
 

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 on-

line 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!“ 


