje:
„volný pohyb osob na území celé České republiky“ (Usnesení vlády České republiky, 2020,
č. 215)
„osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
ve školách (…)“ (Usnesení vlády České republiky, 2020, č. 201)
„(…) maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách (…)“ (Usnesení vlády České
republiky, 2020, č. 211)
Jako další velice důležité opatření bylo například omezení shromažďování osob, nebo zákaz
pohybu osob bez ochrany úst a nosu, které bylo nařízeno 18. 3. 2020 (Usnesení vlády České
republiky, 2020, č 215 a č. 247). Toto opatření mělo velký negativní dopad na komunikaci
neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých osob, a to zejména pro jedince, kteří komunikují
znakovým jazykem nebo je jejich dominantní složkou komunikace odezírání. „Je to velká
komplikace, protože pokud má někdo roušku, tak já nemůžu vůbec používat odezírání, můžu
v komunikaci se slyšícím používat jenom papír a tužku. (…) Součástí znakového jazyka je i

11
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ta neverbální mimická složka a ta s rouškou není dobře vidět.“ uvedl Matěj Čipera v pořadu
Černé ovce.12
Na tuto poměrně velkou bariéru poukazovala spousta organizací i jednotlivců. Kvůli roušce
byly předávány často nepřesné nebo neúplné informace. Nejvíce problémovou situací bylo,
dle médií, tlumočení mimořádných zpráv v České televizi. I pro tlumočníky totiž platilo
nařízení nosit ochranu nosu a úst. Vzhledem k potřebě předávat řadu informací skrz
nemanuální složku jazyka, docházelo v tomto ohledu k velkým ztrátám v obsahu sdělení.
20. 3. 2020 proběhlo poprvé tlumočení s průhlednou rouškou,13 které lidem se sluchovým
postižením v tomto ohledu velmi pomohlo. Kromě průhledné roušky, patří mezi další
alternativy pro lepší komunikaci průhledný štít. Vzhledem k nařízení z 26. 2. 2021 o
povinnosti nošení ochrany s účinností minimálně 94 % však není možné tuto ochrannou
pomůcku běžně využívat. Existuje však několik výjimek, do kterých patří mimo jiné
tlumočníci do znakového jazyka, popř. znakující moderátoři (Usnesení vlády České
republiky, 2021, č. 214).
Na příchod pandemie COVID-19 reagoval také Peter Knobloch, který se již v březnu 2020
začal zajímat o možnou výrobu průhledných respirátorů. Postupem času začaly vznikat
různé prototypy. V únoru roku 2021 dostal průhledný respirátor certifikaci na třídu ochrany
FFP2, a tak je možné ho využívat i vzhledem k novým vládním nařízením. Lidé, kteří si
tento respirátor již vyzkoušeli, popisují jako jeho hlavní výhody nízkou hmotnost a dobré
těsnění kolem nosu, a tedy bezproblémové nošení brýlí, bez jejich zamlžování. Mezi
nevýhody pak patří nepříjemné tlačení na nose nebo na hlavě, či komplikovanější
telefonování.14 Sám vývojář Peter Knobloch však popsal v rozhovoru na iDnes.cz, jaká je

12
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hlavní výhoda tohoto repirátoru: „Respirátor je unikátní v tom, že vidíte tvář, rty, ústa, nos
a emoce člověka, který jej nosí (…)“.15
Kromě problematiky ochrany úst a nosu se vyskytl i problém s informovaností neslyšících.
„Začátek března byl ve znamení důležitých briefingů. Ať již na vládě nebo na jednotlivých
ministerstvech. Briefingy Česká televize přenášela živě tak, aby měli občané České republiky
aktuální informace. Byla tu však skupina obyvatel, která se k informacím nedostala. (…)
Zřídili jsme proto na webových stránkách www.snncr.cz záložku COVID-19 v ČZJ, kde
předkládáme do znakového jazyka všechny novinky a důležitá rozhodnutí vlády ohledně
koronaviru,“ vyjádřila se Veronika Cézová (2020, s. 12) k této bariéře, která neslyšící
v pandemii COVID-19 potkala.
V souvislosti s nedostatečným zprostředkováním informací lidem se sluchovým postižením
začalo mnoho organizací pravidelně vydávat videa s aktuálními informacemi ohledně
vývoje a průběhu pandemie. Mezi takové organizace patří například Tichý svět,16 který
informuje neslyšící formou Tichých zpráv na webových stránkách. Na svých stránkách
poskytuje informace i např. organizace Česká unie neslyšících,17 Svaz neslyšících a
nedoslýchavých osob v ČR18 nebo Centrum pro dětský sluch Tamtam19 aj. V průběhu
pandemie byla potřeba rozšířit informace i o ty týkající se očkování a všech otázek s ním
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spojených. Ministerstvo zdravotnictví ČR proto začalo na svůj YouTube kanál vkládat videa
v českém znakovém jazyce o jednotlivých tématech týkajících se právě očkování.20
Zprávy s tlumočením do znakového jazyka můžeme najít i na České televizi. Novým
projektem, který se díky koronavirové situaci urychlil, byl vznik internetové televize TV
Beey, která zprostředkovává řadu důležitých televizních reportáží doplněnou titulky. Na
vzniku této televize se podílela společnost NEWTON Technologies, a. s., která úzce
spolupracuje s Českou Unií neslyšících. Tato společnost využívá technologii Beey.io, díky
které dokáže automaticky převádět mluvenou řeč do psané podoby, a tím jednoduše
zprostředkovat neslyšícím mnoho odvysílaných televizních programů.21
S ohledem na přístupnost informací je důležité zmínit zákon č. 99/2019 Sb., „o přístupnosti
internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,“ který je účinný již od 9. 4. 2019. V tomto roce však dle § 13 odst. 1
nabývá účinnosti i pro internetové stránky, které byly založeny před dnem nabytí tohoto
zákona. Vzhledem k tomuto zákonu mají tedy všechny internetové stránky, které jsou
spravovány povinným subjektem povinnost zajistit to, že budou pro osoby se zdravotním
postižením „vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní“ (Zákon č. 99/2019 Sb.).
S ohledem na jedince se sluchovým postižením by tedy mělo docházet k titulkování
veškerého audiovizuálního obsahu na těchto webech. Společnost NEWTON Technologies
však před platností této části zákona provedla průzkum, kde zjistili, že pouze 1 z 5 webů své
videa titulkuje. Nehledě na to, že je většina audiovizuálního obsahu sdílena přes jiné
platformy – např. YouTube, na které se tento zákon nevztahuje.22 Důležité je si také
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uvědomit, že všichni lidé se sluchovým postižením neovládají bezproblémově český jazyk
v psané podobě. Aby byly weby opravdu přístupné pro všechny osoby se sluchovým
postižením, bylo by potřeba informace zprostředkovávat i v českém znakovém jazyce
(Mikulík et al., 2020).
Přístupností se zabývá i Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která v Článku
9 vymezuje situace, ve kterých by měly státy OSN dbát na bezbariérovost pro osoby
s postižením. Tuto „přístupnost“ definují mimo jiné i v oblasti přístupu k informacím a
v komunikaci (Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, online, 2006).
Vzhledem k výše zmíněným bariérám je důležité si uvědomit, jakou měrou ovlivnila
pandemie COVID-19 všechny osoby se sluchovým postižením. Mezi hlavní oblasti, ve
kterých se nejčastěji objevovaly překážky, byla právě komunikace či informovanost.
Komunikace patří mezi základní lidské potřeby, které využíváme v každodenním životě a u
osob se sluchovým postižením docházelo v komunikaci se slyšícími zřejmě vždy k určitému
handicapu. Po příchodu pandemie se však téměř všude, kde se vyskytuje komunikace,
vyskytují i roušky nebo respirátory. Pro osoby se sluchovým postižením tedy dochází
k mnohem větším bariérám, než tomu bylo před pandemií. Vzhledem ke ztížené komunikaci
vznikl problém i v rychlém předávání informací a v jejich dostupnosti. Na druhou stranu je
ale mnoho pozitivních zpráv či projektů, které v tomto období vznikly, popř. skupině osob
se sluchovým postižením pomohly. Naďa Hynková Dingová k tomuto tématu řekla: „Jedno
je však strašně důležité – díky této mimořádné situaci se povedla velká osvěta ohledně
tlumočení pro neslyšící. A celkově i o znakovém jazyce.“.23
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4

Výzkum: Změny v komunikačních strategiích u osob se sluchovým
postižením v období pandemie COVID-19

Praktická část navazuje na poznatky a názory odborníků zmíněné v teoretické části
bakalářské práce. Pomocí výzkumného šetření se zabývá postoji konkrétních osob se
sluchovým postižením na změnu komunikačních strategií během období pandemie
COVID-19.
Průběh celého výzkumu společně s charakteristikou souboru informantů, stanovenými cíli a
následnou analýzou výsledků výzkumného šetření, je popsán v dalších podkapitolách.

4.1 Cíle a metodologie výzkumu
Hlavní a dílčí cíle výzkumného šetření
Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaké změny proběhly v komunikaci osob se
sluchovým postižením po vypuknutí pandemie COVID-19, ať již v intrakulturní komunikaci
mezi osobami se sluchovým postižením, tak v komunikaci s majoritní společností. Dochází
tedy k porovnání komunikace před pandemií a komunikace během pandemie.
Mezi dílčí výzkumné cíle patří zmapování situací, ve kterých dochází nejčastěji ke
komunikačním bariérám, dále využitelnost služeb poskytujících podporu pro osoby se
sluchovým postižením (například tlumočení či simultánní přepis) a informovanost osob se
sluchovým postižením v této mimořádné situaci.
Na základě stanovení těchto cílů bylo vytvořeno pět okruhů otázek, a to konkrétně:
1. Komunikace před pandemií COVID-19
2. Komunikace během pandemie
3. Online komunikace
4. Informovanost
5. Bariéry v období pandemie
Každý z těchto okruhů klade důraz na jinou oblast komunikace. Jejich součástí vždy byly
minimálně tři otázky, které se snažily zachytit subjektivní názor informantů na danou
problematiku.
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Metody výzkumného šetření
Vzhledem k tomu, že podstatou a cílem šetření je pochopení dané problematiky a zaměření
se na subjektivní postoje informantů, byla pro toto výzkumné šetření zvolena forma
kvalitativního výzkumu. Práce se snaží o získání co nejpodrobnějších postřehů a zkušeností
lidí se sluchovým postižením ohledně jejich komunikace.
Jako metoda kvalitativního výzkumu byla využita metoda polostrukturovaného rozhovoru.
Vzhledem k vládním opatřením nebylo možné rozhovory uskutečnit fyzicky, a tak se
všechny odehrály v online prostředí. Konkrétní realizace každého z rozhovorů byla poněkud
odlišná, a to zejména díky heterogennosti a odlišným komunikačním potřebám této skupiny
osob. Celkem bylo provedeno pět rozhovorů, všechny se odehrávaly přes aplikaci Skype.
První rozhovor proběhl formou online videohovoru s občasnou podporou v online chatu, pro
lepší porozumění. Komunikace tedy probíhala mluvenou formou jazyka s využitím chatu,
kde byly psány konkrétní otázky, aby nedocházelo k nepřesnému pochopení. Druhý a čtvrtý
rozhovor proběhl formou online chatu, kde byly kladeny otázky a následně od informantů
otázky zodpovídány. Pátý rozhovor byl proveden přes online videohovor, konverzace však
probíhala stejně jako u předchozích dvou rozhovorů, tedy pomocí online chatu. Součástí
výzkumného vzorku byl i jedinec využívající ke své komunikaci pouze znakový jazyk, a
právě díky tomuto faktu byl pro bakalářskou práci velkým přínosem. Forma rozhovoru se
v tomto případě musela přizpůsobit, třetí rozhovor byl tedy realizován online videohovorem
s účastí tlumočníka, který komunikaci mezi tazatelem a informantem zprostředkoval.
V případě, že byly rozhovory uskutečněny prostřednictvím online chatu, byli informanti
požádáni o co nejkomplexnější odpovědi. Vzhledem k různým formám rozhovorů byl ze
strany tazatele kladen důraz na jejich stejnou výpovědní hodnotu. Součástí každého
z provedených rozhovorů byly například doplňující či upřesňující otázky, které měly zajistit
stejnou validitu. Všechny individuální úpravy metod rozhovoru byly provedeny s ohledem
na potřeby, možnosti a komfortnost komunikace daných informantů. Fakt, jakým způsobem
se dané rozhovory uskutečňovaly jen dokazuje, jak je komunikace mezi osobami se
sluchovým postižením a slyšícími velice různorodá. Každému jedinci vyhovuje jiná forma
komunikace.

36

Pro polostrukturovaný rozhovor byly vypracovány otázky, které rozvíjely výše zmíněné
tematické oblasti. Na začátku rozhovorů byly zjišťovány demografické údaje, jako například
pohlaví, věk, stupeň sluchového postižení, využívaná kompenzační pomůcka nebo
preferovaná forma komunikace. Dále byly konkrétními otázkami specifikovaná jednotlivá
témata. Tyto otázky byly shrnuty do jednodušších formulací a zařazeny do přehledu níže.
Kompletní seznam otázek, který byl využit pro rozhovory se nachází v příloze č. 2.
Shrnutí otázek:
1. Komunikace před pandemií COVID-19
-

Preferovaná forma komunikace

-

Komunikace s majoritní společností

-

Klíčový prvek komunikace

-

Využívané služby (např. tlumočnické služby, simultánní přepis…)

2. Komunikace během pandemie
-

Změna komunikace

-

Změna ve využívání služeb

-

Situace s největšími bariérami v komunikaci

3. Online komunikace
-

Využívání online komunikace před pandemií

-

Změna ve využívání online komunikace s nástupem pandemie

-

Využívané aplikace, programy, služby

-

Bariéry v online komunikaci

4. Informovanost
-

Bariéry v získávání aktuálních informací ohledně situace v České republice

-

Využívané informační zdroje

-

Preferovaná forma předávání informací

-

Komunikace s lékaři a hygienickou stanicí

5. Bariéry v období pandemie
-

Komunikace jako největší bariéra v pandemii COVID-19

-

Jiná úskalí spojená s pandemií

-

Pocity spojené s tímto obdobím
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V souboru otázek byly i některé přímo nezapadající k výzkumným cílům. Zajímaly se
například o jiné bariéry, které se mohly v průběhu pandemie naskytnout či pocity informantů
v této mimořádné situaci. Tyto otázky jsou také součástí analýzy rozhovorů.
Charakteristika souboru informantů
Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 5 informantek, ve všech případech šlo o ženy
v produktivním věku. Z hlediska sluchového postižení se vyskytovala praktická a úplná
hluchota. Dle WHO (in Krahulcová, 2014) by tedy šlo o velikost ztráty sluchu od 71 dB a
více. Důležité demografické údaje o všech informantkách se nachází v následující tabulce.

Tabulka 1 - Demografické údaje informantek (vytvořeno autorkou práce)

Vzhledem k faktu, že mají všechny ženy těžkou či velmi těžkou sluchovou vadu, by mohlo
docházet k dojmu, že bude způsob jejich komunikace stejný. Nezáleží však pouze na stupni
sluchové vady, záleží i na jiných faktorech, které mají vliv na způsob jejich komunikace.
Formu komunikace mohou ovlivňovat kompenzační pomůcky, které využívají. Záleží i na
jejich okolí – zda žijí a pracují v komunitě slyšících či lidí se sluchovým postižením. Mají
také odlišné schopnosti v komunikaci psanou a mluvenou češtinou, v odezírání atd. Všechny
tyto okolnosti a mnohé další ovlivňují způsob jejich komunikace.
Je důležité si tedy uvědomit různé potřeby osob se sluchovým postižením při komunikaci.
Z tohoto výzkumného šetření tedy není možné udělat závěr, který by potvrzoval, jakou
komunikaci je vhodné obecně využívat v interakci s člověkem s určitým stupněm ztráty
sluchu. Výzkum také nemůžeme vztáhnout na celou skupinu osob se sluchovým postižením,
a to hlavně proto, že byla využita metoda kvalitativní, s malým počtem informantů. Toto
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šetření se snaží porozumět vybrané skupině osob, není však možné jej zobecňovat. Výsledky
výzkumu tedy ukazují, jaké bariéry se mohou u lidí se sluchovým postižením v komunikaci
objevovat a jak se jejich komunikace změnila v období pandemie COVID-19. Je nutné ji
však stále vnímat jako individuální.

4.2 Analýza výsledků
Organizace výzkumného šetření
První informantky, které se tohoto výzkumného šetření zúčastnily, byly osloveny na základě
zprostředkování kontaktu od vedoucí této bakalářské práce. Výběr ostatních dotazovaných
žen byl uskutečněn technikou „sněhové koule“, kdy jde o „získávání nových případů na
základě procesu postupného nominování dalších osob již známými případy“ (Hartnoll et al.,
2003, s. 19). Po uskutečnění prvních rozhovorů tedy některé dotazované ženy poskytly
kontakt na další potencionální informantky, které by byly ochotné na výzkumu
spolupracovat.
Všechny informantky byly kontaktovány přes e-mailovou adresu nebo přes aplikaci
WhatsApp. Tam bylo krátce představeno téma bakalářské práce a byly domluveny veškeré
další detaily rozhovoru – například forma a termín uskutečnění. Před samotným rozhovorem
byl vždy informantkám zaslán informovaný souhlas, který byl jimi následně podepsán a
zaslán zpět. Všechny podepsané informované souhlasy jsou uloženy u autorky této
bakalářské práce. Součástí souhlasu je příslib anonymity daných informantek, možnost
nahrávání všech rozhovorů a také možnost doslovné citace výroků v bakalářské práci.
Všechny informantky byly také seznámeny s tím, že mohou jakoukoli otázku přeskočit,
bude-li se jim zdát nevhodná, či informaci nebudou chtít sdělovat. Účast na tomto rozhovoru
byla dobrovolná a z rozhovoru bylo možné vždy odstoupit. Přesné znění informovaného
souhlasu je přiloženo v příloze č. 1.
Jak je již popsáno v kapitole o metodách výzkumného šetření, rozhovory probíhaly formou
online videohovoru, či online chatu. V případě online videohovoru byla vždy informantka
na začátku upozorněna na to, že bude rozhovor nahráván a následně doslovně přepsán.
Záznamy všech rozhovorů uskutečněných tímto způsobem byly uloženy pouze
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v soukromém chatu na aplikaci Skype. U rozhovorů provedených formou online chatu šlo o
komunikaci přes aplikaci Skype a následné doslovné přepsání této komunikace.
Vzhledem k dodržení úplné anonymity daných informantek, jsou v analýze rozlišeny
pomocí čísel. Daná čísla označují pořadí, ve kterém byly rozhovory prováděny. Toto
označení je využito i v transkripci rozhovorů, která se nachází v příloze č. 3 této bakalářské
práce.
Samotná analýza rozhovorů
Analýza jednotlivých rozhovorů byla provedena prostřednictvím selektivního protokolu, ve
kterém je „(…) poukazováno pouze na vybrané, tj. selektivní, informace a data, které jsou
zpracovány, protokolovány. Výběr se děje na základě výzkumníkem pečlivě zvolených a
odůvodněných kritérií.“ (Chrastina, 2019, s. 188). Z transkripce rozhovorů byly tedy využity
části, které odpovídají na hlavní či dílčí výzkumné cíle. Analýza byla strukturována dle
těchto cílů, tedy na 4 hlavní části. K tomuto rozdělení však byla připojena ještě jedna část
týkající se otázek, které neodpovídají přímo na konkrétní výzkumné cíle, i tak bychom je
však měli považovat za velmi důležité, neboť zachycují pocity a názory jedinců se
sluchovým postižením na tuto situaci.
Struktura analýzy rozhovorů byla rozdělena do těchto oblastí:
1. Změny v komunikačních strategiích – porovnání komunikace před a během
pandemie COVID-19
2. Situace, ve kterých dochází nejčastěji ke komunikačním bariérám
3. Využitelnost služeb a spokojenost jejich klientů
4. Informovanost jedinců se sluchovým postižením
5. Další důležité otázky týkající se pandemie COVID-19
V následující tabulce jsou vyobrazeny čtyři hlavní výzkumné otázky této bakalářské práce,
které se shodují i s jejími cíli. Barevné označení je využito pro kódování rozhovorů,
jednotlivé barvy tedy přiřazují výroky informantek vždy k jedné z otázek. Všechny
transkripce rozhovorů se nacházejí v příloze č. 3.
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Tabulka 2 - Výzkumné otázky a jejich kategorie (vytvořeno autorkou práce)

U každé z výše vyobrazených výzkumných otázek bylo vytvořeno několik kategorií, které
je charakterizují. V analýze jednotlivých otázek jsou kategorie vždy označené čísly. Daná
čísla jsou poté využita v textu. Nachází se vždy na konci první věty u části, která náleží
k dané kategorii. Pro představu je zde uvedena část analýzy z VO2:
Informantka č.2 uvádí, že mimo jiné vznikají problémy i v kurzu znakového jazyka, ve
kterém působí jako lektorka (1). Kurzy probíhají přes aplikaci Zoom a celá výuka je pro ně
mnohem komplikovanější. „(…) Někomu nejde internet, někomu vypadne nebo komunikace
čili výuka pak není plynulá, nelze na studenta volat rukou / přikročit k němu, volá se na něj
přes obrazovku (…)“
Dle číselného znázornění můžeme určit, že celý tento odstavec patří ke kategorii 1 - situace,
ve kterých se vyskytují bariéry.
Ukázka analýzy části jednoho z rozhovorů:
„Tazatel: Jaká je Vaše preferovaná forma komunikace, kterou běžně využíváte?
Informant: No, asi znakovka. Ale pořád jsem pracovala v kolektivu slyšících, tak se
domluvím. Je to otázka zvyku.
T: A v případě, že musíte komunikovat s majoritní společností (u lékaře atd.)?
I: Jak jsem psala, v pohodě. Je to o zvyku. Já odezírám výborně, tak se v pohodě domluvím.
T: Aha, takže odezíráte a komunikujete mluvenou formou. V případě, že mluvíte se slyšícími
I: Ano.
T: Máte zkušenost s nějakou službou? (tlumočení, přepis)
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I: Ano. S obojema.
T: Mohla byste ji popsat? Jak vám vyhovují? Jak funguje?
I: Preferuji tlumočení, ale záleží jak kde. Pokud jde o přednášku, tak je lepší přepis, nebo
podobná forma ... protože si ten zápis mohu uložit a později použít. Mám na mysli přednášku
např. z vysoké školy. Pokud jde např. o lékaře, nebo takový normální věci, tak je lepší
tlumočník. Je to rychlejší forma komunikace a dá se tam rychle diskutovat mezi sebou ...
Jako, funguje to docela dobře, jen je nedostatek tlumočníků, tak musíme čekat často dlouhé
měsíce, u přepisu to bývá hned ... takže záleží zase, o co jde. Jestli by šlo o státnice, nebo já
nevím, soud, tak je třeba hodně dopředu objednávat tlumočníka. Jako ty důležité věci pak
hodně dopředu. Jinak ani tlumočení moc nevyžaduji, nemám takovou potřebu.“
VO1: Změny v komunikačních strategiích – porovnání komunikace před a během
pandemie COVID-19
Pro tuto oblast je potřeba porovnat komunikaci před a během pandemie COVID-19, je tedy
tvořena třemi kategoriemi. První se týká komunikace před pandemií (1), druhá
komunikace během pandemie (2) a třetí zjišťuje, jaké největší bariéry informantky
vnímají s příchodem pandemie (3).
Na začátku rozhovorů byl kladen důraz na preferovanou komunikaci, kterou informantky
využívaly před pandemií (1). Všechny informantky uvedly, že v případě, že komunikují
s lidmi se sluchovým postižením, komunikují prostřednictvím znakového jazyka. To je
jejich preferovaná forma komunikace. V případě, že komunikují s majoritní společností, je
pro všechny velmi důležité odezírání. Čtyři z pěti dotazovaných se se slyšícími dorozumí
právě díky odezírání, ony samotné pak komunikují nejčastěji mluvenou formou českého
jazyka. Informantka č.1 také dodává, že ji vzhledem k využívání kochleárního implantátu,
velmi pomáhá poslouchání. Není ale možné se na to vždy spolehnout na 100 %. „Bez
odezírání mi to ale nejde. Poslouchat můžu, ale jenom když jsem na člověka zvyklá a je
opravdu hodně velké ticho. Ale když je tam zvuk, tak pokaždé potřebuju odezírat.“ uvedla.
Třetí informantka také klade velký důraz na odezírání, se slyšícími se většinou domlouvá
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přes psanou formu českého jazyka, nebo přes tlumočníka. Shrnutí komunikace všech
informantek před pandemií je vyobrazeno v tabulce 3.

Tabulka 3 - Komunikace před pandemií (vytvořeno autorkou práce)

Na největší bariéře v oblasti komunikace s příchodem pandemie COVID-19 se všechny
informantky shodly (3). Jako největší problém v komunikaci vidí roušky a respirátory,
jejichž nošení je nyní povinností. „Jo, změnila se opravdu hodně (komunikace, pozn.
autorky práce), protože všichni začali nosit ty roušky a málokdy jsou lidi ochotní a někteří
vyloženě odmítají sundat roušku. Tak tam moje komunikace úplně selhává. Tam musím
vyloženě psát na mobilu.“ popisuje svoji zkušenost informantka č. 1. S ochotou lidí sundat
roušku či respirátor v komunikaci s jedinci se sluchovým postižením, mají ale informantky
jiné zkušenosti. Zatímco první žena má zkušenost většinou negativní, informantka č. 2
uvedla, že: „(…) většina lidí si ji sundá. Tak 99 %, abych to specifikovala“. Tento fakt však
není jediným řešením pro bezproblémovou komunikaci jedinců se sluchovým postižením
v této době. V některých rozhovorech jsme tedy zaměřily pozornost i na alternativy
ochranných pomůcek, které existují, a to například štíty a průhledné roušky a respirátory.
Zkušenost informantek s těmito upravenými ochrannými prostředky však také nebyla zcela
pozitivní. Jako hlavní nevýhodu popisují špatný odraz světla nebo zamlžování, které opět
brání kvalitnímu odezírání. Informantka č.2 navíc uvádí, že: „se nedá dobře znakovat, štít
jaksi překáží“. Protože při komunikaci ve znakovém jazyce se využívá velké množství
znaků, které mají artikulační místo v oblasti obličeje, je problematické znaky provádět tak,
aby jim štít při komunikaci nepřekážel a aby zůstal obsah sdělení zachován a nedocházelo
tak k předávání nejasné informace.
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K problémům v komunikaci během pandemie však nedochází pouze mezi lidmi se
sluchovým postižením a slyšícími (2). Kvůli bariérám dochází k problémové komunikaci i
mezi jedinci se sluchovým postižením, či při komunikaci s tlumočníkem. „Já třeba, když
mám tlumočníka, tak není možné se domluvit. Já musím opravdu třeba sundat tu roušku.
Znak „Eva“ a „Středa“ je například úplně stejný a liší se to jenom tou mimikou. Člověk si
pak není jistý, že s tou rouškou rozumí opravdu správně těm znakům.“ popsala svoji
zkušenost s tlumočením informantka č.3. „Jistě jste si všimla, že na počátku úplně
tlumočníci měli roušky, pak průhledný štít a teď nic, protože to bylo nevyhovující.“ dodala
k tomuto tématu informantka č.2.
Jako další bariéra týkající se komunikace byla často zmiňována izolace (3). „Ta situace je
špatná i v tom, že se nemůžu potkávat s neslyšícími.“ popsala své pocity informantka č.3.
Informantka č.2 zmínila toto téma jako hlavní problém aktuální situace. „Tak u mě bariéra
asi bude jen to, že je omezené potkávání se ve společnosti, čili žádné. Tedy chybí sociální
zapojování ... a to i u malé (dcery – pozn. autorky práce).“ uvedla. S izolací má zkušenosti
i informantka č.5. V rozhovoru sdělila, že se její komunikace s přáteli hodně zúžila, a to
právě kvůli izolaci. „Já mám většinu přátel slyšících, osobně jsem se s nima domluvila
dobře, online se mi do toho kolikrát nechce. Odezírání je náročný a z té online formy jsem
dost unavená už“ vysvětlila.
Z těchto informací je zcela jisté, že se komunikace osob se sluchovým postižením velice
změnila, a to v komunikaci se slyšícími, s tlumočníky i v běžné intrakulturní komunikaci
(2). Největší bariérou v tomto ohledu představují roušky a respirátory, kvůli kterým není
možné vidět mimiku a emoce člověka, se kterým komunikují (3). Celá komunikace se tak
dle nich stává nepřesnou a nejistou. Jako další problém se pak jeví omezený kontakt.
VO2: Situace, ve kterých dochází nejčastěji ke komunikačním bariérám
Tato výzkumná otázka je rozdělena do dvou kategorií, na situace, ve kterých se vyskytují
bariéry (1) a na nové bariéry v komunikaci (2).
Z provedených rozhovorů nevyplývá, že by byly konkrétní situace, ve kterých by nejčastěji
ke komunikačním bariérám docházelo (1). Většina informantek spíše uvádí, že dochází
k bariérám všude, kde je nutné nosit prostředky na ochranu nosu a úst (2). Jako
komplikované vidí také telefonování, které bylo ale bariérou i v době před pandemií.
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Mezi nové situace, ve kterých dochází ke komunikační bariéře můžeme zařadit například
online supervize či porady (1). Informantka č. 1 uvádí: „Z mojí strany je tam opravdu
problém. Je lepší, když je vidíte osobně. Vidíme se s jedním člověkem, s druhým člověkem a
všechno si to řeknete. Takhle on-line je to takové nedořešené a pro mě tam není závěr.“. Její
zkušenost je z pracovního kolektivu, ve kterém jsou zaměstnaní slyšící lidé i lidé se
sluchovým postižením. Ve chvíli, kdy je ve videohovoru více lidí, není možné odezírat, a
tak je její velkou pomocí simultánní přepis.
Informantka č.2 uvádí, že mimo jiné vznikají problémy i v kurzu znakového jazyka, ve
kterém působí jako lektorka (1). Kurzy probíhají přes aplikaci Zoom a celá výuka je pro ně
mnohem komplikovanější. „(…) Někomu nejde internet, někomu vypadne nebo komunikace
čili výuka pak není plynulá, nelze na studenta volat rukou / přikročit k němu, volá se na něj
přes obrazovku (…)“
Z těchto výroků můžeme soudit, že i v oblasti online komunikace mohou vznikat problémy
(1). Stejně jako u slyšících jedinců to může způsobovat právě špatné připojení či
nespolehlivost internetové sítě. U lidí se sluchovým postižením však mají tyto komplikace
velký vliv na odezírání. Náročnější jsou pro ně i hromadné schůzky, na kterých se schází se
slyšícími. V tomto případě pak nedochází k úplné rovnocenné komunikaci a jejich možnosti
se běžně zapojit do hovoru nejsou takové, jako při běžných poradách. „Pak mám pocit, že
jsem taková umlčená, protože jsem neměla šanci si to obhájit,“ uvedla v rozhovoru
informantka č.1.
V této oblasti se určené kategorie prolínají. Z výzkumu nevyplývají konkrétní situace, ve
kterých by docházelo ke komunikačním bariérám. Jde spíše o bariéru roušek a respirátorů a
všechny situace, ve kterých se objevují, a tak znesnadňují komunikaci jedinců se sluchovým
postižením. Jako další problematickou situaci bychom mohli zmínit nemožnost fyzického
kontaktu a s tím související potřebu využívat online aplikace. V těchto situacích je pak pro
jedince se sluchovým postižením komunikace náročnější. Kvůli velkému počtu lidí v
hovoru, či špatnému připojení není možné kvalitně odezírat, a tak řada jedinců využívá
v těchto případech různé služby poskytující podporu pro jedince se sluchovým postižením,
například simultánní přepis.
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VO3: Využitelnost služeb a spokojenost jejich klientů
V průběhu rozhovoru bylo několik otázek zaměřujících se na služby, které jsou pro jedince
se sluchovým postižením poskytovány. Bylo také zjišťováno, v jaké míře jsou pro
informantky tyto služby součástí jejich komunikace, zda je využívaly již před pandemií a
jestli se četnost jejich využívání nějak změnila. Tato oblast tedy byla rozdělena na tři dílčí
kategorie, a to na využívání služeb a zkušenosti informantek (1), změna využívání služeb
(2) v době pandemie a spokojenost se službami (3).
Na otázku, zda mají zkušenosti s nějakou službou, odpověděly (1):
I1: „Mám zkušenosti s tlumočnickou službou, přepisem, ale většinou se snažím být
samostatná a vyřídit si všechno sama. (…)“
I2: „Preferuji tlumočení, ale záleží jak kde. Pokud jde o přednášku, tak je lepší přepis, nebo
podobná forma ... protože si ten zápis mohu uložit a později použít. Mám na mysli přednášku
např. z vysoké školy. (…) Jinak ani tlumočení moc nevyžaduji, nemám takovou potřebu.“
I3: „Občas jsem využívala online tlumočení. To byl ale občas problém s internetovým
připojením, že se sekal ten obraz. (…) Když to je ale něco závažnějšího, tak jsem ráda za
toho tlumočníka, protože kdyby tam nebyl, tak bych neměla takové informace. (…) S tím
tlumočníkem můžu mít i zpětnou vazbu, můžu se zeptat, a to je pro mě větší pohoda.“
I4: „Objednávám tlumočnické služby pres CZTN. Napíšu jim, že se potřebuji objednat na
konkrétní den a kam. Potvrdí mi to a seženou mi tlumočníka. Nejčastěji u lékaře. Už jsem
dvakrát využila pohotovostní službu kvůli porodu.“
I5: „Využívala jsem přepis především – ve vyšších ročnících studia, na nějakých
kulturních/vzdělávacích událostech... Tlumočení občas, spíš, když jsem byla na nějaké akci,
kde bylo tlumočení už zajištěno. Přepis je skvělý, vše se tím nesmírně usnadňuje.“
Z výpovědí je zřejmé, že si často snaží věci zařizovat samy. V případě, že by si však nebyly
jisté, že se v dané situaci domluví, využívají služeb tlumočení, simultánního přepisu nebo
O2 operátora.
Každá z informantek preferuje jinou z poskytovaných služeb (1). Informantka č.1 o
tlumočení říká: „(…) mám pocit, že ti tlumočníci neříkají úplně přesně to, co řeknu já. Oni
využijou úplně jiná slova, a to už není úplně ten význam.“, a proto využívá spíše služby
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simultánního přepisu. Simultánní přepis jí velmi pomáhá zejména při poradách a
konferencích. Přepisovatel v danou chvíli přepisuje diskuze či přednášky, které probíhají
v online hovoru. I tato komunikace má však určité nevýhody, například zpoždění, které
přepisovatel oproti probíhanému hovoru má. Informantka uvedla, že to může být i 5-10
minut. Přesto, že by to mohlo být velkou bariérou, obvykle jí to prý nevadí, protože může
své myšlenky sdělit do chatu, či je říci na konec. V situacích, kdy se však do prostého sdělení
dostávají i emoce, to je s přepisem složitější. „My tam řešíme opravdu případy, které jsou
hodně citlivé a jsme u toho rozčílení, naštvaní nebo něco. V tuhle chvíli ale přepis úplně
selhává. Jak je ale člověk emočně rozčílený, tak on to říká hodně rychle, já to nestíhám
sledovat, natož abych to pochopila a dokázala reagovat. (…) Když jsem tam třeba jen já
neslyšící a jeden kolega a pak jsou tam slyšící, tak my potřebujeme psát do chatu, tak je
v tom akorát zmatek. Já napíšu něco do toho chatu, on taky, oni si mezitím povídají. Pak si
vzpomenou na ten chat a podívají se tam. Ta komunikace není tak přirozená, je to takové
rozdělené.“. Informantka č.5 má s přepisem velmi dobré zkušenosti. Využívá jej při online
poradách či přednáškách, kde preferuje přepis formou Google dokumentu. Při online
kulturních akcích či při cvičení však dává přednost titulkům. O opožděném přepisu říká:
„Ohledně toho zpoždění – to záleží na hodně faktorech. Já mám výhodu, že mám většinou
špičkové přepisovatele (mám dost odborných požadavků), tak většinou se to nezpožďuje moc.
Ale třeba u těch titulků tam bývají i technické problémy“.
Informantky č.2, 3 a 4 preferují služby tlumočení (1), popř. online tlumočení. „Je lepší, když
tam ten tlumočník je, protože se dozvím víc informací. Když jsou to maličkosti, tak to zvládnu
sama, ale třeba co se týká zákonů nebo musím doložit nějaké dokumenty, takové ty složitější
úřední záležitosti, tak tam je to pro mě problém.“ dodala k tématu tlumočení informantka
č.3.
Kromě tlumočení a simultánního přepisu byla zmíněna i služba O2 operátora (1). Tuto
službu je možné kontaktovat přes email nebo jinou formou, kterou nabízejí. Je tedy potřeba
například do emailu napsat veškeré informace, které jsou potřeba k zařízení dané věci
(například objednání k lékaři), operátoři této služby danou věc vyřídí. Služba tedy nefunguje
simultánně. Tuto službu využívá informantka č.2.
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Další zmíněnou službou je pohotovostní služba (1), kterou zprostředkovává CZTN. Tato
služba je využívána lidmi, kteří potřebují zajistit, že při nějaké důležité situaci budou mít u
sebe tlumočníka. Informantka č.4 využila tuto službu dvakrát u porodu. „Vedoucí sehnal 4
tlumočnice a udělal rozpis tlumočení na měsíc (14 dni předem a po termínu porodu).
Tlumočnice měly pohotovostní služby na 24 hodin. A byli jsme domluveni, až to přijde. Tak
jsem prozvonila na WhatsApp, že jedu do porodnice a on si mezitím zavolal tlumočnici a ta
hned přijela. Už dopředu věděli, kde budu rodit.“ přiblížila tuto službu.
Využitelnost služeb během pandemie je u daných informantek odlišná (2). Informantky č.1,
4 a 5 uvedly, že dříve služby nevyužívaly tak často. Pro informantku č. 1 je v této době velmi
potřeba služba simultánního přepisu, kterou využívá mnohem častěji než před pandemií.
Informantka č. 2 služby celkově příliš nevyužívá, v případě, že potřebuje někam zavolat,
využije službu O2 operátora. Její využívání služeb se tedy příliš nezměnilo. Informantka č.
3 uvedla, že se její využívání služeb také téměř nezměnilo, využívala je vždy často. Rozdíl
vidí pouze v tom, že se tlumočení změnilo na online tlumočení, které využívá například kvůli
doručování zásilek. U informantky č. 4 využívání služeb velmi narostlo. Dříve je využívala
zřídka, dnes velmi často. Nejčastěji si objednává tlumočnické služby. Pátá informantka
využívala simultánní přepis i před pandemií, v této situace jej ale využívá mnohem častěji.
„Při osobní účasti pro mě bylo jednodušší odezírat, teď už to nedávám“ uvedla.
Spokojenost uživatelek tlumočnických nebo přepisovatelských služeb je také různá (3).
Každá z informantek si dle svých preferencí vybrala službu, která jí pro její potřeby nejvíce
vyhovuje. Pokud bychom se zaměřily na to, jaké problémy informantky zmiňovaly, u
tlumočnických služeb by to byl zejména malý počet tlumočníků, kvůli kterému je potřeba si
službu objednat s větším předstihem, aby byla jistota, že bude tlumočník k dispozici. „Jako,
funguje to docela dobře, jen je nedostatek tlumočníků, tak musíme čekat často dlouhé měsíce
(…)“ uvedla informantka č.2. Z jednoho z rozhovorů také vyplynulo, že v některých
případech tlumočníci využívali trochu jiná slova, než byla opravdu využita, nebo nedokázali
předat správné emoce. Ostatní ženy jsou ale s tlumočením spíše spokojené. „Pokud jde např.
o lékaře, nebo takový normální věci, tak je lepší tlumočník. Je to rychlejší forma komunikace
a dá se tam rychle diskutovat mezi sebou ...“ popsala hlavní výhodu tlumočení, oproti
simultánnímu přepisu informantka č.2.
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Hlavní výhodou simultánního přepisu je možnost se k řečeným věcem vracet při
probíhajícím hovoru, nebo si je uložit a využít je později (3). Je v něm také možnost vidět
přesná slova, která byla využita. Nedokáže ale zachytit emoce a v rozsáhlých diskuzích může
docházet ke zpoždění, jak již bylo zmíněno výše. Jedna z informantek také zmínila svoji
negativní zkušenost s přepisovatelkou, která ji službu poskytovala na neformálním srazu
s přáteli. Během hovoru přestala být profesionální a začala se osobně zapojovat, vyjadřovat
své názory a zajímat se o danou skupinu přátel. V tu chvíli byl přepis nekvalitní a daná
informantka se dostala do nepříjemné situace. „Ten přepis mi do určité míry pomáhá, ale
zároveň mi bere spoustu času, abych vysvětlila, jaká situace je. Že se nemůže zapojovat
k nám do skupiny a že tu musí být jako přepisovatel. Ostatní slyšící to třeba nevědí (…) A
není ve společnosti úplně jasné, co má ten přepisovatel dělat, tak to musím vždycky
vysvětlovat.“ upřesnila.
V některých případech nedochází k problému na straně tlumočení nebo přepisu, ale u
příjemce hovoru (3). „(…) když s přepisem volám do 02 a tam nejsou schopni vyjít vstříc.
Protože mají předpisy, že musí volat ten člověk sám. (…) Chybí mi asi ta edukace na druhý
straně občas“ popsala svoji zkušenost s hovorem prostřednictvím simultánního přepisu
informantka č.5.
Z výpovědí informantek vyplývá, že všechny ženy mají určitou zkušenost se službami
poskytovanými pro osoby se sluchovým postižením (1). Jedna z pěti dotazovaných uvedla,
že ani v této době nemá takovou potřebu těchto služeb využívat, ostatní ženy služby
využívají poměrně často a tři z nich mnohem více než před pandemií (2). Mezi nejvíce
zmiňované služby patří tlumočení, online tlumočení, simultánní přepis a služby O2
operátora. Se službami jsou informantky víceméně spokojené, jako hlavní problém zmiňují
nedostatek tlumočníků, nebo občasné zpoždění při simultánním přepisu (3). V online
komunikaci se mohou vyskytovat i technické problémy, například sekání zvuku, videa či
samotných titulků. Pro přehlednost jsou zkušenosti informantek se službami před pandemií
i po nástupu pandemie, shrnuty v tabulce 4.
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Tabulka 4 – Zkušenosti se službami (vytvořeno autorkou práce)

VO4: Informovanost jedinců se sluchovým postižením
Informovanost je téma velice úzce spojené s komunikací. V otázkách, které byly
informantkám pokládány byl kladen důraz na jejich pocit, zda se u nich vyskytují bariéry
v získávání aktuálních informací (například ohledně vládních nařízeních). Dále se otázky
zaměřovaly na zdroje, ze kterých aktuality získávají a také na formu sdělování informací,
která jim nejvíce vyhovuje. Kategorie této oblasti jsou tedy zaměřené na zdroje informací
(1), preferovaný způsob předávání informací (2) a spokojenost s informovaností (3).
První kategorie se zaměřuje na zdroje informací, které informantky nejčastěji využívají (1).
Čtyři z pěti informantek zmiňovaly jako jedny z informačních kanálů programy České
televize – ČT1, ČT2 nebo ČT24. Některé informantky ale také narazily na problém, že jsou
tlumočené nebo titulkované pouze hlavní zprávy24, možnost sledování zpráv v jiných časech
či na jiných kanálech je pro ně tedy nemožná. Všechny oslovené ženy čerpají v případě

24

Pro jedince se sluchovým postižením jsou vysílány každý den Zprávy v českém znakovém jazyce na ČT 2
od 19:50. Tlumočení zpráv se pravidelně objevuje u pořadu Události v regionech na ČT 1 od 18:00, na ČT 24
jsou tlumočené zprávy od 16:00 až do 20:00. Je možné také využít skrytých titulků. Informace o tom, zda jsou
pořady titulkované nebo tlumočené je možné najít na webových stránkách v online programu České televize.
Česká televize také tlumočí veškeré tiskové konference vysílané od 8:00 do 20:00, podle potřeby i déle.
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potřeby také z internetových zdrojů, například ze zpráv na Seznam.cz, Aktualne.cz, Denik.cz
či ct24.cz.
Tři z dotazovaných považují psanou formu sdělování informací za lepší (2). Zprávy jsou
často více podrobné a detailní. Informantka č.2 využívá obě formy získávání informací –
tlumočené/titulkované zprávy v televizi i internetové zdroje. Pro informantku č.3 je jediná
zcela kvalitní forma získávání informací prostřednictvím znakového jazyka. V případě, že
si potřebuje dohledat jakékoli informace, využívá také internetových zdrojů, přednost však
dává zprávám s tlumočníkem. Nejčastěji využívané informační zdroje informantek a
preferovaná forma předávání informací je znázorněna v tabulce 5.

Tabulka 5 - Informační zdroje (vytvořeno autorkou práce)

Ve dvou rozhovorech jsme narazily na nově vzniklou internetovou televizi Beey, ani jedna
z informantek však nevyužívá této možnosti sledování pořadů s titulky. Jedna z žen uvedla,
že o této možnosti ví a v budoucnu ji chce určitě využívat.
Z výroků informantek můžeme usuzovat, že informantky nepociťují velké problémy
v získávání aktuálních informací týkající se pandemie COVID-19 (3). Každá z nich si
vybrala pro ni nejlepší formu a zdroj informací. Jediným nedostatkem, který zmiňují, je malé
množství tlumočených zpráv v televizi, a tedy omezené zdroje ve znakovém jazyce.
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Další důležité otázky týkající se pandemie COVID-19
Součástí souboru otázek, které byly informantkám pokládány, byly i otázky netýkající se
přímo výzkumných cílů. Přesto, že tyto odpovědi není možné zařadit k jednotlivým cílům,
je důležité jim věnovat pozornost. Informantky dostaly v průběhu rozhovoru tyto tři otázky:
1. Máte zkušenost s komunikací s lékaři nebo hygienickou stanicí v této době? Pokud
ano, jaká pro Vás tato zkušenost byla?
2. Jaká úskalí, vyjma komunikace, jsou pro Vás spojena s pandemií?
3. Jaké pocity máte spojené s tímto obdobím ovlivněným pandemií COVID-19?
Čtyři informantky mají osobní či zprostředkovanou zkušenost s jednáním s lékaři či
hygienickou stanicí v období pandemie. V případě, že popisovaly zkušenosti s lékaři, šlo
spíše o pozitivní zkušenosti. Jde o jejich obvodní lékaře, se kterými mají již způsob
komunikace nastavený. Dvě z nich popisovaly komunikaci s hygienickou stanicí, v obou
případech zdůrazňovaly nemožnost se se stanicí spojit. Musely využít služeb tlumočníka
nebo blízkého, aby si věci zařídily. Informantka č. 3 přímou zkušenost v tomto ohledu nemá.
Popisovala ale různé situace svých známých, k čemuž dodala: „Ty informace jsou důležité,
ale každý to říká jinak – že se musí objednat přes internet, nebo přes lékaře, v nemocnici,
přes telefon. Takže je to pro mě opravdu takové zmatečné.“.
Všechny dotazované informantky považují komunikaci za největší bariéru, která byla
ovlivněna pandemií COVID-19. Dvě z nich pak jmenovaly ještě další úskalí, která se
v období pandemie objevila. Patří mezi ně například izolace, omezené cestování nebo
vzdělávání. Mezi problémy, které ale mohou ovlivňovat více komunitu lidí se sluchovým
postižením než slyšící jedince, můžeme považovat únavu z vizuálních podnětů, o které psala
informantka č.5. „Na to si také řada lidí stěžuje, i slyšících, ale když jste neslyšící, tak
nemůžete zavřít oči a poslouchat jenom. Té elektronice prostě neutečete. A často slýchávám
bolest očí a hlavy, u neslyšících ještě více než obecně u populace. Což dává smysl, nemáte
žádnou alternativu.“
Úplně posledním bodem každého rozhovoru byla otázka týkající se pocitů, které
informantky mají spojené s tímto obdobím. Přesto, že tato otázka zdánlivě nesouvisí
s komunikací, v odpovědích se komunikace a potřeba kontaktu velmi často vyskytovala.
Součástí nich bylo mnoho negativních pocitů, které jsou způsobené právě nemožností
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cestování, chození do restaurací či osobního kontaktu s přáteli. Dotazované ženy však
vyzdvihly i některé pozitivní věci, které si s tímto obdobím spojují: „Jako na jednu stranu,
když už to takhle je, tak jsem vděčná za tyhle možnosti, které existujou, díky kterým můžu
fungovat dobře i takhle – pracuju, studuju, jsem tak nějak v kontaktu s lidmi, jak to jde.“
popsala svůj pohled informantka č.5. Informantka č. 4 popsala období pandemie COVID-19
takto: „Netušila jsem, že se dostaneme do takové situace. Je to občas těžké, když skoro nikam
nemůžeme, a ještě k tomu bariéry v komunikaci. Ale mám ještě dvě malé děti, takže se jim
věnuji, má to i výhodu.“.
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4.3 Shrnutí výzkumu
V tomto výzkumném šetření bylo hlavním cílem zjistit, zda se změnila komunikace osob se
sluchovým postižením v období pandemie COVID-19. Součástí šetření byly i dílčí cíle, které
se zajímaly o situace s největšími komunikačními bariérami, o služby a jejich využitelnost a
o informovanost jedinců se sluchovým postižením.
K zodpovězení těchto výzkumných cílů byl vytvořen soubor otázek, který byl následně
formou rozhovoru pokládán pěti informantkám se sluchovým postižením. Vzhledem
k epidemiologické situaci, která nedovolovala uskutečnit rozhovory fyzickou formou, byly
všechny provedeny online na aplikaci Skype. Odpovědi byly přepsány a následně
analyzovány. Rozbor výzkumného šetření byl rozdělen do 5 oblastí.
Z analýzy rozhovorů vyplývá, že se komunikace jedinců se sluchovým postižením v období
pandemie COVID-19 velice změnila. Neexistují konkrétní situace, ve kterých se nejčastěji
objevují komunikační bariéry. Největší bariérou v tomto období jsou roušky a respirátory,
které znemožňují bezproblémovou komunikaci. Většina informantek tedy začala častěji
využívat služby poskytující podporu v komunikaci, a to i v online prostředí. Mezi ně patří
například tlumočnické služby nebo simultánní přepis. Tyto služby jim

také

pomáhají získávat aktuální zprávy – například v televizi. Pořadů, které jsou v televizi
titulkované či tlumočené je ale omezené množství. Většina informantek tedy čerpá aktuality
i z internetových zdrojů, a tak nemají pocit, že by byly málo informované. Všechny
dotazované ženy vnímají komunikaci jako největší úskalí této doby. Dalšími problémy jsou
například častější bolesti očí a hlavy, které jsou způsobeny intenzivnější prací na počítacích.
Pocity z tohoto období mají informantky spíše negativní. Kromě bariér v komunikaci, je
trápí také nemožnost cestování a sdružování se. Přesto však uvedly několik pozitivních
pocitů, a to vděčnost za služby a technologie, které jim v této době pomáhají a možnost být
se svou rodinou.
Vzhledem k malému počtu dotazovaných jedinců není možné toto výzkumné šetření
zobecňovat. Mohlo by být však námětem pro jiný výzkum realizovaný na téma komunikace
u jedinců se sluchovým postižením. Dalším doporučením pro speciálně-pedagogickou praxi
je například zaměření se na další možnosti, které by osobám se sluchovým postižením
v komunikace pomohly. Velmi důležité je ale i šíření informací o těchto alternativách do
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komunity osob se sluchovým postižením, zejména proto, aby nedocházelo k tomu, že tato
cílová skupina nebude o možných alternativách vědět.
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Závěr
Tématem této bakalářské práce jsou „Změny v komunikačních strategiích u osob se
sluchovým postižením v období pandemie COVID-19“. Celá práce je rozdělena na dvě části
– teoretickou a praktickou.
Teoretická část se zaměřuje na přiblížení problematiky jedinců se sluchovým postižením a
vymezení potřebných termínů pro navazující praktickou část. Součástí teoretické části je
popis funkce sluchu a kategorizace sluchových vad. Rozsáhlejší kapitola se pak věnuje
komunikaci a službám, které jedincům se sluchovým postižením v komunikaci s majoritní
společností pomáhají. Ve třetí kapitole jsou specifikovaná jednotlivá vládní opatření, která
byla platná v období pandemie COVID-19 a z nějakého důvodu mohla mít na jedince se
sluchovým postižením velký vliv. Jsou zde popsané také různé alternativy či projekty, které
v této mimořádné situaci vznikly.
Praktická část práce je postavena na výzkumném šetření, které proběhlo kvalitativní
metodou, formou rozhovorů. Tohoto šetření se zúčastnilo 5 informantek, které se podělily o
své zkušenosti a pocity ohledně jejich komunikace.
Z výzkumného šetření vyplývá, že se komunikace u osob se sluchovým postižením v období
pandemie COVID-19 změnila. Největší bariérou je nošení ochranných prostředků nosu a
úst, které je nyní v České republice povinností. Kvůli tomuto opatření je totiž odezírání, díky
kterému se většina jedinců se sluchovým postižením dorozumí, nemožné. Mezi další
problémy, které se objevily, patří například izolace nebo nutnost pracovat na počítači.
V online videohovorech totiž často dochází k nemožnosti kvalitního odezírání, a tak si musí
jedinci častěji objednávat služby simultánního přepisu. Další oblastí, o kterou se výzkum
zajímal, byla informovanost. Žádná z informantek nemá pocit, že by měla v tuto chvíli
nedostatek informací. Jediné, co by ocenily je větší počet tlumočených zpráv v televizi.
Poslední část analýzy rozhovorů věnuje pozornost zkušenosti informantek s komunikací
s lékaři a hygienickou stanicí. Zaměřuje se také na jiná úskalí, která se mohla objevit. Celá
práce je zakončena subjektivními pocity informantek na celé období pandemie COVID-19.
Vzhledem k výsledkům výzkumného šetření můžeme konstatovat, že se podařilo dosáhnout
cílů, které byly v úvodu praktické části stanoveny. Bylo zjištěno, jaké změny v komunikaci
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u jedinců se sluchovým postižením proběhly, jaká je využitelnost služeb a jak jsou dané
informantky se službami spokojené. Byla také věnovaná pozornost tomu, jak vnímají
dotazovaní jedinci se sluchovým postižením svoji informovanost v této mimořádné situaci.
Jeden z dílčích výzkumných cílů bylo zmapovat situace, ve kterých dochází nejčastěji ke
komunikačním bariérám. V tomto případě bylo zjištěno, že nejde o konkrétní situace, ve
kterých by k bariérám docházelo. Jde o bariéru roušek a respirátorů, a tedy všechny situace,
ve kterých je povinnost tyto prostředky nosit. Jako další velmi častou problematickou situaci
můžeme jmenovat online komunikaci – ve formě hromadných konferencí nebo schůzí, která
je pro jedince se sluchovým postižením také velmi náročná. Přesto, že v bakalářské práci
nejsou jmenované konkrétní situace, ve kterých by k bariérám docházelo, bylo zjištěno, jaký
je nejčastější důvod pro bariéry v komunikaci, a s tím související situace, ve kterých se tyto
problémy vyskytují. Tento cíl proto může být také považován za dosažený.
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Příloha 1 - Vzor informovaného souhlasu s poskytnutím rozhovoru

INFORMOVANÝ SOUHLAS S POSKYTNUTÍM ROZHOVORU A JEHO
VYUŽITÍM PRO ÚČELY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
Změny v komunikačních strategiích u osob se sluchovým postižením v období pandemie
COVID-19
Držitel souhlasu:
Barbora Kamienová, e-mail: _____, tel: ______
Důvod a průběh rozhovoru:
Vážená paní,
děkuji Vám za váš čas, který věnujete naší spolupráci na tomto výzkumu.
Výzkum probíhá za účelem zpracování bakalářské práce na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy. Zaměřuje se na osoby se sluchovým postižením, změny v jejich komunikaci během
pandemie COVID-19 a jiné bariéry, které je mohli v této situaci, spojené s pandemií, potkat.
Výzkum bude veden formou polostrukturovaného rozhovoru, který proběhne písemnou
nebo orální formou, případně prostřednictvím tlumočníka. V případě orální formy rozhovoru
bude jeho průběh nahráván a následně doslovně přepsán. Celý rozhovor bude poté
analyzován a interpretován. Zvukový záznam bude sloužit pouze pro potřebu doslovného
přepisu a bude k dispozici pouze Barboře Kamienové, popř. vedoucí její práce.
Rozhovor bude po zpracování anonymizován, veškeré informace získané z rozhovoru budou
spojené pouze s věkem a pohlavím daného informanta.
V závěrečné bakalářské práci mohou být zcela anonymně využity doslovné citace částí
výroku z rozhovoru.
Prohlášení:
Souhlasím s poskytnutím rozhovoru a dalších souvisejících informací.
Rozumím výše uvedenému textu a souhlasím s jeho obsahem.
Rozumím, že nemusím odpovídat na nepříjemné nebo obtížné otázky.
Rozumím, že mohu zrušit svoji účast na tomto výzkumu kdykoli a bez rizika sankcí.
Jméno a příjmení informanta:

Podpis:

Příloha 2 - Struktura otázek k rozhovoru

STRUKTURA OTÁZEK K ROZHOVORU
Demografické údaje:
Pohlaví:
Věk:
Stav sluchu:
Využívaná kompenzační pomůcka:
Preferovaná forma komunikace:
Komunikace před pandemií:
-

Jak jste komunikovali s majoritní společností před pandemií COVID-19? (např. u
lékaře, na poště, ve škole, v dopravě)

-

Jaký prvek je pro vás v komunikaci klíčový? (odezírání, mimika, znakování, gesta,
psaný projev, …)

-

Využívali jste ke komunikaci nějakou službu? (např. tlumočení, simultánní přepis,
aj.) Pokud ano, jak služba fungovala? Vyhovovala vám?

Komunikace během pandemie:
-

Změnila se nějak vaše komunikace po vypuknutí pandemie COVID-19? Pokud
ano, jak?

-

Začali jste využívat některou z nabízených služeb? (např. online tlumočení,
simultánní přepis, aj.)

-

V jakých situacích vnímáte největší komunikační bariéru?

Online komunikace:
-

-

Byli jste zvyklí využívat online komunikaci před pandemií?
•

Pokud ano, v jakých situacích?

•

Pokud ano, jaké služby nebo aplikace jste využívali?

Byli jste v období pandemie odkázáni na online komunikaci více, než před ní? V
jakých situacích?

-

V případě, že pracujete z domova, jaké programy nebo aplikace využíváte ke
komunikaci? (např. s kolegy, vedoucím)

-

V případě, že máte zkušenost s online výukou, jak probíhala?

-

Jaké aplikace, programy nebo služby využíváte při online komunikaci s přáteli?
Používali jste je i před pandemií?

-

Napadají Vás nějaké situace ohledně on-line komunikace, které jsou pro vás v
tomto období pandemie komplikovanější v porovnání s běžným obdobím?

Informovanost:
-

Vnímali jste určité bariéry v získávání aktuálních informací ohledně situace v
České republice? (např. změny ve vládních v opatřeních, aktuální zdravotnické
statistiky, změny v prezenční výuce žáků, pravidla pro karanténu, omezení
cestování, aj.)

-

Z jakých zdrojů jste získávali novinky ohledně situace a nadcházejících vládních
opatřeních?

-

Jaký způsob předávání informací vám nejvíce vyhovuje?

-

Máte zkušenosti s komunikací s lékaři nebo hygienickou stanicí v této době? Pokud
ano, jaká pro Vás tato zkušenost byla?

Bariéry v období pandemie COVID-19:
-

Máte pocit, že pro Vás oblast komunikace v období pandemie COVID-19
představuje největší problém?
•

Pokud ano, proč?

•

Pokud ne, jaký je podle vás největší problém nebo omezení?

-

Jaká další úskalí, vyjma komunikace, jsou pro Vás spojena s pandemií?

-

Jaké pocity máte spojené s tímto obdobím ovlivněným pandemií COVID-19?

Příloha 3 - Transkripce rozhovorů

TRANSKRIPCE ROZHOVORŮ
ROZHOVOR Č. 1 – online rozhovor
Demografické otázky:
Pohlaví: žena
Věk: 28
Stav sluchu: praktická hluchota
Využívaná kompenzační pomůcka: kochleární implantát na levém uchu
Preferovaná forma komunikace: mluvená forma ČJ (se slyšícími), znakový jazyk
(s neslyšícími)
Transkripce rozhovoru:
„Tazatel: Dobrý den, děkuji vám, že se rozhodla se mnou podělit o vaše zkušenosti.
V případě, že nebudete chtít na nějaké otázky odpovídat, řekněte „dále“ a otázku
přeskočíme. Nejprve bych se vás chtěla zeptat kolik vám je let, jaký je stupeň vašeho
sluchového postižení a zda využíváte nějakou kompenzační pomůcku.
Informant: Je mi 28 a využívám kochleární implantát. Mám kochleární implantát na levém
uchu.
T: Jakou komunikaci využíváte, pokud máte možnost si vybrat?
I: Mluvenou, když se bavím se slyšícím. Znakovanou, pokud se bavím s neslyšícíma.
Využívám je obě.
T: A nejčastěji mluvíte nebo znakujete?
I: Nejčastěji mluvím, ale třeba v práci znakuju, protože pracuju s neslyšícíma. Ale nejvíce
mluvím.
T: S majoritní společností (např. u lékaře) jste tedy komunikovala především pomocí
odezírání a pak mluvením?
I: Ano, tam třeba hodně odezírám. Já potřebuju hlavně odezírání a poslouchání. Bez
odezírání mi to ale nejde. Poslouchat můžu, ale jenom když jsem na člověka zvyklá a je
opravdu hodně velké ticho. Ale když je tam zvuk, tak pokaždé potřebuju odezírat.
T: Takže klíčový prvek ve vaší komunikaci je odezírání, je to tak?

I: Odezírání a poslouchání dohromady. Dokážu to trochu poslechnout a zároveň to
odezírání.
T: Využívala jste nějakou službu? Máte s nějakou službou zkušenosti? (tlumočení,
přepis)
I: Mám zkušenosti s tlumočnickou službou, přepisem, ale většinou se snažím být samostatná
a vyřídit si všechno sama. Takže když přijdu třeba k doktorovi, tak si sundá tu roušku nebo
si vezmeme štít anebo to napíšu zprávou. Snažím se to všechno vyřešit sama. Jediné, co je
velký problém je telefon. Že nemohu telefonovat, tak tam jedině využívám službu jako je
Tichá linka. Tam si zavolám tlumočníkovi a ten to přetlumočí anebo přepis. Moc to ale
nemám ráda, protože mám pocit, že ti tlumočníci neříkají úplně přesně to, co řeknu já. Oni
využijou úplně jiná slova, a to už není úplně ten význam.
T: Změnila se vaše komunikace během pandemie COVID-19?
I: (smích) Jo, změnila se opravdu hodně, protože všichni začali nosit ty roušky a málokdy
jsou lidi ochotní a někteří vyloženě odmítají sundat roušku. Tak tam moje komunikace úplně
selhává. Tam musím vyloženě psát na mobilu. Jenže hodně situací jsou takové, že vy tam
nemáte čas na napsání toho textu. Za tebou třeba stojí fronta lidí, a to je hodně nepříjemný.
T: Takže úplně největší problém jsou aktuálně ty roušky a to, že je odezírání vlastně
téměř nemožné?
I: Ano, přesně. Ty roušky jsou problém. Dřív, když jsem šla nakoupit, tak mi stačilo něco
říct, on mi odpověděl a já jsem to pochopila a šla. Teď musím napsat zprávu, když se
potřebuju zeptat. On mi to musí napsat. A to jde i o úplně primitivní věci, jako třeba „Ten
chleba je bramborový nebo ovesný?“
T: Nezačala jste tedy využívat v době pandemie nějakou službu?
I: Začala jsem hodně využívat on-line přepis, protože tím, jak se všechno převedlo do online a v hovoru je víc lidí, třeba 20, tak já to už nestíhám odezírat. V tom případě potřebuju
ten přepis, nebo tlumočníka. Ale já radši přepis, protože vidím, jaká slova byla použita.
T: A jak přepis v praxi funguje?
I: Funguje on-line. Oni mi vždycky pošlou odkaz, tam se připojím a pak sama si nastavím
třeba na počítači, že tam je ten Zoom a vedle dám třeba stránku s tím přepisem, abych to
viděla. Pro mě je to lepší, když to otevřu na mobilu nebo na tabletu. A tam to pak čtu.
T: Funguje to tedy i v on-line prostředí? Dokáže přepisovat třeba on-line konferenci?

I: Ano, je to tak. Ten proces je ale dlouhý. Člověk se tam musí zapsat, musí se stát klientem.
Potom to je spousta papírování, že jsem neslyšící a pak teprve je možnost toho přepisu.
T: Takže nejde si domluvit jeden on-line přepis?
I: No, je to opravdu proces, ale když to člověk absolvuje, tak pak to jde. Oni potřebují mít
v evidenci daného klienta a ta smlouva je většinou na 5 let nebo na neurčito. Ale je potřeba
se zapsat a bez toho není možné to využívat.
T: V jakých situacích máte největší komunikační bariéru. Je to všude stejné nebo jsou
nějaké konkrétní situace?
I: Asi je to to telefonování a teď ty roušky.
T: To telefonování bylo i před pandemií, nebo se i to nějak změnilo?
I: To bylo i předtím. Ale teď se k tomu přidaly ty roušky a ještě on-line setkání. Já se vlastně
nemůžu do nich zapojit bez přepisu.
T: Byla jste zvyklá využívat on-line komunikaci i před pandemií? (např. on-line
konference, hovory)
I: Ano, byla jsem zvyklá využívat on-line komunikaci, ale jenom s přáteli a kamarády. Dali
jsme si vědět, popovídali jsme si, zaznakovali jsme si. Ale že bychom řešili pracovní porady
nebo konference, to ne. S tím jsem se setkala až během pandemie. Předtím jsme měli porady
normálně, tohle bylo pro mě hodně nezvyklé. Ale naučila jsem se to.
T: Jaké aplikace jste využívala (např. s přáteli)?
I: WhatsApp, Facetime, Skype. To jsou asi 3 hlavní. Tam jsme vždycky na videohovoru.
T: Už jsme narazili na to, že na konferencích využíváte přepis. Jak to funguje a jak vy
komunikujete?
I: Pokud se mi někdo na konferenci nebo na setkání na něco zeptá, tak odpovím buď
mluveným jazykem anebo do chatu. Z mojí strany komunikace není špatná. Problém je
v tom, že s přepisem je trochu zpoždění v té diskuzi. Přepis nestíhá úplně přesně kdo co
mluví a já mám tím pádem zpožděnou reakci. Já nemůžu zachytit tu chvíli, kde by bylo něco
vhodné říct. Ale řeknu to třeba o 15-30 minut později, protože jsem to nestihla zachytit včas.
T: Vy jste říkala, že je přepis zpožděný. Jak moc? Opravdu i v rámci několika minut?
I: Ano, může to být i 5-10 minut. Ten přepisovatel se musí zorientovat kdo, co a jak mluví.
Pak to napíše a pokud někdo začne odpovídat, tak ten text běží a já to nestíhám se podívat
dopředu. Takže 15 minut je asi moc, ale určitě je to 5-10 minut. Já většinou když něco vidím,

co bych chtěla říct, tak si to napíšu na papír a na konci to napíšu do chatu. Jenže někdy třeba
nemám zpětnou vazbu, protože už se třeba něco vyřešilo. Takže z mojí strany není tak moc
potřeba se zapojovat. Většinou ono se to buď vyřeší samo anebo pokud vidím, že se něco
nevyřešilo, tak to tam napíšu. Ale moc ideální to není.
T: Napadají Vás ještě nějaké problémy spojené s on-line komunikací v oblasti
zaměstnávání?
I: Jedině ty diskuze, kde občas pozdě reaguju. Ale většinou mi to nevadí, protože to můžu
říct na konci. Ale hlavně mi to vadí, když se něco řeší, třeba porady nebo supervize. My tam
řešíme opravdu případy, které jsou hodně citlivé a jsme u toho rozčílení, naštvaní nebo něco.
V tuhle chvíli ale přepis úplně selhává. Jak je ale člověk emočně rozčílený, tak on to říká
hodně rychle, já to nestíhám sledovat, natož abych to pochopila a dokázala reagovat. Mám
takový pocit, že mi to omezuje ten přepis a že nejsem ve správné pozici, abych mohla říct
svůj názor, jak se to myslím já a ten si z nějakého důvodu obhájit.
T: Vy vlastně vidíte emoce, ale kvůli tomu, že je přepis zpožděný, tak to nesedí a vy
nestíháte reagovat, je to tak?
I: Ano, nesedí vůbec. Když jsem tam třeba jen já neslyšící a jeden kolega a pak jsou tam
slyšící, tak my potřebujeme psát do chatu, tak je v tom akorát zmatek. Já napíšu něco do
toho chatu, on taky, oni si mezitím povídají. Pak si vzpomenou na ten chat a podívají se tam.
Ta komunikace není tak přirozená, je to takové rozdělené. Pak mám pocit, že jsem taková
umlčená, protože jsem neměla šanci si to obhájit.
T: V případě, že tedy dochází k poradě slyšících a neslyšících, tak nejde o rovnocennou
komunikaci? Tam je problém?
I: Je tam velký problém. Z mojí strany je tam opravdu problém. Je lepší, když je vidíte
osobně. Vidíme se s jedním člověkem, s druhým člověkem a všechno si to řeknete. Takhle
on-line je to takové nedořešené a pro mě tam není závěr. Potom si to pořád řeším sama a já
na to doplácím.
T: Další otázku jsme zřejmě již odpověděli. Napadají Vás ještě situace ohledně online
komunikace, které jsou pro vás v tomto období pandemie komplikovanější v porovnání
s běžným obdobím?
I: Porady, supervize. Ta komunikace slyšících a neslyšících, tam je často zmatek. A taky mi
napadá ještě jedna věc. Když mám třeba neformální hovor – čtenářský klub. Teď mám třeba

čtenářský klub a tam jsou všichni slyšící. Je tam asi 7 lidí a všichni se známe jako přátelé.
Já jím ale takhle nerozumím, a tak potřebuji ten přepis. A tak mi všechno přepisovala, ale
stalo se to, že ona se začala až moc zajímat o tu skupinu, začalo se jí to až moc líbit, začala
tam vkládat svoje názory a pak nějak začala komunikovat s ostatními přáteli, přidala se do
facebookové skupiny. Tak to jsem koukala, co to má být a v tu chvíli jsem se s ní bavila, že
to takhle nemá být. Buď mi přepisuje anebo za ní musí někdo zastoupit. No, pak se to nějak
vyřešilo a dalo se to do pořádku. Problém je ale v tom, že mám pocit, že jí to pokaždé musím
vysvětlovat a hlídat jí. A to mi zabere spoustu času. Ten přepis mi do určité míry pomáhá,
ale zároveň mi bere spoustu času, abych vysvětlila, jaká situace je. Že se nemůže zapojovat
k nám do skupiny a že tu musí být jako přepisovatel. Ostatní slyšící to třeba nevědí a já to
musím pokaždé vysvětlovat. Takže to se mi moc nelíbí.
T: Takže se přepisovatelka zapojovala do Vaší skupiny přesto, že vlastně nesmí?
I: Ano, ona se nesmí zapojit. Já jsem to měla ale jako neformální setkání a přáteli, a tak si
to asi vyložila jinak a byla taky neformální. Ono to taky nebylo jen z mé nebo z její strany,
protože ti přátelé se jí začali taky hodně ptát. A já jsem jim pak musela říkat, že se na ní
nemůžou obracet, že jenom přepisuje. Takže se to všechno zamotalo. A není ve společnosti
úplně jasné, co má ten přepisovatel dělat, tak to musím vždycky vysvětlovat.
T: Nemáte takovou zkušenost i s tlumočníkem? Nebo ti jsou více profesionální?
I: Já jsem dlouho nevyužila tlumočníka. Ale ty, co znám, tak asi ne. Hodně mi tlumočili na
vysoké škole a tam se nezapojovali. Tam se jen domlouvali s přednášejícími. Tam to bylo
ale v rámci vysoké školy. My jsme tam měli přepis a tlumočení, měli hezky zpracované.
Taky mám pocit, že ji možná ovlivnila ta izolace. Možná byla přepisovatelka taky hodně
izolovaná, a proto se chtěla zapojit (smích).
T: Další oblast se zaměřuje na informovanost. Vnímáte určité bariéry v získávání
aktuálních informací ohledně situace v České republice? (např. změny ve vládních
v opatřeních, aktuální zdravotnické statistiky, změny v prezenční výuce žáků, pravidla
pro karanténu, omezení cestování, aj.)
I: Já informace dostávám přímo v práci. Posílají mi přímo ty dokumenty. Doma čtu on-line
zprávy nebo zprávy na Seznam.cz. Ale vadí mi, že třeba Nova a Prima nemá vůbec titulky,
to mi vadí hodně moc. Oni nemají ani tlumočníka, takže jediný program, který má titulky a
tlumočníka je ČT1 nebo ČT2 a Nova a Prima vůbec. Takže když se dívám třeba s rodinou,

oni mají rádi Primu a na tom se neshodneme. Tak já se v tu chvíli jdu podívat na nějaké
zprávy jinam. Nebo mi to řeknou. Ale díky práci vím všechny ty informace a opatření,
nařízení a zákony. Takže tu informovanost mám a o to se nemusím bát.
T: A kde je ta bariéra největší, v té TV?
I: Ano, přesně tak. Je to škoda
T: Další otázkou je, z jakých zdrojů získáváte novinky ohledně vládních nařízeních.
Říkala jste, že z práce, Seznamu.cz, nebo ČT1, ČT2. Napadá Vás ještě něco důležitého?
I: Různé články. Já jsem nikdy neměla potřebu číst zprávy a vždycky mi stačilo, že něco od
někoho zjistím. V pandemické situaci čtu ale zprávy každý den. To jsem nikdy nedělala.
Vždycky mi stačilo tomu věnovat chvilku, jen co potřebuju. Teď se ale podívám třeba 4x
denně na Seznam. Všechno kontroluju, jestli se něco mění nebo ne. To je u mě velká změna,
která se objevila.
T: Jaký způsob předávání informací preferujete?
I: Nejlepší jsou články, ty si přečtu a pochopím. Problém je v tom, že některým zprávám se
nedá věřit. Často tam čtu úplné hlouposti. Ta důvěryhodnost není úplně ideální.
T: Máte nějakou zkušenost s komunikací s lékaři nebo s hygienickou stanicí? Jaká je
Vaše zkušenost?
I: Mám. Nedávno jsem musela jet na testy kvůli pozitivnímu kolegovi. Musela jsem volat
paní doktorce přes tlumočníka. A ta mi všechno vysvětlovala. Já jsem ale nebyla spokojená
s tou tlumočnicí, protože ona měla celou dobu výraz, jako by ta doktorka byla na mě
naštvaná. Já jí to ale nevěřím, protože ta doktorka nemůže být naštvaná jako ta tlumočnice.
Odpovídala mi hrozně zvláštně a já znám tu paní doktorku a vím, jak komunikuje. Tak jsem
si říkala, že tohle určitě není jako ona. Ale tu důležitou informaci jsem získala, vystavila mi
žádanku a já musela na ten test. Já jsem si sama našla, kde to najdu a tam jsem šla. Tam jsem
jim říkala, že neslyším, ať mě volají přímo. Oni mi pak vzali a začali se mi ptát na spoustu
otázek. Tak jsem jim znovu říkala, že neslyším, že mi je musí napsat. Tak mi to začali psát
na papír. A pak to šlo.
T: Myslíte si, že oblast komunikace je největší problém? Pokud ano, proč?
I: Myslím si, že určitě ano. Protože pokud se člověk baví osobně, vidí artikulaci a ví
z kontextu, jak to myslel. Takhle si píšeme zprávy, a to si můžeme vyložit úplně jinak. Je
tam mnohem větší procento nedorozumění. On to třeba nějak myslel, a vyjádřil se nějak a já

jsem si to myslela jinak. Je tam ten komunikační šum mnohem větší. Mezi neslyšícíma je to
stejné. My musíme mít na sobě roušky a když máme zakázáno to sundat, tak nevidíme tu
mimiku a někdy ty znaky a kontext nemáme správný. Jestli je u toho naštvaná, je rozdělaná,
má radost nebo je vyčerpaná. To vyčteme vždycky z mimiky, ale s tou maskou to prostě
nevyčteme. Většinou si sundáme tu masku, domluvíme se a pak ji nandáme a máme jasno,
že jsme se pochopili.
T: Napadá vás ještě něco, co je kromě komunikace problém?
I: Jednou se mi třeba stalo, že jsem šla do obchodu a úplně jsem zapomněla, že si mám vzít
košík. A ten pán na mě úplně řval. Pak mi došlo, že celou dobu asi mluví o košíku, jenže to
jsem mu nerozuměla. To je ale taky asi komunikace. Myslím si, že všechno to souvisí
s komunikací, a to je ten největší problém teď.
T: Moje poslední otázka je – Jaké pocity máte spojené s tím obdobím?
I: Hmm, blbý. (smích) Není možnost cokoli dělat. Není kde se ventilovat. Nemáš přátele,
všechno se točí kolem toho počítače a pak už ani člověk nechce otevírat ten počítač. Já třeba
pracuju 8 hodin na plný úvazek od pondělí do pátku. A když se chci bavit s kamarády, tak
musím zase na počítač, což se mi opravdu nechce. Po těch 8 hodinách už nemám chuď na
ten počítač. Jak je to všechno online, tak hodně moc koukám na mobil a počítač. Skoro se
bez toho asi neobejdu. Občas i zapomenu, že musím vyjít ven. Tak si jdu občas zaběhat, to
je ta jediná věc, co mi zůstala. Pak ještě maximálně do obchodu, kde si nakoupím a zase jdu.
Není žádná jiná aktivita, kde třeba tu frustraci z práce můžeš změnit na něco jiného. Třeba
já když skončím tu práci, tak je náročné tu práci ukončit. Můžu maximálně zavřít počítač,
ale ta práce tam pořád je. Často se mi pak stane, že pracovní věci řeším i o volném čase. To
se mi sice nechce, ale stane se to, protože nemám nic jiného, co bych dělala. Tak musím
občas vařit nebo malovat, abych alespoň něco dělala. Pro mě je hodně frustrující izolace a
nemožnost komunikovat osobně. Chybí mi ten kontakt a prostor. Já jsem zvyklá být pořád
někde jinde. Hodně jsem se stěhovala a byla každou chvilku na jiném místě, tak to mě teď
hodně vytáčí.“

ROZHOVOR Č. 2 – online chat
Demografické otázky:
Pohlaví: žena
Věk: 38 let
Stav sluchu: praktická hluchota
Využívaná kompenzační pomůcka: /
Preferovaná forma komunikace: znakový jazyk
Transkripce rozhovoru:
„Tazatel: Dobrý večer, moc Vám děkuji, že jste se rozhodla se mnou udělat rozhovor
do praktické části mé BP. Jen info na začátek – všechny Vaše odpovědi budou
anonymní, spojené budou pouze s věkem a pohlavím. V případě, že pro vás bude otázka
nepříjemná nebo na ni nebudete chtít odpovídat, napište např. „dále“ a otázku
přeskočíme. Celý náš rozhovor pak doslovně přepíši.
Informant: Nemáte zač. Ano, vím. ok. rozumím.
T: Na začátek bych se Vás chtěla zeptat na Váš věk, stupeň Vašeho sluchového postižení
a zda využíváte nějakou kompenzační pomůcku.
I: Je mi 38 let, praktická hluchota. kompenzační pomůcku mám, např. chůvičku pro dítě, ale
jako sluchadlo ne. Nenosím ho. Další je vibrační budík.
T: Mohla byste popsat, v čem je např. chůvička specifická?
I: Tak, jde o vibrační chůvičku – při zaznění pláče či křiku miminka vibruje. Jenže je třeba
k tomu mít ještě vibrační polštářek navíc, protože samotná chůvička málo vibruje a nebudí
pak dobře. Běžné chůvičky jsou pouze se zvukem. Ta moje také má zvuk, ale k tomu vibraci,
podobné je to i s tím budíkem.
T: Vaše chůvička je tedy nějak propojená s polštářkem a když začne dítě plakat, začne
obojí vibrovat, chápu to správně?
I: Ano, i když hlavně ten polštářek, protože vibruje hodně tak pak tu chůvičku ani necítím.
Polštářek ji překoná v intenzitě. Existuje i světelná signalizace, tj. při pláče pak bliká světlo.
To jsme si požádali na úřadě, čekáme na vyjádření, za nám na to přispějou nebo ne. Žádali
jsme o domovní zvonek, zvonek telefonu, a právě zvonek na pláč miminka. Na vše to pak

bliká různou barvou a podle bary pak poznám, odkud jde zvuk (např. červená bude miminko,
tak bude blikat červený indikátor apod.) Jde o to, že kdyby chůvička přestala fungovat či tak,
tak ať máme alternativu i když přítel je nedoslýchavý, tak může mít sluchadlo a spát s ním.
A malá už je větší, už se umí pohybovat. Tak lze i spát vedle malé. Ale jen pro jistotu jsme
si o to ještě požádali.
T: Chápu. V případě, že máte takhle více světelných věcí, všechny jsou napojené na
jedno místo, které v případě pláče/zvonku/telefonu, začne blikat?
I: Ano přesně tak. Myslím, že se jedná o 1 přijímač a více vysílačů či obráceně (vysílač na
pláč, zvonek apod.) a 1 přijímač, který pak bliká a svítí tou nějakou barvou.
T: Aha. Další otázky jsem rozdělila do několika oblastí. První oblast se týká
komunikace před pandemií. Jaká je Vaše preferovaná forma komunikace, kterou
běžně využíváte? (v případě, že je forma komunikace na Vaší volbě)
I: No, asi znakovka. Ale pořád jsem pracovala v kolektivu slyšících, tak se domluvím. Je to
otázka zvyku.
T: A v případě, že musíte komunikovat s majoritní společností (u lékaře atd.)?
I: Jak jsem psala, v pohodě. Je to o zvyku. Já odezírám výborně, tak se v pohodě domluvím.
T: Aha, takže odezíráte a komunikujete mluvenou formou. V případě, že mluvíte se
slyšícími
I: Ano.
T: Máte zkušenost s nějakou službou? (tlumočení, přepis)
I: Ano. S obojema.
T: Mohla byste ji popsat? Jak vám vyhovují? Jak funguje?
I: Preferuji tlumočení, ale záleží jak kde. Pokud jde o přednášku, tak je lepší přepis, nebo
podobná forma ... protože si ten zápis mohu uložit a později použít. Mám na mysli přednášku
např. z vysoké školy. Pokud jde např. o lékaře, nebo takový normální věci, tak je lepší
tlumočník. Je to rychlejší forma komunikace a dá se tam rychle diskutovat mezi sebou ...
Jako, funguje to docela dobře, jen je nedostatek tlumočníků, tak musíme čekat často dlouhé
měsíce, u přepisu to bývá hned ... takže záleží zase, o co jde. Jestli by šlo o státnice, nebo já
nevím, soud, tak je třeba hodně dopředu objednávat tlumočníka. Jako ty důležité věci pak
hodně dopředu. Jinak ani tlumočení moc nevyžaduji, nemám takovou potřebu.

T: Slyšela jsem i o formě online tlumočení. Máte s tím zkušenosti? Jsou také tak dlouhé
čekací doby?
I: Online jsem používala kdysi dávno, jak jsem psala, nemám takovou potřebu ho využívat,
tím spíše online už ne, to už mohu sama napsat email tomu, komu potřebuji a ti odpoví, v
současné době se to tak dělá a je to i rychlé. Pokud si potřebuji zavolat, tak zavolám přes
linku pro neslyšící O2, tedy napíšu jim email a oni zavolají místo mě.
T: Rozumím … Další oblastí je „komunikace během pandemie“. Změnila se nějak vaše
komunikace po vypuknutí pandemie COVID-19? Pokud ano, jak?
I: No ano. Roušky. Ale tak, dá se to ... většina lidí si ji sundá. Tak 99 %, abych to
specifikovala.
T: Máte kladnou zkušenost? Jsou lidé ochotní ji sundat?
I: S malou chodíme na kontroly k pediatrovi, pak na foniatrii apod. takže mám dobrou
zkušenost. Jako u lékařů v pohodě, jinak téměř nikam nechodím kvůli covidu. A pokud do
obchodu, tak tam ani nepotřebuji s nikým komunikovat.
T: V jakých situacích vnímáte největší komunikační bariéru?
I: V souvislosti s covidem nebo obecně?
T: Můžeme obecně, popř. pokud něco s covidem přibylo
I: Pokud s covidem, tak pokud jde např. o koupi kávy, tak když mám roušku, stává se, že mi
lidé hůř rozumí, je tam ozvěna. Tak to musím napsat nebo ukázat, pokud je kam ... Nebo
když jsem v nemocnici něco hledala a ptala se na informací, tak s rouškou hůř. psala jsem to
na papír. Bez roušky se vždy dalo nějak domluvit. V současné době lidé více odezírají, tedy
koukají i na ústa než dávno, zřejmě nějaký zvyk.
T: Aha, takže jsou vlastně roušky tou největší barierou v této době
I: Ano, řekla bych. Taky mezi neslyšícíma, když se např. sejdu s kamarádkou, tak na roušky
"prdíme" - samozřejmě venku ... jinak to jde blbě znakovat a bez artikulace slov. Některé
znaky jsou stejné a mají jiný význam.
T: I v komunikaci mezi neslyšícími tedy dochází k nepochopení nebo "ztrátě" určitého
obsahu? Kvůli rouškám
I: Určitě! I mezi neslyšícím a tlumočníkem. Jistě jste si všimla, že na počátku úplně
tlumočníci měli roušky, pak průhledný štít a teď nic, protože to bylo nevyhovující. Mám na
mysli hlavní zprávy, kde je i tlumočník

T: Většina lidí musí v této době využívat on-line komunikaci – té se týká další oblast
otázek. Byla jste zvyklá využívat on-line komunikaci před pandemií? V jakých
situacích? Jaké služby nebo aplikace?
I: Ano, video chat … Soukromě, občas i s tlumočníkem, ale to bylo dávno, nyní již ne.
Používám např. Messenger, WhatsApp, Skype (teď jsem ho obnovila) pro online
komunikaci a nově teď zoom kvůli pandemii.
T: A jste v období pandemie odkázána na on-line komunikaci více, než před ní? V
jakých situacích?
I: Tak pracovně více odkázaná soukromě je to podobné jako předtím, i když je pravda, že se
více potkávám s kamarády online abychom si popovídali ... když není možné osobně. A
jinak hlavně pracovně používáme zoom.
T: A napadají Vás nějaké situace ohledně on-line komunikace, které jsou pro vás v
tomto období pandemie komplikovanější v porovnání s běžným obdobím?
I: No, tak třeba kurz znakovky ... Vždy probíhala výuka přímo, tj. osobně v místnosti s
lektorem a studenty, což jsem byla já (lektorka). Nyní se to dělá přes zoom, a není to
jednoduché ... komplikovanější. Někomu nejde internet, někomu vypadne nebo komunikace
čili výuka pak není plynulá, nelze na studenta volat rukou / přikročit k němu, volá se na něj
přes obrazovku ... snad chápete, co myslím. Je to prostě trochu složitější, a i mnoho studentů
to říká, že to není ono. To je toho pracovního rázu.
Soukromého rázu mě nic nenapadá, protože jsem tu online komunikaci i soukromě
používala, když jsem např. někoho dlouho neviděla a těžko se potkáme, tak si dáme
webkameru.
T: Chápu, mám stejnou zkušenost z druhé strany. Nejvíce se to tedy projevuje
v zaměstnání?
I: U mne asi ano, v zaměstnání, jelikož se písemně domluvím, což je častý problém
neslyšících.
T: Další oblast se zajímá o informace a jejich získávání. Vnímáte určité bariéry v
získávání aktuálních informací ohledně situace v České republice? (např. změny ve
vládních v opatřeních, aktuální zdravotnické statistiky, změny v prezenční výuce žáků,
pravidla pro karanténu, omezení cestování, aj.)

I: Tak u mě bariéra asi bude jen to, že je omezené potkávání se ve společnosti, čili žádné.
Tedy chybí sociální zapojování ... a to i u malé. tak čekáme až to konečně bude, aby si malá
mohla hrát s vrstevníky. A také, aby akorát plynule vstoupila do školky, aby to pořád nebylo
zavřené ... a pak najednou nával dětí a např. by se nikam nedostala kvůli tomu.
A změny vládních opatření mi ani tak nevadí, protože bydlíme v domě se seniory, tj. jsme
omezeni i tak. Takže jen poslouchám jedním uchem a druhým to jde ven, jak bych to řekla.
T: Rozumím, takže u vás je bariera spíš ta izolace. V informovanosti bariery
nevnímáte.
I: Asi tak nějak ....
T: A z jakých zdrojů získáváte novinky ohledně situace a nadcházejících vládních
opatřeních? Popř. jaký způsob předávání informací Vám nejvíce vyhovuje?
I: Chápu, že covid je u každého individuální dle toho, kolik toho má osoba v sobě a tolik
pak na druhého přenese, tj. nakazí ... takže jsme celou dobu opatrní kvůli seniorům ... Takže
tu nemoc nepodceňuji a chovám se podle toho, pokud jde o změny vládního opatření, tak
my jsme to opatření již měli ... takže informovanost je za mě OK.
Zdroje – události, internet – seznam, či novinky. Přečtu si to a vím to .... tam nevnímám
bariéru, vše tam je napsáno.
Způsob předávání – tak pokud události, tak tlumočník nebo titulky, jinak ty zprávy v textech
T: Slyšela jsem o TV Beey, využíváte ji, máte s ní zkušenosti?
I: Vím o tom, ale nevyužívám ... Chci v budoucnu
T: Máte nějaké zkušenosti s komunikací s lékaři nebo hygienickou stanicí v této době?
Pokud ano, jaká pro Vás tato zkušenost byla?
I: V případě kontaktu s pozitivní osobou?
T: Ano, s čímkoli ohledně covidu.
I: Ne, já pozitivní nebyla a nikoho pozitivního zatím nepotkala :D Ale přítel ano, ale byl
negativní ...
T: Máte pocit, že oblast komunikace pro lidi se sluchovým postižením v období
pandemie COVID-19 představuje největší problém? Nebo je to něco jiného?
I: Určitě! Kvůli rouškám, i s těmi štíty je blbě rozumět kvůli odleskům světla, nebo se nedá
dobře znakovat, štít jaksi překáží. Nebo hygienické stanice jsou přetížené, že se jim ani nedá

dovolat, a to ani přes online službu /tj. přes další osobu, zprostředkovatele. A obtěžovat další
lidi voláním několikrát už není příjemné.
T: To chápu. K těm online službám ... mohu se zeptat, jak fungují? Vy voláte např. s
tlumočníkem, který volá např. s lékařem?
I: Já je nepoužívám v současné době, ale vím o nich. Používala jsem ji jen výjimečně tak
před 10 či více lety, když nebyla možnost operátora O2. Ano, zavolám na tlumočníka online,
předem mu napíšu, co chci, a pak se spojíme online a on přímo volá lékaři a já sleduji
komunikaci tlumočníka, a odpovídám rovnou ... simultánně.
T: Aha, děkuji. Operátor O2 jste říkala, že sám vyřizuje věci, které mu napíšete do
emailu?
I: Ano, není to simultánně. Napíšu email nebo sms.
T: Aha … Napadají Vás ještě nějaká úskalí (kromě komunikace), která jsou s pandemií
spojena?
I: V mém případě je to komunikace, izolace, omezení cestování, kdybych měla předškoláky,
tak pak i omezení ve školách.
T: Má poslední otázka se netýká komunikace. Chtěla bych se Vás zeptat, jaké pocity
máte spojené s tímto obdobím ovlivněným pandemií COVID-19?
I: Pocit, tak hlavně izolace, omezení cestování, volnosti pohybu, nemožnost se setkávat s
kamarády ...
Takže v tom případě pak spíše negativní pocit, ale beru to, že to není legrace. Tak bych řekla,
že jsem s tím smířena a těším se, až budu naočkovaná.
T: To by bylo vše. Děkuji Vám moc za vaše odpovědi a zkušenosti! A přeju Vám i Vaší
rodině hodně zdraví.
I: Hezký večer.“

ROZHOVOR Č. 3 – online rozhovor s tlumočením
Demografické otázky:
Pohlaví: žena
Věk: 36 let
Stav sluchu: úplná hluchota
Využívaná kompenzační pomůcka: /
Preferovaná forma komunikace: znakový jazyk
Transkripce rozhovoru:
„Tazatel: Hezký večer. Moc Ti děkuji, že jsi se rozhodla se mnou udělat rozhovor do
praktické části mé BP. Všechny tvé odpovědi budou anonymní, spojené budou pouze s
věkem a pohlavím. V případě, že pro tebe bude otázka nepříjemná nebo na ni nebudeš
chtít odpovídat, řekni např. „dále“ a otázku přeskočíme. Celý náš rozhovor pak
doslovně přepíši.
Na začátek bych se tě chtěla zeptat na tvůj věk, na stupeň tvého sluchového postižení a
zda využíváš nějakou kompenzační pomůcku.
Informant: První otázka, co se týká sluchové vady – já mám sluchovou vadu dědičnou, jsem
jakoby třetí generace, která je sluchově postižená. Moje babička je sluchově postižená, můj
táta je také sluchově postižený a já jsem v té třetí generaci, která je sluchově postižená a
mám i své děti, které jsou sluchově postižené, takže tam je ten gen je velmi silný.
Je mi 36 let. A využívám vibrační budík pro vstávání ráno. Světelný zvonek využívám.
Televizi s teletextem a tlumočníka také využívám. Jinak si na nic teď nevzpomínám.
T: Dobře, děkuji. My o těch pomůckách budeme poté ještě mluvit, tak k tomu budeš
moci ještě cokoli říct. Otázky jsem rozdělila do několika oblastí a ta první se týká
komunikace před pandemií. Než vůbec nastala.
I: Před tou pandemií byla ta komunikace hlavně bez roušek. V práci jsem se úplně bez
problému domlouvala. Když byl problém, tak jsme si to napsali. Ale teď, jak jsou ty roušky,
tak je to opravdu hrozně těžké. Můžeme si napsat, ale slyšící jsou z toho otrávení, že vlastně
ta komunikace je mnohem složitější. Je to mnohem problémovější, než to bylo předtím. Já
třeba když jdu na propustku z práce, tak jdu třeba k lékaři. Všude jsou roušky, je to pak

mnohem horší na tu komunikaci. Výhodou je třeba to, že tlumočníci můžou využívat
průhledné štíty. Ale já mám stejně roušku, takže když se třeba ptám doktorky, jestli si můžu
sundat roušku, tak tak je to takové, že jsou často otrávené z toho. Ty roušky jsou opravdu
problém. Občas jsem viděla, že mají takové průhledné roušky, ale ono se to zamlžuje, takže
to stejně není moc řešení, je to špatně použitelné v praxi. To si myslím, že je moje nejhorší
zkušenost, ty roušky. Je to opravdu hrozně těžká situace.
Ještě ta rouška, ona je někdy přes celý obličej a já kolikrát ani nevím, jestli na mě ty lidi
mluví, nebo ne. Nemůžu se vůbec jistit těmi pohyby úst. Když ta rouška není, tak já
používám tu mimiku. Vidím, jestli jsou rozčílení, nebo jestli mi třeba něco říkají. Já třeba
nepoznám, jestli si mluví něco pro sebe, nebo si mluví do telefonu. To přes tu roušku, která
skrývá i mimiku, nepoznám.
T: Takže v aktuální situaci je ta rouška úplně největší problém. A v té komunikaci před
pandemií, jakou preferovanou komunikaci jsi měla?
I: Ano, určitě. Myslím si, že ta komunikace byla bezproblémová, většinou jsme si psali,
když nebyl tlumočník. Občas jsem využívala online tlumočení. To byl ale občas problém
s internetovým připojením, že se sekal ten obraz. Když bylo něco, co bylo opravdu
důležitého, třeba nějaká nemoc, nebo lékař, tak jsem si zajistila tlumočníka a když to bylo
něco obyčejného, jako třeba zubař nebo něco, tak to nemuselo být. Když to je ale něco
závažnějšího, tak jsem ráda za toho tlumočníka, protože kdyby tam nebyl, tak bych neměla
takové informace, jako mám s tím tlumočníkem, nebyla bych si jistá tou informací. Pořád
bych musela myslet na to, jestli jsem to pochopila správně. Přece jenom mám pořád menší
slovní zásobu, to vím. Já těm větám rozumím, když to čtu, ale občas to nestačí. Já mám třeba
problém se štítnou žlázou a když tam jsou nějaká slova, kterým já nerozumím, tak je to pro
mě velmi těžké. Já toho tlumočníka pak radši využiju, protože je to pro mě jasnější a cítím
se víc v pohodě. I z hlediska těch informací, protože když si přečtu něco, tak si nejsem úplně
jistá, ale s tím tlumočníkem můžu mít i zpětnou vazbu, můžu se zeptat, a to je pro mě větší
pohoda.
T: Takže když to shrnu, tak vlastně tvoje preferovaná forma byla s neslyšícími znakový
jazyk a se slyšícími to bylo buď prostřednictvím tlumočníka, nebo pomocí toho
psaného projevu, je to tak?

I: Ano, přesně. Takhle, kdyby ten tlumočník nebyl, tak tam je problém opravdu …. že, já si
ho musím dopředu objednat, takže když to nejde, tak musím třeba ten termín toho setkání
odložit, abych měla jistotu, že budu toho tlumočníka mít. Když je to třeba něco na úřadu
práce, něco takového marginálního, tak to ne. Ale když je to něco závažnějšího, tak opravdu
využiju toho tlumočníka, aby tam byla ta jistota.
T: Ty jsi narazila na to, že je někdy potřeba si toho tlumočníka objednat dopředu.
Mohla bys mi prosím popsat, jak to funguje, nebo jak ti to vyhovuje? Celkově to
tlumočení.
I: No, většinou je to tak 14 dní dopředu. Hodně záleží i třeba na tom daném tlumočníkovi.
Třeba chodím na gynekologii s jedním tlumočníkem a ty druhé tlumočníky nechci, protože
nechci, abych vyprávěla svoji historii, co se týká ženských problémů, někomu jinému a dávat
to jinému tlumočníkovi. Takže pak jde o to, jak má ten daný tlumočník volno. Nebo třeba
když by přišel muž, tak to já opravdu nechci. Já mu rozumím, on umí znakovat, ale ve
spojitosti s tím lékařem to nechci. Když by to bylo třeba na úřad, tak by mi to nevadilo,
nějaká jiná tématika by mi nevadila. Ale k lékaři s mužem, to opravdu cítím, že to bych asi
nezvládla.
T: Takže tady na ty citlivější údaje, nebo situace máš přímo své tlumočníky, kterým
píšeš a domlouváš se s nimi přímo.
I: Ano, přesně tak. Mám svého tlumočníka.
T: Děkuju. Ta další oblast se zajímá o komunikaci během pandemie. My už jsme na
něco narazily, ale chtěla bych se zeptat, jak se teda změnila ta komunikace po
vypuknutí.
I: Já myslím, že je to pořád stejná situace, ale ta situace je opravdu horší ohledně těch roušek.
Já třeba, když mám tlumočníka, tak není možné se domluvit. Já musím opravdu třeba sundat
tu roušku. Znak „Eva“ a „Středa“ je například úplně stejný a liší se to jenom tou mimikou.
Člověk si pak není jistý, že s tou rouškou rozumí opravdu správně těm znakům. Je to
opravdu, opravdu těžké.
T: Takže ta komunikace se změnila i mezi neslyšícími. Chápu to správně?
I: Ano ano, je to těžší. S rouškou nepoznám ani tu příslušnou mimiku toho člověka a nemám
to porozumění. Komunikace s neslyšícím někde venku nemá příliš smysl. Raději budu
komunikovat třeba přes internet, kde nemusím mít roušku a je to mnohem pohodovější.

T: Začala jsi třeba využívat nějakých služeb (tlumočení, online tlumočení) více než
před pandemií?
I: Já si myslím, že jsem to využívala pořád stejně. Teď možná tím, že jsem doma, tak nechci
chodit osobně něco zařizovat, protože je tam to riziko nákazy. To online tlumočení mám
ráda. Je to tam takové rychlejší i co se týká komunikace, než třeba abych posílala sms zprávu.
Přes toho tlumočníka online se daleko rychleji domluvím, například co se týká objednání
termínu, zařizování věcí, tak je to mnohem pohodlnější. Ale když to porovnám, jestli před
nebo v průběhu koronaviru, tak vlastně si myslím, že to využívám tak stejně. Teď možná
více volám kvůli objednání služby kvůli objednávání zboží, protože je to všechno zásilkou
a já musím řešit to dodání zboží. A to tedy pak asi využívám to online tlumočení více.
T: A v jakých situacích teď aktuálně vnímáš největší tu komunikační bariéru? Jsou
nějaké situace, ve kterých se to vyskytuje nejčastěji?
I: Nevím přesně, jak to myslíš.
T: Ty jsi narážela například na ty roušky. Tak to je zřejmě největší problém. To se asi
nevztahuje k žádné situaci, s tím je problém asi všude, je to tak
I: Ano, je to tak. Ta rouška je problémem. Před pandemií například když nebyl tlumočník,
tak i to dopisování s úředníkem byl problém. Viděla jsem, jak reagují negativně, že se jim
nechce psát. Hodně to záleží i na lidech, někteří ti řeknou, že nemají čas, někteří jsou
ochotnější. Já když si nejsem jistá, že se dorozumím s tím člověkem, tak raději odejdu.
Někteří ti úředníci jsou takoví neupřímní, já jsem na tohle citlivá a když se tváří zamračeně
nebo negativně a je vidět, že vůbec nechtějí komunikovat, tak já vůbec nevím, co s tím. A
teď, když mají tu roušku, tak já už teď vůbec nejsem schopná se s nimi domluvit, protože
oni něco mluví a já říkám, že to neslyším a oni to jen opakují. Což mi nepomůže. Je lepší,
když tam ten tlumočník je, protože se dozvím víc informací. Když jsou to maličkosti, tak to
zvládnu sama, ale třeba co se týká zákonů nebo musím doložit nějaké dokumenty, takové ty
složitější úřední záležitosti, tak tam je to pro mě problém.
Pro někoho, kdo je ale nedoslýchavý a umí perfektně číst s porozuměním a vyřídil si
dokumenty dopředu, tak to není problém. U mě to ale je problém, protože to čtení pro mě
není jednoduché.

T: Ta další oblast se zajímá o online komunikaci, která je teď potřebná pro všechny
mnohem více než jindy. Byla jsi zvyklá ji využívat už před pandemií? A jaké služby
nebo aplikace využíváš?
I: Já jsem využívala všechno. Myslíš to obecně nebo např. online tlumočení?
T: Myslím to obecně, jakékoli aplikace, které využíváte například s příteli nebo
v zaměstnání
I: S kolegy z práce se opravdu skoro nebavím. Jsem jediná neslyšící v práci, takže si
řekneme akorát „Ahoj, jak se máš“ „Dobře“ a to je celá konverzace v práci. Takže tam jsem
úplně sama. Když jdu na výuku lektorovat, tak tam jsem hrozně ráda, protože tam mi to baví,
tam mám ten znakový jazyk. Pak když přijdu domů, tak se bavím s dětmi. Ta situace je
špatná i v tom, že se nemůžu potkávat s neslyšícími. Občas si napíšeme, občas se setkáme
online, ale takové to setkávání u kafe, u vína, společné cvičení, tak to teď vůbec není, takže
jsem hodně sama doma. Sama si cvičím, sama běhám. Je to takové bez kontaktu.
Jako aplikace využívám nejvíce WhatsApp, Messenger, Facebook. Skype třeba vůbec
nevyužívám. Hodně komunikujeme na mobilu.
T: Takže ta online komunikace před pandemií a během pandemie je téměř stejná.
Využíváš jí stejně často.
I: Dřív určitě bylo osobní setkávání a teď je to všechno jede na onlinu a to mi docela vadí.
T: Takže se to zvětšilo vlastně o to, že to běžné setkávání se přesunulo do online světa,
ale komunikujete pořád přes WhatsApp, Facebook, Messenger. Takže v tom ta změna
úplně není.
I: Nene, není. Je to podobné, ale pořád je to dokola. Mám pocit, že jsem pořád doma,
nechodím do práce, nemám žádné informace, cítím se úplně omezená o ty informace. Když
jsem chodila do práce, tak jsem měla tří kamarádky, se kterými jsme se pořád viděly a teď
mám pocit, že jdu mentálně úplně dolů. Že ty informace nemám a že je to všechno úplně
zmenšeno tou minimální komunikací. Tou osobní. Předtím jsme si řekly, co je nového a teď
vlastně žádné informace nemám. Pořád je to stejné téma, koronavir se pořád točí dokola a
vlastně se nic neděje.
T: Ta další oblast se zajímá právě o ty informace. Zajímalo by mě, jestli vnímáš nějaké
bariéry v získávání aktuálních informací ohledně právě situace koronaviru, atd. Popř.
jaké bariéry vnímáš?

I: No, já mám pocit, že ve zprávách je teď každý den tlumočník a jsou znakované do
znakového jazyka. Jsou tam i tlumočené zprávy, ale je to pořád to samé. Ze začátku jsem
byla nadšená a koukala jsem na to, ale teď už mě to nebaví. Já vím, že je to důležité, ale to
je pořád změna, úprava, opatření. Pořád se nějaký opatření mění a přijde mi, že se to všechno
točí obecně. Na tom druhé programu jsou zprávy ve znakovém jazyce a ty mě docela baví.
Tam je něco z tuzemska, něco ze zahraničí, ze sportu, z počasí. Tak je to alespoň nějaké
osvěžení. Ale ten hlavní program, tam se ty zprávy točí jen okolo koronaviru a vůbec mi to
už nebaví. Kdyby to bylo něco opravdu významného, co se týká například očkování, tak to
chápu, že je opravdu důležité, a to bych ráda ty informace měla.
T: Ty jsi mluvila o tom hlavním programu, to myslíš asi ČT 1 a ČT 2? A ten program
ohledně znakového jazyka, kde se vysílá ve znakovém jazyce, to je jaký program?
I: Je to druhý program. S tím tlumočníkem, to jsou zprávy na ČT 24, ty hlavní večerní
zprávy, tam je opravdu ten tlumočník po celou dobu zpráv. A ty zprávy ve znakovém jazyce
jdou v 7:50 večer na ČT2 a to jsou zprávy určené přímo pro neslyšící a jsou každý den.
T: Ty informace tedy získáváš hlavně z těchto zdrojů, nebo máš ještě nějaké zdroje
například na internetu, na které pravidelně koukáš?
I: Já se koukám na ty zprávy v televizi. To je pro mě lepší, tam jsou ty základní informace.
Na internetu moc nekoukám. V televizi se mi líbí, že je to velká plocha, že je to dobře vidět
a když ty informace nestačí, tak se podívám do mobilu a hledám ty informace tam.
T: Já jsem teď slyšela o nově vzniklé televizi, která se jmenuje BEEY. Neznáš jí? Nemáš
s ní zkušenosti? Myslím si, že by to mělo být titulkované. Asi tam není tlumočník, ale
hlavní zprávy nebo pořady by měly být titulkované.
I: Co to je za program? To je jako celý program??
T: Já si myslím, že je to internetová televize a oni tam vybrané pořady titulkují.
I: O tom jsem vůbec neslyšela, to neznám.
T: Jak jsi ještě říkala o tom očkování. Narazila jsem na kanál Ministerstva
zdravotnictví, které na YouTube přidávalo různá videa o očkování. Nevšimla sis toho?
I: Nene, neznám to. Já jsem jen viděla, že unie má přednášku doktora Brožíka, který mluví
na téma očkování a tohle vůbec nevím, co to je. Na facebooku ve znakovárně, tak tam je
přednáška právě pana doktora Brožíka na téma očkování, tak to jsem viděla, jinak nevím.

T: Já jsem právě narazila na tento kanál, kde Ministerstvo zdravotnictví dávalo videa
na YouTube. A ty informace nebyly tlumočené zprávy, ale byly to videa ve znakovém
jazyce na různá témata ohledně očkování.
Mám tady další otázku, jaký způsob předávání informací ti nejvíce vyhovuje. Ale ty už
jsi mluvila o tom tlumočení, takže to je asi ten nejlepší způsob pro tebe.
I: Jojo, určitě. Pro mě jiná cesta asi úplně … Pro mě je to opravdu jistota, ten tlumočník.
T: Máš nějaké zkušenosti v této době s komunikací s lékaři nebo s hygienickou stanicí?
Mohla bys ji popsat, pokud ji máš?
I: Já jsem třeba na hygieně vůbec nejednala. Vím, že kamarádům se stalo, že měli koronavir.
Já jsem se jich ptala, jak postupovali a oni říkali, že to byl hrozný informační zmatek. Že
volali obvodnímu lékaři a ten lékař je potom objednával do Motola na testy, nebo se
objednávali přes internet na testy. Každý ten postup byl úplně jiný, jo, já jsem vůbec na
testech nebyla, takže nevím. A ty informace jsou pro mě takové zmatečné, asi kdybych to
řešila, tak bych asi přes online volala na hygienu, ale tím postupem si nejsem vůbec jistá,
protože mi každý říká něco jiného. Ty informace jsou důležité, ale každý to říká jinak – že
se musí objednat přes internet, nebo přes lékaře, v nemocnici, přes telefon. Takže je to pro
mě opravdu takové zmatečné.
T: Moje poslední oblast rozhovoru se zajímá o bariéry, které se mohli pro jedince se
sluchovým postižením naskytnout. Máš pocit, že ta oblast komunikace je ta největší
bariéra, nebo je ještě nějaká jiná, která tě napadá?
I: Já třeba když hledám práci, tak je to pro mě hrozný problém v této době. Ten koronavirus
navíc přináší to, že musím být pořád doma a že vlastně nemám moc jiné zkušenosti.
Jiná problematická oblast kromě komunikace mi nenapadá
T: Dobře, já mám na tebe poslední otázku, která se úplně netýká komunikace. Ale
chtěla bych se tě zeptat, jaké pocity máš spojené s tímto obdobím?
I: Je to takové smutné, to období. Je to pořád stejné, v médiích se pořád řeší koronavir, jak
to vypadá v cizích státech. Pořád jsou nějaké bariéry. Chci navštívit rodiče na Slovensku a
nemůžu. Tady třeba nemám žádné příbuzné a jsem tady úplně sama z celé rodiny a neustále
nemůžu nikam jet. Spojím se třeba s mámou. Zjistila jsem, že jí není dobře, tak jsem hrozně
nervózní, nemůžu se s ní hned domluvit, co se děje, na hranici nemůžu projet. Takže celkově
mi tahle situace přijde hrozná. Ta volnost, kdy jsme třeba mohli jít do restaurace s přáteli,

tak nemůžeme. Tak jsem z toho i psychicky vyčerpaná a nevypadá to, že by byl nějaký
konec. Teď se pořád řeší očkování a už je mi z toho celkově smutno.
T: Děkuju Ti moc za rozhovor a za své zkušenosti, o které si se se mnou podělila. A ať
jste všichni zdraví!“

ROZHOVOR Č. 4 – online chat
Demografické otázky:
Pohlaví: žena
Věk: 34
Stav sluchu: praktická hluchota
Využívaná kompenzační pomůcka: sluchadlo (v případě, že je v kontaktu se slyšícími)
Preferovaná forma komunikace: znakový jazyk
Transkripce rozhovoru:
„Tazatel: Hezký večer. Moc Vám děkuji, že jste se rozhodla se mnou udělat rozhovor
do praktické části mé BP. Všechny Vaše odpovědi budou anonymní, spojené budou
pouze s věkem a pohlavím. V případě, že pro vás bude otázka nepříjemná nebo na ni
nebudete chtít odpovídat, napište např. „dále“ a otázku přeskočíme. Celý náš rozhovor
pak doslovně přepíši.
Na začátek bych se Vás chtěla zeptat na Váš věk, jestli pracujete/studujete, na stupeň
Vašeho sluchového postižení a zda využíváte nějakou kompenzační pomůcku.
Informant: Děkuji, v pořádku. Je mi 34. Vystudovala jsem speciální pedagogiku. Teď jsem
na mateřské dovolené, jsem neslyšící (praktická hluchota) od narození – odezírám.
A využívám jedno sluchadlo, když jsem v kontaktu se slyšící osobou.
T: Aha, dobře a využíváte nějaké jiné pomůcky jako např. vibrační budík atd.?
I: Určitě vibrační budík, máme i chůvičku, a světelná zvonění
T: Další otázky jsem rozdělila do několika oblastí, první se týká komunikace před
pandemií. Jaká je Vaše preferovaná forma komunikace, kterou běžně využíváte? (v
případě, že je forma komunikace na Vaší volbě)
I: Běžně používám znakový jazyk, je to moje preferovaná forma komunikace
T: Má další otázka je, jaký prvek je ve pro vás v komunikaci klíčový, to je tedy
odezírání a znakování?
I: Ano, určitě. A co mate přesně na mysli, prosím?
T: Např. když komunikujete se slyšícími. Jakou komunikaci využíváte, co je pro vás
podstatné?

I: Pocházím ze slyšící rodiny, takže spolu mluvíme. Rodiče, sourozenci. Všichni slyší. Díky
nim jsem se naučila mluvit a dorozumím se slyšícími. Naučila jsem se odezírat. I češtinu.
Ale preferuji ZJ – doma se svou rodinou (muž, děti) znakuji. Je to naše plnohodnotná
komunikace
T: Takže v případě, že jdete k lékaři, nebo si jdete něco vyřídit např na poštu, v
komunikaci odezíráte a odpovídáte mluvenou formou a bez problému si věci vyřídíte
I: Ano. Ale během pandemie si objednávám tlumočníka do znakového jazyka. Nevidím jim
na pusu, což mě to komplikuje.
T: Dobře, děkuji. Před pandemií jste dané služby nevyužívala vůbec? A nyní s
příchodem pandemie jste začala?
I: Ale využívala, málokdy. Teď dost často.
T: Mohla byste mi prosím popsat např. jak jste se službami spokojená, jaké využíváte,
jak fungují? Nebo v jakých situacích je využíváte nejčastěji?
I: Objednávám tlumočnické služby pres CZTN. Napíšu jim, že se potřebuji objednat na
konkrétní den a kam. Potvrdí mi to a seženou mi tlumočníka. Nejčastěji u lékaře. Už jsem
dvakrát využila pohotovostní službu kvůli porodu.
T: Jak dlouho dopředu je nutné si tlumočníka objednat? Pohotovostní službu? Mohla
byste tuto službu popsat? Ta funguje také přes CZTN?
I: Tři dny předem.
Musí se tahle služba objednat dopředu (nejlépe 2 měsíce před porodem). Sešla jsem se s
vedoucím té služby, domluvili jsme se na detailech – přinesla jsem seznam tlumočnic (aspoň
10), které by mi nevadily u porodu. Vedoucí sehnal 4 tlumočnice a udělal rozpis tlumočení
na měsíc (14 dni předem a po termínu porodu). Tlumočnice měly pohotovostní služby na 24
hodin.
A byli jsme domluveni, až to přijde. Tak jsem prozvonila na WhatsApp, že jedu do porodnice
a on si mezitím zavolal tlumočnici a ta hned přijela. Už dopředu věděli, kde budu rodit.
Ano, ta služba je přes CZTN.
T: Takže v případě, že jde o nějaké důležité situace, jde si tuto službu domluvit. Děkuji
za popis
I: Ano, jde to.
T: V jakých situacích vnímáte největší komunikační bariéru? A proč?

I: Když všichni mají roušku, nevidím jim na pusu. Nebo když jsem u lékaře a zavolají moje
jméno, to neuslyším.
T: Aha, takže tou hlavní bariérou jsou právě ty roušky?
I: Nebo třeba rozhlas na nádraží, když jde o změnu spoje. Jo, právě ty roušky. Bohužel
T: Nemáte zkušenost s průhlednými rouškami či respirátory, popř. štíty?
I: Máme. U tlumočníků. Tlumočníci mají průhledné štíty, je to mnohem lepší, ale stejně to
není ono.
T: I přes štíty je špatně vidět?
I: Úplně špatné to není. Když svítí sluníčko nebo je někde světlo, pak to není úplně dobře
vidět.
T: Aha aha ... Mnoho lidí musí v této době využívat on-line komunikaci – té se týká
další oblast otázek. Byla jste zvyklá využívat on-line komunikaci před pandemií? V
jakých situacích? Jaké služby nebo aplikace?
I: Ano, třeba aplikace Zoom (přednášky pro neslyšící), FaceTime (videohovor), web
(WhatsApp)
T: Začala jste využívat nějaké aplikace nebo funkce navíc? Musela jste začít např.
pracovat online?
I: Ano, předtím jsem neznala aplikaci Zoom a tu hodně používám kvůli práci a přednáškám
T: Jsou nějaké bariéry nebo problémy, které se pojí právě s tou online komunikací?
Vnímáte nějaké?
I: Třeba když se zasekává internet, pak je těžko rozumět. Ale jinak nic jiného v tom nevidím.
A musím říct, ze on-line komunikace mne víc vyhovuje, ze nemusím dojet osobně. Když
máme doma male děti.
T: Aha, takže vy v ní vidíte spíše výhody, než že by se naskytly nějaké problémy.
(například s ohledem na zaměstnání)
I: Určitě. Tohle má výhodu.
T: Dobře. Další oblast se zajímá o informace a jejich získávání. Vnímáte určité bariéry
v získávání aktuálních informací ohledně situace v České republice? (např. změny ve
vládních v opatřeních, aktuální zdravotnické statistiky, změny v prezenční výuce žáků,
pravidla pro karanténu, omezení cestování, aj.)

I: Určitě jste si všimla, že máme tlumočníka každý večer na program ČT24 v televizi, díky
tomu máme přehled. Aspoň to. Jenom škoda, že se netlumočí cely den.
Když jsme se dozvěděli, že jsme s mužem pozitivní (prodělali jsme covid). Hygiena volala
několikrát, nemohli jsme to zvednout. A když jsme chtěli zavolat zpátky pres tlumočníka,
tak to číslo prý neexistovalo. Tak jsem musela volat na jiné číslo a vysvětlovala jsem tuhle
situaci.
Tak ze začátku nebyli ochotni, že nemají čas. Ale nakonec mi dali kontakt – e-mail.
T: Takže nejvíce informací získáváte z tlumočených zpráv? Využíváte i jiné zdroje,
např. na internetu?
I: Taky na netu.
T: A jaká forma předávání informací vás vyhovuje? Jestli např. tlumočená, psaná ...
I: Lepší jsou psaná, dle mě jsou více informace (např. jména, čísla)
T: Ohledně vaší zkušenosti s hygienickou stanicí ... když jste po dlouhém řešení dostala
kontakt na email probíhala již komunikace bez problémů? Byli ochotní? Dostali jste
všechny informace např o testech, kam jít atd.?
I: Dlouho jsem čekala na e-mail, tak jsem se obrátila na doktorku, která mi to všechno
vysvětlila (pres SMS)
T: Aha, takže jste veškeré info dostala od vaší doktorky, nikoli od hygieny. Poslední
oblast mého rozhovoru se zaměřuje na bariéry, které pro jedince se sluchovým
postižením v době pandemie mohly nastat. Máte pocit, že pro Vás oblast komunikace
v období pandemie COVID-19 představuje největší problém? Nebo je to podle vás něco
jiného?
I: Ano, je to tak. Od hygieny těžko. Ano, největší problém během pandemie. Bohužel.
T: Napadají vás ještě nějaká úskalí, která se pro osoby se sluchovým postižením
objevily právě kvůli pandemii?
I: Přemýšlím o tom. Zatím nic.
T: Dobře, má poslední otázka se už netýká komunikace. Chtěla bych se Vás zeptat,
jaké pocity máte spojené s tímto obdobím ovlivněným pandemií COVID-19?
I: Netušila jsem, že se dostaneme do takové situace. Je to občas těžké, když skoro nikam
nemůžeme, a ještě k tomu bariéry v komunikaci. Ale mám ještě dvě malé děti, takže se jim
věnuji, má to i výhodu.

T: Je dobře, že to má i nějaké výhody, to určitě. Děkuji Vám moc za ochotu se mnou
sdílet Vaše zkušenosti a za Váš čas. Moc Vám děkuji, přeji hezký zbytek večera a hodně
zdraví pro celou vaši rodinu
I: Super. Děkuji a přeji dobrou noc.“

ROZHOVOR Č. 5 – online chat
Demografické otázky:
Pohlaví: žena
Věk: 29
Stav sluchu: úplná hluchota
Využívaná kompenzační pomůcka: sluchadla (příležitostně)
Preferovaná forma komunikace: český jazyk – nezávisle na formě
Transkripce rozhovoru:
„Tazatel: Dobrý den, děkuji vám, že se rozhodla se mnou podělit o vaše zkušenosti.
V případě, že nebudete chtít na nějaké otázky odpovídat, řekněte „dále“ a otázku
přeskočíme. Nejprve bych se vás chtěla zeptat kolik vám je let, jaký je stupeň vašeho
sluchového postižení a zda využíváte nějakou kompenzační pomůcku.
Informant: Dobře.
T: Na začátek bych se Vás chtěla zeptat na Váš věk, stupeň Vašeho sluchového postižení
a zda využíváte nějakou kompenzační pomůcku.
I: Dobře, je mi 29, jsem neslyšící (Fowler 100 %), používám sluchadla, ale ne vždy. Patří
tam i třeba že využívám přepisy? Nevím, jak to máte rozvržené
T: Tomu se budeme věnovat spíše ještě později. Možná jestli využíváte např. světelné
nebo vibrační pomůcky?
I: Moc ne, nebo jako mobil mám nastavený na vibrace. Několikrát jsem zkoušela vibrační
budík, ale vždycky to nějak nedopadlo. Že se s tím blbě pracovalo, takže vlastně všechno
přes ten mobil. Jinak mě moc nic nenapadá
T: Aha, dobře, děkuji. Další otázky jsem rozdělila do několika oblastí, první se týká
komunikace před pandemií. Jaká je Vaše preferovaná forma komunikace, kterou
běžně využíváte? (v případě, že je forma komunikace na Vaší volbě)
I: Prima, sem s tím. Mně je to vlastně docela jedno, primárně mluvím, vyrůstala jsem v
integraci, tak to pro mě je takové automatické. V posledních letech – i bez souvislosti s
pandemií – postupně více využívám i ZJ, nebo si řeknu, že chci psát, jako u Vás. Možná
trochu pohodlním … Ale primárně český jazyk, určitě, nezávisle na formě.

T: Takže s neslyšícími využíváte znakový jazyk a s majoritní společností například u
lékaře využíváte mluvenou formu českého jazyka.
I: Jojo, takhle to můžete okódovat určitě.
T: Jaký prvek je pro vás v komunikaci klíčový? (odezírání, mimika, znakování, gesta,
psaný projev, …)
I: Určitě odezírání.
T: Využívala jste v komunikaci někdy nějakou službu? (tlumočení, přepis ..) Mohla
byste ji popsat? Jak např. funguje, jak vám vyhovuje?
I: Využívala jsem přepis především – ve vyšších ročnících studia, na nějakých
kulturních/vzdělávacích událostech... Tlumočení občas, spíš, když jsem byla na nějaké akci,
kde bylo tlumočení už zajištěno. Přepis je skvělý, vše se tím nesmírně usnadňuje
T: Dobře. Máte s ním zkušenost i například v této online době? na konferencích,
poradách atd.?
I: Rozhodně, využívám jej víc. Při osobní účasti pro mě bylo jednodušší odezírat, teď už to
nedávám
T: Zajímalo by mě, jak je například spolehlivý, nebo jak funguje při debatách.
Přepisovatel je stejně jako vy v daném hovoru a debaty přepisuje do nějakého
společného dokumentu?
I: Nevím, jestli máte s tou službou vůbec zkušenost?
T: Z praxe nemám. Znám pouze teoretické věci.
I: Tak doporučuju tyto stránky, momentík: Simultánní přepis – Czech Union of the Deaf,
z.ú. - Když to pak rozkliknete, jsou tam možnosti přepisu, jaké se dají využívat.
T: Dobře, děkuji, určitě se podívám
I: Je to pak na domluvě s přepisovatelem přímo – pro konkrétní situace se hodí různé věci.
Když jsem třeba na nějakém odborném sympoziu, dejme tomu, preferuju Google dokument.
Můžu se k tomu vracet, někdy nejsou věci hned jasné – až z kontextu. Kdyby to byly např.
titulky, blbě by se v tom orientovalo – navíc pořád jen číst ...
Když to jsou nějaké živé akce, kulturní událost, cvičení, tak preferuju titulky. Že máte video,
koukáte, co se děje a víceméně v reálném čase tam máte k tomu instrukce. Jo a taky když
třeba sama učím, prezentuji, tak k komu mám radši titulky, že je to v jednom okně.

T: Je přepis nějak zpožděný oproti hovoru? Je mi jasné, že maličko ano, ale jestli to
není nějak významné, jestli mi rozumíte
I: Když jsem chodila třeba na pitevnu při výuce anatomie, tak jsem měla chodícího
přepisovatele. Ohledně toho zpoždění – to záleží na hodně faktorech. Já mám výhodu, že
mám většinou špičkové přepisovatele (mám dost odborných požadavků), tak většinou se to
nezpožďuje moc. Ale třeba u těch titulků tam bývají i technické problémy. Že to není tím,
že by to přepis nezvládal, ale třeba se sekne někomu zvuk, někomu video a někomu titulky
samotné.
T: Chodící přepisovatel vám přepisoval do nějakého tabletu?
I: Jojo. Když tam byla výuka s tělem, tak abych to mohla mít na klíně, a přitom se koukat,
co se děje
T: Aha aha, takže hodně záleží – ohledně toho zpoždění. V jakých situacích vnímáte
největší komunikační bariéru?
I: To je těžká otázka – no obecně asi když se ta druhá strana nechce přizpůsobit ani trochu,
ať už z jakéhokoli důvodu. To se zas tak často nestává. Ale spíš jde o situace, kdy to ani moc
nejde vyřešit, např. jdete si pro kafe do kavárny nebo si vyzvedáváte zásilku. Já to nosím
napsané na mobilu, ale stejně ne vždy se na to chtějí aspoň kouknout, někdo začne křičet,
navíc teď v rouškách. A vždycky jim vysvětlovat, že neslyším a co se děje je mírně řečeno
otravné + taky máte právo na určité soukromí, že jo. A ne při každém kapučínu řešit s cizími
lidmi svůj životní příběh.
T: Aha, to je mi jasné. Další otázka na to trochu navazuje a je z oblasti "komunikace
během pandemie". Změnila se nějak vaše komunikace po vypuknutí pandemie?
I: Určitě, komunikuju mnohem míň. Zároveň jak s kým no. S rodinou, přáteli určitě méně,
méně se i vídáme apod., ale v práci si to zas vynahrazuju.
T: Vnímáte teď nějaké nové bariéry? Zmínila jste, že se vídáte méně, tak to je asi
jednou z nich. Je ještě nějaká další?
I: Tak rozhodně roušky, respirátory... plus já mám většinu přátel slyšících, osobně jsem se s
nima domluvila dobře, online se mi do toho kolikrát nechce. Odezírání je náročný a z té
online formy jsem dost unavená už.
T: Aha … Narazila jste na online komunikaci. Byla jste zvyklá využívat on-line
komunikaci před pandemií? V jakých situacích? Jaké aplikace například?

I: Jasně, stejné jako teď, akorát v menší míře – WhatsApp, FaceTime, Skype, Messenger...
cokoli
T: Takže ta online komunikace se nijak nezměnila, akorát je teď mnohem častější?
I: Dalo by se to tak říct.
T: Napadají Vás nějaké situace ohledně on-line komunikace, které jsou pro vás v tomto
období pandemie komplikovanější v porovnání s běžným obdobím?
I: No nevím, jestli obecně online komunikace, ale komunikace jako taková je mnohem
komplikovanější. Služby typu internetoví operátoři atd. jsou absolutně nedostupné.
Využívám např. telefonicky přepis ticha linka a operátoři s tím kolikrát mají problém, nedá
si to domluvit, chtějí abychom chodili osobně na pobočku, ale tam zase mate respirátory +
se zbytečně vystavujete
I když to jsou kolikrát věci, které normálně telefonicky řešit jdou
T: Takže se tam vyskytují i takhle technické problémy .... Jak jsou tyto služby vytížené.
Když potřebujete si nějakou službu např. přepisu domluvit, jak dopředu si ji
objednáváte?
I: Přepis – Tichá linka – můžete hned předtím, jste na čekačce a když má člověk který má
službu volno, vezme vás. Obecně přepis na události zaleží. Čím dřív tím lip, někdy klidně
pul roku dopředu když to jsou celodenní akce.
To je trochu komplikace, nemam úplně moznost se spontánně rozhodnout ze na něco chci
jít (i když cest výjimkám, přepisovatele jsou v rámci svých časových moznosti neskutečně
vstřícní a za to dekuju)
Ale je jich proste málo.
T: Takže když jde pouze o krátký hovor, není potřeba ho objednávat tak dopředu. U
časově náročnějších akcí je to ale pak problém.
I: Nene, můžete se podívat na stránky Tiché linky, máte tam dvě moznosti – hned (a jste na
čekačce) nebo si naplánovat hovor na nějakou dobu.
Ale tam pak je problém, že někde ta druhá strana to neakceptuje, chápu že mají třeba interní
předpisy, ale pro nás je to fakt komplikovaný. Často se objevuji věci jako "Tak řeknete
někomu slyšícímu z rodiny". Moje mama je taky neslyšící, nebo teda nedoslýchavá, tak se
nic moc neřeší že jo. Což já sice mám moznost říct příteli, ale taky nechci ho zahlcovat vším.

Nemyslím si, že je jeho povinnost furt někam volat, i když ho často nakonec musím poprosit.
Chybí mi asi ta edukace na druhy straně občas. To je podobné jako u toho osobního
T: Jak jste psala, že to druhá strana často neakceptuje. myslela jste tím domluvený
přepis?
I: Ne, myslím třeba když s přepisem volám do 02 a tam nejsou schopni vyjít vstříc. Protože
mají předpisy, že musí volat ten člověk sám. Což na jednu stranu chápu, na druhou stranu
ne.
T: Aha, aha. Děkuji moc za upřesnění … Další oblast se zajímá o informace a jejich
získávání. Vnímáte určité bariéry v získávání aktuálních informací ohledně situace v
České republice? (např. změny ve vládních v opatřeních, aktuální zdravotnické
statistiky, změny v prezenční výuce žáků, pravidla pro karanténu, omezení cestování,
aj.)
I: Rozhodně. Já si to třeba najdu, ale v ČZJ je to hrůza. Na druhou stranu - myslím že se v
tom dnes neorientuje nikdo, ať slyší nebo ne. Tak prvního půlroku jsem si říkala dobrý ale
teď už fakt nemám páru.
T: Z jakých zdrojů získáváte například novinky ohledně situace a nadcházejících
vládních opatřeních? A jaký způsob předávání informací vám vyhovuje nejvíce?
I: Většinou internetové zdroje typu aktualne.cz nebo denikn.cz, ct24.cz. Hledám si to spis
sama ve chvíli, kdy něco potřebuju vědět. Vyhovuje mi, když je to napsané stručně a
srozumitelně, ale ... pokud ta původní informace je zmatena, tak s tím zprostředkovatel nic
neudělá.
T: Hledáte tedy spíše na internetu a čerpáte z článků. Nedíváte se např. na televizi nebo
informace z různých organizací?
I: Občas, když na mě něco vyskočí např. na Facebooku, ale obecně jsem teď to získávaní
informaci docela omezila. Televize vůbec, max občas nějaký internetový zdroje, to zrovna i
v ČZJ.
T: Máte zkušenosti s komunikací s lékaři nebo hygienickou stanicí v této době? Pokud
ano, jaká pro Vás tato zkušenost byla?
I: S lékaři docela ok, já už to mám s těmi, co k nim chodím dlouho, nastavené na komunikaci
přes email. Že byli v tom vstřícní, v některých případech mi dali i soukromý, takže toho si
vážím. Hygienickou stanici jsem řešila v létě, to byl fakt hrůza. To zrovna bylo pres přítele,

volal tam týden v kuse, než jsem se dostala na testy. Ale opět to není zkušenost, která by se
vymykala. Spis že to bylo nutné řešit pres přítele – někdy v tom přepise nechcete řešit úplně
intimní, soukromé věci taky. Což je např. informace o aktuálním zdravotním stavu.
T: Rozumím. Proč nastal ten problém, jestli se můžu zeptat? Bylo to tím, že jste
nevolala sama? Nebo byla komunikace celkově špatná?
I: No proste nebylo možné se nikam dovolat tenkrát. Ale to řešila i rada slyšících, to
nesouviselo s tím handicapem.
T: Aha, aha, dobře. Poslední oblast mého rozhovoru se zaměřuje na bariéry, které pro
jedince se sluchovým postižením v době pandemie mohly nastat. Máte pocit, že pro Vás
oblast komunikace v období pandemie COVID-19 představuje největší problém? Nebo
jde o něco jiného?
I: No, já myslím že obecně komunikace je u neslyšících největší problém + přístup k
informacím v případě mluvčích ČZJ, ať už je pandemie, nebo ne. Ale určitě se to nějak
zvýraznilo teď, to mate pravdu, je spousta věcí, které to blokují a ztěžují ještě vice.
T: Napadá vás ještě nějaká úskalí, kromě té komunikace a informovanosti, která jsou
pro Vás spojena s tímto obdobím?
I: Já myslím že je to proste obecně únava z tech vizuálních podnětů – Na to si také řada lidí
stěžuje, i slyšících, ale když jste neslyšící tak nemůžete zavřít očí a poslouchat jenom. Že té
elektronice prostě neutečete. A často slýchávám bolest očí a hlavy, u neslyšících ještě více
než obecně u populace. Což dává smysl, nemáte žádnou alternativu. Ty oči si nemůžou
odpočinout nikdy
T: Dobře, děkuji. Má poslední otázka se netýká komunikace. Chtěla bych se Vás zeptat,
jaké pocity máte spojené s tímto obdobím ovlivněným pandemií COVID-19?
I: To je těžká otázka. Jako na jednu stranu, když už to takhle je, tak jsem vděčná za tyhle
možnosti, které existujou, díky kterým můžu fungovat dobře i takhle – pracuju, studuju, jsem
tak nějak v kontaktu s lidmi, jak to jde. Na druhou stranu je to proste obecně fakt náročný
období a myslím si, že řada věcí, které byly problematické i "normálně" se teď zvýrazní,
člověk před nimi nemůže utéct – je to náročný.
+ v práci to mam ztížený i v tom ohledu, že vidím teď vetší psychickou zátěž a není moc
kde čerpat, dobíjet se

T: Rozumím. To by bylo vše. Děkuji Vám moc za ochotu se mnou sdílet Vaše
zkušenosti. Přeji Vám, ať se Vám daří, a hlavně pevné zdraví!
I: Rádo se stalo. Děkuji, Vám taky a hodně štěstí s bakalářkou!“

