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NÁZEV: 

Osvěta veřejnosti: Život lidí se sluchovým postižením 

ANOTACE: 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na osvětu široké veřejnosti týkající 

se neslyšících a nedoslýchavých lidí. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou 

a je rozdělena do pěti hlavních kapitol. 

První část obsahuje, jak historický vývoj pohledu na neslyšící a nedoslýchavé, tak 

současný přístup společnosti k nim. Následuje stručný přehled možností získávání 

informací o problematice lidí se ztrátou sluchu. 

Ve druhé části je popsán program Poznáváme život neslyšících, jehož efektivnost je 

ověřena pomocí rozhovoru a dotazníkového šetření. 

Hlavním cílem této diplomové práce je její využití jako informačního materiálu o lidech 

se sluchovou vadou a představení jednoho z programů osvěty veřejnosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

osvěta, neslyšící a nedoslýchaví, veřejnost, změna postojů 



TITLE: 

Public Awareness: Life of People with Hearing Disabilities 

SUMMARY: 

This dissertation is focused on general public awareness regarding deaf and hard of 

hearing people. The work is structured into theoretical and practical part and is divided 

into a five main chapters. 

The first part contains a development of historical view on deaf and hard of hearing 

people as well society's present approach to them. After that follows a brief overview of 

the possibilities of obtaining information about the difficulties of people suffering with 

hearing loss. 

The second part describes the program "Getting to Know a Deaf Person's Life ", which 

effectiveness is verified by research based on interviews and questionnaires. 

The main purpose of this dissertation is in its usage as an information material about 

people with hearing loss and presentation of one of its public awareness schemes. 
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Ú V O D 

Existuje řada organizací, zaměřujících svou činnost na pomoc lidem se sluchovým 

postižením. Tyto organizace se snaží o rozšiřování nabídky poskytovaných služeb 

nejrůznějšími způsoby. Podílejí se na vzdělávání neslyšících či nedoslýchavých osob, 

zajišťují pro ně široký informační servis, jehož součástí může být například i doprovod 

tlumočníka znakového jazyka při návštěvě lékaře, pomáhají jim účelně vyplnit volný 

čas. Tohle vše hraje velice významnou roli při integraci lidí se sluchovou vadou do 

většinové společnosti, ale současně také při budování jejich identity a svébytné kultury. 

I oni sami se sdružují do skupin rozmanitého zaměření a vytvářejí svou ojedinělou 

kulturu, což však rozhodně není znakem nějakých snah o separaci a uzavírání se do 

sebe. Naopak, je zde stále větší snaha o bourání bariér mezi oběma světy a tak vzniká 

mnoho pomůcek, které mají umožnit osobám se sluchovým postižením žít 

plnohodnotný život bez velkých omezení. 

Přesto mnohokrát narážíme na nedorozumění mezi slyšící společností a neslyšícími 

či nedoslýchavými. Tato nedorozumění vedou často k negativním postojům k druhé 

skupině - každá strana uznává pouze svůj, ze svého hlediska evidentně lepší názor 

a o vzájemné porozumění se nesnaží. 

V předkládané práci ponechám stranou otázku informovanosti nedoslýchavých 

a neslyšících. Hodlám se v ní zaměřit na slyšící, na ty, kteří tvoří většinovou společnost. 

Zda mají přístup k informacím o lidech se ztrátou sluchu, zda je zde dostatek těchto 

informací, a jaké jsou možnosti jejich získání. 

Domnívám se, že základní příčinou, proč dochází ke vzniku předpojatých stanovisek 

jak slyšících vůči osobám se sluchovým postižením, tak neslyšících či nedoslýchavých 

vůči slyšící společnosti, je malá informovanost obou stran, i když, jak výše uvádím, 

bych se ve své práci chtěla zaměřit jen na jednu z nich. Ale teprve tehdy, budou-li obě 

strany dostatečně informovány o všech souvislostech, mohou se samy za sebe svobodně 

rozhodovat, přičemž ono svobodné rozhodnutí jedné strany nebude zároveň 

představovat omezující či přímo diskriminační faktor pro stranu druhou. Těch 

problematických „souvislostí", které vyžadují dostatečnou informovanost a maximum 

vzájemného pochopení je spousta - vedou se spory o kochleárních implantátech, o volbě 

komunikačního systému, metodách vzdělávání apod. 
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Řada slyšících mnohdy kultuře neslyšících nerozumí a nechce se s nimi sbližovat. Je 

to však opravdu jejich bytostné přesvědčení nebo by to bylo jinak, kdyby o nich věděli 

víc? Vždyť naprostou většinu slyšících lidí ani nenapadne, že by neslyšící vůbec mohli 

nějakou svébytnou kulturu mít, že jejich způsob komunikace a podobné životní 

zkušenosti je řadí k příslušníkům jazykové a kulturní menšiny a ne, jak je obecně 

chápáno, k osobám s handicapem. 

Cílem mé práce je podat přehled základních možností osvěty veřejnosti v této sféře, 

a to jak v případě, že si zmíněné informace někdo již cíleně vyhledává, tak i v případě 

opačném - zda člověk, který nebude aktivně vyhledávat informace o neslyšících 

a nedoslýchavých lidech, vůbec přijde do kontaktu s tímto tématem, zda i pro něj 

existuje dostatek materiálů a způsobů osvěty. Určitou formou osvěty by měla být také 

samotná tato práce - čtenář by z ní měl získat nové poznatky, jež by mu osvětlily 

a případně i pomohly revidovat některé zažité názory většinové společnosti, které ne 

vždy bývají zcela opodstatněné. Ukázkou aplikace teoretických poznatků v praxi je pak 

zavedení a úspěšné šíření programu Poznáváme život neslyšících, jemuž se věnuji 

ve druhém oddílu práce. 

Má diplomová práce je tedy rozdělena do dvou základních částí - teoretické 

a praktické. V teoretické popisuji vývoj pohledu slyšící společnosti na osoby s vadou 

sluchu, dále pak mýty a předsudky, které mezi lidmi vůči neslyšícím a nedoslýchavým 

vznikají, pokouším se doložit svůj předpoklad, že slyšící veřejnost je o této 

problematice málo informována. Zároveň podávám stručný přehled možností získání 

informací o lidech se sluchovým postižením. 

Praktická část je zaměřena na již zmíněný program Poznáváme život neslyšících, 

který probíhá na základních školách pro slyšící v Praze a jehož se aktivně účastním. 

K průzkumnému šetření byla použita kvantitativní metoda dotazníků a kvalitativní 

metoda rozhovoru. 
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1 H I S T O R I E P O H L E D U N A N E S L Y Š Í C Í A N E D O S L Ý C H A V É 

O S O B Y 

1.1 Názory ve Starověku 

Na neslyšící či nedoslýchavé se vždy nahlíželo jako na ty, kteří nemluví, jsou hluší 

nebo dokonce hloupí. Nebyla zde snaha se s těmito lidmi nějak dorozumět a tak vznikla 

řada předsudků a mylných názorů. Postupem času se náhled na neslyšící a nedoslýchavé 

různě měnil, ale některé stereotypy, i když v menší míře, bohužel přetrvávají dodnes. 

V dávných dobách nebylo pro člověka s postižením lehké zařadit se do běžné 

společnosti. Lidé se často osob s postižením báli, považovali je za méněcenné, prokleté 

a nežádoucí. Společnost se často těchto lidí krutě a nelítostně zbavovala nebo je 

pronásledovala. 

Ve starověkém Řecku, když neslyšící dítě dosáhlo věku šesti let, bylo násilně 

odebráno rodičům a usmrceno na pohoří Tajgetos. Děti, u kterých byl defekt patrný na 

první pohled, byly usmrcovány ihned. Stejně tomu bylo v Římě, kde běžně postižené 

děti zabíjeli. Výjimkou byli Židé, kteří věřili, že lidé se zdravotním postižením jsou zde 

z Boží vůle a ochraňovali je. (Hrubý, 1999) 

Jedním z prvních, kdo se začal zajímat o problematiku sluchu, byl Hippokrates, 

který popsal jeho fyziologii. Žil v Řecku v letech 460-377 př. n. 1. V té době se 

hluchoněmí uplatňovali v nejrůznějších řemeslech, neboť měli většinou velmi dobře 

vyvinuté pozorovací a napodobovací schopnosti. Se svým okolím se často dorozumívali 

určitou formou posunkové řeči. Pozdější společnost začala klást požadavky na znalost 

čtení a psaní, a tím pádem i na vzdělávání neslyšících. K tomuto stavu však vedla velmi 

dlouhá cesta. (Monatová in Pitnerová, 2009) 

Značnou dobu mezi lidmi převažoval názor, že neslyšící lidé nemají řeč. Znaky, 

které neslyšící používali k dorozumívání mezi sebou, nebyly považovány za jazykový 

systém. Zmínky o mimice a gestech neslyšících nalézáme již v díle řeckého filozofa 

Platóna, který žil v letech 428 - 348 př. n. 1. Ve svém dialogu Kratylos zapsal diskuzi 

Sokrata a Hermogéna o prvotním původu slov, hledali podstatu pojmenované věci. Oba 

filosofové zde přemýšleli nad tím, zda by se také snažili naznačovat to, co by chtěli 

sdělit, celým tělem, kdyby byli němí. (Mázerová, 1999) 

Velkou vinu na přetrvávání názoru, že neslyšící lidé nemohou mluvit, má řecký 

filosof Aristoteles, který žil v letech 384 - 322 př. n. 1. Byl pravděpodobně první, kdo se 
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zabýval problémem hluchoněmoty. Podle jeho teorie: „Všechno, co vstupuje do 

vědomí, musí nejprve projít některým smyslovým orgánem." (Hrubý, 1999, s. 90) 

Chybí-li tedy některý smyslový orgán, musí podle Aristotela chybět i určitá část 

vědomostí. Tuto část nelze nabýt žádným jiným způsobem. Konkrétně o neslyšících 

napsal: „Ti, kdo neslyší od narození, nebudou mít rovněž řeči. Hlas jim určitě nechybí, 

nemají však řeči." (Hrubý, 1999, s. 90) Později se celý jeho názor zobecnil na to, že 

všichni od narození neslyšící budou také neschopni myšlení. Svým výrokem a zřejmě 

i tím, že byl ve své době považován za velkou autoritu, znemožnil neslyšícím jakoukoli 

možnost zařazení se do společnosti nebo dokonce vzdělávání na téměř dvě tisíciletí, což 

pro ně mělo katastrofický dopad. (Hrubý, 1999) 

Převažující názor společnosti, že neslyšící nemohou mluvit, dal vznik pojmenování 

hluchoněmí. (Pitnerová, 2009) Byly vymezeny tři druhy postižení, které znemožňují 

komunikaci s okolím - němota, hluchota a stupidita.(Mázerová, 1999) 

Za doby svatého Augustina (354 - 430) se křesťané lidem s postižením snažili spíše 

pomáhat. Bohužel ale stále usuzovali, že když někdo neslyší, nemůže se ani vzdělávat 

a účastnit náboženských obřadů. Tvrdili, že k myšlení je nutné slyšet slova. V té době 

bylo ucho považováno za bránu do duše, kterou pronikal Bůh do člověka. Tím, že 

neslyšící neovládali mluveného slova, nemohli ani dospět k víře v Boha. (Hrubý, 1999) 

1.2 Počátky vzdělávání neslyšících 

Historie neslyšících a nedoslýchavých lidí je velmi úzce spjata se vzděláváním. 

Úrovní vzdělání, zejména čtením a psaním, byl určen i socio-ekonomický status 

neslyšících ve společnosti. Pokud neznali jazyk dané společnosti, dostali se většinou na 

její okraj. Od dávných dob byli neslyšící zařazováni do nejnižších společenských vrstev, 

kam podle tehdejšího názoru patřili lidé postižení leprou, nevidomí, mentálně či tělesně 

postižení, žebráci, tuláci a zloději. Postoj společnosti k nim zřejmě zčásti předurčil 

právě to, že řada z nich se potulovala, žila na ulicích a žebrala. (Mázerová, 1999) 

Bodem historického zvratu, jenž změnil pohled na neslyšící, byla zmínka 

holandského humanisty Roelofa Huysmana, známého pod jménem Rudolf Agricola 

(1442 - 1485), v díle De Inventione Diablectica, v němž píše o svém setkání 

s člověkem, který byl od narození neslyšící (dle obecného přesvědčení tedy i němý) 

a naučil se číst a psát. (Hrubý, 1999) Z této zkušenosti vycházel také italský lékař 
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a filozof Girolamo Cardano (1501 - 1576), který došel k důležitému poznatku, že 

neslyšící se mohou vzdělávat, neboť mají rozum. Že je možné to, co slyšící vyjadřují 

zvuky, vyjádřit různými obrazy. S kolegy zjistil, že tu neexistuje přímá souvislost mezi 

poruchou sluchu a funkcí mluvidel. Tyto objevy konečně vyvrátily dlouhou dobu 

uznávaný Aristotelův názor. Pro neslyšící měly zcela zásadní význam a staly se tak 

převratem ve vzdělávání. (Mázerová, 1999) 

Prvním učitelem neslyšících byl španělský benediktinský mnich Pedro Ponce de 

Leon (1508 nebo 1520 - 1584), který pro ně založil školu při klášteře sv. Salvátora 

v Madridu. (Hrubý, 1999) Téměř všichni jeho žáci pocházeli z rodin bohatých šlechticů, 

jimž nečinilo potíže platit svým dětem soukromé doučování. Výuka byla zaměřena na 

komunikaci pomocí artikulované, orální řeči a tím, že Pedro Ponce opravdu dokázal své 

žáky této komunikaci naučit, podal všem pochybujícím důkaz, že neslyšící lidé mohou 

být vzděláváni. (Monatová in Pitnerová, 2009) Základem jeho metody byl princip psaní 

slov a jejich následné vyslovování, přičemž nevyužíval odezírání, ale hmatu a zraku. 

(Hrubý, 1999) 

Dalšími nástupci, tentokrát ze 17. století, byli Ramiréz de Carrión (1579 - 1652) 

a Juan Martin Pablo Bonet (1579 - 1633). 

Ramiréz de Carrión používal k výuce písmo a prstovou abecedu. Své žáky učil 

nejdříve číst a pak až artikulovat. Nenutil je odezírat, neboť věděl, že pro odezírání je 

třeba určitého nadání. (Pulda, 1992) 

Juan Pablo Martin Bonet vydal roku 1620 knihu Zjednodušení zvuků a umění naučit 

němé mluvit, ve které sám sebe označuje za objevitele orální metody. Přitom již v roce 

1591 byla napsána první kniha o hluchotě s názvem Traktát o hluchotě a němotě. 

Ulehčit neslyšícím vyslovování psaného textu se Bonet snaží pomocí přidání 

fonetických charakteristik k písmenům. Je také zastáncem jednoruční prstové abecedy 

a odezírání, u kterého, stejně jako Carrión, klade velký důraz na nadání samotného 

neslyšícího. (Hrubý, 1999) Ač zde již byly důkazy o vzdělavatelnosti neslyšících, široká 

odborná veřejnost tento názor stále nepřijímala a zejména lékaři neustále považovali 

neslyšící za nevzdělavatelné. (Monatová in Pitnerová, 2009) 

O problematiku neslyšících se zajímal rovněž John Bulwer, který žil v polovině 

17. století. Tento anglický lékař napsal dvě důležitá díla. První z nich nese název 

Chirologia a Chironomia, kde chirologií rozumí prstovou abecedu a chironomií 
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znakovou řeč. Druhá kniha s názvem Philocophus aneb přítel hluchoněmého bylo 

v podstatě první dílo, jež se systematicky zabývalo odezíráním. (Hrubý, 1999) 

Anličan George Dalgarno, žijící vletech 1626 - 1687, naopak zavrhoval orální 

metodu a za podstatu vzdělání neslyšících považoval psaní a čtení. Vymyslel dokonce 

vlastní prstovou abecedu, při které využíval jakési rukavice s napsanými jednotlivými 

písmeny. Na tato písmena se pak ukazovalo. Jeho metoda se později využívala i při 

komunikaci s osobami hluchoslepými. (Hrubý, 1999) 

Švýcarský lékař Johan Konrád Amman (1669 - 1724) praktikoval čistě orální 

metodu, posunky odmítal a je tudíž považován za zakladatele oralismu ve vzdělávání 

neslyšících. Oproti zažitým zvyklostem vyučoval nejprve artikulaci a pak teprve písmo. 

Při vyvozování artikulace a odezírání vycházel ze samohlásky A a dobře viditelných 

souhlásek M a B. S žáky prováděl dechová a hlasová cvičení a při výuce mluvení 

používal odhmatávání chvění hlasivek. Vyvození celé abecedy mu trvalo dva měsíce. 

Popsal, že odezírání má složku technickou a psychickou a jako první využíval 

logopedické zrcadlo. Napsal díla Hluchý mluvící (1692) a Pojednání o řeči (1700).1 

Amman se velice zasloužil o vyvrácení dosavadních předsudků o nevzdělavatelnosti 

neslyšících. Zejména v německy mluvících zemích řada učenců používala jeho metody, 

což představovalo velký zlom v péči o tehdejší tzv. hluchoněmé. (Monatová in 

Pitnerová, 2009) 

Roku 1669 se ve Francii narodil Etienne de Fay, který byl od narození neslyšící. 

Nikde není doloženo, kdo Etienna učil, ale on sám dosáhl výborných výsledků. Naučil 

se číst a psát, ovládal matematiku, geometrii, mechaniku, kreslení i historii. Později se 

stal architektem, řezbářem a knihovníkem. Pochopitelně se podílel i na vzdělávání 

neslyšících a to pomocí znakového jazyka. (Hrubý, 1999) 

Jacob Rodrigues Pereira (1715 - 1780) se narodil ve Španělsku, ale posléze žil ve 

Francii. Po Fayově smrti se ujímá jednoho z jeho žáků. (Hrubý, 1999) Při vzdělávání 

neslyšících používal písmo a přizpůsobený druh prstové abecedy. Tuto metodu 

pojmenoval daktylologie. Jeho znaky jednoruční abecedy neodpovídaly písmenům, ale 

fonémům (v dnešní době je to něco jako pomocné artikulační znaky). Odezírání 

považoval za pomocné a při výuce používal posunky. Využíval odhmatávání vibrací 

1 Seminář SPPG školního věku II. - logopedie, surdopedie. Seminář probíhal v období LS 2008/2009 na 
Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě, obor speciální pedagogika oborová 
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hlasivek a při vyvozování artikulované řeči u nedoslýchavých zbytků sluchu. 

Významnou osobností je Pereira také proto, že jako první vytvořil klasifikaci osob se 

sluchovým postižením v závislosti na komunikaci s okolím.2 Dělí je na osoby absolutně 

hluché, osoby vnímající velmi silné zvuky, ale ne řeč a osoby rozlišující částečně i hlas. 

(Krahulcová, 2003) 

Již ve druhé polovině 17. století se výuka neslyšících začíná přeměňovat z určité 

formy pomoci na povolání. Do této doby si většinou učitele vyhledávali sami rodiče 

neslyšících dětí s prosbou, aby se ujali jejich výchovy. Na přelomu 18. a 19. století se 

po školství soukromém a církevním v mnoha zemích začíná rozvíjet také státní. (Hrubý, 

1999) 

Zřejmě první škola pro neslyšící tak, jak ji známe dnes, byla založena r. 1720 

v Londýně Henrym Bakerem (1698 - 1774). Další a také známější školu pak založil 

Thomas Braidwood (1715 - 1806) ve Skotsku. Škola mu velmi prosperovala a žáků 

stále přibývalo, roku 1809 jich škola měla celých 200. Do této doby většina učitelů 

tajila své metody vzdělávání. Stejně tak tomu bylo i u Braidwooda. Henry Baker 

dokonce zakazoval svým žákům prozradit jeho metodu učení pod pokutou 100 liber. 

Braidwood si však musel přizvat jako spolupracovníky do školy i své dva synovce 

a jeden z nich po strýcově smrti vydal roku 1809 knihu o vzdělávání neslyšících. Jejich 

metoda byla orální a postupovali od fonémů přes slabiky až po celá slova. Také užívali 

dvouruční prstové abecedy. (Hrubý, 1999) 

1.3 Znakový jazyk versus orální metoda 

Jednou z nejvýznamnějších osobností historie vzdělávání neslyšících je beze sporu 

francouzský kněz Abbé de FEpée (1712 - 1789). Jako první začíná vzdělávat i děti 

z chudých rodin, což do té doby nebylo běžné. Roku 1770 založil první veřejnou školu 

s internátem pro neslyšící v Paříži, která byla později přejmenována na Národní institut 

pro neslyšící. De 1'Epée uznával znakový jazyk jako jediný přirozený jazyk neslyšících 

a také jako jediný možný prostředek pro jejich komunikaci. Své žáky učil i mluvené 

řeči, ale z hlediska intelektuálního a duchovního ji považoval až za druhotnou. Vytvořil 

systém metodických posunků, kterými rozšířil terminologii. Jako jeden z prvních své 

2 Seminář SPPG školního věku II. - logopedie, surdopedie. Seminář probíhal v období LS 2008/2009 na 
Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě, obor speciální pedagogika oborová 
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metody a postupy nijak netajil a naopak se snažil o jejich šíření. Jeho metody 

vzdělávání si získaly označení pařížská škola. Řada jeho kolegů, učitelů, ho kritizovala 

za to, že se málo zabývá artikulací. Jedním z nich byl i německý oralista Samuel 

Heinicke, který pokládal pařížskou školu za škodlivou pro neslyšící žáky. A tak se 

nakonec na desítky let vzhledem k lepší možnosti dorozumění se slyšícími prosadila 

orální vyučovací metoda jako jediná možná a akceptovaná. (Lavičková, 2009a) 

Nástupcem de 1'Epéea ve funkci ředitele se stává roku 1790 jeho žák Roch 

Ambroise Cucurron Sicard, který jako první vydává pod názvem Teorie znaků slovník 

znakového jazyka. V jeho době se způsob vzdělávání neslyšících vycházející z pařížské 

veřejné školy nazývá francouzská metoda. Jejím základem je znakový jazyk, prstová 

abeceda a písmo. (Hrubý, 1999) 

Další ústav pro neslyšící byl založen roku 1778 v Lipsku Samuelem Heinickem 

(1727-1790). Tento muž tvrdě zastával orální metodu. Vyslovování samohlásek se 

pokoušel spojovat s chuťovými vjemy. Učitel nejprve hlásku vyslovil, žák se j i pak učil 

odezírat, artikulovat a nakonec i psát. Z naučených hlásek se potom skládala celá slova. 

(Pitnerová, 2009) Heinecke se domníval, že kdyby se žáci učili nejdříve číst a psát, 

mohli by ztratit zájem o řeč. Podle něj je znaková řeč vzhledem ke vzdělávání škodlivá. 

V této době začíná boj mezi francouzskou metodou, jež zastává užívání znaků, 

a německou, která je čistě orální. Bohužel, tento boj, zasahující i mimo oblast 

vzdělávání, trvá dodnes. Podle Hrubého jde o spor, do něhož řada odborníků vstupuje 

čistě z emocionálních důvodů, přičemž nikdo z nich nebere v potaz faktický stav věcí 

a názory samotných neslyšících. Autor tento spor srovnává s diskusemi o trestu smrti či 

umělém přerušení těhotenství. (Hrubý, 1999) 

V roce 1779 byly zřízeny dva ústavy pro hluchoněmé ve Vídni a další roku 1786 

v Praze. Ve všech těchto ústavech se uplatňovaly obě zmíněné metody, pedagogové 

pražského ústavu se však více přikláněli k metodě francouzské. V té době již začala 

vznikat celá řada nových ústavů, během 18. století jich bylo založeno celkem 13. 

(Monatová in Pitnerová, 2009) 

Do Pražského ústavu pro hluchoněmé nastoupil jako učitel roku 1840 Václav Frost 

(1814 - 1865). Rok nato se stává jeho ředitelem. Do kantorského sboru přijímá neslyšící 

učitele a za mateřštinu neslyšících považuje znakování. Domnívá se, že pro neslyšící 

dítě je důležitý kontakt s neslyšícím dospělým, který pro něj má být vzorem. Vytvořil 
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nový vzdělávací systém, jenž je nazýván Frostova kombinovaná metoda neboli pražská 

škola. Když Frost tuto svou metodu používal, vysvětloval vše pouze pomocí znaků. 

Tam, kde nebyly známé žádné znaky, vymýšlel si vlastní, ale respektoval při tom 

charakter a přirozenost věci, kterou popisoval. Jeho znaky začaly být postupně užívány 

i v ostatních našich ústavech. (Lavičková, 2009) 

Jednou z nejdůležitějších institucí pro většinu neslyšících je Gallaudetova univerzita, 

jež se nachází v hlavním městě Spojených států, Washingtonu. Za jejího zakladatele je 

považován Amos Kendall, který roku 1857 vybojoval zřízení Kolumbijského institutu 

pro vzdělávání hluchoněmých a slepých. Tento institut byl roku 1894 přejmenován na 

Gallaudetovu univerzitu. Až v roce 1988 je však na základě studentských protestních 

akcí dosazen na místo prezidenta ohluchlý dr. I. King Jordan. Gallaudetova univerzita je 

považována za Mekku neslyšících. (Hrubý, 2009) Toto označení má jistě právem, jedná 

se totiž v dnešní době o jedinou vysokou školu pro lidi se sluchovým postižením na 

celém světě. K výuce je používán americký znakový jazyk (American Sign Language 

ASL) a psaná angličtina. V areálu univerzity o rozloze cca 40 ha nalezneme širokou 

nabídku služeb, počínaje všemi stupni vzdělání pro neslyšící (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), které 

doplňuje anglická jazyková škola, a konče bazénem, knihovnou, obchody, policií, 

poštou, školním autobusem apod. To, co však z této univerzity dělá vyložený ráj pro 

neslyšící, je skutečnost, že zde všichni komunikují znakovým jazykem, přičemž 

nezáleží na tom, zda slyší či ne, ať už se jedná o učitele, policisty nebo prodavačky. 

Neslyšící se tak dostávají do ojedinělého prostředí, kde nemusí neustále narážet na 

komunikační bariéry. Mají zde televizní přijímače, v nichž běží pořady se skrytými 

titulky a dokonce tu vysílají tri soukromé stanice, které se orientují pouze na tématiku 

ze světa neslyšících a nedoslýchavých. (Vojtechovský, 2008) K současné podobě této 

vysněné univerzity však vedla dlouhá a trnitá cesta a další instituce srovnatelné úrovně, 

bohužel, stále neexistuje. 

Vrátíme-li se do doby jejího vzniku, můžeme si povšimnout ještě jednoho 

historického aspektu, který neslyšícím z hlediska jejich vzdělávání značně prihoršil. 

V 19. století převládali ve světě mezi učiteli neslyšících oralisté, zastánci artikulace 

a odezírání, kteří na Milánském kongresu v roce 1880 dosáhli svého - na tomto 

mezinárodním sjezdu učitelů neslyšících došlo k vyvrcholení dlouholetého sporu 

odborníků o to, zda užívat německou (orální) či francouzskou (znakovou) metodu. Bylo 
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tu definitivně rozhodnuto, že neslyšící se na školách budou vzdělávat pouze orální 

metodou. Tato metoda však byla pro žáky velmi namáhavá a málo efektivní. Děti mezi 

sebou samozřejmě používaly různé znaky, neboť to pro ně představovalo 

srozumitelnější a snazší způsob komunikace. Učitelé jim však brzy začali znakování 

zcela zakazovat a za porušení tohoto zákazu je trestali. Někdy jim dokonce přivazovali 

ruce k tělu. (Monatová in Pitnerová, 2009) 

Podle Hrubého: „Pro neslyšící začala téměř sto let trvající doba temna4' 

(Hrubý, 1999, s. 109) 

Ani dnes není jednotná metoda výuky neslyšících definitivně stanovena. Jsou školy, 

které vyučují pomocí znakového jazyka, ale stále přetrvává i metoda orální. Vznikají 

nejrůznější kombinace a nové postupy. 

1.4 Pohled české veřejnosti na neslyšící a nedoslýchavé 

Široká česká veřejnost se nikdy o problematiku neslyšících příliš nezajímala. Pokud 

z této oblasti existují nějaké historické materiály, jedná se ve většině případů 

o odbornou medicínskou nebo pedagogickou literaturu. 

Od roku 1871 bylo zařazení neslyšících do společnosti upraveno zákonem. Podle 

tohoto zákona měli stejná práva jako slyšící pouze ti neslyšící, kteří dokázali mluvit. 

Ostatní neslyšící měli svého poručníka a starší byli dokonce zbavováni svéprávnosti. 

U zámožných neslyšících pak připadal veškerý majetek poručníkovi, u kterého museli 

zadarmo pracovat, a často se k nim vlastní rodina chovala jako k podřadným tvorům. 

(Mázerová, 1999) 

Denní listy, noviny a časopisy se počátkem 20. století zabývaly problematikou 

neslyšících jen okrajově. Navíc se převážně jednalo o senzační zprávy bulvárního tisku, 

jejichž tématem bývaly osudy neslyšících tuláků, žebráků a vrahů. Další informace si 

většinou slyšící společnost sama nikde nevyhledávala. Často docházelo i k případům, 

kdy se slyšící vydávali za neslyšící, aby si dokázali více vyžebrat. To jsou sice situace, 

známé i z dnešní doby, nicméně v tehdejší době měly velký vliv na utváření záporných 

představ veřejnosti o lidech se sluchovou vadou a neustálému prohlubování špatného 

dojmu slyšící většiny z této vrstvy společnosti. Proto představitelé spolků pro neslyšící 

začali usilovat o to, aby tisk vydával více seriózních zpráv, týkajících se např. problémů 

při vzdělávání, potíží v komunikaci se slyšícími, ale také úspěchů, jichž někteří 
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neslyšící dosáhli. Pro veřejnost byly pořádány přednášky, konány výstavy 

a v některých ústavech dokonce i divadelní představení. Bohužel se však tyto snahy 

nesetkaly s kladnou odezvou v řadách slyšící společnosti, jejíž názor na neslyšící byl 

stále formován pouze na základě neúplných a nesprávných informací. Většina občanů 

přijala již zažitý pohled na neslyšící jako na nevzdělavatelné chudáky a nebyla schopna 

respektovat jejich potřeby. (Mázerová, 1999) 

Neslyšící lidé si sami cíleně neutvářeli žádnou komunitu, ale automaticky je 

sdružovaly, jednak společný způsob komunikace pomocí znaků, který veřejnost 

považovala za řeč z nouze, a zkušenosti se slyšící společností. Zpravidla žili více 

ve městech, kde pro ně existovaly různé spolky. Pokud bydleli na vesnicích, vedli zde 

většinou velmi osamocený život. Ve 30. letech 20. století byla úplná hluchota 

považována za horší typ postižení než slepota a to zejména v případě, že se slyšícím 

rodičům narodilo neslyšící dítě. Bylo to chápáno tak, že rodiče s dítětem v tomto 

případě nemohou vůbec komunikovat. (Mázerová, 1999) 

O jistou formu osvěty se snažili i sami neslyšící tím, že se pokoušeli prodávat různé 

informační materiály. Sami se však příliš nechtěli přiznávat ke svému postižení, jelikož 

do okamžiku, než museli začít s někým komunikovat, byli bráni jako slyšící a byla jim 

prokazována patřičná úcta a respekt. Jakmile ale společnost odhalila, že neslyší, byli 

ihned považováni za hlupáky. Stát i široká veřejnost se tedy v té době k neslyšícím 

stavěly velmi lhostejně. Do konce 30. let 20. století byly ústavy a spolky odkázány na 

charitativní sdružení, dary od jednotlivců nebo veřejné sbírky. Tím se posilovala 

soudružnost neslyšících a jejich snaha o to, aby si sami dokázali pomoci. Jedněmi 

z těch, kdo naopak neslyšícím hodně pomáhali a finančně jim přispívali, byli Tomáš 

Garrigue Masaryk a jeho dcera Alice. (Mázerová, 1999) 

Mezi léty 1868 a 1948 vznikala v Čechách a na Moravě řada spolků, které se 

zabývaly lidmi s vadou sluchu. Některé byly zaměřeny všeobecně na osoby 

s postižením sluchu, další na rodiny neslyšících či nedoslýchavých dětí, jiné na 

sportovní aktivity, motoristy...(Hrubý, 1999) 

Dle Vysučka má mnoho starších neslyšících hezké vzpomínky na dobu před 

nástupem komunismu, kdy bylo na školách, zejména těch církevních, povoleno 

používat znakový jazyk. Jeho rodiče na toto období vzpomínají jako na dobu, kdy „měli 

neslyšící krásný život". (Vysuček, 2007, s. 16) 
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Po komunistickém převratu v únoru 1948 jsou veškeré spolky pro lidi svádou 

sluchu zrušeny. Objevila se snaha sloučit všechny organizace pro osoby se zdravotním 

postižením do jedné, která bude mít společné vedení. Podle Hrubého: „Těžko 

kontrolovatelné malé spolky byly pro KSČ naprosto nepřijatelným nebezpečím 

samostatného myšlení." (Hrubý, 1999, s. 254) Dne 7. června 1952 tak vzniká jednotná 

organizace Svaz československých invalidů, která u nás jako jediná hájí zájmy osob se 

zdravotním postižením až do roku 1989. Teprve v prosinci 1989 je založena první 

organizace stojící mimo tento svaz - Unie nevidomých a slabozrakých. V dubnu roku 

1990 byl pak obnoven Český svaz sluchově postižených a v červnu téhož roku se 

rozhodlo o zrušení jednotné organizace Svazu invalidů s platností od začátku dalšího 

roku. Samotný Svaz invalidů se na jaře 1990 transformoval ve Sdružení zdravotně 

postižených. (Hrubý, 1999) 

Od roku 1990 se rozrůstá nabídka organizací pro neslyšící a nedoslýchavé 

a rozšiřuje se i rozsah jejich služeb. Avšak zákon o znakové řeči č. 155 vešel v platnost 

až roku 1998; roku 2008 byl pak novelizován a přejmenován na zákon o komunikačních 

systémech neslyšících a hluchoslepých osob.3 

2 S O U Č A S N Ý S T A V 

2.1 Mýty a předsudky slyšící veřejnosti 

Kultura a některé zvyky neslyšících se od těch, které jsou užívány ve společnosti 

slyšících, liší. Nepřítomnost sluchu je nahrazována zrakem a hmatem, z čehož vycházejí 

i způsoby chování a zvyklosti těchto osob. Ty se však veřejnosti mohou někdy zdát 

podivné, nezdvořilé nebo až nevychované. (Kulichová, 2006) 

Slyšící společnost nemá dostatek informací o neslyšících či nedoslýchavých lidech 

a tak o nich často vznikají mylné představy, které se ve společnosti stále udržují. 

Vysuček ve své publikaci uvádí, že: „Předsudky, nedůvěra a nevhodné chování vůči 

lidem se sluchovou vadou má kořeny v nedostatečné informovanosti." (Vysuček, 2007, 

s. 17) Autor též doufá, že pokud se slyšící blíže seznámí s lidmi, kteří komunikují 

znakovým jazykem, budou k nim více ohleduplní a otevřenější. (Vysuček, 2007) 

3 Zákon č. 155/1998 Sb. o znakové řeči 
Zákon č. 384/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů 
a další související zákony 
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Různé mýty provázely společnost již od pradávna. Dříve se prezentovaly zejména 

formou symbolického příběhu, který zachycoval původní lidskou zkušenost v přírodě 

a v historii. Základ mýtu se obvykle opírá o důvěru všech v předkládaný příběh, která 

však není nijak prověřována. Smyslem mýtu nikdy nebylo odpovídat na otázky, ale 

harmonizovat člověka s daným přírodním a společenským řádem. Přeneseně se mýtus 

dá označit jako smyšlenka či výmysl. (Všeobecná encyklopedie, 2002) 

Vedle mýtů, které, ač je řadíme ke smyšlenkám a výmyslům, mohou tu a tam sehrát 

i pozitivní roli, jsou předsudky jednoznačně negativní postoje vůči nějaké osobě či jevu, 

jež se opírají o pověry, zjednodušené primitivní názory či stereotypy. Lidé, kteří se jimi 

řídí, většinou odmítají racionální argumenty a fakta, jež by zpochybňovala jejich názor. 

Předsudky bývají silně ovlivněny emocemi. (Encyklopedický slovník, 1993) 

Ve vztahu k neslyšícím se během minulosti vytvořila řada mýtů a předsudků. 

Pocházejí zřejmě z individuálních negativních zkušeností, které byly bez ověřených 

informací aplikovány na celou společnost neslyšících. V žádném případě se však 

nejedná o pravdivá tvrzení. 

Uvádím některé jejich podoby, kolující mezi slyšící veřejností, tak jak je 

zaznamenal Petr Vysuček. (Vysuček, 2007, s. 18 -19): 

Lidé se sluchovým postižením 

• jsou mentálně a sociálně nevyspělí, 

• jsou nesamostatní a jinak neschopní, 

• jsou egoističtí a jednají sobecky, sledují jen své zájmy, 

• se chovají agresivně, 

• přemýšlí jen na úrovni konkrétního myšlení, abstraktního nedosáhnou, 

protože znakový jazyk je jen omezený a zjednodušující komunikační 

prostředek. 

Další nepravdivá tvrzení, jež jsou ve slyšící společnosti vžitá a která mohou značně 

stěžovat situaci lidem s postižením sluchu, uvádí Radka Kulichová. (Kulichová, 2006): 

• Neslyšící lidé nemohou poslouchat hudbu a rádio, proto hodně čtou. 

• Neslyšící lidé umějí odezírat lépe než slyšící. 

• Od narození neslyšící děti se mohou učit jazyk odezíráním. 
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• Odezírání je plnohodnotnou náhradou slyšení. 

• Velmi pomalá výslovnost usnadňuje odezírání. 

• Když vidíme, že nám odezírající člověk nějaké slovo nerozumí, musíme mu 

toto slovo stále opakovat, dokud neporozumí. 

• Když chceme vědět, jestli nám odezírající člověk rozuměl, stačí se jej na to 

zeptat. 

• Neslyšící člověk při odezírání nepozná, že na něj křičíme. 

• Český znakový jazyk je vizualizovaná čeština. 

• Znakový j azyk j e mezinárodní. 

To, že je znakový jazyk mezinárodní, se ve společnosti slyšících bere téměř jako 

nevyvratitelný fakt. Nikoho ani nenapadne, že by mohl existovat znakový jazyk 

anglický, finský, japonský... Přitom každá země má svůj vlastní znakový jazyk. Je to 

logické. Jazyk se vždy vyvíjí s kulturou, zvyky a prostředím dané společnosti. Podle 

toho se odlišují i mluvené jazyky. Proč by tomu tedy mělo být jinak u jazyků 

znakových? Stejně tak se mohou odlišovat znakové jazyky v různých městech. 

Například v Brně a Praze jsou znaky pro jednu věc odlišné. Tyto rozdíly však existují 

i v jazycích mluvených. 

Často jsou neslyšící ze strany slyšící společnosti osočováni, že se uzavírají do sebe 

a straní ostatních. Když se však sejde například velká rodina, kde jsou slyšící i neslyšící, 

k oslavě, dojde po čase k automatickému a nevědomému rozdělení osazenstva na dvě 

skupiny, slyšící a neslyšící. Nikdo se v tu chvíli při tom záměrně nesnaží o oddělování 

a izolaci těchto dvou skupin. (Vysuček in Nováková, 2008) 

Řada slyšících se též domnívá, že neslyšící nemohou vykonávat některé profese, 

jako je například skladník. Mají obavu, že by se neslyšící člověk nebyl schopen 

bezpečně pohybovat mezi vysokozdvižnými vozíky, jelikož by je neslyšel. Lidé se 

sluchovou vadou jsou však již zvyklí orientovat se více pomocí zraku a být pozornější. 

(Czumalová, 2008) 

Při hledání zaměstnání bohužel často dochází k diskriminaci neslyšících. 

Zaměstnavatelé často tyto lidi nechtějí přijmout, ačkoliv splňují veškeré požadavky pro 

vykonávání dané práce. Většinou se obávají, že neslyšící nejsou schopni pracovat 
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samostatně a že se snimi nedomluví. Není neobvyklé, že slyšící považují tyto lidi 

zároveň i za mentálně postižené. (Nováková, 2008) 

Různé příklady ze života neslyšících, které dokládají toto tvrzení, jsou uvedeny na 

DVD Radky Novákové Kultura neslyšících vydané Českou komorou tlumočníků 

znakového jazyka. 

Předsudky a mýty lidem se sluchovou vadou velmi škodí. Společnost je často vnímá 

jako hloupé a povyšuje se nad ně. To vše pak vyúsťuje v různá nedorozumění a nezájem 

o společnou komunikaci z obou stran. Bývají však také původcem nesprávného přístupu 

k lidem s vadami sluchu. (Vysuček, 2007) 

Petr Vysuček působil na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu 

přednášek se zde setkal s řadou dotazů a názorů slyšících studentů na neslyšící. 

V publikaci, kterou napsal společně s Věrou Procházkovou, shrnuje nejčastější z nich. 

(Vysuček, 2007, s. 18) 

• Český znakový jazyk je primitivní. 

• Český znakový jazyk nemá gramatiku. 

• Český znakový jazyk používají pouze hloupí neslyšící, chytří používají 

češtinu. 

• Mohou neslyšící jezdit autem? 

• Co dělají neslyšící během dne? Sedí doma celý den? 

• Když neslyšící pořád ukazují znakovým jazykem, nebolí je ruce? 

• Neslyšící nemohou poslouchat hudbu, tak neradi chodí na disco a na zábavy. 

• Neslyšící neví, že jeho dítě pláče, neslyší ho, nevšimne si. 

Ani jeden z těchto názorů není pravdivý a přesto se mezi slyšící veřejností stále 

udržují a předávají. Je to, jako kdyby nám slyšícím někdo tvrdil, že například když moc 

mluvíme, určitě nás z toho také budou bolet ústa. 

Anna Czumalová se některé z mýtů snaží vyvracet. Uvádí jako příklad předsudek, že 

neslyšící nemohou být dobrými rodiči. Zejména pokud mají slyšící dítě. (Pouze 5ti -

10ti % neslyšících rodičů se narodí neslyšící děti, téměř vždy mají tedy děti slyšící. 

(Redlich, 2008)) Zde bohužel dochází k situacím, kdy tomuto mýtu věří i sami rodiče 

neslyšícího a donutí ho přenechat výchovu dítěte jim. Tím vzniká situace, že dítě 

neslyšících vychovávají prarodiče a zcela tak přetrhávají pouto mezi ním a jeho 
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pravými rodiči. Dítě je tím vystaveno frustraci z dlouhodobé nepřítomnosti rodiče 

(Matějček in Redlich, 2008, s. 12) Je zde ovšem také nebezpečí, že dítě bude přejímat 

od svých prarodičů negativní postoje vůči rodičům. (Vránek in Redlich, 2008, s. 12) 

Přitom neslyšící matka může své slyšící dítě vychovat prostřednictvím znakového 

jazyka stejně dobře jako slyšící mluveným. Zajistí-li mu kontakt se slyšícími, naučí se 

dva jazyky a nastává tak naprosto obdobná situace jako například v rodině Američanů 

žijících v Čechách. (Czumalová, 2008) Dle Procházkové nepředstavuje znakový jazyk 

ve vztahu neslyšícího rodiče a slyšícího dítěte žádnou překážku. Naopak se jedná 

0 jejich přirozený způsob komunikace, pomocí níž mohou rodiče dětem vysvětlovat 

věci, kterým zatím nerozumí. (Procházková in Redlich, 2008, s. 22) 

Další mýtus, jenž evidentně vychází z toho předchozího, je, že neslyšící dítě, které 

se v dětství naučí znakový jazyk, se už nenaučí češtinu. Tento mýtus napáchal hodně 

škod zejména v minulosti. Bylo zakázáno na děti znakovat, ale mluvené řeči sami 

pořádně nerozuměly. Děti pak vyrůstaly bez jakéhokoli jazyka a znemožňovala se jim 

tím jak komunikace, tak i získávání informací. Často se pak promeškalo věkové období, 

které je důležité pro jazykový rozvoj. (Czumalová, 2008) 

Slyšící děti neslyšících rodičů si osvojují znakový jazyk stejně jako my mluvený. Na 

rozdíl od mluveného jazyka však dítě dokáže již kolem sedmi měsíců vytvářet první 

znaky. (Keil in Redlich, 2008, s. 22) Artikulovat první slova děti začnou až kolem 

dvanáctého měsíce věku. 

Samozřejmě je důležité udržovat dítě v kontaktu se slyšícími a tím pádem 

1 s mluveným jazykem. Někteří neslyšící rodiče se snažili nahradit tiché prostředí zvuky 

rádia či televize, aby stimulovali řečový vývoj dítěte, ale nemělo to příliš velký efekt. 

Dle Šebesty je nezbytné, aby dítě mělo kontakt se slyšícími přímo prostřednictvím 

komunikace mluveným jazykem. (Šebesta in Redlich, 2008, s. 28) 

Pochopitelně, pokud se ke slyšícím nedostávají žádné faktické informace, je snadné 

si podobné mylné názory vytvořit a držet se jich. Proto je velmi důležité, aby slyšící 

společnost měla dostatečnou úroveň znalostí zmíněné problematiky a aby zde byla 

snaha motivovat ji ke vzájemné kooperaci. 

Pro zlepšení pozice neslyšících a nedoslýchavých ve společnosti je nutné veškeré 

mýty neustále vyvracet a snižovat tím jejich negativní účinky. Toho dosáhneme pouze 

tím, že se bude zvyšovat informovanost slyšící veřejnosti. (Vysuček, 2007) 
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2.2 Nedostatečná informovanost 

To, že se ke slyšící společnosti nedostává dostatek informací, je zřejmé z předchozí 

kapitoly. Řada neslyšících či lidí se zbytky sluchu se každý den setkává s tím, že si se 

svým okolím špatně porozumí, je jím odmítána, či dokonce manipulována do pro ni 

nevýhodných pozic. 

Tuto skutečnost dokazují i příběhy samotných neslyšících. Některé z nich můžeme 

najít na již zmíněném DVD Radky Novákové Kultura neslyšících, ale také 

v nejrůznějších publikacích a jiných pramenech. 

Pro představu uvádím výsledky šetření dvou studentských závěrečných prací. Jedná 

se o bakalářskou práci Terezy Tomancové s názvem Informovanost studentů běžných 

středních škol o problematice sluchového postižení a diplomovou práci Veroniky 

Vrbasové nazvanou Vztah slyšící veřejnosti k divadlu sluchově postižených. Pro účely 

této kapitoly jsou z dotazníkového šetření výše uvedených prací vybrány pouze otázky, 

na něž respondenti odpovídali mylně, takže z výsledné sumarizace počtu jejich 

nesprávných odpovědí lze získat představu o oblastech, ve kterých se slyšící veřejnost 

často mýlí. 

Tereza Tomancová pro výzkum použila kvantitativní metodu dotazníku o 28mi 

otázkách. Získala 102 dotazníků od studentů středních škol, ve věkovém rozmezí 15 -

19 let. Dle jejích výsledků se 48% studentů již někdy setkalo sčlověkem svádou 

sluchu, 81% z nich se domnívá, že znakový jazyk je mezinárodní a 78% nezná žádnou 

možnost kompenzace sluchu. Bohužel, celých 100% dotázaných nepovažuje pojem 

hluchoněmý za hanlivý. Na otázku, jak jinak by nazvali takto znevýhodněné lidi, 85 

z nich nevědělo, 15 studentů by použilo pojem neslyšící a 2 studenti sluchově postižený. 

(Tomancová, 2008) 

Stejnou metodu šetření použila ve své diplomové práci i Veronika Vrbasová. Její 

dotazník obsahoval 17 otázek a vrátil se jí od sta dotázaných. Autorka dotazníky 

rozdávala před vystoupením Divadla Neslyším v divadle Husa na provázku v Brně 

a v Mahenově brněnském divadle. Dále pak studentům na vysoké škole Masarykovy 

univerzity a dalších pracovištích. Oproti předchozímu výzkumu šlo o respondenty starší 

18ti let, převážnou část však tvořili lidé do 25 let věku (53%), nejvyšší věková hranice 

dotázaných byla 60 let. Itady se stejně jako v předchozí práci 48% z nich setkalo 
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s neslyšícím či nedoslýchavým. Celých 88% dotázaných nikdy na základní ani střední 

škole neprobíralo problematiku postižení sluchu. To, že je porucha sluchu občas 

doprovázena mentálním postižením, se domnívá 91% respondentů a 34% si myslí, že se 

znakový jazyk v různých zemích neliší. Dokonce v několika odpovědích bylo uvedeno, 

že neslyšící mají výhodu v tom, že se nemusí učit jiné jazyky. U otázky, zda rodiče osob 

se sluchovou vadou mají také tuto vadu, téměř polovina dotázaných (49%) odpověděla, 

že v 10% případů mají sluchové postižení i rodiče, 44% dotázaných si myslí, že 40% 

rodičů má postižení sluchu a 4%, že tomu tak je u 70% z nich. Naprostá většina 

respondentů (85%) napsala, že u divadla neslyšících se obávají neporozumění tomu, co 

se bude odehrávat na jevišti. Jako důvod byla zmiňována neznalost znakového jazyka. 

(Vrbasová, 2007) 

Redlich napsal publikaci o slyšících dětech neslyšících rodičů, pro než se užívá 

mezinárodní označení CODA. Tito potomci neslyšících zde uvádějí řadu vlastních 

zkušeností s postoji slyšící společnosti k lidem, kteří neslyší. 

Pro představu cituji některé z nich: 

„Jednou, když jsem jel s mámou tramvají a ona na mě ukazovala, tak jsem zaslechl 

paní, jak říká své dceři: ,Nekoukej na ni, oni nejsou normální."' (Redlich, 2008, s. 35) 

„V dětství jsem se prakticky denně potýkal s výsměchem vrstevníků, ale i dospělých 

vždy, když jsem na veřejnosti komunikoval ve znakovém jazyce. Nejhorší to bylo 

v městské hromadné dopravě, kde na nás lidé doslova civěli, a děti se po nás opičily. 

Tak mi maminka zakázala bavit se v autobuse apod. Nebyl to příjemný pocit, když na 

nás lidé civěli a když se děti ptaly rodičů, proč nemluvíme a máváme rukama 

a odpověď zněla ,Oni jsou nemocní'."(Redlich, 2008, s. 35) 

„Neslyšící lidé nejsou chudáci! Nemají jen kontakt se světem jako ostatní. Jsou 

uzavřeni ve svém světě." (Redlich, 2008, s. 44) 

Je nutné zabývat se možnostmi komunikace mezi lidmi se sluchovou vadou a slyšící 

společností. Díky neznalosti rozdílů mezi kulturní a jazykovou povahou společnosti 

neslyšících a slyšících vzniká řada problémů a trapných nedorozumění. Z těchto situací 

si však zejména zahraniční neslyšící lidé dělají legraci a tak se rodí velká část vtipů 

a historek, jejichž tématem jsou potíže, které mohou nastat při kontaktu mezi oběma 

skupinami. Podobné vtipy by snad mohly být jedním z důkazů toho, že se řada 

neslyšících necítí být lidmi s postižením, ale příslušníky jazykové a kulturní menšiny. 
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K rozsáhlejšímu šíření těchto příběhů v Čechách jistě pomáhá přibývající respekt 

většinové společnosti ke znakovému jazyku. (Kosinová, 2008) 

Příklad vtipu neslyšících: 

„Slyšící muž dlouho pozoruje neslyšícího muže a následně se rozhodne zjistit, jak je 

to s gramotností u neslyšících. Na kousek papíru napíše: ,Umíte číst?' a podá tento 

vzkaz neslyšícímu muži. Neslyšící muž je znechucen jeho neznalostí a odepíše: ,Ne. 

A umíte psát?'" (Holcomb in Kosinová, 2008, s. 24) 

3 M O Ž N O S T I Z Í S K Á V Á N Í I N F O R M A C Í 

3.1 Bezděčné setkávání slyšící veřejnosti s neslyšícími, nedoslýchavými a jejich 

kulturou 

3.1.1 Divadelní představení 

Jedním z míst, kde se může slyšící setkat s neslyšícími a nedoslýchavými a kde má 

možnost dozvědět se více informací o jejich životě, jsou nejrůznější společenské akce, 

které neslyšící pořádají. 

Divadlo Neslyším 

Nejvýraznějším prvkem v kultuře neslyšících je bezesporu divadlo. Roku 1992 

vznikl na Janáčkově akademii múzických umění v Brně vysokoškolský bakalářský obor 

Výchovná dramatika neslyšících. Z absolventů tohoto oboru se rekrutují členové 

jediného profesionálního divadelního souboru neslyšících u nás Divadla Neslyším. Toto 

divadlo bylo založeno roku 1997 pod názvem Vlastní divadlo neslyšících a od roku 

2002 nese současný název. (Kosinová, 2008) Divadlo hraje jak pro děti tak pro dospělé, 

neslyšící i slyšící. Jelikož nemá vlastní scénu, hraje v prostorách jiných divadel, např. 

v divadle Husa na provázku. Inscenace jsou dobře srozumitelné také pro mezinárodní 

publikum, takže se soubor účastní nejen různých tuzemských divadelních festivalů ale 

i zahraničích. Z českých festivalů, na nichž soubor vystupoval, to byly například 

Mezinárodní festival pantomimy neslyšících v Brně, Divadlo evropských regionů 

v Hradci Králové, Mezi ploty v Brně i v Praze, Divadelní pouť bez bariér v Ostravě či 

Mluvící ruce v Praze. Ze zahraničních festivalů můžeme zmínit Divadelní festival pro 

děti a mládež v Burse (Turecko), Mezinárodní divadelní festival v Hasseltu (Belgie), 

Festival pantomimy a pohybového umění v Moskvě (Rusko) či Mimos ve Francii. 

(Dlabačová, 2009) Divadlo bylo dokonce pozváno i na prestižní Mezinárodní festival 
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pro neslyšící Deaf Way (USA). Tento výčet však představuje pouhý zlomek všech akcí, 

jichž se soubor zúčastnil. 

Kromě divadelních představení pořádá Divadlo Neslyším také různé semináře 

a workshopy. Svůj charakteristický styl si neustále rozvíjí. Velký důraz je v inscenacích 

kladen na vizuální složku, pracuje se se symboly, nechybí ani scénická hudba. 

V představeních je využíváno znakového jazyka v jevištní podobě s výraznou 

symbolikou a přesahem do tance. 

Na půdě Divadla Neslyším vznikají ojedinělé projekty, které režírují sami neslyšící 

a které svým neobvyklým pojetím přinášejí nový divadelní pohled. Členové Divadla 

Neslyším mají navíc pedagogické vzdělání. Tím se do tvorby pro děti dostávají také 

prvky edukativního charakteru, které v současném divadle mnohdy chybí. Významnou 

složkou inscenací je aktivní zapojení malých diváků do hry, což příznivě ovlivňuje 

jejich prožívání děje i pochopení jednotlivých situací. 

Divadlo Neslyším získalo za svou činnost řadu ocenění, jako například Cenu za 

odstraňování bariér, ocenění na mezinárodním festivalu Cie Imagerie, Brusel 1997 či 

cenu za režii inscenace „ Věc není Věc". (Rérychová, Silovská, Sirůčková, 2007) 

Tlumočená představení 

Nemalou část divadelních představení, při jejichž návštěvě se může slyšící divák 

setkat s kulturou neslyšících, tvoří nejrůznější hry tlumočené do českého znakového 

jazyka. Tato představení bývají zpravidla uváděna v divadlech pro slyšící, takže jsou 

veřejnosti dobře dostupná. Slyšící společnost v nich může poznat nejen estetické krásy 

znakového jazyka, ale také získat informace o kultuře neslyšících. Zároveň se zde 

společnost slyšících a neslyšících setkává v příjemném kulturním prostředí. 

U nás se stala prvním tlumočeným představením hra Plukovník Pták, která byla 

prvně uvedena v roce 1998 na prknech Divadla Na zábradlí. Mezi další představení, jež 

jsou uváděna v rámci divadelní sezóny roku 2010, patří například Manželské vraždění 

v Divadle Na Jezerce, Perfect Days v Divadle Na zábradlí, Pod hladinou ticha v Divadle 

Minor nebo Racek a U výčepu v Divadle Čertovka. Všechna představení jsou 

tlumočena tlumočníky z České komory tlumočníků znakového jazyka. (Dingová, 2010) 

V České republice existuje několik typů divadelního tlumočení. Pro neslyšící je 

nejvýhodnější tzv. stínové tlumočení (Obr. č. 1. - 4.), při němž se tlumočník stává 
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v podstatě jakýmsi stínem herce. Každý herec má svého tlumočníka, který je obvykle 

oblečen podobně jako on, ale v tmavé barvě. Pro neslyšící je toto tlumočení příjemné 

díky tomu, že herci a tlumočníci se vyskytují na jevišti současně a zpravidla blízko 

sebe, takže je lze sledovat téměř najednou. Tento typ tlumočení byl použit ve hrách 

Tracyho tygr v divadle Nablízko nebo Růže pro Algeron v Divadle v Celetné. 

(Najmanová, 2005) Od ledna 2009 je stínově tlumočené i Manželské vraždění. 

(Půlpánová, 2009) 

Druhým typem je zónové tlumočení (Obr. č. 7. - 9.), kdy se jeviště pomyslně 

rozdělí, většinou na dvě zóny a každý tlumočník, kteří v tomto případě bývají dva, 

tlumočí dění jen na své části jeviště. Takto je například tlumočeno představení Pod 

hladinou ticha nebo dříve uváděná hra divadla Nablízko V melounovém cukru. 

(Najmanová, 2005) 

Pro tlumočení hry Racek je využíváno experimentální formy (Obr. č. 10. a 11.), kdy 

je znakový jazyk ztvárněn umělecky spolu se čteným textem. Experimentální tlumočení 

bylo využito i ve hře pro děti Zahrada, kterou uvádělo divadlo Nablízko. Jde o formu 

tlumočení, kdy tlumočník je zároveň i hercem. (Dlabačová, 2009) 

Dalším typem je tlumočení statické (Obr. č. 5. a 6.). Při tomto typu stojí, případně 

sedí tlumočníci po celou dobu na jednom místě, zpravidla na kraji jeviště. Příkladem 

hry, v níž je použito statické tlumočení, je hra Perfect Days. (Najmanová, 2005) 

Posledním typem je tlumočení balkónové, od kterého se ale již upouští. Tlumočník 

je s neslyšícími diváky na vyhrazeném místě, většinou na balkóně, a staticky jim 

tlumočí. Pro diváky je tento typ velmi složitý, neboť nestačí sledovat, co se děje na 

jevišti. (Najmanová, 2005) 

Divadelní představení se tak stávají jakýmsi mostem mezi slyšící a neslyšící 

společností. Pro neslyšící je zprostředkován svět slyšících bez jazykových bariér 

a naopak slyšící veřejnost se setkává s prvky kultury neslyšících. 

Největší oslavou divadla neslyšících v Praze je akce Mluvící ruce. Jedná se 

0 přehlídku tvorby ve znakovém jazyce a vystupují zde neslyšící umělci od nás i ze 

zahraničí. Součástí vystoupení bývá tlumočená poezie, pantomima, divadelní hry ale 

1 hudba ve znakovém jazyce. Na 12. ročníku v roce 2009 vystoupili například děti z MŠ 

a ZŠ, Brno, Tichá hudba, Deafboys3, Vol5Vis50, NEPANTO či Gestisches Theater 

Berlin. 
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UKÁZKY DIVADELNÍHO TLUMOČENÍ4 

Stínové 

Obr. č. 1. Svojí vlastní ženou 0br. č. 2. Růže pro Algernon 

Obr. č. 3. Manželské vraždění Obr. č. 4. Tracyho tygr 

Statické 

Obr. č. 5 O pejskovi a kočičce Obr. č. 6. Perfect Days 

4 Zdroj fotografií: archiv České komory tlumočníků znakového jazyka 
Dostupné na WWW: http://www.cktzj.com/ [05-03-2010] 
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h 
Zónové 

Obr. č. 7. Pod hladinou ticha Obr. č. 8. V melounovém cukru 

Obr. č. 9. V melounovém cukru 

Experimentální 

u , 

Obr. č. 10 Zahrada Obr. č. 11 Racek 
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Pantomima 

Důležitou část divadelní kultury neslyšících tvoří pantomima neslyšících. 

Nejznámějšími soubory jsou Pantomima S.I., která byla založena roku 1981, či Nepanto 

Praha. Dne 14. listopadu 2009 se konal v Brně v Divadle Bolka Polívky již 20. ročník 

Mezinárodního festivalu pantomimy neslyšících, kde kromě českých souborů vystoupila 

i řada zahraničních mimů z Belgie, Běloruska, Slovinska a Srbska. (Lavičková, 2010) 

Tento festival se koná vždy jednou za dva roky. 

3.1.2 Společenská setkání 

Místy, kde se kdokoli může sejít s neslyšícími či nedoslýchavými lidmi, nejsou 

pouze divadla, i když ta to bývají nejčastěji, a ne vždy musí jít o setkání přímo na 

divadelním představení. 

Známou kulturní akcí je mezinárodní humanitární projekt Podepsáno srdcem, který 

se uskutečnil roku 2009 již po patnácté. Místem konání byl tentokrát Clarion Congress 

Hotel Prague, dříve se konal i na Pražském hradě a na Žofíně. Jedná se o koncert 

orchestru, který je celý tlumočen do českého znakového jazyka. Po jeho skončení 

obvykle probíhá dražba uměleckých předmětů. Vydražené peníze jsou určeny k podpoře 

osob se zdravotním postižením. (Pánek, 2007)5 Významnou formou osvěty veřejnosti je 

tato akce zejména proto, že ji přenáší Česká televize a široká slyšící veřejnost tak může 

vidět, že znakový jazyk není jen pouhé mávání rukama a že je možné v něm vyjádřit 

i hudbu. 

Existují dva druhy hudebního tlumočení - tlumočení hudby a tlumočení zpěvu. 

Pokud jde o prvou skupinu, tlumočí se jak hudba populární, tak vážná, orchestrální 

i sólová. První tlumočený koncert populární hudby se konal v lednu 2002 během 

Tříkrálového setkání a v prosinci téhož roku se uskutečnilo první tlumočení vážné 

hudby při akci Podepsáno srdcem. Cílem tlumočení hudby je vyvolat v neslyšícím 

divákovi obdobné pocity jako má zdané skladby slyšící posluchač, převést hudbu 

v jakýsi obraz. „Jde především o rytmus a tempo skladby, její dynamiku a gradaci, 

melodii a obsah skladby, případně kontext skladby (dobový či kulturní nebo kontext 

5 Záznamy písní a rozhovory s účastníky z akce Podepsáno srdcem 2009 je možné vidět na internetových 
stránkách [05-03-2010]: 
http://ruce.cz/clanky/690-podepsano-srdcem-2009-zaznarn-tlumocenych-skladeb 
http://ruce.cz/clanky/690/2-podepsano-srdcem-2009-zaznam-tlumocenych-skladeb 
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celku, ze kterého skladba pochází). To vše by mělo jít při překladu ruku v ruce 

s emočním nábojem skladby. Při práci má mít tlumočník vždy na mysli cílovou skupinu 

svého tlumočení, kterou jsou primárně neslyšící." (Červinková Houšková, Dingová, 

2007, s. 15- 17) 

Tlumočník většinou netlumočí jednotlivé tóny či hudební nástroje. Konečnému 

tlumočení předchází dlouhé studium nejrůznějších materiálů a seznamování se se 

skladbou. 

První vystoupení neslyšících se zpěvem ve znakovém jazyce se uskutečnilo roku 

1997. O rok později pak vznikl soubor Tichá hudba, který se věnuje interpretaci písní 

ve znakovém jazyce. (Mázerová, 2005) 

S tlumočením zpěvu se mohli diváci setkat na výše zmiňovaném Tříkrálovém 

setkáni v divadle ABC, které pořádala Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 

a kde byly tlumočeny písně Báry Basikové (Obr. č. 12. a 13.). Na obrázcích je vidět 

současný projev zpěváků a tlumočníků. 

Obr. č. 12 Tříkrálové setkání 2007 - zpěváci Obr. č. 13 Tříkrálové setkání 2007 - tlumočníci 

Píseň Anety Langerové byla předvedena na akci Mluvící ruce a písně skupiny 

Traband na setkání Po práci zábava1 v Agentuře Profesního Poradenství pro Neslyšící 

(APPN) v Praze. Videoklip k písni Petra Hapky a Michala Horáčka Vidoucí, ale 

neviděná, kterou zpívá Jana Kirschner, byl na přání autorů též natočen ve znakovém 

jazyce. Zpěvačka Jana Kirschner a tlumočnice Andrea Kalců, si zde jakoby vyměnily 

6 Zdroj fotografií: 
http://209.85.135.132/search?q=cache:http://www.tamtam-praha.cz/fotogalerie_divadlo-abc.html [05-03-
2010] 
7 Tlumočenou píseň skupiny Traband Tichý muž je možné najít na: 
http://www.cktzj.com/index.php?page=vgal&show= 151 [05-03-2010] 
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své role. Andrea Kalců je hlavní aktérkou a Jana Kirschner se na obrazovce objevuje 

v malém okénku vpravo. 

Ojedinělý projekt byl připraven na 23. března tohoto roku, tj. 2010, v divadle 

Čertovka v Praze. Nesl název Dva světy a byl vytvořen na podporu bilingvního 

a bikulturního světa, světa slyšících a neslyšících, a jejich vzájemného porozumění. 

Vystoupili zde nejen neslyšící bubeníci Deaf Drums pod vedením Huga Tichého 

z kapely Posmrtné zkušenosti ale proběhl i rockový koncert kapely Standby tlumočený 

do znakového jazyka. Patronem a moderátorem se stal Jiří Mádl. 

S originálním nápadem přišla Organizace na podporu integrace menšin (OPÍM). Její 

členové vytvořili projekt s názvem Živá knihovna, jenž má podtitul Nesuď knihu podle 

obalu. V této knihovně může čtenář místo pročítání knih v přátelském rozhovoru 

s neobyčejnými lidmi procházet jejich životy. Jsou to lidé, vůči kterým mívá většinová 

veřejnost mnohdy předsudky či negativní postoje a obvykle je řadí do různých menšin. 

V knihovně má každý možnost se s těmito lidmi, „knihami", potkat a povídat si s nimi 

o všem možném, zeptat se jich i na věci, na něž bychom se normálně báli ptát. Lze se 

zde setkat s lidmi s různým postižením (třeba právě s neslyšícími), osobami po úrazech, 

homosexuály, bezdomovci, feministkami, muslimy a dalšími. Tento projekt je 

realizován od roku 2007 jednak na různých veřejných akcích (United Island of Prague, 

Mezi ploty, Evropský týden akcí proti rasismu, Sázava fest atd.), ale také jako program 

pro základní, střední a vyšší odborné školy v Praze a Středočeském kraji. Na školách 

Živé knihovně předcházejí workshopy, které se zaměřují na rasismus, diskriminaci 

a xenofobii vůbec a v dalších dnech pak následují přímo rozhovory s lidmi, „knihami". 

Na internetových stránkách této organizace též existuje Online živá knihovna, kam 

může každý průběžně psát své dotazy. Nalezneme zde „knihy" s názvy - Adoptovaný 

gay, Neslyšící studentka, Feministka s dredama, Ochránkyně zvířat a ekoložka, 

Nedoslýchavá studentka, Posttraumatik (život po vážném úraze) a jiné. Samozřejmě, že 

dle pravidel projektu nesmí při rozhovorech docházet k žádnému porušování Listiny 

lidských práv a svobod, ústavy a zákonů ČR. (OPÍM o.s., online) 

Na šíření informací o kultuře neslyšících mezi slyšící veřejnost se velkou měrou 

podílí občanské sdružení Zavři uši. Původně šlo o skupinu neslyšících fotografů, kteří 

pořádali výstavy svých prací. Fotografie se setkávaly s úspěchem zejména u slyšících 

a tak vznikl nápad založit sdružení, které bude mezi majoritní společnost šířit kulturu 
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neslyšících. Sdružení pořádá jak výstavy, tak i různé společenské akce. V březnu roku 

2006 se uskutečnila jejich první akce v K C Novodvorská na Praze 4, při které 

návštěvníci mohli vidět nejen výstavu fotografií, ale i recitaci ve znakovém jazyce, 

pantomimu, divadelní etudu a také tanec. Měsíce červen a červenec téhož roku byly 

věnovány výstavě fotografií v pizzerii na Václavském náměstí, v srpnu si návštěvníci 

mohli v Domě knihy Kanzelsberger přečíst informace o kultuře neslyšících na 

vystavených panelech a následně pak v září a říjnu i na radnici městské části Praha 4. 

Další výstavy fotografií se konaly v Mostě či Žatci. Zatím poslední výstava s názvem 

Intimita byla na Novoměstské radnici v Praze. Toto sdružení však pořádá také další, pro 

někoho možná daleko zajímavější, akce. Jednou z nich byla módní přehlídka Step by 

step v obchodním centru Palladium na Praze 1. Po molu se procházeli slyšící i neslyšící 

modelky a modelové v oblečení navrženém slyšící návrhářkou Markétou Hývnarovou 

a neslyšící Ivetou Smutnou. Celá akce měla ukázat, že neslyšící se bez problému dokáží 

vyrovnat slyšící společnosti a že ji leckdy i předčí. (Zavři uši o.s., online) Hostesky zde 

dokonce rozdávaly pěnové ucpávky do uší, aby si každý mohl vyzkoušet, jaké to je mít 

špatný sluch. Během přehlídky vystoupilo i několik neslyšících umělců s tlumočenými 

písněmi do uměleckého znakového jazyka, taneční skupina Deafdance, soubor Nepanto 

a skupina Vol5Vis50. U stánků mohli diváci získat řadu cenných informací. 

(Lavičková, 2009b) 

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) již dvakrát 

uspořádala benefiční módní přehlídku Fashion Deaf Show na podporu svého projektu 

Tlumočnické služby pro neslyšící. Na obou přehlídkách byly k vidění nejen modely 

předvedené neslyšícími, ale také různá umělecká vystoupení a programy zaměřené na 

osvětu veřejnosti, týkající se například toho, jak komunikovat s neslyšícím 

prostřednictvím tlumočníka. (Tomková, 2008) 

Příjemné místo, kde se může slyšící setkat s člověkem neslyšícím či nedoslýchavým, 

vzniklo díky Plzeňské unii neslyšících od září 2009 také v Plzni. Jde o kavárnu Pierot 

Café, ve které pracují neslyšící servírky. Aby s nimi mohli slyšící lépe komunikovat, 

jsou zde instalovány interaktivní obrazovky se slovníkem znakového jazyka. Některé 

znaky si může kdokoli vyzkoušet před návštěvou kavárny na jejích internetových 

stránkách www.pierotcafe.cz. (Říhová, 2009) 
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Kavárna neslyšících existuje zatím v České republice pouze jedna, ale Středisko 

Tamtam, jež poskytuje rodinám neslyšících ranou péči, uspořádalo v listopadu roku 

2009 pětidenní akci obdobného rázu nazvanou Kavárna. Tato akce proběhla v kavárně 

Dobrá trafika v Praze. Neslyšící dobrovolníci zde obsluhovali zákazníky, čímž vytvořili 

příjemnou a neobvyklou atmosféru. Na stolcích ležely informační letáky o Společnosti 

pro ranou péči, která pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným 

postižením a slaví tento rok již 20. výročí svého vzniku. Byl zde též popis, jak se 

dorozumět s neslyšící osobou a nechyběla ani ukázka znaků, jimiž mohli slyšící 

zákazníci komunikovat s obsluhou. (Chladová, 2010) 

Zmíněná akce byla součástí kampaně Týden rané péče, jež měla zviditelnit služby 

rané péče na veřejnosti, neboť se o nich často příliš neví. Zahrnovala i prezentaci 

střediska Tamtam v obchodním domě Tesco Nový Smíchov, kde si děti i dospělí mohli 

vyzkoušet zážitkové hry. (Chladová, 2010) 

Již tradičně se Federace rodičů a přátel sluchově postižených účastní akce Jiný svět, 

na které zábavnou formou informuje návštěvníky o problematice sluchového postižení. 

Je zde možné se naučit vhodné způsoby komunikace, poznat, jak je těžké odezírat, 

vyzkoušet si některé kompenzační pomůcky i slovník znakového jazyka a tlumočení. 

Akce Jiný svět se pravidelně koná pod širým nebem na Praze 13, na Hůrce. Jejím cílem 

je seznámit návštěvníky s problémy, se kterými se každodenně setkávají handicapovaní 

lidé. Žáci místních škol i ostatní zájemci si zde kromě znaků a výše uvedených činností 

mohou vyzkoušet, jak se dá pohybovat na vozíčku v městské hromadné dopravě či 

orientaci bez pomoci zraku. Dále zde bývá ukázka výcviku asistenčních psů, policejní 

škola, kde lze získat dětský řidičský průkaz a možnost koupě výrobků osob se 

zdravotním postižením. 

Jednou z velkých společenských akcí, na které se mohou slyšící setkat s neslyšícími 

je rovněž volba královny krásy Miss neslyšících ČR. Tato soutěž se koná 

i v mezinárodním měřítku a obě pořádá česká agentura. Hostitelským městem pro 

desátý ročník charitativní světové soutěže s názvem Miss Deaf World 2010 a druhý 

ročník soutěže Miss Deaf Europe 2010 bude Tbilisi, hlavní město Gruzie. (Miss Deaf 

s.r.o., online) 

Po celé ČR se pro neslyšící připravuje také řada sportovních akcí. Největší z nich, na 

níž se utkávají neslyšící sportovci z celého světa, je však deaflympiáda. Jako klasická 

35 



olympiáda se koná každé 4 roky. V září 2009 proběhla již 21. letní deatlympiáda 

v asijském městě Taipei na severu samostatného ostrova Tchaj-wan a čeští reprezentanti 

zde v cyklistice získali jednu stříbrnou medaili. Další ročník bude roku 2013 v Aténách, 

zimní deatlympiáda je pak plánovaná na rok 2011 do Vysokých Tater. (Chladová. 

Křesťanová, 2009) 

3.1.3 Média 

Neslyšící lidé nemají takový přístup k informacím jako slyšící. Rádio nevyužívají, 

a pokud jde o ty, kteří komunikují znakovým jazykem, je pro ně český jazyk jazykem 

cizím. Získávání informací z běžného tisku jim tedy činí o to větší potíže. (Kosinová, 

2008) 

Na druhé straně se slyšící veřejnost z denního tisku o lidech se sluchovým 

znevýhodněním mnoho nedozví. Neslyšící sice vydávají i své časopisy, ale běžný 

člověk, který by se o problematiku těchto lidí nezajímal, na ně jen těžko narazí. 

V novinách se občas dočteme nanejvýš o nějakých senzacích, kauzách či inovacích. 

Zůstává ale otázkou, jak moc jsou či nejsou tyto informace zkreslené a ovlivněné 

subjektivním názorem autora. 

Originální projekt Slyšitelné ticho uvádělo pravidelně každý týden rádio Classic FM 

od září 2005 do listopadu 2006. Na vzniku tohoto seriálu o neslyšících se podílela 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka. Cílem pořadu bylo vzbudit zájem širší 

veřejnosti o problematiku sluchového postižení a zvýšit tak i její informovanost. 

Jednotlivé díly byly zaměřeny na různé oblasti jako je znakový jazyk, tlumočení, mýty 

a předsudky, pravidla komunikace i vlastní zkušenosti neslyšících. Později byly 

všechny díly přepsány do textové podoby a můžeme je najít na internetových stránkách 

www.ruce.cz. (Portál ruce.cz. online) 

Oblast, kam již o něco více pronikla kultura neslyšících a která přitom oslovuje 

největší část naší populace, je televizní vysílání, i když stanicí, jež se jako jediná 

systematicky zabývá úpravou pořadů pro lidi s vadou sluchu a umožňuje jim vytvářet 

také vlastní pořady, je pouze Česká televize - u ostatních se s těmito programy 

setkáváme víceméně sporadicky. V televizním vysílání lze rozlišit několik typU 

uvedených pořadů. Největší část tvoří pořady primárně určené slyšícím, které jsou 
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opatřeny skrytými titulky. Další skupinou jsou pořady tlumočené do znakového jazyka 

a třetí pak ty. jež vytváří sami neslyšící. 

Skryté titulky je možné zobrazit pomocí teletextu na straně 888. Nejedná se však 

o běžné titulky, na něž je zvyklá slyšící společnost. Musí zde být zaznamenán) opravdu 

všechny zvuky, takže se tu objeví titulek i pro troubení auta. styl hudby či zvonění 

telefonu. Česká televize má těmito titulky opatřeno 70% svých pořadů. (Dlabačová. 

2009) Některé filmy, které vychází na DVD. již mají v menu také nabídku pro spuštění 

s titulky pro neslyšící. Pokud si někdo ze slyšících film s takovými titulky pustí, možná 

si pak dokáže představit, že porucha sluchu nesouvisí pouze s řečí. ale i se všemi zvuky 

z okolí, které nás často upozorňují na vzniklou situaci. 

Pořady tlumočené do znakového jazyka mají v pravém rohu obrazovky okénko, 

v němž je vidět tlumočník. Takový typ představuje pořad Sama doma. který je prvotně 

určen opět slyšící veřejnosti, takže napomáhá i její osvětě. Podobný je rovněž pořad 

Pomáhejme si. Jako dárek pro neslyšící děti připravila ještě Česká televize devět 

stejným způsobem tlumočených pohádek, jež mohou děti i dospělí vidět na jejím vvebu.s 

Samozřejmě je může sledovat také slyšící divák a třeba se z nich i naučit nějaké znaky. 

V budoucnu by mělo těchto pohádek přibývat. 

Třetím typem pořadů, v nichž se slyšící divák může setkat s kulturou neslyšících 

a získat tak o nich více informací, jsou Zprávy v českém znakovém jazyce a Televizní 

klub neslyšících. 

Od roku 2000 vysílala pravidelně Česká televize Zprávy ve znakové řeči. které roku 

2008 prošly velkými změnami a byly i přejmenovány. Nyní mohou diváci shlédnout 

každý všední den v podvečer desetiminutové Zprávy v českém znakovém jazyce, jež 

v současné době zahrnují šest (dříve čtyři) aktualit z politiky a dvě ze sportu. Vedle 

změny moderátorů a celé grafiky jsou v nich novým prvkem aktuální zprávy, týkající se 

dění v komunitě neslyšících a další velkou inovací je také to. že se na výběru zpráv 

podílí neslyšící editor. (Dingová. 2008) Tyto zprávy nikdy nejsou úpravou pořadu pro 

slyšící, vždy se jedná o tvorbu neslyšících, kteří je též moderují. 

Posledním pravidelně vysílaným pořadem České televize, který vytváří sami 

neslyšící, je Televizní kluh neslyšících (TKN). TKN se vysílá již od roku 1980. jeho 

předchůdcem byl zpravodajský pořad pro neslyšící Ozvěny. (Hrubý, 1999) Jde 

"Pohádky je možné nalézt na: http: /www.ceskatelevize.cz/kratkodobe/pohadky.' [30-03-2010] 
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O publicisticko - dokumentární formu pořadu, ve které je většinou vysíláno několik 

reportáží ze života neslyšících a nedoslýchavých lidí. Jsou zde představovány nové 

projekty, zajímaví lidé se svými životními zkušenostmi a diváci jsou také zváni na 

nejrůznější společenské akce. z nichž je pak následně vysílán televizní záznam. 

Nejedná se pouze o informování určité úzké skupiny lidí o tom. co se mezi nimi zrovna 

děje. ale také o velmi významný způsob osvěty slyšící společnosti. Pořadem provází 

zpravidla dva neslyšící moderátoři užívající český znakový jazyk, kteří jsou tlumočeni 

do mluvené češtiny, a k tomu je každý díl doplněn ještě titulky pro neslyšící. 

TKN má velký vliv na formování názoru slyšící veřejnosti. ..Umožňuje šířit 

informace o neslyšících jako o jazykové a kulturní menšině, ale i o širší problematice 

sluchově postižených lidí. Tato specifická skupina lidí je totiž často pro slyšící 

neznámým světem, do kterého nemají, vzhledem ke komunikační bariéře, dveře 

otevřené." (Schromová, 2009, s. 140) 

..Nezanedbatelnou úlohu má v TKN český znakový jazyk jako jazyk neslyšících. 

Dostává se tak do povědomí většinové společnosti jako jazyk přirozený, plnohodnotný 

a rovnocenný s ostatními jazyky." (Nováková in Schromová. s. 140) 

Všechny díly 770Vje možné najít na internetových stránkách České televize.9 

Ostatní pořady se tématice lidí se sluchovou vadou věnují spíše okrajově a většinou 

se jedná o medicínský pohled na ně. 

Díky České televizi vznikly o neslyšících i dva dokumenty. První představuje 

neslyšící básnířku Elišku Vyorálkovou a nese název Verše pro dvě ruce. Druhým je 

dokument Jak já to neslyším, který sleduje životní dráhu šesti úspěšných osobností 

s postižením sluchu a dokládá tak. že tito lidé mohou žít plnohodnotný život 

a dosáhnout společensky vysoce uznávaných úspěchu. Premiérové promítání obou 

dokumentů proběhlo v červnu roku 2008 v kině Mat a posléze pak byly uvedeny 

i v televizním vysílání. (Kratochvílová. 2008) 

V roce 2006 ještě Česká televize uvedla seriál Škola Na výsluní, v němž je jednou 

z hlavních postav patnáctiletá neslyšící dívka. 

http: www.ceskatelevize.cz ivysilani 1096066178-televizni-klub-neslysicich [30-03-2010] 
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3.1.4 Filmová tvorba 

V běžných filmech pro slyšící společnost se příliš často nesetkáváme s neslyšícími či 

nedoslýchavými postavami. I přesto existuje několik filmů, ve kterých každý může 

alespoň na chvíli nahlédnout do světa ticha, vidět, co vše může být pro tyto lidi 

překážkou, a uvědomit si. že to ve slyšící společnosti nemají tak úplně snadné. 

Nej úspěšnějším z těchto filmů je zaručeně snímek z roku 1986 Bohem zapomenulé 

děti. Hlavní roli neslyšící studentky vněm ztvárnila Merlee Metlinová. která sama 

v osmnácti měsících prodělala spalničky a přišla tak o sluch. Film vynesl 

jednadvacetileté americké herečce nej významnější filmové ocenění, Oscara. V této 

kategorii se zároveň stala jeho nejmladší držitelkou. Její herecká dráha tím však zdaleka 

neskončila. Zahrála si též v řadě seriálů, které byly uvedeny i u nás, napsala několik 

knih a účastnila se také americké obdoby pořadu Star Dance. V letech 1993 a 2007 se jí 

dokonce dostalo obrovské cti tím. že zahájila prestižního finálového utkání amerického 

fotbalu státní hymnou ve znakovém jazyce. (Lavičková, 2009c) 

Herečka se ztrátou sluchu Deane Brayová ztvárnila roli agentky FBI v krimiseriálu 

Případy Sne Thomsové. 

Dalšími zahraničními snímky, v nichž se můžeme setkat s tématikou sluchového 

postižení, jsou například americké drama Most do ticha (1989), americká komedie 

Nevidím zlo, neslyším zlo (1989), japonský romantický film Scény u moře (1991). 

americká dramata Neslyším zlo (1993) a Opus pana Hollanda (1995) a také německý 

film Za hranicí ticha (1996). Z novějších lze uvést Babel (2006) a Universal Signs 

(2008). (Dlabačová. 2009) 

Z českých filmů můžeme zmínit snímek Minulost (1998) či Pupendo. Pupendo bylo 

také prvním filmem, který se pro diváky se sluchovým postižením promítal v kinech se 

skrytými titulky. Tento nápad vznikl mezi samotnými tvůrci filmu. Všichni měli radost, 

že je film hotový a těšili se. až bude v kinech. Teprve tehdy jim ale došlo, že neslyšící 

Lukáš Baborský. který hrál syna Evy Holubové a Bolka Polívky, z filmu nic mít 

nebude. Uspořádali tedy dobročinnou akci s názvem Šest smyslu, při níž se konala 

dražba fotografií známých herců. Výtěžek akce byl použit na titulkování Pupenda 

a dalších českých filmů. (Brožík. 2003) Nyní. kdy se daří realizovat projekt Kino 

neslyšícího diváka, je elektronickými titulky opatřena již řada filmů. Díky tomu mohou 

neslyšící a nedoslýchaví sledovat filmy nejen v pražských kinech Světozor, Evald. 
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Palace Cinemas Smíchov a dalších, ale také na světoznámém filmovém festivalu 

v Karlových Varech. Tato kina se tak stávají vhodným místem pro přirozená setkání 

slyšících a lidí se ztrátou sluchu. (Kino neslyšícího diváka, online) 

V poslední době u nás vznikly dva filmy, jejichž tvůrci jsou sami neslyšící. Jedná se 

o krátký film Čtyřlístek a celovečerní Exponát roku 1827, které vytvořila společnost 

Awi film založená v roce 2007. Toto sdružení natáčí hrané filmy a reklamy vyrobené 

neslyšícími. Filmy jsou ve znakovém jazyce, mateřštině neslyšících. Pro slyšící mají 

tedy podobu filmu v cizím jazyce, a proto jsou opatřeny titulky. Cílem je nejen pobavit 

neslyšící v jejich mateřském jazyce, ale také osvěta širší veřejnosti o komunitě 

neslyšících a jejich životě. Sdružení vytvořilo též DVD Awi příběh, na kterém je 15 

příběhů ve znakovém jazyce neboli storytelling v českém znakovém jazyce. Dokonce 

v Brně otevřeli Awi club, kde se pořádají nejrúznější společenské akce nejen pro 

neslyšící. (Awi film s.r.o., online) 

Prvním filmem pro neslyšící na Slovensku je Legenda o nepočujúcich natočená 

občanským sdružením Deafstudio. 

Každý rok v listopadu se v Anglii koná nejslavnější filmový festival neslyšících 

Deaf fest. 

3.2 Cílené vyhledávání informací 

3.2.1 Vzdělávací a přednášková činnost 

Dalšími možnostmi, jak získat informace o lidech se sluchovým postižením, je 

přímé kontaktování některé z organizací pro ně určených nebo samostatné vyhledávání 

informací. Obvykle to však bývá tak, že slyšící lidé, kteří nějakou z těchto dvou variant 

zvolí, se buď o problematiku sluchových ztrát sami zajímají, nebo se dostali s někým 

takovým do styku a potřebují radu, návod či pomoc. V ostatních případech se většinou 

jedná o shodu všelijakých náhodných okolností. 

Význačnou roli v osvětě veřejnosti hrají vysoké školy, na nichž lze studovat obory 

zaměřující se na surdopedii. Jsou to zejména obory spojené se speciální pedagogikou, 

s nimiž se můžeme setkat na různých vysokých školách jako - Univerzitě Karlově 

a Vysoké škole Jana Amose Komenského v Praze. Masarykově Univerzitě v Brně, 

Univerzitě v Hradci Králové. Univerzitě Palackého v Olomouci. Ostravské univerzitě či 

Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. 
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Existuje však i studijní obor zaměřený přímo na výzkum znakového jazyka. Jedná se 

o studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících, který byl otevřen roku 1998. a je 

realizován v bakalářské i navazující magisterské formě. Mohou zde studovat slyšící, 

nedoslýchaví i neslyšící, čímž dochází k prolínání obou kultur. Hlavním cílem je 

připravit profesionály s dokonalou znalostí českého znakového jazyka, kteří budou 

působit mezi slyšící většinou a neslyšící menšinou a budou tak přispívat k jejich 

vzájemné komunikaci a porozumění. (Čeština v komunikaci neslyšících, online) 

Pro účely snazší orientace v množství nejrůznějších zařízení bývají vytvářeny jejich 

seznamy. Vznikají tak adresáře, ve kterých můžeme najít jak organizace, školy či 

zdravotnická zařízení, tak časopisy, volnočasová zařízení, internetové zdroje a mnoho 

dalších. Jedním z nich je například Adresář služeb nejen pro neslyšící, který 

s pravidelnými aktualizacemi vydává pražská Federace rodičů a přátel sluchově 

postižených (dále jen Federace). V tomto adresáři můžeme najít kontakty a popisy 

činnosti organizací, vzdělávacích institucí, zdravotnických zařízení, firem zabývajícími 

se kompenzačními pomůckami, internetové stránky neslyšících aj. Obdobné adresáře 

vznikají v různých částech naší republiky. Většinou jsou však ve všech i informace 

o organizacích, které spadají do jiného kraje. 

Federace pořádá nejen pro neslyšící řadu přednášek a seminářů na aktuální témata 

nejen pro neslyšící. Obvykle bývají zaměřeny na rodinu a děti. ale není to striktním 

pravidlem. Také vydává různé vzdělávací publikace a její součástí je rovněž Informační 

centrum o hluchotě, které má vlastní knihovnu. V ní se nachází velké množství 

literatury o sluchovém postižení jak české, tak zahraniční, včetně některých 

diplomových a bakalářských prací. Nejsou zde pouze tištěné publikace, ale též soubor 

elektronických médií s informacemi ve znakovém jazyce. Příkladem mohou být 

nejrůznější slovníky znakového jazyka. 

Federace organizuje na pražských základních školách i vzdělávací program 

Poznáváme život neslyšících, který je zaměřen osvětu a zvýšení informovanosti dětí 

školního věku. a je mu věnov ána praktická část této práce. 

l oto občanské sdružení se spolu Českou komorou tlumočníku znakového jazyka 

zasloužilo o zřízení Centra pro neslyšící maminky, které funguje od června roku 2004 

při Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. (ÚPMD. online) Vyškolení 

zdravotníci prošli jak výukou českého znakového jazyka, tak i přednáškami o životě 
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a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárnim 

implantátem. (Fenclová in Hudáková. 2005) Pro účely tohoto kurzu byla vytvořena 

publikace Ve světě sluchového postižení, která je sice primárně určena zdravotníkům 

v oblasti porodnictví, ale dá se využít i jako materiál pro všeobecnou osvětu. 

Podobné akce jako Federace - besedy s dětmi na moravských základních školách, 

pořádá též brněnské centrum znakového jazyka Trojrozměr. Toto občanské sdružení 

však organizuje také přednášky pro širokou veřejnost, jež může navštívit kdokoli. 

Hlavními tématy jsou informace o kultuře neslyšících a znakovém jazyce. 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka pořádá řadu přednášek, jak pro tyto 

tlumočníky, tak pro neslyšící či jejich pedagogy, a zabývá se i programy zaměřenými na 

osvětu veřejnosti. V roce 2009 proběhl projekt nazvaný Tlumočník jako most 

komunikace mezi slyšícím zdravotníkem a neslyšícím pacientem, v rámci kterého 

vznikla stejnojmenná brožura a DVD. Šlo o přednáškový blok pro zdravotnický 

personál. Přednášející, mezi nimiž byli i samotní neslyšící, shrnuli základní informace 

o kultuře, komunikaci a jazyku neslyšících. Zaměřili se též na předsudky, které se 

tradují mezi laickou veřejností, pravidla komunikace s neslyšícími a kompenzační 

pomůcky. Dále se probrala otázka kochleárního implantátu, informace o tlumočnických 

službách a účastníkům bylo předáno Desatero komunikace s neslyšícími pacienty.1" 

(Czumalová. 2008) 

Agentura profesního poradenství pro neslyšící (dále APPN) nabízí řadu služeb nejen 

pro neslyšící zájemce o zaměstnání, ale také poradenství pro firmy, které mají zájem 

tyto lidi zaměstnat. Zabývá se přímými konzultacemi s firmou a zaměstnancem, řadu 

informací však nalezneme i na jejich internetových stránkách (www.appn.cz). Jde 

jednak o informace týkající se tlumočení, pracovních asistentu a výhod či nevýhod 

zaměstnávání neslyšících, pak ale také o celkové vysvětlení toho. kdo vlastně jsou lidé 

se sluchovým postižením, jak s nimi komunikovat a v neposlední řadě i o vyvracení 

nejrůznějších mýtů. APPN též poskytuje možnost online tlumočení prostřednictvím 

internetu, což představuje jak pro slyšící, tak pro neslyšící stranu, velmi výhodnou 

metodu urychlení komunikace. (APPN o.s.. online) 

10 Příklady Desatera: Příloha č. 1 
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3.2.2 Kurzy znakového jazyka 

Velká část slyšících pokládá za nejzajímavější věc ze světa neslyšících znakový 

jazyk. Představuje pro ně cosi nového, neznámého a lákavého. Kurzy znakového jazyka 

se tak stávají velice vyhledávanými, přičemž se na nich jejich účastníci mohou dozvědět 

i řadu informací o kultuře neslyšících a způsobech komunikace s nimi tou nejlepší 

formou učení - vlastní zkušeností. 

V Praze již deset let pořádá tyto kurzy České centrum znakového jazyka Pevnost. 

Vyučují zde pouze neslyšící lektoři a je možné si vybrat z různých úrovní a nabídek 

kurzů. Jedná se nejen o kurzy skupinové či individuální, pro tlumočníky, rodiče 

neslyšících dětí. budoucí lektory českého znakového jazyka, ale také o specializované 

skupinové kurzy, např. firemní, či letní intenzivní kurzy. Celá nabídka kurzů je uvedena 

na internetových stránkách Pevnosti www.pevnost.com. (Pevnost, online) 

Brněnské centrum českého znakového jazyka Trojrozměr, které vzniklo v květnu 

roku 2008. pořádá spolu s výše zmiňovanými přednáškami též týdenní intenzivní nebo 

pětiměsíční jazykové kurzy. (Trojrozměr o.s., online) Podobně jako Pevnost nabízí 

možnost kurzů individuálních, skupinových i speciálních dle požadavků studentu. Ve 

stejné době jako Trojrozměr vzniklo i Moravské centrum znakového jazyka 3Dimenze, 

které také organizuje kurzy. Společně s Trojrozměrem vytvořilo DVD Moravské 

varianty znaku českého znakového jazyka. (3Dimenze. online) 

Kurzy znakového jazyka pořádá rovněž Česká unie neslyšících, pražská vzdělávací 

agentura Aldea, Znakovky v Praze, Českomoravská jednota neslyšících. Jazykové 

a vzdělávací studio Sign v Plzni a Klatovech. 

Samozřejmě, že budou existovat ještě další kurzy, pořádané organizacemi pro 

neslyšící a nedoslýchavé po celé ČR. ale ty výše uvedené jsou bezpochyby nejznámější. 

V souvislosti s výukou znakového jazyka je sestavována též řada jeho slovníků. 

Jedná se jak o slovníky vydávané v knižní podobě, tak elektronické. Jako první český 

tištěný slov ník byl v roce 1988 vydán Slovník znakové řeči. který obsahuje 2700 znaku 

znakované češtiny (znakovaná čeština je uměle vytvořený systém odvozený z mluvené 

češtiny, který vytvořili slyšící, neslyšící ji mohou využívat při výuce českého jazyka, 

přirozeným jazykem neslyšících je však znakový jazyk - pozn. autorky) v pražských 

variantách. Nyní jej lze nalézt již pouze v archivech. (Tomek. 2008) 
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Roku 2001 vyšel Slovník znaků křesťanských pojmů pro Neslyšící, v němž je 

u jednotlivých znaků vysvětlen i jejich teologický význam, a mezi léty 2002 a 2006 byl 

vydán Všeobecný slovník českého znakového jazyka. Ten je však poměrně 

nesystematický. (Tomek, 2008) 

3.2.3 Internet a elektronické zdroje 

Jelikož znakový jazyk je jazykem trojrozměrným, který se realizuje v tzv. 3D 

prostoru, jsou pro jeho předávání a šíření informací mezi neslyšícími ideální jiné než 

tištěné zdroje. Z tohoto důvodu byla vytvořena řada slovníků a výukových materiálů na 

CD, DVD a internetu. Příkladem mohou být Slovník znakového jazyka - terminologie 

z období těhotenství, porodu a péče o novorozence (Dingová, Dvořáková, Faltínová 

a kol., 2005), Znaková zásoba terminologických pojmů - speciální pedagogika 

(Horáková, 2005), Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast historie (Potměšil, 2005), 

European Interactive Sign Language Courses (2005), Zvířátka v českém znakovém 

jazyce (2005), Slovník český jazyk - český znakový jazyk (Šůchová, Vysůček, Nováková 

a kol., 2007), Specifické znaky v českém znakovém jazyce (Vysuček, 2008) či Číslovky 

v českém znakovém jazyce - praktická cvičení a mnoho dalších. Uvedené materiály 

představují pouze nepatrný zlomek celkového počtu. Většinu elektronických i tištěných 

materiálů je možné si zapůjčit, a některé i koupit, v již zmíněné knihovně Informačního 

centra o hluchotě, které provozuje Federace rodičů a přátel sluchově postižených. 

V dnešní době jsou vytvářeny též internetové stránky, na nichž může kdokoli najít 

jak množství informací o znakovém jazyce, tak aktuality a fakta ze života komunity 

neslyšících. Mezi nejznámější patří www.ruce.cz,www.neslysici.cz a www.ticho.cz. 

Dále to jsou samozřejmě internetové stránky, jimiž se prezentují přímo jednotlivé 

organizace. 
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4 V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M „ P O Z N Á V Á M E Ž I V O T 

N E S L Y Š Í C Í C H " 1 1 

Děti se již v útlém věku setkávají s lidmi a situacemi, které neznají a jež jim mohou 

být nesrozumitelné. Někdy se těchto situací bojí, jindy se jim zdají být směšné. Pak je 

obvykle jen tak přejdou a dále o nich nepřemýšlí. Domnívám se však, že je důležité, aby 

měly možnost si neznámé věci nechat vysvětlit a dostat odpovědi na své otázky. 

K uvedeným situacím může patřit i setkání s neslyšícím či nedoslýchavým 

člověkem. Většina dětí velmi dobře vnímá své okolí a častokrát se u nich mohou již 

v raném dětství vytvářet nejrůznější předsudky a postoje. Spousta dětí se setkává s lidmi 

se sluchovou vadou, ale neví, kdo je to neslyšící, kdo nedoslýchavý, jak je možné se 

s nimi domluvit, proč tito lidé něco ukazují rukama a podobně. 

Vysvětlení alespoň části této problematiky je právě úkolem vzdělávacího programu 

Poznáváme život neslyšících, který je specifickou formou přednášky a je určený dětem 

základních škol na prvém i druhém stupni. Program je zatím realizován pouze v Praze 

prostřednictvím Federace rodičů a přátel sluchově postižených a účastní se ho zejména 

slyšící děti. Občas se setkáváme i s tím, že školu či dokonce třídu, kam přicházíme, 

navštěvuje také dítě se sluchovou vadou. Práce s takovou třídou má svá specifika. Je 

důležité zjistit, jakou pozici dítě ve třídě zaujímá a jak ho spolužáci vnímají. Pokud je to 

možné, snažíme se dětem pomoci při komunikaci s tímto kamarádem. Někdy se však 

stane, že děti spolužáka s postižením sluchu nepřijímají. Osobně jsme se s tím setkali 

u chlapce, který měl ke sluchové vadě přidružen ještě autismus. Děti se mu nijak 

neposmívaly, ale spíš ho přehlížely. Zde bylo vhodné příliš na něj neupozorňovat, ale 

mohli jsme dětem problémy podobných lidí přiblížit a naučit je, jak s nimi 

komunikovat. 

Program Poznáváme život neslyšících je realizován na pražských školách od září 

roku 2008. Od tohoto data má tudíž jakákoli škola v Praze možnost objednat si 

přednášku pro své žáky. Přednášek se většinou účastní dvě, maximálně tři třídy 

najednou. 

Základním prvkem celého programu je spolupráce dvou přednášejících - slyšícího 

a neslyšícího, případně nedoslýchavého. (Obr. č. 14) Nejedná se však o nudné 

11 Fotodokumentace byla pořízena při přednášce na základní škole na Praze 4 panem Ing. Liborem 
Kapičkou. 
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předávání informací. Děti jsou do přednášky zapojovány, komunikují s přednášejícími 

a hrají různé hry. 

Do tříd tedy přichází vždy jeden neslyšící a jeden slyšící přednášející. Spolu s nimi 

zde jsou také tlumočníci znakového jazyka. (Obr. č. 15) Pro děti je velkým přínosem, že 

mohou vidět, jak takové tlumočení probíhá. Některé se s člověkem se sluchovou vadou 

setkávají vůbec poprvé. A naprostou novinku pak pro ně představuje pokus 

o dorozumění se s neslyšícím člověkem. 

Obr. č. 14 Slyšící a neslyšící přednášející 

Obr. č. 15 Vždy jsou přítomni tlumočníci znakového jazyka 
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Zpočátku se dětí ptáme, zda ony samy mají nějakou zkušenost s lidmi s postižením 

sluchu, zda někdy někoho takového vůbec potkaly. Jejich zkušenosti se dost různí. 

Velmi zřídka se stává, že všechny děti řeknou, že vůbec nikdy nikoho takového 

neviděly. Když se ale zeptáme, zda jejich babička dobře slyší, většinou se někdo 

přihlásí, a řekne, že špatně slyší najedno ucho a podobně. Je tedy vidět, že děti mnohdy 

ani nevědí, koho si mají pod pojmem nedoslýchavý nebo neslyšící představit. Často se 

pak také rozpomenou, že někde někoho viděly „mávat rukama" a že to tedy asi byla ta 

„znaková řeč". 

Již v této části děti učíme, že musí mluvit jedno po druhém, aby tlumočníci zvládli 

překládat, co říkají. Jinak by nastal zmatek a od nikoho bychom se nic nedozvěděli. 

Nenásilně tím ukazujeme, jak může probíhat kontakt s neslyšícím pomocí tlumočníka. 

Hned po tomto úvodu vysvětlujeme dětem, kdo to tedy je neslyšící a kdo 

nedoslýchavý člověk. Nejprve se jich opět ptáme, co si myslí. Většinou na to samy 

přijdou a my informace pouze utřídíme a dovysvětlíme. Hned od začátku vidí. že 

neslyšící používá jiný způsob komunikace než slyšící lidé. (Obr. č. 16) 

Obr. č. 16 Kdo je to neslyšící člověk 

Jelikož je na přednášce většinou přítomen pouze neslyšící, pouštíme pokaždé 

videonahrávku, na níž se děti seznámí s nedoslýchavým člověkem. (Obr. č. 17) Takhle 

mohou hned vidět, jaký je mezi nimi rozdíl, a lépe pochopí to, co jim říkáme. Je 
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důležité, že mají i možnost poznat, jak nedoslýchavý člověk může mluvit, že jeho hlas 

se často liší od našeho a že mu nemusí být hned rozumět. 

Obr. č. 17 Videoprojekce o nedoslýchavých 

Pomocí hry si také mohou samy vyzkoušet, jak je některý nedoslýchavý člověk 

schopen vnímat zvuky. Mají si co nejvíce zacpat uši a poslouchat. Slyšící přednášející 

jim říká větu a ony najednou zjistí, že každý rozumí něco jiného. Složitější je, když si 

přednášející dá ruku před ústa, aby děti nemohly odezírat. Ty ale musí samy přijít na to, 

proč to dělá. (Obr. č. 18) 

Obr. č. 18 Jak mohou rozumět nedoslýchaví lidé 
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Následují informace o znakovém jazyce, které jsou vždy uzpůsobené věku dětí. 

Malým dětem většinou nevysvětlujeme složitější problematiku gramatiky a podobně, 

u těch starších to samozřejmě možné je. Většinou se ale alespoň snažíme děti naučit, že 

se neříká znaková řeč, ale znakový jazyk. A že některé znaky nejsou ani tak těžké. Při 

hře si vyzkouší, jak by co ukázaly tak, aby jim neslyšící člověk rozuměl, a pár znaků se 

i naučí. (Obr. č. 19, 20, 21) Zde si děti už samy musí uvědomovat, že je třeba, aby se na 

ně neslyšící díval, když mu něco chtějí ukázat. Také se naučí, jak neslyšící lidé tleskají. 

(Obr. č. 22) 

Obr. č. 19 Děti samy zkouši různé znaky 

Obr. č. 20 Některé se více stydí... 
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Obr. č. 22 Potlesk neslyšících 

Musí však také přijít na to, jak to udělat, je-li k nim neslyšící otočený zády (Obr. 

č. 23) nebo moc daleko. (Obr. č. 24) Vždy k tomu mohou využívat pouze zrak či 

vnímání tělem. Občas je těžké vymyslet nějaký způsob, při kterém není využíván sluch. 

Děti si nad tím mnohdy dost dlouho lámou hlavu. 
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Obr. č. 23 Jak upozornit neslyšícího, když stoji zády k nám... 

Obr. č. 24 ...nebo když je moc daleko 

Dále s dětmi probíráme, jak se můžeme s neslyšícími či nedoslýchavými lidmi 

domluvit, neumíme-li znakový jazyk. Že je možné využívat psaní, grimasy, mimiku 

a u některých také odezírání. Na příkladech si ukazujeme, jak bychom měli věty psát, 

a při tom vysvětlujeme, že pro neslyšící je český jazyk druhým jazykem, takže ne každý 

může napsanému textu rozumět. Mateřským jazykem neslyšících je jazyk znakový. Je 
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to stejné jako dejme tomu s angličtinou u slyšících. Mimiku a grimasy lze předvést na 

různých praktických příkladech a většinou se u toho všichni pěkně vydovádí. 

Odezírání a pravidla komunikace s člověkem se sluchovým postižením je část 

přednášky, které věnujeme více času. Přímo dětem předvádíme, jak důležitá jsou 

potřebná pravidla a co naopak dělat nemůžeme. (Obr. č. 25 - 27) To, že se na sebe 

musíme dívat, nemít ruce před ústy, nemluvit moc rychle a podobně. Je třeba, aby si 

děti uvědomily, že při komunikaci s nedoslýchavým či neslyšícím člověkem můžeme 

hodně věcí ovlivnit a musíme se snažit také my, aby nám bylo dobře rozumět. Není 

však nutné vše přehánět až do extrémů. Děti si pak odezírání samy zkoušejí. Většinou 

zjišťují, že to zas tak snadné není, a že se musí hodně soustředit, což mnohdy unavuje. 

Kolikrát jsou překvapené, jak málo dokážou odezřít a také tím, že se na odezírání nelze 

soustředit příliš dlouhou dobu. 

Obr. č. 25 Při odezíráni se na sebe díváme 
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Obr. č. 26 Nesmíme stát příliš blízko... 

Obr. č. 27 ...ale ani moc daleko 

Ke konci přednášky děti využívají všechny naučené poznatky při hře. Mají za úkol 

beze slov předvést nějakou větu všemi možnými způsoby, o kterých jsme spolu mluvili. 

Sama mám nejlepší zkušenosti s dětmi ze čtvrtých až šestých tříd. Samozřejmě to 

neplatí u všech, ale úplně malé děti se občas stydí a těm starším se většinou moc nechce 
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před kamarády něco předvádět. Zatím se mi ale nestalo, že by se hry nezúčastnil vůbec 

nikdo. 

Ke konci přednášky podáváme krátkou informaci o kompenzačních pomůckách 

a některé si i přímo ve třídě ukazujeme. (Obr. č. 28 - 31) Většinou to všechny hodně 

zajímá a vymýšlejí nejrůznější způsoby, jak může neslyšící např. ráno vstávat, když 

neslyší zvonění budíku, nebo poznat, že je někdo za dveřmi. 

Obr č. 28 Ukázka vibračního budíku 

Obr. č. 29 Děti poznají, jak jsou silné vibrace 
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Obr. č. 30 Většinou jsou z budíku nadšené... 
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Obr. č. 31 ...a rády ho zkoumají 

Po ukázce kompenzačních pomůcek poskytujeme prostor pro dotazy dětí i učitelů, 

případně sami vyvoláváme diskuzi například o tom, zda mohou neslyšící řídit auto, zda 

chodí do divadla a podobně. Na závěr přednášky rozdáváme obrázkové materiály 
12 o pravidlech komunikace. (Obr. č. 32) 

12 Pravidla komunikace: Příloha č. 2, Vlastní koncept přednášky pro základní školy: Příloha č. 3 
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Obr. č. 32 Rozdávání letáčku s pravidly komunikace 

Samozřejmě, že po přednášce se mohou s pomocí tlumočníků zeptat neslyšících na 

cokoli i samy děti. (Obr. č. 33) 

Obr. č. 33 Děti se i samy ptají 

Jelikož se v průběhu programu neustále střídá slyšící a neslyšící přednášející, mohou 

děti přímo vidět, jak tito lidé komunikují, jak to vypadá, když je někde tlumočník, 

a někdy i to, jak mohou ve znakovém jazyce komunikovat slyšící. 
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Jedním z nejdůležitějších přínosů přednášek je rozhodně skutečnost, že se zde děti 

mohou setkat s neslyšícím člověkem, který se cítí ne jako chudák, jako ten, kterého by 

měli všichni litovat, ale jako sebevědomá osobnost, lišící se od ostatních pouze tím, že 

užívá jiný jazyk. (Obr. č. 34) 

Obr. č. 34 Neslyšící nejsou chudáci 

Program trvá zpravidla 45 minut, pro středoškolské studenty jsme již však také 

uspořádali dvě přednášky trvající hodinu a půl. I tak jsme se ale při jedné z nich ocitli 

v časové tísni. Díky většímu prostoru jsme mohli přidat mnoho dalších zajímavých 

informací, týkajících se například tlumočení, komunikace neslyšících rodičů 

a neslyšících dětí. gramatiky znakového jazyka apod. 

Do 15. března roku 2010 se uskutečnilo 66 přednášek na základních školách a dvě 

přednášky na gymnáziu. Na programu v současné době spolupracují tři neslyšící a tři 

slyšící přednášející. Momentálně se zkouší i varianta, kde jsou dva neslyšící 

přednášející. Školy většinou kontaktujeme e-mailem či telefonicky. Na několika 

místech v Praze byly vyvěšeny i informační letáčky o programu.1' 

Bezprostřední reakce většiny učitelů na tuto naší činnost bývají jednoznačně kladné. 

Obvykle jsou překvapeni, že děti vydržely dávat tak dlouho pozor, a že je to bavilo. 

Mají pocit, že si z hodiny i něco odnášejí. 

13 Letáček: Příloha č. 4 
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Můžeme si tím však být tak úplně jisti? Je sice vidět, že děti přednášky baví. co si 

z nich ale pamatují? Na tyto a další otázky odpovídá mé výzkumné šetření, které 

proběhlo na základních školách v Praze. 

5 V Ý Z K U M N É Š E T Ř E N Í 

5.1 Cíle a předpoklady šetření 

Program Poznáváme život neslyšících je zaměřen na osvětu dětí pražských 

základních škol, má jim přinést stručný přehled informací o lidech se ztrátou sluchu 

a ukázat jim, jak s nimi komunikovat. 

První část výzkumu byla orientována na zkušenosti, jež s programem získala jedna 

z přednášejících, druhá přímo na žáky, kteří programem prošli. Tato výzkumná část se 

tedy uskutečnila na školách, kde proběhly naše přednášky. Hlavním cílem bylo získat, 

jak od přednášející, tak od účastníků zpětnou vazbu a podle ní případně program 

upravit. 

V šetření jsem si stanovila za úkol zjistit tyto dílčí cíle: 

• osobní zkušenosti jednoho z přednášejících s programem Poznáváme život 

neslyšících 

• jaké informace měly děti o lidech se sluchovým postižením před přednáškou 

• zda se někdy děti setkaly s neslyšícími či nedoslýchavými lidmi 

• co si z přednášek pamatují 

• zda by děti věděly, jak komunikovat s neslyšícím či nedoslýchavým 

člověkem 

• zda se obávají takové komunikace 

• zda by se chtěly setkat s neslyšícími vrstevníky 

• co by dále děti z této problematiky zajímalo 

V rámci výzkumu jsem ověřovala následující předpoklady, při jejichž stanovování 

jsem vycházela ze zkušeností z již uskutečněných přednášek. Procentuální vyjádření 

jsem použila z důvodu snazší srovnatelnosti s výsledky z výzkumu. 

Předpoklad č. 1 

Předpokládám, že alespoň 80% dotazovaných dětí před přednáškou slyšelo něco 

o neslyšících či nedoslýchavých lidech. 
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Předpoklad č. 2 

Předpokládám, že nejméně 80% dětí se někdy setkalo s neslyšícím či 

nedoslýchavým člověkem. 

Předpoklad č. 3 

Předpokládám, že se komunikace s neslyšícím či nedoslýchavým obává 

maximálně 50% dětí. 

Předpoklad č. 4 

Předpokládám, že minimálně 70% dětí se chce sejít s neslyšícími vrstevníky. 

Předpoklad č. 5 

Předpokládám, že převážná většina dětí (tj. min. 85%) považuje tuto formu 

osvěty za zábavnou a přednášky se jim líbí. 

5.2 Metody výzkumu 

Při výzkumném šetření byla využita jak metoda kvalitativní tak kvantitativní, dá se 

tedy hovořit o tom, že šlo o výzkum smíšený. (Hendl, 2005) 

Kvalitativní metodou byl strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami.14 Byl 

proveden s jednou ze slyšících přednášejících. Zjišťoval, jakou má tato přednášející 

s programem vlastní zkušenost a co se snaží dětem při přednáškách předat. 

Ve druhé části výzkumu byla použita kvantitativní metoda dotazníku. Nejdříve jsem 

vytvořila krátký pilotní dotazník s šesti otázkami15, z kterých byly čtyři otázky otevřené 

a dvě otázky uzavřené. Cílem pilotního šetření bylo ověřit srozumitelnost 

a jednoznačnost pokládaných otázek, zda nedochází k nějakým problémům při 

vyplňování opovědí a zda dotazovaní odpovídají na to, co chci zjišťovat. Byla jím 

ověřena, jak vhodnost zadávání dotazníků, tak jejich návratnost a stalo se tím základním 

podkladem pro další šetření. 

14 Rozhovor s přednášející: Příloha č. 5 
15 Pilotní dotazník: Příloha č. 6 
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Vzhledem k tomu, že respondenti byli žáci přibližně ve věku od deseti do patnácti 

let, obsahuje rozšířený dotazník pouze deset otázek.16 Z těchto otázek byly čtyři 

otevřené, čtyři uzavřené a dvě polootevřené. 

5.3 Popis výzkumného vzorku 

Oba typy dotazníků byly předávány pouze dětem na druhém stupni, tj. od pátých tříd 

výš, na základních školách v Praze. Stanovením nejnižší věkové hranice, jsem chtěla 

eliminovat případné neporozumění otázkám, problémy s vyplňováním a také menší 

zběhlost ve psaní u dětí v nižších ročnících. Výběr respondentů byl dán i tím, jaká škola 

si náš program objednala. Nemohla jsem ovlivnit, zda bude přednášek více u starších či 

mladších dětí. 

Pilotního výzkumu se zúčastnilo 78 žáků 6., 7. a 8. tříd jedné základní školy na 

Praze 6 během června roku 2009. Následný dotazník vyplnilo 148 žáků ze čtyř 6. tříd, 

jedné 7. třídy a jedné 8. třídy. Toto šetření proběhlo na celkem čtyřech základních 

školách v Praze. Žáci byli dotazováni ve druhé polovině školního roku 2009 / 2010. 

5.4 Strategie sběru dat 

Vždy po přednášce, pořádané pro žáky druhého stupně základní školy, jsem 

u vyučujících zjistila, zda bude možné provést dotazování, a později jsem je 

kontaktovala e-mailem či telefonicky. Nestalo se mi, že by někdo z nich odmítl. 

Dotazníky byly dětem k vyplnění předány vždy měsíc po přednášce. Jelikož se 

většinou jednalo o více tříd a nebylo vhodné zasahovat do výuky, rozdávali je dětem 

přímo jejich vyučující. Vzhledem k tomu, že jsem pokaždé dotazníky do škol sama 

donesla a následně si je i vyzvedla, byla jejich návratnost 100%. 

Všichni vyučující byli jednotným způsobem osobně instruováni v tomto smyslu: 

• Dotazníky jsou anonymní. 

• Vyplňují ho pouze děti, které byly na přednášce. 

• Vyplňování není časově omezeno. 

• Děti si nesmí navzájem radit. Každé by mělo psát opravdu jen samo za sebe. 

Nejde o žádné hodnocení toho, co vědí, ale o zjištění, zda si z přednášek 

16 Rozšířený dotazník: Příloha č. 7 
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něco odnášejí. Proto je důležité, aby jim nikdo neradil a psaly pouze to, co je 

napadne. 

• Záci se nesmějí na vyplňování dotazníku nijak předem připravovat, 

například opakováním témat, jež byla na přednášce probírána. 

• Dotazníky budou vyhodnoceny společně s dalšími a nebudou srovnávány 

s ostatními školami. 

V několika případech se stalo, že dotazník vyplnily i děti, které na přednášce nebyly. 

Vyšlo to vždy najevo zodpovědí na poslední otázku, v níž měly napsat, jak se jim 

přednáška líbila. Tyto dotazníky byly z celkového vyhodnocení vyřazeny. 

5.5 Strategie analýzy dat 

Pokud jde o rozhovor s přednášející, byly shrnuty její základní myšlenky a názory 

včetně zdůraznění důležitých bodů. Celý rozhovor obsahuje příloha č. 5, která je 

součástí této diplomové práce. 

Jelikož u dotazníkového šetření nebyly odpovědi na otevřené otázky zcela shodné, 

shrnula jsem ty s podobným významem vždy pod jeden zastřešující pojem, který je 

posléze uveden v grafu. Přesné odpovědi na otázky pilotního výzkumu lze nalézt 

v příloze č. 8, následného dotazníkového šetření pak v příloze č. 9 této diplomové práce 

5.6 Vyhodnocení výzkumného šetření 

5.6.1 Rozhovor s přednášející 

Dotazovaná přednášející se snaží v programu Poznáváme život neslyšících předávat 

žákům zejména všeobecné informace o neslyšících, vysvětlovat jim pravidla 

komunikace s těmito lidmi, odbourávat vžité předsudky jak o nich samých, tak o jejich 

jazyce a ukázat dětem tuto skupinu obyvatelstva z poněkud jiného úhlu pohledu než 

jaký je zatím obvyklý. Děti na přednášce učí, že jazykem neslyšících není znaková řeč, 

ale znakový jazyk, a že tento jazyk rozhodně není mezinárodní, ba naopak, že v jednom 

národním prostředí se může lišit v různých městech, školách či skupinách lidí. Naučí 

děti upoutat pozornost neslyšícího, sdělit mu řadu věcí různými způsoby, používat 

určitá pravidla komunikace a také pár znaků českého znakového jazyka. 

Podle ní jsou děti většinou překvapeny, že znakový jazyk není stejný na celém světě, 

a znaky českého znakového jazyka se rády učí. Převážná část dětí prý bývá nadšena 
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Z her a nových zajímavých informací. Většinou se navzájem předhánějí a usilují o to, 

aby byly vyvolané a mohly něco předvést. Čas vyhrazený na přednášku mnohdy ani 

nestačí - dětem by stále bylo co povídat. Dotazovaná chodí ze všeho nejraději přednášet 

malým dětem. Menší děti se podle jejích zkušeností takřka vůbec nestydí hrát hry 

a volně se projevovat. Líbí se jí, jak pěkně formulují věty při tom, když je zkouší, co si 

z programu pamatují. Baví ji nejen poslouchat jejich originální postřehy a názory, ale 

i pozorovat, jak se svýma malýma ručkama snaží vytvořit znaky, které se na přednášce 

naučily. 

Dle její zkušenosti se práce s malými a potom naopak staršími dětmi liší zejména 

výběrem informací a způsobem jejich sdělení. U starších žáků se může více zabývat 

gramatikou znakového jazyka, mluvit rychleji a také používat složitější souvětí. 

U menších dětí však musí přemýšlet i nad tím, jak tvořit věty. Není vhodné užívat příliš 

mnoho cizích slov a složitých formulací. Na druhou stranu je třeba co nejvíce využívat 

názorných příkladů. 

Základní princip programu spatřuje dotazovaná v přítomnosti samotného neslyšícího 

a tlumočníků. Děti mohou na vlastní oči vidět, jak užívání znakového jazyka, tak 

komunikaci prostřednictvím tlumočníků. Setkávají se s osobními zkušenostmi 

neslyšících a mohou si zároveň i vyzkoušet jakým způsobem s nimi lze komunikovat 

a vše, co k tomu patří. 

Přednášející se na tomto projektu nejvíce zamlouvá skutečnost, že se jí daří šířit 

informace o neslyšících zábavnou nenásilnou formou. A také to, že je program zaměřen 

na žáky základních škol. Je důležité, aby lidé již v raném věku získali povědomí o této 

problematice - snad se díky tomu budou moci vyvarovat pozdějším předsudkům 

vůči neslyšícím a znakovému jazyku či vůbec celkovému negativnímu přístupu k těmto 

osobám, který je tak častý. V průběhu přednášky se vždy dětí ptá, co si zapamatovaly. 

Těší ji, že si většinu důležitých informací pamatují a berou si z nich poučení. 

Nové informace si z přednášek odnášejí též vyučující, kteří byli vždy přednáškou 

nadšeni. Zpětnou vazbu pro ni představuje i to, když si ve stejné škole objednají nové 

přednášky pro další třídy, nebo je doporučí jiné škole. Proto doufá, že o tento program 

bude stále větší zájem nejen ve školách. 
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Závěry z rozhovoru 

Z rozhovoru s přednášející vyplývá, že přednášky na základních školách mají na 

posluchače vzdělávací vliv a jsou pro ně zajímavé. Děti si při nich osvojují řadu nových 

znalostí a dovedností a předávané informace si vesměs pamatují. Jak vyučující tak děti 

chápou tento program jako zábavný, takže jim ani nepřipadá, že se něco učí. Formou 

prožívání osobní zkušenosti si předávané poznatky automaticky ukládají do paměti. 

Děti si mohou vyzkoušet kontakt s neslyšícím a bez problému se do přednášky aktivně 

zapojují. Nestalo se, že by program byl někomu nepříjemný či že by se přednášející 

setkala s jakýmkoli nezájmem, případně negativním přístupem, ať již žáků nebo učitelů. 

Samozřejmostí je, že přizpůsobuje přednášky věku dětí a dané situaci ve třídě. Má 

představu, že by se program mohl časem rozšířit i mimo školní lavice. 

5.6.2 Dotazníkové šetření 

5.6.2.1 Výsledky pilotního výzkumu (PV) 

Otázka č. 1 PV: „Jaký je rozdíl mezi neslyšícím a nedoslýchavým člověkem?" 

Kdo je neslyšící 

Na 100% neslyší a nemá šanci na změnu 1 

Je od narození postižený a neslyší vůbec 12 

Nevím l 3 

Nevyplněno l 3 

Neslyší a má znakovou řeč | 3 

Neslyší a nemůže mluvit 3 5 

Nic neslyší Nic neslyší ••.—-.-• .— .„—.,,- ,..._„• 

0 20 40 60 80 

Graf č. 1 Kdo je to neslyšící (PV) 

Jednalo se o otevřenou otázku, kde mohl každý napsat svůj názor. Děti psaly velmi 

podobné odpovědi, jen některé se lišily v tom, co jim na daném člověku připadalo 

dominantní. 
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Většina odpovědí u první části této otázky, čili. kdo je to neslyšící, byla v podstatě 

správně definována. Naprostá většina dětí považuje neslyšícího člověka za toho, kdo nic 

neslyší. Pouze tvrzení, že neslyšící nemůže mluvit, je mylné.1 

Používá naslouchadlo 

Ostatní 

Nevím 

Nevyplněno 

Slyší jen výrazné zvuky 

Může i mluvit 

Nedoslýchá 

Slyší trochu 

Graf č. 2 Kdo je to nedoslýchavý (PV) 

U pojmu nedoslýchavý se objevila opravdu široká škála odpovědí. Nejčastěji byl za 

nedoslýchavého považován ten, kdo slyší jen trochu. Dále ten, kdo nedoslýchá a za třetí, 
18 kdo může mluvit. 

Otázka č. 2 PV: „Jak by ses domluvil/a s neslyšícím člověkem jinak než znakovým 
jazykem?" 

Jak by ses domluvil/a s neslyšícím jinak než 

znakovým jazykem? 

Graf č. 3 Jiné způsoby dorozuměni než znakovým jazykem (PV) 

17 Přesné odpovědi: Příloha č. 8, Tabulka č. 1 - 4 
18 Přesné odpovědi: Příloha č. 8, Tabulka č. 5 - 10 
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Tato otázka byla opět otevřená, s možností vlastního formulování odpovědi, a byla 

zaměřena na způsoby komunikace s neslyšícím či nedoslýchavým v případě, kdy člověk 

neovládá znakový jazyk. K takové domluvě by děti nejčastěji volily psaní a odezírání. 

Na třetím místě pak pantomimu. Každý respondent si mohl vybrat více než jednu 

odpověď.19 

Otázka č. 3 PV: Při odezírání je dobré: 

Při odezírání je dobré: 

Graf č. 4 Pravidla odezíráni (PV) 

Otázka č. 3 měla pouze dvě možnosti odpovědí - ano a ne. U všech odpovědí bylo 

vždy alespoň malé procento těch špatných, ale kromě dvou podotázek nešlo o příliš 

velké výkyvy. Výraznější nepoměr byl u tvrzení, že při odezírání musíme stát hodně 

blízko toho, kdo odezírá. Zde se 32% žáků domnívá, že je vhodné stát velmi blízko. 

U výroku č. 4, že je vhodné při odezírání mluvit hodně pomalu, si toto myslí 56% 

dotazovaných.20 

19 Přesné odpovědi: Příloha č. 8, Tabulka č. 11 - 15 
20 Tabulka správných odpovědí: Příloha č. 8, Tabulka č. 16 
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Otázka č. 4 PV: Jak bys upozornil neslyšícího či nedoslýchavého člověka na to, že 

s ním chceš mluvit? 

Jak bys upozornil/a neslyšícího či 

nedoslýchavého, že s ním chceš mluvit? 

—WSF sgr—m s a r -f . .—, Z. — j . , 

^ f * ^
 ď

 j f * 
v 

S1 

7 

Graf č. 5 Upozornění neslyšícího (PV) 

Zde žáci opět sami vymýšleli odpovědi. Nejčastěji by neslyšícího upozornili 

jakýmkoli dotykem. Zpravidla se jednalo o poklepání na rameno či ruku. Dále by volili 

zamávání či dupání.21 

24 Přesné odpovědi: Příloha č. 9, Tabulka č. 66 - 33 



Otázka č. 5 PV: Je něco, co by tě ze světa neslyšících a nedoslýchavých ještě 

zajímalo? 

Zajímá tě něco dalšího o životě 

neslyšících? 

55% 
• A n o 

° N e 

• Nevím 

1=1 Nevyplněno 

Graf č. 6 Co děti o neslyšících zajímá (PV) 

U této otevřené otázky přes polovinu dětí (55%) vyplnilo, že je nic dalšího ze života 

neslyšících nezajímá. Z těch, které něco dalšího zajímá, je nejčastěji přitahuje znakový 

jazyk. Dále jsou to například znaky pro číslovky, zda neslyšící používají mobilní telefon 
• 22 či jak si přivolají pomoc. 

Otázka č. 6 PV: Jak se ti líbila přednáška o neslyšících a nedoslýchavých lidech? 

Jak se ti přednáška líbila? 

1% 3% 

1 Velice líbila 

1 Spíše líbila 

1 Spíše nelíbila 

'Vůbec nelíbila 

1 Nevyplněno 

Graf č. 7 Spokojenost s přednáškou (PV) 

2j Přesné odpovědi: Příloha č. 9, Tabulka č. 23 - 29 
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U této otázky měli dotazovaní na výběr ze čtyř odpovědí. Přesto vznikla ještě jedna 

kategorie, jelikož dva respondenti neodpověděli. Lze říci, že 91% žáků, kteří se 

účastnili programu Poznáváme život neslyšících, se přednáška líbila. 

Závěr pilotního výzkumu 

Při vyplňování dotazníku pilotního výzkumu děti neměly s žádnou z položených 

otázek problém a vždy pochopily, na co jsou tázány. Odpovídaly srozumitelně 

a jednoznačně. Ve valné většině vycházely při odpovědích z probíraných informací na 

přednáškách. 

Uvedené otázky jsem tedy mohla použít jako podklad pro další, rozšířený výzkum. 

5.6.2.2 Výsledky následného šetření 

Otázka č. 1: Slyšel/a jsi před přednáškou již něco o neslyšících či nedoslýchavých 

lidech? 

Slyšel/a jsi před přednáškou již něco 

o neslyšících či nedoslýchavých 

lidech? 
i% 

23% 

"ano 

ine 
1 nevyplněno 

76% 

Graf č. 8 Informovanost dětí před přednáškou 

Tato polootevřená otázka měla dvě části. V první rozdělila respondenty na ty, kteří 

již před programem něco o neslyšících či nedoslýchavých lidech slyšeli, a na ty, kteří 

zatím žádné informace neměli. 
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Ze všech 148 žáků jich 113 tj. 76% před přednáškou něco o neslyšících či 

nedoslýchavých lidech slyšelo, 34 tj. 23% z nich neslyšelo nic a jeden žák tuto otázku 

nezodpověděl. 

Ve druhé části otázky odpovídali pouze žáci, kteří již někdy nějaké informace 

zaslechli. Měli zde napsat, o jaké informace se jednalo, případně, kde je slyšeli apod. 

Graf č. 9 Co děti před přednáškou slyšely 

To ukázalo, jak moc byly znalosti dětí pravdivé či naopak. Nejčastěji děti něco 

slyšely z oblasti dorozumívání a komunikace lidí se ztrátou sluchu. To, že se 

dorozumívají rukama, používají znakovou řeč, píší na papír či odezírají. Druhá 

nejčastější byla rozmanitá správná tvrzení o těchto lidech. Týkala se toho, jak se k nim 

máme chovat, samotného faktu, že neslyší, kompenzačních pomůcek, jejich života. 

Hned na třetím místě se umístilo tvrzení, že neslyšící mají těžký život. Také se zde 

objevilo několik mýtů, které mezi lidmi stále přetrvávají. V odpovědích se rovněž 

vyskytoval názor, že by se jim mělo pomáhat a že se jim zlepšují jiné smysly. Další děti 

mají ve svém okolí neslyšící nebo nedoslýchavé osoby, slyšely o nich nějaké informace 

v televizi, případně vědí. že mohou používat naslouchadla.2' 

2 j Přesné odpovědi: Příloha č. 9, Tabulka č. 23 - 29 
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Dle mého názoru byly odpovědi žáků velmi ovlivněny zkušeností ze školy. Někteří 

psali, že toto téma probírali na hodinách občanské výchovy, jiní měli například ve třídě 

neslyšící spolužačku či spolužáka. V takových třídách bylo vidět, že toho děti vždy 

věděly o něco více a měly i vlastní zkušenost. Je mi známo, že někdy vyučující děti na 

naší přednášku připravovali tím, že si s nimi o lidech se sluchovou vadou povídali. 

Na druhou stranu byly jiné děti před přednáškou informované zhruba v tom smyslu, 

že neslyšící a nedoslýchaví lidé jsou chudáci, kteří nemohou žít plnohodnotným 

životem. 

Otázka č. 2: Jaký je rozdíl mezi neslyšícím a nedoslýchavým člověkem? 

Kdo je to neslyšící? 

Nezajímá mne to 

Neví 

Komunikuje znakovou řečí 

Slyší jen některé zvuky 

Neslyší a nemluví 

Ostatní odpovědi 

Nevyplněno 

Nic neslyší 

fl 
1 

!'2 

2 

1 2 
" 3 

5 / / i 123 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Graf č. 10 Kdo je to neslyšící 

Tato otázka se shoduje s otázkou z pilotního výzkumu. Je to otevřená otázka 

s možností vlastní odpovědi. Děti zde opět, stejně jako v pilotním výzkumu, nejčastěji 

volily formulaci, že neslyšící je člověk, který nic neslyší. Dále zde bylo několik 

odpovědí typu „už nikdy nebude mít tu možnost slyšet", „muže koukat na ústa" nebo 

„neslyší a muže mluvit". To, že neslyšící nemůže mluvit, se objevilo v daleko menším 
24 procentu než u pilotního výzkumu. 

24 Přesné odpovědi: Příloha č. 9, Tabulka č. 30 - 33 



Kdo je to nedoslýchavý? 

-A 
Nezajímá mne to 

Neví 

Musí se na něj mluvit nahlas 

Nevyplněno 

Slyší pouze nějaké zvuky 

Používá naslouchátka 

Ostatní BWBwS 
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Graf č. 11 Kdo je to nedoslýchavý 

Nedoslýchavé osoby respondenti nejčastěji definovaly jako lidi, kteří slyší špatně, 

nedoslýchají, používají naslouchadla či slyší pouze nějaké zvuky. 

Otázka č. 3: Setkal/a jsi se někdy s neslyšícím či nedoslýchavým člověkem? 

Setkal/a jsi se někdy s neslyšícím či 

nedoslýchavým člověkem? 

Graf č. 12 Setkání s neslyšícím či nedoslýchavým 

24 Přesné odpovědi: Příloha č. 9, Tabulka č. 71 - 33 



Uzavřená otázka č. 3, měla varianty odpovědí pouze ano - ne. Zjišťovala, zda mají 

žáci již nějakou osobní zkušenost s lidmi neslyšícími či nedoslýchavými. Velká část 

dětí, 119 dotázaných, uvedla, že se již před přednáškou s někým takovým setkala. Do 

určité míry je výsledek ovlivněn i faktem, že býváme občas zváni právě do tříd. jež 

nějaké dítě se sluchovou vadou navštěvuje. 

Otázka č. 4: Jak by ses domluvil/a s neslyšícím člověkem jinak než znakovým 

jazykem? 

Jak by ses domluvil/a s neslyšícím člověkem 

jinak než znakovým jazykem? 

ukazoval bych 

naznačováním 

ukazovala bych mu to 

ukazováním věcí 

pohyby 

nevím 

grimasy 

mimika 

obrázky 

posunky 

nevyplněno 

prstovou abecedou 

gesta 

pantomima 

odezíráním 

psaní na papír 

0 20 40 60 80 

Graf č. 13 Jiné způsoby komunikace než znakovým jazykem 

Jelikož znakový jazyk ovládají jen někteří slyšící, zaměřujeme se v programu 

Poznáváme život neslyšících na jiné eventuality dorozumění se s lidmi se sluchovou 

vadou. U otázky č. 4 si děti měly vzpomenout na nějaké z nich a vybrat ty, které by 

samy nejraději využily. Nebyly zde tedy uvedeny žádné možnosti na výběr. V grafu 

jsou zaznamenány pouze odpovědi dětí, které se vyskytly více než jednou. Ostatní 
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odpovědi jsou uvedeny v příloze této diplomové práce.26 Žáci by se nejraději 

domlouvali pomocí psaní na papír, odezíráním a pantomimou. Tyto tři způsoby se 

naprosto shodují s výběrem respondentů v pilotním šetření. Lze z toho tedy usuzovat, že 

psaní na papír by pro většinu dětí bylo nejpřijatelnější a nejméně nepřirozené. 

Otázka č. 5: Při odezírání je dobré: 

Při odezírání je dobré: 

1. upozornit nedoslýchavého či 

neslyšícího člověka, že budeš mluvit 

2. mluvit se žvýkačkou v puse 

3. stát hodně blízko člověka, který 

odezírá 

4. mluvit hodně pomalu 

5. být otočený/á bokem k člověku, který 

odezírá 

6. přirozeně artikulovat 

7. u neslyšících hodně nahlas křičet 

H a n o * ne 0 50 100 150 200 

Graf č. 14 Pravidla odezíráni 

Otázka ě. 5 byla opět stejná jako v pilotním výzkumu. Při porovnání konečných 

hodnot je poměr kladných a záporných odpovědí téměř shodný. Ačkoli šlo o uzavřené 

otázky s možnostmi odpovědí pouze ano - ne, některé děti si přesto mezi danými 

variantami nedokázaly vybrat. Jeden respondent celou tuto otázku vůbec nevyplnil, 

takže definitivní počet dotázaných je 147. Další alternativy se týkaly těchto podotázkek: 

č. 3 dva žáci označili ano i ne, č. 4 dvě děti nezaškrtly žádnou a tři uvedly obě varianty, 

u č. 6 dvakrát a u č. 7 jednou nebyla vyplněna ani jedna eventualita. 

Jediná podotázka, která dětem působila problémy, byla č. 4. Po výsledcích 

z pilotního výzkumu, kde došly ke stejnému závěru, jsem se snažila mluvu velmi 

24 Přesné odpovědi: Příloha č. 9, Tabulka č. 73 - 33 



pomalu při odezírání na přednáškách více zdůrazňovat a upozorňovat na to, že opravdu 

není třeba mluvit výrazně pomaleji. Domnívám se, že děti stále uvádějí opak proto, že 

v podotázce nebylo dostatečně zdůrazněno, že tím je myšleno opravdu velmi pomalu. 

Nechtěla jsem je však navádět ke správné odpovědi. 
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Otázka č. 6: Jak bys upozornil/a neslyšícího či nedoslýchavého člověka, že s ním 

chceš mluvit? 

Jak bys upozornil/a neslyšícího či 

nedoslýchavého člověka, že s ním chceš mluvit? 

dotkla bych se ho, aby se na mě otočil, a 
ukázala mu na pusu, že chci mluvit 

ukázal bych na pusu rukou 

stoupla bych si před (tak aby na mě viděl) něj a 
ukazovala bych na mojí pusu 

nějak naznačil 

poklepala bych ho na záda 

stoupnu si před něho 

poklepala bych na něj a ukázala si na pusu 

jemně se ho dotknu, aby se nelekl 

ukázala bych mu to znakovou řečí 

vibrace 

nevím 

trochu na něj zaťukám 

ťuknu do něj 

napsal na papír 

světlem (zhasnutí, rozsvícení) 

dupla bych na zem 

nevyplněno 

zamával na něj 

dotknu se ho 

jemně bych mu poklepala na rameno či ruku 
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Grafč. 15 Upozornění neslyšícího či nedoslýchavého 
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Nejčastěji by žáci upozornili neslyšícího poklepáním na rameno či ruku, dále by 

zkusili jakýkoli dotek či zamávání. Stejně jako u pilotního výzkumu zde mohl každý 

napsat více odpovědí a nebyly předem dány žádné varianty. V grafu jsou uvedeny 

pouze odpovědi, které uvedlo vždy více než jedno dítě. Ostatní jsou uvedené v příloze.27 

Otázka č. 7: Je něco, co by tě ze světa neslyšících a nedoslýchavých ještě zajímalo? 

Je něco, co by tě ze světa neslyšících a 

nedoslýchavých ještě zajímalo? 
nevím ; 3% 

Graf č. 16 Co děti ještě dále zajímá 

Otázka č. 7 je zaměřena na představu dětí, co by je ještě o dané problematice 

zajímalo či zda něco nebylo řečeno. Pouze 30% z nich, tj. 44 žáků, by chtělo ještě něco 

dalšího vědět. Například to, jaké je být neslyšící, kde tito lidé mohou pracovat, jak se 
o 28 

naučí znakový jazyk, něco o jejich dětství nebo hledání partneru. 

Je pravda, že na takové dotazy je vždy prostor až po přednášce, kdy se každý žák 

může neslyšícího na cokoli ptát i samostatně. Je ale možné, že se řada dětí stydí. 

V upraveném programu, který jsme dvakrát pořádali pro střední školu, je na tuto oblast 

mnohem více času. 

27 Ostatní odpovědi: Příloha č. 9, Tabulka č. 40 
28 Přesné odpovědi: Příloha č. 9, Tabulka č. 41 
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Otázka č. 8: Obáváš se komunikace s neslyšícím či nedoslýchavým člověkem? 

Obáváš se komunikace s neslyšícími či 

nedoslýchavými? 

Graf č. 17 Obavy z komunikace 

Na to, zda se respondenti obávají komunikace s lidmi se sluchovou ztrátou, měli 

varianty odpovědí pouze ano a ne. Přesto vznikla ještě jedna kategorie, neboť dvě děti 

napsaly obojí. 54 žáků se této situace bojí a 92 zn í nemá žádné pochyby. Někteří 

k uvedené otázce připsali, že po naší přednášce již z takové komunikace strach nemají. 

Otázka č. 9: Chtěl/a by ses sejít s neslyšícími dětmi? 

Chtěl/a by ses sejít s neslyšícími dětmi? 

ano 

nevím ano i ne 

1% 3% 

Graf č. 18 Setkání s neslyšícími dětmi 
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Domnívám, že by bylo vhodné, aby se děti, které prošly tímto programem, setkaly 

přímo s neslyšícími vrstevníky. Mohly by si tak vyzkoušet vše. co se naučily, na vlastní 

kůži. 90 dětí by to uvítalo a 51 dotazovaných nemá zájem se s nimi setkat. Ačkoli 

převažují ti, kteří by se rádi s neslyšícími setkali, přesto mě překvapilo, že těch druhých 

je také velký počet. Stále je zde znát určitá obava z podobného kontaktu. 

Otázka č. 10: Jak se ti líbila přednáška o neslyšících a nedoslýchavých lidech? 

Jak se dětem líbila přednáška 

• Nevyplněno 

• Velice líbila 

• Spíše líbila 

• Spíše nelíbila 

• Vůbec nelíbila 

Graf č. 19 Hodnocení přednášky 

Z grafu vyplývá, že 91%, tedy celým 134 žákům, se přednáška líbila. To pokládám 

za důležitý předpoklad pro naší další činnost. Je skvělé, že děti tento program nechápou 

jako další vyučování, ale spíše jako zábavu. Možná si ani neuvědomují, kolik se toho 

během něj naučily. 

Závěr výzkumného šetření 

Na otázky (č. 2, 4, 5 a 6), které ověřovaly, co si děti z přednášek pamatují, valná 

většina z nich odpovídala správně. Jediné v čem více z nich chybovalo, bylo tvrzení, že 

při odezírání je vhodné mluvit hodně pomalu (podrobněji řešeno na str. 73). Při 

přednáškách bychom se měli na nesprávnost tohoto tvrzení více zaměřovat 

a zdůrazňovat ji. Z výsledků lze usuzovat, že žáci si poznatky z programu uchovávají 

v paměti a mají tak teoretický základ pro kontakt s lidmi s určitou sluchovou ztrátou. 

Program plní účel zvyšování osvěty u dětí školního věku. 

Při ověřování stanovených předpokladům jsem došla k těmto závěrům: 
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Předpoklad č. 1 (Pl) se nepotvrdil. 

Pl: Předpokládám, že alespoň 80% dotazovaných dětí před přednáškou slyšelo něco 

o neslyšících či nedoslýchavých lidech. 

Předpoklad byl ověřován v otázce č. 1. Celkový počet žáků, kteří před přednáškou 

již něco slyšeli o neslyšících nebo nedoslýchavých byl 113, tedy 76%. (Graf č. 8) 

Předpoklad č. 2 (P2) se potvrdil. 

P2: Předpokládám, že nejméně 80% dětí se někdy setkalo s neslyšícím či 

nedoslýchavým člověkem. 

Předpoklad byl ověřován v otázce č. 3. S takovým člověkem se setkalo 81%, tj. 119 

žáků. (Graf č. 12) 

Předpoklad č. 3 (P3) se potvrdil. 

P3: Předpokládám, že se komunikace s neslyšícím či nedoslýchavým obává 

maximálně 50% dětí. 

Předpoklad byl ověřován v otázce č. 8. Z komunikace má obavy 37% ze všech, což 

je 54 dětí. (Grafč. 17) 

Předpoklad č. 4 (P4) se nepotvrdil. 

P4: Předpokládám, že minimálně 70% dětí se chce sejít s neslyšícími vrstevníky. 

Předpoklad byl ověřován v otázce č. 9. S neslyšícími dětmi by se chtělo sejít 61%, 

tj. 90 dotázaných žáků. (Graf č. 18) 

Předpoklad č. 5 (P5) se potvrdil. 

P5: Předpokládám, že převážná většina dětí (tj. min. 85%) považuje tuto formu 

osvěty za zábavnou a přednášky se jim líbí. 

Předpoklad byl ověřován v otázce č. 10. Celým 91%, tj. 134 respondentům se 

přednáška líbila. (Graf č. 19) 
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Z ověření předpokladů se ukázalo, že přes tři čtvrtiny žáků měla před programem 

nějaké informace o neslyšících a nedoslýchavých lidech. Při přednášce bylo dětem 

ujasněno, které byly správné a které mylné. Z výsledků můžeme též usuzovat, že 

respondenti přicházejí do kontaktu s lidmi se sluchovou vadou, takže je vhodné 

seznamovat je se specifiky této skupiny a zvyšovat jim tak jejich informovanost o dané 

problematice. Po zkušenostech v přednášce se komunikace neobává přes 62% žáků 

a setkat s neslyšícími by se chtělo 61%. Program přináší účastníkům prožitek úspěšného 

kontaktu s neslyšícím a tím přispívá k odbourávání nejrůznějších obav a předsudků. 

Děti si díky tomu, že jim připadá zábavný, snáze osvojují předávané informace -

přirozenou cestou jim pomáhá vytvářet nezkreslenou představu o lidech se sluchovým 

postižením. Považuji za velmi důležité, že se tak děje již na základní škole, neboť je zde 

reálná naděje, že až posluchači našich přednášek jednou dospějí, nebude se mezi nimi 

vůči těmto lidem vyskytovat tolik negativních postojů, jako je tomu dnes. 

5.6.3 Doporučení pro praxi 

Náměty a témata, které by děti ještě dále zajímaly a kterých se týkala otázka č. 7, lze 

použít jako podklad pro rozšíření přednášky.29 Jednak přesně vymezují oblasti, na něž 

by bylo dobré se v programu zaměřit, pak ale mohou být také využity jako materiál, 

který se dá rovnou uplatnit při návazné nebo prodloužené přednášce. Lze je v přesném 

znění přepsat na kousky papíru a potom „losovat dotazy" nebo je využít jako náměty 

k diskusi, pokud nikdo ze třídy zrovna žádné otázky nemá. 

Domnívám se, že by program Poznáváme život neslyšících mohl mít ještě následnou 

fázi, a to osobní kontakt dětí s neslyšícími. Na to se ostatně již zaměřovala i jedna 

otázka v dotazníku (otázka č. 9, vyhodnocení na str. 77). Z reakce dotazovaných bylo 

vidět, že by o setkání s neslyšícími vrstevníky stáli. 

Bohužel by zřejmě nebylo reálné, aby se dostalo na všechny, kteří program 

absolvovali, neboť poměr slyšících a neslyšících žáků základních škol je velmi 

nevyrovnaný ve prospěch slyšících. Tím samozřejmě nechci tvrdit, že by tomu mělo být 

naopak. 

Představovala bych si to tak, že by slyšící děti navštívily po přednášce školu pro 

neslyšící, kde by pro ně byly na část dne připraveny různé soutěže a hry. Mohlo by jít 

29 Přesné odpovědi: Příloha č. 9, Tabulka č. 41 
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o několik soutěžně sportovních disciplin. Základem by bylo rozdělení všech dětí do 

smíšených družstev, v nichž by spolu kooperovaly slyšící i neslyšící. Musely by se tedy 

snažit vzájemně domluvit, přičemž by ty slyšící měly příležitost využít při komunikaci 

vše, co se naučily v programu. 

Již jsem jednala s dvěma školami, jednou pro neslyšící děti a jednou pro slyšící, na 

obou by o takový sportovní den byl zájem, ale mohli by jej uspořádat až ke konci 

školního roku, kdy už nejsou tak zaměstnáni výukou. Z tohoto důvodu jsem tento plán 

již nemohla realizovat jako součást své diplomové práce a prozatím jsem od něj 

upustila. Definitivně se však této vize nevzdávám a pevně věřím, že se den „pro slyšící 

u neslyšících" opravdu uskuteční. 
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Z A V E R 

Mnoho mýtů a předsudků vůči neslyšícim a nedoslýchavým lidem vzniká na základě 

neznalosti této skupiny lidí, její kultury, zvyků a specifik. Veřejnost si pak od nich 

udržuje odstup, hodnotí je negativně a dochází i k mnoha nepříjemným situacím, jež 

mají původ právě v oné neznalosti. 

Předkládaná diplomová práce je materiálem, který může slyšící veřejnosti ulehčit 

orientaci v problematice lidí se sluchovými vadami, seznámit ji s vývojem pohledu na 

toto společenství od starověku do dnešní doby a také nabídnout výčet míst, kde je 

možné se s takovými lidmi setkat a získat o nich více informací. 

Dále je v ní představen osvětový program Poznáváme život neslyšících, který 

úspěšně probíhá na základních školách v Praze. Jeho cílem je zvyšovat informovanost 

žáků těchto škol, pokud jde o problematiku lidí se ztrátami sluchu, a předcházet tak 

tomu, aby si k nim v budoucnu vytvářeli záporný vztah. Děti mají možnost setkat se 

přímo s neslyšícím či nedoslýchavým člověkem a z tohoto kontaktu získat pozitivní 

zkušenost. V případě, že je ve škole integrováno dítě se sluchovou vadou, napomáhá 

program ke zlepšení komunikace mezi třídou a tímto dítětem, eventuálně osvětluje 

žákům věci a situace, jimž nerozumějí. Žáci jsou do programu aktivně zapojováni, takže 

pro ně představuje určitou formu nenucené zábavy. 

V práci se podařilo dosáhnout předem vytčených cílů - vytvoření přehledu 

základních možností osvěty společnosti a získání zpětné vazby z výše 

uvedeného programu Poznáváme život neslyšících. 

Jelikož bude jeden výtisk diplomové práce poskytnut knihovně Informačního centra 

o hluchotě, které je součástí Federace rodičů a přátel sluchově postižených, dostane řada 

čtenářů příležitost do ní nahlédnout a snad se z ní i v něčem poučit. Pro někoho může 

být inspirací k zavedení obdobného vzdělávacího programu i do jiných než pražských 

škol či dalších institucí. 

Doufám tedy, že se diplomová práce bude zájemcům líbit a že v ní naleznou 

odpovědi alespoň na některé ze svých otázek. A také, že poslouží jako prvek osvěty 

zejména těm, kteří se ve světě neslyšících a nedoslýchavých neorientují a netuší, kde by 

se o nich mohli něco dovědět. 
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Příloha č. 1 Desatera pro komunikaci s neslyšícími 

DESATERO PRO KOMUNIKACI S OSOBAMI S POSTIŽENÍM SLUCHU 

1. Před rozhovorem s č lověkem s post ižením s luchu navážeme zrakový 
kontakt . Pokud se na n á s nedívá, můžeme jej upozornit lehkým dotykem na 
rameno, paži nebo předloktí, že s ním chceme hovořit. Zrakový kontak t ud ržu j eme 
po celou dobu rozhovoru. 

2. Každého č lověka s post ižením s luchu se zeptáme, zda chce mluvit , odezírat , 
psát, nebo používat znakový jazyk. Otázku můžeme i napsa t . 

3. Odezírání bez pomoci s luchu není spolehlivá metoda vnímání mluvené řeči, 
dochází při ní často k omylům. Úspěšnost odezírání je ve lmi sn ížena při 
fyz ické či psychické nepohodě. Odezírající osobě předem sdělíme téma hovoru. 
Mluvíme obráceni čelem k ní, naše tvář musí být osvětlena, nesmíme pohybovat 
hlavou nebo si zakrývat ús ta . Dbáme na zřetelnou výslovnost a mluvíme 
volnějším tempem při zachování přirozeného rytmu řeči. Zdůrazňu jeme klíčová 
slova. V případě potřeby opakujeme sdělení j inými slovy. 

4. Při hovoru s nedos lýchavým č lověkem nezvyšujeme hlas a nekřič íme. 
Zajistíme vhodné poslechové podmínky bez okolního h luku . 

5. Doprovází-li č lověka se s luchovým post ižen ím t lumočník či j iná osoba, vždy 
os lovujme přímo člověka, se kterým jednáme, nikoliv j eho doprovod. 
O přítomnosti t lumočníka si rozhoduje jenom sám klient s postižením s luchu . Má 
na t lumočníka právo. 

6. Člověku s pos t ižen ím s luchu předem řekneme, o č e m budeme hovořit 
a jakou spolupráci od něj budeme potřebovat. 

7. Důležité dotazy raději opakujeme a neváháme ani použít p í s e m n o u formu. 
U neslyšících uživatelů znakového jazyka je bezpečnější počkat na t lumočníka. 

8. Občas požádáme, aby nám člověk se s luchovým pos t i žen ím s v ý m i s lovy 
sdělil , co nám rozuměl (nikdy se neptáme, zda nám rozuměl). Ptáme se zá sadné 
vždy po každém důležitém sdělení. 

9. Při neúspěšné komunikaci máme na paměti , že jde o důsledek post ižen í 
s luchu. Proto k takovému člověku př i s tupu jeme se s tejným respektem a ohledem 
na důs to jnos t jako k člověku bez postižení. Neprojevujeme netrpělivost, 
neomezujeme komunikaci , ale snažíme se naj í t cesty, j ak se vzájemně lépe 
dorozumívat. 

10. Pro získání potřebných znalost í nestač í t e n t o text , protože komunikačn í 
preference každé osoby s postižením s luchu mohou být jiné. Proto je n u t n o 
projevit vstřícnost a ochotu přizpůsobit se dorozumívacím možnostem každého 
člověka. 

Mgr. Věra St rnadová 
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DESATERO PRO KOMUNIKACI S NESLYŠÍCÍM ČLOVĚKEM 
ZA PŘÍTOMNOSTI TLUMOČNÍKA 

1. Neslyšící č lověk má při komunikaci se s lyš íc ími úředníky či zdravotníky 
právo na t lumočníka, pokud o to požádá. 

2. Neslyšící č lověk má právo vybrat si t lumočníka, k terému dobře rozumí 
a kterému důvěřuje. 

3. Tlumočení může probíhat formou znakového jazyka, znakované , mluvené či 
psané češ t iny dle komunikační preference nes lyš íc ího č lověka. 

4. Rozhovor vedeme přímo s nes lyš íc ím č lověkem a udržujeme zrakový 
kontakt s ním, nikoliv s t lumočníkem. Neslyšící člověk ovšem mus í sledovat 
t lumočení informací. Stojíme či sedíme tak, abychom za zády neměli zdroj světla. 

5. Nemluvíme s t lumočníkem s t ím, že t e n to později nes lyš í c ímu kl ientovi 
vysvět l í . Hovor je veden s neslyšícím člověkem, a ten má právo na informace 
v plné kvalitě a v reálném čase, aby se mohl průběžně ptát na to, co ho zaj ímá. 

6. Tlumočník musí být vždy vedle s lyšící osoby, jejíž řeč t lumočí . Neslyšící 
člověk potřebuje vidět jak na t lumočníka, tak i na hovořící osobu. 

7. Během hovoru neodbíháme. Vzdálíme-li se od t lumočníka, neslyšící člověk se 
obrací za námi a uniká mu tak čás t t lumočených informací. 

8. Mluvíme svým obvyklým t e m p e m . Tlumočník n á s sám upozorní, bude-li t řeba 
řeč zpomalit. Máme však na paměti, že při t lumočení vždy dochází k časovému 
skluzu. Tlumočník musí mít čas př i jmout informaci, zpracovat ji 
a zprostředkovat. 

9. Na konci hovoru se nes lyš íc ího člověka zeptáme, zda j e š tě něco potřebuje 
upřesnit . 

10. I když se s nes lyš íc ím č lověkem dorozumíváme prostřednictv ím 
t lumočníka, dejme mu s sebou také p í semné sdělení s nejdůleži tějš ími 
závěry z jednání. 

Mgr. Naďa Dingová 
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STRNADOVÁ, Věra: Desatero pro komunikaci s osobami 
s pos t ižen ím s luchu 

DINGOVA, Naďa: Desatero pro komunikaci s nes lyš í c ím č l o v ě k e m 
za přítomnost i t lumočníka 

Text Desatera je upravenou verzí pro potřeby materiálu, v rámci kterého byl vytištěn. 

Zdroje textu: 
• Strnadová, V. Desatero komunikace s osobami s postižením sluchu. Materiál 

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel zpracovaný 
v roce 2007. 

• Dingová, N. Desatero pro komunikaci s neslyšícím člověkem za přítomnosti 
tlumočníka. Materiál České komory t lumočníků znakového jazyka o. s. 
zpracovaný v roce 2007. 

Autorky souhlas í s volným šířením a kopírováním textu za účelem použití při výuce, za 
účelem s tudia témat v textu obsažených a za účelem dorozumění se s lidmi 
se sluchovým handicapem. Text nadále zůs tává duševním vlastnictvím au to rek a jeho 
použití pro komerční účely, přivlastňování si autorství textu nebo jeho část í je 
zakázáno. 

Brožuru Desatero jako součást aktual izovaného 9. vydání Adresáře s lužeb nejen 
pro nes lyš íc í s laskavým svo len ím autorek v roce 2 0 0 7 vydala FEDERACE 
RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o. s. , Hábova 1 5 7 1 / 2 2 , 155 0 0 
Praha 5 - Stodůlky. 
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Příloha č. 2 Pravidla komunikace 
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Příloha č. 3 Vlastní koncept přednášky pro základní školy 

NE - neslyšící přednášející 
ND - nedoslýchavý 
SL - slyšící přednášející 
TL - tlumočník 

CO SE DĚTI MUSÍ HLAVNĚ NAUČIT? 
Jak vypadá neslyšící a nedoslýchavý člověk a jak bychom s nimi měli komunikovat -

je třeba si hlídat čas a aktuálně něco vynechat - aby se stihlo to nejdůležitější. 

PRO MALÉ DĚTI NA 1. STUPNI PLATÍ: 
mluvit ještě víc jednoduše, 
všechno víc vysvětlovat a opakovat, 
mluvit pomalu, 

- ještě výraznější mimika a trochu hrát pantomimu - projev musí být výrazný 
a živý pro malé děti + mnohem víc se dětí ptát a udržovat tak jejich pozornost -
mnohem víc interaktivní přístup 

NE - na začátku pozdraví děti ve znakovém jazykem (TL nebude překládat) 
Ahoj! Já jsem Vojta/Maruška/Kristina/Honza (ne příjmení) - proč jsme tady? 
Budeme si spolu hrát hry a dozvíte se od nás hodně zajímavých věcí. Bude to 
překvapení a zábava. 

SL - v mluveném jazyce děti také pozdraví a řekne, proč přišli. 
Ahoj! Jmenuju se Jitka a spolu s kamarádem/kou jsme vám přišli něco říct o životě 
neslyšících a nedoslýchavých lidí. 
A teď se vás zeptám: rozuměli jste, co kamarád říkal? Ne? A jak to, že jste mu 
nerozuměli? Víte, jakým mluvil jazykem? (reakce dětí) 
Kdo ví, co tady dělají tyto slečny? (tlumočníci) 
Ano, to jsou tlumočníci, kteří budou kamarádovi překládat do znakového jazyka 
to, co budeme vy a já říkat. A stejně tak nám budou překládat, co říká on. Proto 
bude potřeba, abyste se hlásili a mluvili jeden po druhém. Tlumočník by jinak 
nestíhal tlumočit, co kdo říká. Souhlasíte s tím? 
Tak teď poprosíme kamaráda, aby nám zopakoval to, co říkal, a tlumočníci nám 
budou překládat do mluveného jazyka. 

NE - zopakuje úvodní pozdrav 

ROZDÍL MEZI NESLYŠÍCÍM A NEDOSLÝCHAVÝM ČLOVĚKEM 
NE nebo SL - ? - Potkali jste někdy nějakého neslyšícího člověka? Víte něco 

o neslyšících? A viděli jste, jak se spolu dorozumívali? (reakce dětí) 
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- my si tady budeme povídat o lidech, kteří neslyší nebo špatně slyší. Nejdřív 
předáme slovo Vojtovi, aby nám řekl něco o sobě 

NE - řekne něco o sobě 

1 ! HRA - Jaké to je neslyšet? (zacpané uši) 
SL - Teď si všichni zacpěte uši a zkuste si, jaké to je, když někdo neslyší, nebo slyší 

málo 
SL přednášející řekne nějakou větu. U starších je možné dát ještě ruku před pusu, 
aby nemohli odezírat 
Co jste slyšeli? (reakce dětí) - asi něco slyšíte, ale jen trochu, asi nerozumíte, co 
říkám - tak takhle to vypadá, když někdo slyší špatně. 

- ? - Zkuste samy vymyslet, jak se liší neslyšící a nedoslýchavý člověk? (reakce dětí) 
informace o ND 
pokud je dataprojektor - pustí se nahrávka ND (pokud nebude dataprojektor, bude 
pouze počítač + repráčky (reproduktory) - pustíte alespoň nahrávku z počítače: 
aby děti slyšely hlas nedoslýchavého člověka - protože ten zní jinak než hlas 
slyšících lidí) 
Jaké vám to přišlo, rozuměli jste, proč měla jiný hlas? 

- Jak se tedy liší NE a ND? 
NE - vysvětlí NE 

ZNAKOVÝ JAZYK 
SL - Takže teď víme, že nedoslýchavý člověk může slyšet nějaké zvuky a neslyšící ne. 

A také to, že neslyšící lidé se mohou dorozumívat pomocí znakového jazyka. Vojta 
vám teď něco o znakovém jazyce řekne. 

NE - stručné informace o tom, co to je znakový jazyk 
rozdíl od mluveného jazyka 
zda je mezinárodní 

u starších je možné se věnovat více gramatice, slovníkům, znakovému prostoru 

Hl H R A - o b r á z k y 
SL - 1. ukáže obrázek dětem a NE ukáže znaky - děti budou hádat, proč ten znak 

vypadá, jak vypadá (např. kočka - děti řeknou, to jsou vousy kočky,... atd.) 
2. Máme zde obrázky, jedny jsou lehčí a druhé těžší. Teď si vybereme jednoho z vás 

a ten nám zkusí vymyslet, jaký by mohl být znak pro věc na obrázku, a my budeme 
hádat, co to je. Vojta nám pak ukáže, jak se to ukazuje v ZJ. Je tu někdo, kdo by 
chtěl? 

2-3 obrázky z každé slupiny - podle času 
DALŠÍ MOŽNOSTI, JAK KOMUNIKOVAT S NESLYŠÍCÍM ČI 
NEDOSLÝCHAVÝM ČLOVĚKEM 
SL - Tak jste viděli, jak vypadá znakový jazyk; vidíte, že to není úplně jednoduché; 
většina slyšících lidí ale znakový jazyk neumí - tak co teď? 
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? - Jak jinak bvchom ještě mohli neslyšícímu něco říct? Jak jinak si s ním 
povídat? 

DALŠÍ MOŽNOSTI KOMUNIKACE: GESTA, MIMIKA 
NE - když budete chtít neslyšícímu nebo nedoslýchavému člověku něco říct -

a nebudete umět znakový jazyk - můžete si třeba pomoct gesty 
SL - podobně zahrát jako pravidla odezírání - nemůžete říkat, že jste smutní a smát 

se... 

EU] HRA - předvádění pocitu,.. 
SL - Je tady nějaký dobrovolník, který nám opět něco předvede? Nebo předvádějí 

všechny děti najednou, (pošeptat): 
- zda V. - děti rozumí 
- pojď sem - jsem překvapený, unavený, ospalý 
- bolí mě břicho - bojím se 
- mám hlad! /mám velký hlad! - chci spát 
- mám radost/jsem smutný -ticho! 

DALŠÍ MOŽNOSTI KOMUNIKACE: ODEZÍRÁNÍ 
NE - Otázka na děti - Víte, co je to odezírání? Informace o odezírání, kdo je používá 

a kdy. 

1 ! HRA - artikulace - Děti hádají, co říkám (bez hlasu). 

SL - říká něco bez hlasu a děti se snaží odezírat 
odezírání je velmi náročné, nelze ho využívat dlouhou dobu 

EU HRA - předvádění špatného chování u odezírání (pravidla odezírání) 
SL - Teď se zkusím dorozumívat s Vojtou pomocí odezírání. 
komunikační pravidla: 
© Neslyšící a nedoslýchavý člověk © Když si povídáš s neslyšícím a 

musí vidět na tvůj obličej a pusu nedoslýchavým člověkem, nežvýkej 
(když se na tebe nedívá, musíš nebo si nedávej ruku před pusu, 
získat jeho pozornost). Stejně tak se @ M l u y ? j a k j $ i k l ý > j e n t r o c h u 

já musím dívat ne něj. pomaleji. Nekřič, to nepomáhá. 

© Nestůj u neslyšícího a © N e m i u v m o c p o m a l u ( P o- m a - lu ) 
nedoslýchavého člověka moc bhzko n e b o n a Q p a k m Q C r y c h l e 

- n e b 0 z a s e m o c áslekfi- (mocrychle). 

© Bez hlasu 

SL - Dělám to tak dobře? Myslíte, že mi rozumí? Jak to mám udělat? 
NE - Vždy u každého vysvětlí, co je potřeba. 

Hil HRA - Kdo Vojtovi řekne něco pomocí odezírání? Vybereme pár dětí. Nebo 
mohou děti odezírat navzájem od sebe. 
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DALSI MOŽNOSTI KOMUNIKACE: „NAPSAT TO NA PAPÍR" 
SL - Víte ještě nějaký způsob, jak se dorozumět s neslyšícím člověkem? Když vám 

například nebude dál rozumět? Ano, můžeme to zkusit napsat na papír, a když 
nemáme papír? (mobil...) 
A jak bychom měli, Vojto, psát, aby to pro tebe bylo srozumitelné? 

NE - Jednoduše vysvětlí - jednoduché, krátké věty, nepoužívat cizí či slangová slova 
SL - Takže jsme si zde dnes řekli, že se s neslyšícími či nedoslýchavými lidmi můžeme 

domluvit pomocí znakového jazyka, gesty, odezíráním, psaním...a teď nám tady zase 
někdo něco předvede a zkusí u toho využít vše, o čem jsme dnes mluvili. 

GH HRA Děti předvádí napsané věty 

- ostatní a hlavně NE hádá, co by to mohlo znamenat. 
- Na počítači hraju hru - závodní auta. - Rád plavu v bazénu. 
- Rád jezdím na motorce. - Štípám dříví. 
- Včera jsem se díval v televizi na - Nakupuji a zjistil jsem, že nemám 

fotbal. peníze. 
- Doma máme malého psa/kočku. 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY/TECHNICKÉ POMŮCKY 
SL nebo NE - ? - Když ráno vstáváte do školy, jak se budíte? budík, maminka... - když 

neslyšící člověk bydlí sám - potřebuje ráno vstát do práce - nemůže slyšet budík - jak 
se ráno vzbudí? 

- ? - Když má přijít nějaká návštěva a zazvoní na zvonek - jak neslyšící člověk pozná, 
že návštěva přišla, když neslyší zvonek? 

Jak to děláš ty, Vojto? 
NE - Vysvětlí + ukázka vibračního budíku, světelné signalizace 

??? OTÁZKY PRO DĚTI 
NE - Máte nějaké otázky? Zajímalo by vás něco z mého života? 
SL - příklady otázek (pokud se děti nebudou ptát): 
- myslíte si, že mohou neslyšící zpívat/tancovat/poslouchat hudbu? 
- myslíte si, že mohou neslyšící řídit auto? 
- jak se neslyšící učí řídit auto v autoškole - když nemůže slyšet učitele? 
NE - odpovídá 

LETÁČKY 
SL - Máme pro vás na památku takový letáček, abyste si pamatovali, o čem jsme si tady 
povídali, takže kdo bude chtít, může si ho tady u nás vzít. 
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Příloha č. 4 Letáček o programu 

občanské sdružení 
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o . s . 
nabízí základním školám v Praze 
vzdělávací program POZNÁVÁME ŽIVOT NESLYŠÍCÍCH 
Co se od nás dozvíte? 

Základní informace o životě neslyšících a nedoslýchavých lidí: 

© jaké mohou být vady sluchu 

© jakým způsobem se neslyšící a nedoslýchaví 

lidé dorozumívají mezi sebou a se slyšícími lidmi 

© jaká jsou pravidla pro úspěšnou komunikaci s neslyšícím či nedoslýchavým 

člověkem 

© jaké používají neslyšící a nedoslýchaví lidé 

kompenzační pomůcky 

© jaké jsou osobní zkušenosti neslyšícího 

či nedoslýchavého člověka, s jakými problémy 

se ve svém životě potýkají a jaké mají zkušenosti s komunikací se slyšícími lidmi 

Při našem vystoupení bude využito hravé formy výkladu a interakce se žáky. 

Pro koho je náš program určený? 
Pro žáky pražských základních škol prvního i druhého 
stupně a také jejich učitele, zejména však pro ty školy, 
ve kterých je integrováno dítě s různým typem 
sluchového postižení. 

Cílem tohoto projektu je přiblížit slyšícím dětem 
(i dospělým) svět neslyšících a učit je tak úctě 
a toleranci k lidem, kteří se projevují nezvykle 
a komunikace s nimi vyžaduje trpělivost a ochotu 
přijímat druhého člověka i s jeho odlišnými potřebami. 

neslyšící 

slyšíc! 

Program začíná od září 2008. 
Více informací na internetu: www.frpsp.cz 

Jak nás kontaktovat? 
Pokud máte o náš program zájem, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle: 
235 5 1 7 313, 235 517 691, nebo na emailové adrese: ic@frpsp.cz 
Adresa: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.; 
Hábova 1571; 155 00 Praha 5 
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Příloha č. 5 Rozhovor s přednášející 

Rozhovor se slyšící přednášející programu Poznáváme život neslyšících 

ze dne 8. 7. 2009 

Co hlavně chcete dětem v přednáškách předat? 

Našim cílem je dětem předat informace o neslyšících, především je seznámit 

s pravidly komunikace (pokud někdy potkají neslyšícího či nedoslýchavého, budou mít 

základní vědomosti o tom, jak se dorozumět), odbourat předsudky o neslyšících a jejich 

jazyku a ukázat jim jiný pohled na skupinu neslyšících obecně. 

Jak při přednáškách reagují děti a jak učitelé? 

Pozornost dětí upoutáme hned na začátku tím. že neslyšící přednášející začne 

hovořit ve znakovém jazyce jako první, ale bez tlumočníků. Jen se představí a řekne, 

proč jsme dnes přišli za dětmi. Děti ani nedutají, koukají se na neslyšícího, nerozumí 

a paní učitelky si možná v duchu říkají, co to má znamenat. Chvíli na to se představím 

já a zeptám se dětí, zda neslyšícímu rozuměly. Vysvětlím, proč jsou s námi tlumočníci 

a od této chvíle je již vše tlumočeno. Učitelé jsou většinou pasivní, jen přihlížejí a do 

přednášky nijak nevstupují. Některé mladé učitelky se však rády zapojí, zkoušejí si 

znaky a snaží se pantomimicky předvést věc na vylosovaném obrázku, (smích) 

Co děti nejvíce zajímá? 

Jelikož se snažíme stále upoutávat pozornost dětí a zapojovat je do diskuse častými 

otázkami, obvykle se ptáme spíše my. Děti jsou většinou překvapeny, že znakový jazyk 

není stejný na celém světě. Hrajeme s nimi hry, při kterých se snaží upoutat pozornost 

neslyšícího a nějakým způsobem mu předat sdělení (obrázek, který si vylosovalo, nebo 

krátkou větu, kterou mu slyšící přednášející pošeptá). Poté si ukážeme rozdíl, mezi 

tímto pantomimickým vyjádřením a mezi znakovým jazykem. Děti se rády učí znaky 

českého znakového jazyka. 

Baví děti přednášky? Stalo se ti někdy, že by děti přednáška vyloženě nebavila? 

Myslím, že se mi snad nestalo, že by děti byly zcela znuděné a bez zájmu. Jistě, že 

některé jsou aktivnější a některé méně. Převážná většina z těch. kterým jsem měla 

možnost přednášet, byla nadšená z her a nových zajímavých informací. Kolikrát jsme 

sami překvapeni, co všechno znají, co je napadá, jak jsou chytré a šikovné. To se mi na 
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tom také líbí, protože i díky tomu mám zpětnou vazbu o tom, co vlastně děti na 

základních školách vědí a nevědí o neslyšících, a kde získávají informace (z televize, 

z knížky, z osobní zkušenosti, když viděly neslyšící v metru apod.). 

Zažila jsi na přednáškách něco veselého? 

Na každé přednášce je něco veselého. Nejčasněji je legrace při hraní, když se děti 

snaží napodobit například zajíce, kočku, kytku, nebo tělem vyjádřit hlad, radost, 

smutek, bolest, jízdu na kole atd. Jednou se mi stalo, že jsem dětem ukazovala, jak se 

naše hra hraje. Předváděla jsem květinu. Sedla jsem si na bobek a pomalu jsem se 

zvedala jako růst květiny, ale snad všechny kosti v nohách mi začaly křupat 

a nepřestávaly po celou dobu mého růstu, (smích) Tak to jsem se spíše smála sama 

sobě. 

Snad jedinou nepříjemností je občas technika. Na úvod dětem pouštíme ukázku 

nedoslýchavého člověka, který mluví a krátce o sobě vypráví. Cílem této ukázky je, aby 

děti na vlastní uši slyšely, jakým způsobem může nedoslýchavý mluvit. I když už ve 

škole mají vhodnou techniku, stává se, že vyučující s ní neumí moc zacházet, nebo 

prostě nefunguje. 

Hrají děti rády hry, nestydí se? 

Některé děti se stydí, to je jasné. Většinou se ale spíše předhánějí, kdo více zvedne 

ruku, aby mohl být vyvolán, (smích) Bohužel se nedostane na všechny děti. Na 

přednášku máme vyhrazeno 45 min a i tak většinou přetahujeme a bylo by stále co 

povídat a dělat. 

Do jakých ročníků nejraději chodíš a proč? 

Já nejraději chodím přednášet malým dětem. Menší děti se většinou vůbec nestydí 

hrát, projevovat se. Líbí se mi, jak pěkně formulují věty při tom, když je zkoušíme, co 

si pamatují z naší přednášky, co si myslí, jak se snaží malýma rukama vytvořit znaky, 

které jsme je na přednášce učili. Nevím proč, ale k menším dětem mám větší vztah, než 

ke starším, kterým již začíná puberta. 

V čem je jiná práce s malými dětmi a těmi staršími? 

Jiný je hlavně výběr informací a způsob jejich sdělení. U starších žáků si můžeme 

dovolit dávat příklady na gramatiku znakového jazyka, mluvit rychleji, nekontrolovat 
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tolik každou vyřčenou větu. U menších dětí je potřeba přemýšlet nad tím, jak tvořit věty 

- bez cizích slov, bez složitých formulací, užívat více názorných příkladů - ale vše 

uvolněně a plynule. 

Co tě na přednáškách nejvíc baví? 

Na přednáškách mě baví vše. Nejvíce se mi na tomto projektu líbí, že se nám daří 

šířit informace o neslyšících, a to zábavnou nenásilnou formou. A také to, že tyto 

informace sdělujeme dětem, protože získají již ve škole základní povědomí 

o neslyšících, a snad se tak vyvarují předsudků o neslyšících, znakovém jazyce 

a negativních přístupů k neslyšícím. V průběhu a na závěr přednášky se dětí ptáme, co 

si zapamatovaly - těší mě, že si většinou ty důležité informace pamatují, že se poučí. 

Co se děti na přednáškách většinou naučí? 

Děti se především naučí, že neslyšící nepoužívají znakovou řeč, ale znakový jazyk 

(ve škole mají předmět český jazyk, ne česká řeč - tak si nový termín dobře 

zapamatují). Naučí se, že znakový jazyk není mezinárodní, protože i mluvený jazyk je 

v každém státě jiný a také že v Čechách a na Moravě se některé znaky mohou lišit, 

stejně tak se mohou znaky lišit u mladých a starších neslyšících. Naučí se upoutat 

pozornost neslyšícího, sdělit mu něco různými způsoby (pantomimou, mimikou, gesty, 

správnou artikulací při mluvení, psaním na papír nebo prostřednictvím tlumočníka), 

naučí se pravidla komunikace a pár znaků českého znakového jazyka. Na závěr 

dostanou letáček s obrázkovými pravidly komunikace. Myslím si, že základem pro toto 

vše, je přítomnost neslyšícího přednášejícího a tlumočníků. Děti mohou vidět na vlastní 

oči, jak neslyšící používá znakový jazyk a jak se domluví prostřednictvím tlumočníků. 

Vyslechnou si jeho osobní zkušenosti a vyzkouší si komunikaci a vše, co k ní patří, na 

vlastní kůži. Z přednášek si také nové informace odnášejí paní učitelky a snad vždy byly 

s přednáškou spokojené a nadšené. Zpětnou vazbou nám je skutečnost, že si ve stejné 

škole objednají nové přednášky pro další třídy, nebo že přednášky doporučí jiné škole. 

Doufám, že o přednášky tohoto typu bude větší a větší zájem nejen ve školách. 

Děkuji za rozhovor. 
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Příloha č. 6 Dotazník pilotního výzkumu 

Přednáška o neslyšících a nedoslýchavých lidech 

1. Jaký je rozdíl mezi neslyšícím a nedoslýchavým člověkem? 

Neslyšící -

Nedoslýchavý -

2. Jak by ses domluvil/a s neslyšícím člověkem jinak než znakovým jazykem? 

3. Při odezírání je dobré: 
• upozornit nedoslýchavého či neslyšícího 
člověka, že budeš mluvit 
• mluvit se žvýkačkou v puse 
• stát hodně blízko člověka, který odezírá 
• mluvit hodně pomalu 
• být otočený/á bokem k člověku, který odezírá 
• přirozeně artikulovat 
• u neslyšících hodně nahlas křičet 

Jak bys upozornil neslyšícího či nedoslýchavého člověka, že s ním chceš mluvit? 

ano ne 
ano ne 
ano ne 
ano ne 
ano ne 
ano ne 
ano ne 

5. Je něco, co by tě ze světa neslyšících a nedoslýchavých ještě zaj ímalo? 

6. Jak se ti líbila přednáška o neslyšících a nedoslýchavých lidech? (zakroužkuj) 

Velice Spíše Spíše Vůbec 
líbila líbila nelíbila nelíbila 
1 2 3 4 

© 
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Příloha č. 7 Dotazník - Program poznáváme život neslyšících 

1. Slyšel/a jsi před přednáškou již něco o neslyšících či nedoslýchavých lidech? 

ano 

ne 

Pokud ano, co: 

2. Jaký je rozdíl mezi neslyšícím a nedoslýchavým člověkem? 

Neslyšící -

Nedoslýchavý -

3. Setkal/a jsi se někdy s neslyšícím či nedoslýchavým člověkem? 

ano 

• ne 

4. Jak by ses domluvil/a s neslyšícím člověkem jinak než znakovým jazykem? 

5. Při odezírání j e dobré: 

• upozornit nedoslýchavého či neslyšícího člověka, 

že budeš mluvit 

mluvit se žvýkačkou v puse 

stát hodně blízko člověka, který odezírá 

mluvit hodně pomalu 

být otočený/á bokem k člověku, který odezírá 

přirozeně artikulovat 

u neslyšících hodně nahlas křičet 

ano ne 

ano ne 

ano ne 

ano ne 

ano ne 

ano ne 

ano ne 

6. Jak bys upozornil/a neslyšícího či nedoslýchavého člověka, že s ním chceš mluvit? 
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7. Je něco, co by tě ze světa neslyšících a nedoslýchavých ještě zaj ímalo? 

8. Obáváš se komunikace s neslyšícím či nedoslýchavým člověkem? 

ano 

• ne 

Pokud ano, čeho se nejvíce obáváš: 

9. Chtěl/a by ses sejít s neslyšícími dětmi? 
Z ano 
• ne 

10. Jak se ti líbila přednáška o neslyšících a nedoslýchavých lidech? (zakroužkuj) 

Velice Spíše Spíše Vůbec 
líbila líbila nelíbila nelíbila 

1 2 3 4 
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Příloha č. 8 Odpovědi dětí z pilotního výzkumu (PV) 

Otázka č. 1 PV: Jaký je rozdíl mezi neslyšícím a nedoslýchavým člověkem? 

Neslyšící 

Nic neslyší 

vůbec neslyší 22 

neslyší nic 19 

neslyší 12 

neslyší vůbec nic 5 

neslyší úplně 2 

neslyší ani slovo 1 

Tabulka č. 2 Neslyší a nemůže mluvit (PV) 

Neslyší a nemůže mluvit 

neslyší, nemůže mluvit 2 

vůbec nic neslyší a nemůže mluvit 2 

neslyší a neumí moc mluvit 1 

Tabulka č. 3 Neslyší a mají znakovou řeč (PV) 

Neslyší a má znakovou řeč 

neslyší nic, používá znakovou řeč 2 

neslyší vůbec, odezírají, mají znakovou řeč 
(nakreslen znak houba) 1 

Tabulka č. 4 Ostatní odpovědi (PV) 

i Ostatní odpovědi 

je od narození postižený a neslyší vůbec 2 

na 100% neslyší a nemá šanci na změnu 1 

nevyplněno 3 

nevím 3 
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Nedoslýchavý 
Tabulka č. 5 Slyší trochu (PV) 

Slyší trochu 

slyší trochu 12 

slyší jen něco 9 

slyší jen trochu určité zvuky 5 

slyší, ale špatně 3 

slyší špatně 3 

slyší hodně špatně 2 

slyší ale málo 2 

slyší alespoň nějaká slova 1 

slyší, ale velmi málo 1 

slyší hůř, ale slyší 1 

slyší alespoň něco 1 

něco neslyší 1 

slyší nějaké zvuky 1 

může něco zaslechnout 1 

neslyší celá slova, jen kousíčky 1 

slyší malinko (může mluvit, ale špatně) 1 

něco slyší, ale není úplně hluchý 1 

trochu slyší, ale ne úplně všechno 1 

něco porozumí 1 

slyší hodně málo, skoro vůbec 1 

slyší, ale jenom hrozně malinko 1 

Tabulka č. 6 Nedoslýchá (PV) 

Nedoslýchá 

je prostě nedoslýchavý, nedoslýchá 6 

Tabulka č. 7 Slyší jen výrazné zvuky (PV) 

Slyší jen výrazné zvuky 

slyší jen hlasité zvuky 2 

může slyšet některé hlasité zvuky - slyší jen 
částečně 1 

slyší jen velmi vysoké zvuky 1 

slyší, ale nedokáže rozumět lidské řeči, slyší jen 
silné zvuky 1 
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Tabulka č. 8 Muže i mluvit (PV) 

Může i mluvit 

mluví nesrozumitelně 2 

neslyší, ale může mluvit 1 

to je ten, který se trošku může domluvit 
s člověkem 1 

nějaké zvuky slyší a trochu může i mluvit 1 

Tabulka č. 9 Používá naslouchadla (PV) 

Používá naslouchadlo 

používá naslouchátka a slyší nějaké zvuky 1 

slyší cca na 50%, mohou mu pomoct 
naslouchadla 1 

slyší trochu s naslouchadlem 1 

Tabulka č. 10 Ostatní odpovědi (PV) 

Ostatní odpovědi 

slyší jen něco, používá znakovou řeč a odezírání 1 

stříbrný sluch 1 

ztratil sluch 1 

nevyplněno 3 

nevím 3 

O t á z k a č. 2 P V : Jak by ses domluvil/a s neslyšícím člověkem jinak než znakovým 

jazykem? 
Tabulka č. 11 Psaním (PV) 

Psaním 

napsat, psaním 24 

psala bych na papír 8 

mobilem 2 

při krátkých větách, psaním 1 

psaním na tabulku 1 

zpráva na papíře 1 

přes papírky 1 
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Tabulka č. 12 Odezíráním (PV) 

Odezíráním 

odezíráním 28 

mluvit zřetelně, aby mohl odezírat 1 

mluvil bych zřetelně, artikuloval bych 1 

říkala bych mu to pomalu 1 

pusou 1 

pomalou mluvou 1 

asi dva metry od něj a řekla bych mu to 1 

Tabulka č. 13 Ostatní odpovědi (PV) 

Ostatní odpovědi 

prstová abeceda 8 

gesta 2 

mimikou 1 

poklepala nebo dupnout 1 

poštovním holubem 1 

nevyplněno 7 

Tabulka č. 14 Pantomima (PV) 

Pantomima 

pantomima 4 

rukama 3 

naznačit rukama 2 

ukazovat rukama 2 

posunky 1 

předvést, co chci 1 

názorně ukázat 1 

scénku 1 

Tabulka č. 15 Znaky (PV) 

Znaky 

znaková řeč 1 

znaky 1 

používal bych ikonické znaky 1 

znakovým jazykem 1 
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Otázka č. 3 PV: Při odezírání je dobré: 

Tabulka č. 16 Pravidla odezíráni - správné odpovědi (PV) 

Správné odpovědi 

upozornit nedoslýchavého či neslyšícího člověka, že budeš mluvit ano 

mluvit se žvýkačkou v puse ne 

stát hodně blízko člověka, který odezírá ne 

mluvit hodně pomalu ne 

být otočený/á bokem k člověku, který odezírá ne 

přirozeně artikulovat ano 

u neslyšících hodně nahlas křičet ne 

Otázka č. 4 PV: Jak bys upozornil neslyšícího či nedoslýchavého člověka, že s ním 

chceš mluvit? 

Tabulka č. 17 Dotknu se ho (PV) 

Dotknu se ho 

poklepat na rameno 31 

poklepu na něj 6 

dotknu se ho 3 

poklepu mu na ruku 3 

zaťukám na něj 1 

dotkla bych se ho a tím ho upozornila 1 

poťukáním 1 

poklepeme na něj, pokud o nás ví 1 

zaklepu na něj 1 

dám mu pohlavek 1 

sáhnu mu na (zadek) 1 

dotknu se ho na ruce 1 

dotknu se ho mezi loktem a zápěstím 1 

dotknu se ho na rameni 1 

bouchl ho na rameni 1 

dám mu ránu 1 

plácnu ho 1 
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Tabulka č. 18 Ostatní odpovědi (PV) 

Ostatní odpovědi 

napsala bych na papír, že s ním chci mluvit 2 

podívat se na něj a naznačit mu, že budu 
mluvit 1 

ukážu mu na pusu 1 

šla bych blíž a upozornila bych ho 1 

ukázal bych na to 1 

dával bych znaky 1 

ukázal bych na pusu 1 

šla bych k němu 1 

nevyplněno 1 

nevím 2 

Tabulka č. 19 Zamávám na něj (PV) 

Zamávám na něj 

zamávám 5 

zamával bych na něj 3 

zamávám nebo se budu snažit dostat do jeho 
zorného pole 1 

dostat se do jeho zorného pole a nějak ho 
vizuálně upozornit např. zamáváním 1 

Tabulka č. 20 Dupáním (PV) 

Dupáním 

zadupáním 2 

dupnul bych 1 

Tabulka č. 21 Světlem (PV) 

Světlem 

zablikám 1 

rozsvítit a zhasnout 1 
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Otázka č. 5 PV: Je něco, co by tě ze světa neslyšících a nedoslýchavých ještě zajímalo? 

Tabulka č. 22 Co děli zajímá (PV) 

Co děti o neslyšících zajímá 

nevyplněno 7 

znaková řeč 2 

znaky 2 

naučit se znakovou řeč 1 

nevím 1 

milostné zkušenosti s opačným pohlavím 1 

přednáška jen o prstové abecedě 1 

jak se zjistí, když mají problémy a jsou třeba v 
lese 1 

jak se ukazují větší číslovky 1 

jak si volají pomoc 1 

jak se ukazují čísla 1 

vše ano vše co jde 1 

jestli jsou depresivní, když ohluchnou 1 

jestli si všichni alespoň trochu rozumí i v 
ostatních zemích 1 

mají neslyšící lidé mobil? 1 

jak vnímají vibrace, jak to cítí 1 

jestli mají telefon 1 

jak to dělají, když jim někdo volá, jak to slyší 1 

v kolika letech se neslyšící učí znakovou řeč 1 

jaké je to v práci 1 
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Příloha č. 9 Odpovědi dětí z dotazníkového šetření 
Otázka č. 1: Slyšel/a jsi před přednáškou již něco o neslyšících či nedoslýchavých 
lidech? 

Tabulka č. 23 Mám známé ve svém okolí 

Mám známé ve svém okolí 

měli jsme dokonce ve škole jednoho a dozvěděli jsme se o dorozumívání 1 

máme jednoho známého, který má naslouchátko a vypráví nám o tom 1 

mám kamarádku, která má naslouchátko a jednou nám o tom povídala 1 

znám to od své kamarádky, že neslyšící nic neslyší 1 

máminy kamarádky rodiče jsou neslyšící a máma mi o nich říkala hodně věcí. 1 

mám neslyšící babičku a dědu a slyšela jsem o světelném zvonku 1 

kamarádka je nedoslýchavá, musela jsem se naučit, jak s ní mluvit a 
spolupracovat 1 

máme ve třídě neslyšící spolužačku, takže musíme dobře artikulovat 1 

máme ve třídě neslyšící holku a s ní si musíme povídat tak, jak jste nás to 
učili 1 

mám neslyšící spolužačku 1 

Tabulka č. 24 O dorozumívání a komunikaci 

0 dorozumívání a komunikaci 

dorozumívají se rukama 7 

na dorozumívání používají znakovou řeč 5 

o tom, jak se dorozumívají 3 

dorozumívají se znaky 3 

dorozumívají se znakovým jazykem 1 

mluví znakovou řečí 1 

jak se učí znaková řeč 1 

že ukazují rukama nějaké znaky 1 

neslyšící se dorozumívají znakovou řečí nebo umí odezírat 1 

učí se znakové řeči 1 

musí se s nimi mluvit znakovým jazykem 1 

že neslyší a že se dorozumívají znakovou řečí 1 

jak se s tím učí žít, jak se dorozumívají 1 

že se domlouvají ručními znaky 1 

že existují lidé, kteří neslyší a že se dorozumívají pomocí pohybů rukou 1 

o komunikaci s nimi 1 

že lidi používají znakový jazyk 1 

že se dorozumívají znaky, a když na ně mluvíte, musím stát naproti nim 1 

mluví znakovou řečí nebo odezírají z úst 1 

že mají zrakovou řeč 1 

dorozumívají se pomocí psaní na papír 1 

když s nimi mluvíme, máme správně vyslovovat 1 

umí odezírat, používají znakovou řeč, musíme mluvit nahlas 1 

mluví znakovou řečí a někteří umí moc dobře mluvit 1 
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Tabulka č. 25 O naslouchadlech 

0 naslouchadlech 

mají naslouchadla 1 

že neslyšící mají něco na uchu a pomáhá jim to slyšet drobné zvuky 1 

nedoslýchaví nosí naslouchátko a neslyšící neslyší 1 

Tabulka č. 26 V televizi 

v televizi 1 

viděla jsem reportáž v televizi 1 

v televizi jsou pro ně zprávy 1 

něco například od mámy nebo v televizi 1 

to, že řekli ve zprávách o znakovém jazyce 1 

Tabulka č. 27 Maji těžký život 

I Mají těžký život 

mají těžký život 2 

že mají velmi složitý život 1 

že bychom jim měli čímkoliv pomoci 1 

viděl jsem v novinách hodně pověstí, historek a o nemocích 1 

zbystřují si jiné smysly 1 

že život mají v našem zobrazení těžší než my 1 

když to shrnu do jednoho, tak prožívají těžký život 1 

že mají mnohem složitější život a že jim trochu pomáhají naslouchátka 1 

mají to v životě těžší, než my, nemohou slyšet hudbu nebo naslouchat krásu 
naší ČR 1 

neslyšící neslyší a tak se snaží dorozumívat znakovou řečí, hodně slyšících 

j im pomáhá 1 

že mají velmi těžký život jak venku, tak doma 1 

že mají lepší zrak nebo hmat a nějaké příčiny nedoslýchavosti 1 

že se jim zlepší jiné smysly 1 

že mají těžké žít normálně ve světě 1 

že jim máme pomáhat 1 

mají ztížení 1 
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Tabulka č. 28 Různorodá správná tvrzeni 

Různorodá správná tvrzení 

v hodinách Občanské výchovy, jak se máme k neslyšícím lidem chovat 3 

o znakové řeči, odezírání, naslouchátkách 1 

slyšel jsem toho plno 1 

už dříve tak asi ve 3,4 a 5 třídě jsme měli takové přednášky, zajímavé 1 

že mají vibrační budíky pod polštář 1 

hodně je potkávám na ulicích nebo koukám na některé pořady o neslyšících 1 

že neslyšící neslyší a nedoslýchaví nedoslýchají 1 

slyšela jsem, že neslyšící lidé mohou mít život jako my (mají školy, jazyk ...) 1 

že neslyší a podobně 1 

že někteří neslyší už od narození a někteří později 1 

že jsou někteří méně a někteří více neslyšící 1 

že vůbec někdo takový existuje 1 

slyšela jsem o lidech, kteří vůbec neslyší 1 

většinu věcí, co jsem se dozvěděla tady 1 

co bych měla udělat, když ho potkám 1 

jak žijí 1 

neuměj mluvit nebo slyšet, člověk, který je nedoslýchavý, používá ruce 1 

neslyšící jsou lidé, kteří neslyší vůbec a musí umět znakovou řeč a 
nedoslýchaví slyší, ale strašně málo tak nosí naslouchátka 1 

jak neslyšící tleskají, pijí šálek čaje, dorozumívají se znakovou řečí, psaní moc 
ne, odezírání, jsou různé typy neslyšících - někdo slyší míň někdo víc 1 

byla jsem již na pár přednáškách 1 

někdy mluví divně, protože se sami neslyší, mají o dost těžší život než my 1 

mluvit na ně ani ne moc rychle ani ne moc pomalu 1 

Tabulka č. 29 Ostatní odpovědi 

Ostatní odpovědi 

nevyplněno 6 

už si to nepamatuju 3 

nevím 3 

všechno 2 

přednáška 1 

tak různě 1 
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Otázka č. 2: Jaký je rozdíl mezi neslyšícím a nedoslýchavým člověkem? 

Neslyšící 
Tabulka č. 30 Nic neslyší 

Nic neslyší 

neslyší vůbec 52 

neslyší 19 

neslyší nic 25 

neslyší vůbec nic 22 

je hluchý úplně 2 

neslyší nic, komunikuje znakovým jazykem 1 

neslyší žádné zvuky 1 

většinu věcí neslyší nebo vůbec neslyší 1 

Tabulka č. 31 Neslyší a mluví 

Neslyší a nemluví 

vůbec neslyší a nemluví 2 

nic neslyší a nemluví - neslyší se 1 

Tabulka č. 32 Slyší jen některé zvuky 

Slyší jen některé zvuky 

neslyší vůbec, jen silné zvuky určitého 
tónu 1 

neslyší vůbec nic, ale občas může 
zaslechnout vysoké nebo hluboké tóny 1 

Tabulka č. 32 Komunikuje znakovou řečí 

používá znakovou řeč 1 

neslyší vůbec, komunikuje znakovou řečí 1 

Tabulka č. 33 Ostatní odpovědi 

Ostatní odpovědi 

už nikdy nebude mít tu možnost slyšet 1 

má více problémů s řečí a někdy i s okolím 1 

jen neslyší a může mluvit 1 

může koukat na pusu 1 

lidé, kteří špatně slyší 1 

neslyšící se dorozumívají různými gesty 1 

nevidí 1 j 

117 



Nedoslýchavý 
Tabulka č. 34 Slyší špatně 

Slyší špatně 

slyší jen trochu 17 

slyší, ale špatně 14 

slyší, ale velmi málo 8 

slyší jen něco 7 

trochu slyší nějaké zvuky 6 

slyší, ale velmi špatně 3 

slyší málo 3 

něco slyší 2 

slyší, ale ne moc dobře 2 

s lyš í , ale neslyší to dobře, třeba se ještě jednou zeptá 1 

něco zaslyší, ale třeba se zeptá znova 1 

slyší velice málo a špatně 1 

slyší méně, všemu nerozumí 1 

sem tam něco slyší 1 

slyší jen minimálně, skoro vůbec 1 

trochu slyší a mluví 1 

neslyší vše, co řeknu, ale něco ano 1 

slyší velmi slabě 1 

není úplně hluchý, něco slyší, ale ne moc 1 

aspoň něco slyší 1 

má špatný sluch 1 

slyší ale blbě 1 

trochu neslyší 1 

slyší jen o něco hůř 1 

neslyší tolik jako normální člověk 1 

může něco málo slyšet 1 

skoro nic neslyší 1 

má poslední zbytky sluchu 1 

slyší jen některé zvuky 1 

slyší jen malou část toho, co říkají ostatní 1 

Tabulka č. 35 Musí se na něj mluvit nahlas 

Musí se na něj mluvit nahlas 

musíte křičet a nějaké věci opakovat 1 

něco slyší, mluvit na něho nahlas 1 

slyší pouze, když se mluví hlasitěji 1 

musíte na něj mluvit hlasitě 1 

slyší, ale musím trochu hlasitěji mluvit 1 
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Tabulka č. 36 Používá naslouchátka 

Používá naslouchátka 

málo slyší a má naslouchátka 2 

slyší pomocí naslouchátka 1 

musí nosit sluchátka a mluvit se na něj hlasitěji 1 

moc toho neslyší, pomáhá mu naslouchátko 1 

trochu slyší, může použít naslouchadlo 1 

pomocí naslouchátka slyší 1 

jen hůře slyší, ale má možnost zakoupit naslouchátka, která 
mu pomůžou 1 

slyší málo a mají proto naslouchátka 1 

slyší trochu, může mluvit a pomáhá mu naslouchátko 1 

slyší tiché zvuky, a proto nosí naslouchátko 1 

špatně mluví, slyší jen málo zvuků, používá naslouchadla 1 

slyší s naslouchadlem, ale také špatně 1 

s naslouchadlem slyší a bez naslouchadla hlasité zvuky 1 

může nosit naslouchátko 1 

Tabulka č. 37 Slyší pouze nějaké zvuky 

Slyší pouze nějaké zvuky 

slyší jen velmi hlasité zvuky 6 

slyší velmi vysoké nebo velmi hluboké tóny 3 

slyší jen málo hlasitých zvuků 1 

neslyší jen zvuk nad 100 dB 1 

slyší jen opravdu silné zvuky nad 100 1 

slyší hodně hlasité nebo nízké tóny 1 

slyší třeba jen vysoké tóny 1 

Tabulka č. 38 Ostatní odpovědi 

| Ostatní odpovědi 

nedoslýchá 2 

neslyší 2 

slyší či neslyší 1 

neslyší třeba z dálky, nebo když ztlumíte hlas 1 

měl by na tom být přece jen lépe než neslyšící, doufám 1 

vůbec nic neslyší 1 

slyší sebe 1 

hodně špatně slyší a dokáže mluvit, ale s velkými potížemi 1 

slyší minimum zvuků, slyší hlasitější, komunikuje normálním, mluveným jazykem 1 

neslyší a i nemluví 1 

neslyší, ale mluví, protože trochu slyší 1 

nemůže mluvit 1 

člověk, který nezachytává celá slova a věty 1 

špatně slyší jen některé zvuky, např. hluboký, vysoký tón hlasu či melodie 1 
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Otázka č. 4: Jak by ses domluvil/a s neslyšícím člověkem jinak než znakovým 

jazykem? 

Tabulka č. 39 Odpovědi, které uvedl vždy jen jeden respondent 

Ostatní odpovědi, které uvedlo vždy pouze jedno dítě 

ukazovat rukama 

byla jsem tam s paní, která ten jazyk velmi dobře ovládá 

tvářením 

improvizací 

hodně bych artikulovala 

pomalu mluvit 

napíšu krátkou zprávu 

mluvit nahlas a zřetelně 

rukama 

kreslila bych věci na papír a předváděla je v pantomimě 

asi nijak 

nijak, nepovídal jsem si s ním 

rukama nohama 

rukama, snažil bych se mu naznačit, co chci 

že bych mu něco ukázala, to co právě mluvíme a že na něho 
musím vidět a on taky, aby to viděl 

kdyby hledal cestu někam tak bych ho navigoval nebo 

doprovodil 

nejspíš nedomluvil 

nevím a je mi to jedno 

nijak 
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Otázka č. 6: Jak bys upozornil/a neslyšícího či nedoslýchavého člověka, že s ním chceš 

mluvit? 

Tabulka č. 40 Odpovědi, které uvedlo vždy jen jedno dítě 

Ostatní odpovědi, které uvedlo vždy pouze jedno dítě 

hýbat hlavou 

upozornit ho, ale pomalu, ať se nelekne 

poklepal bych mu na rameno nebo bych šel před něho a pokynul bych, že s ním chci 

mluvit 

ukázala bych mu na sebe a pak na pusu _ 

napíšu mu to na papír nebo na mobil 

nikdy bych se s ním nechtěl setkat 

zamávám na něj nebo na něj sáhnu 

ukážu mu 

mával bych na něj rukama, aby si mě všiml a přirozeně na něj mluvit 

přihlásil se 

nakreslený obrázek rukou konečky prstů proti sobě, šipky nahoru - dolu 

obrazem 

poklepu mu na rameno a ukážu prstem na moji ruku 

naznačil bych to rukama 

zaklepala bych mu na záda nebo bych si před něj stoupla, aby mě viděl 

fyzickým kontaktem 

poklepal bych mu na rameno a řekl bych mu znakovým jazykem, že s ním chci mluvit 

začal bych mluvit a on by to možná pochopil, že s ním chci mluvit 

ukázala bych mu to 

ukázala bych si na pusu a pak na něho 

nějak upozornit 

sms 

jemně se dotknu ruky nebo dupnu 

ukázal bych mu to rukama 

stoupnout si před dotyčného, vztyčit ruce před sebe 

kdybych uměl znakovou řeč, tak bych ji použil 

gesta 

upoutala bych jeho pozornost 

poklepat na rameno a ukázat na ústa 
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O t á z k a č. 7: Je něco. co by tě ze světa neslyšících a nedoslýchavých ještě zajímalo? 

Tabulka č. 41 Co žáky o neslyšících a nedoslýchavých zajímá 

Co by tě ze světa neslyšících či nedoslýchavých zajímalo? 

2x jaké je to být neslyšící 

čím se liší jejich život od našeho 

jak probíhá jejich běžný život 

jak se učí odezírat 

jak se najedí, uvaří, vykoupou, dojdou na WC 

jak se třeba neslyšící domluví po telefonu 

jak se učí 

některá slova ve znakovém jazyce 

zajímalo by mě, jaké by to pro mě bylo, kdybych např. týden neslyšela 

no jasně :-) 

jak telefonují 

jak si dokážou zapamatovat znaky 

jak to všechno zvládají a setkat se s nimi 

kde mohou pracovat 

to jak probíhalo celkově jejich dětství - příběh o tom 

jak se naučili komunikovat 

je spousta věcí, které by mě zajímaly 

jak si vybírají partnery 

práce, co dělají, to už bylo na přednášce, takže nic 

jak vnímají svět, když pomalu neslyší nebo neslyší vůbec 

určitě je, ale nevím co 

jo 
naučit se více znaků ve znakovém jazyce 

jak se neslyšící děti seznamují se slyšícími a naopak 

jestli slyší trošku muziku 

jak s tím dokážou žít a další věci, které jim pomáhají jako brnící budík 

jak se dorozumívají , když se narodí, s rodiči 

znaky znakového jazyka 

kdy se znakový jazyk začal používat, zda byl i v pravěku 

jestli mají nějaký speciální 

nečitelné? 

jak by normální zdravý člověk mohl přijít o svůj sluch 

jak se rychle učí znakovou řeč 

znaková řeč 

naučit se znakovou řeč 

znakový jazyk 

jo něco jo 

nic, všechno, co potřebuji vědět, o nich vím 

ano 

122 



zajímalo by mě, jak rodiče naučí dítě, které se narodí neslyšící, znaky 

jak zjišťují věci přes telefon 
jejich život je opravdu zajímavý a zvláštní, je asi dobře o něm něco 
vědět, takže ANO 

jejich znaková řeč 
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