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Anotace
Bakalářská práce na téma Faktory ovlivňující tlumočnický výkon ve vzdělávacím
zařízení se zabývá základními vlivy, které ovlivňují tlumočníka během tlumočení výuky
v prostředí základních, středních a vysokých škol, ať uţ se jedná o školy pro sluchově
postiţené či o běţné školy, ve kterých jsou neslyšící studenti integrováni.
V teoretické části práce se seznámíme s charakteristikou tlumočení ve vzdělávání,
základními milníky ve vývoji tohoto typu tlumočení v České republice od 90. let do
současnosti.
Hlavní část práce se zabývá jednotlivými faktory, které ovlivňují kvalitu simultánního
tlumočení obecně. Z těchto faktorů jsou dále vybrány ty, které jsou specifické pro tlumočení
znakového jazyka v oblasti školství a vzdělávání.
Pro utvoření rámcové představy o tom, jaká je aktuální situace tlumočníků ve
vzdělávání, poskytlo rozhovor 5 tlumočníků ze středních a vysokých škol, na nichţ probíhá
tlumočení pro neslyšící studenty.
V praktické

části

práce

najdeme

vyhodnocení

dotazníkového

šetření

mezi

19 tlumočníky českého znakového jazyka působícími v současné době v oblasti vzdělávání
v ČR. Tento výzkum má za cíl ověřit, zda vybrané faktory mají předpokládaný vliv na
tlumočníky znakového jazyka ve vzdělávání během tlumočnického procesu a případně
v jakém rozsahu.

Klíčová slova: neslyšící, tlumočení pro neslyšící, tlumočení ve vzdělávání, sluchové
postiţení, faktory ovlivňující tlumočení, český znakový jazyk.

Abstract
The thesis deals mainly with all the aspects having an impact on the interpreter’s
setting at primary and secondary schools and colleges. Whether special schools or mainstream
schools with deaf students integrated.
In the theoretical part, we can learn about characteristics of educational interpreting,
development of this type of interpreting in the Czech Republic and the situation in
interpreting in 1991 and since that year until now.
Most of the work deals with the individual factors that influence the quality of
simultaneous interpretation in general way. From these factors, I chose those that were
specific to sign language interpreting in the area of education.
To have an idea of what the current situation in the education of interpreters is,
I interviewed 5 interpreters - one of each secondary school or college.
In the practical part we will find a questionnaire survey of 19 Czech sign language
interpreters working in the field of education. This survey aims to determine whether the
factors have anticipated impact on interpreters in education during the interpretation process,
and if so, to what extent.

Keywords: deaf, interpreting for the deaf, educational interpreting, hearing
impairment, factors influencing interpretation, Czech sign language.
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- Čeština v komunikaci neslyšících

ČZJ

- český znakový jazyk

DPP

- dohoda o provedení práce

FF UK
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FRPSP

- Federace rodičů a přátel sluchově postiţených, o.s.
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- Janáčkova akademie múzických umění v Brně

MŠ

- mateřská škola

RID

- Registry of Interpreters for the Deaf

SNN

- Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice, o.s.

SP

- sluchové postiţení

SŠ

- střední škola

VDN

- Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících

VŠ

- vysoká škola

ZŠ

- základní škola

1. Úvod
Ve své práci se zaměřuji na to, co je specifické pro tlumočení znakového jazyka ve
vzdělávání a jak můţeme tento typ tlumočení charakterizovat. Především se ale zabývám tím,
co by mohlo ovlivňovat kvalitu tlumočení v této vybrané oblasti. Domnívám se, ţe tlumočníci
se při výkonu své práce ve vzdělávacím prostředí potýkají před, během a po tlumočení
s různými vlivy, které působí na jejich tlumočnický výkon. Mým cílem je identifikovat tyto
vlivy, popsat je a pokusit se navrhnout různá řešení, jakým způsobem je moţné eliminovat
negativní účinky na tlumočnický výkon, a zprostředkovaně tedy i na okolí – pedagogy
a studenty.
Kromě tlumočení pro ţáky v předškolním zařízení nebo na základní či střední škole se
můţe tlumočník setkat také s tlumočením ve vzdělávání pro starší klienty, např. ve
vysokoškolském prostředí (univerzita třetího věku, celoţivotní vzdělávání), či v různých
vzdělávacích kurzech a seminářích pro veřejnost. Vedle tohoto je moţné také rozlišit
tlumočení ve vzdělávání probíhající ve speciálních školách pro sluchově postiţené
a v běţných vzdělávacích zařízeních, kde jsou neslyšící integrováni.
V této práci můţeme najít krátký přehled o vývoji situace ve školství pro sluchově
postiţené do roku 1991 a po roce 1991 do současnosti, a to zejména v souvislosti
s tlumočením znakového jazyka. Vzhledem ke komplikované historii uţívání znakového
jazyka ve veřejném ţivotě a vzdělávání neslyšících, kdy byl velmi dlouho nejen opomíjen, ale
také zakazován, povaţuji za přínosné v této práci uvést moţnosti vzdělávání neslyšících do
začátku 90. let 20. století, a především pak přiblíţit dobu 90. let 20. století, kdy jiţ můţeme
hovořit o počátcích uţívání českého znakového jazyka na našich školách pro sluchově
postiţené a počátek zapojování tlumočníků do výuky, někdy jako asistentů učitele, jindy také
jako zprostředkovatelů komunikace. Skutečnost, ţe tlumočníci u nás působí ve vzdělávacích
institucích necelých 20 let, znamená, ţe si tlumočení teprve dobývá svou pozici v oblasti
školství a nabývá sebevědomí k tomu, aby bylo vnímáno jako plnohodnotná součást výuky
neslyšících v situaci, kdy učitel není kompetentní z různých důvodů vyuţívat znakový jazyk
v přímé výuce sám. Také to však znamená, ţe i tam, kde jiţ tlumočníci běţně fungují, nejsou
stále ještě zdaleka vnímáni pedagogy, vedením školy, ale ani ţáky a studenty jako
plnohodnotní členové vzdělávacího týmu. Toto vše má vliv na kvalitu a průběh tlumočení
téměř ve všech jeho aspektech.
Stěţejní část práce je věnovaná popisu a charakteristice obecných faktorů
ovlivňujících simultánní tlumočení. Tyto obecné faktory tvoří jakýsi základ pro následnou
8

selekci faktorů, které se vyskytují při tlumočení znakového jazyka v oblasti vzdělávání,
a působí tak na tlumočníkův výkon. S tím přímo souvisí dotazníkové šetření, které se
zaměřuje na faktory, které ovlivňují kvalitu tlumočení v současné tlumočnické praxi. Jedná se
o faktory lingvistické, extralingvistické, psychofyziologické, subjektivní a funkční faktor.
Respondenti-tlumočníci, kterých bylo celkem 19, jsou tlumočníci působící na různých
stupních škol v ČR, jak pro ţáky, tak pro studenty integrované v běţných školách či na
školách pro sluchově postiţené. Tito tlumočníci pracují v různých městech naší země (Praha,
Hradec Králové, Most a Brno), jsou ve věkových kategoriích do 25 let, 26 – 35, 35 – 45 let
věku, mají různou délku praxe (kategorie do 5 let, 5 – 10 a více neţ 10 let praxe), avšak
všichni museli působit ve vzdělávání nejpozději před 3 lety.
Odpovědi a názory tlumočníků z dotazníkového šetření jsou shrnuty v praktické části
práce. Zpracovaná data a případná doporučení tlumočníkům a jejich pracovnímu okolí, tedy
pedagogům a vedení vzdělávacích institucí, najdeme v kapitole Výsledky práce a doporučení.
Kromě dotazníkového šetření mi poskytlo osobní rozhovor 5 tlumočníků (rovněţ
respondenti v dotazníkovém šetření) ze škol, na nichţ probíhá tlumočení pro neslyšící
studenty, a to ze středních škol pro SP v Hradci Králové, v Praze – Radlicích, dále ze střední
školy mimo Prahu, z vysokých škol v Praze a Brně, kde jsou neslyšící studenti integrováni.
Rozhovor byl zaměřený na aktuální situaci tlumočení v prostředí, kde v současné době
působí. Část informací získaných z rozhovorů jsou zapracovány do teoretické části práce.
Přílohy s kompletními přepisy rozhovorů je moţné najít na konci této práce.
Při zpracování práce jsem čerpala především z českých a zahraničních publikací
a z internetových zdrojů, které se zaměřují na tlumočení, tlumočení pro neslyšící i vzdělávání
neslyšících. Tyto prameny byly stěţejní pro teoretickou i praktickou část mé práce a rovněţ
pro vymezení dílčích faktorů ovlivňujících tlumočení ve vzdělávání. Jejich kompletní seznam
uvádím na konci této práce.
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2. Tlumočení ve vzdělávání a přehled vývoje tlumočení ve
vzdělávání po roce 1991 do současnosti
2.1 Tlumočení ve vzdělávání
Tlumočení pro neslyšící probíhá v různých oblastech (např. komunitní tlumočení,
soudní tlumočení, tlumočení ve vzdělávání atd.). Nyní se pokusím přiblíţit specifika
tlumočení ve vzdělávání, která budou hlavním objektem mého zájmu.

2.1.1 Specifika tlumočení ve vzdělávání
„Tlumočení pro děti a mládež je jiné než tlumočení pro dospělé. Dětství a dospívání
zahrnuje rozvoj mnoha důležitých oblastí (kognitivní, sociální a jazykové). Školy se zaměřují
na více forem rozvoje, ne pouze na učební náplň výuky. Při práci se studenty se dospělí lidé
stávají automaticky jejich vzorem, a to nejen jazykovým, jsou pro ně rovněž
autoritou.“1(Classroom Interpreting2, 2012)
„Specifickou součástí tlumočení je tlumočení ve vzdělávání. Toto tlumočení má své
charakteristické rysy, které se v rámci jiného tlumočení nevyskytují.“ (Makovská, 2011)
Takovým specifickým rysem je jiný vztah klientů (studentů) a tlumočníka, kdy se nejedná
pouze o ojedinělé setkání tlumočníka s klientem, ale o pravidelné setkávání ve vyučování a ve
vzdělávací instituci. (Makovská, 2011)
Červinková definuje tlumočení ve výuce jako „specifický typ tlumočení, a to jak
vzhledem k partnerům komunikace, tak vzhledem k obsahu tlumočení. Při tlumočení ve výuce
musí tlumočník zvládnout celé, často poměrně široké spektrum předmětů, z nichž zvláště
odborné předměty mohou být probírány do hloubky“ (Červinková Houšková, 2008, s. 34).
Záhumenská, Dingová a Horáková (2008, s. 13) dodávají, ţe dalším specifikem je
vztah k vedení školy, ačkoliv se přímo tlumočení ve výuce neúčastní, tlumočení nepřímo
ovlivňuje, ať uţ se jedná o samotné podmínky tlumočení ve škole, materiální vybavení či
chování dalších zúčastněných stran.
Školní prostředí je specifické především různorodou skladbou ţáků a studentů na
straně jedné (jazyková vybavenost na odlišné úrovni, různý stupeň sluchové vady, a tedy
i jiná potřeba komunikace a její formy - např. českého znakového jazyka, odezírání mluvené
češtiny), a potřebou kvalitní spolupráce mezi vyučujícím a tlumočníkem na straně druhé
1

2

Přeloţila autorka.
Čerpáno z: http://classroominterpreting.org/Interpreters/index.asp
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(např. dobrý pracovní vztah s pedagogem, na kterém se odráţí spolupráce obou stran, přehled
tlumočníka o výuce, dostatek materiálů pro přípravu na hodinu, konzultace s pedagogem,
vzájemný respekt…). S tlumočením v jiných prostředích, v komunitním či veřejném
tlumočení, má tlumočení ve vzdělávání některé společné faktory, které také mohou působit na
výkon tlumočníka, jako např. styl projevu řečníka nebo fyzické a psychické faktory
související s osobou samotného tlumočníka (např. paměť tlumočníka, jeho zdravotní stav,
únava). Tlumočení ve vzdělávacím prostředí je specifické ještě dalšími jevy, jako jsou např.
pravidelnost tlumočení, široké spektrum tlumočených témat během jednoho dne či vyšší
odbornost témat. Komunikace, která je v tomto prostředí zprostředkovávána, má za cíl
především naučit, informovat a poučit.
Dalším specifikem tlumočení ve vzdělávání je moţnost tlumočení v týmu tlumočníků,
který by měl fungovat systematicky a měl by mít svého koordinátora. Ve skutečnosti se ve
školním prostředí tlumočení výuky v týmu s druhým kolegou vyuţívá spíše výjimečně.
Tlumočení běţné vyučovací hodiny (45 min) je moţné bez větších problémů po domluvě
s vyučujícím zvládnout pouze jedním tlumočníkem – s krátkou přestávkou pro tlumočníka,
stejně tak přednášky na vysoké škole, které probíhají v 90 min bloku s plánovanou přestávkou
uprostřed výuky. Dva tlumočníci – tlumočnický tým - jsou vyţadováni v situacích, kdy
probíhá několikahodinové a odborně náročné semináře, exkurze, školní porady, přednášky
domácích či zahraničních hostů apod., v rámci kterých je nevhodné udělovat přestávky.
V takových případech jde většinou o náročné tlumočení, kdy je potřeba se nejen s kolegou
střídat, ale pomáhat si, být druhému oporou. (Zahumenská, Dingová, Horáková, 2008, s. 81 83)
V dokumentu Standards for interpreting in educational settings (1994, s. 12) se píše, ţe
pokud je naplánovaná intenzivní či dlouhá přednáška trvající přes hodinu, která má být navíc
bez přestávky, měli by i zde pracovat tlumočníci v týmu. U tohoto tématu jsou zdůrazněná
zdravotní rizika, která tlumočníkovi hrozí jako např. syndrom karpálního tunelu, který bývá
způsoben dlouhodobým intenzívním tlumočením.3

2.2 Školy pro sluchově postižené do roku 1991
Do roku 1991 existovaly pouze 3 typy škol pro děti se SP, a to mateřské a základní
školy pro nedoslýchavé, pro ţáky se zbytky sluchu a pro neslyšící. Ţáci byli rozdělováni do
jednotlivých typů škol podle svého audiogramu, nikoliv podle komunikačních preferencí.

3

Přeloţila autorka.
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(Komorná, 2008, s. 11) Do této doby nebylo moţné se vzdělávat prostřednictvím českého
znakového jazyka. Nebylo tedy třeba tlumočení, které by nemohlo být vyuţito.
Studenti se zbytky sluchu či neslyšící studenti měli na výběr mezi středním odborným
učilištěm pro sluchově postiţenou mládeţ v Praze na Smíchově či v Brně. Co se týče
středoškolského vzdělání s maturitou, byly u nás pouze 2 školy, a to gymnázium v Praze
v Ječné ulici a Průmyslová škola oděvní v Kremnici. (Komorná, 2008, s. 25)
Z charakteristiky jednotlivých typů škol vyplývá, ţe ţáci ani studenti neměli moţnost
vyuţívat tlumočnických sluţeb (Komorná, 2008, s. 11).
Po roce 1991 se situace začala měnit. Nejen ţe přibývaly nové obory pro SP, důleţitou
změnou bylo i to, ţe se sluchově postiţení ţáci s různou sluchovou vadou mohli hlásit bez
problémů i na střední školy s maturitou. (Komorná, 2008, s. 25)
O tlumočnících jako takových, kteří by ve vzdělávání působili do roku 1991, jsem
v prostudovaných zdrojích nenašla ţádnou zmínku.

2.3 Situace ve vzdělávání po roce 1991 z hlediska tlumočení
Z písemné komunikace s PhDr. R. Petráňovou, která učila od roku 1993 v MŠ a ZŠ
pro sluchově postiţené v Praze - Radlicích (působila zde do roku 2003, kdy zde jiţ také učila
na SŠ), vyplynulo, ţe uţívání českého znakového jazyka či jiného komunikačního kódu neţ
čeština, nebylo z počátku vůbec tolerováno. Názorná je proměna komunikace se ţáky
v průběhu let, kdy PhDr. Petráňová popisuje, ţe v roce 1993 (ve škole se vyučovalo orální
metodou s prvky totální komunikace, coţ se v průběhu let také změnilo) se ţáky
komunikovala prostřednictvím mluvené češtiny, postupně znakovanou češtinou a později
znakovým jazykem a psanou češtinou. V druhé polovině 90. let postupně více pedagogů
pouţívalo pro komunikaci s dětmi ČZJ, resp. znakovanou češtinu. Na ZŠ tlumočili pouze
příleţitostně učitelé či vychovatelé (např. přednášky externistů). V situacích, kdy děti neměly
podmínky pro odezírání, jako byly různé sportovní nebo celoškolní akce, a stály tak daleko od
mluvčího, tlumočil tyto příleţitosti pan Jaroslav Švagr, který zde v té době učil. První
neslyšící a nedoslýchaví zaměstnanci v pozici asistentů pedagoga zde začali pracovat na
přelomu tisíciletí.
Po roce 1991 byly názvy všech tří typů škol změněny na mateřské, základní a střední
školy pro SP. U výběru školy se jiţ bral ohled na preferovaný způsob komunikace ţáka a také
jeho nadání. (Komorná, 2008, s. 21)
V dnešní době mohou být tlumočníci přítomní nejen ve školách pro SP, ale i ve
školách pro slyšící, kde jsou neslyšící studenti integrováni. U tlumočení pro integrovaného
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ţáka na základní škole se jedná spíše o práci osobního či pedagogického asistenta, kdy k jeho
práci můţe patřit také tlumočení tomuto ţákovi (vedle jiné asistence ţákovi s učivem).
U integrovaných studentů na středních a vysokých školách funguje tlumočník jiţ opravdu
pouze jako tlumočník, nevykonává se studentem další činnost jako na základní škole. Ve
vzdělávacích institucích pro SP mohou tlumočníci ve vyučování fungovat převáţně pouze na
středních a vysokých školách. (Červinková Houšková, 2008, s. 33)
Nesmíme však zapomínat na tu skutečnost, ţe u nás fungují také školy zaměřené na
orální výchovu neslyšících (např. Gymnázium, základní škola a mateřská škola pro sluchově
postiţené v Praze), kde tlumočnické sluţby nemůţeme očekávat. (Komorná, 2008, s. 16)
Z výše uvedeného textu je patrné, ţe tlumočení ve škole nemusí znamenat vţdy
stejnou činnost, v některých případech můţe práce tlumočníka zahrnovat rovněţ asistenci
integrovanému ţákovi, jindy se jedná pouze o tlumočnickou činnost. Záleţí na typu
vzdělávací instituce, jaký komunikační kód ve výuce upřednostňuje a zda je v ní zahrnuto
také tlumočení či nikoliv.

2.3.1 Počátky tlumočení ve vzdělávání
Tlumočení ve vzdělávání je spjato se vznikem ateliéru VDN4 na fakultě JAMU v Brně
v roce 1992.5 Od počátku zde působí na plný úvazek 1 tlumočník, který je přítomný
především v teoretických předmětech. V prakticky zaměřených předmětech (např. step nebo
moderní tanec), bývá tlumočník pouze na úvodní hodině. Tlumočníka mohou studenti také
vyuţít v kontaktu se studijním oddělením, u zkoušek (ústních i písemných), u státních
zkoušek, slavnostních ceremonií, jako jsou promoce či imatrikulace, a na kulturních akcích
pořádaných mimo výuku (např. výstavy). (Tesaříková, 2012, s. 27)
Pravidelně a systematicky začali tlumočníci ve výuce fungovat na Střední
zdravotnické škole pro sluchově postiţené v Berouně - rok zahájení studia v roce 1994/1995
(Komorná, 2008, s. 26). Střední zdravotnická škola pro SP, obor zubní technik, vznikla pod
vedením Národního institutu pro neslyšící, který byl zaloţen v roce 1992 také v Berouně
v areálu, který vlastnila FRPSP. Cílem Národního institutu pro neslyšící bylo vytvořit
a poskytovat speciální služby pro sluchově postižené. (Potměšil, 2011) Po povodních v roce
2003 se tento středoškolský obor přestěhoval do Prahy a stal se součástí ZŠ a MŠ pro
sluchově postiţené v Praze - Radlicích. Tlumočníci na střední škole nadále působí.

4
5

Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících
Čerpáno z: http://difa.jamu.cz/obory-a-ateliery/atelier-vychovne-dramatiky-neslysicich.html

13

Kromě oboru ČNES, který vznikl roku 1998, a tlumočník zde jiţ působil jako pevná
součást výuky, najdeme zmínky o působení tlumočníka také na dvouletém nástavbovém
studiu na Střední škole technické v Praze Letňanech (obor podnikání) ve výuce maturitních
předmětů pro studentky se sluchovým postiţením (Komorná, 2008, s. 26).

2.3.2 Porovnání situace ve vývoji tlumočení u nás
K porovnání situace v počátcích tlumočení u nás a v současné době můţe poslouţit
pohled tlumočníka, který působil na Střední zdravotnické škole pro SP v Berouně.6 Zde
pracoval od roku 1996 jako učitel, později od roku 1998 začal jiţ tlumočit vyučovací
předměty, dál byl ale veden jako pedagogický zaměstnanec. Celkem zde na počátku
fungování oboru byli 4 tlumočníci na plný úvazek. Ačkoliv se této pozici říkalo jiţ tehdy
„tlumočník“, o tlumočení jako takové se nejednalo. Ve výuce tlumočníci spíše pomáhali
s komunikací mezi vyučujícími odborníky a studenty. Tlumočnická profese byla v začátcích,
a tak tlumočníci často neovládali ČZJ na úrovni, která je u tlumočníků vyţadována dnes.
Tlumočníci vyuţívali spíše kód bliţší vizualizované češtině. Ţádné kvalifikační předpoklady
tento tlumočník před nástupem do zaměstnání nemusel splňovat. Co se týče přestávek či
pravidel souvisejících s oblékáním a chováním ve školním prostředí, nad ničím takovým se
vlastně vůbec nepřemýšlelo. Na tlumočníkovi rovněţ byla příprava podkladů pro výuku či
upravování a přepisování textu na fólie pro zpětný projektor. Také zde chyběla jakákoliv
odborná terminologie v ČZJ, tlumočníci se tedy vlastně učili zároveň se studenty a společně
s nimi terminologii vytvářeli. Rovněţ se v té době nedalo mluvit o moţnosti týmového
tlumočení. Např. se studenty jezdil na exkurze pouze jeden tlumočník. Na rozdíl od dnešní
situace ve škole pro SP v Praze - Radlicích, kdy na exkurze a výlety jezdí vţdy 2 tlumočníci.7
Tlumočník byl ale vţdy přítomný ve výuce, kromě těch případů, kdy vedl učitel výuku přímo
v českém znakovém jazyce. Z dnešního pohledu je současná výuka, podle tlumočníka, na
úplně jiné úrovni, a to nejenom kvůli kvalitnějšímu technickému zázemí, ale především
z hlediska odbornosti. Bývalí absolventi mají také pedagogické vzdělání, a vědí, co neslyšící
studenti při výuce potřebují. Rovněţ tlumočníci působící na této škole dnes znají pravidla
tlumočení8, dodrţují etický kodex tlumočení, pravidelně se vzdělávají, chodí do následných
vzdělávacích kurzů, vědí, co mají poţadovat. Je zde tedy vidět zlepšující se tendence. Podle
6

Tlumočník působí ve vzdělávání jako pedagog od roku 1996 (v roli tlumočníka od roku 1998) do současnosti,
má tedy 15letou tlumočnickou praxi. Vystudoval speciální pedagogiku zaměřenou na surdopedii. Jako tlumočník
se průběţně vzdělává (např. v certifikačním vzdělávacím programu od Komory a dalších kurzech zaměřených
jak na tlumočení, tak na český znakový jazyk).
7
Pozn. autorky
8
Čerpáno z: http://www.sksp.org/#!tlumocnici
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tohoto tlumočníka nebyli v době začátku jeho působení v Berouně tlumočníci na jiných
školách, pouze šlo o několik učitelů, kteří netlumočili, ale vyučovali ve znakovém jazyce, a to
v Hradci Králové, později také v Brně. (Rozhovory s tlumočníky, příloha IV)
Situace na školách se během 20 let pozvolna měnila, ne všichni tlumočníci jsou
pamětníky, ale všichni vidí v současnosti oproti počátku své praxe změny k lepšímu (tato
doba je různá v závislosti na počtu odtlumočených let jednotlivých tlumočníků, např. pro
některé je to 15 let, pro jiné 4 roky). Jedná se především o zlepšení přístupu vyučujících jak
k tlumočníkům, tak ke studentům se SP, lepší spolupráci s učiteli, se studenty a s kolegy
tlumočníky, zvýšení počtu studentů se SP na vysokoškolských oborech, akceptování
tlumočníků vysokoškolskými vzdělavateli, nabývání terminologie z různých oborů v ČZJ,
příspěvek na vzdělávání či nabídka kurzů ČZJ od zaměstnavatele. (Rozhovory s tlumočníky,
příloha II – VI)

2.4 Tlumočení v mateřských a na základních školách pro SP
Na základních a v mateřských školách není doposud moţné vyuţívat tlumočníka ve
vyučování. Je to z toho důvodu, ţe v mateřských a základních školách pro SP pracují
odborníci (v převáţné většině speciální pedagogové), kteří by neměli mít problém se s ţáky či
dětmi domluvit a učit je bez „pomoci“ tlumočníka. Podle zákona by měli tito pedagogové
zvládat komunikaci pomocí „znakové řeči“ (podle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících:„Předpokladem

odborné

kvalifikace

učitelů

vykonávajících

přímou

pedagogickou činnost s dětmi, žáky a studenty, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, je také
prokázaná znalost znakové řeči" (§ 22, čl. 2) (Červinková Houšková, 2008, s. 33). Vedení
škol proto obvykle necítí potřebu zaměstnat tlumočníky českého znakového jazyka.
Je pravda, ţe v mateřských a základních školách jsou v posledních letech
zaměstnáváni i neslyšící učitelé či asistenti pedagoga, kteří velmi často vytváří pracovní tým
se slyšícím učitelem ve třídě, coţ je krok správným směrem, jelikoţ tak ţákům vytváří
bilingvní prostředí. Ovšem potom se musíme zamyslet nad tím, jak se domluví tito neslyšící
zaměstnanci např. s vedením školy či se slyšícími rodiči apod. Tato situace bývá řešena buď
přizváním slyšícího kolegy - pedagoga, který má znalost ČZJ, popř. jiného tlumočníka
(externího či – pokud je součástí budovy také např. střední škola pro SP a zaměstnává
tlumočníky – tak interního tlumočníka). Výhodou takového řešení je přítomnost tlumočníka
v jedné budově, takţe škola nemusí objednávat externího tlumočníka nebo vyuţívat sluţeb
znakujícího pedagoga, který není tlumočníkem. Na druhou stranu, tlumočník není přímým
zaměstnancem ZŠ, ale pouze SŠ, čili můţeme předpokládat, ţe bude často plně vytíţený na
15

SŠ a případné tlumočení na ZŠ se můţe kříţit s jeho pracovními povinnostmi
u zaměstnavatele.
Jak jiţ bylo zmíněno, mnohem běţnější je situace (ne na všech středních školách či
učilištích v ČR), kdy tlumočník působí ve výuce na střední škole pro SP, ale bývá rovněţ
vyuţíván k tlumočení v rámci provozu školy („školní tlumočník“) – jedná se např.
o tlumočení komunikace mezi vedením školy a neslyšícími rodiči ţáků a studentů či mezi
vedením a zaměstnanci školy. Někde můţe působit tlumočník pouze v roli tlumočníka, jinde
jako tlumočník i pedagog zároveň, coţ nebývá úplně šťastným řešením (zmatení rolí
u studentů, jiná povaha práce učitele a tlumočníka apod.). (Červinková Houšková, 2008,
s. 33-35)
Přesto v některých případech je ale moţné tlumočníka vidět i na základní škole, a to
při tlumočení besed a přednášek s pozvanými hosty, nebo intervenčních programů
s psychologem (Rozhovory s tlumočníky, příloha II). Zajímavé přitom je, ţe ţáci v běţné
výuce tlumočníka nemají k dispozici, ale ve výjimečných případech, jako je např. pozvání
psychologa do školy, tuto moţnost mají.9

2.5 Tlumočení na středních školách pro SP
Střední školy pro SP můţeme dělit na ty, které tlumočníky znakového jazyka
zaměstnávají, a na ty, které ne – těch je ostatně většina. Tlumočníci na středních školách
netlumočí pouze výuku, ale také ostatní příleţitosti mimo výuku, které se školou souvisí, jako
např. výlety, exkurze, divadlo, soutěţe. (Rozhovory s tlumočníky, příloha II, III, V)
Tlumočníci na školách pro SP mohou být zaměstnáváni buď jako pedagogičtí, nebo
jako nepedagogičtí pracovníci (např. Střední zdravotnická škola pro SP v Praze – Radlicích).
Pokud je někdo pedagogickým pracovníkem, předpokládá se, ţe kromě samotného tlumočení
na škole také vyučuje, a týkají se ho stejné povinnosti jako ostatních pedagogických
pracovníků. Tlumočníka jako nepedagogického pracovníka se týká opravdu pouze tlumočení
a ţádná jiná práva a povinnosti pedagoga. (Komorná, 2008, s. 35)
Např. ve škole v Hradci Králové momentálně působí 2 tlumočníci na plný úvazek,
2 tlumočníci jsou externí a dojíţdějí do Hradce Králové několikrát týdně a další 2 tlumočníci
zde zároveň i vyučují. Skladba tlumočníků je tedy různá a podle toho se liší i forma pracovně
právního vztahu, někteří pracují např. na DPP jiní na pracovní smlouvu. Tlumočníkům, kteří
dojíţdějí do školy z jiného města, není hrazeno cestovné, to je pouze v případě, ţe tlumočník
se studenty jede na exkurzi. (Rozhovory s tlumočníky, příloha II)
9

Pozn. autorky
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Všichni tlumočníci působící na středních školách uvedli, ţe v těchto vzdělávacích
institucích působí v pozici tlumočníka, tedy ne jako asistenta pedagoga, či v jiné roli.
(Rozhovory s tlumočníky, příloha II – VI)

2.6 Tlumočení na vysokých školách
Podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. „mají studenti s vadami sluchu studující na středních,
vyšších odborných a vysokých školách při výuce právo na bezplatné využití tlumočnických
služeb“ (Komorná, 2008, s. 39).
Na vysokých školách, kde nejsou automaticky vyřešeny tlumočnické sluţby apod.,
mohou studenti vyuţívat většinou tzv. studijní podpory, coţ můţe být jak tlumočení z/do
českého znakového jazyka, tak transliterace a vizualizace češtiny, zapisovatelské sluţby,
doplňková výuka češtiny apod. (Komorná, 2008, s. 43). V dnešní době fungují na vysokých
školách speciální střediska pro hendikepované studenty (názvy středisek se různí), která mimo
jiné zajišťují tlumočení pro neslyšící studenty.
Na vysokých školách tlumočení zahrnuje přednášky, semináře, cvičení, konzultace,
exkurze, pobytové akce, poznávací týdenní pobyty, výcvikové kurzy, odborné praxe,
promoce, imatrikulace, obhajoby bakalářských a diplomových prací, státní zkoušky, ale také
pracovní porady. (Rozhovory s tlumočníky, příloha II - VI)
Všichni tlumočníci, kteří působí na vysokých školách, v rozhovoru uvedli, ţe v těchto
vzdělávacích institucích jsou v pozici tlumočníka, tedy ne jako asistent či v jiné roli.
(Rozhovory s tlumočníky, příloha II – VI)
Na vysokoškolské půdě se jiţ nerozlišuje pedagogický či nepedagogický pracovník,
ale akademický a neakademický pracovník. Tlumočníci na vysokých školách jsou řazeni mezi
neakademické pracovníky (na rozdíl od akademických – vědeckých pracovníků). Tlumočník
oboru ČNES na FFUK v Praze byl veden jako tlumočník – lektor. Tlumočník ve středisku
Teiresiás má ve smlouvě uvedenou pozici tlumočník znakové řeči, coţ je dále specifikováno
na tlumočení z/do českého znakového jazyka, příp. vizualizaci českého jazyka. (Rozhovory
s tlumočníky, příloha V, VI)
Tlumočnice působící na jiné vysoké škole, kde studuje neslyšící student, zde pracuje
na ţivnostenský list, na rozdíl od oboru ČNES v Praze a střediska Teiresiás v Brně, kde mají
tlumočníci se zaměstnavatelem pracovní smlouvu a jsou v hlavním pracovním poměru. Jiní
tlumočníci ve středisku Teiresiás působí jako externisté na DPP, kteří jsou placeni podle
počtu odtlumočených hodin. Tlumočníci střediska mají pracovní smlouvu rozdělenou na
tlumočení a na administrativní práci. Je to z toho důvodu, ţe nemohou tlumočit v průběhu
17

celého roku, ale především během semestru. Ve zkouškovém období by svůj úvazek
nenaplnili, proto jsou k dispozici při přípravě webových článků a materiálů pro studenty
v ČZJ, pro překlady videí do psané češtiny, pro individuální výuku a podobně. (Rozhovory
s tlumočníky, příloha III, V, VI)
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3. Zajištění tlumočení ve vzdělávacích zařízeních
3.1 Role tlumočníka ve vzdělávání
3.1.1 Nejednoznačná role tlumočníků ve vzdělávání
Winstonová v publikaci Educational Interpreting : How It Can Succeed uvádí, ţe ani
role tlumočníka není jednoznačná a ţe pohled na to, co má a nemá tlumočník dělat, se
v různém věku vyvíjí se změnami názorových stanovisek. Jako příklad uvádí zkušenosti
jednoho studenta střední školy: „Na základní škole jsou tlumočníci lektory, kteří vám dost
pomáhají. Na druhém stupni jsou více tlumočníky a pomáhají vám jen málo. Na střední škole
pomáhají pouze, když to opravdu potřebujete. Právě se snažím pracovat na tom, abych se ptal
více mých učitelů než tlumočníků. Potřebuji se naučit spoléhat se více na učitele, až budu na
vysoké škole, takže si to tady procvičuju“ (Winston, 2004, s. 17). Dále dodává, ţe mladší
studenti vidí v tlumočnících spíše své asistenty nebo lektory, naproti tomu starší studenti
vyţadují po tlumočnících pouze tlumočení.10 (Winston, 2004, s. 17-18)
Humphrey a Alcorn (2001, s. 13.3) uvádí, ţe neslyšící a sluchově postiţení studenti
vyţadují sluţby tlumočníka, který je k tomu kompetentní a kvalifikovaný, aby tak zajistil
jejich maximální přístup k informacím, integraci, rovnost a posílení postavení kaţdého v této
situaci. Role tlumočníka se velmi liší v závislosti na tom, zda pracuje s dětmi, mládeţí nebo
pro dospělé.11
Tlumočník by měl být tedy jazykovým vzorem pro neslyšící studenty, kteří se právě
v tomto prostředí mohou naučit, jaká je role tlumočníka a jak správně tlumočnické sluţby
uţívat.

3.1.2 Vyjednání podmínek pro tlumočení
Ačkoliv tlumočení ve vzdělávacím prostředí ovlivňují různé faktory, nesmíme
zapomínat na to, ţe stěţejním subjektem tlumočení ve vzdělávání je tlumočník sám. Vţdy je
důleţité, aby se tlumočník sám snaţil „vyjednávat“ s vedením školy, aby byl schopný
všechny náleţitosti a problematiku tlumočení pro neslyšící vedení vysvětlit a náleţitě obhájit,
aby si uvědomil, ţe to za něj nikdo jiný neudělá – pokud působí ve vzdělávací instituci sám.
Pokud zde funguje s dalšími kolegy, jsou tyto snahy také vítány od kaţdého tlumočníka
v týmu. (Zahumenská, Dingová, Horáková, 2008, s. 13)
10
11

Přeloţila autorka.
Přeloţila autorka.
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Role tlumočníků v českém školství zatím není zcela jednoznačná. Tlumočníci
působící v různých vzdělávacích institucích nemají sjednocená pravidla pro výkon své práce,
pro spolupráci s pedagogy, ani pro ujasnění vztahu mezi jimi a ţáky/studenty. S tím vším
souvisí také to, co má tlumočník ve smlouvě a jak vypadá jeho práce ve škole. Umístění
tlumočnické pozice podle platových tabulek či katalogu práce není jednoduché, protoţe
pozice tlumočníka tady není uvedena. Záleţí tedy na vedení školy, jak se na pozici
tlumočníka dívá a zda ho chce v jeho práci podporovat. V takových případech by měl
tlumočník umět velmi dobře vyjednávat a trpělivě vše vysvětlovat. Co je velmi důleţité, je
přímo ve smlouvě přesně definovat práci, kterou bude tlumočník vykonávat (např.
komunikační kód, do/z kterého bude tlumočník tlumočit). Zahumenská J., Dingová N.,
Horáková, R. (2008, s. 63) doporučují do smlouvy zahrnout také podrobnější informace
o výkonu práce, např. co se pokládá za nepřímou tlumočnickou činnost a v jaké míře bude
hrazena, jak jednat v případech, kdy nepřijde vyučující či neslyšící studenti do výuky, kdy
můţe být hodina odvolána, za jakých okolností můţe zastoupit tlumočník svého kolegu,
ujasnění situací, kdy můţe tlumočit více tlumočníků (tlumočnický tým), za jakých okolností
má právo tlumočník odmítnout tlumočení, způsob hodnocení kvality tlumočníka, moţnosti
dalšího vzdělávání tlumočníka a podpora ze strany školy, ujasnění pravidelných přestávek pro
tlumočníka. (Zahumenská, Dingová, Horáková, 2008, s. 62 – 63)
Pokud výše uvedené podrobnosti týkající se práce tlumočníka nejsou uvedeny ve
smlouvě, bývají uvedené v pravidlech tlumočení na dané škole.12
Humphrey a Alcorn (2001, s. 13.8) říkají, ţe tlumočníkovi by měla být hrazena
příprava na hodinu stejně jako učiteli, rovněţ by měl mít přístup k učebnicím, filmům
a dalším materiálům, které budou pouţité ve výuce. Také by měl mít moţnost konzultovat
s učiteli vše podle potřeby. Při tlumočení kurzů na vysokých školách bývá doba přípravy
časově náročnější na začátku semestru neţ na jeho konci. Tato doba pro přípravu tlumočení
by měla být dojednána v závislosti na povaze kurzu a stylu výuky.13
Zaměstnavatelé ve vzdělávacích institucích většinou nemají na tlumočníky při nástupu
do zaměstnání nároky ohledně doloţení potvrzení o absolvování vzdělávacích kurzů, rovněţ
neposkytují tlumočníkům vlastní kurzy či jinou moţnost vzdělávání. Avšak v několika
případech nabízejí vzdělávací instituce různé kurzy, např. SŠ pro SP v Praze - Radlicích (kurz
českého znakového jazyka) nebo FFUK, obor ČNES (uhrazení kurzu, který ale není

12
13

Pozn. autorky
Přeloţila autorka.
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specifikován – záleţí tedy na volbě tlumočníka, zda si vybere např. kurz anglického jazyka,
nebo kurz českého znakového jazyka).14

3.1.3 Tlumočnický kolektiv ve vzdělávacím prostředí
Školní prostředí (ve škole pro SP) je také vhodným prostředím pro vytvoření
tlumočnické skupiny, tedy týmu, ve kterém se všichni jeho členové vzájemně podporují, řeší
tlumočnické problémy a při školních akcích spolu tlumočí v týmu. Celá skupina můţe
vytvářet pravidla tlumočení na dané škole a také jako celek vyjednávat s vedením školy
ohledně podmínek pro tlumočení. Pro komunikaci s vedením, případně s veřejností je určený
koordinátor.
Co bych chtěla zdůraznit, je fakt, ţe tlumočníci by měli tzv. „táhnout za jeden provaz“
a být ohledně tlumočení ve výuce názorově sjednocení. Uvedla bych na příkladu přípravy na
tlumočení. Přípravy na výuku by měli vyţadovat od učitelů všichni tlumočníci na základě
pevných pravidel. Není moţné, aby jeden tlumočník učiteli toleroval, ţe materiály na výuku
nedostává a druhý je vyţadoval striktně. To by mohlo vytvořit nejednotný a zkreslený pohled
na tlumočníky a jejich profesi ve smyslu: „Tento tlumočník zřejmě není moc dobrý, pořád
ode mě chce přípravy, ale tento tlumočník je profesionál, protoţe tomu nevadí, kdyţ jde do
výuky bez nich, vţdy to zvládne.“ Připomeňme, ţe cíl učitele a tlumočníka se střetává ve
snaze předat studentům co nejkvalitnější informace v co nejvěrnější podobě. V tomto ohledu
je důleţité, aby se tlumočnický tým snaţil neustále společně vzdělávat a spolupracovat ve
smyslu vzájemných supervizí a intervizí.

3.2 Pravidla tlumočení na školách
Součástí předpisů ve vzdělávacích zařízeních jiţ také bývají pravidla tlumočení, která
si vytváří daná instituce, resp. tlumočníci působící v této instituci. Např. ve škole v Hradci
Králové mají tlumočníci a učitelé odlišnou pracovní náplň definovanou vnitřními předpisy.
Na této škole rovněţ existují Pravidla spolupráce s tlumočníkem ve výuce, která jsou součástí
školního řádu. (Rozhovory s tlumočníky, příloha II)
14

Informace o poţadavcích na tlumočníky autorka získala od tlumočníků působících ve vzdělávacích institucích

– SŠ pro SP v Praze – Radlicích, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova v Hradci Králové, Filozofická Fakulta Univerzity
Karlovy, obor ČNES a SŠ a VŠ, kde jsou sluchově postiţení studenti integrováni.

21

O vzniku prvních Pravidel spolupráce s tlumočníkem ve výuce můţeme hovořit jiţ na
Střední zdravotnické škole pro sluchově postiţené v Berouně (Hudáková, 1997).
S pravidly tlumočení na vysokoškolských oborech je situace různá. Podle tlumočníka,
který působí na vysoké škole pro potřeby integrovaného studenta v Praze, na tamní fakultě či
oboru taková pravidla neexistují nebo o nich neví. Na rozdíl od oboru ČNES, kde jsou
vymezená pravidla, podle kterých by se měli studenti a vyučující řídit – je zde vysvětleno, na
které situace se tlumočení vztahuje, kdo má za zajištění tlumočení zodpovědnost, dále jsou
zde uvedeny podmínky k dodání podkladů pro tlumočení a v jakých případech dochází ke
zrušení tlumočení.15 Na Masarykově univerzitě je obecná směrnice, která „zahrnuje veškerou
adaptaci studia pro studenty se specifickými nároky“(Rozhovory s tlumočníky, příloha VI).
Další směrnice, ve které se uvádí uţ konkrétní informace, které se vztahují k tlumočení, uţ je
připravená, ale oficiálně zatím není platná. Tlumočníci jsou doposud odkázaní na ochotu
přednášejícího poskytnout jakékoliv materiály pro přípravu na tlumočení, protoţe musí
dodrţovat pravidlo, ţe nesmí vyučujícího nijak nutit k tomu, aby jim materiály poskytnul.
Středisko tedy na začátku kaţdého semestru informuje vyučující, ţe na jejich přednášky bude
chodit např. sluchově postiţený student a s ním i tlumočník či zapisovatel. Zároveň se snaţí
vyučujícímu vysvětlit, co to bude obnášet, ţe budou potřeba materiály pro přípravu pro
tlumočníka atd. (Rozhovory s tlumočníky, příloha III, V, VI)
Pokud tlumočníci jednotně stojí

za pravidly, která jsou daná, kolegové

a spolupracovníci se je časem naučí respektovat. Můţeme to vidět na příkladu včasného
zasílání příprav pro tlumočníky na oboru ČNES nebo domluvení jasného postupu při
zařizování tlumočení na promoce a imatrikulace, kdy z počátku nebylo jasné, kdo má na tuto
slavnost objednat tlumočníka, zda to má být student sám nebo fakulta. Nakonec se situace
vyřešila tím, ţe toto dostala na starost referentka, která se dozví vţdy předem o přítomnosti
neslyšícího studenta na slavnosti, a můţe tak kontaktovat tlumočníky ona sama. (Rozhovory
s tlumočníky, příloha V)
Objevil se ale i takový názor, ţe na škole, kde uţ je zaběhlý systém tlumočení
z dřívější doby, lze jen těţko něco měnit, jako např. na SŠ, kde jsou SP studenti integrováni.
Tlumočník sem nastoupil jiţ jako několikátý tlumočník a podle jeho slov dodnes bojuje se
zaběhlými strukturami. Naopak tam, kde se objeví SP student s tlumočníkem poprvé, se dá
opravdu stavět a vybudovat si dobré podmínky pro svoji práci. (Rozhovory s tlumočníky,
příloha III)

15

Čerpáno z: http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/?q=node/58
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3.3 Seznam škol pro SP v ČR, kde působí tlumočníci
Kronusová (2008, s. 46-49) vyjmenovává školy pro SP v ČR a popisuje, zda zde
funguje tlumočník či nikoliv a další informace k tomuto tématu (jak škola příp. tlumočníka
vybírá, do jakého typu zaměstnaneckého poměru ho zařazuje apod.). Z tohoto seznamu jsem
vybrala školní zřízení, kde tlumočníci působí ve výuce.
Střední zdravotnická škola pro sluchově postiţené, Výmolova 169/2, 150 00 Praha-Radlice,
studijní obor Asistent zubního technika
-

Tlumočníci zde působí jako nepedagogický personál školy, tlumočeny jsou všechny
hodiny kromě těch, kde vyučuje neslyšící pedagog studenty, kteří v komunikaci
preferují český znakový jazyk.

-

Tlumočníci patří mezi stálé zaměstnance školy.16

-

V současné době zaměstnává škola aktivně 6 tlumočníků.17

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Štefánikova 549, 500 11 Hradec KrálovéMoravské Předměstí, maturitní a nematuritní obory
-

Tlumočníci zde působí jako pedagogičtí pracovníci, z důvodu nedostatku tlumočníků
jsou tlumočeny pouze některé předměty, zejména odborné, kde vyučují externí učitelé.

-

V současné době je ve škole zaměstnáno 6 tlumočníků (část na plný úvazek – někteří
v rámci svého úvazku také vyučují, část jsou externisté). Někteří učitelé nemají
tlumočníka vůbec, jiní pouze 1x za 14 dní. (Rozhovory s tlumočníky, příloha II)

Střední škola pro sluchově postiţené a Odborné učiliště, Gellnerova 1, 637 00 Brno, maturitní
a nematuritní obory
-

Učitelé (pedagogický personál) zde působí zároveň jako tlumočníci (znakovaná
čeština), pouze v některých hodinách, pro různé akce, jsou zajišťováni externí
tlumočníci znakového jazyka.

-

Na webových stránkách školy je uvedena mezi provozními pracovníky jedna
tlumočnice.18

Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, obor ČNES
16

Čerpáno z : http://www.sksp.org/#!tlumocnici
Pozn. autorky, stav ke školnímu roku 2012/2013
18
Čerpáno z: http://www.ssbrno.cz/zamestnanci.php, stav ke školnímu roku 2012/2013
17
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-

Tlumočník zde působí jako běţný zaměstnanec, ale je financován z grantů, tlumočníci
jsou zde k dispozici na veškeré hodiny, které navštěvují neslyšící studenti.

-

Tlumočnice, která zde působila, byla zaměstnána na hlavní pracovní poměr a měla
pracovní smlouvu. (Rozhovory s tlumočníky, příloha V)

-

Na webových stránkách oboru ČNES je uvedeno, ţe v roce 2012 na oboru ČNES
působilo celkem 10 interních a externích tlumočníků. Momentálně jsou zde uvedeni
4 kmenoví a 1 externí tlumočník.19

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta JAMU, Mozartova 1,
662 15 Brno, Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících
-

Tlumočník je zde na plný úvazek, tlumočeny jsou hlavně teoretické předměty, ale po
dohodě s pedagogem i praktické předměty.

-

Na webových stránkách je uvedený jeden „tlumočník do znakové řeči“20

Masarykova univerzita, Středisko Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými
nároky, Oddělení znakového tlumočnictví a poradenství pro sluchově postiţené, Šumavská
15, 602 00 Brno
-

Středisko funguje pro celou Masarykovu univerzitu v Brně. Zajišťuje, aby se studenti
se sluchovým postiţením (a jinými postiţeními) mohli bez překáţek vzdělávat na
tamních studijních oborech. Funguje zde znakové a artikulační tlumočení.

-

Je zde zaměstnáno 6 interních tlumočníků na plný úvazek a 8 externích tlumočníků.
(Tesaříková, 2012, s. 17-18)

19

Čerpáno z: http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/?q=node/584, stav k akademickému roku 2012/2013
Čerpáno z: http://difa.jamu.cz/obory-a-ateliery/atelier-vychovne-dramatiky-neslysicich.html, stav
k akademickému roku 2012/2013
20
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4. Charakteristika a popis faktorů ovlivňujících simultánní
tlumočení
Tlumočení je sloţitý proces, ve kterém nestačí pouze aplikovat jednoduchý model
komunikace – vyslaná zpráva od mluvčího je totiţ zachycená tlumočníkem, který ji zpracuje
a předává v jiném kódu příjemci. Tento zjednodušeně popsaný proces ovlivňuje řada faktorů,
ať uţ vycházejících od tlumočníka (povaha, jazykové a jiné znalosti, připravenost,
zodpovědnost, povahové rysy atd.), tak i od jeho okolí (znalosti řečníka, styl vyjadřování,
připravenost, typ projevu, vztah k okolí, komunikační záměr, jazyková vybavenost příjemce,
reakce na tlumočenou skutečnost, technické podmínky pro tlumočení atd.).
Komunikační situace se při tlumočení účastní 3 strany – řečník, tlumočník
a posluchač:
1) Řečník neboli vysílatel sdělení v jazyce výchozím
Kaţdý řečník „by měl přípravě svého projevu věnovat maximální pozornost“
(Čeňková, 1988, s. 91), o to větší, pokud bude jeho projev tlumočen do dalšího jazyka.
Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by se to odrazit v projevu tlumočníka, a tedy i v převodu
do cílového jazyka. (Čeňková, 1988, s. 91)
2) Tlumočník neboli zprostředkovatel komunikace
Tlumočník je nezbytnou součástí při procesu zprostředkování informací mezi dvěma
jazyky. Musí ovládat tlumočnický proces nejen po jeho jazykové stránce, ale také se
vyrovnat s dalšími faktory, které tento proces ovlivňují. (Čeňková, 1988, s. 111)
3) Posluchač neboli příjemce sdělení v jazyce cílovém
Posluchač je osoba, kvůli které k tlumočení dochází. Aby mohlo dojít ke
komunikačnímu efektu, je nezbytné, aby tlumočník bral v potaz informační základ
a komunikační postoj cílové skupiny (posluchače). Pokud tlumočník na posluchače nebude
brát ohled a nepřizpůsobí se jim, můţe se stát, ţe se nepodaří dosáhnout komunikačního
efektu a předchozí snaha bude vlastně zbytečná. (Čeňková, 1988, s. 119)
Při výčtu a popisu faktorů, které ovlivňují průběh simultánního tlumočení, budu
vycházet z Čeňkové (1988, s. 89 - 119) a Sloukové (1984, 15 – 56).
Dané faktory můţeme zařadit do jednotlivých skupin:
1) Lingvistické faktory
a) Charakter projevu v jazyce výchozím
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Jazyková stránka výchozího projevu

b) Lingvistické znalosti a všeobecné vzdělání tlumočníka


Teoretické a praktické vzdělání v tlumočnické oblasti



Aktivní znalost cílového jazyka



Všeobecné a kulturní znalosti

2) Extralingvistické faktory
a) Charakter projevu v jazyce výchozím


Vyjadřovací schopnosti řečníka



Způsob realizace výchozího projevu

b) Zvukové prostředky řečníkova projevu


Intonace



Pauzy



Tempo řečníkova projevu

c) Motorické prostředky řečníkova projevu
3) Psychofyziologické faktory
a) Psychofyziologické vlastnosti tlumočníka


Odolnost vůči stresu a soustředěnost



Paměť



Logické uvaţování a systematičnost



Hlas a sluch

4) Faktor času
a) Rozdvojení pozornosti
b) Tlumočnické techniky
5) Funkční faktor
a) Komunikační záměr
b) Komunikační efekt
c) Situační kontext
6) Subjektivní faktor
26

a) Ruchy

1) Lingvistické faktory
a) Charakter projevu v jazyce výchozím


Jazyková stránka výchozího projevu
Samotný projev řečníka ovlivňuje jiţ to, zda je vedený v řečníkově mateřském
jazyce či nikoliv. Pokud by nebyl v mateřském jazyce řečníka, mohl by pro
tlumočníka být sám o sobě nepřesný či lehce zavádějící. Takový projev by mohl
obsahovat různé jazykové nepřesnosti, zaměňování pojmů, nejasnou výslovnost
apod., coţ má dopad na tlumočníkovo porozumění, a tedy i překlad. (Čeňková,
1988, s. 92)

b) Lingvistické znalosti a všeobecné vzdělání tlumočníka


Teoretické a praktické vzdělání v tlumočnické oblasti
Profesionální tlumočník by měl mít jak teoretické (základní znalosti
z lingvistiky), tak praktické vzdělání v tlumočnické oblasti, rovněţ znalosti o svém
mateřském jazyce a kulturu projevu. Základní podmínkou pro tlumočení je
dokonalá znalost jazyků, ve kterých člověk tlumočí, a schopnost aplikovat je.
Nelze si zakládat pouze na bilingvismu, který sám o sobě nezaručuje poţadavek
profesionality. Důleţité je rovněţ znát nejen spisovnou formu jazyka (výchozího
i cílového), ale také jeho různé variety. (Čeňková, 1988, s. 112 – 113)



Aktivní znalost cílového jazyka
Znalost komparativní (srovnávací) gramatiky obou jazyků (výchozího
a cílového). „To znamená především uvědomovat si syntaktické rozdíly, které mezi
nimi existují a důsledky, které z toho plynou pro převod zvláště v podmínkách
časové tísně.“ (Slouková, 1984, s. 23) Zde se pod vlivem mateřského jazyka
tlumočníka mohou objevovat strukturní shody obou jazyků (tzv. transfer), ale také
naopak negativní pronikání odlišných struktur z jednoho jazyka do druhého (tzv.
interference). (Slouková, 1984, s. 26)



Všeobecné a kulturní znalosti
Kromě jazykových dovedností je potřeba také rozumět danému tématu
a problematice, kterou se zabývá. Mezi další poţadavky patří rovněţ kulturní
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znalosti země mluvčího a samozřejmě všeobecný přehled o dané zemi, který by si
měl tlumočník neustále doplňovat. (Čeňková, 1988, s. 112 – 113)
2) Extralingvistické faktory
a) Charakter projevu v jazyce výchozím


Vyjadřovací schopnosti řečníka
V projevu řečníka se mohou vyskytovat různé negativní jevy jako např. špatná
artikulace, mluvení příliš potichu, či naopak rychle, nezřetelně, můţe mít vadu
řeči, neumí se přesně vyjádřit, nedodrţuje správnou logickou a větnou perspektivu.
Řečník zároveň můţe trpět trémou, být roztrţitý atd. (Čeňková, 1988, s. 92 - 93)



Způsob realizace výchozího projevu
Projev můţe být realizován jak mluvenou, tak písemnou formou. Výchozí text
dělíme na produktivní a pasivní formu řeči. Produktivní projev není předem
připravený, ale je tvořen v průběhu komunikace. Pasivní řeč má mluvčí písemně
připravenou, tu můţe číst nebo přednášet zpaměti. Pro tlumočníka je mnohem
náročnější čtený projev, jelikoţ bývá rychlejší neţ projev nečtený, včetně odlišné
stavby věty. (Čeňková, 1988, s. 93 – 94)

b) Zvukové prostředky řečníkova projevu


Intonace
Pro úplné porozumění při tlumočení mluvených jazyků je důleţitá nejen
jazyková část informace, ale i adicionální prvky, tedy informace, které můţeme
vypozorovat v řečníkově mimice, hlase - ve zvukových a vizuálních prostředcích.
Tyto informace dopomáhají správnému pochopení toho, co má řečník na mysli.
Právě k prvkům, které mohou být nositeli adicionálních informací, řadí Čeňková
i intonaci. Obecně k správně pouţívané intonaci dochází při spontánním projevu
(nečteném), naopak pokud je projev čtený, dochází k nesprávně pouţité intonaci,
jelikoţ řečník projev čte automaticky a nevytváří v daný okamţik nové myšlenky.
(Čeňková, 1988, s. 96 – 97)



Pauzy
Pauza stejně jako intonace je důleţitá pro členění větného celku, a tak tedy
usnadňuje porozumění řečenému. Můţeme říct, ţe pauza v mluveném projevu
nahrazuje větné (syntaktické) členění, a tudíţ pomáhá členit text a lépe ho
pochopit, příp. zdůraznit určitou skutečnost. Známým typem pauz jsou pauzy
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hezitační. Čeňková (1988, s. 98) uvádí, ţe takové pauzy jsou ovlivněné různými
faktory, jako např. vztahem řečníka k jazyku promluvy (na jaké úrovni jazyk
ovládá), zda se jedná o projev připravený či nepřipravený, dále prostředím
i cílovou skupinou posluchačů. Tyto pauzy začínají být nepříjemné v okamţiku,
kdy se opakují velice často za sebou a jsou neúměrně protahované. To má dopad
na porozumění a pochopení projevu ve výchozím sdělení. (Čeňková, 1988, s. 97 –
99)


Tempo řečníkova projevu
Aby mohl tlumočník zachytit a věrně předat smysl výpovědi, je nutné, aby
tempo řečníkova projevu nebylo ani příliš rychlé, ale ani přehnaně pomalé. Pro
tlumočníka je nejpříjemnější přirozené tempo (na rozdíl od čteného projevu, který
bývá velice rychlý, a proto můţe docházet k vynechání informací). Pokud mluvčí
hovoří příliš pomalu, pro tlumočníka je naopak těţké podrţet v paměti smysl
a význam textu. Tlumočník velice neefektivně vynakládá velké úsilí na
zapamatování si předchozích informací, a namáhá tak silně krátkodobou paměť.
(Čeňková, 1988, s. 100 – 101)
Rovněţ Slouková (1984, s. 36) uvádí, ţe k chybám při recepci výchozího
jazyka dochází v případech, kdy je text pronášen buď příliš rychle, nebo naopak
velmi pomalu.

c) Motorické prostředky řečníkova projevu
Motorické prostředky (gesta a mimika) projev obohacují a pomáhají k představě
a pochopení toho, co chce mluvčí říct. Jsou součástí situačního kontextu. (Čeňková,
1988, s. 111)
3) Psychofyziologické faktory
a) Psychofyziologické vlastnosti tlumočníka


Odolnost vůči stresu a soustředěnost
Tlumočení je náročnou profesí, zejména po psychické stránce, proto je pro
kaţdého tlumočníka důleţité být v podstatě odolný vůči stresu, nervovým vypětím,
mít chladnou hlavu a umět se soustředit. Intenzivní soustředěnost a schopnost
rozčlenit svou pozornost více směry je nezbytnou součástí jednotlivých
tlumočnických procesů. Pokud je člověk unavený či nervózní, můţe to mít dopad
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na jeho pozornost, soustředěnost i paměť. (Čeňková, 1988, s. 113 – 114; Slouková,
1984, s. 16)


Paměť
Tlumočník musí mít také výbornou paměť, kterou je třeba neustále cvičit.
U krátkodobé a dlouhodobé paměti hraje roli to, zda si informaci potřebujeme
zapamatovat pouze pro daný okamţik, nebo zda ji zpracujeme tak, aby se nám
vybavila později. (Čeňková, 1988, s. 113 – 114; Slouková, 1984, s. 19)



Logické uvaţování a systematičnost
Tlumočník musí také být schopný logicky a jasně uvaţovat, třídit informace na
důleţité a nadbytečné, umět rychle a pohotově zareagovat a podle toho jednat.
(Čeňková, 1988, s. 113 – 114) „Logické myšlení je u tlumočení primárním
požadavkem, protože často se převádějí sémantické složky – z důvodů časové tísně
– pouze v redukované podobě.“ (Slouková, 1984, s. 19-20)



Hlas a sluch
Tlumočník by neměl mít problémy s hlasem a s vyjadřováním jako takovým
a měl by mít v pořádku sluch21, který by měl být citlivý a mít vysokou rozlišovací
schopnost (např. kvůli špatné výslovnosti mluvčího, neadekvátnímu tempu
projevu, hluku z okolí). Vedle sluchu musí být tlumočník vybaven dobrým
hlasovým fondem, tedy jeho hlas musí být silný a zřetelný, aby byl slyšet po celé
místnosti. (Čeňková, 1988, s. 113 – 114; Slouková, 1984, s. 15)

4) Faktor času
a) Rozdvojení pozornosti
Čeňková (2008, s. 21) uvádí, ţe při simultánním tlumočení je rozhodující časový
faktor, protoţe při takovém typu tlumočení jde především o to, ţe v jednu chvíli musí
tlumočník rozdvojit svou pozornost, aby mohl vnímat projev ve výchozím jazyce
a mohl jej hned převádět do jazyka cílového. Při simultánním tlumočení jsou řečník
21

Pozn. autorky: Co se týká tlumočení znakových jazyků, máme i neslyšící a nedoslýchavé tlumočníky, kteří
fungují např. jako tlumočníci na mezinárodních konferencích, kde tlumočí do/z mezinárodního znakového
systému, nebo neslyšícím cizincům v ČR např. na policii. Také mohou působit jako tzv. relay tlumočníci pro
neslyšící osoby s nízkými komunikačními kompetencemi, kdy jako rodilí uţivatelé ČZJ porozumí lépe takovému
projevu a zprostředkují ho slyšícímu tlumočníkovi, který jej dále tlumočí do ČJ.
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a posluchač v přímém kontaktu, jelikoţ mezi nimi probíhají informace v reálném čase,
nikoliv se zpoţděním.
b) Tlumočnické techniky
Podstatou simultánního tlumočení je fakt, ţe během krátkého okamţiku musí
tlumočník vykonat několik procesů a zároveň je vyhodnocovat. Také je závislý na
dalších okolnostech, které se v tu chvíli dějí – na druhu projevu, tempu řečníka,
situačním kontextu, připravenosti a nepřipravenost atd. K tomu, aby tlumočník tuto
problematiku zvládl, vyuţívá různé tlumočnické techniky, např. časový posun,
pravděpodobnostní prognózování, princip ekonomie. Slouková (1984, s. 56) uvádí, ţe
protipólem principu ekonomice je interkulturní22 translace (převod), která se pouţívá
v případě, ţe je potřeba doplnit tlumočené informace o další, nutné k pochopení
projevu v jazykově a především kulturně odlišném prostředí, bez nichţ by posluchač
nemusel plně porozumět kontextu. Např. se jedná o reálie, pro které nemá cílový jazyk
označení. (Čeňková, 1988, s. 115 – 116; Slouková, 1984, s. 53 – 56)
5) Funkční faktor
„Důležitou roli při porozumění hraje kontext a celá komunikační situace.“ (Slouková,
1984, s. 22)
a) Komunikační záměr
Kaţdý mluvčí má nějaký komunikační záměr, cíl, ke kterému směruje svůj projev.
Např. učitel chce něco vysvětlit, komik chce své publikum pobavit, někdo chce
vzbudit smutek atd. Proto by komunikační záměr mluvčího měl tlumočník znát vţdy
předem. V celé komunikativní situaci jsou pro tlumočníka důleţitými faktory právě
zmíněný komunikační záměr a komunikační efekt. (Čeňková, 1988, s. 116 – 118)
b) Komunikační efekt
Komunikační efekt samotný je ovlivňován řadou dalších věcí, jako např. tím, jak
je projev přednášen, ale také schopnostmi tlumočníka (jazykovými, odbornými),
momentálním stavem atd. Snahou tlumočníka by tedy mělo být pomocí
komunikačního záměru dosáhnout komunikačního efektu. (Čeňková, 1988, s. 116 –
118)
c) Situační kontext

22

Slouková pouţívá termín „interkulturální“, tento tvar autorka nahradila tvarem „interkulturní“
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Čeňková (2008, s. 9) charakterizuje situační kontext jako vzájemné vztahy prvků
tlumočení, kterými jsou účastníci komunikace, téma, obsah a zaměření komunikace,
místo a doba konání. Znalost situačního kontextu je nezbytná pro dosaţení
komunikačního efektu, a tedy i úspěchu celého procesu tlumočení. Řečník díky
znalosti situačního kontextu můţe zvolit způsob, jak informace předat správnou cestou
posluchači. Pokud je posluchač neplánovaným účastníkem komunikace a situační
kontext nezná, nemůţe dojít ke komunikačnímu efektu. (Čeňková, 2008, s. 9)
6) Subjektivní faktor
a) Ruchy
Dalšími okolnostmi, které mají vliv na tlumočení, mohou být okolní šumy a různé
zvuky, příp. rozhovory dalších zúčastněných osob. V takto ztíţených podmínkách se
tlumočník musí ještě více soustředit a věnovat do této části více energie, neţ by bylo
třeba. (Slouková, 1984, s. 44)
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5. Charakteristika a popis faktorů ovlivňujících tlumočení
znakového jazyka ve vzdělávání
V předchozí kapitole jsem se věnovala faktorům, které ovlivňují simultánní tlumočení
v obecné rovině. V následující části rozebírám podrobně pouze ty faktory, které mají své
specifické rysy u tlumočení z a do českého znakového jazyka ve vzdělávání. Ty faktory, které
platí obecně pro všechny typy simultánního tlumočení a nemají další specifika pro tlumočení
ve vzdělávání, jsou uvedené v předchozí kapitole, proto je zde jiţ nezmiňuji. Některé faktory
zde naopak budu zmiňovat opětovně, neboť mají svá specifika pro tlumočení ve vzdělávání.
Mezi tímto výčtem najdeme rovněţ faktory, které se v předchozí kapitole nevyskytují – je to
z toho důvodu, ţe jsou typické právě pro oblast tlumočení z a do českého znakového jazyka
ve vzdělávání.
Při definování jednotlivých faktorů jsem vycházela především z publikace Čeňkové
(1988), Zahumenské, Dingové, Horákové (2008) a Sloukové (1984). Poté jsem z těchto
faktorů vybrala ty, které mohou mít na tlumočení ve vzdělávání největší dopad, a zapracovala
je v dotazníku.
Tlumočení je ovlivňováno subjekty, které se tlumočnického procesu účastní,
a prostředím, kde se tlumočení uskutečňuje. Ve školním prostředí jsou těmito subjekty
tlumočník znakového jazyka, pedagog a studenti. (Zahumenská J., Dingová N., Horáková, R.,
2008, s. 12)
Dané faktory můţeme zařadit do jednotlivých skupin:
1) Lingvistické faktory
a) Jazykové a všeobecné vzdělání tlumočníka


Teoretické a praktické vzdělání v tlumočnické oblasti



Kompetence v cílovém jazyce na všech úrovních

b) Kompetentnost v obou pracovních jazycích


Znalost jmenných znaků v oblasti komunikace ve škole



Schopnost vytvářet pojmenování pro termíny, pro které neexistuje ustálené
označení

2) Extralingvistické faktory
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a) Charakter projevu v jazyce výchozím


Vyjadřovací schopnosti řečníka



Druh projevu

b) Tlumočení skupině ţáků se specifickými jazykovými poţadavky


Vliv dětských účastníků komunikace na tlumočení

c) Příprava na tlumočení


Materiály pro přípravu



Konzultace s pedagogem nad přípravou



Příprava na výuku jako zástup za nemocného kolegu

d) Logistika tlumočení


Prostředí ve třídě



Vzájemné postavení tlumočníka a mluvčího

3) Psychofyziologické faktory
a) Faktor únavy


Délka tlumočení



Pravidelné přestávky



Záběr tlumočení během dne

4) Funkční faktor
a) Informovanost o specificích komunikace neslyšících


Situační kontext



Povědomí o roli tlumočníka v komunikaci

5) Subjektivní faktor
a) Vztah pedagoga a tlumočníka


Poţadavek na udrţení mlčenlivosti



Pedagog narušuje průběh tlumočené situace



Přístup vyučujícího k tlumočníkovi



Snaha vyuţívat tlumočníka v hodině jako asistenta

b) Vztah tlumočníka a studenta


Tlumočník nemá dostatečnou schopnost porozumění projevu v ČZJ



Tlumočník nemá dostatečnou schopnost srozumitelného projevu v ČZJ



Heterogenní skupina studentů
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Schopnost tlumočení na různých stylových rovinách



Strategie pro zachování průběhu tlumočené komunikace ve třídě



Pasivní přístup cílové skupiny k tlumočení

c) Náročné situace při tlumočení


Postup při tlumočení, kdy situace vyţaduje více kódů najednou

d) Profesní supervize


Konzultace s kolegou tlumočníkem – koordinátorem tlumočení

e) Rozdílnost kultur slyšících a neslyšících Čechů
f) Zvuková překáţka


Ruchy

1) Lingvistické faktory
a) Jazykové a všeobecné vzdělání tlumočníka


Teoretické a praktické vzdělání v tlumočnické oblasti
„Jedním z největších faktorů, které ovlivňují vzdělávání neslyšících
a nedoslýchavých studentů v běžném vzdělání, je tlumočník. Pokud tlumočník ve
vzdělávání postrádá tlumočnické dovednosti a znalosti potřebné k této práci jako
člen efektivního vzdělávacího týmu neslyšících a nedoslýchavých studentů, nemůže
mít přístup k třídě jako celku. Proto je povinností poskytnout do výuky vysoce
kvalifikovaného tlumočníka.“23 (Classroom Interpreting24, 2012)
Winstonová (2004, s. 122) přirovnává tlumočníka bez vzdělání k situaci, kdy
bychom nechali učit nevzdělaného učitele bez zkušeností, coţ by bylo také
nepřijatelné.25
Tlumočník by se měl také neustále vzdělávat, a zvyšovat tak své tlumočnické
kvality. O profesní růst svého zaměstnance by se mělo zajímat také vedení školy
a zajistit vhodné podmínky pro zvyšování odborné způsobilosti tlumočníka, např.
pořizováním odborné literatury (z oblastí souvisejících s tlumočením znakového
jazyka) do školy, zajištěním supervize, poskytnutím techniky tlumočníkovi pro
pořízení záznamu z tlumočené výuky, poskytnutím či hrazením vzdělávacích
kurzů, přednášek či konferencí, podporováním odborné činnosti tlumočníka

23

přeloţila autorka
Čerpáno z: http://www.classroominterpreting.org/EIPA/index.asp
25
přeloţila autorka
24

35

a dotací certifikačních vzdělávacích programů. (Zahumenské, Dingové, Horákové,
2008, s. 77 – 78)


Kompetence v cílovém jazyce na všech úrovních
Neslyšící studenti vysokých škol na otázku, zda si myslí, ţe by měl tlumočník
působící na vysoké škole ovládat jak ČZJ, tak znakovanou češtinu, reagovali
souhlasně s tím, ţe tlumočník by měl oba tyto kódy ovládat a umět mezi nimi
i „přepínat“. Znakovanou češtinu by tlumočník pouţíval spíše pro definice pojmů,
ostatní informace by probíhaly přes ČZJ.26

b) Kompetence v obou pracovních jazycích


Znalost jmenných znaků v oblasti komunikace ve škole
Někdy se tlumočníkovi stane, obzvláště ze začátku praxe tlumočení ve škole,
ţe nezná všechna jména a jmenné znaky učitelů a studentů, proto se snaţí v rámci
urychlení situace pro ta jména, která jsou v českém znakovém jazyce ustálená, uţít
znak a jiná jména vyhláskovat, coţ ale není nejlepší způsob. Tlumočník by se měl
rozhodnout a uţívat pouze jeden způsob překladu jmen pro všechny studenty, aby
byla zachována neutralita a studenti neměli pocit, ţe někdo je upřednostňován.
Tlumočník by se měl ale před tlumočením ujistit, ţe zná jména všech
zúčastněných, dobré je také zjistit zasedací pořádek studentů, aby nedocházelo ke
zbytečným omylům. (Zahumenská, Dingová, Horáková, 2008, s. 29)



Schopnost vytvářet pojmenování pro termíny, pro které neexistuje ustálené
označení
Vzhledem k tomu, ţe znakový jazyk nebyl a ještě zcela není vyuţíván ve všech
oborech, nemá znakovou zásobu pro veškerou terminologii. Tlumočník tedy někdy
naráţí na to, ţe pro dané slovo/termín neexistuje znak, popř. tlumočník znak
nezná, ačkoliv uţ vznikl. V takovém případě by se měl tlumočník nejprve snaţit
zjistit, zda uţ pro takový termín existuje ustálený znak (od neslyšící osoby, ze
slovníku, od kolegy tlumočníka). Pokud znak doopravdy neexistuje, můţe se
o vytvoření nového znaku pokusit a se psanou podobou ho ukázat studentům, ti ho

26
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buď přijmou, nebo si časem vytvoří znak nový. (Zahumenská, Dingová, Horáková,
2008, s. 80)
Se studiem na vysoké škole přichází student velmi často do styku s mnoha
novými termíny, pro které často neexistuje znak. Pokud se objeví takový termín
poprvé, je podle studentů nejvhodnější ho vyhláskovat, aby bylo vidět, co je to za
slovo. Pokud pro něj má student znak, můţe ho „nahodit“ tlumočníkovi. Pokud ne,
můţe student s tlumočníkem pro termín vytvořit znak a poté ho uţ pouţívat, popř.
najít znak, který danému významu odpovídá. Pokud by tlumočník vţdy pouze
uţíval prstovou abecedu, nevýhodou by bylo, ţe se tlumočník u hláskování zdrţí,
rychleji se unaví, rovněţ student nemusí slovo správně celé zachytit. Také můţeme
poprosit vyučujícího, aby slovo napsal na tabuli.27
2) Extralingvistické faktory
a) Charakter projevu v jazyce výchozím


Vyjadřovací schopnosti řečníka
V publikaci Education Interpreting. How It Can Succeed (2004, s. 30) je
uvedeno přání neslyšících studentů (bývalých i současných), aby vyučující
nemluvili příliš rychle či potichu.28 Je to z toho důvodu, ţe některým studentům
pomáhá sledovat (kontrolovat) obličej mluvčího, a také proto, aby tlumočník stíhal
a dobře slyšel všechny informace, a mohl je tak korektně tlumočit studentům.
Jedním z pravidel, která by měl mluvčí dodrţovat, je hovořit plynule
a přirozeně. K úspěšnému fungování ve vztahu tlumočník – pedagog by spolu měli
především tito 2 kolegové spolupracovat, tedy pokud by např. pedagog mluvil
příliš rychle, mohl by ho tlumočník upozornit (předem domluveným znamením),
aby zpomalil, popř. počkal. Opačný způsob, tedy mluvit velmi pomalu, aby
tlumočník vše „stihnul“ není také nejlepším řešením, protoţe pro tlumočníka je
důleţité pochopit smysl (záměr) celého sdělení, výchozí pro něj není slovo, ale
text, přesněji smysl sdělení. (Zahumenské, Dingové, Horákové, 2008, s. 11, 103 –
104)



Druh projevu

27

Čerpáno z panelové diskuse na téma Tlumočení pro sluchově postiţené na vysokých školách, kterou pořádali
dne 26. 4. 2012 v Prazestudenti z FF UK, obor ČNES.
28
Přeloţila autorka.
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Pro tlumočení ve škole je typická značná rozmanitost výuky jako např. běţná
výuka, exkurze, výstavy, výlety, soutěţe, sportovní krouţky studentů, ale také
schůzky studentů, porady s rodiči, přednášky. O jaký typ výuky se bude jednat, by
se měl tlumočník dozvědět s předstihem, aby se mohl připravit a měl jasnou
představu, kam bude hodina, přednáška či výlet směřovat a co bude jejím cílem.
Toto vše by se měl dozvědět přímo od pedagoga (z jeho přípravy či konzultace
s ním). Tlumočník by tedy měl vědět, zda se bude jednat spíše o hodinu
výkladovou, diskusní, zda se bude psát test či se bude zkoušet, nebo budou
studenti pracovat na projektu. (Zahumenské, Dingové, Horákové, 2008, s. 27, 67)
b) Tlumočení skupině ţáků se specifickými jazykovými poţadavky


Vliv dětských účastníků komunikace na tlumočení
Humphrey a Alcorn (2001, 13.7) říkají, ţe je třeba rozlišit postoj tlumočníka
v závislosti na věku a zkušenostech studentů, se kterými pracuje. Například
pětileté dítě nedokáţe vidět rozdíl mezi učitelem a tlumočníkem. Vše, co vidí, jsou
jenom „velicí lidé“. S dětmi musí tlumočník pracovat odlišně, je to jiná práce neţ
se studenty středních či vysokých škol. „Malé neslyšící děti často vstupují do
vzdělávacího systému se zaostalými nebo neexistujícími jazykovými schopnostmi.
Je to kvůli nízké dostupnosti komunikace v jejich domácím prostředí. Tlumočník je
často jediný jazykový model, se kterým se dítě setká v hlavním vzdělávacím
proudu. Mít ve třídě nekvalifikovaného tlumočníka má za následek pokračování
jazykové deprivace a stagnace vzdělávacího procesu daného dítěte“29 (Humphrey,
Alcorn, 2001, s. 13.3 – 13.4).
Tlumočení pro malé děti je velice náročnou situací, kdy hrozí, ţe tlumočník
neporozumí projevu dítěte a naopak. Také znalost znakového jazyka (či jiného
komunikačního kódu) je velmi různorodá vzhledem ke slyšícím/neslyšícím
rodičům a míře osvojení jazyka. Dětský projev je typický produkcí dětských chyb,
např. nepřesnými tvary rukou, pouţíváním neexistujících tvarů rukou, „skákání“
z jednoho tématu na jiné, domácími znaky, různými komunikačními kódy, častější
zpětnou vazbou, opakováním po tlumočníkovi. Tlumočník by také neměl pouţívat
prstovou abecedu, zapomínat na výšku, proto by měl ukazovat v rovině očí dítěte.
(Zahumenská, Dingová, Horáková, 2008, s. 38, 121, 138)

29

Přeloţila autorka.
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Tlumočník by měl tedy logicky svůj projev přizpůsobit dítěti např. tím, ţe
bude tlumočit v pomalejším tempu, zvětší svůj znakovací prostor, bude pouţívat
obecná, jednodušší slova – je třeba odpozorovat od dítěte, jaká pojmenování
pouţívá, tlumočník také pouţije výraznější mimiku a přirozená gesta. (Pešoutová,
2008, s. 71)
c) Příprava na tlumočení


Materiály pro přípravu
Jedním ze základních pravidel spolupráce tlumočníka a pedagoga ve škole by
měla být tlumočníkova povinnost si vyţádat materiály pro přípravu na hodinu
a stejně tak pedagogova povinnost poskytnout mu je. Ke kaţdé přípravě
tlumočníka na výuku by mělo patřit získání materiálů na výuku, zjistit si co nejvíce
informací o výuce a naučit se terminologii (zjistit pro ni znaky, popř. popis
a vysvětlení) a pokud moţno si vyţádat další materiály (videa, referát od studenta,
pomůcky). Pokud tyto materiály tlumočník nedostane v dostatečném předstihu, má
právo (záleţí na pravidlech dané instituce, ale toto právo by měl tlumočník mít)
tlumočení

odmítnout.

Označení

„v dostatečném

předstihu“

je

vzhledem

k náročnosti a rozdílnosti vyučovacích hodin a předmětů relativní, u některých
příprav bude stačit tlumočníkovi několik dní (alespoň 3 dny předem), některé
přípravy mohou být náročnější, proto je lepší mít materiály uţ týden předem.
(Zahumenské, Dingové, Horákové, 2008, s. 46, 100, 131)
Při diskusi s vysokoškolskými studenty se projednávala otázka, zda má
tlumočník právo odmítnout tlumočení, pokud nedostane přípravu předem. Podle
názoru studentů by tlumočník přesto neměl odmítat tlumočení. Mohl by alespoň
vyuţít sylabus, kde najde o předmětu základní informace. Přítomné tlumočnice se
vyslovily tak, ţe příprava jako taková nemusí být 100 % textu, tedy doslova to, co
bude vyučující říkat, ale někdy můţe stačit struktura hodiny, internetový odkaz na
informace o daném tématu. Také nesmíme zapomínat, ţe v takové situaci jde
o vztah mezi tlumočníkem a vyučujícím, který bude dlouhodobý vzhledem k typu
tlumočení, takţe by striktně jenom kvůli tomu, ţe nejsou k dispozici materiály,
tlumočení nemusel tlumočník odmítat.30
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Konzultace s pedagogem nad přípravou
Součástí spolupráce pedagoga a tlumočníka by mělo být poskytování materiálů
tlumočníkovi pro přípravu na výuku. Většinou je nejjednodušší způsob posílat tyto
přípravy e-mailem nebo je předávat jiným způsobem. Jelikoţ ale tlumočník není
odborníkem v dané problematice (té, kterou pedagog vyučuje), můţe se stát, ţe
nebude přípravám rozumět, nebo mu něco nebude jasné, proto by měl mít
tlumočník moţnost se s pedagogem sejít, popř. konzultovat přes e-mail,
a prokonzultovat danou látku. Pedagog někdy potřebuje k výuce i různé modely
a jiné pomůcky, které by měl tlumočníkovi ještě před výukou ukázat a vysvětlit,
jak je bude pouţívat. (Zahumenské, Dingové, Horákové, 2008, s. 37, 100)



Příprava na výuku jako zástup za nemocného kolegu
Někdy se můţe stát, ţe kolega tlumočník onemocní a hledá se za něj náhrada
do hodiny na poslední chvíli. Ten tlumočník, který se to dozví takto na poslední
chvíli, musí jít do hodiny bez jakékoliv přípravy, pouze před hodinou se dozví od
učitele téma hodiny, či jak bude výuka probíhat. Pokud by ale měla následovat
látka pro tlumočníka zcela neznámá, je lepší se s vyučujícím domluvit na odloţení
tohoto tématu a ve výuce můţe zadat samostatnou práci. (Zahumenské, Dingové,
Horákové, 2008, s. 85)
„Vzdělávací instituce by měly mít systém náhradních tlumočníků přítomných
na místě pro případ, že stálý tlumočník onemocní nebo nemůže přijít z rodinných
důvodů.“ (Humphrey, Alcorn, 2001, s. 13.9)

d) Logistika tlumočení


Prostředí ve třídě
Barevné kontrasty: Pro usnadnění vnímaní tlumočníka, by měl být kontrast
mezi jeho oblečením a pletí, zároveň ale také kontrast na pozadí za ním.
Uspořádání lavic: Lavice by měly být postaveny v půlkruhu tak, aby všichni
studenti viděli dobře na sebe, pedagoga a tlumočníka. Tedy pedagog a tlumočník
by měli stát uprostřed tohoto půlkruhu před všemi studenty.

40

Osvětlení: Světlo je jedním z nejdůleţitějších prostředků ke zprostředkování
vizuální komunikace, proto by se na vhodné osvětlení ve třídě měl brát velký
zřetel. Tlumočník by měl být osvětlený jak přirozeným světlem procházejícím
okny, tak umělým světlem (nedoporučuje se ale nasvítit tlumočníka pouze ze
strany, pod ním či za ním). Pedagog ani tlumočník by neměli stát zády blízko
k oknu, protoţe to by také ztíţilo vnímání studenty.
Přístroje pro vizualizaci hodiny: Ve třídě by měl fungovat také světelný
zvonek, různá technika pro lepší vizualizaci jako např. dataprojektor.
Všechna tato pravidla mají slouţit ke snazšímu vnímaní vizuálního jazyka a ke
sníţení únavy a námahy očí studentů.
(Zahumenská, Dingová, Horáková, 2008, s. 71 - 73, 102, 129 – 130)


Vzájemné postavení tlumočníka a mluvčího
Tlumočník i pedagog by měli vţdy myslet na to, ţe na ně všichni studenti musí
dobře vidět. Tlumočník by měl být vţdy v blízkosti vyučujícího, aby studenti
mohli sledovat jak tlumočníka, tak učitele, mít je oba dva v zorném poli najednou.
Studenti tak mají větší přehled a mohou sledovat i pohyby a vyjadřování tělem
pedagoga. Tlumočník by se také měl pohybovat stejně jako pedagog, tedy pokud
bude pedagog sedět, měl by si sednout i tlumočník. Pedagog by měl stát ke
studentům čelem. (Zahumenská, Dingová, Horáková, 2008, s. 72, 129, 131)
Studenti z vysokých škol řešili otázku, kde by měl stát, popř. sedět tlumočník.
Výsledkem bylo několik návrhů řešení. Tlumočník by se měl jít předem podívat
tam, kde bude probíhat tlumočení, a naplánovat logistiku, dále by neměl překáţet
vyučujícímu (kdyţ chce psát na tabuli). Další moţností je se předem zeptat, jestli
někomu nevadí, kde bude tlumočník stát. Také je zajímavé, ţe vyučující dávají
někdy přednost tomu, kdyţ tlumočník stojí mírně vzadu za nimi.31

3) Psychofyziologické faktory
a) Faktor únavy


Délka tlumočení

31
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Tlumočení je velice namáhavá činnost, kdy tlumočník vydává mnoho energie
a má „zapnuté“ všechny své síly po celou dobu tlumočení, proto se tlumočník
rychle vyčerpá a velmi rychle začne být unavený. Tlumočník tedy potřebuje
pravidelné přestávky, aby si mohl odpočinout a nabrat síly. (Zahumenské,
Dingové, Horákové, 2008, s. 71, 83)
Podle Humphreyho a Alcorna (2001, s. 13.8) o náročnosti tlumočení
nerozhoduje pouze jeho délka, ale také další faktory, jako jsou obtíţnost obsahu
(jako příklad uvádí tlumočení hodiny psaní na počítači X tlumočení přednášky
kriminalistiky), dále typ výuky (přednáška X zadání samostatné práce) nebo různé
školní prostory (divadelní představení v tělocvičně X výuka ve třídě). K těmto
faktorům by se také mělo přihlíţet, pokud se jedná o domluvení podmínek pro
tlumočníka.32 (Humphrey, Alcorn 2001, s. 13.8)


Pravidelné přestávky
Při tlumočení vyučovací hodiny (45 min) není moţné z časových důvodů
vyhlásit přestávku pro tlumočníka na 5 či 10 minut, proto můţe dát učitel v části
hodiny studentům vlastní práci a tlumočník má tak chvíli „přestávku“ – nemusí
tlumočit, ačkoliv pokud někdo ze studentů něco potřebuje, tlumočník je zde
k dispozici. (Zahumenské, Dingové, Horákové, 2008, s. 71, 83)
Na vysoké škole bývají přednášky delší (90 min), proto je vhodné, aby
vyučující vyhlašoval po kaţdých 20 - 30 minutách krátkou přestávku pro
tlumočníka, popř. studentům také zadal samostatnou práci. (Zahumenská,
Dingová, Horáková, 2008, s. 112)
Tlumočníci působící ve všech stupních vzdělávacího prostředí potřebují
pravidelné přestávky a také čas vyhrazený na oběd. (Humphrey, Alcorn, 2001,
s. 13.7)



Záběr tlumočení během dne
Jedním ze specifik tlumočení ve vzdělávání je to, ţe se během dne tlumočník
setká s nejrůznějšími tématy, obory a různorodými vědami, které spolu nesouvisí.
Některým předmětům rozumí lépe, ale k některým takový vztah nemá. Proto je na
místě otázka, zda je kompetentní pro tlumočení jakékoliv vyučovací hodiny, či zda

32
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je lepší drţet se spíše vyučovacích předmětů, ke kterým má blíţe. V případě, ţe to
však není moţné, je důleţité, aby tlumočník byl na kaţdou hodinu řádně
připravený. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o předměty různých odborností,
tlumočník potřebuje dostatek času i na zjištění znaků neznámých termínů.
(Zahumenské, Dingové, Horákové, 2008, s. 26-47, 79)
4) Funkční faktor
a) Informovanost o specificích komunikace neslyšících


Situační kontext
Humphrey a Alcorn (2001, s. 1.3) uvádějí, ţe: „každý akt komunikace probíhá
v kontextovém prostředí, které zahrnuje jednak fyzické místo, kde se odehrává
interakce a také osobní minulost každého účastníka, která je vnášena do této akce.
Ve většině případů jsou oba účastníci na stejném místě, ale množství sdílené
osobní historie se liší v závislosti na tématu komunikace a role zúčastněných osob.
V některých případech se účastníci setkají s minimální nebo dokonce žádnou
sdílenou osobní minulostí či zkušeností, a to zejména při střetu dvou různých
kultur a jazykového prostředí. V jiných situacích mají zúčastněné osoby podobné
zázemí, zkušenosti a znalosti.“33 (Humphrey, Alcorn, 2001, 1.3 – 1.5)
Učitelé na středních školách bývají zvyklí, ţe z jejich výkladu si studenti píší
poznámky, ze kterých se následně mohou učit. Takový způsob výuky se ale ne
zcela hodí pro neslyšící studenty. Vedle otázky porozumění psaným textům
v češtině zde stojí také to, ţe neslyšícím studentům usnadní porozumění, pokud
znají předem téma, o kterém jim bude učitel podávat výklad. Proto by se ve výuce
neslyšících studentů mohlo postupovat tak, ţe studenti dostanou předem přípravu
na další hodinu (např. ve formě handoutů), které si na další hodinu mohou přečíst.
Do předem připravených handoutů uţ si mohou dopisovat pouze poznámky
z výuky. (Zahumenská, Dingová, Horáková, 2008, s. 108)



Povědomí o roli tlumočníka v komunikaci
Pedagog i studenti by měli vědět, jak funguje tlumočení samotné, roli a pozici
tlumočníka ve vyučování. Obzvláště pedagog by měl být srozuměn s organizací
výuky a pravidly komunikace, pokud je přítomen tlumočník. V případě, ţe některá
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pravidla vyučující porušuje, měl by si s ním tlumočník po výuce vyjasnit
a vysvětlit, proč je nutné tato pravidla dodrţovat. To samé platí i v případě, ţe tato
pravidla porušil student, tehdy je také nejlepší si o tom se studentem po vyučování
promluvit. Studenti mohou být seznamováni s pravidly uţívání tlumočnických
sluţeb formou diskusí, přednášek, informací na nástěnkách, formou her či v části
vyučovací hodiny. (Zahumenská J., Dingová N., Horáková, R., 2008, s. 103, 122 –
123)
V dokumentu Standards for interpreting in educational settings (1994, s. 30 –
32) jsou shrnuty povinnosti učitele a studenta, které tito zúčastnění mají, pokud je
výuka tlumočená: Učitel by měl pochopit, ţe spolupráce s tlumočníkem by měla
usnadnit komunikaci a tlumočení. Dále by měl tlumočníkovi zajistit přístup ke
všem materiálům, které bude pouţívat v hodině, být k dispozici kvůli konzultacím,
snaţit se podporovat studenta ve správném uţívání tlumočnických sluţeb,
respektovat neslyšící a nedoslýchavé studenty atd. Neslyšící a nedoslýchaví
studenti by měli vědět, ţe mají právo na kvalitní tlumočení, ţe mohou upozornit,
pokud nerozumí mluvčímu nebo tlumočníkovi. Dále by měli vědět, ţe mají
komunikovat s učitelem přímo, ne se obracet o pomoc na tlumočníka, nemluvit
s tlumočníkem ve vyučování o osobních záleţitostech atd.34

5) Subjektivní faktor
a) Vztah pedagoga a tlumočníka


Poţadavek na udrţení mlčenlivost
Pro tlumočníka by mělo být samozřejmé, ţe nesmí vyzradit ţádné informace,
které pocházejí z tlumočení, ve kterém figuroval. Pro tlumočníka ve vzdělávání je
to o to těţší, ţe kolega – pedagog, popř. nadřízený bude chtít vědět z nějakého
důvodu, co se v hodině dělo, ţe student nebo pedagog něco řekl, zda je to tedy
pravda či nikoliv. O takových věcech tlumočník nesmí mluvit a jiná osoba by je po
něm neměla vyţadovat, protoţe to tlumočníka uvádí do trapné situace – být
kolegou, ale zároveň nesdílet takové informace a „nemoci pomoct“ kolegovi.
Tlumočník by neměl být v takových případech postaven do role svědka, a neměl
by tedy na takové dotazy odpovídat. Co tlumočník naopak sdílet můţe, jsou
informace o komunikačních prostředcích, které studenti preferují, a názor na to,
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zda je či není potřeba vyuţít tlumočení v určitých situacích ve škole. Další věcí,
kterou by měl tlumočník ohlásit či nějakým způsobem řešit, je situace, kdy ve
škole bude někomu hrozit nebezpečí. (Zahumenské, Dingové, Horákové, 2008,
s. 46, 138)


Pedagog narušuje průběh tlumočené situace
I)

Kdyţ mají studenti vlastní práci: Jednou z dalších vlastností tlumočníka

by měla být sebedisciplína, kterou je myšleno např. to, ţe tlumočník s pedagogem
odmítne komunikovat, pokud mají studenti vlastní práci. Vše samozřejmě záleţí na
pravidlech komunikace, která mají být všem zúčastněným dobře známa.
(Zahumenské, Dingové, Horákové, 2008, s. 27)
II)

Při samotném tlumočení: V situaci, kdy má pedagog výklad, se

najednou otočí na tlumočníka a zeptá se ho na něco v souvislosti s tlumočením,
např. „Nemluvím moc rychle?“, „Vy jste odborník na tlumočení, mohl byste nám
vysvětlit, jak…?“ V takových situacích se doporučuje otázku také tlumočit a dát
najevo, ţe dále jiţ tlumočník nebude reagovat. Důleţité je po hodině vyučujícímu
(opět) vysvětlit, co spočívá v práci tlumočníka a proč nemůţe reagovat na
pedagogovy dotazy on jako osoba. (Zahumenské, Dingové, Horákové, 2008,
s. 110)


Přístup vyučujícího k tlumočníkovi
V některých případech se můţe stát, zejména tehdy, kdyţ pedagog není zvyklý
na spolupráci s tlumočníkem, ţe se k tlumočníkovi bude chovat nepříjemně.
V některých případech je dobré pedagoga o průběhu tlumočené výuky seznámit
předem, popř. mu dát najevo, ţe pedagog je zde autoritou.

(Zahumenské,

Dingové, Horákové, 2008, s. 97, 105)
Z rozhovorů, které Winstonová35 (2004, s. 31) vedla s neslyšícími ţáky
a studenty, vyplynulo přání od studentů k učitelům. Zní prostě – studenti si přejí,
aby učitelé byli s procesem tlumočení trpěliví. Podle studentů rozbroje mezi
učitelem a tlumočníkem negativně ovlivňují nejen jejich pracovní vztah, ale mají
dopad i na studenty samotné. (Winston, 2004, s. 103)

35

Přeloţila autorka.

45

Také publikace Educational Interpreting: In to the 1990s (1989, s. 66) se
zmiňuje o učitelích, kteří se cítí nepříjemně, pokud je ve třídě tlumočník. Mohou si
připadat ohroţení. Právě proto by se měli naučit, ţe kaţdý má jinou roli
a odpovědnost za svoji práci, potom moţná přijmou tlumočníka ve třídě lépe.36
Neslyšící studenti vysokých škol mají s přijetím tlumočníka učitelem různé
zkušenosti. Pokud vyučující vnímá tlumočníka pozitivně, projevuje se to zájmem
o ZJ i o tlumočení samotné. V případě, ţe jde o negativní vnímání vyučujícím,
stalo se také, ţe vyučující tlumočníka odmítl mít vůbec v hodině a situace se
vyřešila přepisem. Toto se stává častěji u zkoušek, kdy vyučující odmítá
přítomnost tlumočníka z toho důvodu, ţe nevěří v neutralitu tlumočníka a je
přesvědčen, ţe by tlumočník studentovi napovídal. Studenti to v takovém případě
respektují. Studenti si rovněţ všimli, ţe často bývá rozdíl ve vnímání přítomnosti
tlumočníka podle věku vyučujícího. Pokud je mladší, nebývá tlumočení problém
a vyučující si nechá vše vysvětlit, zato u starších vyučujících, tam to někdy
problém bývá. Celkově podle studentů záleţí na jednotlivých oborech a na tom,
zda je na oboru student jako neslyšící poprvé, a tudíţ tam před ním taková
zkušenost nebyla.37


Snaha vyuţívat tlumočníka v hodině jako asistenta
Práce tlumočníka (stejně jako dalších zaměstnanců ve škole) by se měla řídit
podle toho, co má uvedeno ve smlouvě. Pokud tam není uvedeno nic o práci
asistenta, nemělo by být s tlumočníkem v hodinách ani tak jednáno. Mluvíme zde
např. o kopírování, rozdávání papírů, opravování testů, dohlíţení na studenty,
organizace výuky apod. Vhodné je také nedemonstrovat na tlumočníkovi jakékoliv
příklady z vyučování jenom proto, ţe stojí u učitele nejblíţe. (Zahumenská,
Dingová, Horáková, 2008, s. 112)

b) Vztah tlumočníka a studenta


Tlumočník nemá dostatečnou schopnost porozumění projevu v ČZJ
Pokud tlumočník studentovi neporozumí, měl by ho poţádat o zopakování,
popř. vysvětlení. Pokud studentovi tlumočník nerozumí opakovaně, měla by se
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tato situace řešit přes další kompetentní osobu a měla by být řešena se všemi
stranami. (Zahumenské, Dingové, Horákové, 2008, s. 47)
Mezi výpověďmi studentů, které Winstonová (2004, s. 28) uvádí, je i přání
studentů, aby tlumočník studenta poţádal o zopakování, pokud mu nebude
rozumět, resp. pokud se student nevyjádří jasně.38


Tlumočník nemá dostatečnou schopnost srozumitelného projevu v ČZJ
Pokud si tlumočník všimne, ţe mu student pravděpodobně nerozumí, měl by se
v prvé řadě zeptat studenta, zda rozumí jeho znakům, zda se nechce zeptat
vyučujícího na nějakou informaci. Pokud by ani to nestačilo a student měl
s porozuměním dále potíţe, měl by se tento problém řešit i s dalšími
kompetentními osobami. Pro tlumočníka je velice důleţitá zpětná vazba od
studentů, aby si byl jist, ţe mu studenti rozumí a vnímají ho. Dobrá je také
domluva se studenty, ţe pokud nebudou kdykoliv rozumět, upozorní tlumočníka,
popř. zastaví výuku, dokud se situace nevyjasní. (Zahumenská, Dingová,
Horáková, 2008, s. 46, 133)
„Všechny děti (i dospělí lidé), musí sledovat, zda všemu rozumí. Dospělé osoby
toto dělají neustále a jako výsledek správného porozumění kladou otázky.
Samozřejmě se častokrát stane, že ani dospělí něčemu neporozumí, přičemž si to
ani neuvědomí. Právě tuto schopnost sledovat, zda rozumí či ne, se děti musí
naučit. Často tedy musíme sondovat a sami musíme klást dětem otázky, abychom
se ujistili, že pochopily, co máme na mysli.“39 (Classroom Interpreting40, 2012)



Heterogenní skupina studentů
Ve škole pro SP je téměř v kaţdé třídě různá skladba studentů vzhledem ke
komunikačním preferencím a sluchovým ztrátám. To můţe být pro tlumočníka
obtíţná situace, protoţe po něm můţe být poţadováno více komunikačních kódů
v jednu chvíli. Rozhodující by měla být pracovní smlouva tlumočníka, ve které má
mít napsaný komunikační kód z/do kterého tlumočí. Kromě těchto rozdílů jsou zde
ale ještě jiné, např. samotné kompetence studentů v jazyce, protoţe jejich úroveň
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můţe být velmi různá (vzhledem k předchozí škole, slyšícím/neslyšícím rodičům).
(Zahumenská, Dingová, Horáková, 2008, s. 26, 67)
„Některé neslyšící nebo nedoslýchavé děti, které chodí do školy pro sluchově
postižené, mohou mít jazyk a slovní zásobu, která je nižší než u vrstevníků. Musí se
tedy jazyk dále učit, při tom jim je nápomocný také tlumočník jakožto jazykový
model.“41 (Classroom Interpreting42, 2012)


Schopnost tlumočení na různých stylových rovinách
Pokud se stane, ţe student se začne v hodině vyjadřovat sprostě směrem
k pedagogovi či tlumočníkovi, tlumočník by to měl tlumočit stejně jako vše
ostatní. Otázkou ale je, zda student opravdu zná pravidla tlumočení a komunikace
ve výuce, proto je dobré, aby ho tlumočník upozornil, ţe tento výrok bude
tlumočit. Pokud student bude ve sprostém vyjadřování pokračovat, měl by
tlumočník uţ vše hned tlumočit. Nejlepší cestou ale je, aby si vedení bylo jisté, ţe
všichni (pedagogové i studenti) znají roli tlumočníka, a tedy vědí, co bude
následovat. (Zahumenská, Dingová, Horáková, 2008, s. 86)



Strategie pro zachování průběhu tlumočené komunikace ve třídě
Tlumočník se můţe dostat do situace, kdy student, který nemá zrovna co na
práci, ho v hodině osloví a chce si jenom tak popovídat (čeká např. na ostatní
spoluţáky, aţ dokončí práci), tlumočník by ale na toto neměl reagovat. Pokud má
tlumočník ve výuce chvíli volno, je dobré dívat se např. do země nebo stranou
a nenavazovat oční kontakt. To platí i pro chvíle, kdy pedagog na chvíli odejde ze
třídy a tlumočník je tak ve třídě se studenty sám. (Zahumenská, Dingová,
Horáková, 2008, s. 31)



Pasivní přístup cílové skupiny k tlumočení
Pro tlumočníka je vţdy velice příjemné, pokud dostává od studentů zpětnou
vazbu, stačí i pouze ve formě pokyvování, či dotazu a opakování informace. Pokud
takovou zpětnou reakci od studentů nemá, můţe ho to poměrně stresovat
a především znejistit v tom, zda mu studenti rozumí. (Zahumenská, Dingová,
Horáková, 2008, s. 133 – 134)

41
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c) Náročné situace při tlumočení


Postup při tlumočení, kdy situace vyţaduje více kódů najednou
Tlumočník je ve třídě jak pro učitele, tak pro studenty, přesto ale nemůţe
tlumočit více osob či kódů ve stejný okamţik. K takovým situacím, kdy začne
mluvit či znakovat více lidí v jednu chvíli, dochází ve školním prostředí velice
často. Studenti se např. zapomínají hlásit a rovnou začnou mluvit/znakovat. Toto
je pro tlumočníka komplikovaná situace uţ jenom proto, ţe začali komunikovat
všichni najednou a tlumočník tudíţ neví, kdo byl první. Musí tedy od někoho začít
– tento výběr studenta uţ ale ovlivňuje částečně celkovou komunikaci mezi
studenty a vyučujícím. Můţe se stávat, ţe tlumočník upřednostňuje (nechtěně)
v tlumočení vyučujícího a také směru z češtiny do českého znakového jazyka, coţ
se nemusí zrovna všem zúčastněným líbit. Z těchto důvodů je nejlepší cestou si
ujasnit se všemi pravidla komunikace, podle kterých se tlumočník bude řídit (např.
zdviţení ruky, pokud chce student něco říct). (Zahumenská, Dingová, Horáková,
2008, s. 84, 135)

d) Profesní supervize


Konzultace s kolegou tlumočníkem – koordinátorem tlumočení
Pokud je ve škole více tlumočníků, je vhodné, aby je někdo „vedl“, tedy aby
někdo z nich měl funkci koordinátora tlumočníků a fungoval jako prostředník mezi
tlumočníky a dalšími zaměstnanci školy, vyjadřoval jednotný postoj tlumočníků
jako celku na škole a byl v roli jednatele ve všech záleţitostech, které se týkají
tlumočení na dané škole. Z toho ovšem nevyplývá, ţe veškeré starosti by měly
leţet na bedrech koordinátora, který by měl spíše řešit výsledky jednání mezi
tlumočníky jako týmem s vedením apod. Tlumočníci na škole by měli pravidelně
diskutovat o problematice tlumočení, o jejich starostech a nápadech na zlepšení
spolupráce tlumočníků a pedagogů, popř. vedení školy, ale také o moţnostech
rozvíjení tlumočnických dovedností a tlumočnické profese vůbec. Pro tlumočníky
samotné je ale důleţitá spolupráce mezi sebou, např. konzultace ohledně předmětu
se sluţebně starším kolegou, který má v tomto ohledu větší zkušenosti a můţe být
nápomocný. (Zahumenská, Dingová, Horáková, 2008, s. 76, 79)
Tlumočník v rámci tlumočnického týmu ve škole můţe provádět jak
sebereflexi (to lze i v případě, ţe ve škole působí sám), tak reflexi svého kolegy.
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Při sebereflexi tlumočník „zkoumá kvalitu svého výkonu, analyzuje hranice svých
schopností a snaží se poučit ze svých vlastních chyb. Provádí-li reflexi, učí se
analyzovat chyby svých kolegů a poučit se z nich.“ (Zahumenská, J., Dingová N.,
Horáková, R., 2008, s. 91)
e) Rozdílnost kultur slyšících a neslyšících Čechů
Humphrey a Alcorn (2001, s. 2.2) uvádí, ţe neslyšící badatelé a učitelé,
Padden a Humphries, definovali kulturu jako„soubor naučeného chování určité
skupiny lidí, kteří mají svůj vlastní jazyk, hodnoty, pravidla chování a tradice.“43
(Humphrey, Alcorn, 2001, s. 2.2)
Pedagog by si měl být vědom kulturních odlišností mezi slyšícími
a neslyšícími. Např. ţe je nutné vţdy počkat, aţ studenti naváţou s pedagogem
a tlumočníkem oční kontakt. Neslyšící studenti někdy sledují také pedagoga, je to
z toho důvodu, aby si ho „zkontrolovali“, jak se tváří, zda výraz jeho obličeje
souhlasí s informacemi, které se právě dozvěděli od tlumočníka. Proto je důleţité,
aby i pedagog navazoval se studenty oční kontakt. Mimo jiné se i díky tomuto
„gestu“ pedagoga budou lépe navazovat sociální vazby mezi ním a studenty,
nebudou cítit hranici ve formě tlumočníka. (Zahumenská, Dingová, Horáková,
2008, s. 23, 36, 106 – 107)
f) Zvuková překáţka


Ruchy
Humphrey a Alcorn (2001, 1.3 – 1.5) řadí k faktorům, které ovlivňují průběh
tlumočení, také úroveň šumu, který se vyskytuje v kaţdém komunikačním
prostředí. Tímto šumem neboli hlukem se myslí vše, co odvádí pozornost
účastníků komunikace, ať uţ se jedná o šum vnější (blikání světla, kašel
v místnosti), fyziologický (hlad, únava) či psychologický (stres, náhodné
myšlenky).44
Tlumočník by měl tlumočit neslyšícím studentům vše, co je slyšitelné. Někdy
se ale do místnosti dostanou i neţádoucí zvuky zvenčí, které jsou spíše rušivé. Na
tlumočníkovi je rozhodnutí, zda tyto zvuky tlumočit, nebo ne. Někdy to můţe být
na škodu, protoţe se jedná o informaci, která je nadbytečná, nenese ţádný význam

43
44

Přeloţila autorka.
Přeloţila autorka.
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a studenty uprostřed výkladu látky můţe jenom zmást. Je tedy na tlumočníkovi,
jak se rozhodne, ačkoliv by měl tlumočit vţdy a všechno, co slyší. (Zahumenská,
Dingová, Horáková, 2008, s. 84 – 85)
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6. Dotazník
Stěţejní částí mé práce je dotazník, ve kterém jsem se zaměřila na faktory, které
ovlivňují tlumočnický výkon ve vzdělávacím zařízení. Cílem dotazníkového šetření bylo
ověřit, zda vybrané faktory mají předpokládaný vliv na tlumočníky znakového jazyka ve
vzdělávání během tlumočnického procesu v českém prostředí a případně v jakém rozsahu.
Před sestavováním samotného dotazníku jsem vytvořila přehled moţných faktorů,
o kterých jsme předpokládala, ţe mohou ovlivňovat tlumočení ve vzdělávání. K tomuto
přehledu vybraných faktorů jsme došla na základě konzultací se zkušenými tlumočníky ze
Střední zdravotnické školy pro SP v Radlicích. Vybraných faktorů bylo celkem 60. Poté jsem
zúţila počet faktorů na základě odborné literatury (především od Čeňkové, Sloukové
a Zahumenské, Dingové a Horákové) a konzultací s vedoucí mé práce, Mgr. Naďou
Hynkovou Dingovou, čehoţ výsledkem jsou faktory uvedené ve 4. a 5. kapitole mé práce.
Následně jsem tyto faktory konzultovala s dalšími tlumočníky, se kterými jsme postupně
určili ty, které tito tlumočníci sami reflektují jako důleţité. Z tohoto důvodu nejsou zmíněny
v dotazníkovém šetření a ve výsledcích všechny faktory, se kterými se můţeme setkat
v obecném přehledu v předchozích 2 kapitolách, ale pouze úzký výběr, který by měl mít
největší dopad na tlumočení. Výsledkem je celkem 28 uzavřených45 a polozavřených
46

otázek, které jsem v dotazníku pouţila.
K výzkumu jsem pouţila explorativní metodu, kterou řadíme mezi metody

empirického výzkumu. Je „zaměřena na zjištění informací, údajů, ale i názorů a postojů
prostřednictvím výpovědí zkoumaných osob.“ (Pelikán, 2007, s. 95 - 96). Všechny tyto údaje
se získávají nejčastěji pomocí dotazníku, rozhovoru či ankety. Předností této metody je její
dostupnost, tedy moţnost oslovit větší mnoţství respondentů. Naopak její nevýhodou můţe
být převaha subjektivních pocitů respondenta nad objektivními. Pokud se jedná o citlivé téma,
odpovědi respondenta nemusejí být vţdy pravdivé. (Pelikán, 2007, s. 103 – 104)
Výzkum jsem zaloţila na formě elektronického dotazníku. Respondenty byli
tlumočníci působící na základních a středních školách pro SP či na běţných školách pro
integrované ţáky a studenty, ale také na vysokých školách v celé České republice. Oslovila
jsem tlumočníky z Prahy, Brna, Hradce Králové, Olomouce, Liberce, Plzně, Mostu a další
z krajských organizací neslyšících. O těchto tlumočnících jsem věděla, ţe působí ve
45

Nabídka všech variant odpovědí, respondent si musí jednu z nabídnutých variant vybrat. Nemá moţnost své
vlastní volby. (Pelikán, 2007, s. 107)
46
Baterie variant odpovědí, ale ponechávají moţnost respondentovi pro volbu vlastní varianty nebo vysvětlení
pro vybranou variantu. (Pelikán, 2007, s. 107)
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vzdělávacích institucích, rovněţ jsem ale o vyplnění poţádala i ty tlumočníky, kteří by
případně mohli také tlumočit v jiných oblastech vzdělávání (např. pro integrovaného ţáka).
Připravený dotazník jsem poslala e-mailem celkem 32 tlumočníkům. Dotazník byl
přístupný pouze tlumočníkům působícím ve vzdělávání, naposledy však museli v této oblasti
působit před 3 lety, aby se tak zabránilo případným zkresleným informacím, které uţ nemusí
odpovídat dnešním podmínkám tlumočení u nás.
Zpracovaný dotazník jsem tedy poslala celkem 32 tlumočníkům. Od tří z nich mi
přišly zamítavé odpovědi s vysvětlením, ţe tito tlumočníci v současné době ve vzdělávání jiţ
nepůsobí. Z 29 potencionálních respondentů se mi vrátilo celkem 19 vyplněných dotazníků.
Přílohu s kompletními odpověďmi tlumočníků je moţné najít na konci této práce.

Vyhodnocení dotazníku:
U respondentů jsem zjišťovala osobní údaje o tlumočníkovi: údaje o pohlaví, věku,
městu/kraji působení a tlumočnickém vzdělání. Tyto údaje byly důleţité zejména pro
vymezení jednotlivých zkoumaných kategorií a výslednou přehlednost vyhodnocení
dotazníku. V některých případech jsem do vyhodnocení zahrnula i přímé citace odpovědí
tlumočníků zahrnutých do výzkumu. Bylo to v těch případech, kdy tlumočníci měli moţnost
zvolit vlastní odpověď, která byla zajímavou alternativou k jiţ nabízeným moţnostem.
Kategorie v dotazníku: pohlaví – muţ x ţena
věk – do 25, 26 – 35, 35 – 45, 45 – 55, 55 a více
město/kraj působení tlumočnické vzdělání - z profesních tlumočnických organizací,
akademické, z organizací neslyšících, ze zahraničí, ţádné, jiné
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Graf 1 Věk

Dotazník vyplnilo 17 ţen a 2 muţi. Nejvíce odpovědí přišlo od tlumočníků ve věku od
26 do 35 let (téměř 60 %), naopak nikdo nad 55 let věku neodpověděl, 5 odpovědí přišlo od
tlumočníků ve věku do 25 let a 3 odpovědi od tlumočníků ve věku od 35 do 45 let.

ZŠ

Počet

ZŠ (integrovaný

působení

odpovědí

student)

Praha

10

1

2

1

7

2

Hradec Králové

2

-

1

1

1

2

3

-

-

-

3

3

Most

2

1

-

2

-

-

Brno

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

Praha + Hradec
Králové

Bez vyplnění
města/kraje

Tab. 1
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pro
SP

SŠ (integrovaný

SŠ

Město/kraj

student)

pro

VŠ

SP

V tomto výzkumu jsem se chtěla zaměřit plošně na tlumočníky z celé ČR, aby byl
k dispozici co nejkompletnější přehled o situaci tlumočení, pokud moţno v kaţdé vzdělávací
instituci, která u nás funguje s tlumočníky.
Ze všech dotázaných tlumočníků působí 10 z nich v Praze (1 tlumočník zdůraznil, ţe
kromě Prahy tlumočí po dohodě kdekoliv, to pro můj výzkum ale nepovaţuji za relevantní),
2 tlumočníci působí v Hradci Králové a 3 tlumočníci navíc v obou těchto městech. Dále jsem
obdrţela 2 odpovědi od tlumočníků působících v Mostě a pouze 1 odpověď od tlumočníka
z Brna. Jeden tlumočník neuvedl kraj ani město svého působení.

Tlumočnické vzdělání
z profesních tlumočnických organizací
akademické
z organizací neslyšících
ze zahraničí
žádné
jiné
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Graf 2 Tlumočnické vzdělání

Tlumočnické vzdělání specifikovalo 16 tlumočníků jako vzdělání z profesních
tlumočnických organizací, zároveň u 14 odpovědí bylo zaškrtnuto i vzdělání z organizací
neslyšících. Dále 10 respondentů uvedlo akademické vzdělání. Je důleţité, ţe ve většině
případů se prolínají tyto 3 typy vzdělávání, coţ znamená, ţe tlumočníci si uvědomují potřebu
vzdělávat se ne pouze v 1 instituci, ale jsou připraveni přijímat informace ze širokého spektra
vzdělávacích příleţitostí (např. jak praktických, tak teoretických). Dále 3 tlumočníci zvolili
moţnost vzdělání v zahraničí. Moţnost „ţádné“ vzdělání nezaškrtl nikdo. Sedm tlumočníků
zvolilo moţnost vzdělání „jiné“, kterou dále nespecifikovali. Mohlo by se však jednat o různé
kurzy a semináře, tematické vzdělávací kurzy, setkávání s neslyšícími s cílem rozšíření své
vlastní jazykové praxi, kulturní akce pro neslyšící a podobné situace, kde je moţné sledovat
tlumočení ostatních tlumočnických kolegů v praxi.
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Otázka č. 1

Jak dlouho tlumočíte v oblasti vzdělávání?
Možnosti

Počet odpovědí

do 5 let

11

5 - 10 let

4

více neţ 10 let

4
Tab. 2

Z celkového počtu 19 tlumočníků, kteří byli zahrnuti do výzkumu, působí ve
vzdělávání 58 % z nich do 5 let, můţeme tedy říci, ţe v oboru jsou poměrně „noví“,
21 % tlumočí ve škole v rozmezí 5 – 10 let a stejné procento více neţ 10 let. Jedná se tedy
o tlumočníky, kteří by měli mít v tomto prostředí jiţ mnoho zkušeností. Všichni tlumočníci
bez ohledu na délku tlumočnické praxe, se snaţí průběţně si doplňovat své znalosti
a dovednosti ve všech nabízených oblastech, tedy tlumočnické a jazykové oblasti, ve
všeobecném přehledu a v rámci své specializace.
Otázka č. 2

V jakém typu vzdělávací instituce tlumočíte?
Možnosti

Počet odpovědí

ZŠ (integrovaný student)

2

ZŠ pro SP

3

SŠ (integrovaný student)

4

SŠ pro SP

12

VŠ

8

jiné

0
Tab. 3

Tlumočník můţe působit na různých typech škol, proto měli respondenti u této otázky
moţnost zaškrtnout více odpovědí. Jak bychom mohli předpokládat, 63 % tlumočníků působí
na střední škole pro sluchově postiţené, 42 % tlumočí na vysoké škole. Co ovšem bylo
překvapující, byly poznámky o fungování tlumočníků na základní škole pro sluchově
postiţené. Z dostupné literatury se totiţ můţeme dozvědět, ţe tlumočníci na základních
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školách pro sluchově postiţené ve výuce téměř nepůsobí (Komorná, 2008, s. 24). Avšak
v tomto případě se můţe jednat o pozici asistenta - tlumočníka, popř. o tlumočení mimo
výuku, coţ bývají různé exkurze, výlety nebo např. vyšetření psychologem. Můţeme se setkat
i s asistencí integrovaným ţákům/studentům ve výuce na základní a střední škole. Součástí
takové asistence bývá právě tlumočení ţákovi/studentovi.

Otázka č. 3

Snaţíte se systematicky doplňovat znalosti a dovednosti v…?
Možnosti

Počet odpovědí

tlumočnické oblasti

19

jazykové oblasti

17

všeobecném přehledu

17

rámci své specializace

15

Nedoplňuji si znalosti.

0

Tab. 4
V této otázce mohli tlumočníci zvolit opět více moţností odpovědi. Z odpovědí
vyplynulo, ţe všichni dotázaní tlumočníci se snaţí doplňovat si znalosti z tlumočnické oblasti.
Z jazykové oblasti a všeobecného přehledu byl výsledek stejný, téměř 90 % všech dotázaných
odpovědělo kladně a necelých 80 % tlumočníků si doplňuje odborné vzdělání v rámci své
specializace. Za pozitivní výsledek můţeme povaţovat nikým zvolenou moţnost „nedoplňuji
si znalosti“. Pokud v následném vzdělávání tlumočníků zohledníme jejich věk, zjistíme, ţe
nejvíce tlumočníků (devět z věkové kategorie mezi 26 – 35 roky) si doplňuje své znalosti ve
všech oblastech, které dotazník nabízí. Nicméně také většina tlumočníků z dalších věkových
kategorií se snaţí doplňovat znalosti ve všech nabízených oblastech, nikoliv striktně
tlumočnických.
.
Otázka č. 4

Fungujete v tlumočnickém týmu?
Možnosti

Počet odpovědí

Ano, bez kolegy si svou práci nedokáţu představit.

13
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Ne, tlumočím sám/a.

4

Ne, rád/a bych, ale z finančních důvodů to není moţné.

2

Ano, ale podle mě je to luxus.

0

Tab. 5
V této otázce odpovědělo 68 % dotázaných kladně na to, zda fungují
v tlumočnickém týmu, a to napříč věkovým spektrem dotázaných či délkou jejich praxe.
Pouze 4 dotázaní (tj. 21 %) odpověděli záporně a 2 respondenti (tj. 11 %) by v tlumočnickém
týmu rádi tlumočili, ale z finančních důvodů to není moţné. Ţádný z tlumočníků si nemyslí,
ţe by to byl „zbytečný luxus“, za čímţ můţeme vidět snahu tlumočníků o vzájemnou
spolupráci. Mít v pracovním prostředí tlumočnický tým, tedy oporu, se kterou můţeme
konzultovat svou práci a problémy, je pro tlumočníka velmi podstatné.

Otázka č. 5

Pokud tlumočíte neslyšícím dětem (do 10 let věku), jaké problémy při
tlumočení řešíte nejčastěji?
Možnosti

Počet odpovědí

nepřesné tvary rukou při znakování

2

velká vázanost na konkrétní situace

8

nedostatečná schopnost přizpůsobit se mentalitě neslyšícího

0

dítěte
uţívání domácích znaků

6

nedostatečná zkušenost s komunikací přes tlumočníka

2

jiné

15
Tab. 6

Na otázku zaměřenou na tlumočení dětem (opět bylo moţné zvolit více odpovědí
podle zkušeností tlumočníka) odpovědělo 42 % dotázaných, ţe malé neslyšící děti jsou silně
vázány na konkrétní situaci, 32 % odpovědělo, ţe děti uţívají domácí znaky. Nepřesné tvary
rukou a nedostatečnou zkušenost dětí komunikovat přes tlumočníka jako faktory ovlivňující
tlumočení uvedli pouze 2 tlumočníci (tj. 11 %). Nedostatečnou schopnost tlumočníka
přizpůsobit se mentalitě neslyšícího dítěte nevybral ţádný tlumočník. Osm respondentů ale
58

uvedlo, ţe neslyšícím dětem nikdy netlumočilo, popř. má s takovým tlumočením velmi málo
zkušeností. Jedna tlumočnice by upřednostnila v takovém případě spolupráci s neslyšícím
tlumočníkem. Jiná tlumočnice „přidala“ další charakteristiku dětského klienta, a to ţe znaky
uţívá v jiném významu. V tomto ohledu je zajímavé, ţe zkušenosti (ţádné nebo slabé) nemají
jak tlumočníci s kratší praxí (do 5 let), tak tlumočníci s praxí ve vzdělávání nejdelší (více neţ
10 let), přičemţ tlumočníci s délkou tlumočení od 5 do 10 let tyto zkušenosti mají.

Otázka č. 6

Tlumočíte v přednáškách, kurzech či předmětech?

Možnosti

Počet odpovědí

humanitních

10

přírodovědných

8

exaktních a technických

4

všech

8
Tab. 7

V této otázce došlo k chybnému výběru moţností, jelikoţ 3 respondenti zvolili
všechny 3 moţnosti místo poslední odpovědi „všech“. Přes 50 % dotazovaných dává přednost
tlumočení humanitních předmětů, 42 % je zjednáváno na tlumočení přírodovědných
předmětů. Nejméně tlumočníků (21 %) tlumočí exaktní a technické vědy. Ovšem 8 (+ 3)
respondentů tlumočí vše.
Z odpovědí tlumočníků lze soudit, ţe více neslyšících se vzdělává (pokud jde
o tlumočenou výuku) v humanitních předmětech či oborech, zároveň je zde ale silné
zastoupení všech typů předmětů (kurzů či přednášek), z čehoţ také vyplývá, ţe neslyšící
studenti mají pro vlastní vzdělávání více moţností.
Většina tlumočníků tlumočí ve výuce zaměřené na různé obory, coţ znamená, ţe
tlumočníci si zřejmě příliš nevybírají, co za předmět je jim bliţší, ale tlumočí vše.

Otázka č. 7

Je pro vás tlumočení určitého typu vyučování náročnější neţ jiné?
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Počet

Možnosti

odpovědí

Ano, výkladová hodina.

2

Ano, diskusní.

9

Ano, rekapitulující.

0

Ano, kdyţ probíhají zkoušky.

10

Ano, nepřipravené.

12

Ano, vyučování s pozvanými hosty.

4

Ne, neřeším to.

0

Tab. 8
Pro 63 % respondentů je náročnější tlumočit vyučování, na které nejsou připraveni.
Pro 53 % tlumočníků je těţší tlumočit, pokud probíhají zkoušky. Pro necelých
50 % tlumočníků jsou náročné také diskusní hodiny. Několika tlumočníkům se hůře tlumočí
vyučování s pozvanými hosty (21 %), ale i výkladové hodiny (11 %). V této otázce si mohli
respondenti vybrat opět více moţností. Dále v dotazníkovém šetření vyšlo najevo, ţe délka
praxe v tomto ohledu nehraje příliš velkou roli. Kaţdý tlumočník je citlivý na něco jiného
nehledě na to, jak dlouho jako tlumočník ve vzdělávání působí.
Tlumočníci odpověďmi na tuto otázku vytvořili v podstatě seznam náročnosti při
tlumočení, který je uvedený v tabulce č. 8.

Otázka č. 8

S kým konzultujete problémy související s tlumočením?
Možnosti

Počet odpovědí

s koordinátorem tlumočníků

7

s kolegou

17

s neslyšícím známým

3

se supervizorem

11

s nikým

0

jiné

2
Tab. 9
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Téměř 90 % tlumočníků konzultuje tlumočnické problémy se svým tlumočnickým
kolegou. Bude to patrně z toho důvodu, ţe kolega je v danou chvíli nejblíţe a mohou spolu
řešit aktuální problémy. Dalšími moţnostmi jsou pro tlumočníky konzultace se supervizorem
(58 %) a s koordinátorem tlumočníků (37%). Pouze 3 respondenti (tj. 16 %) sdílí své
problémy v tlumočení s neslyšícím známým. Kromě moţnosti vybrat více odpovědí mohli
tlumočníci také napsat vlastní zkušenosti – výsledkem bylo, ţe 1 respondent sdílí takové
problémy s rodinou, další v rámci vzdělávacích akcí (např. v Komoře). Pro tlumočníka můţe
být někdy obtíţné řešit problémy, které během tlumočení ve výuce vzniknou, jelikoţ nesmí
podle Etického kodexu47 vyzradit nic z tlumočení neveřejného jednání. Pokud se ovšem jedná
o tlumočení ve škole, kde se tlumočníci u studentů a učitelů střídají, měli by se v rámci dobré
spolupráce a zkvalitňování tlumočnických sluţeb vzájemně informovat. Vzniklé problémy
mohou řešit mezi sebou, popř. s koordinátorem tlumočníků. Další moţnou osobou, kterou
tlumočníci často v dotaznících zvolili, je supervizor.

Otázka č. 9

Kolik běţných vyučovacích hodin (45 minut) tlumočíte v pracovní den?
Možnosti

Počet odpovědí

max. 2 hodiny

2

3 – 4 hodiny

6

5 – 6 hodin

7

7 a více hodin

2

Ve vyučovacích hodinách

2

netlumočím.
Tab. 10
V této otázce mě zajímalo, kolik vyučovacích hodin tlumočí respondent během
jednoho dne. Z celkového počtu tlumočníků tlumočí 37 % během dne 5 – 6 hodin, dalších
32 % tlumočí 3 – 4 hodiny, tedy nejvíce tlumočníků tlumočí od 3 do 6 hodin denně. Pokud ale
porovnáme počet hodin tlumočení denně s délkou tlumočnické praxe, vyjde nám, ţe většina
z těch, kteří tlumočí ve vzdělávání max. 5 let, tlumočí denně 3 - 4 hodiny, na rozdíl od
47

Myšleno Etický kodex České komory tlumočníků znakového jazyka
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takových tlumočníků, kteří se tlumočení ve vzdělávání věnují mezi 5 - 10 lety praxe, většina
z nich tlumočí 5 - 6 hodin denně. Ze všech 19 respondentů jsou zde 2, kteří tlumočí denně
7 a více hodin a zároveň nemají během výuky ţádné přestávky. Dva tlumočníci (11 %) jsou
v hodinách během dne max. 2 hodiny, 2 tlumočníci ve vyučovacích hodinách nepůsobí vůbec.
Zde je oproti přednáškovým blokům ta výhoda, ţe vyučovací hodina je o polovinu
kratší. Na druhou stranu ale na středních školách, kde je taková délka výuky běţná, následují
vyučovací hodiny za sebou, není mezi nimi volná hodina. Jde tedy o to, jestli tlumočníci
pracují v kuse (to by jiţ mělo mít vliv na výuku, např. z důvodu únavy tlumočníka) nebo
mívají mezi výukou volné hodiny, coţ by poté nemělo ovlivňovat jejich výkon, jelikoţ by
měli moţnost si odpočinout.

Otázka č. 10 Kolik přednáškových bloků (90 minut) tlumočíte v pracovní den?
Možnosti

Počet odpovědí

max. 1 blok

2

2 bloky

5

3 bloky

2

4 a více bloků

1

V blocích

9

netlumočím.
Tab. 11

Zde mě stejně jako v předešlé otázce zajímal počet tlumočených hodin –
přednáškových bloků na vysoké škole – v jednom dni. Na toto mohlo odpovědět pouze
10 tlumočníků, kteří na půdě vysoké školy působí, z nichţ 26 % tlumočí denně 2 bloky,
2 respondenti (tj. 11 %) tlumočí denně pouze 1 blok, stejný počet tlumočníků 3 bloky denně.
Pouze 1 respondent, který tlumočí denně 4 a více bloků, nemá během výuky ţádnou
přestávku. O co zajímavější je fakt, ţe ji nedostává jako jediný ze všech respondentů, kteří
tlumočí přednáškové bloky. Ačkoliv to jde v tomto případě hůře porovnat vzhledem k faktu,
ţe téměř polovina respondentů netlumočí v přednáškových blocích, můţeme zde vidět, ţe
polovina tlumočníků, kteří mají praxi ve vzdělávacím prostředí max. 5 let, tlumočí během dne
ve 2 blocích. Rovněţ tito tlumočníci, kteří denně tlumočí max. 2 bloky, dostávají méně či více
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neţ 10 min. přestávku. Ostatní nabízené moţnosti jsou zcela individuální, tedy např.
1 tlumočník, který má praxi v oboru přes 10 let, tlumočí denně také 2 bloky, jiný tlumočník,
který působí ve vzdělávání 5 – 10 let, tlumočí denně max. 1 přednáškový blok.

Otázka č. 11 Máte moţnost pracovat v týmu i v průběhu vyučovací hodiny nebo bloku?
Možnosti

Počet odpovědí

ano

5

ne

14
Tab. 12

Na otázku, zda mohou tlumočníci pracovat v týmu během vyučování (či bloku),
odpovědělo 74 % respondentů, ţe tuto moţnost nemá. Pouze 26 % tlumočníků tuto moţnost
má. Kdo tlumočí v běţných vyučovacích hodinách 3 – 4 a 5 – 6 hod., nemá (kromě jednoho
případu) moţnost pracovat v týmu. U tlumočení v přednáškových blocích je situace
vyváţenější. Například z těch tlumočníků, kteří tlumočí denně ve 2 blocích, 3 nemají
k dispozici týmového kolegu, ale 2 tlumočníci ano. Přesto i zde větší část tlumočníků nemá
moţnost tlumočit v týmu. V případě, ţe tlumočník nemá kolegu do týmu při výuce, měl by
dostávat alespoň pravidelné přestávky během výuky. Sedm tlumočníků, kteří nemají moţnost
tlumočit v týmu během výuky či přednášky, nedostává ani přestávky pro tlumočníka během
výuky. Dalších 7 tlumočníků, kteří se také musí obejít bez tlumočení v týmu v průběhu
výuky, dostává během výuky přestávky pro tlumočníka.

Otázka č. 12 Dostáváte během tlumočené výuky přestávky?
Možnosti

Počet odpovědí

Ano, ale méně neţ 10 min.

5

Ano, více neţ 10 min.

4

Ne.

10
Tab. 13
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Co se týká přestávek ve vyučování, odpovědělo 53 % respondentů, ţe takové
přestávky nemají, 26 % tlumočníků přestávky mezi tlumočenými bloky dostává na méně neţ
10 minut a 21 % tlumočníků má přestávky na více neţ 10 minut. Rovněţ je zajímavé si
všimnout toho, ţe 7 tlumočníků z 10 nedostává přestávky, nemají k dispozici ani kolegu do
týmu, tuto moţnost mají pouze 3 z nich. Pouze 2 tlumočníci, kteří mají více neţ 10 min.
přestávky, jsou také v týmu s kolegou. Ostatní tlumočníci, kteří mají přestávky, uţ tuto
moţnost nemají. Z toho vyplývá, ţe přestávky pro tlumočníky nejsou ještě zcela
respektovanou samozřejmostí.
Přestávky jsou důleţité proto, aby tlumočník na chvíli „vypnul“, i kdyţ mohou být
velmi krátké. Tlumočník se můţe alespoň napít, zklidnit se. To, ţe 53 % tlumočníků
přestávky mezi tlumočenými bloky nemá vůbec, povaţuji za velmi nepříznivé, negativně to
můţe ovlivňovat jejich výkon. Měli by zkusit prodiskutovat moţnost zařazení pravidelných
přestávek. Přestávkou je myšlena rovněţ doba, ve které vyučující zadá studentům
samostatnou práci. Tlumočník si tak na chvíli odpočine a tím si vynahrazuje oficiální
tlumočnickou přestávku.

Otázka č. 13 Pokud máte tlumočnické přestávky…
Možnosti

Počet odpovědí

Říkám si o ní já jako tlumočník.

4

Upozorňuje na ni vyučující

10

sám.
Upozorňují na ní studenti.

6

Tlumočnické pauzy nemám.

8

Tab. 14
Tato otázka souvisela s předchozí. Pokud tlumočník přestávku během výuky má, kdo
mu ji zajišťuje. Bohuţel výsledná data nejsou přesná. Přestoţe 10 respondentů v předchozí
otázce odpovědělo, ţe přestávky nemá, v této otázce stejnou moţnost zaškrtlo pouze 8 z nich.
Jeden tlumočník uvedl, ţe na potřebu tlumočnické přestávky někdo upozorní, ale zároveň, ţe
ji nemá pravidelně. To by mohlo souviset s tím faktem, ţe tlumočí více vyučujícím,
u některých z nich pauzy můţe dostávat a u jiných to pravděpodobně není moţné.
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U 2 tlumočníků se ovšem objevily protichůdné odpovědi – zaškrtli moţnost, ţe na přestávku
upozorňuje někdo jiný, zároveň ale v předchozí otázce zvolili moţnost „ne“. Výsledek
dotazníků to tedy částečně zkresluje. Přesto více neţ polovina tlumočníků uvedla, ţe na
přestávku upozorňuje vyučující sám, 32 % respondentů uvedlo, ţe na potřebu tlumočnické
přestávky upozorňují studenti, a 21 % si o přestávku říkají sami.

Otázka č. 14 Po jak dlouhé době tlumočení začínáte pociťovat únavu?
Možnosti

Počet odpovědí

po 20 min.

3

po 40 min.

7

po vyučovací hodině

2

jiné

7
Tab. 15

U této otázky se vyskytlo mnoho odpovědí, ve kterých je uvedeno, ţe to záleţí na
konkrétní situaci, tudíţ je to velmi individuální (37 % odpovědí). Přesto dalších
37 % tlumočníků zvolilo 40 minut jako hranici, kdy začínají být unavení. Dalších
16 % respondentů zaškrtlo 20 minut a pouze 11 % z nich uvedlo, ţe únavu pociťují aţ po
vyučovací hodině. Jako další moţnost délky přestávky se ale vyskytla délka aţ 90 minut,
kterou uvedl tlumočník, jeţ působí ve vzdělávání přes 10 let. Stejně různorodý je vztah věku
tlumočníků a pociťováním únavy. V kaţdé kategorii byly různé odpovědi, ze kterých se
nedalo generalizovat. Výjimku tvořila skupina 6 tlumočníků, kteří jsou ve věku od 26 do
35 let věku. Tito tlumočníci začínají pociťovat únavu po 40 minutách tlumočení.
Vybrané odpovědi tlumočníků:
„To je různé, záleží na obsahu, na SŠ cítím únavu tak po 30min. ale na VŠ třeba už po
15min.“ (tlumočnice z Prahy a Hradce Králové, kategorie do 25 let věku)
„Nedá se časově omezit, záleží na intenzitě tlumočení a typu výuky, pokud tlumočím intenzivní
diskusi pak i po 40 min“ (tlumočnice z Hradce Králové, kategorie 26 – 35 let věku)
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Otázka č. 15 Pokud máte tlumočení v časných ranních hodinách, jdete spát...
Možnosti

Počet odpovědí

dříve neţ ve 22 hod.

7

před půlnocí

11

po půlnoci

0

Neřeším to.

1
Tab. 16

Na tuto otázku odpovědělo 58 % tlumočníků, ţe pokud mají tlumočení druhý den brzy
ráno, jdou spát před půlnocí. Z této skupiny je to téměř polovina tlumočníků, kteří pociťují
únavu po 40 minutách tlumočení. Dalších 37 % jde spát jiţ před 22. hodinou. Aţ po půlnoci
by nešel spát nikdo. Pouze 1 tlumočník toto neřeší. V jakou dobu chodí tlumočníci spát před
časným ranním tlumočením, nemá podle dotazníkového šetření spojitost s věkem tlumočníků.

Otázka č. 16 Pokud máte tlumočit za svého kolegu, v jakém předstihu se to dozvíte?
Počet

Možnosti

odpovědí

na poslední chvíli

2

alespoň 1 den předem

14

alespoň několik dní předem

2

Nezastupuji kolegy.

1

Tab. 17
Další poměrně často zmiňovanou oblastí je tlumočení za kolegu, o kterém se
tlumočník dozví na poslední chvíli. Většina respondentů (74 %) uvedlo, ţe se to dozví
alespoň v předstihu 1 dne. Pozitivní v tomto případě je, ţe všichni tito tlumočníci dostanou
v tomto čase také přípravu na tlumočení. Minimum (11 %) tlumočníků zvolilo moţnost „na
poslední chvíli“ a „alespoň několik dní předem“, coţ jsou v podstatě hraniční. Pouze
1 tlumočník odpověděl, ţe kolegy nezastupuje.
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Otázka č. 17 Pokud máte tlumočit za svého kolegu, kdy dostanete přípravu na tlumočení?
Možnosti

Počet odpovědí

Dostanu ji v den tlumočení.

2

Dostanu ji alespoň 1 den předem.

15

Dostanu ji alespoň několik dní předem.

1

Nedostávám ţádnou přípravu předem.

0

Nezastupuji kolegy.

1

Tab. 18
Tato otázka opět souvisela s otázkou předchozí. Téměř 80 % tlumočníků odpovědělo,
ţe pokud mají tlumočit za svého kolegu, přípravu na toto tlumočení dostanou alespoň 1 den
předem. Tato odpověď se tedy v podstatě shoduje s odpovědí u otázky č. 16. V takovém
případě dostává v den tlumočení přípravu 11 % respondentů a pouze 1 tlumočník ji dostane
několik dní předem. Pozitivním výsledkem je, ţe nikdo nezvolil odpověď „nedostávám
ţádnou přípravu předem“.

Otázka č. 18 Vyhovuje Vám prostředí, ve kterém tlumočíte, z hlediska dobré viditelnosti
a slyšitelnosti?
Možnosti

Počet odpovědí

ano

19

ne

0

Neřeším to.

0
Tab. 19

Všem dotázaným tlumočníkům vyhovuje z hlediska dobré viditelnosti a slyšitelnosti
prostředí, ve kterém tlumočí, coţ je samozřejmě pozitivní výsledek. Je otázkou, zda by neměli
být tlumočníci více nároční na své pracovní prostředí, aby neţili v domnění, ţe mají být
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spokojení s tím, co mají k dispozici a navíc nemají nárok – můţe se jednat např. o rozmístění
lavic ve výukových místnostech do tvaru „U“, aby na sebe dobře viděli se všemi studenty.
Otázka č. 19 Z jakého důvodu byste odmítl/a tlumočení?
Možnosti

Počet odpovědí

Nedostal/a jsem ţádné podklady pro přípravu.

6

Nerozuměl/a jsem dané oblasti.

16

Neměl/a jsem dostatečný čas na přípravu.

13

Ţáci/studenti mi nerozuměli.

7

Nerozuměl/a jsem vyjadřování vyučujícího např. kvůli nezřetelné

6

artikulaci, neschopnosti se vyjádřit apod.
Nikdy jsem tlumočení neodmítl/a.

1

Jiné

2
Tab. 20

Na otázku odmítnutí tlumočení uvedlo (moţnost více odpovědí) aţ 84 % tlumočníků,
ţe by to bylo kvůli tomu, ţe nerozumí dané oblasti. Dalších 68 % respondentů by odmítlo
z důvodu nedostatečného času na přípravu. Další výsledky byly podobné – 32 % kvůli tomu,
ţe nedostali podklady pro přípravu, 37 % proto, ţe by tlumočníkovi ţáci nerozuměli
a 32 % by odmítlo z toho důvodu, ţe by nerozuměli vyjadřování vyučujícího. Pouze
1 tlumočník nikdy tlumočení neodmítl. Ani v tomto případě nelze zobecnit důvody pro
odmítnutí tlumočení ve vztahu k délce tlumočnické praxe, protoţe odpovědi jdou napříč tímto
spektrem. Do odpovědi „Jiné“ napsala 1 tlumočnice, ţe by odmítla v tom případě, ţe druhá
strana nedodrţela předem domluvené podmínky, zároveň ale doplnila, ţe se kaţdá situace
musí vţdy posoudit individuálně.

Otázka č. 20 V jakých situacích se nejčastěji projevují kulturní odlišnosti slyšících
a neslyšících Čechů?
Možnosti

Počet

68

odpovědí
čekání na oční kontakt

8

příklady zaloţené na vizuálním popisu

10

výčet příkladů místo obecného pojmenování

12

názorová přímost „Nechodí se kolem horké

15

kaše.“
Kulturní rozdíly se zde neprojevují.

0

jiné

3
Tab. 21

V této otázce mohli respondenti zaškrtnout více moţností. Většina z celkového počtu
tlumočníků zvolila 4 první moţnosti, tedy „čekání na oční kontakt“ (42 %), „příklady
zaloţené na vizuálním popisu“ (53 %), „výčet příkladů místo obecného pojmenování“ (63 %),
„názorová přímost aneb nechodí se kolem horké kaše“ (79%). Nikdo z tlumočníků neuvedl,
ţe by se kulturní rozdíly neprojevovaly. Kromě těchto moţností, ještě tlumočníci napsali
příklady z vlastní zkušenosti:
„diskrétní odstup versus „přímost“ jak ve verbální tak psané komunikaci“ (tlumočnice
z Hradce Králové, kategorie 26 – 35 let věku)
Je vidět, ţe kulturní rozdíly jsou tlumočníky vnímány. Všechny tlumočníky svým
způsobem ovlivňují. Týká se to např. toho, jak něco vyjádřit, aby to vyhovovalo kulturním
a jazykovým potřebám cílového jazyka. U názorové přímosti, kterou zvolila většina
tlumočníků, jde o přizpůsobení projevu 2 různým kulturám (v ČZJ je to názorová přímost
oproti ČJ, kde se často dostává postupně k jádru věci). U typického výčtu příkladů místo
obecného pojmenování musí často tlumočník přiřadit rychle slovo nadřazené k výčtu
příkladů. Příklady zaloţené na vizuálním popisu povaţuji také za velmi náročné pro
tlumočení, jelikoţ k nim musí tlumočník přiřadit vhodné pojmenování.

Otázka č. 21 Jak jste řešil/a situaci, ţe student během výuky nerozuměl?
Možnosti

Počet
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odpovědí
Zopakoval/a jsem poslední informaci.

4

Formuloval/a jsem informaci jinak.

13

Neřešil/a jsem to.

0

Nikdy se mi to nestalo.

0

jiné

18
Tab. 22

I v této otázce mohli respondenti zvolit více moţností - 68 % tlumočníků formulovalo
informaci jinak, 21 % zopakovalo poslední informaci, 65 % tlumočníků však napsalo vlastní
odpověď – většina těchto odpovědí ale byla podobná – tlumočníci poţádali vyučujícího, aby
informaci zopakoval a tlumočníci stejnou informaci formulovali jinak. Jeden tlumočník by se
snaţil tu informaci, které student nerozuměl, usouvztaţnit s novými informacemi.
„Pokud nerozumí a zeptá se, pak dotaz přetlumočím a další vysvětlení náleží pedagogovi,
pokud jde o neporozumění tlumočníkovi nikoli informaci, pak se snažím parafrázovat.“
(tlumočnice z Hradce Králové, kategorie 26 – 35 let věku)

Otázka č. 22 Jak postupujete v případě, ţe v jeden moment mluví či znakuje více lidí
najednou?
Možnosti

Počet odpovědí

Přednostně tlumočím vyučujícího, poté postupně studenty
podle pořadí, ve kterém začali mluvit/znakovat.
Nejdříve tlumočím toho, kdo začal jako první
mluvit/znakovat.

1

4

Upřednostňuji tlumočení z ČJ do ČZJ.

0

Upřednostňuji tlumočení z ČZJ do ČJ.

0

Usměrňuji komunikaci.

9

Jiné

5
Tab. 23
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Otázka, u které jsem zjišťovala náročnou situaci, kdy začne komunikovat v jednu
chvíli více osob, respondenti zvolili moţnost „usměrňuji komunikaci“ v 47 %. Tuto moţnost
zvolila polovina tlumočníků všech tří kategorií podle délky jejich praxe. Usměrňovat
komunikaci se snaţí také 4 z 5 tlumočníkům, kterým je do 25 let věku. Dalších
21 % tlumočníků by nejdříve tlumočilo tu osobu, která začala komunikovat jako první. Pouze
1 tlumočník zvolil moţnost, ţe by jako první tlumočil vyučujícího a poté teprve studenty
podle pořadí, ve kterém začali mluvit/znakovat. I zde se objevily individuální odpovědi
tlumočníků. U dvou to byly kombinace s jednou z předchozích moţností („usměrňuji
komunikaci“ a záleţí na situaci).
„Požádám, aby mluvil jen jeden.“ (tlumočnice z Mostu, kategorie 26 – 35 let věku)
„Požádám učitele o řízení komunikace.“ (tlumočník z Prahy, kategorie 35 – 45 let věku)
„Záleží na situaci, dynamice skupiny a komunikace, neexistuje žádné "jednotné pravidlo".
(tlumočnice z Prahy, kategorie 26 – 35 let věku)
„Snažím se zajistit takové podmínky, aby k tomu nedocházelo, pokud se tak stane, pak
usměrňuji komunikaci a následně o tom mluvím s mluvčím a během besed i se studenty
a žáky.“ (tlumočnice z Hradce Králové, kategorie 26 – 35 let věku)

Otázka č. 23 Dostáváte přípravy na tlumočení od vyučujícího včas?
Počet

Možnosti

odpovědí

Ano, cca týden předem.

6

Ano, alespoň 1 den předem.

13

Ne, dostávám je v den tlumočení.

0

Ne, nedostávám je vůbec.

0

Tab. 24
Z celkového počtu 19 tlumočníků dostává přípravy na tlumočení alespoň 1 den
předem 68 % z nich. Převáţná většina těch, kteří dostávají přípravu alespoň 1 den předem,
tlumočí denně ve vyučovacích hodinách v rozmezí 3 – 6 hodin. U tlumočení od 1 do
3 přednáškových bloků je čas dostání přípravy různý, někdo ji dostává s denním předstihem,
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někdo s týdenním. Zbytek, tedy 32 %, uvedl, ţe přípravy dostává asi týden předem. Dva
tlumočníci, kteří tlumočí denně 7 a více hodin dostávají přípravy alespoň 1 týden předem,
díky čemuţ se mohou kvalitně a bez stresu připravovat průběţně na velký pracovní nápor
kaţdý den. Rovněţ tlumočník, který denně tlumočí na vysoké škole 4 a více bloků, dostává
přípravu na tlumočení alespoň 1 týden předem.

Otázka č. 24 Jak řešíte situaci, kdy přípravy nemáte?
Počet

Možnosti

odpovědí

Neřeším to.

2

Po opakované zkušenosti odmítám tlumočení.

6

Odcházím z výuky.

2

Informuji o tom nadřízené.

13

Nikdy se mi to nestalo.

7

Tab. 25
V této otázce mě zajímala situace, kdy tlumočník přípravy předem nedostane. Podle
předchozích odpovědí by k tomu nemělo docházet, jelikoţ nikdo nezvolil moţnost, ţe
přípravy nedostává. Jak uţ ale bylo zmíněno dříve, tlumočníci fungují ve škole u více učitelů,
proto se můţe stát, ţe převáţně tlumočník přípravy dostává, ale např. u jednoho učitele má se
získáváním podkladů pro přípravu problémy. Nicméně 68 % respondentů v takovém případě
informuje nadřízené – jsou to převáţně tlumočníci, kteří pracují v tomto oboru do 5 let a 5 -10
let, stejně jako tlumočníci, kterým je do 35 let věku, 32 % respondentů odmítli tlumočit,
pokud se to stalo opakovaně, 11 % tlumočníků odešlo z výuky, ale stejný počet to také
neřešil, 37 % respondentů se to nikdy nestalo. Jeden tlumočník však zaškrtl všechny
moţnosti, coţ si vzájemně odporuje.

Otázka č. 25 Rozdávají vyučující písemné podklady studentům vţdy předem, aby si je
mohli přečíst před výukou a tím byli na přijímání tlumočených informací lépe připraveni?
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Počet

Možnosti

odpovědí

Ano, studenti jsou tak vţdy připraveni.

3

Ano, ale studenti těmto přípravám nevěnují příliš pozornosti.

5

Ne, studenti materiály předem nedostávají.

10

Písemné podklady jsou pro tyto účely bezvýznamné.

1

Tab. 26
Na

otázku,

zda

studenti

dostávají

podklady

před

výukou,

odpovědělo

53 % tlumočníků záporně. Překvapující je, ţe 8 z 10 tlumočníků, kteří odpověděli záporně,
působí na středních školách pro SP. Dalších celkem 26 % respondentů odpovědělo kladně
s tím, ţe „studenti těmto přípravám nevěnují příliš pozornosti“, pouze 16 % tlumočníků si je
vědomo, ţe studenti tyto podklady dostávají a jsou tak na výuku připraveni. Podle jednoho
tlumočníka by byly takové podklady bezvýznamné. Odpovědi tlumočníků jsou různé, ať uţ se
jedná o předměty humanitní, přírodovědné, exaktní či technické.

Otázka č. 26 Jaké se po vás poţadují činnosti, které nesouvisí s tlumočením?
Počet

Možnosti

odpovědí

zapisování na tabuli

0

pomoc studentům s vysvětlováním učiva

4

kopírování

0

opravování testů

0

hlídání studentů při psaní testů

2

Nikdy se mi nic podobného nestalo.

10

jiné

11
Tab. 27

Z vyhodnocení odpovědí na tuto otázku v dotazníku vyplývá, ţe tlumočník začíná být
ve vzdělávacím prostředí vnímán spíše jako zprostředkovatel komunikace a nikoliv jako
asistent pedagoga. Napříč věkovým spektrem a délkou tlumočnické praxe (moţnost vybrat
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více odpovědí) byla po 21 % tlumočníků poţadována „pomoc studentům s vysvětlováním
učiva“ – tuto pomoc vyţadovali vyučující po tlumočnících v Mostě a také po 2 tlumočnících
v Hradci Králové, 11 % mělo hlídat studenty při testech, po 53 % respondentů nikdy nebyla
taková činnost poţadována. Zajímavé odpovědi se ovšem vyskytly v moţnosti „jiné“:
„ všechny tyto činnosti po mě někdy někdo chtěl, nikdy jsem je však nedělala, vždy jsme si
pozici tlumočníka a jeho povinnosti vysvětlili“ (tlumočnice z Prahy, kategorie 26 – 35 let
věku)
„Někteří vyučující vyžádali pomoc studentům nebo hlídání při psaní testů, ale situaci jsem
s nimi hned v úvodu vyjasnila, takže se tyto požadavky už neopakovaly.“ (tlumočnice z Prahy,
kategorie 26 – 35 let věku)
„dozor při akcích mimo školu (nedostatek personálu)“ (tlumočnice z Hradce Králové,
kategorie 26 – 35 let věku)
Z výsledků vyplývá, ţe po 53 % tlumočníků nebyly nikdy poţadovány činnosti, které
nesouvisí s tlumočením, coţ znamená, ţe se problém vyuţívání tlumočníků např. jako
asistentů pedagoga v současné době jiţ výrazně nevyskytuje. Z několika odpovědí dále
vyplynulo, ţe v případě, kdy tlumočník vysvětlil vyučujícímu, ţe poţadovaný úkol nepatří
k jeho práci, vyučující to po něm jiţ příště nepoţaduje.

Otázka č. 27 Můţete upozornit vyučujícího, ţe máte problém (nerozumíte, nestíháte…)?
Možnosti

Počet odpovědí

Ano, není to problém.

19

Ano, ale nemá to rád, vţdy se tváří, ţe ho to otravuje.

0

Ne, protoţe to nemá to rád, vţdy se tváří, ţe ho to otravuje.

0

Tab. 28
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Všichni dotazovaní odpověděli, ţe mohou upozornit učitele, pokud např. něčemu
nerozumí. Tlumočníci se tedy s neochotou vyučujícího nesetkávají a mohou s ním ve výuce
bez problémů spolupracovat.

Otázka č. 28 Jak reagujete v situacích, kdy vyučující chodí po místnosti „sem a tam“?
Možnosti

Počet odpovědí

Následuji ho.

2

Stojím na jednom místě.

10

Neřeším to.

0

jiné

7
Tab. 29

Na otázku související s logistikou ve třídě odpovědělo 53 % tlumočníků, ţe za
učitelem „nepochodují“, ale stojí na jednom místě (všichni tito tlumočníci jsou různého věku
a spadají do všech 3 věkových kategorií), 11 % ho následuje, 37 % tlumočníků i zde vyuţilo
moţnosti odpovědět vlastními slovy. Několik tlumočníků napsalo, ţe záleţí na situaci, někdy
zůstávají stát na místě, jindy učitele následují.
Je to individuální, záleţí na situaci a na záměru vyučujícího, za jakým účelem se po
třídě pohybuje. Např. jde pouze otevřít okno a vrací se zpět před studenty (pokud tlumočník
stojí na místě, nemusí pedagoga kvůli vzdálenosti v jednu chvíli dobře slyšet), nebo chodí
jednotlivě ke studentům v lavicích a vysvětluje jim zadaný úkol – zde záleţí, zda jde slyšící
pedagog ke studentovi, který je uţivatelem mluveného jazyka, tlumočník můţe stát na místě,
avšak pokud jde slyšící pedagog ke studentovi, který preferuje uţívání znakového jazyka, měl
by vyučujícího tlumočník následovat.
„Upozorním, aby stál, a stojím na místě.“ (tlumočnice z Mostu, kategorie 26 – 35 let věku)
„Pokud je jeho pohyb systematický a opodstatněný (např. pracuje se studenty individuálně),
následuji ho. V opačném případě stojím na místě.“ (tlumočník z Prahy, kategorie 35 – 45 let
věku)
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7. Výsledky práce a doporučení
Záměrem této práce bylo charakterizovat specifika tlumočení znakového jazyka ve
vzdělávání a především vymezit faktory, které ovlivňují tlumočení ve vzdělávání. K tomuto
účelu jsem vytvořila dotazník pro tlumočníky českého znakového jazyka, kteří mají
zkušenosti s tlumočením ve vzdělávacím zařízení. Kromě dotazníkového šetření, do kterého
se zapojilo celkem 19 aktivních tlumočníků, mi navíc 5 tlumočníků poskytlo také osobní
rozhovor (respondenti v dotazníkovém šetření) o tlumočení na středních a vysokých školách.
Tímto způsobem jsem chtěla získat podrobnější informace o současné situaci v tlumočení ve
vzdělávacích institucích. Pro osobní rozhovory s tlumočníky jsem měla připravené otázky,
vzhledem k různorodosti typů vzdělávacích institucí, ve kterých dotazovaní tlumočníci
působí, se ale rozhovor vţdy částečně odchýlil od svého původního záměru. Při vedení
rozhovorů jsem tedy měla pravděpodobně postupovat koncepčněji, jelikoţ jsem při shrnutí
všech dotazů a odpovědí zjistila, ţe mi z rozhovorů vypadla některá témata související
s danými faktory. Výhodou však bylo, ţe mi tlumočníci poskytli další zajímavé informace
k tlumočení ve vzdělávání. Do výsledků jsem zahrnula také část funkčního faktoru, a to
Povědomí o roli tlumočníka v komunikaci, který ale nebyl do dotazníkového šetření zahrnut.
Do výsledků jsem ho zahrnula z toho důvodu, ţe se o něm tlumočníci často zmiňovali při
osobních rozhovorech.
Vybraný typ dotazníku pro dotazníkové šetření se v průběhu práce projevil jako velmi
náročný na vyhodnocování. Další problém, který při zpracování dotazníkového šetření
postupně vyvstal, se týkal toho, ţe tlumočníci mohou mít různé zkušenosti s různými
vzdělávacími institucemi a učiteli. Proto mohli mít s vyplněním dotazníku problém a některé
jejich odpovědi tak mohly být protichůdné, jelikoţ mají odlišné zkušenosti z různého
prostředí. Bylo to vidět především na vlastních odpovědích tlumočníků v dotazníku, jejichţ
příklady odpovědí uvádím zde: „záleží na konkrétním tlumočení“, „nedá se časově omezit,
záleží na intenzitě tlumočení a typu výuky, pokud tlumočím intenzivní diskusi pak i po 40
min“, „Záleží na situaci - počet a rozmístění neslyšících (a slyšících) studentů, typ výuky,
důvod chození (zvyk vyučujícího nebo směřuje k určitým cílům, které využívá při výuce?)“,
„to je různé, záleží na obsahu, na SŠ cítím únavu tak po 30min. ale na VŠ třeba už po 15min.“
Kdyţ jsem si v průběhu zpracování výsledků uvědomila, ţe původně plánované
výsledky z dotazníků pravděpodobně není moţné vyčíst a výsledky nemohu zobecnit v takové
míře, aby mohly být vydávané za objektivní závěry, získaná data jsem vyuţila jiným
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způsobem. Díky dotazníkovému šetření a osobním rozhovorům s tlumočníky jsem získala
podrobný

přehled

o

současné

situaci

tlumočení

ve

vzdělávání

společně

s pojmenováním faktorů, které si tlumočníci v průběhu tlumočení uvědomují. Výsledky
z dotazníků zakreslené ve formě grafů, jsem poté porovnala s přehledem faktorů působících
na tlumočnický proces, které uvádím v teoretické části (kap. 5 – Charakteristika a popis
faktorů ovlivňujících tlumočení znakového jazyka ve vzdělávání). Ke grafům jsem připojila
komentář. V závěru práce jsem výsledky dotazníků doplnila o konkrétní názory a připomínky
od tlumočníků, jeţ jsem získala z osobních rozhovorů. Hlavním přínosem práce je tedy
podrobný popis současné situace v tlumočení ve vzdělávání z pohledu tlumočníků.
Nyní bych ráda uvedla přehled faktorů působících na tlumočnický proces tak, jak je
uvedli sami tlumočníci v dotazníkovém šetření a v následných rozhovorech. Výsledná zjištění
u jednotlivých faktorů nejsou vţdy vyváţená, je to tím, ţe k některým faktorům se
v dotazníkovém šetření váţe více otázek neţ k jiným (např. více otázek na faktor únavy
(délka tlumočení), neţ k tématu logistiky tlumočení (prostředí ve třídě).
Dotazník v dotazníkovém šetření vyplnilo celkem 19 tlumočníků (17 ţen a 2 muţi).
Nejvíce respondentů bylo ve věku od 26 do 35 let (11/58 % respondentů), ve věku do 25 let
působí ve vzdělávání 5 tlumočníků (26 %), ve věku od 35 do 45 let jsou to 3 tlumočníci
(16 %). Nikdo nad 55 let věku neodpověděl. Nejvíce dotázaných tlumočníků působí ve
vzdělávání do 5 let (11/58 % respondentů), další tlumočníci v rozmezí 5 – 10 let (4/21 %)
a více neţ 10 let (4/21 % respondentů).
Nejvíce tlumočníků, kteří vyplnili dotazník, působí v Praze (10/53 % respondentů),
další tlumočníci jsou v Hradci Králové (2/11 % respondentů) a 3 tlumočníci (16 %) působí
v obou těchto městech. Dále jsem obdrţela odpovědi od tlumočníků působících v Mostě
(2/11 % respondentů) a v Brně (1/5 % respondentů).
Převáţná většina dotázaných tlumočníků uvedla, ţe získala vzdělání z profesních
tlumočnických

organizací

(16/84

%

respondentů),

z organizací

neslyšících

(14/74 % respondentů). Akademické vzdělání má 10 dotázaných tlumočníků (53 %)
a vzdělání v zahraničí 3 tlumočníci (16 %). Jako další moţnosti vzdělání zvolilo 7 tlumočníků
(37 %) moţnost „jiné“ – lze se domnívat, ţe se jedná o různé kurzy a semináře, tematické
vzdělávací kurzy, setkávání s neslyšícími s cílem rozšíření své vlastní jazykové praxi, kulturní
akce pro neslyšící a podobné situace, kde je moţné sledovat tlumočení ostatních
tlumočnických kolegů v praxi.
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Nejvíce z oslovených tlumočníků působí na střední škole pro sluchově postiţené
(12/63 % respondentů), dále také na vysoké škole (8/42 % respondentů).

Lingvistické faktory
a) Jazykové a všeobecné vzdělání tlumočníka
Otázka č. 3) Snaţíte se systematicky doplňovat znalosti a dovednosti v …?
Systematické doplňování znalostí a dovedností se nejčastěji vyskytuje v tlumočnické
oblasti (19/100 % respondentů), a také v jazykové oblasti a všeobecném přehledu
(17/89 % respondentů).
Tlumočníci se snaţí doplňovat své znalosti a vědomosti ze všech sfér, které
s tlumočením souvisí.
Domnívám se, ţe tlumočník by měl také soustavně doplňovat znalosti a dovednosti,
které bezprostředně souvisí se zaměřením předmětu, ve kterém dlouhodobě tlumočí –
např. v případě tlumočení předmětu Informatika se jedná o znalost jednotlivých
počítačových programů, aktivní práce s počítačovými aplikacemi, odborná
počítačová terminologie v ČJ a v ČZJ apod. Tyto znalosti by si tlumočník měl
soustavně doplňovat vlastním vzděláváním – čtením odborné literatury, popř. formou
účasti na seminářích či kurzech, které se danému tématu věnují. Tlumočník tak získá
větší přehled v předmětu, který tlumočí, rozšíří se mu informační zázemí, bude znát
dobře souvislosti a vztahy mezi jednotlivostmi. Pokud současně pracuje i na
zdokonalování jazykových kompetencí, zcela jistě se to promítne do kvality
tlumočení.
Rozhovory s tlumočníky:
Oslovení tlumočníci se shodují v tom, ţe čím déle tlumočí určitý obor či předmět,
tím lépe mu rozumí a rozšiřují si potřebnou terminologii v ČZJ. Pokud ustálené
termíny v ČZJ stále neexistují, vytváří je a zaznamenávají ve spolupráci se studenty.
(Rozhovory s tlumočníky, příloha III, IV, VI)
Podle tlumočníka, který působí na střední škole pro SP v Praze, se tlumočníci
v současné době pravidelně vzdělávají, navštěvují průběţně vzdělávací kurzy určené
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tlumočníkům znakového jazyka (např. CVP48). (Rozhovory s tlumočníky, příloha
IV)
Extralingvistické faktory
a) Vliv dětských účastníků komunikace na tlumočení
Otázka č. 5) Pokud tlumočíte neslyšícím dětem (do 10 let věku), jaké problémy při
tlumočení řešíte nejčastěji?
Při tlumočení neslyšícím dětem se podle tlumočníků nejčastěji v dětském projevu
objevuje velká vázanost na konkrétní situaci (8/42 % respondentů) a uţívání
domácích znaků (6/32 % respondentů).
V případě, ţe tlumočníci v našich školách tlumočí dětem, jedná se spíše
o mimoškolní aktivity. Na stupni základního vzdělávání u nás tlumočení ve výuce
systémově neprobíhá (tj. osoba ve funkci tlumočníka podle katalogu prací ve
školách nefunguje, objevuje se pouze pozice osobního asistenta, asistenta
pedagoga a jiných rolí, v rámci kterých se pouţívá pro komunikaci český znakový
jazyk). Při tlumočení neslyšícím dětem je zásadní skutečnost, z jakého prostředí
dítě pochází. Pokud vyrůstá v neslyšící rodině upřednostňující v komunikaci český
znakový jazyk, je často na jiné úrovni v jazykovém a kognitivním vývoji neţ děti
ze slyšících rodin, kde se pouţívá výhradně mluvený jazyk pro komunikaci
v rodině. Úspěšnost komunikace je daná také tím, jaké předchozí zkušenosti má
s tlumočníkem a zda je informováno o pravidlech fungování osoby v roli
tlumočníka. Rovněţ záleţí na zkušenostech samotného tlumočníka. Komunikaci
ovlivňuje tlumočníkova dovednost přizpůsobit svůj projev dítěti (výraznější
mimika, větší znakovací prostor, volnější tempo projevu).
Rozhovory s tlumočníky:
Tlumočnice ze střední školy pro SP v Hradci Králové výjimečně tlumočí také na
základním stupni. Jedná se např. o besedy, přednášky nebo intervenční programy
s psycholoţkou apod. (Rozhovory s tlumočníky, příloha II)

48

Certifikační vzdělávací program od profesní organizace ČKTZJ.
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Tlumočník, který působí na střední škole pro SP v Praze, je ve vzdělávání přes
10 let a nemá příliš zkušeností s tlumočením pro děti, teprve v současné době
začíná tlumočit také dětem. (Rozhovory s tlumočníky, příloha IV)
Domnívám se, ţe to bude patrně z toho důvodu, ţe se jedná o velmi náročný typ
tlumočení. Ostatní tlumočníci se nezmiňují o zkušenostech s tlumočením pro
neslyšící děti.
b) Příprava na tlumočení


Materiály pro přípravu
Otázka č. 23) Dostáváte přípravy na tlumočení od vyučujícího včas?
Otázka č. 24) Jak řešíte situaci, kdy přípravy nemáte?
Většina

tlumočníků

dostává

přípravy

na

tlumočení

1

den

předem

(13/68 % respondentů), ostatní tlumočníci pak uvádějí, ţe přípravu dostávají od
vyučujících 1 týden předem (6/32 % respondentů). Pokud přípravy tlumočník
nemá od vyučujícího k dispozici vůbec, nejčastěji o tom informuje své nadřízené
(13/68 % respondentů), tedy např. koordinátora tlumočníků nebo vedoucího
daného úseku školy.
Tlumočník se připravuje na tlumočení průběţně. Avšak v případě, ţe nedostane
konkrétní podklady, nemělo by to mít na tlumočení významný vliv vzhledem
k tomu,

ţe

sám

středoškolským

vzděláním

prošel

a

má

k dispozici

podklady/učebnice podle celoročních plánů učitele. Situace je však pro tlumočníka
náročnější v tom, ţe jeho příprava je mnohem obsáhlejší, není tak cílená, jako by
byla na základě konkrétních aktuálních podkladů pro výuku. Méně zkušený
tlumočník můţe mít potíţe větší neţ zkušení tlumočníci, kteří podobné situace
zaţívají často a tlumočí několik let stejný předmět. Tlumočníkovou povinností je
připravit se na tlumočení co nejvíce zodpovědně, a to i na základě materiálů, které
si zajistí on sám.
Rozhovory s tlumočníky:
Z rozhovorů s tlumočníky jsem zjistila, ţe situace se získáváním příprav na
tlumočení je různorodá.
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Na střední škole pro SP v Hradci Králové a na vysoké škole, FFUK, obor ČNES
v Praze, platí pravidlo, ţe pokud student včas nepošle referát tlumočníkovi,
tlumočník můţe odmítnout tlumočit. Ze zkušeností je velmi poučné to skutečně
odmítnout, jelikoţ podle obou tlumočnic, které zde působí, vţdy stačilo jednou
studentovi něco odmítnout tlumočit a poučili se z toho i všichni ostatní. Vţdy ale
samozřejmě záleţí na domluvě a o co se konkrétně jedná, jestli je to úkol nebo
něco, co student poslal pouze učiteli, ale tlumočníkovi jiţ ne. (Rozhovory
s tlumočníky, příloha II, V)
Rozdíl mezi střední a vysokou školou uţ je ale patrný u získávání příprav od
vyučujících. Pokud tlumočníkovi na střední škole nedodá pedagog přípravy, můţe
se stát, ţe tlumočník odmítne tlumočit. Pokud ale pedagog nedodá přípravu na
vysoké škole, tlumočník přesto výuku tlumočí. U tlumočnice působící na vysoké
škole v Praze ale přípravy vyučující většinou poskytli, pokud ne, stávalo se tak
spíše výjimečně u externistů, kteří jsou zvyklí přednášet spatra a většinou
neposkytovali odkaz na učebnici nebo jiný materiál. (Rozhovory s tlumočníky,
příloha II, V)
Tlumočnice, která působí na střední škole mimo Prahu i vysoké škole v Praze, má
velmi odlišné zkušenosti. Na střední škole dostala k dispozici jako materiály na
přípravu učebnice, ze kterých by se mělo vyučovat, ale vyučující si k tomu dělali
své přípravy, které se však tlumočnici nedařilo získat, včetně tématu hodiny.
Pokud se ho ale dozvěděla, připravovala se na tlumočení z materiálů, které si našla
sama. Na rozdíl od vyučujících zde byli sdílní alespoň studenti, kteří jí poskytovali
různé materiály, které by jí mohly pomoci. Na vysoké škole to byl pravý opak.
Materiály dostávala pravidelně alespoň 4 dny předem, popř. získala přípravy na
celý semestr. Rovněţ jí byly nabídnuty konzultační hodiny, kdyby něčemu
nerozuměla. (Rozhovory s tlumočníky, příloha III)
Další tlumočnice, která působí na vysoké škole v Brně ve Středisku Teiresiás,
uvádí, ţe získávání materiálů od vyučujících je velmi individuální. Někteří
vyučující poskytují materiály ochotně, jiní odkazují na informační systém, další
vyučující odmítají cokoliv poskytnout, popř. odkáţou na svoji vydanou publikaci,
kterou by si ovšem tlumočník musel koupit. V dané instituci rovněţ funguje
pravidlo, ţe tlumočník nesmí vyučujícího nutit k tomu, aby mu poskytl materiály.
Tlumočníci to musí respektovat. (Rozhovory s tlumočníky, příloha VI)
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Příprava na výuku jako zástup za nemocného kolegu
Otázka č. 16) Pokud máte tlumočit za svého kolegu, v jakém předstihu se to
dozvíte?
Otázka č. 17) Pokud máte tlumočit za svého kolegu, kdy dostanete přípravu na
tlumočení?
Pokud má tlumočník tlumočit za svého kolegu, dozvídá se to nejčastěji podle
odpovědi

tlumočníků

jeden

den

před

samotným

tlumočením

(14/74 % respondentů). Přípravy na takové tlumočení dostává tlumočník nejčastěji
rovněţ jeden den před samotným tlumočením (15/79 % respondentů).
Z dotazníkového šetření vyplývá, ţe všichni tlumočníci (kromě 1 respondenta)
běţně zastupují své kolegy. Zda má zastupování za kolegu dopad na tlumočení, je
podle mého názoru ovlivněno 2 faktory: získáním příprav na výuku
a tlumočnickou zkušeností kolegy s daným předmětem, který běţně netlumočí. Se
zastupováním kolegů souvisí také problematika fungování tlumočnického týmu,
který by měl na dané škole mít zpracovaný jednotný postup a uplatňovat ho při
spolupráci

s vyučujícími.

Situaci

můţe

napomoci

pravidelná

spolupráce

s vyučujícími, v rámci které se průběţně seznamují s problematikou fungování
tlumočnické praxe a tlumočníkům jsou zase přibliţována úskalí pedagogické
činnosti.
Rozhovory s tlumočníky:
Tlumočnice, která působila na oboru ČNES, FFUK v Praze, vidí změnu na rozdíl
od počátku své tlumočnické kariéry především v tom, ţe v poslední době je jiţ
moţné se díky vyššímu počtu kolegů běţně zastupovat. Dříve to nedostatečný
počet tlumočníků nedovoloval. (Rozhovory s tlumočníky, příloha V)
Tlumočnice ze střední školy pro SP v Hradci Králové připomíná, ţe je pro ni
zastupování za kolegu obtíţné v tom, ţe kolega můţe mít s vyučujícím jiţ
zaběhnutá pravidla, která ona nezná, a to jí můţe komplikovat samotné tlumočení.
(Rozhovory s tlumočníky, příloha II)
c) Logistika tlumočení
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Prostředí ve třídě
Otázka č. 18) Vyhovuje Vám prostředí, ve kterém tlumočíte, z hlediska dobré
viditelnosti a slyšitelnosti?
Všichni tlumočníci jsou spokojení s učebními prostory z hlediska dobré
viditelnosti a slyšitelnosti (19/100 % respondentů).
Dobrou viditelností a slyšitelností máme na mysli např. dobré osvětlení ve třídě,
dobrou akustiku či uspořádání lavic do tvaru „U“, aby na sebe studenti, vyučující
a tlumočník dobře viděli, na rozdíl od klasického seřazení lavic do jednotlivých
řad za sebou. Z odpovědí tlumočníků můţeme tedy soudit, ţe z tohoto hlediska je
prostředí ve vzdělávacích institucích řešeno vstřícně k potřebám všech účastníků
komunikace a řešení logistiky nezatěţuje tlumočníky při práci. Nejedná se
o faktor, který by výrazným způsobem ovlivňoval kvalitu tlumočení ve vzdělávání
v našem prostředí.
Rozhovory s tlumočníky:
Tlumočník, který působil na Střední zdravotnické škole pro sluchově postiţené
v Berouně a v současné době pracuje na škole téhoţ zaměřené v Praze – Radlicích,
vidí školu v Berouně jako velmi pokrokovou na svou dobu – připodobňuje
vybavení a styl výuky k vymoţenostem v současné době. Např. jiţ tehdy byly ve
třídách stoly do kruhu, bílé tabule, na které se psalo fixy, dále tam byly meotary,
psací telefon, pracovalo se s dataprojektory. (Rozhovory s tlumočníky, příloha IV)
Obecně v současné době tlumočník ze střední školy pro SP v Praze vnímá to, ţe se
ve výuce ve velké míře pracuje s vizualizací, zejména v odborných předmětech.
Také se podle něj pracuje s internetem a interaktivní tabulí, bez čehoţ si jiţ výuku
neumí představit. (Rozhovory s tlumočníky, příloha IV)



Vzájemné postavení tlumočníka a mluvčího
Otázka č. 28) Jak reagujete v situacích, kdy vyučující chodí po místnosti „sem
a tam“?
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Pokud se vyučující pohybuje během výuky po místnosti, tlumočníci převáţně stojí
na jednom místě (10/53 % respondentů), někteří tlumočníci (5/26 % respondentů)
zmiňují, ţe záleţí na účelu pohybu (např. pokud jde slyšící pedagog něco řešit
s neslyšícím studentem, který sedí v lavici, tlumočník se drţí v blízkosti
s vyučujícím, ale pokud jde slyšící pedagog k nedoslýchavému studentovi, který
preferuje mluvený jazyk, tlumočník zůstává stát na místě, jelikoţ se vyučující se
studentem domluví sám a tlumočení v takovém případě nebude potřeba).
Můţeme tedy říci, ţe tlumočníci pohyb vyučujícího řeší, ačkoliv při tlumočení ve
většině případů stojí na místě, vţdy se musí rozhodnout, zda stát nebo následovat
učitele. Pokud jde slyšící vyučující ke studentovi, který preferuje mluvený jazyk,
můţe tlumočník stát na místě, měl by ale dávat pozor, kdyby se příp. vyučující od
studenta obrátil k celé třídě – v takovém případě by měl vyučujícího následovat
a tlumočit ho. Pokud jde slyšící vyučující ke studentovi, který preferuje
komunikaci ve znakovém jazyce, měl by tlumočník vyučujícího následovat. Pokud
je ve třídě neslyšící vyučující, tlumočník stojí či sedí spíše naproti němu v blízkosti
nedoslýchavých studentů, aby bylo tlumočení zřetelně slyšet. Pokud neslyšící
vyučující půjde individuálně ke studentovi, který preferuje mluvený jazyk, měl by
vyučujícího tlumočník rovněţ následovat.
K tomuto tématu jsem nezískala z osobních rozhovorů s tlumočníky ţádné další
informace.
Psychofyziologické faktory
a) Faktor únavy


Délka tlumočení
Otázka č. 9) Kolik běţných vyučovacích hodin (45 minut) tlumočíte v pracovní
den?
Otázka č. 10) Kolik přednáškových bloků (90 minut) tlumočíte v pracovní den?
Otázka č. 14) Po jak dlouhé době tlumočení začínáte pociťovat únavu?
Otázka č. 15) Pokud máte tlumočení v časných ranních hodinách, jdete spát…
Nejčastěji respondenti tlumočí na základě dotazníkového šetření
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5 – 6 vyučovacích hodin v jednom pracovním dni, tedy 5 - 6 x 45 min
(7/37 % respondentů), dále 3 – 4 vyučovací hodiny, tedy 3 - 4 x 45 min
(6/32 % respondentů). Polovina z dotazovaných tlumočníků zde během jedné
hodiny automaticky dostává přestávky a

polovina nikoliv, resp. není

specifikováno, zda se jedná o nepravidelné přestávky či o přestávky v průběhu
samostatné práce studentů. Co se týká přednáškových bloků, zde nejčastěji
respondenti

tlumočí

v pracovním

dni

2

bloky,

tedy

2

x

90

min

(5/26 % respondentů). Všichni tito tlumočníci dostávají během výuky přestávky –
4 respondenti přes 10 min., 1 respondent méně neţ 10 min., v jaké podobě jsou
přestávky, není upřesněno, ale domnívám se, ţe tyto přestávky mohou mít
tlumočníci v době, kdy studenti dostanou samostatnou práci, a tlumočníci si tak
mohou odpočinout. Pokud tlumočníci tlumočí v časných ranních hodinách, většina
z nich jde spát před půlnocí (11/58 % respondentů), jiní z tlumočníků chodí spát
před 22 hod. (7/37 % respondentů).
Rovněţ z odpovědí tlumočníků vyplývá, ţe doba, kdy začínají pociťovat únavu je
individuální a záleţí na typu výuky, zkušenostech tlumočníka, znalosti předmětu,
který tlumočí, obtíţnosti tématu a jeho momentálním fyzickém a psychickém
stavu. Přesto 7 tlumočníků (37 %) uvedlo, ţe pociťují únavu uţ po 40 minutách
tlumočení. Domnívám se, ţe pokud na sebe budou navazovat jednotlivé tlumočené
hodiny bez pauzy na oběd či volné hodiny, během které netlumočí, bude
tlumočník dříve unavený, neţ v případě, ţe bude mít volno mezi tlumočením ve
výuce a bude si moci odpočinout, příp. se můţe připravovat na další tlumočení ve
výuce. Otázka směrovaná na to, zda počet přednáškových bloků či běţné výuky
probíhá v kuse nebo s pauzami (na oběd, volné hodiny, během nichţ netlumočí),
nebyla zařazena do dotazníkového šetření.
K tomuto tématu jsem nezískala z osobních rozhovorů s tlumočníky ţádné další
informace.


Pravidelné přestávky
Otázka č. 11) Máte moţnost pracovat v týmu i v průběhu vyučovací hodiny nebo
bloku?
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Otázka č. 12) Dostáváte během tlumočené výuky přestávky?
Otázka č. 13) Pokud máte tlumočnické přestávky…
Přestávky pro tlumočníky během výuky dosud nejsou pravidlem ve vzdělávacích
institucích, ve kterých působí tlumočníci, kteří se zapojili do dotazníkového
šetření. Přestávkou myslíme i situaci, kdy vyučující zadá studentům v průběhu
výuky samostatnou práci, tlumočník po tu dobu netlumočí a můţe si tak
odpočinout.
Téměř polovina tlumočníků (47 %) přestávku (buď formou vyhlášení přestávky
pro tlumočníka, nebo zadáním samostatné práce studentům) dostává, druhá
polovina tlumočníků nemá přestávku ţádnou. Pokud ale přestávku mají, uděluje ji
většinou podle domluvy vyučující (10/53 % respondentů), popř. na ni upozorňují
studenti (6/32 % respondentů). Většina tlumočníků (14/74 % respondentů) nemá
moţnost pracovat v týmu (tedy 2 tlumočníci, kteří se střídají v průběhu výuky
v tlumočení a jsou si oporou) v průběhu vyučovací hodiny či přednáškového
bloku, pouze 5 (26 %) tlumočníků tuto moţnost má. Tlumočení v týmu nastává
např. u ústních maturitních zkoušek či při obhajobách diplomových prací.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe 7 respondentů (37 %), kteří netlumočí
s kolegou v průběhu hodiny v týmu, nedostává v průběhu výuky ţádnou přestávku.
Dalších 7 (37 %) respondentů, kteří rovněţ nemají moţnost tlumočit s kolegou
v týmu, alespoň přestávku dostává. Není jiţ přesně specifikováno, zda se jedná
o vyhlášenou přestávku pro tlumočníka či o zadání samostatné práce studentům
a během té doby má tlumočník přestávku.
Tlumočníci, kteří ţádné přestávky nemají nebo mají takové, během nichţ s nimi
chtějí vyučující či studenti něco řešit, čili si během nich nestihnou odpočinout
a revitalizovat své síly, by měli zkusit s pedagogem prodiskutovat moţnost
přestávky a vysvětlit mu riziko sniţující se kvality tlumočení, pokud nebude mít
tlumočník moţnost si odpočinout.
Rozhovory s tlumočníky:
Tlumočnice ze střední školy pro SP v Hradci Králové vidí velké změny především
v týmovém tlumočení. V době, kdy na tuto pozici nastoupila, zde nebylo zvykem
tlumočit v týmu (výjimkou byly pouze maturity). V současnosti se tlumočí
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s kolegou v týmu při všech větších událostech, jako jsou přednášky, porady
a veřejné akce. Je snaha toto pravidlo dodrţovat, a pokud nemůţe jeden ze dvojice
tlumočníků např. na poradě v daném termínu tlumočit, přesune se porada na jiný
den. (Rozhovory s tlumočníky, příloha II)
Další tlumočnice, která působí na střední škole mimo Prahu i vysoké škole
v Praze, uvádí, ţe na vysoké škole, kde tlumočí, dodrţují všechny podmínky, které
si domluvili. Mezi tyto podmínky patří také dodrţování veškerých přestávek,
o které tlumočnice ţádala. (Rozhovory s tlumočníky, příloha III)


Záběr tlumočení během dne
Otázka č. 6) Tlumočíte v přednáškách, kurzech či předmětech…?
Dotázaní tlumočníci nejčastěji tlumočí v humanitních předmětech – např.
občanská

nauka,

v přírodovědných

psychologie,
předmětech

–

dějepis
např.

(10/53 % respondentů),
matematika,

fyzika,

dále
chemie

(8/42 % respondentů), stejný počet ale tlumočí v nejrůznějších oblastech podle
potřeby, tedy v humanitních, přírodovědných, exaktních a technických oborech
(8/42 % respondentů).
Z dotazníkového šetření vyplývá, ţe se tlumočníci nespecializují na jednotlivé
předměty, ale tlumočí v různorodých oblastech vzdělávání daných zaměřením
vzdělávací instituce, kterou si pro své tlumočnické působení vybrali. Na
středoškolské úrovni se setkáváme se širokým obsahem témat a předmětů.
Přestoţe tlumočník má minimálně středoškolské vzdělání a měl by mít v těchto
oblastech všeobecný přehled, ne všechny obory jeden tlumočník tlumočí stejně
kvalitně. Tlumočník by ale měl být schopný zvládnout tlumočení v rozsahu
středoškolského učiva bez větších problémů, příp. by si měl doplňovat znalosti
z těch předmětů, které jsou pro něj na tlumočení náročnější.
Rozhovory s tlumočníky:
Všichni tlumočníci, kteří mi poskytli rozhovor, uvádí, ţe kromě běţné výuky či
přednášek a seminářů jsou k dispozici také při tlumočení všech aktivit, které
souvisí s danou institucí. Jedná se např. o výlety, exkurze, soutěţe, pobytové akce,
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praktická cvičení, odborné praxe, divadelní představení, konzultace, promoce,
imatrikulace, obhajoby bakalářských a diplomových prací, státnice, přípravu
a překlady webových článků v ČZJ a materiálů pro studenty a překlady videí
v ČZJ. (Rozhovory s tlumočníky, přílohy II – VI)
Funkční faktor
a) Informovanost o specificích komunikace neslyšících
Situační kontext
Otázka č. 19) Z jakého důvodu byste odmítl/a tlumočení?
Otázka č. 25) Rozdávají vyučující písemné podklady studentům vţdy předem, aby
si je mohli přečíst před výukou a tím byli na přijímání tlumočených informací lépe
připraveni?
Nejvíce tlumočníků by odmítlo tlumočení z toho důvodu, ţe nerozumí dané oblasti
(16/84 % respondentů) a také kvůli nedostatečnému času na přípravu
(13/68 % respondentů). Další tlumočníci by odmítli tlumočení kvůli tomu, ţe
nedostali podklady pro přípravu (6/32 % respondentů), ţe by ţáci nerozuměli
tlumočníkovi (7/37 % respondentů) a také z toho důvodu, ţe by nerozuměli
vyjadřování vyučujícího (6/32 % respondentů). Ze všech 19 respondentů by
tlumočení nikdy neodmítl pouze 1 tlumočník. Tlumočníci uvádějí, ţe písemné
podklady studenti předem převáţně nedostávají (10/53 % respondentů), popř. je
dostávají, ale nevěnují jim pozornost (5/26 % respondentů).
Tlumočníci zde vytvořili seznam jednotlivých důvodů pro odmítnutí tlumočení.
Na druhou stranu je otázkou, nakolik jde ve školním prostředí odmítnout tlumočit
např. ve vyučování v pracovní době, kterou má pro tlumočení vymezenou,
vzhledem k tomu, ţe zde tlumočník pracuje právě za tímto účelem. Ohledně
poskytování písemných podkladů studentům v předstihu nevyplynul důvod, proč
vyučující studentům písemné podklady nerozdávají. Rovněţ ani nevyplývá, jestli
se sami tlumočníci snaţí učitele vést k tomu, aby studentům písemné podklady
poskytovali, jelikoţ právě oni mají zajišťovat plynulou komunikaci mezi oběma
stranami, vyučujícím a studenty, a plnohodnotné porozumění. Z dotazníkového
šetření ale také vyplynulo, ţe pokud v několika případech přípravy vyučující
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studentům poskytují, studenti jim přesto pravděpodobně nevěnují pozornost (popř.
jim nerozumí).
K tomuto tématu jsem nezískala z osobních rozhovorů s tlumočníky ţádné další
informace.


Povědomí o roli tlumočníka v komunikaci
Další bod se týká povědomí o roli tlumočníka v rámci komunikace ve třídě. Tento
faktor nebyl zmíněn v dotazníkovém šetření, nicméně v osobních rozhovorech se
k němu někteří tlumočníci vyjadřovali a popisovali současnou situaci ve vztahu
k tomu, jak jsou vnímáni.
Rozhovory s tlumočníky:
Tlumočnice ze střední školy pro SP v Hradci Králové se s kaţdým vyučujícím,
kterému bude tlumočit, před prvním tlumočením nejdříve vţdy sejde a zjistí, zda
uţ má pedagog předchozí zkušenosti s tlumočením. Poté se s ním domluví na
podmínkách spolupráce (např. potřeba materiálů na přípravu), také jak vyřešit
různé situace ve třídě např. kdyţ jsou v jedné třídě neslyšící a nedoslýchaví
studenti. Začátek spolupráce je ale vţdy sloţitější, protoţe učitel si na tlumočníka
teprve zvyká. Tlumočnice se zároveň domnívá, ţe jí a její kolegy na škole zatím ne
všichni učitelé respektují. Je ale důleţité, ţe vedení tlumočníky respektuje, coţ
učitelé jiţ berou v potaz. Někteří učitelé ve škole nemají tlumočníka vůbec, jiní
pouze na část výuky, proto někdy tlumočníci naráţí na nepochopení role
tlumočníka. Učitelé, kteří tlumočníka běţně ve výuce nemají, ho poté např. na
pedagogické radě ani nerespektují. Tlumočníci se tuto problematiku snaţí řešit
besedami pro učitele, kde jim předávají informace o tlumočení. Na druhou stranu
je zajímavé, ţe učitel, který teprve začíná spolupracovat s tlumočníkem ve výuce,
bývá většinou velmi spokojený, protoţe si uvědomuje, ţe se mu lépe pracuje,
a stává se, ţe tlumočníka bude chtít i příště. (Rozhovory s tlumočníky, příloha II)
Další tlumočnice z vysoké školy, oboru ČNES, FFUK v Praze, také uvádí, ţe díky
dlouhodobému

působení

tlumočníků

v dané

instituci

vyučující

chápali

a respektovali problematiku tlumočení. V případě, ţe na obor nastoupili noví
vyučující, vţdy se s nimi tlumočníci sešli dříve a sdělili jim, co tlumočník dělá,
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jaká je jeho práce, co bude od vyučujícího potřebovat a co můţe vyučující
očekávat od tlumočníka. (Rozhovory s tlumočníky, příloha V)
Subjektivní faktory
a) Vztah pedagoga a tlumočníka


Přístup vyučujícího k tlumočníkovi
Otázka č. 27) Můţete upozornit vyučujícího, ţe máte problém (nerozumíte,
nestíháte…)?
Pokud tlumočník upozorní vyučujícího při tlumočení, ţe např. něčemu nerozumí,
vyučujícímu to nevadí, nemá s tím problém (19/100 % respondentů).
Domnívám se, ţe z hlediska dlouhodobé spolupráce tlumočníka s vyučujícím je
třeba vzájemně dobře vycházet. Dobrou spolupráci povaţuji za základ jakéhokoli
tlumočení ve vzdělávání. Před prvním tlumočením pro daného vyučujícího je
vhodné se s ním setkat, představit svoji práci a vyjasnit si, co od tlumočníka můţe
vyučující čekat a naopak co od vyučujícího můţe očekávat tlumočník.
Rozhovory s tlumočníky:
Tlumočnice, která působí na vysoké škole v Praze, si nevzpomíná, ţe by měla
v komunikaci s vyučujícími závaţnější problém. (Rozhovory s tlumočníky, příloha
III)
Tlumočnice z vysoké školy v Brně, která pracuje v rámci Střediska Teiresiás,
soudí, ţe vyučující si uţ zvykli na přítomnost studenta, tlumočníka nebo
zapisovatele ve výuce. Stále jsou ale fakulty, které tlumočníka odmítají
akceptovat, jelikoţ na tuto situaci nejsou ještě zcela zvyklí. Postupně se to však
zlepšuje. (Rozhovory s tlumočníky, příloha VI)



Snaha vyuţívat tlumočníka v hodině jako asistenta
Otázka č. 26) Jaké se po vás poţadují činnosti, které nesouvisí s tlumočením?
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Snaha vyuţívat tlumočníka v hodině jako asistenta ze strany pedagoga se
neprokázala (10/53 % respondentů), popř. pokud to pedagog zkusil, tlumočník mu
hned z počátku vysvětlil, ţe poţadovaný úkol nepatří k jeho práci, a příště to po
něm jiţ pedagog nepoţadoval (3/16 % respondenti).
Můţeme tedy říci, ţe z tohoto hlediska není práce tlumočníka narušována a pokud
ano, tlumočník to hned v počátku zarazí a s pedagogem si situaci vyjasní. Je
důleţité, aby obě dvě strany, tedy tlumočník a pedagog, respektovaly pravidla,
která jsou ohledně jejich spolupráce daná (tlumočník tak např. nebude zasahovat
do výuky a vyučující nebude zasahovat do tlumočení).
Rozhovory s tlumočníky:
Všichni oslovení tlumočníci jsou svým pracovním okolím respektováni jako
tlumočníci, nikoliv v jiné roli. (Rozhovory s tlumočníky, příloha II-VI)
Tlumočnice, která působí na střední škole mimo Prahu a vysoké škole v Praze,
uvádí z těchto prostředí rozdíly - na střední škole se jí stalo, ţe se jí snaţili zapojit
do výuky, aby s něčím pomohla, ale vţdy vysvětlila, ţe je tam proto, aby
tlumočila, a nemůţe tedy pomoci. Vyučující to pochopili a příště se to jiţ
neopakovalo. Na vysoké škole nikdo nic takového nepoţadoval. (Rozhovory
s tlumočníky, příloha III)
Tlumočnice, která působila na oboru ČNES na FFUK v Praze, měla problém
odlišného charakteru. Očekávalo se od ní nejenom tlumočení, ale také aby
vyučovala, popř. se zabývala vědeckou činností. Toto ale tlumočnice odmítla,
protoţe se chtěla soustředit pouze na tlumočení, na které měla uzavřenou pracovní
smlouvu. (Rozhovory s tlumočníky, příloha V)
b) Vztah tlumočníka a studenta


Tlumočník nemá dostatečnou schopnost srozumitelného projevu v ČZJ
Otázka č. 21) Jak jste řešil/a situaci, ţe student během výuky nerozuměl?
Z dotazníkového šetření vyplývá, ţe ve většině případů tlumočník poţádá
vyučujícího o zopakování a informaci formuluje jinak (18/95 % respondentů),
popř. pouze formuluje informaci jiným způsobem (13/68 % respondentů).
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Vzhledem k tomu, ţe vyučující nemají problém s tím, ţe je tlumočník z nějakého
důvodu přeruší (např. se ţádostí o zopakování informace), nemělo by to
tlumočníka během tlumočení ani pedagoga při výuce příliš zatěţovat.
Rozhovory s tlumočníky:
Tlumočnice, která působí na vysoké škole v Brně ve Středisku Teiresiás,
zdůraznila, ţe je důleţitá jak spolupráce, tak komunikace mezi studentem
a tlumočníkem. Pokud si všimne, ţe jí student nerozumí, musí se přizpůsobit jeho
kódu tak, aby jí rozuměl. V případě, ţe studentovi tlumočník nebude vyhovovat, je
zde snaha tlumočníka nahradit jiným kolegou tak, aby byl student s tlumočením
spokojený. (Rozhovory s tlumočníky, příloha VI)
c) Náročné situace při tlumočení
Otázka č. 7) Je pro vás tlumočení určitého typu vyučování náročnější neţ jiné?
Otázka č. 22) Jak postupujete v případě, ţe v jeden moment mluví či znakuje více
lidí najednou?
Na základě dotazníkového šetření je pro tlumočníky náročnější tlumočení výuky,
na kterou nejsou připraveni tak, jak by mohli být, protoţe např. čerpali pouze
z materiálů, které si sami obstarali, ale neměli k dispozici jiné přípravy jako
poznámky k hodině od vyučujícího (12/63 % respondentů), dále pokud ve výuce
probíhala stresová situace jako například zkoušení (10/53 % respondentů) a také
jako náročné uvádějí diskusní formy výuky, kdy nad daným tématem vzájemně
debatují slyšící vyučující a neslyšící studenti (9/47 % respondentů). Pokud v jednu
chvíli produkuje výpověď více účastníků komunikace najednou, nejčastěji
tlumočníci usměrňují komunikaci (12/63 % respondentů) tím, ţe diskusi zastaví
a upozorní, ţe není moţné tlumočit všechny mluvčí najednou a je potřeba, aby
vţdy mluvila/znakovala pouze 1 osoba. Jednotliví mluvčí se poté mohou např.
hlásit o slovo.
Zkoušení studentů během výuky můţe být pro tlumočníka náročné jednak z toho
důvodu, ţe se jedná o typ tlumočení, na který se nemůţe dokonale připravit,
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tlumočení musí být velmi přesné i s dílčími nedostatky, aby vyučující mohl co
nejobjektivněji zhodnotit skutečné studentovy znalosti/neznalosti, nikoliv výkon
tlumočníka. Tlumočník nesmí s tlumočenými informacemi nijak manipulovat,
informace nesmí do odpovědi studenta přidávat (i kdyby měl dojem, ţe „to tak
student v podstatě myslel“) zároveň je velmi důleţité, aby tlumočník co nejpřesněji
analyzoval záměr dotazu vyučujícího a aby v tlumočení nevědomě nenapovídal
odpověď. Probíhající diskuse ve výuce budou rovněţ náročnější pro tlumočníka
především z důvodu velkých emocí, které jsou s diskuzí spojeny, často jsou
výpovědi neukončené, jen v náznacích a navíc velmi často v jeden moment
komunikuje hned několik účastníků komunikace, některé výpovědi se tak
překrývají a je nemoţné je tímto způsobem tlumočit. Z dotazníkového šetření
vyplývá, ţe pokud komunikuje více lidí najednou, tlumočník přebírá ve většině
případů organizační roli a usměrňuje komunikaci. Dalším moţným řešením je
podle mého názoru taková situace, kdy komunikaci usměrňuje jiná osoba neţ
tlumočník, např. pedagog. Tlumočník se tak můţe soustředit pouze na tlumočení
a nemusí koordinovat komunikaci celé skupiny.
K tomuto tématu jsem nezískala z osobních rozhovorů s tlumočníky ţádné další
informace.
d) Profesní supervize


Konzultace s kolegou tlumočníkem – koordinátorem tlumočení
Otázka č. 4) Fungujete v tlumočnickém týmu?
Otázka č. 8) S kým konzultujete problémy související s tlumočením?
Tlumočníci nejčastěji konzultují problémy související s tlumočením se svým
kolegou (17/89 % respondentů), přičemţ v tlumočnickém týmu funguje
13 respondentů

(68

%).

(11/58 % respondentů)

a

Dále

tlumočníci

někteří

vyhledávají

také koordinátora

supervizora
tlumočníků

(7/37 % respondentů).
Zde musíme zdůraznit, ţe v našich podmínkách bývá koordinátor často také
tlumočnickým kolegou daného tlumočníka. Supervizor naopak bývá osoba, která
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v dané instituci nepracuje, ale tlumočník si ji objednává většinou kvůli zpětné
vazbě nebo pokud řeší nějaký tlumočnický či etický problém a potřebuje radu.
Rozhovory s tlumočníky:
Tlumočnice působící na střední škole v Hradci Králové přiblíţila, jak zde funguje
tlumočnický tým v čele s koordinátorkou, vedoucí týmu, která je rovněţ
tlumočnicí. Na koordinátorku se obrací také učitelé a studenti s čímkoliv, co
souvisí s tlumočením. Tlumočnický tým má pravidelné schůzky. Pokud nastane
nějaký problém související s tlumočením, řeší se většinou společným setkáním se
všemi stranami. (Rozhovory s tlumočníky, příloha II)
Tlumočník ze střední školy pro SP v Praze, který tlumočí ve vzdělávání přes
10 let, vidí v současné době hlavní posun k lepšímu v dostatku tlumočníků
v pracovním týmu, se kterými můţe řešit různé tlumočnické problémy.
(Rozhovory s tlumočníky, příloha IV)
e) Rozdílnost kultur slyšících a neslyšících Čechů
Otázka č. 20) V jakých situacích se nejčastěji projevují kulturní odlišnosti
slyšících a neslyšících Čechů?
Nejčastěji vidí tlumočníci kulturní odlišnosti slyšících a neslyšících Čechů
v názorové přímosti neslyšících studentů (15/79 % respondentů), rovněţ
v uvádění příkladů místo obecného pojmenování (12/63 % respondentů), na
příkladech zaloţených na vizuálním popisu (10/53 % respondentů) a také v čekání
na oční kontakt (8/42 % respondentů).
V moţnostech odpovědí se mísí kulturní projevy s jazykovými prostředky ČZJ,
jako je např. moţnost „výčet příkladů místo obecného pojmenování“. Zde se
můţe jednat o vyjádření nadřazeného pojmu výčtem pojmů podřazených, jelikoţ
pro slovo

nadřazené

neexistuje znak (např. pojem šperky vyjádříme

vyjmenováním znaků prsten, náhrdelník, náušnice). Nebo moţnost „příklady
zaloţené na vizuálním popisu“, coţ je rovněţ součástí ČZJ.
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K tomuto tématu jsem nezískala z osobních rozhovorů s tlumočníky ţádné další
informace.

Doporučení pro tlumočníky:
Pokud mají tlumočníci působící ve vzdělávání zájem o ucelenější vzdělání, mohou
vyuţít Kurzu pro tlumočníky znakového jazyka ve vzdělávání, který nabízí profesní
tlumočnická organizace Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. (Tond49, 2013),
dále mohou tlumočníci navštěvovat kurzy v organizacích neslyšících (např. Pevnost 50 či
SNN51), popř. mohou získávat další vědomosti prostřednictvím kurzů, které jim nabízí jejich
zaměstnavatel, také se mohou zúčastňovat seminářů či konferencí, které se nepravidelně
rovněţ nabízejí (např. k výročím tlumočnických organizací či organizací pro neslyšící).
Tlumočník by měl vţdy počítat s tím, ţe pokud nastupuje do vzdělávací instituce,
nebude pravděpodobně tlumočit pouze ve výuce, ale budou se ho týkat také různé školní
a mimoškolní akce, související společenské události a samozřejmě závěrečné zkoušky, ať uţ
se jedná o tlumočení maturitních zkoušek na střední škole či státních zkoušek na vysoké
škole. (Tond52, 2013)
Domnívám se, ţe k tlumočení ve vzdělávacích institucích by měla patřit i jakási osvěta
o tlumočení, např. organizace workshopů či besed jak pro ţáky a studenty, tak pro další
zaměstnance a vedení školy. Tyto programy mohou dělat tlumočníci zaměstnaní v dané
instituci (v rámci tlumočnického týmu, ve kterém působí), nebo tlumočnická organizace, která
s danou institucí můţe takto spolupracovat. Je to z toho důvodu, aby také ostatní měli
představu, co to tlumočení znamená, co je jeho cílem, a znali pravidla, která by se měla
dodrţovat při tlumočené komunikaci. To vše by mělo přispět ke správnému pochopení
tlumočnické profese, a tudíţ k efektivnímu vyuţívání tlumočnických sluţeb. Rovněţ je nutné,
aby se tlumočník, který působí ve vzdělávací oblasti, vyznal v chodu celé vzdělávací instituce
a také aby věděl, jak instituce funguje a jaká jsou v ní pravidla a předpisy.
Tlumočník by se měl dbát na to, aby jak nadřízení, tak vyučující a studenti věděli, jaká
je jeho práce. Ţe není ani asistentem vyučujícího ani kamarádem studenta, ale profesionálním
49

Čerpáno z: http://www.tond.cz/
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51
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, o.s.
52
Čerpáno z: http://www.tond.cz/
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tlumočníkem, který se stará o jazykový a kulturní převod sdělení z jednoho jazyka do
druhého. (Tond53, 2013)
Tlumočníci by se měli vţdy snaţit s vyučujícími dobře vycházet a pěstovat
v pracovním, tedy školním, kolektivu příjemnou atmosféru. Tlumočník by měl umět nejlépe
na základě materiálů od vyučujícího dál s nimi samostatně pracovat, popř. vyhledávat další
informace. V případě, ţe by něčemu nerozuměl, neměl by být problém se s vyučujícím sejít
a prodiskutovat s ním vše, co potřebuje. (Tond54, 2013)

53
54
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8. Závěr
Ve své práci jsem popsala současnou situaci tlumočení ve vzdělávání. Tento typ
tlumočení má svá specifika, kterými se odlišuje od jiných typů tlumočení (např. komunitní).
Tyto odlišnosti se projevují např. pravidelností tlumočení, tedy dlouhodobým vztahem
tlumočníka s klienty - učitelem a studenty.
Cílem této práce bylo určit a charakterizovat faktory, které mohou ovlivňovat
tlumočení ve vzdělávání, a dalším výběrem z těchto faktorů následně ověřit v dotazníkovém
šetření mezi tlumočníky českého znakového jazyka působícími ve vzdělávacích zařízeních,
zda vybrané faktory mají předpokládaný vliv na tlumočníky znakového jazyka ve vzdělávání
během tlumočnického procesu a případně v jakém rozsahu.
Faktory jsem rozdělila do 5 pracovních skupin, a to na faktory lingvistické,
extralingvistické, psychofyziologické, subjektivní a funkční faktor. Jednotlivé faktory
zařazené do těchto skupin jsem popsala, avšak k ověření, zda mají předpokládaný vliv na
tlumočení, jsem nedošla. Bylo to z toho důvodu, ţe vybraný typ dotazníku v dotazníkovém
šetření se v průběhu práce projevil jako velmi náročný na vyhodnocování. Dotazník jsem
vytvářela především na základě konzultací se zkušenými tlumočníky, s vedoucí mé práce,
Mgr. Naďou Hynkovou Dingovou, a také na základě odborné literatury. Touto cestou jsem
došla k přehledu faktorů, o kterých jsem předpokládala, ţe mohou ovlivňovat tlumočení ve
vzdělávání. Po opětovných konzultacích s tlumočníky jsem dalším výběrem faktorů, které
samotní tlumočníci povaţují za důleţité, sestavila dotazník.
Při sestavování dotazníku jsem patrně měla postupovat tak, abych přiřadila otázky ke
kaţdému faktoru z teoretické části práce, tedy aby byly v dotazníkovém šetření obsaţené
všechny zmíněné faktory. Po zjištění, ţe původně plánované výsledky z dotazníků
pravděpodobně není moţné zobecnit v takové míře, aby mi poskytly platné a objektivní
závěry, jsem získaná data a informace vyuţila jiným způsobem - dotazníkovým šetřením
a osobními rozhovory s tlumočníky jsem dospěla k podrobnému přehledu současné situace
tlumočení ve vzdělávání a k pojmenování a charakteristice faktorů, které tlumočníci
v průběhu tlumočení reflektují. Hlavním přínosem této práce je tedy podrobný popis současné
situace v tlumočení ve vzdělávání z pohledu tlumočníků.
Tato práce se zabývá širokým spektrem faktorů, které se vyskytují ve vzdělávacím
prostředí. Domnívám se tedy, ţe z tohoto důvodu je práce spíše obecného charakteru. Podle
mého názoru by bylo dobré věnovat se dále těmto faktorům v uţším rozsahu a zkoumat
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podrobně jednotlivé skupiny (např. psychofyziologické faktory), které by však bylo nutné
ověřit přímo v průběhu tlumočení, aby bylo moţné získat objektivní výsledky, které je moţné
dále analyzovat (např. pořízením záznamu z tlumočení).
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Příloha I - Dotazník
Jste, případně byl/a jste (nejdéle před 3 lety), tlumočníkem českého znakového jazyka v
oblasti vzdělávání?
● ano
● ne
Pohlaví
a) muţ
b) ţena
Věk
● - 25
● 26 - 35
● 35 - 45
● 45 - 55
● 55 +
Město/kraj tlumočnického působení
Tlumočnické vzdělání
● z profesních tlumočnických organizací
● akademické
● z organizací neslyšících
● ze zahraničí
● ţádné
● jiné
1) Jak dlouho tlumočíte v oblasti vzdělávání?
● do 5 let
● 5 - 10 let
● více neţ 10 let
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2) V jakém typu vzdělávací instituce tlumočíte?
● ZŠ (integrovaný student)
● ZŠ pro SP
● SŠ (integrovaný student)
● SŠ pro SP
● VŠ
● jiné
3) Snaţíte se systematicky doplňovat znalosti a dovednosti v…?
● tlumočnické oblasti
● jazykové oblasti
● všeobecném přehledu
● rámci své specializace
● nedoplňuji si znalosti
4) Fungujete v tlumočnickém týmu?
● ano, bez kolegy si svou práci nedokáţu představit
● ne, tlumočím sám/a
● ne, rád/a bych, ale z finančních důvodů to není moţné
● ano, ale podle mě je to luxus
5) Pokud tlumočíte neslyšícím dětem (do 10 let věku), jaké problémy při tlumočení řešíte
nejčastěji?
● nepřesné tvary rukou při znakování
● velká vázanost na konkrétní situace
● nedostatečná schopnost přizpůsobit se mentalitě neslyšícího dítěte
● uţívání domácích znaků
● nedostatečná zkušenost s komunikací přes tlumočníka
● jiné
6) Tlumočíte v přednáškách, kurzech či předmětech...?
● humanitních
● přírodovědných
● exaktních a technických
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● všech
7) Je pro vás tlumočení určitého typu vyučování náročnější neţ jiné?
● ano, výkladová hodina
● ano, diskusní
● ano, rekapitulující
● ano, kdyţ probíhají zkoušky
● ano, nepřipravené
● ano, vyučování s pozvanými hosty
● ne, neřeším to
8) S kým konzultujete problémy související s tlumočením?
● s koordinátorem tlumočníků
● s kolegou
● s neslyšícím známým
● se supervizorem
● s nikým
● jiné
9) Kolik běţných vyučovacích hodin (45 minut) tlumočíte v pracovní den?
● max. 2 hodiny
● 3 – 4 hodiny
● 5 – 6 hodin
● 7 a více hodin
● ve vyučovacích hodinách netlumočím
10) Kolik přednáškových bloků (90 minut) tlumočíte v pracovní den?
● max. 1 blok
● 2 bloky
● 3 bloky
● 4 a více bloků
● v blocích netlumočím
11) Máte moţnost pracovat v týmu i v průběhu vyučovací hodiny nebo bloku?
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● ano
● ne
12) Dostáváte během tlumočené výuky přestávky?
● ano, ale méně neţ 10 min.
● ano, více neţ 10 min.
● ne
13) Pokud máte tlumočnické přestávky…
● říkám si o ní já jako tlumočník
● upozorňuje na ni vyučující sám
● upozorňují na ní studenti
● tlumočnické pauzy nemám
14) Po jak dlouhé době tlumočení začínáte pociťovat únavu?
● po 20 min.
● po 40 min.
● po vyučovací hodině
● Jiné:
15) Pokud máte tlumočení v časných ranních hodinách, jdete spát...
● dříve neţ ve 22 hod.
● před půlnocí
● po půlnoci
● neřeším to
16) Pokud máte tlumočit za svého kolegu, v jakém předstihu se to dozvíte?
● na poslední chvíli
● alespoň 1 den předem
● alespoň několik dní předem
● nezastupuji kolegy
17) Pokud máte tlumočit za svého kolegu, kdy dostanete přípravu na tlumočení?
● dostanu ji v den tlumočení
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● dostanu ji alespoň 1 den předem
● dostanu ji alespoň několik dní předem
● nedostávám ţádnou přípravu předem
● nezastupuji kolegy
18) Vyhovuje Vám prostředí, ve kterém tlumočíte, z hlediska dobré viditelnosti a
slyšitelnosti?
● ano
● ne
● neřeším to
19) Z jakého důvodu byste odmítl/a tlumočení?
●

nedostal/a jsem ţádné podklady pro přípravu

●

nerozuměl/a jsem dané oblasti

●

neměl/a jsem dostatečný čas na přípravu

●

ţáci/studenti mi nerozuměli

●

nerozuměl/a jsem vyjadřování vyučujícího např. kvůli nezřetelné artikulaci,
neschopnosti se vyjádřit apod.

●

nikdy jsem tlumočení neodmítl/a

●

Jiné:

20) V jakých situacích se nejčastěji projevují kulturní odlišnosti slyšících a neslyšících
Čechů?
●

čekání na oční kontakt

●

příklady zaloţené na vizuálním popisu

●

výčet příkladů místo obecného pojmenování

●

názorová přímost „nechodí se kolem horké kaše“

●

kulturní rozdíly se zde neprojevují

●

Jiné:

21) Jak jste řešil/a situaci, ţe student během výuky nerozuměl?
●

zopakoval/a jsem poslední informaci

●

formuloval/a jsem informaci jinak

●

neřešil/a jsem to
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●

nikdy se mi to nestalo

●

Jiné:

22) Jak postupujete v případě, ţe v jeden moment mluví či znakuje více lidí najednou?
●

přednostně tlumočím vyučujícího, poté postupně studenty podle pořadí, ve kterém
začali mluvit/znakovat

●

nejdříve tlumočím toho, kdo začal jako první mluvit/znakovat

●

upřednostňuji tlumočení z ČJ do ČZJ

●

upřednostňuji tlumočení z ČZJ do ČJ

●

usměrňuji komunikaci

●

jiné

23) Dostáváte přípravy na tlumočení od vyučujícího včas?
●

ano, cca týden předem

●

ano, alespoň 1 den předem

●

ne, dostávám je v den tlumočení

●

ne, nedostávám je vůbec

24) Jak řešíte situaci, kdy přípravy nemáte?
●

neřeším to

●

po opakované zkušenosti odmítám tlumočení

●

odcházím z výuky

●

informuji o tom nadřízené

●

nikdy se mi to nestalo

25) Rozdávají vyučující písemné podklady studentům vţdy předem, aby si je mohli přečíst
před výukou a tím byli na přijímání tlumočených informací lépe připraveni?
●

ano, studenti jsou tak vţdy připraveni

●

ano, ale studenti těmto přípravám nevěnují příliš pozornosti

●

ne, studenti materiály předem nedostávají

●

písemné podklady jsou pro tyto účely bezvýznamné

26) Jaké se po vás poţadují činnosti, které nesouvisí s tlumočením?
●

zapisování na tabuli
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●

pomoc studentům s vysvětlováním učiva

●

kopírování

●

opravování testů

●

hlídání studentů při psaní testů

●

nikdy se mi nic podobného nestalo

●

jiné

27) Můţete upozornit vyučujícího, ţe máte problém (nerozumíte, nestíháte…)?
●

ano, není to problém

●

ano, ale nemá to rád, vţdy se tváří, ţe ho to otravuje

●

ne, protoţe to nemá to rád, vţdy se tváří, ţe ho to otravuje

28) Jak reagujete v situacích, kdy vyučující chodí po místnosti „sem a tam“?
●

následuji ho

●

stojím na jednom místě

●

neřeším to

●

jiné
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Příloha II – Rozhovor s tlumočnicí ze školy pro SP,
Hradec Králové
Jak dlouho tlumočíte ve vzdělávání, resp. kdy jste nastoupila do školy jako
tlumočník popřípadě v jiné funkci např. jako asistent?
Teď uţ tlumočím ve škole čtvrtým rokem. A nastoupila jsem jako tlumočník.
V jaké vzdělávací instituci pracujete?
Pracuji ve speciální škole pro neslyšící, která se konkrétně jmenuje Střední škola,
základní škola a mateřská škola pro sluchově postiţené, Štefánikova 549, Hradec Králové.
Na té škole působíte na základní, střední nebo v mateřské škole nebo na všech
3 stupních?
Tlumočím hlavně na střední škole, kde je obor předškolní a mimoškolní pedagogika
a reprodukční grafik pro média, také tlumočím v maturitním nástavbovém studiu, na
odborném a středním odborném učilišti. Někdy tlumočím i pro základní školu, třeba nějaké
besedy, přednášky nebo nějaké intervenční programy třeba s psycholoţkou atd.
A tlumočíte někdy i výlety, třeba školní exkurze nebo divadlo?
Ano, vše, co souvisí se školou: výlety, exkurze, divadlo, soutěţe atd.
Jaká je vaše spolupráce s vyučujícími a se studenty? Respektive co ovlivňuje
kvalitu Vaší práce, Vašeho výkonu?
Spolupráce je taková, ţe s kaţdým vyučujícím, u kterého tlumočím, jsem se vlastně na
začátku, neţ jsem mu začala tlumočit, nejdřív sešla, zeptala se ho, jestli uţ někdy
spolupracoval s tlumočníkem - většinou tedy ne. Předem jsme se domluvili na podmínkách
naší spolupráce, vysvětlila jsem jim např., ţe budu potřebovat materiály na přípravu vţdycky
předem, jak vyřešit různé situace ve třídě např. kdyţ jsou třeba ve třídě neslyšící
a nedoslýchaví studenti dohromady. Na základě této domluvy nám spolupráce funguje dobře.
Učitelé tedy někdy zapomínají, takţe se k tomu musíme třeba vracet, ale většinou to není
problém. Horší je, kdyţ potom tlumočím někde na suplující hodině, kde vyučující normálně
mívá jiného tlumočníka, mají třeba jiná pravidla, mají to nastavené jinak, anebo kdyţ třeba
tlumočím nějakou hodinu s učitelem, který ještě nikdy neměl tlumočníka, tak tam většinou
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bývá ta spolupráce jiná, protoţe učitel na tlumočníka zkrátka není zvyklý a neví, jak s ním
spolupracovat. Ale obecně je ta spolupráce dobrá.
A respektují Vás jako tlumočníka jako svého kolegu všichni nebo záleží na
osobnostech?
Myslím si, ţe všichni zatím ne, bohuţel, ale dost učitelů uţ ano. Tam je důleţité, ţe
vedení nás hodně respektuje, coţ ovlivňuje pak ostatní podřízené učitele. Ale většinou je to
tak, ţe právě ten učitel, který má zkušenosti s výukou s tlumočníkem, tak je z toho naprosto
nadšený, ţe mu to ulehčuje práci, ţe pak toho tlumočníka poţaduje i nadále. Takţe většinou je
pak problém s těmi učiteli, kteří normálně tlumočníka ve výuce nemají a setkají se s ním
pouze na pedagogické radě a tam ho prostě nerespektují. Ale snaţíme se to odbourávat
různými besedami pro učitele, kde jim předáváme informace o tlumočení nebo i sami
neslyšící učitelé mají besedu o tlumočení pro učitele.
Celá škola zajišťuje tlumočníka do všech tříd, anebo je to právě tak, že někteří
učitelé nejsou na ně zvyklí, protože je ve výuce nemají?
U nás ve škole právě nelze pokrýt všechny hodiny tlumočením. Někteří učitelé nemají
tlumočníka vůbec, jiní třeba jen v 50% výuky. Proto občas narazíme na nepochopení role
tlumočníka. Myslím ale, ţe ve škole snad není ţádný učitel, který by měl tlumočeno 100 %
své výuky. Vţdycky je tam nějaká hodina, kdy musí tu výuku zvládnout sám bez tlumočníka,
toto ale nevím jistě.
Takže jsou i hodiny, kde je ten učitel sám a je to neznakující učitel…?
Ano, ale nelze říci, ţe jde o neznakující učitele, protoţe kaţdý pedagog je povinen
ovládat znakový jazyk alespoň na základní úrovni.
Máte i neslyšící učitele, kde byste tlumočili do mluveného jazyka?
Ano, také.
Ono je to asi dané tím, že je to hodně velká škola…?
A málo tlumočníků.
A kolik je vás tlumočníků celkem?
Šest, ale někteří pedagogové mimořádně také tlumočí.
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A to jste všichni na plný úvazek nebo částečný, příp. někdo jako externista?
Myslím, ţe pouze 2 jsou na plný úvazek. Pak jsou tam tlumočníci, kteří jsou na
dohodu – externí tlumočníci, dojíţdí na 1 nebo 2 dny v týdnu. Dvě tlumočnice jsou zároveň
i učitelky, takţe převáţně učí, jedna z nich má tuším jen poloviční úvazek. Je to tedy různé.
Když tlumočníci dojíždí z Prahy, hradí jim škola veškeré náklady nebo pouze
tlumočení?
Hradí pouze tlumočení, cestu vůbec nehradí. Pouze pokud je nějaká exkurze nebo
výlet, kdy se jede mimo školu, a je na to tlumočník objednán, tak mu škola zaplatí cestu na to
místo a zpět do školy.
Vidíte nějaké rozdíly mezi dobou, kdy jste začala tlumočit a tlumočením dnes?
Nějaké rozdíly, co se týče kvality výuky, přístupu učitelů k Vám, vztahu se studenty
nebo jestli studenti i učitelé chápou Vaši roli, jestli se podle toho řídí?
Určitě. Čím déle tam pracuju, tím je ta spolupráce mnohem lepší. Výuku hodnotit tedy
nemůţu, to mi ani nenáleţí, ale ta spolupráce s učiteli, se studenty a tlumočníky je mnohem
lepší. Je to určitě tím, ţe se snaţíme, my tlumočníci, předávat co nejvíce informací, dělat
besedy, třeba i pro jednotlivé úseky školy. A také máme pravidla pro pouţívání
tlumočnických sluţeb na škole, která musí všichni dodrţovat. Znají je jak studenti, tak učitelé,
vedení školy, takţe máme i pro sebe takovou ochranu, ţe se můţeme bránit, kdyţ se po nás
chce něco, co není v naší pracovní náplni.
Studenti chápou Vaši roli? Umí pracovat s tlumočníkem jako takovým?
Většinou to funguje bez problémů, ale potom dojde na lámání chleba, kdyţ má student
referát a musí poslat ten svůj materiál tlumočníkovi, tak většinou je z toho strašně zmatený:
„jak a kdy a proč“, takţe to se všechno musí vysvětlit úplně od začátku. Vţdy kdyţ dojde
k nějaké takové situaci, tak je to pro všechny nepříjemné. Stává se i to, ţe pokud student včas
nepošle referát tlumočníkovi, tak tlumočník můţe odmítnout referát tlumočit a student se
s tím uţ musí nějak vypořádat. Máme to tam nastavené, ţe tyto podmínky se musí dodrţovat.
Příště si to ten student uvědomí, pošle to a je vše v pořádku.
Učitelé opravdu dodržují to, že když to student nepošle a tlumočník odmítne
tlumočit, tak nemusí?
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Vţdycky se s námi nějak domluví, vţdy za námi učitel nebo i ten student přijde, jestli
bychom to přesto nepřetlumočili. Asi spíš záleţí na domluvě a o co konkrétně se zrovna
jedná, jestli je to úkol nebo je to něco, co ten student opravdu poslal učiteli, ale tlumočníkovi
ne. Ze zkušeností je velmi poučné to takovým studentům odmítnout, protoţe jde o ten princip,
ţe se to musí naučit posílat tomu tlumočníkovi. A vţdycky stačilo jednou jednomu něco
odmítnout a poučili se z toho všichni.
A napadlo by Vás ještě něco, co se od té doby nebo za ty 3 – 4 roky změnilo, co
byste si už teď uvědomovala? Co se týče např. pauz nebo týmového tlumočení?
Ano, týmové tlumočení se změnilo hodně. Kdyţ jsem tam nastoupila před 4 lety, tak
skoro nebyli zvyklí tlumočit v týmu a teď v podstatě na větších akcích jako jsou přednášky,
porady, veřejné akce, tam jsou tlumočníci vţdycky 2. Dříve to bylo snad pouze u maturity, ţe
tam byli 2 tlumočníci. Poradu tlumočil třeba jenom 1 tlumočník. To se změnilo tedy hodně
a snaţíme se to opravdu dodrţovat, ţe třeba kdyţ nemůţe druhý tlumočník, tak se kvůli tomu
musí přesout celá porada. Uţ si to i neslyšící vyţadují ty 2 tlumočníky. Ale vlastně i slyšící
učitelé, kdyţ je třeba porada úseku, tak dříve tam byl vţdycky nějaký učitel, který to těm
neslyšícím učitelům přeznakoval, a kdyţ zjistil, ţe uţ to nemusí dělat, ţe to dělá tlumočník,
a on tam můţe být jako aktivní učitel, tak uţ si toho tlumočníka nyní vţdy vyţádají. Také se
změnilo to, ţe se hodně vyuţívá dataprojektor, a to nejen ve výuce k promítnutí nové látky,
ale i na poradách.
Je snaha školy zvyšovat počet tlumočníků nebo tomu něco brání?
Já myslím, ţe je snaha, protoţe od té doby se za 4 roky zvýšil počet tlumočníků. Kdyţ
jsem tam nastoupila, tak tam byli snad jen 2-3 tlumočníci, teď je nás tam 6. Moţná tam byli
ještě nějací externí, ale určitě ta snaha je. Akorát je problém v těch financích. Tuším, ţe škola
má problémy s tím, ţe na to, jaký je počet studentů, neodpovídá počet zaměstnanců. Z toho
důvodu nepovolí další tlumočníky, protoţe ta dospělá část začíná přesahovat ty studenty. Jsou
tam učitelé neslyšící, slyšící, asistenti, tlumočníci, to vadí asi ministerstvu, nevím. Takţe
finanční problémy. Ale ještě moţná bych dodala, ţe škola bude vţdycky podporovat to, aby
učitel nějakým způsobem znakoval. Kaţdý učitel musí povinně chodit na kurz znakového
jazyka a ten, který nechodí, vím, ţe mu ředitelka např. nemusí dát odměny. Jsou tak
motivovaní tam chodit. Paní ředitelka chce, aby kaţdý učitel uměl komunikovat s těmi
studenty, chce zachovat to, ţe je dobré mít tlumočníky, ale ne pro úplně veškerou výuku.
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Vy máte jenom neslyšící studenty, nebo i nedoslýchavé či slyšící?
I nedoslýchavé. Kaţdý student by měl mít nějakou vadu sluchu. Je zde ale i škola pro
děti s vadami řeči, kam tedy chodí slyšící děti.
Snaha školy je tedy motivovat všechny studenty, aby se učili znakový jazyk?
Myslím tím i nedoslýchavé, kteří běžně třeba preferují mluvený jazyk…
Ano. Já vím, ţe mají předmět znakový jazyk, kde proberou teorii znakového jazyka
a naučí se i znaky. Ale situace je bohuţel taková, ţe někteří studenti se ani v 5. ročníku
nedomluví se svými neslyšícími spoluţáky, takţe nějak těmi 5 lety asi prošli, ale nemuseli ten
jazyk zřejmě pouţívat.
Máte stejná práva jako učitelé – tlumočníci a učitelé, nebo to je odděleno
nějakými vnitřními předpisy?
Ano, je to oddělené vnitřními předpisy.
Co se týče např. počtu týdnů dovolené…?
Já tím, ţe jsem na dohodu DPP, tak se mě dovolená vůbec netýká. Jinak si myslím, ţe
tlumočníci na smlouvu to mají stejně jako učitelé.
Tlumočníci tam jsou tedy na různý pracovní poměr, nemáte ho všichni stejný…
Ano, je to různé.
A Vy jste ve smlouvě uvedená jako asistent nebo tlumočník?
Jako tlumočník.
Máte nějaká pravidla pro spolupráci mezi učitelem a tlumočníkem?
Ano, máme Pravidla spolupráce s tlumočníkem ve výuce. Ty znají všichni tlumočníci,
pedagogové i studenti a musí se dodrţovat, jelikoţ jsou součástí školního řádu.
Učitelé jsou nějak postihnutí, když např. nedodají včas materiály nebo jsou už
tak naučení?
Jsou uţ většinou tak naučení, ale kdyţ je někdo nedodá, ţádný postih za to není.
Maximálně se můţe stát, ţe tlumočník můţe odmítnout tlumočení. To ale vţdy záleţí na
domluvě.
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Máte ve škole někoho jako koordinátor tlumočníků, na koho se můžete obrátit,
když je nějaký problém?
Ano, máme jednoho koordinátora - tlumočnici. Je to vedoucí týmu tlumočníků. Na
koordinátora se můţou obrátit i učitelé a studenti s jakýmkoliv problémem s tlumočením.
Koordinátor to vyřeší. Také máme jako tlumočníci pravidelně schůzky, kde řešíme právě ty
problémy, které vzniknou, projednáváme tlumočení, atd. A kdyţ je nějaký problém, konflikt
kvůli tlumočení, tak se to řeší operativně. Většinou pomůţe společné setkání a citlivé
vysvětlení problémové situace, která nastala.
Takže je vidět zlepšující se vývoj pro tlumočníky.
Určitě. Kdyţ to porovnám s tím, kdy jsem nastoupila a teď, tak se to hodně změnilo
k lepšímu.
Děkuji za rozhovor
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Příloha III - Rozhovor s tlumočnicí působící na střední
škole mimo Prahu a na vysoké škole v Praze, kde jsou
neslyšící studenti integrováni
Jak dlouho tlumočíte ve vzdělávání, respektive kdy jste nastoupila do školy jako
tlumočnice?
Na konci roku 2010 jsem nastoupila na střední školu jako tlumočník znakového
jazyka, kde jsou neslyšící integrováni. A na začátku roku 2011 jsem nastoupila na vysokou
školu jako tlumočník.
Ta vysoká škola - to nebyl obor ČNES…?
Ne, jiný obor.
A střední škola je v Praze nebo jinde?
Ne, v jiném kraji.
Jaká je spolupráce s vyučujícími a se studenty? Co ovlivňovalo kvalitu Vaší
práce?
Na střední škole s vyučujícími není ţádná spolupráce. Mám materiály, to jsou
učebnice, ze kterých by měli vyučovat, ale samozřejmě, ţe ti vyučující si dělají své přípravy,
které ale já nedostávám a nikdy se mi nepovedlo je získat. Asi polovina vyučujících postupuje
podle těch učebnic, druhá polovina ne – nikdy se mi asi nepovedlo získat od nich ty materiály.
Několikrát se mi povedlo získat téma, které budou vyučovat, takţe to jsem se snaţila připravit
si sama podle svých materiálů, ale to bylo asi všechno. S vyučujícími tam není spolupráce
vůbec ţádná. Ale se studenty naopak výborná. Jakmile se studenti něco dozvědí, nebo mají
něco, co by mi mohlo pomoct, vţdycky mi to poskytnou.
Vyučující Vás respektují ve třídě jako tlumočníka nebo jste tam pro ně něco jako
asistent?
Určitě jako tlumočníka. Stalo se mi asi dvakrát, ţe se mě snaţili zapojit do výuky,
abych jim s něčím pomohla, ale vţdycky jsem jim nějak vysvětlila, ţe jsem tam jako
tlumočník a ţe nemůţu pomoct, protoţe to musím překládat. Takţe to pochopili a potom uţ to
po mě příště nechtěli. Myslím, ţe mě tam berou jako tlumočníka.
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A na té vysoké škole?
Tam je to jiné. Materiály dostávám pravidelně, s těmi ţádný problém není. A to je
veškerá spolupráce s těmi vyučujícími. Tam je to velmi dobře zařízené, samozřejmě záleţí jak
který vyučující, ale většinou jsem měla asi štěstí, ţe jsem narazila na takové vyučující.
Materiály mi dávají vţdycky předem, většinou dodrţují alespoň 4 dny předem, někdy uţ mi to
dají rovnou na celý semestr, ţe uţ to mají připravené z loňska, takţe to mám kompletně
všechno. Také dodrţují veškeré přestávky, o které jsem je prosila a nikdy po mě nikdo nic
nechtěl, například ţe bych jim měla s něčím pomoct nebo nějak asistovat. Tam je ta
spolupráce dobrá, snaţí se vyjít vstříc. Nabízejí mi konzultační hodiny, kdybych něčemu
nerozuměla, můţu napsat e-mail…
Takže je velký rozdíl mezi střední a vysokou školou?
Určitě, v přístupu těch učitelů.
Na vysoké škole je se studenty spolupráce také dobrá. Tam ţádný problém nikdy
nebyl.
Tam je integrovaný jeden student nebo více?
Jeden integrovaný student.
Co všechno na obou školách tlumočíte? Pouze výuku nebo přednášky, nebo
i nějaké exkurze, konzultace…
Na střední škole především výuku a myslím, ţe jednou i exkurzi. Na vysoké škole to
jsou přednášky, cvičení, s tím, ţe pokud jsou navíc praktická cvičení, tak ty tlumočím taky.
Myslím, ţe jednou tam byla také exkurze.
Vidíte nějaké rozdíly mezi dobou, kdy jste začala a tlumočením dnes? Co mělo
velký vliv na začátku Vaší praxe a co kvalitu práce ovlivňuje nejvíce nyní? Myslím tím,
jestli už si nyní uvědomujete, něco, co Vám například na začátku této práce přišlo třeba
nemožné si vydobýt, ale teď už to nějakým způsobem funguje?
Na střední škole byl rozdíl v tom, ţe přede mnou tam byl uţ jiný tlumočník. Takhle uţ
to tam bylo přede mnou několik let zaběhlé a já přišla do systému, který uţ byl nastavený tím
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jiným tlumočníkem. Tam uţ toho moc vybojovat nešlo. O to si myslím, ţe to bylo na jednu
stranu sloţitější. Do dnešní doby se tam zatím nic nezměnilo.
Na vysoké škole na tlumočníky zvyklí nebyli, ale tam jsem si to zařídila vţdy všechno
sama a myslím si, ţe to dělám pořád stejně. Tam rozdíl takový není. Ale je pravda, ţe člověk
začíná ten obor poznávat, coţ se odráţí na kvalitě toho tlumočení. Čím delší dobu tam člověk
je, tím lepší je kvalita jeho tlumočení. Protoţe uţ zná různé termíny, popřípadě se na ně uţ
vytvoří znaky, to je velký rozdíl. Ale co se týče komunikace s učitelem, na vysoké škole jsem
nikdy ţádný závaţnější problém nezaţila. V tom asi ţádný rozdíl tedy není.
V jakém jste pracovním poměru? Je například někde uvedeno, že jste
pedagogický nebo nepedagogický zaměstnanec?
Na střední škole jsem na dohodu o provedení práce (DPP) a jsem zaměstnaná jako
tlumočník znakového jazyka. Ani tam není nikde napsané, jestli jsem pedagogický nebo
nepedagogický pracovník. Ta střední škola funguje z nějakého projektu (grantu) a já jsem
placená právě z toho projektu. Nejsem přímý zaměstnanec školy.
Na vysoké škole fakturuji a nemám ţádnou smlouvu. Tam pouze zasílám faktury.
Když je to mimopražská škola, hradí Vám cestu?
Ne, nehradí mi ani cestu, ani ubytování, všechno si platím sama.
Takže Vám hradí pouze tlumočení ve výuce?
Ano.
Existují na některé z těch škol nějaká sepsaná pravidla, která by se týkala
spolupráce tlumočníka a vyučujícího?
Ne, nevím o nich.
Když by byl jakýkoliv problém na střední škole, je možnost se na někoho obrátit?
Pokud je tam nějaký problém, obracím se na zástupce ředitele nebo na ředitele. To
jsou jediní lidé, kteří se mnou komunikují. Případně jsem se občas obracela ještě na třídní
učitelku, ale spíše rovnou na ředitele. Tam se to potom vţdy řešilo a musím říct, ţe vţdy
velmi kladně.
Děkuji za rozhovor.
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Příloha IV – Rozhovor s tlumočníkem ze střední školy pro
SP, Praha
Ve vzdělávání působím od roku 1996. Z počátku externě, pouze pár hodin týdně. Tou
dobou jsem tam učil tělocvik, to trvalo do roku 1998. V roce 1998 jsem tam nastoupil jako
tlumočník. Byl jsem vedený jako pedagogický zaměstnanec.
Byla to střední zdravotnická škola pro sluchově postiţené v Berouně. Nastoupil jsem
tam zrovna, kdyţ byli první studenti školy v 5. ročníku – maturanti – a já byl jejich třídním
učitelem. I kdyţ uţ jsem tlumočil, dál jsem učil tělocvik.
Víte o jiné škole či vzdělávacím prostředí, kde by také působili již tehdy
tlumočníci?
Pamatuji si, ţe ve škole v Hradci Králové byl v té době pan Praţák a paní Novákovou,
ale působili jako znakující učitelé, ne jako tlumočníci. Později vím o panu Kučerovi, který
fungoval v Brně, ale mám pocit, ţe také jako učitel.
Jak vypadala spolupráce s vyučujícím a se studenty?
Tlumočník tam byl vlastně „pro všechno“. Fungoval tam jako člověk, který předává
nějakým způsobem informace, ale vlastně zastupoval roli toho učitele, byl to takový „guláš“.
Co se týče vystupování tlumočníka, tehdy znakový jazyk u tlumočníků nebyl takový, jaký by
měl být – např. tlumočníci mluvili nahlas do toho, co znakovali, byl to prostě „maglajz“.
Tehdy kdyţ jsem nastoupil jako tlumočník, měl jsem za sebou asi 2 půlroční kurzy znakového
jazyka. Takţe asi po roce kurzů, které vypadaly tehdy tak, ţe byl seznam slovíček a seznam
znaků, s tím člověk potom nastupoval do školy a tlumočil. Resp. snaţil se převést informaci
do znakového jazyka, přesněji spíše ji vizualizovat neţ převést do jakéhokoliv jiného jazyka.
Pro zajímavost v těch kurzech učili slyšící či již neslyšící lektoři?
Neslyšící lektoři – pan Ptáček st., který mluvil nahlas, mě učil většinu kurzů, jak
v Unii, tak v agentuře Aldea.
Můžete porovnat, jak vypadalo tlumočení ve škole dříve a dnes?
Především dnes uţ jsou kodexy, dnes je práce standardizovaná, uţ se ví, co tlumočník
má dělat, co nesmí nebo musí dělat. To se tenkrát nevědělo vůbec, ani se to netušilo, řekl
bych, ţe se to dělalo všechno s vůlí usnadnit neslyšícím ţivot, ale vlastně nic moc se o tom
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nevědělo. Zvláštní je, ţe se o tom mluví jako o prehistorii, ale ono to vlastně bylo před pár
lety, tak před 12 lety. Opravdu za těch pár let se to dostalo úplně někam jinam. Tehdy v roce
1998 sem přijela Vesta DeeSauter, coţ byla slyšící tlumočnice z Ameriky, která měla
zkušenosti s tlumočením. Ta tady tím vším moc pohnula, pracovala na sebevědomí
neslyšících, aby si uvědomili, ţe do svého ţivota můţou víc promluvit. Ta prostě spustila celý
proces změn, který potom nastal. A pak vznikla Komora tlumočníků – Česká komora
tlumočníků znakového jazyka - zároveň s Pevností, České centrum znakového jazyka. Ale
v době, kdy sem přijela Vesta, nic takového tady nebylo. Bylo tady jenom pár lidí, kteří měli
s neslyšícími něco společného, kteří měli tu dobrou vůli něco zlepšit, ale nevěděli vůbec co
a jak.
Z jakého důvodu vznikl ten nápad mít tlumočníky v Berouně?
Já myslím, ţe ta škola byla tak zaloţená. Byla zakládána rodiči dětí, které tam začínaly
studovat. Myslím, ţe to zakládal pan Vojnar, slyšící doktor - zubař, který měl neslyšící
2 dcery a syna. Pro syna hledal příleţitost uplatnění a zaloţil tuhle školu. Myslím, ţe to bylo
ve spolupráci s doktorem Potměšilem, který v té době pracoval v Berounu na Institutu jako
jeho ředitel. Od začátků to plánoval tak, ţe tam bude někdo, kdo externistům, kteří vůbec
neslyšícím nerozumí, bude pomáhat s tou komunikací. Mám pocit, ţe uţ tenkrát se tomu
říkalo tlumočník. Uţ tehdy takového člověka měli za tlumočníka, ale dobře si pamatuju, ţe to
tehdy tlumočení jako takové nebylo. Byli tam odborní učitelé, kteří neměli ţádnou zkušenost
s didaktikou neslyšících, a tlumočník, který musel sloţitě zjišťovat, co chce ten učitel říct, co
má předat studentovi, a pak to teprve nějak přeformuloval. Snaţil se to studentům
i vysvětlovat. Co se nestihlo v hodině, a ţe se toho nestihlo hodně, tak učitel prostě odešel
domů a tlumočník tam zůstával se studenty. Byly to takové „konzultace“ bez učitele.
Tlumočníci tam také dělali občas i vychovatele na internátu, kdyţ bylo potřeba. Byli to mladí
lidé, kteří byli na vysoké škole a měli spoustu času. Ta práce byla taková všehochuť.
Absolventi ročníků, kteří prošli tímhle „mišmašem“, učí dnes v téhle škole. Uţ se to
pohybuje na úplně jiné úrovni, nejenom kvůli technice, která je dnes dostupná, ale hlavně tou
odborností. Tito absolventi mají dnes pedagogické vzdělání, vědí, co potřebují neslyšící při
výuce, co chybělo jim samotným, vědí, na co si mají dávat pozor. Tlumočníci, kteří působí ve
škole dnes, uţ znají určitá pravidla, znají kodex tlumočení a dodrţují ho. Pravidelně se
vzdělávají, chodí do následných vzdělávacích kurzů. Je to postup směrem vzhůru.
Kolik vás, tlumočníků, tam dohromady bylo?
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Stabilně na plný úvazek jsme byli čtyři.
Na pět ročníků?
Tehdy tam byly jenom 3 třídy - jedna laboratoř a 3 třídy. Počet tříd se změnil aţ
s přestupem školy do Radlic.
Studenti měli tlumočníka v každé hodině nebo jste měli jiný systém?
Já myslím, ţe ho měli v kaţdé hodině. Je ale pravda, ţe tlumočník se na ty hodiny ne
vţdy připravoval tak, jak by měl, protoţe dělal kolem toho ještě jiné věci, např. psal přípravy
na jinou hodinu pro učitele, kteří si s tím nevěděli rady. I ten způsob, jak jsme tehdy
upravovali texty učebnic pro neslyšící, jak jsme přepisovali ty kapitoly, tenkrát se to
přepisovalo na folie rukou, fixou, takţe já jsem strávil třeba na jednu hodinovou výuku
2 hodiny přepisováním učebnice tak, jak jsem si myslel, ţe to bude jednodušší k pochopení
v češtině. To byly moje úplně naivní představy, ale snaţil jsem se ten text nějakým způsobem
upravit, aby byl srozumitelnější. Tam byla třeba paní doktorka, která učila stomatologii. Byla
schopná z těch učebnic číst, četla z materiálů, ale to prostě pro ty studenty nebylo moţné. Ona
nebyla ani ochotná a asi by to ani neuměla, ten text nějakým způsobem upravovat, nechci říct
redukovat. Bylo náročné předat to neslyšícím, kteří měli velmi chabý základ češtiny ze
základních škol, protoţe byli orálně vzdělávaní. Takţe bylo potřeba to nějak upravovat a byl
potřeba také individuální přístup. Ta doktorka věděla, ţe musí probrat kvantum informací
podle nějakých osnov a ţe by to jinak nestihla, tak si jela svým vlastním tempem, a co
studenti chytili, to chytili a co ne, tak to ne. Bylo to na obrovském vypětí ostatních lidí, kteří
kolem toho byli, tlumočníků a tenkrát vlastně i některých dalších učitelů v laboratoři, jestli se
jim to podaří předat nebo ne. My jsme neměli ţádnou odbornou terminologii, tomu oboru
jsme vůbec nerozuměli, museli jsme se to učit zároveň se studenty. Bylo to takové
„partyzánské“.
Vy jste dostali nějakou učebnici, z té se to museli naučit a potom to ještě dát do
nějaké formy?
Tehdy všechny zdravotnické školy - myslím si, ţe je tomu do dneška - učily podle
jedné učebnice, protoţe ţádná jiná doposud nebyla vydaná. To byly učebnice od doktora
Bittnera - učebnice stomatologických protéz a stomatologie, podle toho se učí do dneška.
U nás ve škole dnes dotváří nové učebnice učitelé odborných předmětů, právě ti absolventi
naší školy. To vidím jako přínos, protoţe to jsou učebnice uzpůsobené pro neslyšící.
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A tehdy už byl obor zakončený maturitou?
Ano, škola byla pětiletá.
Studenti ve škole byli stejně jako dnes neslyšící a nedoslýchaví?
Byli úplně stejně namíchaní jako dnes. Nikdy tam nebyli slyšící studenti. Podmínkou
pro přijetí na tuhle školu bylo, ţe student musel mít diagnostikovanou nějakou sluchovou
vadu.
Neslyšící učitelé v té době ve škole asi ještě nebyli?
V té době ne, ale Radka Nováková se tam uţ tenkrát objevovala. Myslím, ţe tenkrát uţ
studovala na vysoké škole, ale to bylo aţ ke konci dění v Berounu, po roce 2000.
Tlumočila se pouze běžná výuka, nebo i nějaké návštěvy, exkurze?
Tlumočily se i exkurze.
Takže tlumočník byl vždy přítomný?
Ano, tohle se snaţilo dodrţovat. Od začátku tam působila Andrea Hudáková jako
učitelka a v jiných předmětech jako tlumočnice. Učila ve znakovém jazyce, proto
nepotřebovala tlumočníka. Pokud učitel uměl znakovat, nepotřeboval tlumočníka, tehdy to tak
bylo. Jezdila tam jako studentka vysoké školy a já byl její spoluţák. Ona se mě ptala, jestli
bych tam chtěl učit, tak jsem tam jezdil, to nebyl problém. Potom jsem byl ve třeťáku na
speciální pedagogice a musel jsem se zaměřit na nějakou „pedii“, tak jsem si vybral
surdopedii. Co je potřeba říct, ţe Andrea Hudáková za tou školou hodně stála, studentům
zlepšovala podmínky, přenášela těţiště zodpovědnosti na ně samotné, nechala je, aby si
chodili do obchodu nakupovat vybavení na internát. Také jim dělala doučování v těch
předmětech, které ona sama ani neučila, to jsme dělali potom s ní. Já a další lidi, kteří byli ze
stejného ročníku na vysoké škole a potom uţ odešli jinam.
V jaké pozici tam Andrea Hudáková pracovala?
Na začátku tam byla jako běţná učitelka, potom byla jeden čas zástupkyní ředitele,
pana Potměšila. Vlastně aţ do konce tam byla zástupkyní ředitele.
Co se týče vzdělání, máte tedy surdopedii?
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Ano, speciální pedagogiku. Co se tlumočnického vzdělání týče, nemám ţádné
dokončené.
A probíhá nějaké následné vzdělávání?
Ano, CVP.
A chodíte ještě na nějaké kurzy, které souvisí s tlumočením?
Ano, všechny kurzy, které se namanou pro tlumočníky. Teď třeba vyuţíváme i toho,
ţe nám zaměstnavatel nabízí kurzy tlumočení, coţ dříve bylo nemyslitelné. Máme ten
komfort, ţe máme lektora znakového jazyka, ale nejenom to, on je i pro tlumočení zde ve
škole. Můţeme s ním konzultovat odbornou terminologii z našich předmětů, lze se
připravovat přímo tady ve škole v rámci zaměstnání.
Cítil jste někdy potřebu, že byste se v rámci kurzů nebo seminářů chtěl vzdělávat
i po jiných stránkách než tlumočnických, např. lingvistika, cizí jazyky nebo protetické
technologie?
Cokoliv, co tlumočím, bych potřeboval vystudovat. Také určitě cizí jazyky. Dříve
jsem cítil tu potřebu, ale teď uţ na to nemám sílu ani čas. Hodně bych potřeboval angličtinu.
Kdybych měl čas, tak se do té angličtiny pustím.
Momentálně zde působíte jako tlumočník a také jako učitel?
Ano, učím několik hodin týdně, a to tělocvik. Nemyslím si, ţe je to úplně v pořádku,
úplně správný postup, je to prostě reziduum z doby minulé. Učil jsem ho dříve, tak to dělám
dál. Má to své výhody i nevýhody. Člověk dělá 2 práce – tlumočníka a učitele. Při jedné práci
si odpočinu od druhé, jsou to 2 různé činnosti. Člověk se zabývá něčím jiným. Je to svým
způsobem osvěţující. Proto jsem z toho ještě pořád neodstoupil.
A stalo se někdy ze strany studentů nebo pedagoga, že by se role nějakým
způsobem křížily? Jestli jste měl někdy pocit, že se to nějakým způsobem ze strany
posluchačů kříží nebo ne?
Upřímně řečeno si čím dál tím víc myslím, ţe to vadí. Ale záleţí hodně na osobním,
individuálním přístupu. Umím si představit lidi, kteří by toho mohli zneuţít, umím si
představit člověka, který by tuto roli dělal tak, ţe by to bylo neakceptovatelné pro ostatní.
Kdybych měl signály, ţe je to pro studenty neúnosné a není jim to příjemné, tak bych toho asi
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nechal. Ale tyhle signály zatím nejsou, tak si prostě dovolím v tom dál pokračovat. Vím, ţe je
to snadno napadnutelné. Kdokoliv by to chtěl nějak pitvat nebo rozmáznout, tak by se mu to
asi podařilo nabourat. Je to hodně křehké. Ta chvíle, kdy člověk udělá nějakou chybu,
okamţitě se na to upozorní. Ať uţ je ta chyba související s tím, ţe je tam částečný úvazek
učitele nebo není s tím související, vţdycky se v tom objeví ta pochybnost. Proto je potřeba,
aby se ty chyby nestávaly a aby se pokud moţno co nejméně upozorňovalo na tuto dvojroli.
Na druhou stranu studenti na střední škole jsou již relativně schopní odlišovat
role tlumočníka, pedagoga i vztahu k němu, že? Asi v tom nebudou mít zmatek třeba
jako malé dítě?
No, ale nebylo to tak vţdycky. Bylo období, kdy s tím byl velký problém. To ale
souviselo s vývojem tlumočníků, ţe přicházeli tlumočníci, kteří měli uţ ze školy naučené, ţe
v ţádném případě nesmí být tlumočník v jiné roli neţ v té tlumočnické, teď se to dozvěděli
studenti, kteří s tím ještě neuměli moc pracovat. V současné době, můţu říct třeba 4 roky
zpátky, uţ jsou studenti schopní vzít tuhle tu dvojroli a jsou schopní s ní pracovat,
neupozorňují na to kdykoliv se jim na tlumočníkovi cokoliv nelíbí. Za poslední, řekl bych
4 roky a moţná i déle, jsem nezaznamenal nic, ţe by to studentům vadilo natolik, aby jim to
znepříjemňovalo práci ve škole. Kdyby to tak bylo, asi bych to váţně nedělal. Byl jsem
i v roli, kdy jsem téměř přestal tlumočit, protoţe jsem byl chvíli ve vedení školy. Vlastně jsem
víc učil, neţ tlumočil a bylo mi to nepříjemné. Mám radši tlumočnickou práci. Ale kdyby mě
někdo postavil před takové rozhodnutí, tak toho tělocviku nechám.
Co se týče kritičnosti studentů a jejich sebevědomí, vidíte v něm nějaký rozdíl od
minulosti?
Nejen ţe se obrovsky změnilo povědomí studentů o znakovém jazyce. Sebevědomí je
dnes daleko větší a má na čem stavět. Ale i povědomí o tlumočení jako takovém, o kvalitě
a pravidlech tlumočení, studenti vědí, co si můţou dovolit, co můţou chtít a poţadovat od
tlumočníka. Změnil se i způsob předání informací. Na tom se udělal obrovský kus práce,
protoţe tady na škole učí absolventi té školy, to tomu hodně pomohlo. Oni vědí, co neslyšící
student potřebuje a v té výuce se to ukáţe, hodně se pracuje s vizualizací, zejména
v odborných předmětech. Také se pracuje s internetem, interaktivní tabulí, bez toho si výuku
nedovedeme uţ představit. Co si myslím, v čem je ještě pořád rezerva, ţe my jsme tady
uzavření v takovém „ghettu pro neslyšící“. Všechno je uzpůsobené pro neslyšící, a oni
vyuţívají přirozeně ten komfort, ţe mají tlumočníky k dispozici pro cokoliv, co se týče školy
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a zapomínají na to, ţe tlumočníka budou potřebovat i v ţivotě mimo školu. Nezřídka se třeba
stává, ţe studenti niţších ročníků nejsou zaregistrování v Centru zprostředkování sluţeb
tlumočníků, ţe ani nevědí, jak si objednat poţadavek v Centru zprostředkování tlumočníků
a myslím si, ţe v tom je práce nás tlumočníků, tohle musíme našim studentům ukazovat.
A nestačí to ukázat jednou za 2 roky, ale měli bychom to dělat jako tlumočnická skupina
pravidelně kaţdý rok, aby nevznikalo to, ţe se někdo přijde zeptat za svojí učitelkou, jak si
má objednat tlumočníka. V tom jsou pořád rezervy, za pochodu se s tlumočníkem ve škole
setkávají kaţdý den, přes polovinu tlumočníků tady ve škole jsou najímání Centrem
zprostředkování tlumočníků na tlumočnickou práci a přitom studenti nevědí, jak se to dělá.
Tam by to měla být práce naše a taky učitelů.
Zpátky k té výuce, je nějaký rozdíl v ohleduplnosti k vaší práci, resp. dostáváte
pauzy během tlumočení? Myslelo se na to dříve nebo se to neřešilo vůbec?
Pokud mluvím o čase před 10 lety, přestávky nebo tmavé oblečení se neřešilo vůbec.
U maturity měl tlumočník s čistým svědomím bílé oblečení, protoţe se prostě nevědělo, ţe by
bylo daleko lepší a přínosnější, kdyby oblečení bylo kontrastní vůči barvě kůţe. To uţ je
dneska úplně někde jinde. K poţadavkům tlumočníků, tlumočník dnes pořád nemá takový
status, jaký by chtěl, pořád se to pohybuje v tom, ţe je to nepedagogický pracovník, ředitelé
škol vlastně nevědí, kam tlumočníky mají zařadit, jaké platy mají dostávat, do jaké platové
tabulky je zařadit. V tomhle je velký zmatek a je to aţ nedůstojné. Ale určitě se změnily
podmínky pro práci tlumočníků – tlumočníci uţ vědí, co mají poţadovat, vědí, ţe pokud mají
něco tlumočit a nevědí, co to bude a o čem to bude a pokud tomu nebudou rozumět, tak to
tlumočení bude daleko méně kvalitní, daleko méně informací se k neslyšícímu klientovi ve
finále dostane. Tlumočníci dnes vědí, ţe můţou odmítnout nějaké tlumočení, coţ by si dříve
ten tlumočník prostě nedovolil. Dovolil by si to jedině v případě, ţe by se mu udělalo na
zvracení z něčeho, ale jinak by tlumočení prostě neodmítl za ţádných okolností, nevěděl, ţe
něco takového mohl. To si myslím, ţe dnes uţ je také jinak.
Byly třídy uzpůsobené studentům, třeba jako dnes vidíme tady stoly do kruhu?
Ano, byly. V tom si myslím, ţe ta škola byla hodně napřed před těmi 10 lety, co se
vybavení týče, berounská škola vypadala hodně podobně jako tady v Radlicích. Uţ tenkrát se
tam objevovaly počítače, to bylo díky dr. Potměšilovi. On byl jako manaţer velice schopný.
Uţ tehdy byly bílé tabule, na které se psalo fixy, lépe se s tím pracovalo neţ s křídou, byly
tam meotary, psací telefon, pracovalo se s projektorem, s dataprojektory.
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Co se týče spolupráce s tlumočníky kolegy, pamatujete si, kdy se taková
spolupráce začala objevovat nebo byla přirozená?
Spolupráce byla uţ tehdy. Tam se opravdu pracovalo se studenty, učili se společně,
nebo je učitelé vzali k sobě na konzultaci, ale to vysvětlování bylo půl na půl
učitel/tlumočník. To bylo velmi těţké. Určitě to bylo mísení rolí, které muselo být pro ty děti
strašně zmatečné.
Nastaly situace, že byste tlumočili s kolegou tlumočníkem v týmu – střídali se,
pomáhali si?
Kdyţ se jelo na exkurzi, tlumočník většinou jezdil sám, nemyslelo se na to, ţe by se
práce měla nějak dělit mezi víc tlumočníků, nebo ţe by se měli vystřídat po 20 minutách, to si
tehdy nedovolil nikdo takový poţadavek říct, protoţe tlumočníků bylo málo a bylo jich méně
neţ dnes ve škole. Tehdy byly myslím 4 tlumočníci a vţdycky jeden z nich byl úplný
začátečník, někdo kdo chodil do kurzů znakového jazyka, kdo vlastně neměl ZJ ještě vůbec
zvládnutý a uţ tlumočil v té škole. A často to dopadalo fatálně, nezvládali jsme to.
Tam vlastně nebyly nějaké podmínky pro přijetí tlumočníka, jenom asi na
doporučení? Většinou kdo uměl trochu znakovat, tak uţ byl „tlumočník“.
Takže například min. 150 hod kurzu?
To vůbec, ţádné podmínky nebyly, ţádné konkurzy, podmínky, které by si ta škola
mohla klást. Tehdy nebyl vůbec dostatek lidí, kteří by alespoň chodili do kurzů ZJ, takţe lidí,
kteří by zvládli ZJ na nějaké začátečnické úrovni bylo málo, natoţ aby mohli simultánně
tlumočit. To bylo asi na úrovni, kdybyste mírně pokročilá v angličtině šla tlumočit nějakému
Angličanovi, třeba pracovní schůzku.
A když si člověk nevěděl rady, nebyl asi problém to řešit s kolegy?
To právě bylo zvláštní, ţe jsme museli řešit ty věci s neslyšícími studenty. Kdyţ jsem
něco nevěděl, tak jsem to musel vytvářet se studenty, coţ dneska mají studenti štěstí, ţe jsou
toho ušetření. Nikdo je s tím neobtěţuje, pouze své kolegy. Mám ten komfort, ţe jich mám
dostatek a můţu to s nimi konzultovat. A také k tomu mám lektory ve svých kurzech
tlumočnických, které navštěvuju. Tam se také můţu ptát. Je to posun.
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Stalo se někdy, že jste tlumočil třeba malým dětem v Berouně?
To ne, já tam byl opravdu jen na střední škole, neměl jsem vůbec odvahu tlumočit
menším dětem. Tuhle odvahu jsem dostal aţ později, kdyţ jsem učil ve škole na Smíchově po
roce 2002, to bylo v roce 2004, jsem učil na Smíchově na střední škole asi rok a potom jsem
učil i na základní škole, tam jsem se vlastně poprvé dostal blíţ k mladším dětem. Dneska
tlumočím přes 10 let, tak teprve dneska dostávám tu odvahu dětem tlumočit.
Děkuji za rozhovor.
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Příloha V – Rozhovor s tlumočnicí z vysoké školy, FFUK,
obor ČNES, Praha
Jak dlouho tlumočíte ve vzdělávání, respektive kdy jste nastoupila na vysokou
školu jako tlumočnice a kdy jste popřípadě skončila?
Nastoupila jsem poprvé v roce 2005 na vysokou školu, to bylo jenom na půl roku,
potom v roce 2007, to bylo na 4 semestry, do roku 2009 a potom jsem ještě v únoru 2009
nastoupila do Radlic na střední školu, kde jsem byla aţ do podzimu 2010. Teď jsem na
rodičovské dovolené.
Nastoupila jsem tam v pozici tlumočníka nebo například na pozici asistenta?
V pozici tlumočníka.
To byla tedy pouze vysoká škola?
Ano, ty první roky to byla vysoká škola. Ale tuším, ţe na smlouvě jsem měla napsané:
Tlumočník – lektor znakového jazyka.
Co se týče spolupráce s vyučujícími a se studenty na vysoké škole, jestli chápali,
co tam děláte, jestli rozuměli té roli tlumočníka, co tam má dělat?
Vyučující to chápali, protoţe tam tlumočník uţ funguje docela dlouhou dobu, takţe je
tam ta pozice poměrně zavedená. Občas těm novějším vyučujícím to bylo třeba vysvětlit nebo
je nějak zavést do toho procesu. Vţdycky jsme se s nimi sešly dopředu, sdělili jsme jim, co
děláme, co budeme potřebovat od nich a co můţou oni očekávat od nás.
Spolupráce se studenty byla dobrá. Většinou dávali materiály ke svým referátům,
v případě, ţe je nedali, tak jsme se snaţili postupovat jednotně a prostě netlumočit. „Nemám
přípravu, nebudu tlumočit.“ Na začátku jsme byli takový měkčí, ale potom jsme postoupili
k tomuhle řešení a pak to pochopili, ţe pokud nedají tlumočníkovi přípravu, nemůţou
přednést svůj referát.
Na vysoké škole jste tlumočila pouze přednášky a semináře, nebo i něco jiného,
například výlety, konzultace…?
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Přednášky, semináře, konzultace, exkurze (včetně týdenní exkurze na Moravu),
promoce, imatrikulace, nebo třeba konzultace k diplomovým a bakalářským pracím, obhajoby
bakalářských a diplomových prací, státnice… Takţe všechno.
Když byste měla zhodnotit, jaká byla ta práce na začátku, když jste nastoupila
a ke konci, když jste tam byla. Byl v tom nějaký rozdíl nebo ta práce byla pořád stejná,
myslím z hlediska toho prostředí?
O roku 2005 vůbec mluvit nebudu, protoţe to bylo na začátku, kdy jsem byla i jako
tlumočník úplně na začátku, to bylo úplně něco jiného. Následující roky 2007 a 2009, to se
proměnilo například to, ţe jsme tam byli 3 tlumočníci, potom jsme byly jenom 2, takţe byl
trochu rozdíl v těch moţnostech se zastupovat. Myslím, ţe se to tam postupně zlepšilo, ale asi
to bylo i tím, ţe si člověk na tamní pracovní prostředí postupně zvykl. Ohledně přestávek
během tlumočené výuky – ty příliš nefungovaly, max. 5 min uprostřed výuky.
Napadl by Vás nějaký markantní rozdíl, co Vám na začátku vadilo nebo přišlo
třeba nemožné a ke konci se to už dodržovalo?
Myslím, ţe jsme byli pak lepší v dodrţování těch pravidel s těmi studenty, ţe prostě tu
přípravu potřebujeme mít. S těmi učiteli jsem si já třeba ne vţdy uměla dupnout, ţe jsem od
některých přípravu soustavně nedostávala (i kdyţ naštěstí od většiny učitelů ano), nebo jsem
ji nedostávala včas nebo kvalitní. Bála jsem se si na toho profesora dupnout, protoţe je tam
neustále znát to akademické prostředí. Změnilo se i to, ţe z počátku byl problém s promocemi
a imatrikulacemi. Na začátku nebylo jasné, jestli si tlumočníka objednávají studenti sami,
nebo jestli to má na starosti škola. A za tu dobu, co jsem tam byla ty 2 roky, se podařilo
dospět k řešení, ţe ten, kdo měl tyhle věci shora na starost, třeba nějaká referentka, tak uţ
věděl dopředu, ţe tam má neslyšícího, uţ sám kontaktoval tlumočníky a sám se o to postaral.
To se zlepšilo.
Když by byl nějaký problém, například s tím vyučujícím, který Vám nedal ty
materiály, byla možnost se obrátit ještě na někoho jiného? Nebo to tam tak nefunguje,
protože je to už vysoká škola?
Nebyla. Kdyţ jsem měla právě ten problém, tak to byli externisté. Mluvila jsem s nimi
o tom, vysvětlovala jsem, proč by to bylo potřeba, ale byli to lidé, kteří byli zvyklí přednášet
spatra uţ řadu let a ani na ţádnou učebnici nebo nějaký materiál člověk neodkázali, takţe mi
nezbylo, neţ se s tou situací smířit. Ale to byly naštěstí jen výjimky. Rozhodně alespoň za mě
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tam nefungovalo, ţe by se dalo obrátit někam výš a shora způsobit, ţe tu přípravu dostanu, to
bohuţel ne. Ale nebylo to moc často.
Takže spíše u těch externistů než u řádných vyučujících?
Ano.
Ohledně postavení tlumočníků, dá se říct, že jste měla pocit, že máte nižší
postavení než ti vyučující? Že se k Vám tak třeba i chovali?
Já jsem ten pocit měla, protoţe od nás se očekávalo, ţe nebudeme přeci dělat jenom to
tlumočení. Ţe tam chceme jenom tlumočit. Někteří tlumočníci tam i učili, mně také přišla
nabídka, jestli nechci zároveň i učit. Já jsem to zváţila, ale rozhodla jsem se, ţe nechci, ţe
chci opravdu pouze tlumočit. Moţná tohle. Také to, ţe se čeká, ţe člověk bude vykonávat
vědeckou činnost vedle toho. Mě připadalo v pořádku vykonávat tu pracovní činnost, na
kterou mám pracovní smlouvu.
V jakém jste byla pracovním poměru na vysoké škole?
Pracovní smlouva, na hlavní pracovní poměr.
Dělilo se tam, třeba jako na střední škole, na pedagogický a nepedagogický
personál?
O tom nevím. Na smlouvě jsem měla: Tlumočník – lektor. Nic takového jako
pedagogický nebo nepedagogický se tam neřešilo.
Měli jste nějaké interní předpisy nebo pravidla spolupráce tlumočníka
a vyučujících, nebo fakulty s tlumočníky?
Za mě tam nebyla pravidla spolupráce ani tak vyučujících a tlumočníka, jako spíš ţe
jsme navenek vymezili pravidla, co tlumočníci tlumočí, na co potřebují přípravu, kdo je
odpovědný za dodání té přípravy, jak brzo dopředu tu přípravu potřebujeme, kdo je
zodpovědný za objednání tlumočníka (v situacích mimo výuku a předem domluvené akce),
atd. Nebyla to přímo pravidla spolupráce s pedagogy, bylo to navenek. Teď uţ je to moţná
jinak, za nás to bylo takhle – před 3 lety.
Děkuji za rozhovor.
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Příloha VI – Rozhovor s tlumočnicí z vysoké školy,
Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými
nároky, Brno
Jak dlouho tlumočíte ve vzdělávání?
Na Masarykovu univerzitu jsem nastoupila v roce 2006. Před rokem 2006 jsem
pracovala ve Stacionáři neslyšících ve Vodově ul. jako tlumočnice ZJ a sociální pracovnice
v komunitním tlumočení a sociální pracovnice, později i jako ředitelka. Se Střediskem
Teiresiás jsem spolupracovala jako externí tlumočnice.
K typu vzdělávací instituce. Jedná se o Masarykovu univerzitu v Brně, Středisko pro
pomoc studentům se specifickými nároky (Středisko Teiresias).
Ještě bych se zeptala, nastoupila jste tam na pozici tlumočník znakového jazyka,
nebo v jiné roli, např. jako asistent?
Jako tlumočnice znakového jazyka. Ale u nás je to trochu specifické v tom, ţe
nemáme plný úvazek jako tlumočník, ale máme ho rozdělený kvůli obdobím, kdy se
netlumočí, např. mimo semestr. Tam sice je zkouškové období, ale nestačí to, abychom měli
naplněný úvazek. Takţe máme smlouvu rozdělenou na tlumočení a administrativní práci.
Takže to Vás v létě využijí ne přímo na tlumočení, ale např. na přípravu něčeho
pro školu apod.?
Ano, přesně tak. Samozřejmě hlavní pracovní u interních tlumočníků je tlumočení. Ale
pokud není dostatek tlumočení, jsme k dispozici Středisku, např. na přípravu webových
článků ve ZJ, materiálů pro studenty, nebo překlady. To mohou být překlady videí, která si
zadá jiná fakulta, nebo studenti jako svoji seminární práci. A k tomu nám v letních měsících
běţí dál individuální výuka.
Jaká byla spolupráce s vyučujícími a se studenty?
Spolupráce s vyučujícími. To je velmi individuální. Někdo vám dá materiály ochotně,
někdo vás odkáţe na informační systém (IS MU), který funguje pro studenty i pro vyučující
a jejich pomocníky. Potom jsou vyučující, kteří řeknou, ţe jsou hodně vytíţení a ţe nemohou,
nebo nemají, materiály v prezentacích. A někteří vyučující Vás odkáţí na svoji vydanou
publikaci za 600,- Kč s tím, ţe si ji máte nastudovat. Přístupy k poskytnutí materiálů jsou
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opravdu různé. U nás máme pravidlo, ţe nesmíme vyučujícího nutit k tomu, aby nám
materiály dal. Vyučující jsou váţené osobnosti a nutit je k tomu, ţe musí předat materiály
tlumočníkovi, to nejde. My v první řadě musíme respektovat vyučujícího. Je pravda, ţe on by
si měl uvědomit, ţe kdyţ nám dá materiály, pro něho i pro nás to bude pomoc, aby
komunikace mezi studentem a jím byla lepší.
Máte něco jako vnitřní předpis, vnitřní stanovy pro spolupráci tlumočníka
a vyučujícího? Já to znám tedy spíše ze střední školy, proto se ptám.
Na Masarykově univerzitě existuje směrnice, která zahrnuje veškerou adaptaci studia
pro studenty se specifickými nároky. Středisko není jenom pro neslyšící, ale zajišťuje
adaptaci pro nevidomé i tělesně handicapované studenty, i pro studenty se specifickými
poruchami učení. A tato směrnice je spíše obecná.
Pak máme na MU ještě druhou směrnici, která ale zatím není oficiálně schválená. V ní
je uvedeno, ţe tlumočník by měl mít materiály předem, ţe by se měl na výuku připravovat.
My na začátku kaţdého semestru vyučující informujeme, ţe budou mít ve výuce
sluchově/zrakově apod. postiţeného studenta a ţe tam s ním bude tlumočník či zapisovatel.
A upozorníme je na to, ţe by tlumočník uvítal, kdyby měl přístup k materiálům
A v tomto ohledu spolupráce nebo vztahu s vyučujícím, cítíte nějaký rozdíl před
těmi lety, kdy jste tam nastoupila a teď nebo vám to přijde podobné a opravdu záleží na
těch osobnostech?
Rozhodně se situace a přístup vyučujících zlepšil. Kdyţ jsem na MU nastoupila, bylo
tam asi o 50 % méně studentů se sluchovým postiţením. V současné době máme kolem 100
studentů. I vyučující si uţ zvykli na to, ţe ve výuce je student, tlumočník, nebo zapisovatel.
Ţe vedle něj někdo „mává rukama“ nebo mu nějak „zavazí“ v zorném poli. Ale stále jsou
fakulty, které tlumočníka odmítají akceptovat. Např. lékařská fakulta je v tomto ohledu velmi
konzervativní. Situace se však postupně zlepšuje. Dokonce uţ i někteří vyučující respektují,
ţe příprava SP studenta nemůţe v některých případech trvat jeden semestr. Ale ţe je zde
potřeba prodlouţit čas na studium, nebo ţe musí být studentovi poskytnuta individuální
výuka.
Co se týče spolupráce se studenty, vztah k nim, tam to bude asi také dost rozdílné
podle osobností, ale dají se tam také zaznamenat nějaké změny za tu dobu, kdy jste
nastoupila až do nynější doby?
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Myslím, ţe vztahy mezi studenty, tlumočníky a vyučujícími jsou různé. Jestliţe
s jedním studentem procházíte celým studiem, tak je logické, ţe naváţete přátelské vztahy.
Někdy nejde oddělit „já jsem tlumočník, ty jsi student“. Na MU existuje interní předpis, ţe si
máme se studenty vykat, coţ je někdy opravdu těţké. I u nás funguje, ţe pokud studentovi
tlumočník nevyhovuje, tak pokud je to moţné, dáme mu tlumočníka, který mu vyhovuje.
Některý student se necítí dobře, je-li tlumočník neosobní. Ale jinému studentovi naopak
vyhovuje zcela neosobní přístup. Nechci pouţít slovo profesionální/neprofesionální. Protoţe
i tlumočník, který je profesionálem, můţe být neslyšícímu kamarádem. Na MU se snaţíme
studentům vyjít vstříc v jejich poţadavcích. I z pohledu tlumočníka se pro některého studenta
tlumočí líp, pro některého hůř. Pochopitelně kdyţ si mohu vybrat, tak si vybírám studenta, pro
kterého se mi dobře tlumočí. To je stejné jako v komunitním tlumočení.
Když to vezmeme z druhé strany, cítíte, že studenti, přece jenom už na vysoké
škole, umí využívat tlumočníka, umí s ním „pracovat“? Znají nějaká pravidla
tlumočení?
Myslím si, ţe ano. My navíc ještě děláme před zahájením semestru vstupní soustředění
pro 1. ročník, kde studenty seznamujeme s tím, co by od nás mohli očekávat jako od
Střediska, co jim můţeme nabídnout a jaké mají moţnosti. Ţe si mohou vybrat tlumočníka,
nebo zapisovatele pro výuku i na konzultace či na zkoušky. Seznamujeme je i s tím, ţe mají
dvojnásobný čas na psaní zkoušek, trojnásobný čas na absolvování předmětu. Právě tyto
informace dostávají před zahájením semestru a kdykoliv během studia jim tyto moţnosti opět
připomínáme.
Na té škole tlumočíte pouze přednášky, semináře, nebo ještě něco dalšího jako
konzultace nebo externí výlety?
Středisko Teiresias nabízí tlumočení/zápis na všechny aktivity, které se nabízí
studentům v rámci studia. To znamená exkurze, pobytové akce, poznávací týdenní pobyty,
zimní akce (zimní výcvikové kurzy) i tělocviky, odborné praxe apod..
A pak také fungujete jako tlumočníci při různých poradách personálu
samotného, protože asi máte také neslyšící učitele?
Ano, to je pravda. Jestliţe je nějaká porada, kde má být neslyšící student nebo učitel,
tak tlumočíme i tyto porady. Obecně tlumočíme všechno, co souvisí se školou a studiem.
Kromě studenta si nás můţe vyţádat i vyučující, protoţe našimi klienty nejsou jenom
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neslyšící studenti, ale právě i vyučující. Např. kdyţ má vyučující potřebu studentovi něco
sdělit a ten za ním má přijít na konzultaci, jsme u toho. Většinou si nás na to vyţádají
studenti, ale stalo se uţ také, ţe vyučující nám řekl, ţe si pozval tohoto studenta a potřebuje
tlumočníka. Tlumočníci jsou na MU pro obě komunikační strany.
Ještě mě napadla otázka, co se týče korektury textů, kdyby student třeba
potřeboval pomoc s bakalářskou či diplomovou prací, mohli byste to přijmout?
Tohle my, jako tlumočníci, moc neděláme. Ale tuto sluţbu studentům nabízíme. Na
středisku pracuje neslyšící učitelka češtiny a učitelka, která má zkušenosti s neslyšícími,
protoţe dlouhá léta učila na střední škole pro sluchově postiţené. A právě korektury textů,
psaní seminárních prací apod. mají na starosti tyto učitelky češtiny. Pokud jde o text
z nějakého speciálního oboru, např. z lékařské fakulty, vyuţíváme odborného učitele, který
ovládá znakový jazyk na solidní úrovni. A on dohlíţí na odbornou stránku těchto textů. Tuto
pomoc nabízíme i při zpracování bakalářských nebo diplomových prací.
Trochu se vrátím, pokud by Vás napadlo něco, co Vám v paměti zůstalo dodnes,
když jste nastoupila. Jestli bylo něco, za co jste v průběhu musela bojovat, co ze začátku
bylo třeba nemyslitelné, ale teď už to vešlo v praxi?
Přiznám se, ţe nejvíc pro mě bylo bolestivé, ţe chyběla terminologie. Kdyţ jsem
začínala, ještě jako externista, měla jsem studentku z FSS, oboru psychologie. Bylo to pro nás
obě velmi náročné. Snaţily jsme se nějak dávat dohromady znaky, scházely jsme se, dělaly
jsme si na to takovou svou terminologii. Hledaly jsme význam odborného termínu a k tomu
pak hledaly přiměřený znak, aby nám to ulehčilo práci.
Dalším takovým zlomem pro mě byla Lékařská fakulta. Moje první studentka na LF si
hodně věcí dočetla. V tlumočení nám oběma chyběla terminologie, neměly jsme znaky na
skoro 90 % odborných termínů.
Ale bylo a je to pro mě, jako tlumočnici, stále zajímavé. Člověk se pořád něco učí,
nové znaky, nové informace. Určitě tomu ale není konec. Můţe se objevit student, který půjde
na jiný obor, který jsme ještě netlumočili. A my, tlumočníci, se budeme muset od začátku učit
nové věci. Velmi důleţitá je také spolupráce se studentem. Komunikace mezi studentem
a tlumočníkem je velmi důleţitá. Pokud vidím, ţe mi student nerozumí, musím se přizpůsobit
jeho kódu tak, aby mi rozuměl. Je to o vzájemné interakci.
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Teď už se dostávám k poslední otázce, říkala jste, že máte úvazek rozdělený na
dvě části. Ještě bych se zeptala, v jakém jste pracovním poměru?
Já jsem internista, tzn. v hlavním pracovním poměru. Ale máme i externisty, to
znamená, ţe jsou placeni podle toho, kolik odtlumočí hodin.
Říkala jste, že ve smlouvě máte napsané, že jste tlumočník znakového jazyka?
Ano, konkrétně jsem zařazena jako tlumočník znakové řeči (smlouva z r. 2006), který
má zajistit tlumočení z/do češtiny do českého znakového jazyka, příp. vizualizaci českého
jazyka.
Na vysoké škole bude rozdělení jako pedagogický či nepedagogický zaměstnanec
asi vypadat jinak?
Ano, na vysoké škole se rozlišuje mezi akademickým a neakademickým pracovníkem
podle vysokoškolského zákona. Myslím, ţe my tlumočníci jsme neakademičtí pracovníci.
Akademický pracovník je ten, kdo se přímo podílí na výuce.
Děkuji za rozhovor.
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Příloha VII – Písemný rozhovor s PhDr. Romanou
Petráňovou, Ph. D.
Na které škole a v jaké době jste působila ve vzdělávacím zařízení pro SP?
Škola v Radlicích (1993/94 MŠ; 1993-2003 ZŠ; 2002/3 SŠ)
V jaké pozici jste tam působila?
Vţdy pouze jako učitelka.
Fungovali již z počátku na škole asistenti, kteří tlumočili, nebo tlumočníci?
Tlumočníci fungovali pouze na SŠ, na ZŠ zprostředkovávali tlumočnické sluţby
příleţitostně (např. přednáška externisty apod.) učitelé a vychovatelé.
Jak jste komunikovala se žáky/studenty během výuky?
V roce 1993 ještě mluvenou češtinou, postupně znakovanou češtinou a později znakovým
jazykem a psanou češtinou.
Pracovali zde z počátku neslyšící či nedoslýchaví zaměstnanci?
První asistenti pedagoga začali na ZŠ pracovat na konci devadesátých let, resp. na přelomu
tisíciletí.
Zprostředkovával v té době někdo dětem informace v ČZJ (nebo v jiném
komunikačním kódu než ČJ)? Pokud ano, při jakých příležitostech?
Většina učitelů ovládala do určité míry znakovanou češtinu, kterou při výuce také
pouţívala. Je nutno mít na paměti, ţe v době mého nástupu se škola profilovala jako orální (s
prvky totální komunikace). Ke konci mého působení uţ tomu tak nebylo.
Z počátku zprostředkovával informace v ZJ Jaroslav Švagr (v té době na škole učil).
Jednalo se o situace, kdy nebylo moţné odezírat z důvodu velké vzdálenosti dětí od mluvčího
(sport, setkání všech ţáků školy při vyhlašování výsledků, přednášek, schůzí apod.)
Působili na škole i jiní zaměstnanci, kteří užívali ČZJ, popř. tlumočili
žákům/studentům?
Postupně pedagogů, kteří byli schopni předávat informace v ZJ, přibývalo (mluvíme o druhé
polovině 90. let). Ti všichni začali komunikovat s dětmi v ČZJ, znakované češtině
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(přemýšlíme-li opět v kontextu, pak je nutno mít na paměti, ţe v této době jiné kurzy neţ
kurzy znakované češtiny asi neexistovaly).
Znáte z té doby i jiné školy, kde by se případně tlumočilo (učitelé, asistenti)?
Neznám podrobnosti.
Pokud se tlumočilo, bylo to také ve formálních situacích, nebo pouze při
méně formálních příležitostech?
Viz výše.
Bylo z počátku užívání ČZJ či tlumočení zakazováno nebo ne příliš
tolerováno?
Uţívání ČZJ nebylo zpočátku tolerováno vůbec. Postupně se situace proměňovala – aţ po
výuku v ČZJ společně s neslyšícím asistentem.
Jakým způsobem byly studentům sdělovány závažné informace? Byly
tlumočeny?
Na ZŠ tlumočník nepůsobil. Veškerou komunikaci a předávání informací zajišťovali
pedagogové.
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