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Dobrý den, 

jmenuji se Tereza Hradilová a v současné době píši bakalářskou práci s názvem „Úskalí ţivota 

sluchově postiţených ve slyšící společnosti“ na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty 

UK v Praze. Chtěla bych Vás vyplněním tohoto dotazníku poţádat o pomoc při zpracování 

bakalářské práce. Doufám, ţe mi pomůţe při objasňování situací a problematiky, u kterých je třeba 

poţadovat zlepšení. Dotazník je anonymní, pokud u některých poloţek souhlasíte s více moţnostmi, 

označte všechny, které Vám vyhovují. Na konci je prostor pro Vaše poznámky a případná 

vyjádření, která mohou být v textu práce citovány. 

Děkuji Vám za pomoc a věnovaný čas. V případě potřeby mě, prosím, kontaktujte na e-mailové 

adrese: A-SISI@seznam.cz. 

1. Jste:  

Ţena □ 

Muţ □ 

2. Kolik je Vám let? 

15-25 □ 

26-36 □ 

37-47 □ 

48-58  □ 

59 a více □ 

3. Patříte mezi: 

nedoslýchavé □ 

Neslyšící □ 

neslyšící □ 

ohluchlé □ 

uţivatele kochleárního implantátu □ 

4. Vašim mateřským jazykem je: 

Český jazyk □ 

Český znakový jazyk □ 

Oba (český jazyk i český znakový jazyk) □ 

Jiný (uveďte, prosím, jaký) ……………….. 
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5. Nejlépe se cítíte ve společnosti: 

slyšících □ 

n/Neslyšících □ 

nedoslýchavých □ 

ve smíšených skupinách (např. n/Neslyšící a nedoslýchavý) □ 

6. Snaţíte se vyhnout určitým situacím, protoţe očekáváte problémy v komunikaci? 

Ano □ 

Ne □ 

Pokud jste odpověděli ano - zasahuje tato skutečnost do vašeho sociálního a společenského ţivota?  

Ano □ 

Ne □ 

7. Potřebujete při běţném vyřizování (úřady, lékař apod.) nějaké kompenzační pomůcky a 

mechanismy (např. tlumočníka, indukční smyčku, psaný text apod.)?  

Ano □ 

Ne  □ 

Pokud jste odpověděli ano, uveďte, prosím, jaké: 

Tlumočníka znakového jazyka □ 

Tlumočníka znakované češtiny □ 

Indukční smyčku □ 

Psaný text □ 

Dodrţování zásad pro komunikaci se sluchově postiţenou osobou (např. dobrá moţnost odezírání, 

přiměřená vzdálenost apod.) □ 

Jiný (prosím, uveďte)……...................... 

8. Sociální pomoc státu (důchody, přídavky, průkazy ZTP apod.) pro osoby s postiţením sluchu je 

podle Vás: 

Dobrá □ 

Průměrná □ 

Špatná □ 
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9. Je podle Vás dostatečný počet škol a studijních oborů pro osoby s postiţením sluchu? 

Ano □ 

Ne □ 

Nevím □ 

10. Vyhovuje Vám mnoţství a kvalita textových značení na veřejných místech a prostorách (např. 

nádraţí, MHD, úřady apod.)? 

Ano □ 

Ne □ 

Přibývá kvalitního a dobře fungujícího textového značení? 

Ano □ 

Ne □ 

Nevím □ 

11. Vyuţíváte Teletext a skryté titulky? 

Ano □ 

Ne □ 

Pokud ne, následující otázku vynechte.  

12. Jste spokojeni se sluţbou Teletextu a skrytých titulků? 

Ano □ 

Ne □ 

Někdy  □ 

Následující otázky (13-15) jsou určeny uživatelům znakového jazyka (popř. znakované 

češtiny) 

13. Jste spokojeni s kvalitou a mnoţstvím tlumočených televizních pořadů? 

Ano □ 

Ne □ 

Pokud ne, co je podle Vás třeba zlepšit? 
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14. Jak podle Vás funguje poskytování tlumočnických sluţeb? 

Dobře □ 

Průměrně □ 

Špatně □ 

15. Jste spokojeni s dostupností tlumočníků? 

Ano □ 

Ne □ 

16. Přizpůsobení kulturních zařízení (kina, divadla apod.) pro sluchově postiţené je podle Vás: 

Dobré □   

Průměrné □   

Špatné  □   

Nevím □   

17. Práva sluchově postiţených (např. na zvolení komunikačního systému, právo na vzdělání ve 

znakovém jazyce apod.) jsou v praxi: 

Dodrţována dobře □ 

Občas porušována □ 

Špatně dodrţována □ 

Nedodrţována □ 

Nevím □ 

18. Znalost veřejnosti o lidech s postiţením sluchu a jejich potřebách je: 

Dobrá □ 

Průměrná □ 

Špatná □ 

 

Děkuji za Váš čas a pomoc.  

Místo pro vaše poznámky: 

 

 


